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Политика
У градском буџету
око 60 милиона
динара мање
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Економија
Пун износ пензија за све
» страна 6

Хроника
ФОТО ВЛАДИМИР ЂУРЂЕВИЋ

Седамдесет година
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Село
Свашта могу даме
панчевачке

У НЕДЕЉУ УЈУТРУ У КАФИЋУ „БЛИЦ”

НАПАДНУТИ ПОЛИЦАЈЦИ, ПОСЕТИЛАЦ ИЗБОДЕН НОЖЕМ
Повређени смогао снаге
да изађе на улицу
и затражи помоћ
Нападачи на њега
насрнули на полицајце
који су дошли
да интервенишу
Панчевачка полиција ухапсила је седам младића из нашег града због тога
што су у недељу, 16. октобра, напали
полицајце који су интервенисали после пријаве да је један посетилац у
кафићу „Блиц” избоден ножем.
Тај инцидент се догодио после поноћи, око 2.30, након што се помоћнику командира полиције и двојици
полицајаца који су били у редовном
обиласку угоститељских објеката у
граду повређени младић обратио и
пожалио се да му је непозната особа
у „Блицу” нанела више убодних рана
у леђа и груди.
Када су полицајци ушли у кафић,
затекли су седам младића који су их,
у намери да побегну, најпре напали, а
потом су физички насрнули и на петорицу полицајаца који су у међувремену стигли у тај угоститељски објекат. Нападачи су повредили тројицу

полицајаца, али су брзо савладани и
одведени у притвор.
Због напада на полицајце и посетиоца „Блица” ухапшени су Н. П. (1993),
Л. С. (1995), Б. З. (1992), М. Ђ. (1992),
М. Ј. (1996), С. С. (1993) и М. С. (1997)
и сви су спроведени у притвор.
Два дана после немилих догађаја у
„Блицу”, 18. октобра, Општинско јавно

ПО ВРЕ ЂЕ НИ У УР ГЕНТ НОМ ЦЕН ТРУ
Наш суграђанин С. Ђ. (1992) који је нападнут у инциденту у кафићу
„Блиц” убоден је три пута ножем у леђа, у пределу кичме и бубрега, и тешко је повређен.
Према речима доктора Миње Стојановића, начелника Хируршког одељења у Општој болници Панчево, он је најпре пребачен на то одељење,
где му је указана помоћ и два пута је био подврнут снимању на скенеру.
Након тога је одвезен у Ургентни центар у Београду, где је смештен на
Интензивну негу и тамо се још увек налази. „Панчевац” је из поузданих
извора сазнао да је С. Ђ. оперисан и да су му повређени бубрег и плућа.
Према информацији коју смо добили од портпарола Ургентног центра,
С. Ђ. није животно угрожен.

тужилаштво је саопштило да су сви они
саслушани и да им је судија за претходни поступак на предлог тог тужилаштва
одредио једномесечни притвор. Ухапшени су осумњичени за два кривична
дела: насилничко понашање и напад на
службено лице у вршењу дужности.
Кривично дело насилничко понашање кажњиво је на основу 344 Кривичног законика Србије. У њему пише да најблажа казна која се за то може изрећи износи три године затвора
и да се њоме могу казнити лица оптужена за значајније угрожавање спокојства грађана и теже ремећење јавног реда и мира грубим вређањем,
злостављањем, вршењем насиља над
другом особом, изазивањем туче или
безобзирним понашањем.
У случају да је ово кривично дело
извршено у групи и да је неком лицу
том приликом нанета лака повреда,
починиоцу ће бити одређена казна затвора од шест месеци до пет година.
Изазивања туча и напади на друга
лица на јавним местима кажњиви су

и по Закону о јавном реду и миру. У
члану 9 тог закона пише да ће се
онај ко изазове тучу и учествовањем
у њој наруши јавни ред и мир, казнити затвором у трајању од 30 до 60
дана и новчаном казном у распону
од 50.000 до 150.000 динара. Идентичне казне могу бити изречене и
онима који почине тај прекршај у
групи од више лица.
Што се тиче другог кривичног дела за које се терете ухапшени после
инцидента у „Блицу” – напада на
службено лице у вршењу дужности –
у члану 323 Кривичног законика пише да најнижа казна која се за то може изрећи износи од три месеца до
три године затвора и да следи онима
који прете да ће напасти.
Уколико су те претње остварили и
лакше повредили службено лице или
су му запретили да ће против њега
употребити оружје, могу добити затворску казну од шест месеци до пет
година.
У случају да је неко претио оружјем
или повредио полицајца или припадника БИА, биће кажњен затвором у
трајању од једне до десет година.
Вређање и нападање службених
лица док су на дужности кажњиво је
и по Закону о јавном реду и миру. У
члану 23 тог правног акта пише да
ће онај ко прети да ће напасти, покуша да нападне или на било који
други начин омета службено лице у
вршењу дужности, бити кажњен затворском казном од шест месеци до
две године.
Уколико је оптужени за ово кривично дело службеном лицу претио
да ће употребити оружје или га је
употребио и лакше повредио службено лице, за то може да буде кажњен
затвором од једне од пет година. У
случају да је службено лице теже повређено, нападач на њега може бити
кажњен са три до десет година затвора.
М. Глигорић
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Слепи путник на броду
лудака
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Хроника
Уложио 30 динара,
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Панчево је протекле недеље опет било у фокусу црних хроника српских медија. Овог пута разлог је безобзирност седморице ликова, од
19 до 24 године младих, који су најпре онако, из зезања, у кафићу у
Његошевој изболи ножем кршног момка (он је, нормално, био сам и
сада је на интензивној нези у критичном стању!), а потом су напали
полицајце на дужности! Тројица припадника полиције том приликом су и повређена, а насилници су затим савладани и ухапшени.
Младост не оправдава бесвест!
На овом Којином („Дисциплина кичме”) хаикуу одрасле су генерације рођене шездесетих и седамдесетих. И „Идоли” су нам били идоли, а овим, деценију-две млађима то су, рецимо, онај Кристијан и
њему слични. У питању је генерацијски јаз сигурно, али и, што је
много важније, потпуно поремећен систем вредности у друштву.
Како другачије објаснити халабуку насталу после прошлонедељног
убиства Салета Мутавог, кога су таблоиди, али и тзв. стрејт медији
окарактерисали као вођу навијача „Партизана”, мада је човек за живота зарадио и вишегодишњу правоснажну затворску казну (коју није одслужио) због предвођења групе која је поседовала оружје и продавала дрогу. Пребројаване су стране читуља у дневним новинама,
објављиване су фотографије на којима су фудбалери и кошаркаши
„Партизана” у мајицама с ликом убијеног вође, најгледаније телевизије су пуштале прилоге у вези са свим овим...
Ствар је дошла и до Вучића (еј, да новинари данима јуре премијера једне државе да коментарише убиство у подземљу), који је, између осталог, рекао неколико добрих ствари: да је било чија смрт ужасна, да је посао државе да убице не прођу некажњено и да је то да ли
ће неко носити мајицу с нечијим ликом ствар дигнитета и интегритета те особе.
Питање за два динара: какав дигнитет и интегритет имају ти врхунски спортисти, идоли масе клинаца, када пристају на то да промовишу све оно што им сервира некаква званична или незванична
управа с трибина, без обзира на то да ли им се то свиђа или не? Никакав! А стотине хиљада дечака у њих гледа као у богове, угледа се
на њих и на оне на које се они угледају. У шта ће они израсти када их
у време када треба да формирају сопствени систем вредности, идоли
и медији бомбардују позитивним порукама о квазиидолима и криминалцима?!
Рачунајући само на просту геометријску прогресију, ако под хитно
не престане идолизација полусвета преко мас-медија, порашће, из
редова истих тих данашњих клинаца, још стотине и стотине нових
Кристијана и Мутавих!
Ко зна који пут на овом месту поновићемо основну цивилизацијску
чињеницу: све полази из породице! Васпитање и образовање потомака
је најважнији посао сваког родитеља и ниједан отац и ниједна мајка не
сме да се крије иза било чега како би са себе скинули одговорност за
будућност своје деце. Од каквог год материјала да су родитељи саздани, из какве год да су породице и сами дошли, какво год да им је
образовање или имовинско стање – требало би да воле бића која су
створили.
Ако је тако, а ненормално је ако није, морали би свакодневно да
им показују колико их воле тако што ће их бодрити да штују праве,
истинске вредности, међу којима свакако није идолопоклонство у
чијем су средишту криминалци.

ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

Зауставити
идолопоклонство

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Ластини репови
Урнебесно (траги)комична прича,
толико карактеристична за ово поднебље, наставља се унедоглед – дух
Белог Прелетачевића, тог урбаног
шпрдатора (само наоко) из Младеновца, поново је свеприсутан и у нашем граду.

Елем, пре неки дан, на последњем
заседању градске скупштине, „званично” је отворена сезона „лова” на
одборничке мандате: већ након (ни)
шест месеци од избора – прве „птичице” пред надолазећу зиму одлепршаше у „топлије” крајеве. Тиме је
најбројније јато појачано за још три
пара (до јуче радикалско-демократских) „крилаца”, уз чију помоћ ће
комотније летети (читај: гласати) с
циљем бољег живота грађана...
И скроз је без везе што их ови из
опозиције чачкају о некаквим етичким кодексима, то јест о томе да нису образложили своје поступке, када
је све јасно – реч је о локалпатриотама и добрим самарићанима, који би
све учинили у интересу грађана и у
крви зноја свога помогли општу
свар. Па, ваљда се подразумева да су
зато и ушли у политику?!
Шалу на страну, прелети су овде
поодавно сасвим „нормална” појава,
али оно што ове случаје карактерише, јесу питања „зар већ” и „зашто
тек сад”. И док су двојица дојучерашњих врлих поштовалаца лика и дела војводе Шешеља тек упловила у
озбиљније политичке воде (па је мо-

гуће да нису добро „проценили”), сасвим супротно важи за једног дугогодишњег демократу.
Члан с великим искуством, који је
словио за важнију фигуру у доба владавине „жутог предузећа”, претерао
је цео (делимично опозициони) мандат у протеклом скупштинском сазиву а да се није експонирао за говорницом. На последњим изборима
нашао се на листи коју је предводио
познати хирург – Дуда Стојић, и то
на сасвим пристојном седмом месту
(испоставиће се – последњем које је
донело одборничку столицу). И већ
се од почетка, по обичају, „мудро”
ућутао и само се у једном моменту, у
виду ластиног репа, тихо преселио
на неко боље место. Као што рекосмо, остаће вероватно заувек нејасно
зашто баш сад (иако је и много раније могао да „валоризује” мандат), јер
се, без обзира на прозивке опозиције, вођен досадашњим „манирима”,
ни он није огласио било каквим коментаром.
А и шта хоће та опозиција, ко јој је
крив кад за одборнике не бирају неке причљивије...
Ј. Ф.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

Зоран Т. Поповић

• Религија је опијум за народ. Чак су се и атеисти навукли на Бога.
• Боље сутра не може да нас изненади, јер смо ми већ
деценијама будни.
• Извршили су му естетску реконструкцију. Променили су му
лични опис!
• Лаж је генетски модификована истина.
• Србија је на европском путу који води у Сибир.
• Ниједан од политичара није рекао ништа паметно да не би
утицао на резултате избора.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Биљоједи у акцији.
Ових дана у Градском парку
Снимио Владимир Ђурђевић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ХТЕО ЈЕ ДА С МАЛО РЕЧИ ПУНО КАЖЕ
И ТАКО ЈЕ ОСКРНАВИО СВОЈУ МИСАО.
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МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ КЊИГА

АПЕЛ ИЗ СЛУЖБЕ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ

ПАНЧЕВАЧКИ ШТАНД У ХАЛИ 4

Даваоци крви,
упомоћ!

Представљање
издања градских
установа шесту
годину заредом
На 61. Међународном београдском сајму књига Град Панчево, шесту годину заредом,
имаће штанд (у Хали 4). Своја
издања представиће Градска
библиотека, Историјски архив,
Народни музеј, Завод за заштиту споменика културе,
Културни центар, Дом омладине, Туристичка организација,
Регионални центар за таленте
„Михајло Пупин”, Удружење
књижевника и књижевних преводилаца и Еврорегионални
центар за развој друштва у мултиетничким срединама „Ин
медијас рес”.
Градска библиотека ће се
представити новим бројевима
„Читалишта”, научним часописом за теорију и праксу библиотекарства и студијом „Јавне
библиотеке у Србији од 1901.
до 1918”.
Своја издања, која су изашла
од прошлог сајма до сада, представиће Историјски архив. Тако ће се на штанду наћи „Каталог петог Бијенала цртежа Србије 2015”, књига Витомира

Књиге у руке!
Сударског „Кумова слама” (издата постхумно, у сарадњи с Јеленом Сударски), „Шаши
Иштван – Сећања” Милана В.
Ђукића (у сарадњи с Музичком
школом), капитално дело „220
година занатства у Панчеву” Зорана Ротара и Мирослава Жужића, као и два каталога: „Границе” и „300 година од ослобо-

АУ ТО РИ ИЗ НА ШЕГ ГРА ДА
На штандовима издавача на сајамској манифестацији наћи ће се
и књиге панчевачких аутора, међу којима су Васа Павковић, Вуле Журић, Ивана Спасојевић, Немања Ротар, Мирјана Узелац,
Нада Малек, Александар Станојловић, Иванка Радмановић,
Александра Михајловић, Гордана Влајић, Милосава Павловић...

ђења Панчева од Турака”, као и
друго проширено издање књиге
„Ветрењаче Војводине некад и
сад” др Живане Крејић.
Регионални центар за таленте презентоваће монографију насталу поводом петнаест година рада те установе.
На Сајму ће бити и омладински магазин „Драфт” – до
сада је изашло 18 бројева, а до
Сајма треба да се појави и деветнаести.
Удружење књижевника и
књижевних преводилаца Панчева представиће нови број часописа „Квартал”, који је управо изашао из штампе, а из едиције савремене поезије „Најбоља” изложиће четири књиге

младих песника које су изашле
прошле године – један од њих
је Панчевац Јован Поповић. На
сајму ће се наћи и зборник поезије „Рукописи 39”, који је
изашао у мају ове године.
Овогодишњи слоган реномиране књижевне манифестације, која ће бити отворена у
недељу, 23. октобра, гласи:
„Књиге у руке”. Током сајамске недеље представиће се више од 450 издавача, од којих је
четрдесетак иностраних. Пред
посетиоцима ће се наћи богата
домаћа и страна издавачка
продукција, велики број премијера, промоција, дискусија
о књижевности и издаваштву...
М. Манић

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ХРАНЕ

Здравље на уста улази
Међународни дан хране, 16.
октобар, који се ове године
широм планете обележава под
слоганом „Брини о земљи, нахрани свет”, био је повод за
бројне активности различитих
установа и удружења у нашем
граду.
Тако се панчевачко удружење „Препознај у себи” прикључило великој националној дводневној акцији „Помажемо да
имају и они који немају”, у
оквиру које су протеклог викенда у четири продајна објекта компаније „Delhaize” у Панчеву прикупљане основне животне намирнице за социјално
угрожено становништво. Сакупљено је око 280 килограма
хране, намењене дому „Споменак” и Сигурној кући.

Како је у Календару јавног
здравља читав октобар обележен као месец правилне

ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ

Помоћ породици
Миленковић
Ученици средње школе и неколико ђака шестог разреда
основне Музичке школе „Јован Бандур” одржали су хуманитарни концерт, како би помогли породици Миленковић
из Качарева, брату и сестри
који су прошле јесени изгубили родитеље у саобраћајној

несрећи. Концерт је реализован на иницијативу председника ђачког парламента Давида Стојановског.
Ово није први пут да су се
ученици музичке школе окупили како би помогли онима
који су се нашли у невољи.
М. М.

ОДЛОЖЕНА ПРЕДСТАВА „ПИЈАНИ”

Нови датум – први
дан новембра
Позоришна представа „Пијани” „Атељеа 212”, чије је извођење у дворани Културног
центра Панчева било планирано за уторак, 18. октобар,
померена је на 1. новембар у

19.30, због болести глумца.
Купљене карте могу се вратити на билетарници Културног
центра, или искористити у новом термину.
М. М.

исхране, Завод за јавно здравље је, у сарадњи с предшколским установама и школама,
спровео наградни конкурс за
најбољи ликовни и литерарни
рад на тему „Правилна исхрана за добро здравље”. Најуспешнији радови из целог јужног Баната шаљу се Институту „Батут”, где ће бити изабрани победници на националном нивоу. Здрава храна
инспирисала је и ученике ОШ
„Бранко Радичевић”, који су у
петак, 14. октобра, приредили традиционалан, десети Сајам хране на тему „Храна из
Бранковог доба”. Манифестација је била продајног карактера, а сакупљени новац биће
употребљен за уређење школе. Шеснаести дан октобра
био је повод и да патронажна
сестра Ленче Шкрпан ученицима ОШ „Стевица Јовановић”
одржи предавање о здравој
исхрани, као и да за другаке и
трећаке организује ликовно
такмичење.
Побед ницима

конкурса награде су уручене у
уторак, 18. октобра, у Пантронажној служби. Награђени су
Данка Дабић, Ленка Гавриловић, Лука Анкић, Василије
Радобоља, Ања Јовановић и
Лука Милић.
Ни у школи „Жарко Зрењанин” у Банатском Новом Селу
нису заборавили на Светски
дан хране. Тамо је у суботу,
15. октобра, у сарадњи с Црвеним крстом Панчево, реализована обука волонтера –
ученика седмог разреда, за
заједничке акције младих и
старих. Радионица је одржана у оквиру пројекта „Солидарност међу генерацијама у
насељеним местима”, који је
подржао Град. Током трајања
обуке у холу школе је приређена изложба фигура направљених од воћа и поврћа, а
присутни су, уз разговор о
правилној исхрани, могли да
се окрепе воћном салатом и
соковима.
Д. К.

ПОЧИЊЕ БОРБА ПРОТИВ ВИРУСА

Стигла вакцина
против грипа
Све оне који се с јесени од потенцијалне заразе вирусом
грипа штите вакцинацијом,
обрадоваће вест да су ове недеље вакцине против тог респираторног обољења стигле у
панчевачки Дом здравља, те да
је у току њихова дистрибуција
амбулантама у граду и селима.
У панчевачки Завод за јавно
здравље, који вакцинама снабдева читав јужни Банат, допремљено је 9.790 доза вакцине
произвођача „Sanofi Pasteur”, а
Дому здравља је, као и претходних година, припало 3.000
доза.

Пацијенти који спадају у
ризичне групе, а то су: старији
од педесет година, особе с
плућним и кардиоваскуларним болестима, астматичари,
дијабетичари, онколошки и
хематолошки пацијенти, као и
деца изнад шест година код
којих постоје индикације, вакцину добијају бесплатно. Неопходна им је једино оверена
здравствена књижица. Они
који желе да се вакцинишу,
могу се, ради тога, од наредне
недеље јавити својим изабраним лекарима.
Д. К.

Резерве крви у панчевачкој
Транфузији тренутно су недовољне и могу „покрити”
период од четири дана, док
се оптималном количином
сматра она која би задовољила барем седмодневне потребе – кажу у тој служби и
апелују на наше суграђане
да дају крв.
Према речима др Радмиле
Раилић Ристовске, шефице
Одсека базичне трансфузије,
током летњих месеци резерве су, како се и очекивало,
биле знатно ниже, док је ситуација сада нешто стабилнија захваљујући реализацији
редовних и унапред испланираних акција добровољног
давалаштва. Ове акције се
спроводе, пре свега, у средњим школама у Панчеву,
Белој Цркви и Алибунару.
Почетком недеље екипа
Трансфузије боравила је у
ЈКП-у „Водовод и канализација”, где су се запослени радо одазвали позиву да својим хуманим гестом спасу
нечији живот. Слична дводневна акција почела је у четвртак, 20. октобра, у Дому
здравља у Белој Цркви.
– Потреба за применом
концентрата тромбоцита у
лечењу тешких хематолошких и онколошких пацијената се не смањује, већ, напротив, константно расте.
Додатни проблем представља и то што нам већ дуже

време недостаје мешалица
за тромбоците, која би омогућила да се концентрати
употребе у року од пет дана
од момента припреме. Тренутно можемо припремити
компоненте само за текући
или наредни дан – објаснила
је др Радмила Раилић Ристовска.

Крв могу дати здраве особе старости од 18 до 65 година. Претходно је потребно
узети лаган оброк и довољно
течности. Важно је и да даваоци нису на терапији лековима, као и да у Трансфузију оду одморни, како би
задовољили критеријуме на
лабораторијском и лекарском прегледу. Служба се
налази у Пастеровој улици 2,
а крв се може дати радним
данима од 7 до 15 и суботом
од 8 до 13 сати.
Д. К.

У СУБОТУ У ОМОЉИЦИ

Први Фестивал
пита и бурека
Још једнa гастрономска манифестација настаће у суботу, 22.
октобра, у Омољици. Тог дана
у трпезарији Основне школе
„Доситеј Обрадовић” биће
одржан први Фестивал пита и
бурека, који ће уз помоћ спон-

зора – млина „Банатски клас”
– приредити Удружење грађана „Сунцокрет” у сарадњи са
активом жена „Омољчанке”.

Организатори на овај начин желе да подстакну развој
предузетништва, као и да посетиоце упознају с процесом
израде пекарских производа
уз дегустацију и дружење.
Фестивал ће званично почети у 12 сати свечаним отварањем, едукативном радионицом и изложбом свих производа. Биће организована и
такмичења за најбоље слане и
слатке пите и буреке, као и за
најдужу и хроно питу. Проглашење је планирано за 17
сати, а сат касније манифестација ће бити затворена.
Сви за ин те ре со ва ни за
уче шће на Фе сти ва лу пи та
и бу ре ка (пе ка ра, млин,
по је дин ци, ама те ри и про фе си о нал ци) до дат не ин фор ма ци је мо гу до би ти на
број те ле фо на 066/97406-43, или пу тем имеј ла
suncokret.omoljica@
gmail.com.
Ј. Ф.

ДРУГА НАГРАДА РАДОВАНУ ЂЕРИЋУ

Село у срцу града
Филм „Село у срцу града”
Радована Ђерића освојио је
друго место на двадесет петом Међународном фестивалу етнолошког филма у
Београду и једини је награ-

ђен из Србије. Од 200 филмова пристиглих из 40 држава, селекциона комисија
је изабрала 57, а 32, међу
којима су и Ђерићева два,
нашла су се у такмичарској
конкуренцији.

– Филм је о Маргићанима
и говори о обичајима и људима. Као што сам наслов
каже, Маргита се налази у
срцу Панчева, а њени житељи су познати по томе што
чувају своју традицију и обичаје. Са урбанизацијом Панчева Маргићани су почели
да губе полако свој идентитет – објашњава аутор.
У званичној конкуренцији
је био и Ђерићев филм „Извините, погрешили смо”, а „Ковачка водица” приказана је у
ревијалном делу фестивала.
Радован Ђерић је режисер,
продуцент, писац сценарија,
сниматељ и монтажер свих
трију филмова. До сада је
освојио преко 20 награда на
државним и међународним
фестивалима.
М. М.
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УСВОЈЕНЕ ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О ФИНАНСИРАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

У ГРАДСКОМ БУЏЕТУ
ОКО 60 МИЛИОНА ДИНАРА МАЊЕ
Одлука води ка јачој
централизацији

СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ

Катастрофална
одлука
Чланови Српског покрета
Двери истакли су на конференцији за новинаре одржаној у уторак, 18. октобра, да
је одборничка већина на последњој седници Скупштине
града донела катастрофалну
одлуку у вези с формирањем
ветрозаштитних појасева.
– Новац који је био намењен за садњу ветрозаштитних појасева преусмерен је
на подизање и одржавање
јавних зелених површина у
Панчеву. Том одлуком је
практично 25 милиона динара убачено у редовну потрошњу и подмиривање текућих
рачуна ЈКП-а „Зеленило”.
Дакле, новац који је био намењен новом и конкретном
подухвату, а који је и свима
видљив, потрошиће се тако
да се резултати тог трошења

никако не могу измерити и
сагледати – изјавио је Радомир Орловић, члан Градске
организације Двери.
Он је овом приликом упитао зашто није дошло до
садње ветрозаштитних појасева и да ли градска власт
има свест о њиховом значају
и корисним функцијама, додавши да они умањују енергију ветра и спречавају формирање снежних наноса.
– Такође, спречавају еолску ерозију, која смањује
квалитет земљишта одношењем најквалитетнијих честица из површинског слоја
земљишта, које се таложе у
каналима и рекама, а што
доводи до замуљивања,
спречавања исушивања земље и појаве суше на њој –
подвукао је Орловић.

Скупштина Србије недавно је
усвојила измене Закона о финансира њу локал не са моу праве. Према предложеним
изменама закона, од укупних
прихода од пореза на зараде
градовима ће, уместо досадашњих 80 одсто, убудуће остајати 77 одсто, а општинама 74
одсто.
Разговарали смо с припадницима шест парламентарних
странака о томе како ће се ова
одлука одразити на Панчево.
Мариника Тепић, народни
посланик Лиге социјалдемократа Војводине, рекла је да
централни ниво власти узима
општинама и градовима део
најсигурнијег локалног прихода који им пуни буџете, да им
отима део од пореза на зараде,
због чега ће, како наводи, они
почети масовно да се задужују
и продају своју имовину.

СНС БОГАТИЈИ ЗА ДВА ОДБОРНИКА

Прелазак бивших
радикала
Одборници у Скупштини
града Станко Богосављев
и Игор Ставревски променили су партијске дресове, прешавши у Српску
напредну странку. Ту информацију је за „Панчевац” потврдио Жељко Сушец, председник Градског
одбора СНС-а.
Богосављев и Ставревски
били су одборници Српске

радикалне странке који су
крајем јула ове године одлучили да делају самостално,
потврдивши ту одлуку на
претходном заседању локалног парламента, а сада су
потписали приступнице за
владајућу партију.
Напредњаци заједно с коалиционим партнерима у
скупштинској сали броје 43
одборника.

КОНЦЕПТ

Представа
Господин Марко Ђурић се данас кандидовао за новог
Александра Вулина. Шта то значи? Значи нову позоришну представу.
(Бошко Обрадовић, лидер Српског покрета Двери, на
седници Одбора за Косово и Метохију, Н1)
***
Ова власт нема капацитет ни од комараца да нас одбрани, па бацају јавности удице о војном року.
(Борислав Стефановић, оснивач и лидер Покрета Левица Србије, НИН)
***
Кажу, глупи Вучић
жели да победи на
председничким изборима, а ја се нећу
ни кандидовати.
(Александар Вучић, премијер Србије, „Бета”)
***
Не могу да вам кажем да ли је то
агенција, како је регистрована и на који начин функционише, али функционише.
(Александар Вулин, министар за
рад, запошљавање,
социјална и борачка питања, одговарајући на новинарско питање како „Танјуг” и даље ради када је применом
Закона о јавном информисању и медијима престао да
постоји 31. октобра прошле године, „Бета”)

М. Тепић
– Неки градови су већ у дуговима, као и Панчево. Локална
власт се већ предизборно задужила за готово 900 милиона
динара. Ко ће то отплаћивати?
Градоначелник? Градски менаџер? Не, него сви становни ци, по ре ски об ве зни ци
града Панчева – изјавила је
Тепићева.
Казала је и да лигаши због
тога нису гласали за ову законску интервенцију, већ да су
је критиковали, покушавајући
да објасне ресорној министарки Брнабић како она треба да
буде на челу борбе с министром финансија, а у корист
грађана и саме децентрализације. Истакла је да се не слаже
са образложењем да је главни
мотив одлуке фискална консолидација и да су од пре пет
година све мања издвајања за
локални ниво, додавши да републички фискални дефицит
упорно расте.
– Може се објаснити простим примером: дакле, од 10
динара укупног прихода у Републици Србији, девет иде
централној власти и Влади, а
само један динар свим општинама, градовима и Аутономној
Покрајини Војводини заједно
– рекла је Мариника Тепић,
нагласивши да ће ЛСВ и даље
упорно и доследно тражити да
се овај закон поново измени,
како би се општинама и градовима вратила средства која су
им на овај начин отета.
Никола Ћурчин, одборник
Демократске странке, сматра
како је ово веома важна тема,
јер директно утиче на живот
Панчеваца.
– Према наводима градоначелника, у питању је умањење
прихода од око 60 милиона
динара за локални буџет, а тај
новац ће се прелити у републички буџет. То значи око

Н. Ћурчин
400 динара мање за сваког
Панчевца, што је, примера ради, довољно да сви наши суграђани добију нове здравствене књижице – појаснио је
Ћурчин.
Он је казао и да је забрињавајући однос вишег нивоа власти
према локалним самоуправама, наводећи и да министарка
за локалну самоуправу у медијима говори о томе како локалне самоуправе рекетирају
и бахате се.
– Бојим се да нас очекује даље смањење прихода локалних самоуправа, а повећање
„надлежности”, финансијских
обавеза. Најављено је смањење
накнаде за заштиту животне
средине за транспорт нафтних
деривата, пролаз теретних возила, од чега градски буџет сада приходује 350 милиона динара – подвукао је Ћурчин.
О ставу Српске радикалне
странке говорила је Смиљана
Гламочанин Варга, потпредседница Скупштине АПВ. Она
је поновила да су се радикали
увек залагали за укидање аутономних покрајина, а за јачање
локалних самоуправа.

говорити о суфициту или дефициту – прецизирала је она.
Шандор Ђерфи, одборник
Покрета „Доста је било”, навео
је како се овим изменама закона заправо скривају рупе у
републичком буџету. Казао је
да ће локалне самоуправе покушати да надоместе губитке
смањујући издатке, што се,
према његовим речима, најчешће спроводи у сферама које
су најрањивије, затим повећањем разних намета грађанима
и привреди, као и повратним
трансферима с виших нивоа
власти, што води већој централизацији.
– Централизација се може
приметити на примеру реконструкције Улице 7. јула. На
основу враћања скоро истог

С. Павлов

Ш. Ђерфи
износа, а за који претпостављамо да ће бити ускраћен
Панчево, Република спроводи
целокупну јавну набавку. На
тај начин управља чак и додатним средствима до пуног
износа подухвата, а најављени
уговор предвиђа да Град постаје финансијер. Пошто се
одлуке о оваквим доделама с
виших нивоа власти доносе
према нејасним правилима,
појављује се могућност за испољавање моћи у одлукама
којима се награђују политичке
подобне локалне власти, а кажњавају остале. Кроз захтеве
уговора с републичким нивоом износ средстава који се
обезбеђује за ову реконструкцију увећава се за око 10 милиона динара – тврди Ђерфи.
Одборница Социјалистичке
партије Србије Нада Кирбус
навела је да је ово законско
решење покушај проналажења праве мере за прерасподелу прихода од пореза на зараде, како би укупни приходи

С. Гламочанин Варга
– Изненађујуће је што је
овај закон у име Владе образлагао министар за локалну
самоуправу, јер је посао и дужност тог министра да заступа и брани њихове интересе, а
не да подржава одлуку којом
се ускраћују овлашћења локалним самоуправама. Изменама закона су на најконкретнији начин сужена права локалних самоуправа: смањењем новчаних средстава оне
су онемогу ћене да остваре
своја права и надлежности –
изјавила је Смиљана Гламочанин Варга.
Рекла је и да су радикали у
Скупштини Србије гласали
против предлога закона.
– Борићемо се да ове године
престане четрнаестогодишња
катастрофална пракса да Влада не подноси, а Скупштина
не усваја завршни извештај о
буџету, јер је тек након израде
поменутог документа могуће

правама да треба да увећају
своје изворне приходе, пре
свега убирањем пореза на
имовину грађана, до чега се
може доћи ажурирањем документације, која је у многим
локалним самоуправама несређена и непотпуна – изјавила
је Нада Кирбус.
Казала је да социјалисти
сматрају како се нижи износ у
градској каси неће негативно
одразити на кориснике буџета, а посебно инсистирају да се
заустави тренд смањења средстава планираних за социјалну помоћ, који је до сада био

актуелан при сваком ребалансу буџета Града.
Градоначелник и припадник Српске напредне странке
Саша Павлов потврдио је да ће
у локалном буџету за наредну
годину бити око 60 милиона
динара мање. Објаснио је да је
корекција процената прерасподеле средстава од пореза

Ћурчин: Бојим се да
нас очекује даље
смањење прихода
локалних самоуправа,
а повећање
„надлежности”,
финансијских обавеза.
на зараде дефинисана као мера фискалне консолидације, с
циљем смањења укупног фискалног дефицита и очувања
макроекономске стабилности.
– Умањење ове врсте прихода не би требало значајније да
утиче на стабилност локалног
буџета, али потенцијалну опасност може представљати даљи тренд смањења ове врсте
уступљених прихода наредних
година – појаснио је Павлов.
Упозорио је да би локалне
самоуправе могле да западну у
проблем, јер неће бити у могућности да сервисирају кредитне обавезе. Додао је да би
при томе ефекти улагања у пословну инфраструктуру и у
стварање погодног амбијента
за привлачење инвеститора
чији је циљ новозапошљавање
морали поново да се анализирају и избалансирају, јер
основна мотивација ових мера
управо јесте повећање прихода локалних буџета од пореза
на зараде.

Н. Кирбус
локалних самоуправа били довољни за обављање њихових
функција.
– У исто време измена закона је порука локалним самоу-

Страну
припремила

Сузана
Првуљ
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У СЕВЕРНОЈ ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ

СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

ОПТИМИСТИЧНО У РАДОВЕ

Реализација буџета
од јануара до септембра

Друга фаза обухвата
асфалтирање и изградњу
водоводне и канализационе
мреже
Потамишки колектор
до следеће јесени
Друга фаза радова у северној индустријској зони (Улица 7. нова) у току
је и обухвата изградњу пута, јавног
осветљења и водоводне мреже, у дужини од 550 метара, вредности око
23 милиона динара, а новац је обезбеђен из кредитног задужења Града
Панчева за ову годину.
Ова друга фаза радова подразумева и израду техничке документације
и извођење радова на фекалној канализацији у дужини од 1.400 метара.
Процењена вредност је 22,8 милиона
динара. Јавна набавка је покренута, а
рок за ове радове је крај децембра.
– У наредном периоду ћемо настојати да прокрчимо цео тај појас који обухвата интерну саобраћајницу у зони, а
све с циљем доласка првих инвеститора. Искрено се надам да ћемо изградњом потамишког колектора – а прва
фаза треба да се заврши средином следеће године – активирати северну индустријску зону. Оптимистично на јесен следеће године очекујем прве инвеститоре и нова запошљавања – изјавио
је градоначелник Саша Павлов.
Поред друге фазе радова у северној
пословној зони, пред Градом је и значајан посао изградње поменутог потамишког колектора, који је дугачак
око осам и по километара. Процењена вредност инвестиције је око 400
милиона динара, радови су планирани фазно, а за поменуту прву фазу
неопходно је око 100 милиона динара. Поред тога што је колектор неопходан индустријској зони, значајан је
и зато што би повезао на канализациону мрежу насеље Караулу, али и повећао капацитет кишне и фекалне
канализације у Горњем граду.

До тих радова, које ће вероватно
Град морати да финансира након
што је недавно министарство одбило
предлог пројекта, неопходно је у индустријској зони поставити подземне
електричне каблове, који би омогућили већу енергетску снабдевеност и
стабилност овог подручја.
Директорка ЈП-а Дирекција за изградњу и уређење Панчева Маја Витман потврдила је за „Панчевац” да су
ти радови предвиђени на основу споразума о сарадњи са ЕПС-ом.
– Радови се односе на постављање
високонапонског кабла који ће омогућити снабдевање електричном енергијом. Процењена вредност је два милиона динара с ПДВ-ом. Јавна набавка
и радови зависиће од ЕПС-а, односно
од њихове брзине израде пројекта и
прибављања дозвола од надлежног
покрајинског секретаријата, али очекује се да јавна набавка буде покренута у што краћем року – изјавила је директорка.
Градња путне инфраструктуре у северној пословној зони почела је у јуну.

КОНКУРС ЗА НОВЕМБАРСКУ НАГРАДУ ГРАДА

Кандидовани 22 појединца
и организације

Прва фаза радова обухватила је изградњу 520 метара саобраћајнице у Улици
7. нова и дела црепајачког пута са инфраструктуром, као и водовода и јавног осветљења. Укупна уговорена вредност тих радова износила је 31,8 милиона динара, а у питању су припремни и
земљани радови, који су обављени упоредо с постављањем саобраћајне сигнализације. Средства за реализацију ове
инвестиције обезбедио је Град Панчево
делом из кредитног задужења, а поступак јавне набавке и уговарање инвестиције спровела је Дирекција.
Северна индустријска зона налази се
на путу за Јабуку. Градоначелник је рекао да је њено опремање једна од најважнијих капиталних инвестиција у Панчеву и један од стратешких циљева.
ЈКП „Водовод и канализација” је
од кредита КfW банке урадио водоводну мрежу ка северним селима и
та мрежа ће обухватити и индустријску зону.
Урбанисти су пре неколико година
проценили да је за Град најјефтиније
опремање управо ове локације, која
се простире на 75 хектара на путу за
Качарево, и зато се она прво и уређује. Стране компаније у просеку закупљују од два до шест хектара земљишта у Србији.
М. Димитрић

Чланови Градског већа усвојили су
19. октобра Извештај о извршењу
Одлуке о буџету Града за првих девет месеци ове године. Израда извештаја два пута годишње је законска
обавеза свих локалних самоуправа
у Србији.
На територији града Панчева од
јануара до септембра укупно је наплаћено око 10 милијарди динара и
та средства су расподељена на буџете
Републике, Покрајине и Града. У
Панчеву је укупно наплаћено 2,8 милијарди динара или близу 28 одсто, а
по основу обавезног социјалног осигурања 1,5 одсто, односно 151 милион динара.
Остварено је укупно 3,9 милијарди динара од прихода и примања
буџета за поменути период (укључујући и средства
пренета
из
2015. године),
што је 66 одсто од планираног годишњег плана.
Укупни приходи буџета
Града су мањи
од планираних, и то за
154 милиона динара. У оквиру прихода класичне буџетске потрошње
највеће учешће износи 2,4 милијарде динара и оно је близу 50 одсто, а
односи се на порез на зараде. Следи
приход од пореза на имовину, са учешћем у буџету од 18 одсто. У овом
извештају је наведено и да је у буџету Панчева најмање учешће прихода
од боравишне таксе – 0,05 одсто.
Међу оствареним приходима комуналне потрошње, који износе 130
милиона динара, највеће учешће,

од 28 одсто, односи се на примања
од продаје земљишта.
Приходи по посебним прописима
су у том периоду износили 238 милиона, а текући трансфери од Покрајине (за регресирање превоза
ученика, више сеоских и градских
манифестација...) 20 милиона динара. Из покрајинске касе стигло
нам је и око 26 милиона динара за
капиталне трансфере (за реконструкцију појединих улица и изградњу канализационе мреже).
Сопствени приходи преко рачуна
буџета остварени су у висини од 68
милиона динара.
У овом извештају је наведено и
шта је планирано да се уради новцем од кредита, попут радова у се-

верној индустријској зони или израде више пројектно-техничких документација.
Када је реч о извршеним отплатама дугова, наведено је да је за главнице домаћим кредиторима (укључујући и Фонд за развој) исплаћено
120 милиона динара, а на име камата 14 милиона динара.
У извештају су побројана и средства из текуће буџетске резерве, али
и програмска структура буџета.
М. Д.

ЗАМЕЊЕН КРОВ НА СКУПШТИНСКОЈ САЛИ
Радови на замени пластичне кровне конструкције на великој сали Градске управе обављени су у среду, 19. октобра. Тај кров је услед града на
више места био разбијен, па је седница локалног парламента прошле
недеље одржана у малој сали јер је велика сала прокишњавала.

НАША АНКЕТА
КАКАВ ЈЕ ПОЛОЖАЈ ТРУДНИЦА И МАЈКИ?

Требају им већа права и новчана помоћ

Д. МАРЈАНОВИЋ

Поводом конкурса за овогодишњу
Но вем бар ску на гра ду у Град ску
управу су до 14. октобра, до када је
позив био отворен, стигла 22 предлога.
За ово најпрестижније панчевачко
признање кандидовани су 19 појединаца, две организације и један колектив.
Из сфере културе и уметности је и
ове године стигло највише предлога
– пет, док су из области образовања
била три предлога, као и из спорта и
новинарства. Из здравства је предложен један кандидат, колико и из архитектуре. За ову градску повељу
кандидовано је и једно свештено лице, а за једног кандидата су стигле
две пријаве.
Жири, на чијем је челу мр Вера Царина, одлучиће ко су овогодишњи до-

битници Новембарске награде у уторак, 25. октобра, у 17 сати.
Право предлагања кандидата за
награду, у писаној форми, имала су
правна и физичка лица.
Критеријуми су били исти као и ранијих година, те се ова повеља додељује појединцима, организацијама или
предузећима који имају пребивалиште односно седиште у Панчеву за
вредна достигнућа значајна за град у
областима: уметности, науке, архитектуре и урбанизма, новинарства, образовања, спорта, привреде, социјалног
и хуманитарног рада.
Ово градско признање традиционално се додељује поводом 8. новембра – Дана града Панчева, на свечаној
седници Скупштине града. Награда
обухвата повељу и новчани део.
М. Д.

В. БЛАГОЈЕ

Поједини медији пренели су изјаве
премијера Александра Вучића да
жене у Србији рађају децу како би од
државе узеле новац и да мајке не желе да раде јер добијају социјална давања у висини минималца. То је изазвало бројне полемике, а у току је и
потписивање петиције за давање
новца из буџета женама с троје деце.
Премијер ипак тврди како су поменуте речи фалсификоване и извучене из контекста.
Тим поводом смо питали суграђане шта мисле о положају трудница и
мајки, као и да ли им је потребна већа финансијска помоћ.
ДУШАН МАРЈАНОВИЋ,
професионални саветник:
– Свакако труднице и породиље
треба да имају већу помоћ од државе, и то економску, али и помоћ у
свим другим областима живота, јер у
том периоду не могу да раде, а доносе ново људско биће на овај свет. У
вези с новчаном помоћи коју добијају
по рођењу бебе, сматрам да би требало да кренемо путем развијенијих земаља и дамо им већу пажњу. Слажем

М. ЈЕРКОВ

Ј. ЈАН

се с петицијом која се односи на то
да треба финансијски помоћи мајкама с троје деце.
ВИОРИКА БЛАГОЈЕ, пензионерка:
– Ја сам била наставница и сматрам да труднице и мајке треба да
имају већу помоћ од државе. Не
знам колики је буџет Србије, али верујем да би за троје деце требало издвојити новац. Такође, износ новца
који добијају по рођењу беба, могао
би да буде мало виши.
МИЛАН ЈЕРКОВ, пензионер:
– Мислим да је држава на првом
месту што се тиче свега и, уколико је
таква ситуација, она ће се побринути
и за породиље и све ће бити на свом
месту. Тешко је коментарисати новчану помоћ коју добијају по рођењу детета, јер су људи незапослени и немају пара. У суштини, слажем се да им
треба помоћи колико год је могуће.
ЈОВАН ЈАН,
инжењер производног машинства:
– Требало би да се трудницама и
породиљама дају већа права, да им

Ђ. ТОДОРИЋ

А. НЕДЕЉКОВИЋ

држава више помогне и сматрам да
по рођењу детета добијају баш мало
новца. Такође, у потпуности се слажем са идејом да мајке с троје деце
добијају новац из буџета.
ЂУКА ТОДОРИЋ, трговац:
– У сваком смислу труднице и мајке треба да имају већа права. Залажем се за то да им се даје новац из
буџета, а поготово женама с троје деце. Стопа наталитета треба да се подигне. Често се чује како труднице
остају без посла, деградиране су и томе се мора стати на пут. Износ новца
који се добија за рођење детета је мали и њиме се не могу решити никаква питања.
АНДРИЈАНА НЕДЕЉКОВИЋ,
биотехнолог:
– Немамо нека посебна права, ја
сам мајка троје деце и слажем се са
идејом да нам се даје плата, илити
помоћ из буџета. Ту петицију апсолутно подржавам. Деца су ми мало
порасла и немам никакву финансијску помоћ.
Анкетирала С. Првуљ
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ИЗ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ

СТРУЧНО САВЕТОВАЊЕ

Повећана наплата
дажбина

ПУН ИЗНОС ПЕНЗИЈА ЗА СВЕ

Наплата пореза за првих
осам месеци 2016. већа је него у истом периоду прошле
године. У првих осам месеци
2016, према подацима Пореске управе, приходовано је
728,7 милијарди динара,
што је око 70 милијарди динара више него у истом периоду прошле године.
Акцизе су наплаћене у износу од 139,2 милијарде динара, а 2015. године у висини
од 113,1 милијарде динара.

Порасла је и наплата пореза
на добит, па је 2016. наплаћено 56,7 милијарди динара, а
лани 47 милијарди динара.
Пореска управа је 2016.
наплатила и 99 милијарди
пореза на доходак, а 2015. године 93,3 милијарде динара.
Када је реч о доприносима
за обавезно социјално осигурање, порезници су инкасирали 342 милијарде динара,
а годину раније 329 милијарди динара.
М. Д.

УДРУЖЕЊЕ „ПАНЧЕВАЧКИ РАТАРИ”

Проблеми
пољопривредника

Још 2013. године одржан је
двонедељни протест пољопривредника у јужном Банату, а ратари сада поново трпе
удар на џеп, капитал и газдинство – саопштило је
удружење „Панчевачки ратари”.
Наводи се и да су ратари
после недавне пљачке од
стране монополиста при откупу сунцокрета, поново на
њиховом удару, само је сада
реч о откупу и лагеровању
кукуруза овогодишњег рода.
Како објашњавају, до краја
августа кукуруз је на берзи
вредео 20–22 динара за килограм
(прошлогодишњи
род), а сада, само месец дана
касније, овогодишњи род је
на истој берзи само 11-12 динара по килограму.
„Сетва озимих усева је апсолутно споредна ствар јер
се пшеница у овој држави
третира исто као и храна за
папагаје, уместо да заузме
место стратешког производа, с обзиром на то да се ради
о основном прехрамбеном

артиклу првога реда. Пошто
се у држави не поштују и не
питају ништа ратари који у
плодореду углавном имају
ове три основне културе,
произлази закључак да је ратарство уместо основне гране пољопривреде – споредна
делатност”, наводи се у саопштењу.
Оцењено је и да у медијима нема довољно информација о привредним активностима ратара, који раде и без
рачунице и без државних
субвенција. Они критикују
врх Владе што их нико током
највеће јесење кампање радова није посетио и разговарао с њима о проблемима у
ратарству и евентуалној помоћи кроз брза законска решења.
„Ратари очекују премијера
и министре у бразди, с конкретним мерама за спас наших пољопривредника, јер
већ сутра може бити касно”,
наводи се у саопштењу „Панчевачких ратара”.
М. Д.

У Војводини 6000
инвалида прима
половину пензије
Нова Стратегија
за унапређење
положаја особа
са инвалидитетом
Министарство за рад, борачка
и социјална питања спроводи
до краја месеца јавну расправу
о Предлогу стратегије за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији од 2016. до 2020. године.
Тим поводом је у Панчеву 19.
октобра одржано стручно саветовање, у организацији Савеза инвалида рада Војводине.
То је била прилика да инвалиди рада, али и надлежни сагледају проблеме и сачине
планове будућег деловања. Једино тако могу померити
ствари набоље, јер су заједно
доста учинили на побољшању
положаја ових људи. Подсетили су да се до 2007. године инвалидност посматрала само с
медицинске тачке, а сада су
укључени и други сегменти
друштвеног живота.
Ова стратегија треба да дефинише правце будућег деловања, начин на који ће се проблеми решавати, али и оквирну висину неопходних средстава. Помоћник министра
Владимир Пешић подсетио је
да су у претходном периоду
донети за инвалиде значајни
закони који су унапредили
њихов положај, попут Закона
о употреби знаковног језика и
Закона о употреби пса водича.
– Јавна расправа о Предлогу
стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у
Републици Србији до 2020. године спроводи се од 10. до 31.
октобра 2016. и то је шанса за
ваше сугестије и критике. Након завршетка јавне расправе
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална

питање реши, односно да и
они добијају пуну пензију. Наравно да смо се надали да ће
проблем незапослености бити
решен доношењем Закона о
запошљавању особа са инвалидитетом, али у пракси до
тога није дошло. Тешко је дочекати 65 година живота с половином пензије – изјавила је
Стана Свиларов, председница
Синдиката инвалида рада Војводине, организације која окупља око 15.000 чланова.
Ђорђе Лукач, директор панчевачке филијале Националне
службе за запошљавање, изјавио је да се та служба труди да
им нађе посао и као пример
навео да се недавно петоро људи запослило у фабрици обуће
у Алибунару, што је добра
вест, али и да таквих радних
места мањка.
Слободан Стефановић, председник Савеза инвалида рада

Панчева, рекао је да та организација има око 160 чланова, а
некад је окупљала и преко
4.000 Панчеваца. Позвао је све
инвалиде рада да им се придруже, а њихове просторије се налазе у Улици војводе Радомира
Путника 19.
Са инвалидима рада из
Панчева и околине разговарали су и помоћник покрајинског секретара за социјална
питања Тамара Мохачи, директор покрајинског Фонда
ПИО Славко Имрић и председник Савеза инвалида рада
Србије Божидар Цвекић.
Учесници јавних расправа
могу доставити предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре писаним путем Министарству за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања,
на адресу: Немањина 22–26,
Београд.
М. Димитрић

Прорицање пореза!?
За лошу процену
плаћа се камата!
Обавеза државе је
да обезбеди
предвидљивост
трошкова
Пореска управа је започела активности на утврђивању висине паушалног прихода и доношењу решења за предузетнике
који су прошле и ове године

Запосленима априлска плата

за 74 запослена, с обзиром на
то да је фирма у блокада, а да
је оснивач Апотеке – Град
Панчево.
Пре две недеље оснивач је
радницима уплатио и сва дуговања за порезе и доприносе

питања ће анализирати све сугестије учесника у јавној расправи и сачинити извештај о
спроведеној јавној расправи –
изјавио је Пешић.
У Србији нема прецизних
података о броју инвалида рада, а незваничан податак је да
их има око пола милиона.
Највећи проблем имају они
инвалиди који имају решења о
примању делимичних пензија. То су људи који од 2003. године, када је закон донет, примају 50 одсто пензије, док не
стекну услов за пуну пензију.
У Војводини таквих пензионера има око 6.000, од укупно
60.000 корисника инвалидских пензија.
– Реч је о људима који су као
инвалиди рада проглашени за
технолошке вишкове. Они не
могу да пронађу нови посао
јер имају ограничену радну
способност. Тражимо да се то

У ГОДИНИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

АПОТЕКА И ДАЉЕ У БЛОКАДИ

Запослени у Апотеци Панчево, који су почетком овог месеца протестовали у Београду,
добили су прошле недеље
априлску плату. Из градског
буџета је исплаћено око 3,5
милиона динара за нето плате

Дискусија о проблемима инвалида рада

како би запослени имали
здравствене књижице, што им
је и било обећано одмах након
протеста.
Апотека Панчево и даље ради само у једној смени, у 17
објеката.
М. Д.

пријавили делатност. Они који су ове намете плаћали раније, последњи пут су добили
решење за 2014. годину и од
тада чекају на нова решења,
што им отежава пословање и
остваривање права.
Стари обвезници су дужни
да плаћају порез и намете по
старом решењу. Наиме, такви
паушалци су принуђени да напамет одвајају износе и плаћају,
а када решења стигну са закашњењем, проблем ће представљати камата уколико предузетник није добро проценио.
За некога ко ради сам или има
малу фирму са два-три запослена, то је огромно оптерећење,
јер кад решење стигне, цео износ мора уплатити у неком року. У уређеним земљама обавеза сваке државе је да предузетнику обезбеди предвидљивост
трошкова, а код нас то није
случај.
Поводом овог проблема
огласила се и Унија послодаваца Србије, која инсистира на
променама и сматра да је држава та која треба да сноси последице за своје пропусте, а не
привредник. Да подсетимо,
обвезник који плати мањи износ пореза, може очекивати
санкције и камате, док држава, ако обвезник уплати више,
није обавезна да плати камате. Проблем представља и то
што се на основу пореског решења регулише и плаћање
здравствених и пензионих доприноса, као и доприноса за

незапослене. Због тога се дешава да предузетници имају
проблем са овером здравствене
књижице, јер не могу добити
потврду да су измирили порез.
Унија тврди да има случајева
да су власници фирме платили већи износ од претпостављеног, али нису могли да добију пореску потврду јер нису
имали решење по коме се може видети да ли је плаћена
неопходна сума.
Да подсетимо, право на паушално опорезивање могу остварити предузетници који нису у
могућности да воде пословне
књиге или им то отежава пословање, па се обраћају Пореској управи да им она паушално одреди износ пореза на приходе од самосталне делатности. Пореска управа одређује
фиксни износ пореза и доприноса, који они плаћају без обзира на то како послују. Захтев за

паушално опорезивање треба
да буде предат до 30. новембра
текуће године за наредну годину, или 15 дана од дана уписа
код Агенције за привредне регистре, ако предузеће тек почиње да ради, и у том случају
Управа треба да донесе решење
у року од 30 дана.
За 2016. годину право на паушално опорезивање прихода
од самосталне делатности може се признати предузетнику
чији је укупан износ промета
оствареног у 2015. години, односно износ планираног промета мањи од 6.000.000 динара. Према важећој уредби,
приликом обрачуна пореза
узимају се у обзир делатност,
просечна зарада, град или место у коме се фирма налази,
број запослених, старост предузетника, тржишни услови и
површина локала.
З. Ст.
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Петак, 21. октобар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

НИС НА ОВОГОДИШЊЕМ САЈМУ ЕНЕРГЕТИКЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

УВЕЋАНИ ПЛАМЕН И БУКА

ИНВЕСТИРАЊЕ У ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

„Петрохемија”
покреће производњу

Технолошке иновације
у енергетици

Након двонедељног застоја
„ХИП–Петрохемија” улази у
процес покретања производње. Почеле су активности у
фабрици Етилен, а након
старта и добијања производа
у спецификацији очекује се
почетак производње у фабрикама Полиетилен високе
густине (ПЕВГ) и Полиетилен ниске густине (ПЕНГ).
– Застој у „ХИП–Петрохемији” искоришћен је за чишћење, санацију и реализацију ремонтних активности на
процесној опреми у фабрици
Етилен. Циљ радова је припрема опреме за рад у континуитету на високим капацитетима у наредном периоду –

Представљени
енергетски ефикасни
системи за производњу
топлоте и струје
Прошле недеље су одржани
дванаести Међународни сајам
енергетике и тринаести Међународни сајам заштите животне средине, на којима је НИС
представио савремене технологије и иновације у пословању, као и нове пројекте из
области производње гаса, енергетике и заштите животне средине. Првог дана ове манифестације НИС је широј јавности
приказао иновативни пројекат
за припрему гаса за транспорт.
Реч је о изградњи аминског постројења чији рад НИС-у омогућава да повећа квалитет домаћег природног гаса путем
издвајања угљен-диоксида и
других гасних примеса.
0 карактеристикама и предностима аминског постројења, које ради у оквиру НИСовог Погона за припрему и
транспорт нафте и гаса у Елемиру, говорила је Мирјана
Остојић из Блока истраживање и производња НИС-а. Према њеним речима, поред позитивног ефекта у пословању,
овај пројекат има и значајну
еколошку компоненту, јер је
технологија која се користи у
овом постројењу у Елемируједна од еколошки најбезбеднијих и једна од најефикаснијих ме у постојећим методама
у процесу прераде гаса. Како
је она рекла, за ово технолошко решење НИС је издвојио
више од 30 милиона евра.
Презентацији на Београдском сајму присуствовали су,
изме у осталих, и студенти са
смера за индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса Техничког факултета
„Михајло Пупин" из Зрењанина. Отварање овог смера на
Техничком факултету иницирала је компанија НИС, због
потребе за висококвалификованим стручним кадром у експлоатацији нафте и гаса. На-

РЕЦИКЛАЖА СИЈАЛИЦА
кон представљања постројења
студенти су учествовали у квизу, а најбољи су награ ени пригодним поклонима.
Коришћење ресурса
Другог дана сајма НИС је, као
једна од највећих енергетских
компанија у региону, представио програм производње електричне и топлотне енергије који
се развија у оквиру Блока Енергетика. Руско-српски нафтни
гигант у више десетина гасних
електрана користи гас лошег
квалитета (с високим нивоом
угљен-диоксида и азотa) за добијања енергије која се користи за потребе инфраструктуре нафтних и гасних поља, чиме је умногоме повећао ефикасност пословања. С друге
стране, произведена електрична енергија испоручује се
ЕПС-у. Компанија је од 2013.
године пустила у рад 13 малих
електрана на својим нафтногасним пољима, чија је укупна
снага 11,6 МW, што је довољно
за снабдевање струјом у просеку 10.000 домаћинстава. НИСов програм когенерације представио је Игор Кораћ, заменика директора Блока Енергетика НИС-а.
На НИС-овом штанду је
другог сајамског дана одржана панел-дискусија о енергет-

ској ефикасности и тренутној
ситуацији у овој области у нашој земљи. Међу панелистима
су били представници партнерских компанија које су учествовале у градњи НИС-ових
мини-електрана, као и Владимир Божичковић, професор
Машинске школе из Панчева.
Сви панелисти су се сложили
да је НИС добар пример компаније која реализује пројекте
енергетске ефикасности и да
такви привредни субјекти
имају најбољу перспективу у
будућности.
Фабрика за прераду вода
На презентацији одржаној на
штанду НИС-а завршног дана
дванаестог Међународног сајма енергетике и тринаестог
Међународног сајма заштите
животне средине и природних ресурса речено је да НИС
у свим сегментима пословања
придаје велики значај заштити животне средине и притом
континуирано примењује најсавременија технолошка решења. Светлана Бошковић,
експерт координатор за HSE
Дирекције за заштиту животне средине Функције за HSE
НИС-а, представила је НИС-ово
постројења за пречишћавање
отпадне воде на Депонији отпадне исплаке у Новом Мило-

шеву, инвестицију вредну око
122 милиона динара. Како је
рекла, изградња овог постројења, за које НИС поседује све
неопходне дозволе, и почетак
његовог рада, који је заказан
за децембар, имаће позитиван
ефекат на стање животе средине. Максимални пројектовани капацитет је 114 кубних
метара пречишћене воде на
дан, а контрола квалитета воде вршиће се у свим фазама
пречишћавања. Светлана Бошковић је рекла да НИС као
друштвено одговорна компанија тежи да рационализује
коришћење природних ресурса и да је заштита животне
средине један од главних приоритета и интегрални део
стратегије ефикасног управљања компанијом.
Тог дана јавности су представљени и циљеви НИС-а у
области заштите животне средине, међу којима су очување,
унапређење и одрживо коришћење природних ресурса,
континуирано унапређење производних процеса с циљем смањења утицаја на животну средину, стална едукација свих запослених у области заштите
животне средине, као и усклађеност пословања са законским одредбама и међународним стандардима.

СУДБИНА МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Напредак личности и идентитета
Неопходна измена
низа закона
и правилника
Најављена просветна
реформа
Састанак на тему „Матерњи језик са елементима националне
културе – реализација наставе
изборног предмета у основним
и средњим школама” одржан је
у понедељак, 17. октобра, у
згради Покрајинске владе. Координација националних савета
националних мањина и Национални савет словачке националне мањине иницијатори су
овог скупа. Поред представника националних савета (мађарске, словачке, румунске, русинске, хрватске, буњевачке и
чешке националне мањине),
састанку су присуствовали и
Анамарија Вичек, државна секретарка Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, и Михаљ Њилаш, потпредседник Покрајинске владе
и покрајински секретар за
образовање, прописе, управу и
националне заједнице.
Општи закључак скупа јесте
да матерњи језик има двоструку улогу у животу – функцију
развоја личности и функцију

изјавио је Миша Булајић, извршни директор Функције
производње и техничке подршке „ХИП–Петрохемије”.
Све активности у вези с покретањем процеса производње у „Петрохемији” биће реализоване уз поштовање прописаних безбедносних мера
и у складу с важећим процедурама компаније, с циљем
заштите радне и животне
средине.
Приликом покретања производње у „Петрохемији” могу се очекивати повећана бука и појачан пламен на бакљи. О старту фабрика обавештене су све надлежне институције.
М. Д.

развоја идентитета и да стога
треба учинити све да се припадницима националних заједница омогући да реализују
активности у овој области. Закључено је да има проблема и
да што пре треба урадити измене и допуне Правилника о
наставном плану за основне и
средње школе. Представници
државе упознали су присутне
с плановима реформе просветног система и изменама
закона о основама система
образовања.
С друге стране, изасланици
националних савета изнели

су своја запажања. Обавестили су државне органе да родитељи ученика који желе да
изучавају националне језике
и кул ту ре по чет ком сва ке
школске године морају да се
изјашњавају. Истакли су да у
неким школама има проблема с коректним спровођењем
анкете приликом уписа. Проблем представља и то што у
неким срединама, будући да
се мали број ученика определио за наставу на матерњем
језику националне заједнице,
не могу да се формирају одељења и групе. Тешкоћу у реа-

лизацији квалитетне наставе
представља и то што су ученици на различитим нивоима познавања и владања матерњим језиком, а наставни
програм је конципиран према
кла сич ној ше ми на став них
програма – без предвиђених
ди фе рен ци ра них са др жа ја.
Представници националних
заједница пожалили су се и
на непостојање неопходних
уџбеника и пратеће литературе. Додатни проблем се јавља када је реч о језику који
није стандардизован (на пример, ромски језик и буњевачки говор).
На крају састанка договорено је да се надлежним државним институцијама пошаљу предлози за минималан и
максималан броју ученика у
једној групи, за дефинисање
узраста ученика у једној групи (максимално три разреда)
итд. Национални савети су
пред ложили да одбо ри за
образовање, у сарадњи са изда ва чи ма, обез бе де ком пе тент не ау то ре, пре во ди о це,
лекторе и рецензенте који би
у оптималном времену могли
да припреме адекватну уџбеничку и додатну литературу и
друга наставна средства ради
што боље реализације наставе
овог предмета.

Склонити отпад
Удружење грађана „Екопан”,
уз подршку локалне самоуправе и Секретаријата за заштиту животне средине и у
сарадњи с компанијом „Божић и синови”, одржало је
предавање под називом „Рециклажа флуоресцентних цеви, сијалица, електронског и
електричног отпада” у среду,
19. октобра, у просторијама
Регионалне привредне коморе Панчево.
Мирјана Балог Кормањош, представница удружења „Екопан”, истакла је да
акција „Склоним отпад са

у погонима „ИТ рециклажног
центра” у Омољици. Он је
подсетио да је компанија „Божић и синови” још 2012. купила најсавременији уређај за
третман овог типа отпада, али
да систем не ради у пуном капацитету јер у нашој земљи
највећи део сијалица завршава на депонијама – на годишњем нивоу само десет одсто
овог рециклабилног отпада
стигне у погоне у Омољици.
Општи закључак скупа је
да грађани Панчева нису довољно информисани о штетном утицају компоненти си-

улице”, у оквиру које је одржано еколошко предавање,
представља покушај удружења да се грађани Панчева
упознају с проблемом збрињавања сијалица и електронског отпада, а све са идејом
да се, када је реч о токовима
овог отпада у нашем граду,
ствари покрену набоље.
Божидар Поткоњак, представник компаније „Божић и
синови”, одржао је предавање
о моделу рециклаже сијалица

јалица које свакодневно неадекватно одлажемо. Фосфорни прах и жива, веома
опасни састојци, у неконтролисаним количинама доспевају у земљу и наше водотокове. Панчевце овај податак
треба посебно да иритира,
јер показује колико смо бахати и неодговорни, јер се на
свега петнаест километара
од центра нашег града налази опрема која овај проблем
може лако да реши.

ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ

Енергетски ефикасни
На Машинском факултету у
Београду прошле недеље је
отворен Српски центар за
енергетску ефикасност за
обуку менаџера за ефикасније коришћење енергије.
Реализацију школовања будућих стручњака помогла је
влада Јапана са 700.000
евра.
У Министарству енергетике истичу да је ово важан корак у заустављању нерационалног и неефикасног трошење енергије у Србији, која
се обавезала да ће до 2018.
године смањити укупну потрошњу енергије за десет одсто. Примера ради, наша земља троши шест пута више
енергије од Немачке. Виши
саветник генералног директора Јапанске организације
за међународну сарадњу Хиреуки Хајаши казао је да је
та организација пружила
Србији техничку помоћ и да
је Центар завршен пре рока.
На Машинском факултету је обучено десет ин-

структора који ће до јануара
2017. оспособљавати будуће
менаџере за енергетску ефикасност. Факултет је објавио
јавни позив за пријављивање
кандидата (40 полазника).
Планирано је да прва група
заврши обуку до лета, а сам
курс се састоји од шестодневне обуке и израде годишњег извештаја и програма
енергетске ефикасности уз
помоћ ментора. Потом следи полагање завршног испита. Кандидат по окончању
овог курса добија уверење о
положеном испиту којим
аплицира код Министарства
рударства и енергетике за
издавање лиценце за обављање послова енергетског
менаџера.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА
Х РАНА З А Д У ШУ

Зашто чекамо?

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, народна изрека
„Ко чека, тај дочека” животни је сапутник многих. Облеће око људи, дајући им
лажну наду да се нешто дешава у њиховим животима,
док они стоје у месту и броје сате, дане, године...
Чекање одаје илузију запослености: ми ипак радимо
нешто – чекамо. Чим дочекам то нешто, одмах почињем са животом – тако размишљамо. Само још то недостаје да будемо потпуни и да
почнемо с променом коју дуго прижељкујемо. Колико
пута смо себи рекли: од сутра, од понедељка, од следеће године? И даље нижемо
понедељке и неке следеће године, не померајући се с места да нас не би случајно
промашило то што чекамо.
Тужно је то што некима
прође цели живот у чекању
да почну да живе. Ако се и
покрену и прихвате животне
изазове – јављају се страхови.
Они врло успешно враћају
све у првобитно стање познатог, које пружа лажан осећај
сигурности и опуштања уз
очекивање жељеног. Страх је
само део искуства из прошлости, које вртимо у мислима у садашњости хранећи га
несигурношћу, неповерењем,
мржњом, незахвалношћу...
Бриге нам дођу као додатни
тегови: оне учвршћују наше
уверење да је чекање посао
који ће се веома исплатити.
Заиста, бриге представљају

начин на који ми видимо будуће догађаје, а на основу искуства које смо стекли у прошлости. Ако је то једини критеријум, онда с разлогом
бринемо, јер ћемо себи дати
потврду да смо у праву радећи оно што (и како) смо раније научили и самим тим
ћемо добити исте резултате.
Да би се нешто у нашим
животима променило, прво
треба да престанемо да користимо највећег крадљивца
времена – чекање. Када нешто предузимамо, избацујемо чекање и сталне сапутнике – страхове и бриге. Чим се
померимо с места, постоји
велика могућност да кренемо путем где су путокази за
даље. Да ли ће то бити књига,
семинар, особа, није толико
битно, колико је битна чињеница да нам то нешто може
променити живот. Промену
не доноси чекање посла, новца, љубави, здравља... него
кораци које предузимамо ка
жељеном. Треба поставити
циљеве и тежити њиховом
остварењу, али не тражећи
инстант решења. Сам пут до
задатог представља највећу
шансу да нешто научимо и
да применимо нова знања.
Сваки успех у савладавању нечег новог јача веру у
сопствене способности и
приближава нас циљу. Може се некоме десити и да се
не помери с места, а оствари циљ – ако, рецимо, добије новац на лутрији. Путовање до циља које недостаје
условиће увек, без изузетка,
брз губитак освојеног новца.
На путу до жељеног много
научимо, прихватамо ново,
мењамо постојеће и спремамо се да, када остваримо
циљ, умемо и да уживамо у
њему. Једина сврха животних циљева јесте пут који
пређемо идући ка њима.
Сва лепота живљења је у путу, не у циљу, а још мање у
чекању. Чекати и даље или
се покренути – одлука је,
као и увек, само на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Како се решити
целулита

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Целулит је поремећај микроциркулације поткожног
ткива, који настаје услед дугорочног нагомилавања масноћа и токсина. Везивно
ткиво слаби и с временом се
стварају деформитети коже,
који подсећају на поморанџину кору.
Чешће се јавља код жена,
углавном на бутинама и глутеусу, на стомаку и рукама.
Често је и хормонског статуса. Код мушкараца се ретко
среће. Савремени начин живота драстично је повећао
број жена које имају упоран
целулит, који из естетских
разлога утиче на њихово самопоуздање. Зато је потребно озбиљно приступити решавању овог проблема адекватним и делотворним
третманима. Комбинација
више различитих процедура
даје најбоље резултате. Нешто без чега се не може је
ручна антицелулит масажа,

коју треба започети након
менструације, јер је тада
хормонски статус најбољи и
кожа је мање осетљива. Масаже се раде у серији од најмање десет долазака, али је
идеално да се програм понови у наредна два месеца. Сада је право време за овакве
програме, јер ће се целулит
таман одстранити из организма до наредног лета.
Идеалне су комбинације
антицелулит масаже и паковања од алги. Алге су одлични чистачи и имају моћ да
целулит избаце на површину. Кад се то деси, терапеут
уводи и третмане лимфне
дренаже. Након масаже наносе се термогелови или
криогелови. Први загревају
тело и подстичу избацивање
целулита, а други хладе и погодни су за особе с проширеним венама и капиларима.
Масажа се може комбиновати и с мезотерапијом, као
медицинском процедуром
за уклањање целулита, којом
се одговарајући коктели
убацују у средишњи слој коже (мезодерм). Одлуку о томе која ће се процедура примењивати доноси искусан
терапеут. Поред свих третмана, клијент треба да се
здраво исхрани, да уноси веће количине воде и да се бави благим физичким активностима.

Петак, 21. октобар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

САВЕЗ СЛЕПИХ ОБЕЛЕЖИО ЈУБИЛЕЈ

СЕДАМДЕСЕТ ГОДИНА ПРОШЛО КАО ТРЕН
Бројни гости на
свечаној академији
Све је почело 1946.
у Качареву
Једна од
најистакнутијих
организација у Србији
Чланови Међуопштинске организације савеза слепих Панчево (МОСС) обележили су у
уторак, 18. октобра, седамдесетогодишњицу постојања тог
удружења.
Свечаној академији која је
приређена тим поводом у
просторијама Геронтолошког
центра, присуствовали су Милан Стошић, председник Савеза слепих Србије, и Владимир Панин, председник Савеза слепих Војводине, као и
бројни гости из сличних организација из Смедеревске Паланке, Велике Плане, Зрењанина, Београда, Сенте и Лесковца.
Премотавање филма
Током програма који су водили Мирослав Жужић, глумац, и Добрила Јовановић,
дефектолог и ауторка радиоемисије „И ми смо ту”, присутни су имали прилику да се
при се те исто ри ја та пан че вач ког МОСС-а, али и да
уживају у наступима неких
од чланова савеза, као и у музицирању Жељка Тођераша и
„Банатских кицоша”.

Свечаност у Геронтолошком центру
Наша организација је основана у мају 1946. године у Качареву. Основали су је слепи
ратни војни инвалиди, који су,
после завршеног лечења, били
привремено смештени у школу
за слепе „Вељко Рамадановић”
у Земуну, а затим колонизовани у Качарево. Тадашњи први
председник био је Јован Николић. Након десетогодишњег
деловања у Качареву 1956. године организација сели седиште у Панчево, бира нови срески одбор, а за председника је
изабран Пера Ђорђевић. Садашња организација слепих, поред Панчева, обухвата и општине Ковин, Ковачицу, Опово
и Алибунар. Броји 468 чланова
и једна је од водећих у Србији.
Ваља подсетити и на то да је у

ШКОЛА РОДИТЕЉСТВА НАСТАВЉА РАД

Прикључују се и тате
Најновије у низу предавања у
оквиру „Школе родитељства”,
коју реализује Патронажна
служба Дома здравља, одржано
је у уторак, 18. октобра, а овог
пута су се трудницама придружиле и будуће тате. Брачни парови су имали прилику да сазнају нешто више о правилном
расту и развоју беба од првог до
четвртог месеца.
Како је најавила Андријана
Ратков, главна патронажна сестра, наредно предавање треба
да буде одржано за две неде-

ље. Оно ће бити намењено
мајкама са одојчадима од три
до пет месеци, а тема ће бити
исхрана беба тог узраста, као и
њихов развој од четвртог до
осмог месеца.
Сви будући или „тазе” родитељи који желе да присуствују
овим едукативним скуповима,
могу се пријавити путем телефона Патронажне службе 331495 (од 7 до 13.30) или на бројеве мобилних телефона
062/80-73-066 и 062/80-73017 (од 7 до 20 сати).

СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ОСТЕОПОРОЗЕ

Болест која ломи кости
Поводом обележавања Међународног дана борбе против
остеопорозе, у среду, 19. октобра, у Превентивном центру
панчевачког Дома здравља др
Ана Митрић одржала је предавање о овој болести намењено
припадницама женског пола.
Остеопороза настаје због
убрзаног смањења коштане
масе, а последица болести је
то што кости постају подложне преломима после мале
трауме, па чак и без ње.
– Десет процената популације има остеопорозу, а обољење чешће погађа жене. После педесете године живота
оболи свака трећа жена и сваки осми мушкарац. Када је
реч о популацији старијој од
65 година, 30–50 посто њих се
разболи, а трећина њих доживи неки прелом – истакла је
др Ана Митрић.
Максимална коштана густина настаје око тридесете
године живота и после тога се
природно смањује за 0,5–1%
годишње, док код жена у ме-

Страну
припремила
Драгана

Кожан

нопаузи тај губитак може бити
и десет процената. Према речима др Ане Митрић, фактори
ризика за настанак ове болести су: старост, женски пол,
мали БМИ, изостајање менструалног циклуса дуже од
шест месеци (не због трудноће), менопауза пре 45. године,
импотенција, претходни преломи, неправилна исхрана,
недовољна физичка активност, пушење, претерано конзумирање алкохола и кафе, и
примена гликокортикоида дуже од три месеца.
Дијагноза се поставља остеодензитометријом, односно
DEXA прегледом, који подразумева мерење минералне густине костију. Остеопорози
претходи остеопенија – смањена коштана густина. Уколико се она установи, да би се избегло погоршање болести, потребно је променити начин
живота: исхрана треба да буде
богата калцијумом, ваља надокнадити видамин Д путем
излагања сунчевој светлости,
бавити се физичким активностима и избегавати пушење и
алкохол. У случају остеопорозе важе иста правила, с тим
што се тада уводе и лекови –
бисфосфонати.

Качареву формирана и установа, односно Дом за трајно збрињавање слепих лица, који је такође 1956. године пресељен,
најпре у манастир Војловица, а
потом на садашњу локацију на
Баваништанском путу – испричао је Златибор Лазаров, председник МОСС-а.
Модерни и препознатљиви
Како се могло чути током академије, а и чињенице то потврђују – данас је овај панчевачки савез модерна „институција”, која се уклапа у савремене токове друштва, водећи

рачуна о интересима свог
чланства. Стога с правом ову
организацију сматрају једном
од најистакнутијих тог типа у
нашој земљи.
– Остварујемо непосредну
сарадњу, пре свега с републичким и покрајинским савезом,
затим с Министарством рада,
Градом Панчевом и локалним
самоуправама општина које
припадају савезу, затим с невладиним организацијама,
центрима за социјални рад,
здравственим установама, с
другим установама, удружењима и школама за слепа лица. На тај начин стварамо јак
покрет, који ће бити у стању да
се избори за бољи положај
особа са инвалидитетом у
складу с међународним и
европским стандардима – истакао је Лазаров.
Он је подсетио и на то да је
МОСС у току протеклог рада
остварио много успешних
пројеката, као што су описмењавање на Брајевом писму,
компјутерска обука, обука о
употреби белог штапа и друге.
Током претходних седам деценија организацију су прославили бивши и садашњи
чланови својим неспорним успесима у области културе и
спорта, као и у другим активностима.

ДАН БЕ ЛОГ ШТА ПА
Међународни дан слепих и слабовидих, 15. октобар, чланови панчевачког МОСС-а и корисници Дома за лица са оштећеним видом „Збрињавање” обележили су дан раније, у
петак, 14. октобра, традиционалном шетњом централним улицама града. Циљ шетње био је да се нашим суграђанима
скрене пажња на потребе особа са овом врстом инвалидитета, те да се укаже на важност њихове интеграције у друштво.
Са слепима и слабовидима кроз град је прошетао Миленко Чучковић, ресорни градски већник, који их је потом угостио у Градској управи. Током разговора који је тамо
уприличен, установљено је да је један од кључних изазова
с којима се ова популација сусреће немогућност запошљавања. Чучковић је обећао да ће настојати да утиче на то да
се овај проблем убудуће бар делимично реши.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Питице
с хељдиним корама
Овог пута дајемо вам
идеју за израду омиљених јесењих питица, али
у мало здравијем издању. Укусне и хрскаве,
савршене су као грицкалице уз филм, а могу се
послужити и за доручак
уз чај. Ако до сада нисте
пробали хељду, свакако
треба да је укључите у
своју исхрану, јер је то
врло здрава и корисна
намирница. Испробајте
слану и слатку варијанту питица, па одлучите
шта вам се више допада.
Састојци: за слане – 500 г кора од хељде, 700 г немасног крем сира,
беланце од једног јајета и крупна морска со; за слатке – 500 г кора
од хељде, 700 г ољуштене и очишћене бундеве или јабуке, седам кафених кашичица меда и једна кафена кашичица млевеног цимета.
Припрема: Коре пресеците напола, па те половине још напола. Тако ћете од једне коре добити четири правоугаоника. Припремите
фил за слатке питице тако што ћете бундеву или јабуке изрендати,
додати мед и цимет, па добро измешати. Фил за слане биће само
крем сир. Сваки правоугаоник премажите са две кафене кашике фила, па га уролајте у жељени облик. Уролане питице поређајте на
плех од рерне обложен папиром за печење. Слане питице премажите умућеним беланцетом и обилно поспите сољу. Пеците у рерни загрејаној на 180 степени 25–30 минута.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА
(Завод за медицину рада)
ПРВИ И ЈЕДИНИ ПРИВАТНИ У ВОЈВОДИНИ, ВУКА КАРАЏИЋА 1
ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ
Медицински прегледи радника
на радном месту с повећаним ризиком по здравље
(претходни, периодични, ванредни, контролни).

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ
ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ
ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
Професионална оријентација и селекција.
Едукација из области прве помоћи.
Промоција здравља на радном месту
и здравих стилова живота.

ОБУКА ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ ЗА ВОЗАЧЕ
И КАНДИДАТЕ ЗА ВОЗАЧЕ
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА:
– за заснивање радног односа
(на радном месту с повећаним ризиком и без њега);
– за возаче (аматери, професионалци, возачи таксија,
виљушкаристи, инструктори, ванредни прегледи);
– за суд и на захтев државних органа;
– за приватно предузетништво;
– код усвајања деце, за старатељство и хранитељство;
– за смештај лица у дом старих;
– за држање и ношење оружја;
– за упис у школу или на факултет;
– за склапање брака страних држављана
или малолетних лица;
– за продужење боравка страних држављана;
– за рад у просвети;
– за животно осигурање;
– за одлазак у иностранство;
– за послове комуналног полицајца;
– издавање дупликата уверења;
– за управљање моторним чамцем.

УСКОРО

Спец. медицине рада
Спец. неуропсихијатрије
Спец. офталмологије
Спец. урологије
Спец. гинекологије

Спец. хирургије
Спец. ОРЛ
Стоматолог
Психолог

ЗА ВЛАСНИКЕ ВОЗИЛА
РЕГИСТРОВАНИХ
У АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”
ЛОЈАЛИТИ КАРТИЦЕ С ПОПУСТИМА

за услуге:
– Завода за здравствену заштиту радника;
– Ауто-сервиса „Зоки”;
– недељника „Панчевац”.
ПОСЕБНЕ ПОГОДНОСТИ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ

УСКОРО

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР,
НАЈБОЉА УСЛУГА.

УСКОРО
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НА ПУТУ ПАНЧЕВО–ВРШАЦ

ПОВОДОМ НАЈАВЉЕНОГ ЧИШЋЕЊА ПОЛИЦИЈСКИХ РЕДОВА

Пронађене шверцоване
цигарете

УСЛОВНА ПОДРШКА ЗА МИНИСТРА
Пре отказа запосленима
у МУП-у који су
сарађивали с
криминалцима,
доказати њихову
кривицу – траже
синдикати
Ниске плате чувара
реда разлог због којег
неки од њих раде за
мафијаше

Панчевачки полицајци су
ових дана током једне контроле саобраћаја на путу
Панчево–Вршац у пртљажнику и на седиштима „опел вектре” којом је управљао двадесетпетогодишњи Вршчанин пронашли 9.492 паклице

цигарета марке „марбл”. Оне
нису имале акцизне маркице,
па су му их полицајци одузели, а надлежном тужилаштву
су поднели кривичну пријаву
против њега због недозвољеног промета акцизних производа.

ПРОШЛЕ НЕДЕЉЕ КОД РАФИНЕРИЈЕ

Погинуо возач
В. Р. из Старчева, рођен
1983. године, погинуо је у директном судару који се догодио 16. октобра у 8.20 на путу за Старчево, код аутобуске
станице поред Рафинерије.
Он је тог јутра управљао аутомобилом „пунто” и директно се сударио са АТП-овим
аутобусом. Непосредно пре
тога је изгубио контролу над
воланом, прешао у супротну
траку и налетео на аутобус
који је долазио из супротног
смера.

Судар аутобуса и „пунта”
био је толико јак да је возило
било готово у потпуности
смрскано. Због тога је било
неопходно да ватрогасци, који су такође интервенисали,
исеку каросерију и извуку тело несрећног возача из аутомобила.
Како смо сазнали у служби
Хитне помоћи, која је послала три екипе на место несреће, у овом удесу је лакше повређено и угрувано петоро
путника из аутобуса. Након

Руководства Синдиката српске
полиције и синдиката „Слога”
подржала су прошлонедељну
изјаву министра унутрашњих
послова Небојше Стефановића
да ће до краја ове године сви полицајци који су радили за криминалце или одржавали везе с
њима бити најурени из службе.
Међутим, челници полицијских синдиката су истовремено упозорили да најављена декриминализација припадника
Министарства унутрашњих
послова мора да буде спроведена на легалан и легитиман
начин, иначе ће имати вишеструко опасне последице.
„Искрено се надамо и желимо да овог пута тај процес буде
спроведен на легалан и легитиман начин, уз поштовање свих
важећих прописа који регулишу ту материју. Свим радницима МУП-а у свежем сећању је
претходни покушај декриминализације полиције, спроведен формирањем непотребног
сектора за анализу ризика. У
тај сектор требало је да буде
премештено скоро 1.500 полицајаца који су проглашени за
криминалце после паушалног

Да ли ће из полиције отићи сарадници криминалаца?
етикетирања, без икаквих основа. Надамо се да ће овог пута
бити спроведена стварна и конкретна декриминализација и да
ће њен резултат бити одлазак
свих који нису заслужили да
носе полицијске униформе”,
пише поред осталог у писму
Синдиката српске полиције.
У њему се наводи и да је забрињавајуће то што је министар
унутрашњих послова најавио да
ће сумња да одређени полицајци сарађују с криминалцима
бити пресудна за отпуштање из
службе чак и ако за то нема довољно доказа. Синдикат српске
полиције упозорава да би у том
случају био активиран члан
172. Закона о полицији, иако се
Уставни суд Србије још није изјаснио о његовој законитости.
Слично мисле и чланови полицијског синдиката „Слога”.
У саопштењу тог синдиката се

наводи да свако отпуштање полицајаца који су без чврстих и
конкретних доказа оптужени
за везе с криминалцима може
бити опасно по наше друштво.
„Ако министар по лиције
или било које друго лице из
владе узме правду у своје руке
и почне да без доказа оптужује, суди и пресуђује, улазимо у
ризично време самовлашћа и
анархије. То би био колапс
владавине права и државе.
Ако се уложе сва средства и
активира цео државни апарат
да се докаже нечија кривица,
резултат мора да буде обезбеђење доказа, а не само да се
на основу сумње људи отпуштају из службе”, пише у саопштењу синдиката „Слога”,
које је потписао његов председник Драган Жебељан.
Министар унутрашњих послова је прошлог петка на кон-

ференцији за новинаре сазваној поводом убиства једног од
вођа навијача изјавио да ће до
Нове године из полиције бити
отерани сви који су сарађивали с криминалцима.
– Уложићемо сва средства,
активираћемо цео државни
апарат и ти људи до краја године више неће радити у полицији. Трудићемо се и да
кривично одговарају за све
што су урадили у претходном
периоду, али не могу рећи да
ћемо све доказати – изјавио је
Стефановић.
Подсећамо, поједини аналитичари и криминолози су
до сада више пута у медијима
изјављивали да није чудо што
међу полицајцима има оних
који у вечерњим часовима и у
слободно време обезбеђују
криминалце када се зна да су
им слабе плате.

ПРОTЕКЛОГ ВИКЕНДА У БИБЛИОТЕЦИ

О спречавању насиља над LGBT особама

Један очевидац ове несреће
изјавио је да се непосредно
пре удеса настрадали возач
чудно понашао и да је аутомобил којим је управљао
ишао лево-десно по путу.
– Возач аутобуса је то видео и учинио је све како би
га избегао, али је то било немогуће. „Пунто” је прешао у
његову траку и судар је био
неми нован. Да све бу де
страшније, аутобус је вукао
аутомобил десетак метара –
изјавио је он.

прегледа у болници они су
пуштени кућама.
Једино што је извесно јесте
да је возач „пунта” изгубио
контролу над аутомобилом, а
да ли је узрок томе био неки
здравствени проблем који је
имао током вожње, квар на
аутомобилу или нешто треће,
биће познато тек када се обави његова обдукција.
Возач аутобуса је после судара био подвргнут алко-тесту
и резултат је показао да није
имао алкохола у крви.

У МАЛОЈ САЛИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 20. ОКТОБРА

Трибина
о самоубиствима
„Број самоубистава у Србији
у 2016. години – где смо стигли и шта даље”, назив је трибине која ће у организацији
омладинског часописа „Видело” бити одржана у четвртак,
20. октобра, од 19 сати, у малој сали Градске управе.
О овој увек интригантној
теми говориће више учесника, међу којима су: начелник
панчевачке службе Хитне
помоћи др Мирослав Тепшић, портпарол полиције Јовица Антонић, Сандра Станојевић из удружења грађана

„Направи корак”, др Дарко
Станковић из Клинике за
психијатријске болести „Др
Лаза Лазаревић” и животни
тренер и мотивациони говорник Виктор Јеремић.
„Шта људе наводи на помисао о подизању руке на себе, који је кључни проблем
српског друштва, где смо
према броју суицида у свету
и како тај број смањити и
свести на минимум – само су
нека питања која ће говорницима бити постављена”, пише у позиву за ову трибину.

Након Београда и Новог Сада
и у Панчеву je формирана
Мрежа за превенцију дискриминације и насиља над LGBT
особама.
Њу чине представници полиције, тужилаштва, судова,
Савета за родну равноправност Скупштине града Панчева, Канцеларије за младе Града Панчева, невладине организације „Женска мировна
група”, Центра за социјални
рад, као и здравствених и
образовних институција.
Прошлог викенда, 13. и 14.
октобра, у Градској библиотеци у Панчеву одржани су први
тренинзи којима су прису-

ствовали чланови Мреже, а
слични скупови приређени су
у исто време и у Новом Саду и
Београду.

У плану је да сличним тренинзима буду обухваћени и
Крагујевац, Суботица, Ниш и
Нови Пазар. Формирање

локалних мрежа за превенцију насиља и дискриминације над LGBT особама део је
пројекта „Заједно против
дискриминације”, који спроводи „Лабрис”, организација за
борбу против насиља над хомосексуално оријентисаним женама, а финансијски га подржава „USAID Serbia”.
Његово спровођење треба
да траје годину дана, а за то
време акценат ће бити на
умрежавању и сарадњи чланица Мреже за превенцију
дискриминације и насиља
ради унапређења положаја
LGBT особа у локалним заједницама.

ЈОШ ДЕСЕТ ДАНА ДО КРАЈА ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ

Ако имате оружје, вратите га
Акција легализације оружја
траје до 1. новембра ове године, тако да грађани који поседују било које наоружање, муницију или бомбе могу да их
врате без доказивања порекла
и без страха да ће кривично
одговарати због тога што су их
чували.
Они који се одлуче на враћање, могу то учинити сами, тако
што ће отићи у полицију, а уколико им је то због било којег
разлога незгодно, постоји могућност да позову припаднике
МУП-а да дођу код њих и преузму оружје, бомбе или муницију.
Без обзира на то за коју могућност се одлуче, нико их неће
питати одакле им то што су чували у својим домовима и неће
одговарати за неовлашћено набављање и држање.
Док траје легализација, физичка и правна лица која имају
оружје могу и да га задрже, али
морају да га региструју. Реги-

страцији подлежу оружје за
личну безбедност (пиштољи и
револвери), ловачко оружје (ловачке пушке и карабини),
спортско оружје, као и малокалибарски пиштољи, револвери
и малокалибарске пушке.

15 ручних бацача, као и 1.107
ручних бомби и других експлозивних направа.
Грађани који не искористе
ниједну од тих могућности биће ригорозно кажњени уколико
полиција открије да у кућама и

Грађани још увек чувају много оружја
Подсећамо, полиција је сличну акцију спровела и прошле године, на територији читаве Србије. Трајала је три месеца, а за
то време грађани су предали
287 аутоматских пушака, 32 аутоматска пиштоља „шкорпион”,

становима чувају оружје, или
да га носе са собом.
Они који не желе да искористе ниједну од понуђених могућности, него су испланирали
да се реше оружја или бомби тако што ће их оставити у контеј-

нерима или поред њих, никако
то не треба да раде. У том случају их може узети и злоупотребити неки криминалац, нервно
неуравнотежена особа или неко
дете и повредити друге особе.
Наши суграђани који би желели да региструју оружје (да
га легализују) треба да у полицијску станицу понесу личну
карту, доказ да се против њих
не води кривични поступак,
потврду о уплаћеној административној такси, као и уверење о обучености за руковање
ватреним оружјем. Важно је
напоменути да захтеве за легализацију оружја могу поднети и они који немају сву ту документацију.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЖЕНА НА СЕЛУ

СВАШТА МОГУ ДАМЕ ПАНЧЕВАЧКЕ
Резолуцијом Уједињених нација пре више од двадесет година као Међународни дан
жена на селу установљен је 15.
октобар, с намером да се скрене пажња на кључну улогу
припадница нежнијег пола у
унапређењу пољопривреде,
руралног развоја и квалитета
хране и у елиминисању сиромаштва.
У последње време тај датум
се и код нас обележава, поводом чега су протеклог викенда
панчевачка удружења жена
учествовала на догађајима у
Зрењанину и Јабуци.
Поводом Међународног дана
жена на селу приређене су
две манифестације на којима
су се представиле многобројне Панчевке.
Најпре је у суботу, 15. октобра, на осмом Сајму стваралаштва сеоских жена Војводине
Зрењанин угостио преко двеста удружења припадница
лепшег пола из тридесет седам места (пре свега из руралних средина), међу којима и
десет панчевачких.
Наше у Зрењанину
Оне су се на себи својствен начин представиле изложивши
рукотворине, ткане производе,
старинске и традиционалне колаче и сувенире. Логистичку
подршку у виду организације и
превоза пружио им је Савет за
родну равноправност Града
Панчева, а председница тог тела Милица Тодоровић и чланице Гордана Ћирић и Тања Матић су, заједно с покрајинским
послаником Надом Милановић, биле део поменуте групе.
А на самом сајму „Доловке” су нудиле препознатљиву

Банатски Брестовац: У току су
почетни радови на асфалтирању Улице Моше Пијаде. ДВП
„Тамиш–Дунав” обавља санацију главног колектора и кишног канала који се протеже
од Улице Ђуре Јакшића до Вука Караџића (Поњавице). Изложба фотографија Гордана
Поморишца под називом „Белешке о Лондону” отворена је
у суботу, 15. октобра, у Дому
културе. Тања Цветановић је
постављена за новог в. д. директора ЈКП-а „Комбрест”.

У суботу у највећем банатском граду...
поврћа, а запажено место имале су и Панчевке из удружења
„Веште руке”, као и њихове суграђанке „Панонке”. „Новосељанке/Boboacele” изложиле су
колаче и ручно тегљене коре
за питу, док се новооснована
„Златна јабука” представила
уникатним радовима.
Златна јабука
Управо је поменута организација, иако најмлађа по стажу,
на себе преузела обавезу да у
панчевачким оквирима обележи Међународни дан жена на
селу.
Тим поводом је у недељу,
16. октобра, приређен етнобазар на платоу испред јабучког
Дома културе, где су, поред
домаћина, рукотворине представила и удружења из околних места, која су с малим изузецима учествовала и на зрењанинском сајму. Било и но-

ХУ МА НИ НОР ВЕ ЖА НИ
Међу посетиоцима се нашла и житељка далеке Норвешке –
Анита Ложајић, чија је мама рођена Јабучанка. Она тамо води радњу у којој има хуманитарну касицу.
Један од племенитијих купаца је Торе Торкилдсен, који годинама помаже сиромашне у одећи, новцу и на друге начине.
Ових дана је баш дошао да види како се троше његови
прилози, а у нашој земљи највише су му се допали гостопримство и гурманска храна, пре свега сир и кобасице.
штрудлу и везене ручне радове, који су се могли видети и
код „Омољчанки”. Најшареније је било на два војловачка штанда („Ђетван” и „Тамаши Арон”), а веселе боје биле
су заступљене и на пулту кача ре вач ког „Ет но-кут ка” и
„Неолита” из Старчева.
Брестовачке „Сосе” још једном су се подичиле „Паприкијадом” и производима од овог

Месне актуелности

вих, попут „Панчевки” и „Глогоњки”, а места се нашло и за
македонско удружење „Илинден”, винаре („Грозд”), пчеларе („Тамишка матица”), удружење пензионера и инвалида
рада, ученике ОШ „Гоце Делчев”, штићенике Дома за ЛОМР
„Срце у Јабуци”, као и за индивидуалне излагаче.
Догађај је отворен наступом
дечјег хора, којим је руково-

дио наставник у пензији Милорад Максимовић. Он је и
поздравио бројне спонзоре, а
најмлађа чланица удружења
Горица Станојевић најавила је
учеснике и притом позвала
све жене да им се придруже у
креативним акцијама. Након
тога, док су локални сениори

продавала је колаче, штрудле,
али и накит, док Јасмина Тарајић из „Панчевки” најчешће
ради вез и осликава флаше с
фићоцима, а у понуди је било
и колача, наруквица, домаћих
сапуна за тело и лице... Родика
Веселинов из Новог Села црта
на бибер-цреповима (цео цреп

... а у недељу у Јабуци
певали староградске класике,
на тезгама су посетиоци (док
их јака киша није растерала)
имали да виде свега напретек
– од предивних украса до примамљивих ђаконија.
И ђаци продавали
Тако је, рецимо, Јагода Станојевић из „Златне јабуке” урадила сет флаша и теглица у
декупаж техници, а Оливера
Кузмановић се бавила плетењем корпица, које је продавала за 500 динара.
Према речима Анкице Трајческе, „Илинден” је бесплатно
делио чувено „гравче на тавче”, „сукано са зељем” и кифле, а на штанду су посебну
пажњу привлачиле македонске ношње. Нада Недељковић
из „Глогоњки” правила је тацне и кутије од папира, а ускоро ће започети и ткање на разбоју. Зора Чубрић из Качарева

је коштао триста, а половина
двеста динара). Веселин Пешић је нудио ливадски мед, а
у име удружења винара Ненад
Филиповски изложио је неколико врста вина и воћних ракија.
И основци су имали свој
штанд, па је тако ученик шестог разреда Матеја Илић продавао цртеже с мотивима диносауруса и разних цртаних
јунака, док је његова вршњакиња Невена Крстевски израдила наруквице и прстење, у
чему јој је помагала две године млађа сестра Марија.
Председница „Златне јабуке” Сузана Стоиљковић навела
је да је организација базара
била озбиљна и укључила је
свих деветнаест чланица, сваку са својим задужењем: једне
су тражиле спонзоре, друге
припремале производе, треће
водиле медијску кампању...

Банатско Ново Село: Асфалтирање Улице Бориса Кидрича је при самом крају – овлашћена фирма још треба ускоро да уреди банкине и канале, док су на реконструкцији
амбуланте преостали само
молерско-фарбарски радови.
Трибина под називом „Превенција насиља над женама”
одржана је у среду, 19. октобра, у Дому културе. У тој
установи је у току уређење галерије.

народни дан жена на селу у
недељу, 16. октобра, када је
одржан етнобазар на платоу
испред Дома културе. Након
много година фудбалски стадион је легализован. На последњем конкурсу НИС-а
одобрено је финансирање
пројеката Месне заједнице
(одржавање пешачких стаза)
и удружења „Илинден” (уређење летње позорнице на стадиону испред школе).
Качарево: Почели су земљани радови који претходе асфалтирању Македонске улице. Месна скупштина је усвојила правило да ће сви клубови који деци наплаћују
чланарину убудуће бити дужни да измире износ од 500
динара по сату за коришћење
термина у спортској хали.
Ускоро ће почети уређење
фасаде Дома омладине.
Омољица: Маријана Глигорић Илић постављена је за
новог в. д. директора комуналног предузећа. Промоци-

Долово: Асфалтирање Војвођанске улице је завршено, а у
току су радови на појачаном
одржавању Улице ЈНА. КУД
„Банатски вез” одржао је годишњи концерт у петак, 14.
октобра, у великој сали Дома
културе. Рукометашице су још
једном победиле, па су и даље
на челу Друге српске лиге.
Глогоњ: У току су радови на
три градилишта – на капели,
на асфалтирању Улице Бориса Кидрича и реконструкцији
зграде Месне заједнице. У
Дому културе је одржан састанак у вези са организацијом манифестације „Дани
повртара – глогоњска јесен”,
која ће бити одржана 30. октобра. Фудбалери су направили историјску победу „прегазивши” Самош са 10 : 0.
Иваново: Традиционална чајанка у организацији МКУД-а
„Боназ Шандор” биће приређена у недељу, 23. октобра,
од 14 сати, у Дому културе.
Јабука: Удружење жена „Златна јабука” обележило је Међу-

ја књиге под називом „Само
небо зна” ауторке Радмиле
Тимотијевић биће приређена у четвртак, 27. октобра, од
18 сати, у Дому културе.
Старчево: Наставак уређења
Трга неолита, односно изградња пијаце, сачекаће да
ЈП Дирекција за изградњу и
уређење Панчева обави ревизију примљених понуда за
извођење радова. Фестивал
малих тамбурашких састава
биће одржан у суботу, 29. октобра, у Дому културе, а сви
заинтересовани за улазнице
(коштају триста динара) могу се јавити на број телефона
631-913, сваког радног дана
од 8 до 15 сати.

ИЗЛОЖБА У БРЕСТОВЦУ

Белешке о Лондону

СЕЗОНА РАДОВА У КАЧАРЕВУ

Добро искоришћење „претеклог” материјала
Последњих дана у Качареву
има радова напретек. Захваљујући предузимљивости људи
који воде место, урађено је више од планираног – с обзиром
на то да је, примера ради, искоришћен материјал који је
претекао након радова на уређењу платоа испред Градске
управе Панчево.
Према речима председника
качаревачке Скупштине Месне заједнице Бранка Бокуна,
добили су старе плоче и шут
односно ломљени бетон.
– Поменутим плочама урадили смо поправку тротоара и
ћуприје на аутобуском стајали-

Страну припремио

Јордан
Филиповић

шту које се налази на завршетку Улице маршала Тита. Остатак од триста квадрата ускладиштили смо у простор нашег
комуналног предузећа, како
бисмо тиме најкасније до про-

лећа обновили и део школског
дворишта. Грађевински шут
смо употребили за посипање
трасе која повезује Спортско-рекреативни центар „Је зе ро”
с но во се љан ско-вр шач ким

путем. С тих шеснаест шлепера или двеста педесет кубика
ломљеног бетона посули смо
наведени атарски пут у дужини од триста метара, док смо
као горњи слој употребили ризлу коју је финансирала Месна
заједница – навео је Бокун.
Што се других инвестиција
тиче, ЈП Дирекција за изградњу и уређење Панчева започела такозвано појачано одржавање двеју улица од сто метара, до места које пресеца Радничка улица. Асфалтирање је
већ завршено у Првомајској, а
тешке машине се сада селе и у
Македонску улицу.
У међувремену су постављене и заштитне ограде на фудбалском игралишту, а комунално предузеће је комплетно
орезало ветрозаштитне појасеве на путу ка Скробари и поправило и офарбало дечја
игралишта.

Изложба фотографија Гордана Поморишца, искусног
београдског ствараоца, под
називом „Белешке о Лондону”, отворена je суботу, 15.
октобра, у брестовачком Дому културе, а у организацији
је учествовао и локални Клуб
филмских и фото аматера
„Поњавица”.
Великом броју љубитеља
такозване осме уметности
најпре се обратила директорка Дома културе Невена
Ђурић, догађај је отворио

мајстор фотографије Жељко
Ђурић из Ковина, а потом је
и сам аутор у кратким цртама изнео виђење својих дела.
Саме радове, који представљају једну од најзначајнијих светских метропола у
најдиректнијем смислу, карактеришу спонтаност и изванредна равнотежа светлости и сенки, а у средишту
прича су људи најширег дијапазона карактера – од господе, преко преко припадника мањина, до рокера.
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Понедељак, 24. октобар, сала Музичке школе Јован Бандур: концерт „Музика у земљи чуда” ученика професорке
Марије Лигети Балинт.
Уторак, 25. октобар, 19 сати, дворана Културног центра:
концертна промоција це-деа „Српски песници романтичари у староградској музици” Тамбурашког оркестра Панчева. Гости: Тамбурашки оркестар „Невен” Музичке школе
„Јован Бандур”.
Четвртак, 27. октобар, 19 сати, сцена Културног центра:
концерт Мионе Барбул (клавир) и Душана Савковића (кларинет).
Четвртак, 27. октобар, 18.30, сала Музичке школе „Јован
Бандур”: концерт „Tangled” пијанисткиње Сандре Митровић.

Књижевност
Петак, 21. октобар, 16 сати, књижевни клуб „Васа Живковић”, МЗ Горњи град: промоција међународног зборника
проте Васе Живковића.
Среда, 26. октобар, 19.30, читаоница Градске библиотеке:
предавање ђакона Ненада Илића под називом „Има ли нам
спаса” и представљање његове недавно објављене књиге
„Фејсбук проповеди и духовни чет”. На трибини и промоцији ће говорити и гђа Анастасија Илић, као и уредник поменутог издања.
Среда, 26. октобар, 19.30, кафе „Кокошка”: књижевно вече Вукашина Штрекера и представљање његове књиге „Срчаност”.
Четвртак, 27. октобар, 18 сати, читаоница Градске библиотеке: промоција књиге „Кумова слама” Витомира Сударског.
Четвртак, 27. октобар, 19 сати, дворана „Аполо” Дома
омладине: промоција другог издања књиге „Ветрењаче Војводине некад и сад” у издању удружења грађана „Посети
Панчево” и Историјског архива у Панчеву.

Петак, 21. октобар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ФИЛМ О ПОСЛЕДЊИМ ДАНИМА ПЕТРА КОЧИЋА

СЛЕПИ ПУТНИК НА БРОДУ ЛУДАКА
Сценарио написао
Вуле Журић
Прича о територији
која није никада била
„заражена” окупацијом
У Народном музеју нашег града
снима се дводелни телевизијски филм „Слепи путник на
броду лудака”, према сценарију
Вулета Журића, а у режији Горана Марковића. Филм говори
о последњим данима Петра Кочића, великог српског писца,
које је провео у душевној болници на Губеревцу 1916. године,
у окупираном Београду. Реализацијом овог пројекта Телевизија Београд, продуцент филма, придружује се обележавању
стогодишњице смрти нашег истакнутог приповедача.
Снимању је 12. октобра присуствовао и градоначелник
Саша Павлов, који је изразио
задовољство што се у Панчеву
опет снима филм и подсетио
да их је у нашем граду снимљено много од 1956. године
па до данас.
За потребе филма Музеј је
„прерушен” у душевну болницу. Она права, „Дом за с ума
сишавше”, 1916. године у окупираном Београду била је
симболично једина слободна
територија.

– У овој причи је интересантно то да је прва душевна
болница на Балкану, коју је
подигао кнез Михаило, у једном тренутку када Србија не
постоји, када су и војска и
влада ван земље, била последњи бастион, последња одбрамбена линија. Хтели смо
да од тог парадокса направимо причу која не би била само
о Петру Кочићу, већ и о лекарима, малим људима, о болесницима, који су, на неки начин,
постали јунаци тог последњег
бастиона – прича Горан Марковић.

ПРЕМИЈЕРА ПРЕДСТАВЕ О КОЧИЋУ

Филм
Среда, 26. октобар, 20 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: „Француски филмски караван” – филм „Срцеломац”.

Изложбе

Премијера представе „Последњи мејдан Петра Кочића” по делу Вулета Журића, у режији Небојше Брадића, изведена је 18.
октобра у Народном позоришту Републике Српске у Бањалуци.

Уторак, 25. октобар, 19 сати, Галерија савремене уметности: отварање изложбе слика „Ретроспектива Здравка Мандића”.
Уторак, 25. октобар, 19 сати, галерија Градске библиотеке:
отварање 52. самосталне изложбе слика Наде Оњин Жужић.

Позориште
Понедељак, 24. октобар, 19 сати, читаоница Градске библиотеке: монодрама „Библиотекарка”.

Тематски програм
Уторак, 25. октобар, 17 сати, Геронтолошки центар:
игранка.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Харемске сузе”
Роберте Рич
Хана и Исак Леви премостили су незамисливе препреке да би отпочели нови
живот у Османском царству. Он ради у процветалој
трговини свиле, а она, као
најбоља бабица у престоници, брине о хиљадама жена
у озлоглашеном харему
султана Мурата III. Једне
ноћи Хана добија неочекиван позив да дође у раскошну палату. Тамо затиче
Лију, робињицу јеврејског
порекла, коју је султан одабрао као нову наложницу
која ће му подарити наследника. Ако ова девојка
необичне лепоте не испуни
сва очекивања, чека је тешка судбина – Хана је свесна тога и зато ризикује
живот да јој помогне. Међутим, док преиспитује
своју одлуку, на прагу јој се
појављује заносна незнанка
и прети да уништи њен

У улози Петра Кочића нашао се Игор Ђорђевић. Ово му
је други пут да сарађује с Гораном Марковићем, први пут на
филму.
– Као глумца интересовала
ме је заправо та његова трагика – он је борбу коју је водио читав живот, на крају изгубио. Да не заборавимо, он
је провео толике године у
тамницама и завршио свој
живот с 39 година у душевној
болници, у окупираном Београду. Захваљујући сјајном
сценарију господина Вулета
Журића, покушавамо да реконструишемо тај период у
Србији, која у том тренутку
није ни постојала, и да приближимо Петра Кочића као
човека данашњем гледаоцу –
каже Ђорђевић.
Вулету Журићу је ово први
пут да сарађује с телевизијом.

– Ово је, можда, нека врста
негатива Марковићевог филма
„Вариола вера”, зато што је тамо
била једна болница у којој је зараза, а около је било корумпирано друштво – не зна се шта је било зараженије. Овде хоћемо да
испричамо причу о посебној територији која није никада била
„заражена” окупацијом, да тако
кажем, лудилом рата. Ти људи
који су водили рачуна о болесницима, који су успели да сакрију и бегунце, као у неком добром шпијунском ратном филму, успели су да одбране ту територију, а Петар Кочић, у овој нашој верзији, какву ми хоћемо да
испричамо, у ствари је један од
хероја – објашњава Журић.
У филму игра велики број
глумаца, међу којима су и
Светозар Цветковић, Тихомир
Станић, Маша Дакић, Срђан
Тимаров...

СЛИКЕ ДЕЈАНА УЛАРЏИЋА

Дневник писан четкицом
Изложба слика „Молитва” Дејана Уларџића отворена је у понедељак, 17. oктобра, у Галерији
Милорада Бате Михаиловића.
Представљени радови настали
су у последњих петнаестак година и сликани су техником
уље на дасци, а изложено је и
неколико цртежа. Ликовни
критичар Коста Васиљковић
каже да Уларџићево сликарство припада „езотерично-романтичној фантастици српског постнадреализма”. На сликама су бројне исколачене,
ужаснуте очи, изобличене главе
и делови тела, буљуци дегенерисаних и обезличених људи...
Као да уметник слути неке будуће апокалиптичне призоре.
– Специфичност Уларџићевог сликарства је тај приступ
научнофантастичном сликарству које је практично зачела
Милена Павловић Барили. Такве слике смо виђали и у опусу Љубе Поповића, Оље Ивањицки... Посвећује се детаљима,

које посматрач може и да превиди, али ако се боље удуби,
може да види и неке скривалице, бисерчиће, трешњице,
цвеће, иако генерално слика
има за неке „ужасавајући” изглед – рекла је Ивана Маркез
Филиповић.
Де јан Улар џић је сво је
сли ке пред ста вио и у књи зи

„Молитва”, за коју су текстове
писали академик Олга Петровић и Етјен Шатон. Она је сажетак лошег периода кроз који је прошао.
– Имао сам последњих петнаестак година веома турбулентан и ружан период. Претпостављам да већина људи у
тим моментима, а и у неким

лепим, јер сматрам да и у лепим тренуцима треба да се
сетиш и да се помолиш, прибег ну мо литвама. По сто је
разне врсте молитви. Прибежиште сам тражио поред
штафелаја и свака слика која
је репродукована у књизи везује ме за један одређени тужни период. Посматрам књигу као интимни дневник, јер
сматрам да дневник може да
се пише и сликом и четкицом, а не само оловком. Треба
гледати у позитивном контексту све што нам се дешава, јер
живот је много ружан – само
постоје мала острвца лепог да
бисмо ми могли да функционишемо даље – закључује
Уларџић.
До сада је имао тридесетак
самосталних и неколико стотина групних изложби у земљи, али и ван ње. Добитник
је више награда и члан је
УЛУС-а. Ово му је прва изложба у нашем граду.

КОНЦЕРТ „ТАЛЕНТИМА У ЧАСТ”

Приход за стипендирање пијанисткиње
спокојан живот са Исаком,
а Лија убрзо открива мрачну тајну која може обе да
их осуди на смрт.
Прожете авантуром и
незаборавним ликовима,
„Харемске сузе” узбудљив
су наставак приче о храброј и племенитој Хани
Леви.

Два читаоца који до среде, 26. октобра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„Како освојити султана?”, наградићемо по једним примерком књиге „Харемске сузе” Роберте Рич. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и
пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

Понекад таленат, воља и труд
нису довољни да би се остварио сан – потребан је и новац.
А да би се прикупила средства
намењена стипендирању наших младих надарених суграђана, у среду, 12. октобра, у
дворани Културног центра
одржан је хуманитарни концерт „Талентима у част”, на којем су наступили Данијела
Олачи (клавир), Срђан Пауновић (саксофон), Бунфорд Габор (саксофон), Огњен Поповић (кларинет) и Михајло Зурковић (кларинет). На репертоару су биле композиције Хајдна,
Дебисија, Прокофјева, Сугаве,
Глинке, Пуланка, а за крај су
Михајло Зурковић и Огњен
Поповић одсвирали две Попо-

„Михајло Пупин”, као и њихове
колеге из Сомбора, а идеја је
потекла од Данијелиног професора Михајла Зурковића.
Данијела Олачи је завршила
Музичку школу „Јован Бандур” на одсеку за клавир, а
основне студије на Академији
уметности у Новом Саду. Усавршавала се на мајсторским
курсевима код еминентних
професора, а освајала је и друге и треће награде на међународним и републичким такмичењима пијаниста.
вићеве композиције – „Her
Song” и „Banat Dance”.
Сав приход од концерта биће
намењен стипендирању наше талентоване суграђанке Данијеле

Олачи, која је на магистарским
студијама на Академији уметности у Новом Саду. Организовали су га ротари-клубови из
нашег града – „Панчево” и

Стране припремила

Милица
Манић
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Петак, 21. октобар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ЗАВРШЕН „НОВА ФЕСТИВАЛ”

ТРИ ДАНА САВРЕМЕНЕ МУЗИКЕ
Посетиоци програма-концерата овогодишњег „Нова фестивала” имали су прилику да
уживају у наступима врхунских
авангардних музичара. Џез
свиран са четири контрабаса и
тубом, виолом и виолончелом,
дувачким инструментима; концерт пијанисткиње и мајсторице „тоталног” свирања трубе;
истраживање везе између музике и архитектуре... Нова фестивал – нова уметност. Интересовање је било велико, концерти
посећени и може се рећи да је
циљ организатора – да широј
јавности представи савремену
европску музичку сцену и извођачку праксу, експериментални приступ и различите уметничке жанрове – испуњен.
Други „Нова фестивал” свечано је отворен у четвртак, 13.
oктобра, у Галерији Милорада
Бате Михаиловића изложбом
стрипова „Тонто комикс”
(„Tonto Comics”) аустријског
колектива „Тонто” из Граца, а
потом је изведен музичко-визуелни перформанс Квартета
„Билитис” (Србија). Госте и посетиоце је поздравио градоначелник Панчева Саша Павлов,
а отварању су присуствовали и
чланови „Тонто комикса” Еда
Штробл, Хелмут Каплан и Михаел Јордан.

Квинтет „Туба”
формом и садржајем стрипа и
допринео „умрежавању” људи
који раде неке сличне ствари –
оцењује Ракезић.
„Тонто” је на почетку био
издавач независне, експеримен талне, не ко мерцијал не
музике да би се касније окренуо стрипу. Еда Штробл, један од оснивача, каже да њихови стрипови и даље имају
везе с музиком. Изложени радови настали су између 2006.
и 2016. године.
Квартет „Билитис” чине Ксенија Башић (флаута), Ива

Квартет „Билитис”
Станковић (виолина), Ана
Клем Аксентијевић (виола) и
наша суграђанка Милица Свирац (виолончело). Оне су извеле „Different Trains”, једно од
најчувенијих дела из опуса
америчког композитора Стива
Раиха, пионира минимализма.
Настало је 1988, а следеће године је добило награду „Греми” за најбољу савремену композицију. Дело је веома специфично, а инспирисано је ауторовим путовањем возовима од
Њујорка до Лос Анђелеса.
Много година касније, постајући свестан да су у то исто време (од 1939) у Европи возови
транспортовали Јевреје у концентрационе логоре, Раих прави паралелу између свог живота и живота других јеврејских
дечака његових година.

ФОТО: A. СТОЈКОВИЋ

Оперативна директорка фестивала Моника Хусар Токин
послала је поруку како се нада
да ће напори организатора,
уметника и музичара допринети томе да панчевачка публика заволи савремену и нову уметност и музику.
Градоначелник Саша Павлов похвалио је упорност организатора да фестивал оснују
и утемеље на захтевном и квалитетном културном простору
какав је град Панчево, а ове
године се он одржава и у Београду и Ковину.
Уредник стрип-програма
Александар Ракезић Зограф
изразио је уверење да је „Нова”
право место за изложбу „Тонто
комикса”.
– Објављују различита издања стрипова, али су угостили и

Каја Дракслер и Сузана Сантос Силва
велики број стрип-аутора из
целог света, укључујући и наше, па и оне из нашег града.
„Тонто” је показао колико је
данас танка граница између
ви зу ел них и не ких дру гих
медија тако што је свих ових
го ди на екс пе ри мен ти сао с

– За ову композицију је
Ивана Радмановац урадила
видео, али иако је ово мултимедијални пројекат, нагласак
је ипак на самој композицији,
која је занимљива, али се ретко изво ди – каже Милица
Свирац.

Дело је оригинално написано за гудачки квартет, а у верзији „Билитиса” флаута замењује прву виолину.
Директан радио
и ТВ пренос концерта
„Нова фестивал” је ове године
први пут имао програме у Ковину и Београду. У петак, 14.
октобра, један концерт је одржан у главном граду, а два
концерта су приређена у ковинском Културном центру.
У музици словеначке пијанисткиње Каје Дракслер, која
је у самом врху европске авангарде, и Португалке Сузане
Сантош Силве, мајстора „тоталног” свирања трубе, уживали су посетиоци у „Студију 6”
Радио Београда 3, где је концерт одржан, али и слушаоци
те радио-станице и гледаоци
Трећег канала РТС-а, који су
директно преносили ову музичку посластицу. Две суперталентоване музичарке представиле су се нумерама којима
су исказале своје другачије
схватање џеза – извеле су неколико композиција и слободних импровизација, које је публика наградила искреним
аплаузом. Од пре неколико година, када су им се музички
путеви укрстили, заједнички,
неспутано, истражују могућности интеракције својих инструмената, поигравају се тех-

класичну музику, али је правила и „излете” у етномузику и
џез музику. Њихови дувачки
инструменти су публици донели атрактиван звук, импровизацију и креативност.
Заслужено је пажњу и симпатије публике добио и наступ
Силарда Мезеија (виола) и Алберта Маркоша (виолончело).
Сенћански виолиста и композитор Мезеи, бескомпромисни
авангардни уметник, снима у
малим саставима и ансамблима, бави се авангардном, али и
традиционалном музиком, а
пише и оригиналну сценску
музику. Са Албертом Маркошем, румунско-мађарским челистом, композитором и импровизатором, сарађује дуги
низ година.
Свирање клавира изнутра
Последње вечери фестивала,
15. октобра, у дворани „Аполо”
Дома омладине наступио је
необичан
аустријски
дуо
„ФредДо”, који чине пијаниста
Фредерик Нејринк и флаутисткиња Дорис Николети. Дворана
је била мала да прими све посетиоце. Није ни чудо, с обзиром
на то да је музика коју овај дуо
изводи несвакидашња. Нејринк
је клавир свирао и изнутра –
користио је, поред дирки, и жице овог инструмента... За ову
прилику премијерно су извели
три композиције, а у новом, не-

Тонто Комикс

никама свирања, дају на вољу
идејама и креацији, која им не
мањка. Ово им је био први наступ у Србији.
Први пут у Ковину
Истог дана у Центру за културу Ковин одржана су два концерта. Пред публику је најпре
изашао дуо Јасна Јовићевић
(сопран саксофон, алт саксофон, фрула, глас, перкусије,
бас-кларинет, ханг, лупер) и
Габриела Косо (фагот и методика). Саксофонисткиња и
композиторка из Суботице Јасна Јовићевић дужи низ година намеће се као аутор који
истражује алтернативни звук
и гаји својствен специфични
израз (комбинација џеза, амбијенталне музике, перформанса...). Габриела Косо, фаготисткиња, долази из света
класичне музике. Завршила је
Академију уметности у Новом
Саду, а школовала се и у Америци. Свирала је у бројним оркестрима и камерним саставима који углавном изводе

завршеном пројекту теже споју
двеју уметности – архитектуре
и музике.
Фестивал су затворили Силард Мезеи и његов квинтет
„Туба”. Четири контрабаса и
једна туба на сцени не виђају се
често. Публика у „Aполу” је
управо овакав састав имала
прилику да слуша у суботу у
дворани „Аполо”. Мезеи, који
иначе свира виолу, представио
се као контрабасиста, а музика
коју су свирали компонована је
посебно за ову прилику.
Фестивал је организовао
„КомуникАрт” с партнерима –
Културним центром и Домом
омладине Панчево, емисијом
„Студио 6” Трећег програма
Радио Београда, ковинским
Центром за културу, „Супер
новом” и „Смук театром”, а
покровитељи су Град Панчево, Аустријски културни форум, „Collegium Hungaricum”
Београд, Амбасада Републике
Словеније и Скупштина општине Ковин.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Сестре Романове”
Хелен Рапапорт
Приповест о сестрама Романовим истовремено је
биографија, научни рад и
својеврстан роман о породици чију је причу написала историја. Четири
младе жене су својим карактерима и преданошћу
хуманом раду заслуживале да и саме једнога дана
понесу круну. Уместо ње
ће понети венац мучеништва, а историја ће их у
неку руку покрити и заборавом. Ту неправду Хелен
Рапапорт овом књигом исправља.
Седамнаестог јула 1918.
четири девојке сишле су
низ двадесет три степеника у подрум једне куће у
Јекатеринбургу. Најстарија је имала двадесет две године, најмлађа свега седамнаест. Заједно с родитељима и тринаестогодишњим братом све четири
су бездушно убијене. Њихов злочин: биле су кћери
последњег цара и царице
свих Руса.
У књизи „Сестре Романове” чувена ауторка биографија Хелен Рапапорт

нуди читаоцима досад најмеродавнију приповест о
великим кнегињицама Олги, Татјани, Марији и Анастасији. Црпући материјал
из њихових писама и дневника, она слика упечатљив
портрет њиховог живота у
самртним данима династије Романов.
Хелен Рапапорт је британска историчарка, ауторка и бивша глумица. Као
историчарка, специјализовала се за викторијанску
еру и Руску револуцију.

Два читаоца који до среде, 26. октобра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Шта вас привлачи у историјским биографијама?”, наградићемо по једним примерком књиге „Сестре
Романове” Хелен Рапорт. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

МОЈ

избор МОЈ
Импресија

Сандра Мајкић, мастер
инжењер архитектуре
ФИЛМ: „Седми печат” Ингмара Бергмана, снимљен
1957. године. Средњовековни витез (Макс фон Сидоу)
путује кроз Шведску за време црне смрти и партијом
шаха коју игра са оличењем
смрти (Бенгт Екерот) покушава да продужи свој живот.
Редитељ развија филм из
сопствене представе „Wood
Painting”, а назив је у вези са
одломком из књиге „Откривење Јованово”, који се цитира на почетку и при крају
филма: „И кад отвори седми
печат, наста тишина на небу
око пола часа”. Играње као
квалитет живота (док је постојање његов пуки услов),
начин да се живи активно и
испуњено, чак и ако унапред
знате резултат. Лепота играња
је важнија од резултата. Циничне интерпретације личних
вредности и страхова су значајна културна појава. Анксиозне мисли о ужасу постојања без Бога, вере и смисла
живота проведеног у сталној
сенци ништавила смрти.
Мотив тишине односи се на
„тишину Бога”, што је главна тема филма.
КЊИГА: Психотерапеут Џулијус Херцфелд, којем је
преостала година живота,
сеансама с пацијентима
преиспитује свој рад и живот – тема је књиге „Лечење
Шопенхауером” Ирвина Јалома. Слика групне терапије и начин на који их психоаналитичар води омогућава
да се открију унутрашњи
гласови, који би остали потпуно непознати. Суштинску
вредност терапије представља

присуство Херцфелдовог пацијента из прошлости, Филипа, коме није успео да помогне. Филип тврди да га је
излечило и чудесно преобразило песимистично учење немачког филозофа Артура Шопенхауера.
МУЗИКА: Енглеска певачица Tahliah Debrett Barnett –
FKA Twigs, текстописац, продуценткиња и редитељка,
комбинује различите варијанте жанрова (електронику,
панк, R & B, авангарду и друге). Као потпуни стваралачки
пакет, неоспорна, изазовна,
приступачна и трансагресивна, надовезује се на идеје
психичке и међуљудске доминације и покоравања, али
претежно у себи. Музиком
ослобађа осећања бола личне женске енергије. Осмишљеним процесом кроз креативност карактерише тензију између жеље и разноврсних начина на које жена не
разуме поседовање свог тела, сексуалности и стваралачког дара.
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- - - - - ЗАНИМЉИВОСТИ - - - - -

„МАЈЧИНСКИ ПУТ” АМЕРИКЕ (2)

У ТЕКСАСУ И ДАЉЕ „ДИВЉИ ЗАПАД”

Други светски рат
као прекретница
Борба за очување
наслеђа
Током Другог светског рата ова
деоница има велики значај.
Наиме, утврђено је да је овај
правац најбржи пут за транспорт готово свих јединица у
војне базе које су се налазиле
на Западној обали. Приликом
првобитних транспорта утврђено је да пут није у потпуности
безбедан за транзит трупа, тако
да је америчка војска морала
да уложи невероватних 70 милијарди долара како би побољшала пут и изградила неопходну додатну инфраструктуру.
Златно доба
Самим тим је омогућен и већи
проток цивилног саобраћаја,
што је условило и покретање
бизниса дуж ове деонице. Као
и скоро сваки аспект људског
живота на крају рата, и „Пут
66” доживљава процват 1946.
„Мајчински пут” не само што
је повезао исток и запад током рата већ је остао у сећањима многих војника који су
прошли њиме или на његовом
ободу имали војничку обуку.
Тако се велики број (сада)
ветерана након Другог светског рата вратио управо овамо.
Експанзија ауто-индустрије
омогућила је већу мобилност
становништва и утемељила
жељу за путовањем, а многи су

као деоницу изабрали баш
„Пут 66”. То је условило отварање великог броја бензинских станица, преноћишта,
ресторана и продавница. Потребе путника ће довести до
тога да деоница еволуира, а
покрај ње ће бити изграђен велики број објеката који ће путницима пружати јединствен
осећај. Популарност и дешавања на путу су привукли пажњу и Холивуда, па су тако током шездесетих снимане телевизијске серије које су се бавиле догађањима на путу. Као
и свака прича, и ова о „златном добу” деонице која спаја

исток и запад има свој крај.
Асфалт се није обнављао, а велика концентрација саобраћаја је с временом уништила површину друма.
Током педесетих нагло је
порастао број аутомобила, а
самим тим и интензитет саобраћаја на свим путевима, па
тако и на броју 66. Он није био
пројектован за толики број возила, па су се често стварале
гужве. Међутим, сматра се да
је судбина овог пута запечаћена нешто раније.
Оригиналне деонице сачуване
На Двајта Ајзенхауера, који се
по завршетку рата вратио из
Немачке, велики утисак је
оставио Хитлеров аутобан: „Видео сам сву супериорност система немачких националних
ауто-путева који постоје широм земље и који пружају могућност брзог и сигурног путовања, што Сједињеним Државама недостаје”. Последица
тога је доношење Савезног законског акта о изградњи аутопутева 1956, како би и званично
отпочела градња нових путних
система широм Америке. Овај
догађај је ставио тачку на ма-

совну употребу „Пута 66” и
створио је брзе друмове са четири траке у једном смеру и
могућношћу брзог претицања.
Наравно да је веома мали број
људи користио сада већ застарели „Мајчински пут” (практично нико).
Неки делови оригиналног
„Пута 66” и даље постоје, као
што је „паркинг ветерана”, који се налази јужно од места
Нормал и Блумингтон у држави Илиноис. Скоро свака
савезна држава кроз коју пролази ова деоница има неку врсту заштите или фондације с
циљем очувања наслеђа саобраћајнице, а многи се залажу
и за њену ревитализацију.
Године када је изграђен,
пут се завршавао на углу Седме улице и Бродвеја у центру
Лос Анђелеса, а сада се завршава на пристаништу Санта
Моника. И данас постоје ентузијасти који сматрају да је
овај друм, дуг скоро четири
хиљаде километара, и даље
велики економски и туристички потенцијал који треба
очувати јер симболизује дух
грађана Сједињених Америчких Држава.

Када говоримо о саобраћајним незгодама и њиховој
статистици, може се рећи да
је у савезној држави Тексас и
даље „Дивљи запад”. На сваких седамдесет секунди буде
пријављена „саобраћајка”, а
на нешто више од два минута неко у незгоди буде повређен. Свака два и по сата једна
особа погине у саобраћају, а
током 2013. године није прошао ниједан дан да неко није
изгубио живот. Можда ово
чињенично стање нема везе
са старошћу возила, већ с навикама, али у Тексасу је највећа потражња за половним
аутомобилима. Само у Хјустону у сваком моменту је
купцима на ауто-плацевима
на располагању око 32.000
половних аутомобила.

Љубитељи видео-игара то
вероватно знају, али рекорд
по броју возила којима можете управљати у једној
видео-игри држи наслов
„Гран турисмо 6”. У бази се
налази тачно 1.197 аутомобила који су на располагању
играчима.
У Њујорку је непотребна
употреба сирене на аутомобилу кажњива, а казна за
тај прекршај износи 350 долара.
Највећи паркинг на свету
може примити двадесет хиљада аутомобила и саставни
је део такође највећег забавног парка и шопинг-центра,
који се налази у западном
Едмонтону у Канади.

- - - - - ПОЛОВЊАК - - - -

ПОПУЛАРНИ „ЛАВИЋ”
Када се 2001. године појавио на тржишту, „пежо 307”
је у Србији био невероватно
популаран. Као и нов, овај
модел, који се производио
пуних осам година, прилично је тражен и као половно
возило захваљујући првенствено ниској цени.
Веома примамљив дизајн,
који је с временом имао и
рестилизације, такође је један од фактора који доприносе популарности модела
307. Простора у кабини за
људе просечне висине има
довољно, а возачево место је
такође добро позиционирано. Предња седишта пружају добру потпору у кривинама и при динамичнијој
вожњи, иако се возило прилично нагиње при оваквом
режиму вожње. Простор за
пртљаг је међу бољима у
класи, а обарањем задњих
седишта добија се равна површина и знатно већи товарни простор. Међутим,
задња врата нису великих

уколико немате афинитете
ка спортској вожњи, заобиђите ову набавку. Иако према фабричким подацима
овај мотор треба да троши
око седам литара безоловног бензина, искуства возача су показала да с нешто
жустријом вожњом по граду
потрошња може да буде и
петнаест. Аутомобил са
ознаком 1,6 ХДИ свакако је
препорука, јер је реч о возилу
опремљеном дизел-мотором
од 1,6 литара и 110 коњских
снага које је изузетно економично. Поред овог, уграђиван је дизел-мотор од
2.000 „кубика” снаге 136
„коња”, али за потребе просечног возача први поменути „дизелаш” је више него
солидна опција.
Најчешћи кварови код
модела 307 су они на трапу,
јер је прилично осетљив за
наше путеве. На бензинцима од 1.600 кубика се спорадично јављају проблеми с
бобином, а квалитет горива

димензија, па поменута површина не може да се искористи у пуном потенцијалу.
Понуда бензинских мотора почиње са агрегатом радне запремине од 1,4 литра,
али његових 88 коњских
снага нису адекватни за тежину аутомобила, па стартност и агилност од овог мотора не можете очекивати.
Нешто снажнији „бензинац” од 110 „коња” и 1.600
„кубика” је боља опција и
пружа солидан однос потрошње и перформанси. На врху је дволитарски мотор од
чак 140 коњских снага, али

утиче и на дизне, које би
требало чистити на сваких
четрдесетак хиљада километара, па и мање. Ранији
проблеми са електроником
који су се јављали на моделима прављеним пре 2005.
су отклоњени, па уколико
разматрате куповину овог
аутомобила, упамтите ову
чињеницу.

Страну припремио

Немања
Урошевић
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КАД НЕКОГ ХОЋЕ СРЕЋА

УЛОЖИО 30 ДИНАРА,
ДОБИО СЕДАМ МИЛИОНА
У питању је
кладионичар који
је попунио тикет са
утакмицама
Лиге шампиона
Погодио нешто
што је чудо
Наш непознати суграђанин
који је 18. октобра у вечерњим
сатима уплатио тикет у једној
кладионици славиће тај дан
као други рођендан с обзиром
на то да му се осмехнула срећа. На тикет за који је дао 30
динара он је добио скоро седам милиона динара, или готово 60.000 евра.
Према речима дугогодишњег кладионичара Зорана
Крашића, непознати срећник
је одиграо тикет са седам парова на коме су биле утакмице
Лиге шампиона и погодио је
шест такозваних прелаза, што
је чиста срећа и право чудо.
– Добио је толике паре зато
што је погодио нешто што се
ретко дешава. Није проблем погодити један пар, али седам – то
је стварно успех, јер ако играте
седам парова, као што је он
играо, морате да погодите четрнаест резултата! Могуће је да је
он дугогодишњи кладионичар
па да је добро прогнозирао резултате, али ја сумњам, пре ће
бити да је имао више него срећан дан – нагласио је Крашић.
Дан после успеха нашег суграђанина срећна кладионица
била је пуна играча који су попуњавали тикете и пра ти ли
пре но се утак ми ца пре ко ве ли ких „пла зма” те ле ви зо ра.
Ше фи ца те кла ди о ни це Ана
Ми лић че сти та ла је срећном

Ми чистимо,
други прљају
И поред тога што педесет пет радника „Хигијене” свакодневно одржава 255.000 метара бетонских и 180.000 квадратних метара зелених површина, као и обилазницу, све
прилазне путеве, пешачке стазе, тргове и тротоаре и улаже велике напоре да би град био што чистији, много је
оних који су незадовољни њиховим радом.
У „Хигијени” су свесни критичара и тога да њима стално нешто није по вољи, али истичу да би пре давања коначне оцене о чистоћи града требало узети у обзир неке
околности које говоре о нашим навикама.
– На територији града има много дивљих депонија, места на којима увек има ђубрета, без обзира на то колико их
чистимо. Безброј пута нам се десило да очистимо неку локацију и да нам грађани после извесног времена јаве да ту

У кладионици сви очекују добитак
добитнику и пожелела му да са
задовољством потроши новац.
– Овде је свакодневно гужва, а посебно када се играју
утакмице Лиге шампиона. Тако је било и синоћ. Могу рећи
само то да не можемо да откријемо идентитет добитника,
али да му је већ уплаћен новац
на рачун. Да ли је непознати
срећник мушкарац или дама?
Могуће је и једно и друго, зато
што нам овамо све чешће долазе припаднице лепшег пола.
Неке попуњавају тикете, а друге траже срећу играјући на
апаратима. Нама у кладионици је најважније да је овде
мирно, да је увек пријатна и
позитивна атмосфера и да се
никада није догодио ниједан
ексцес – изјавила је она.

Поводом овог добитка компанија у чијем је власништву
ова кладионица саопштила је
да је погођена квота 206.708
динара, а пун износ добитка је
7.131.441 динар. У тај добитак
је укључен и тзв. бонус у износу
од 930.201 динар, односно 15
одсто на, како то кажу кладионичари, „седам одиграних парова без игре, коначан исход”.
„Срећни добитник је прескочио једино утакмицу Спортинг–Дортмунд, а на свим
осталима је био маестралан.
Иако је његов тикет невероватан, највише пажње заслужује
тип ’из кеца у двојку’ на утакмици Порто–Бриж са квотом
28. Како је овај Панчевац предвидео да ће тако бити, не знамо, али оно што знамо, јесте да

је тип прошао после праве драме. Белгијанци су повели у 12.
минуту, а фаворизовани Португалци успели су да узврате
ударац тек у 68 минуту. Коначна одлука је пала тек у трећем
минуту судијског продужетка.
У сенци проласка овог типа
остало је маестрално предвиђање да ће на ЦСКА–Монако
доћи из кеца у икс, с квотом
16, а колико је чудо овај тикет,
показује и то што су и Севиља
против Динама и Лестер против Копенхагена славили с
минималцем, дакле константно су били у опасности да приме гол и сруше оно што је
прогнозирао срећан добитник.
Зато капа доле и свака част,
мајсторе”, пише на сајту ове
компаније.

РАСПОРЕД ОДНОШЕЊА СМЕЋА ОД 24. ДО 28. ОКТОБРА

Последња недеља за одношење кабастог отпада
ЈКП „Хигијена” улази у последњу недељу
акције „Октобар – месец чистоће”, у
оквиру које ће радници односити смеће, а
последња два дана ће радити по позиву
грађана и обилазити терен. У оквиру ове
акције становници Панчева и Старчева
имају прилику да баце кабасти отпад:
стари намештај, белу технику, амбалажу,
ауто-лимарију, гуме, баштенско смеће и
сав други отпад изузев грађевинског шута, по следећем распореду:

Понедељак, 24. октобар:
Карађорђева од Моше Пијаде до Книћанинове, Танаска Рајића, Книћанинова,
Светозара Шемића, Јове Безуљевића,
Славка Бокшана, простор око железничке станице Аеродром (укључујући и део
Јабучког пута и Карауле) и насеље Скробара.
Уторак и среда, 25. и 26. октобар:
Старчево.

Четвртак и петак, 27. и 28. октобар:
Радници „Хигијене” ће долазити по позиву грађана и обилазити терен који је пређен током трајања акције, од 3. октобра.
Грађани се радним данима од 7 до 15 сати могу обратити на телефоне 327-010 и
310-931 за сва обавештења у вези са овом
акцијом. Следећа оваква организована акција сакупљања и одношења кабастог отпада биће спроведена у априлу.
М. Д.

„НАШИ СЛОВЕНАЧКИ СПЕЦИЈАЛИТЕТИ”, ДРУГИ ПУТ

Будући кулинари припремали захтевни мени
Друга гастрономска манифестација „Наши словеначки
специјалитети”, у организацији Удружења Словенаца „Логарска долина” и Економске
школе „Паја Маргановић” из
Панчева, одржана је 15. октобра у нашем граду. Поменута
школа је била домаћин гостима из Птуја, Зрењанина, Вршца и Београда.
Учесници су имали веома
захтевне задатке у вези с припремањем словеначких јела и
посластица: требало је спремити мени који се састојао од пилеће супе на горењски начин,
пилећег штајерског паприкаша, мешане долењске салате,
као и штрудле са орасима и
маком, односно словеначке
традиционалне потице. У официјелном делу програма учествовали су ђаци средњих школа угоститељских смерова из
Птуја у Словенији, Зрењанина,
Вршца и школе домаћина.
Надметало се укупно тридесетак ученика куварског и посластичарског смера, а конобари

СВАКОДНЕВИЦА РАДНИКА „ХИГИЈЕНЕ”

из панчевачке средње школе су
услуживали госте.
На ручку је било стотинак
званица, међу којима и градоначелник Панчева Саша Павлов, представници удружења
Словенаца из Београда, Зрењанина, Вршца, Гудурице, Беле
Цркве и Ковина, Националног
савета словеначке националне
мањине у Србији...

Јосип Вебер, председник УС
„Логарска долина” и главни
организатор манифестације,
каже да је све прошло беспрекорно. Додаје:
– Гости из Птуја били су
одушевљени традиционалним
дочеком уз хлеб и со који су
им приредили ученици и професори школе домаћина, као и
целокупним програмом током

тродневног боравка. Посетили
су Економску школу и упознали се са знаменитостима Панчева и Вршца, где су били у
пољопривредној школи, која
је по програму рада скоро
идентична оној у Птују. Директори и професори средњих
школа из Зрењанина и Вршца
су нам дали предлог да се нека од будућих манифестација
одржи у њиховим школама,
што смо прихватили. Ове године нисмо имали само ревијално такмичење ученика, али
главни мотиви ипак су нам
били дружење и размена искустава између ђака и професора.
Гастрономски догађај су помогли Канцеларија за Словенце
по свету и дијаспори из Љубљане, Национални савет словеначке националне мањине у
Србији и компанија „Перутнина” из Птуја, која је, као и
прошле године, донирала своје производе за припремање
менија.
С. Т.

поново има доста смећа и да треба поново да дођемо. У
више улица у граду смо бетонирали постоља на којима
стоје контејнери и та постоља максимално уредили, поставили контејнере за одређене врсте отпада, али ни то
није помогло. Грађани су наставили да бацају смеће поред
њих – изјавио је Бобан Ракиџић, шеф Радне јединице „Чистачи” у „Хигијени”.
Он је додао да има и других проблема и као пример навео паљење и уништавање малих канти за смеће, које се
постављају на стубове. Према његовим речима, међу нашим суграђанима има и оних бахатих који ломе и уништавају те канте и у њих бацају крупан отпад, и поред тога што су оне предвиђене углавном за шибице, кутије од
цигарета, жваке и слично.
Штета коју причињавају сакупљачи секундарних сировина, који не презају ни од паљења контејнера, посебно је
велики проблем. То је, по Ракиџићевим речима, знатно
оптерећење за „Хигијенин” и градски буџет (из кога се финансира то јавно комунално предузеће) зато што би паре
које се дају за поправке оштећених и куповину нових контејнера могле да се искористе на бољи начин.
– Проблем нам праве и Роми који у данима када односимо смеће из одређених делова града, долазе пре наших
екипа, отварају кесе и канте које су оставили грађани испред зграда и кућа, претурају по њима, нешто узму, а
остатак баце. Када оду, ветар разноси ђубре и свесни смо
да остаје ружна слика, али не можемо да их зауставимо –
додао је Ракиџић.
Он је изјавио и да је „Хигијена” набавила ново возило за
чишћење, које има велики капацитет, те се очекује да ће
то у знатној мери олакшати одржавање града.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Паметно дете
се не рађа?
У прошлом броју нашег листа питали смо вас како постати популаран у школи.
„Панчевац” и издавачка кућа
„Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Мој слатки живот” Марије Жежељ за два
наша читаоца или читатељке
који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Снимиш влог, тагујеш све
у школи и одмах си популаран.” 064/8662...
„Тако што ћу радити све
што је супротно од фино,
васпитано, културно и вадићу се на дечја права.”
063/8434...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање како мотивисати децу да
уче. Они ће освојити по један
примерак књиге „Како да повећате интелигенцију своје
бебе” Џенет и Глена Домана.

То издање моћи ће да у књижари „Делфи” у „Авив парку”,
од наредног уторка, преузму
аутори следећих одговора:
„Оно што је јасно, јесте да
су потенцијалне материјалне
награде у замену за учење
погрешан систем. Објасните
детету важност учења и константно радите на томе, а
оно ће вам много касније бити захвално на томе. Паметно дете се не рађа, оно се
ствара корак по корак, као и
све велике ствари у животу.”
063/7649...
„Да им свако радост пружи, увек с њима да се дружи,
да их воли, да не виче, наређује и не нутка, моли. Да техничке справе не мењају пријатеље праве: маме, тате, баке,
деке, васпитачице и још неке.”
064/4096...
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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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ опел мериву 2003. годиште,
1.7 ЦДТИ. 064/14432-23. (СМС)
ПРОДАЈЕМ мерцедес
вито 108, ЦДИ, комби
теретни. 063/111-1254. (СМС)
ЛАДА 112, 16 В, прешао 105.000, одличан, 2004, власник,
регистрован. 064/27974-80. (СМС)
ПРОДАЈЕМ: ванбродске моторе јамаха 5
кв, џонсон 25 кв, скутер априлија РС 80,
100 евра; опел ГС,
мотор и остали делови опел, 1.3 ОХЦ.
066/604-23-64.
(229463)
АУДИ А 3, одличан,
1997, металик сив, 1.9
дизел. 063/744-28-66.
(4684)
ЗАСТАВА 650, 5 тона, 1986. годиште, одлично стање, 950
евра. 063/814-24-60.
(229492)
ПОЛОВНЕ зимске гуме, мишелин 175 х 65
х 14, четири комада,
60 евра. 064/866-2583. (229502)
ПРОДАЈЕМ форд
ескорт гиа 1.3, бензинац, 1991. годиште,
регистрован. 064/57735-87. (229556)
РЕНО сеник 1.9 ТДИ,
2003. годиште, дизел,
радио, клима, нов
акумулатор. Регистрован до марта 2017.
064/386-45-53. (2291)
РЕНО кангу 1.5 ДЦИ,
2007, регистрован,
одличан, теретни, може замена. 064/30040-01. (229596)
ПЕЖО караван 405,
одличан, без електронике, гаражиран,
плин атест, додатна
опрема, погледајте.
064/555-75-75.
(2298119)

ПУНТО 2001. годиште, 1.2, клима, власник, 1.550 евра.
062/172-56-62.
(229806)
ГОЛФ 2, 1992. годиште, регистрован, власник, 700 евра. Тел.
064/203-84-63, Старчево. (2298129
ФОЛКСВАГЕН џета,
1.6 Д, 1990, годиште,
тек регистрован, 650
евра. 063/256-191.
(229750)
ПЕЖО 206, 1.9 д,
2002. годиште, 1.600
евра. 063/256-191.
(229750)
ПАСАТ Б 5+, 2002.
годиште, 1.9 ТДИ, 4 х
4, у одличном стању.
061/200-73-09. (2294)
СЕАТ ароса, регистрован, 2000. годиште, клима, добар, 1.4
цм. 060/521-05-52.
(229766)
РЕНО клио караван,
1.2, први власник, купљен нов у Србији.
Тел. 066/319-258.
(229818)

ОГЛАСИ

ГОЛФ 2007. годиште,
петора врата, фабрички плин, бензин.
Власник. 347-140.
(229871)
ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

ОТКУП свих врста возила комбија и страних возила, долазим
по позиву, од 100 до
3.000 евра. 064/55231-19. (228368)
НАЈПОВОЉНИЈИ
стални откуп свих врста возила од 100 до
1.500 евра. Долазим
по позиву. Исплата
одмах. 069/203-0044. (228368)
КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, 90
– 800 евра. 063/89208-25, 064/230-52-21.
(229730)
КУПУЈЕМ возила, комбије, тракторе до
3.000 евра. Исплата
одмах. 064/300-4001. (229596)

marketing@pancevac-online.rs

ПРОДАЈЕМ двобраздни плуг 610/14.
063/183-25-10.
(229580)
ТРАКТОР ИМТ 542,
приколицу од 4 тоне,
циклон разбацивач
ђубрива, једнобраздни плуг, све у добром
стању. 064/417-68-63.
(229623)
ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ монтажну
гаражу код америчке
зграде. 063/802-2135. (229503)
ИЗДАЈЕМ гаражу на
Стрелишту. 064/38651-87. (229512)
ИЗДАЈЕМ гаражу на
Содари. Тел. 013/348386, 063/872-16-40.
(229566)
ИЗДАЈЕМ гаражу металну на Содари, повољно. Тел. 063/290712. (229347)
ГАРАЖЕ, издавање,
ужи центар, рол врата. 063/323-584.
(229759)
АПАРАТИ

РЕНО клио 1.2, 16 В,
2004, фул опрема, петора врата, на име.
064/130-36-02.
(229825)
СТИЛО 1.6, 16 В,
2002, динамик опрема, секвент плин,
оштећен од града.
064/130-36-02.
(229825)
ПУНТО 1, 1,1, 1997,
петора врата, регистрован годину, црвен. 064/130-36-02.
(229825)

КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, од
100 до 1.900 евра.
062/193-36-05.
(229804)
МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ плуг двобраздни ИМТ и сетвоспремач 2,90 м.
064/196-98-57.
(229554)

ТВ половних, 37, 55,
72, замрзивач горење.
348-975, 066/348-975.
(229515)
ВЕШ-МАШИНА, замрзивач и половни
делови од веш-машина. Тел. 252-05-10,
063/703-76-07.
(229683)
СУДО-МАШИНА, као
нова, веш-машина,
машина за сушење веша, фрижидери разни, увозно. 065/66575-10. (229881)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ОТКУПЉУЈЕМ половну гардеробу 100, и
половне јакне 200
дин/кг. 064/040-4661. (СМС)
БАГРЕМОВА и церова
дрва на продају.
060/603-32-32. (2280)
ПРОДАЈЕМ преостало
тврдо дрво. 064/04951-93. (228453)
НА ПРОДАЈУ свињске
полутке. 013/632-145,
060/500-30-91.
(229474)
ПРОДАЈЕМ на Старом гробљу гробницу.
064/525-79-70.
(229281)
ПРАСИЋИ, јагањци,
на продају, вршим печење на дрва, ражањ,
повољно. 064/997-7909. (229344)
ОГРЕВНО дрво, багрем, буква, храст.
Мерење на лицу места. 065/501-56-51.
(2284446)
КОКЕ носиље старе
десет месеци, носе;
тритикал 20 динара.
060/054-67-70. (2272)
ПРОДАЈЕМ гробницу
на Католичком гробљу. 064/848-84-22.
(228682)

БРИКЕТ од храста.
064/142-42-93. (и)
ПРОДАЈЕМ ћуране од
15 до 30 кг.
064/357-82-08, звати
после 17 сати.
(228704)
ПРОДАЈЕМ абрихтер,
циркулар, креку пећ и
шиваћу машину. Тел.
062/873-62-98.
(229500)
МАТЕМАТИКА, часови (основци и средњошколци). Искусна дипломирана професорка математике. Центар. 343-370.
(229506)
МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање
столарије, фасаде,
пензионерима попуст.
013/235-78-82,
065/557-81-42.
(229507)

ОБАРАЊЕ стабала,
кошење траве, шибља,
ископи, одношење непотребних ствари,
итд. 060/035-47-40.
(229507)
РАДИМО све физичке
послове: рушења, ископи, чишћења подрума, тавана, обарање
стабала, одношење
ствари.
064/122-69-78.
(229507)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, достава, монтажа, гаранција. 062/170-43-10.
(229508)
ПРОДАЈЕМ комплетно ремонтоване ТА
пећи свих кв, као нове, достава, монтажа,
гаранција, повољно.
065/284-11-86.
(2295789)

ПРОДАЈЕМ кукуруз,
жито и сунцокрет, житарице, доносим на
кућну адресу.
064/129-45-43.
(2129513)
ПРОДАЈЕМ фотељу за
спавање, цена 5.000
динара. Тел. 063/71734-08. (229522)
ПРОДАЈЕМ трофазни
прекрупар, круњач и
прекрупљује детелину,
ручни рад. 065/96323-39. (229555)
ПРОДАЈЕМ тритикал,
горење пећ ЦГ, 24 кв.
064/618-44-10.
(229589)
ПРОДАЈЕМ пластенике, производња расада, системи за наводњавање на отвореном,
комплетна пратећа
опрема. 063/892-0837. (229590)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе. Кухиња
10.000, нова. 371-568,
063/773-45-97.
(2296579
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи: 2, 3, 4 и
6 кв, достава, монтажа, гаранција.
064/366-57-87, 335930. (229661)
ИНДУСТРИЈСКЕ професионалне машине
за шивење на монофазну струју, јуки.
064/493-85-60.
(2296639
ШПОРЕТ на струју,
шиваћа машина, чункови емајлирани, салонит плоче, регулатор. 013/316-301.
(229665)
ПРОДАЈЕМ овце – десет комада, винтерберг. 063/764-49-17.
(229667)
ПРОДАЈЕМ расад,
цвећа кале. Тел. 633768. (2296759
ПРОДАЈЕМ повољно
плинску пећ камин,
електрични шпорет
алфа плам. 063/74402-28. (229672)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, монтажа, достава, годину
дана гаранција.
065/344-49-30.
(229636)
НА ПРОДАЈУ преостала дрва, топола и врба. 064/503-31-35.
(229638)

ПРИБОР за клање
свиња комплет, изузетно квалитетан продајем. 064/348-49-45.
(229655)
ПРОДАЈЕМ кабал за
струју и кабл за радио
станицу. 252-13-66,
064/413-61-65.
(229543)
ТОПЛОТНЕ пумпе (70
– 400 м2), од 2.150,
најекономичније грејање, гаранција.
062/118-26-81. (2545)

КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, дна,
мешачи, луле. 331586, 063/805-74-60.
(229604)
ПРОДАЈЕМ веш-машину горење, повољно, позвати на
013/251-63-61 или
064/461-99-01.
(229608)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, достава, монтажа, повољно. 061/198-81-42.
(229748)
ПРОДАЈЕМ гардеробни орман, огледало,
писаћи сто, компјутерски сто, витрину.
064/415-96-61, 361458. (229739)
ПРОДАЈЕМ прекрупач, кавез за носиље
КПЛ. Тел. 063/822-0411. (229718)
ТРОСЕД на извлачење, полован, рукохват
и леђна ивица од дрвета. 063/106-51-73.
(229693)
КОМПРЕСЕ, подлошке за једнократну
употребу, стоматолошке, гинеколошке, козметичке. 013/366930, 061/658-03-21.
(29813)

ПРОДАЈЕМО прасад,
припуштамо нерасте,
пиедтрен, јоркшир,
природна оплодња
крмача, долазимо.
063/311-277.
(229809)
ПРОДАЈЕМ орахе, 15
кг, и сунцокрет. 633398. ()229805)
КОКЕ носиље, 200 динара комад, тритикал
20 динара/килограм.
060/054-67-70.
(229796)

ВЕШ-МАШИНЕ, ТВ 51
цм, угаона гарнитура,
кауч, тросед мојца,
трпезаријски сто са
столицама - храстовина, шиваће машине
багат, кварцна грејалица, сточићи. Тел.
063/861-82-66.
(229786)
ТА пећи, велики избор од 4.5 кв до 6 м2.
063/253-028.
(229695)
ЗБОГ одрађеног грејања продајем ТА пећи 4.5 и 6 м2.
064/836-90-11. (2298)
КРЕКА као нова, мали
бојлер, стубни усисивач. 064/354-69-76.
(229814)
ЈАГАЊЦИ и јарићи на
продају. 060/444-5501. (229816)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
киоск на аутобуској
станици. Цена договор. 063/879-03-55.
(229820)
КУХИЊА, шпорет, дрвене витрине, кожна
гарнитура, мост регал, половно.
062/403-241. (29827)

ОГЛАСИ

СТИЛСКИ намештај,
кухиња, витрина, сто
и 8 столица, пуно дрво, орах, ручни рад.
Ново. Може замена.
063/309-535.
(2298309
ПРАСИЋИ, свиње, балирана детелина. Мића, 064/303-28-68.
(29886)
FEROLY, горионик 34,
пелет и спремишта за
пелет, мало коришћено, 76.000 динара.
063/847-41-62.
(229882)
РАСПРОДАЈА новог
намештаја, столице од
1.000, столови од
3.000, кревети од
9.000, угаоне клупе од
7.000, судопере 3.500.
Стара утва, 060/60014-52. (229872)
ПРОДАЈЕМ преостала
дрва, тополу.
061/612-14-50.
(229876)
ПРВОКЛАСНИ прасићи, јагањци, свиње,
могућност клања и
печења. 060/037-1196, 064/290-50-29.
(229888)
МЕСНАТИ прасићи на
продају, кућна достава. 065/410-97-34.
(229886)
КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ очувано покућство, столове, столице, кухиње, кухињске клупе, плинске боце. 066/900-79-04.
(229510)
КУПУЈЕМ исправне,
неисправне, ТА пећи,
долазим. 062/170-4310. (229508)
КУПУЈЕМ исправне/неисправне ТА пећи свих кв, долазак
одмах, добро плаћам.
065/284-11-86.
(2295789)
КУПУЈЕМ исправне,
неисправне ТА пећи
свих величина.
065/344-49-30. (2296)
КУПУЈЕМ исправне/неисправне ТА пећи, свих величина.
064/366-57-87, 335974. (229661)
КУПУЈЕМ ТА пећи, исправне и неисправне
свих величина. 335974, 063/705-18-18.
(229661)
КУПУЈЕМ перје, старински намештај, старе – слике, сатове,
стари новац, играчке,
лустере, бижутерију,
флаше сифон соде,
старо покућство. 335930, 063/705-18-18.
(229661)
КУПУЈЕМ исправне,
неисправне ТА пећи.
063/898-00-82. (2298)
КУПУЈЕМ старе: сатове, новац, пенкала,
књиге, разгледнице,
ситне антиквитете.
013/233-35-01,
064/265-82-98.
(229715)
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КУПУЈЕМ гвожђе, бакар, месинг, белу технику и остали метални отпад. 060/521-9340. (29762)
КУПУЈЕМ гвожђе,
обојене метале, акумулаторе, веш-машине, замрзиваче и остало. 061/206-26-24.
(229867)
КУПУЈЕМ гвожђе, месинг, алуминијум, бакар, замрзиваче, вешмашине, фрижидере,
телевизоре. 064/48413-76. (2298679
КУПУЈЕМ бакар, алуминијум, месинг, гвожђе, веш-машине, замрзиваче, телевизоре,
долазим. 061/321-7793. (2298679
КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе, веш-машине, замрзиваче, шпорете, телевизор и
остали отпад.
0613/322-04-94.
(229867)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац,
сатове, пенкала.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77. (4684)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУЋА у Баваништу,
370 м2, са локалом,
19,5 ари, 35.000 евра.
064/135-16-10. (СМС)
ПЛАЦ на Баваништанском путу, 15,5 ар,
продајем повољно.
060/028-14-80. (4684)
ГРАЂЕВИНСКИ плац
у Старчеву продајем,
близу центра.
060/028-14-80. (4684)
ПРОДАЈЕМ нову кућу
у Јабуци, 300 м2, 6.5
ари плаца, геотермичко грејање, клима.
063/378-357.
(223545)

СТРЕЛИШТЕ, кућа за
рушење, 6 ари, мирно
место, Омољица, хитно, две куће само
14.500. „Милка М”,
063/744-28-66. (4684)
ПРОДАЈЕМ два и по
ланца земље.
013/352-218.
(229459)
КУЋА, није за рушење, на 8 ари, Панчево, Јове Максина 31,
погледај па позови –
064/813-00-21.
(229435)
ПРОДАЈЕМ викендицу
на Девојачком бунару. 063/771-68-69.
(228454)
КУЋА на продају са
10 ари плаца, Горњи
град. 064/133-32-02.
(228389)
КУЋА на продају, са
намештајем и уређајима, Горњи град, П +
ПК, 100 м2, са зиданом гаражом 15 м2.
068/522-69-12.
(228984)
КУЋА, повољно, 70 м2,
плац 5,40 ари, Србијанска 55.
064/651-16-22.
(228688)
НА ПРОДАЈУ кућа
100 м2, строги центар
Панчева, Војводе Живојина Мишића 6.
Може и издавање за
агенције, ординације,
канцеларије и слично.
023/857-315,
023/857-069,
064/575-57-04.
(229494)
ПРОДАЈЕМ грађевински плац, 40 ари, Пелистерска, асфалт до
плаца.
065/630-59-25.
(229527)

ПРОДАЈЕМ плац, Миса, дозвољена градња., 064/866-23-36.
(229504)
ХИТНО продајем
плац, Скробара, 10
ари, подрум, водовод,
струја. 060/346-52-18.
(и)

ОДЛИЧНА локација,
кућа преправљена у
два локала, 2 ара,
55.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (229539)
СТРЕЛИШТЕ, 140 м2,
2 ара, 37.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(229539)
НОВА МИСА, кућа,
150 м2, 46.000,може
замена. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (229260)

ТЕСЛА, миран крај,
80 + 40 м2, плац 3,6
ари, 49.000 евра, замена. „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(229544)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
две куће, мање, заједно или појединачно.
064/986-21-74.
(229540)
БАШТА 28 ари, грађевинска зона, воћњак,
грађевински објекат,
Јабучки пут. 064/44868-78. (229567)
КУЋА, Омољица, 26
ари, подрум, гаража,
централно, воћњак.
064/961-00-70.
(229592)
ГРАЂЕВИНСКИ плац,
шири центар, 50 ари,
51 м фронт. (636),
„Стрелиште некретнине”, 062/886-56-09.
(229644)
ПОРОДИЧНЕ куће са
више стамбених јединица, центар, Миса,
Стрелиште, Старчево,
Тесла, од 45.000 до
90.000. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09.
(229644)
ДВЕ одвојене стамбене јединице, гаража,
етажно грејање, паркет, повољно. Тел.
064/124-48-15.
(229647)

КУЋА на новој Миси,
код школе „Свети Сава”. 063/824-63-51,
373-154.
(229652)
НОВА МИСА, 112 м2,
две етаже, 54.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(229651)
КУЋА, Стрелиште, 60
м2, 4 ара, 37.000.
„Гоца”,
063/899-77-00.
(229586)

ЦЕНТАР, 70 м2, 5 ари,
43.000, договор; Котеж 2, 200 м2, 3 ара,
95.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(229586)
КУЋА, Доситејева 8-а,
2 ара, укњижено.
061/333-31-19,
062/860-80-94,
063/277-025.
(229604)
КУЋА на продају,
Панчево, Кочина 3,
поред Зелене пијаце.
064/231-60-24.
(229601)

ПРОДАЈЕМ кућу. Тел.
355-039. (229605)
КУЋА у изградњи на
7,5 ари плаца. Јабука.
Договор. Тел.
063/764-42-95. (2296)
ЗЕМЉА, прво српско
поље, 58 ари, 94 м2,
кауч, витрина, комода. 060/144-40-66.
(229660)
ПРОДАЈЕМ грађевински плац на Миси, 5
ари, вода, струја, канализација, асфалт
испред, може замена
за стан на Тесли.
064/205-39-57.
(229669)
НОВИ СВЕТ, повољно,
плац 200 м2, 7.800,
власник. 061/324-4085. (229674)
ПРОДАЈЕМ плац 3.6 и
7,2 ара у Улици Светозара Шемића 60 и
60-а, цена договор.
066/520-25-65.
(22967)
БАШТА 6 ари, на продају, Новосељанси
пут. Тел. 063/865-8077. (229702)
ТЕСЛА, кућа две
стамбене јединице,
62.000; Лењинова,
улични део, 36.000.
(396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(229703)
НАЈЛЕПША кућа, Ж.
Зрењанина, 130.000.
(679) „Трем” 01,
063/836-23-83.
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, Ул. Дечанска 2, укровљена,
приземна кућа, 155 м2
бруто. Квалитетно саграђена клима блоком, све на плацу од
4,13 ари, ограђена.
Струја, вода, канализација, гр. дозвола,
одлична локација, све
близу и за сваку препоруку. Вреди видети.
063/637-673.
(229712)

КУЋА код старог СУПа, 3 ара, 70 м2,
75.000. (679) „Трем”
01, 063/836-23-83.
ДЕО салонске куће,
Максима Горког 29,
комплетно сређена,
87 м2, 58.000 евра.
060/034-31-11.
(229747)
ПРОДАЈЕМ кућу у насељу „Топола”.
069/186-54-05.
(229747)
КУЋА, 180 м2, строги
центар, пешачка зона,
комплетно сређена,
95.000 евра. Тел.
060/034-31-11.
(229747)
ДОЊИ ГРАД, кућа
сређена са два стана,
ЕГ, плац. 061/224-4797. (229758)
СТАРЧЕВО, И. Л. Рибара, 100 м2, 2,9 ари,
22.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(229738)

БРЕСТОВАЦ 60 м2, 6
ари, новија, 15.000,
договор. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(229738)
ПОЧЕТАК Војловице,
одлична 115 м2, 7,5
ари, два стана,
36.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(229716)

ЦЕНТАР, кућа за рушење, 2,11 ари, близу
три школе, 35.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(229716)
СТАН, 45 м2, Котеж 2,
Кикиндска, ЦГ, усељив, IV спрат.
063/272-152. (29725)
ПРОДАЈЕМ плац од 8
ари, стара Козарачка,
Панчево. Тел.
013/361-601,
065/361-60-11.
(229726)
СЕОСКЕ куће, Старчево, Омољица, Дебељача, Јабука и др.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(229719)
ПРОДАЈЕМ кућу, две
стамбене јединице 85
+ 45 м2, усељива, Котеж 1 или мењам за
стан у центру Панчева. Власник. 062/10232-46. (119722)
КУЋА, центар, на 6
ари плаца, дозвољена
градња, П + 3 + Пк.
Тел. 064/239-54-03.
(2297919
КУЋА на продају, са
намештајем и уређајима, Горњи град, П +
ПК, 100 м2, са зиданом гаражом 15 м2.
068/522-69-12.
(228984)
ВОЈЛОВИЦА, 119 м2,
на 11 ари, 26.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(229779)

ОГЛАСИ

КУЋА, Стрелиште,
хитно, 70 + 45 м2, 11
ари, може замена +
доплата.
066/351-808.
(229841)
ЈАБУКА, кућа 120 м2,
приземна, 4 ара, гаража + помоћни објекти. 063/765-82-60,
063/185-47-82.
(229874)
ДВА ланца земље,
преки пут и два ланца
мали надо. Звати од
20 до 22 сата.
064/675-46-91.
(229878)
КУЋА, Тесла, екстра
локација за бизнис,
хитно, одлазак у иностранство. 063/329464. (229887)
КУЋА, 1/1, Козарачка, 69 м2, 19.000 евра,
посебан улаз и два
ара плаца, ново, усељиво. Тел. 063/80407-85, 061/664-39-26.
(229891)
КУЋА, 100 м2, 3 ара
плаца, реновирана,
усељива, са помоћним
објектима, 25.000
евра. Тел. 063/804-0785, 061/664-39-26.
(229891)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
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ТРОСОБАН, Тесла,
IV, ЦГ, 29.500; Маргита, ВП, нов, прелеп,
39.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (4684)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан на Стрелишту,
без посредника.
064/069-14-11.
(227795)
УЖИ центар, станови
53 -120 м2, 600 – 850
евра/квадрат са ПДВом. 063/323-584.
(228184)

НОВОГРАДЊА, Светог Саве 85, двособан,
укњижен, власник,
паркинг, гас, енергетски. 063/309-535.
(228087)
НОВА МИСА, 40 м2,
14.500, 55, 70, приземље, 24.000. 063/377835. (228326)

ДВОСОБАН, строги
центар, ТА, одмах
усељиви станови.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(229544)
ТРОСОБАН стaн, I
спрат, ЕГ, 90 м2, 500
евра квадрат.
065/455-27-97.
(229549)
ПРОДАЈЕМ једнособан стан у Банатском
Новом Селу. 013/615328. (229531)
КОТЕЖ 1, 45 м2, леп
распоред, 27.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(229539)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 69 м2, 37.000, одличан. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (229539)
ТЕСЛА, 40 м2, ЦГ,
ВПР, 27.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(229539)
СТРЕЛИШТЕ, двособан комфоран, 61 м2,
31.000, договор.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(229539)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ кућу или
плац у Омољици.
062/122-55-19. (СМС)

ТРОСОБАН, 64 м2,
Котеж 1, III спрат, новоградња, укњижен,
700 евра по квадрату.
064/200-00-37.
(228236)

СТАНОВИ
ПОНУДА

КАРАУЛА 43 м2, на
100 ари, 41.000 евра.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(229779)
КУДЕЉАРСКИ насип,
стара кућа, 40 м2, на
29,3 ара. 064/348-0568. (229779)
НОВИЈА кућа, у центру, 480 м2, са двориштем, гаража, локали.
062/830-10-73.
(229776)
КАРАУЛА, нова кућа,
86 м2, енергетски пасош, укњижена, власник. 065/258-87-77.
229761)
ПРОДАЈЕМ њиву у
Војловици, 44 ара, дозвољена градња. Тел.
064/256-35-40.
(229853)
НОВА МИСА, 260 м2,
ЕТ, укњижена, нова,
85.000. (679), „Трем”
01, 332-031, 063/83623-83. (229745)
ОМОЉИЦА, 130 м2,
поткровље и приземље, 7 ари, 35.000.
(679), „Трем” 01, 332031, 063/836-23-83.
(229745)
КУЋА, Преспанска 15,
на 5 ари, 120 м2, легализована, власник,
повољно. 063/307674. (229842)

ПРОДАЈЕМ стан на
Содари, 37 м2, II
спрат, ЦГ, лифт, повољно. 064/866-20-78,
063/737-62-52. (4684)
МАРГИТА, једноипособан, II, одличан,
29.000; Тесла, једноипособан, ВП, ЦГ,
23.500. „Милка М”,
063/744-28-66. (4684)

ВЕЛИКИ избор свих
некретнина, станова,
кућа, плацева. „Милка М”, 063/744-2866. (4684)
САМАЧКИ, I, празан,
само 11.000; локал,
пијаца, у раду. 9.000.
„Милка М”,
063/744-28-66.
(4684)
ДВОСОБАН, центар,
III, ТА, 26.500; Тесла,
II, 24.500. „Милка
М”, 063/744-28-66.
(4684).
СТРЕЛИШТЕ, двособан, II, празан, одличан, 26.500; VII, празан, 21.000. „Милка
М”, 063/744-28-66.
(4684)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
једнособан за двособан стан на Стрелишту. 069/151-49-52.
(229358)
ПРОДАЈЕМ стан на
Котежу 2, 84 м2, VI
спрат. 065/398-98-99.
(229488)
ПРОДАЈЕМ стан 65
м2, 27.000 евра, центар, зграда. 064/95833-21. (228983)
ДВОРИШНИ једнособан стан са грејањем
и баштом, продајем,
12.000. 062/885-4320. (229499)
ЦЕНТАР, двособан, 45
м2, ВП, ТА, 28.000.
Тел. 353-955, власник.
(22932)
ДВОСОБАН, ЦГ, Котеж, 29.000, II спрат.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(229544)
ДВОИПОСОБАН, Котеж, 64 м2, 36.000, договор, двострано орјентисан. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(229544)
ДВОИПОСОБАН, Тесла, изузетно сређен,
алу-столарија, ЕГ, IV
спрат. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (229544)
ДВОСОБАН, Содара,
ЦГ, 24.000, замена.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(229544)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 68 м2, 40.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(229539)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 61 м2, 36.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(229539)

ТЕСЛА, трособан, 61
м2, 30.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(229539)

ТЕСЛА, троипособан,
79 м2, 49.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(229539)
ТЕСЛА, трособан 63
м2, 37.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (2299)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру, 20 м2, Ул. М. Пијаде 43. 063/728-36-78.
(229567)
ПРОДАЈЕМ стан, договор, замена Војловица, Кудељарац, кућа. 062/157-86-27,
064/130-27-34.
(229581)
СТАН 50 м2, нов, сива
фаза, код „Авива”, IV
спрат, хитно.
061/168-10-51.
(229572)
ТЕСЛА, 57 м2, двособан, ТА, II, тераса,
30.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (2643)

ЈЕДНОСОБАН, 37 м2,
Стрелиште, Тесла,
19.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(229643)
КОТЕЖ 1, 61 м2, II,
32.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/88656-09. (229644)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 66 м2, IV, 32.000,
договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09.
(229644)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, II, 58 м2, усељив,
30.500. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09.
(229644)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 80 м2, II, 38.000,
договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09.
(229644)
ДВОСОБАН, Стрелиште, 49 м2, 22.000;
Котеж, 29.500. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(229643)
СТАН, 65 м2 и гаражу,
ново, Ул. Таковска.
063/342-220,
063/701-19-77.
(229654)
ТЕСЛА, новоградња,
50 м2, 75 м2, нижа
спратност. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (229651)
ТЕСЛА, двособан, 47
м2, III, ТА, 23.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(229651)
СТРЕЛИШЕ, трособан, 74 м2, ЦГ, 34.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(229651)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 61 м2, усељив,
31.500. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(229651)
ТЕСЛА, једнособан,
29 м2, ЦГ, 18.500.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(229651)
СОДАРА, једноипособан, 45 м2, V, договор.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(229651)
НОВА МИСА, близу
школе, 47 м2, I, договор. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(229651)

Петак, 21. октобар 2016.

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ трособан
стан са нуспросторијама, без улагања, Тесла. 060/488-21-15.
(229618)
У ЦЕНТРУ продајем
стан, 86 м2 + ординација са вртом. Тел.
063/751-07-79.
(229617)
СТРЕЛИШТЕ, 64 м2,
двособан, реновиран,
34.000, договор. „Гоца”, 063/899-77-00.
(229586)
ТЕСЛА, 45 м2, двособан, леп, 23.000; 55
м2, двособан, ЦГ,
лифт, 34.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(229586)
СОДАРА, 68 м2, трособан, ЕГ, 34.000, договор; 55 м2, двособан, 27.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(229586)
ЦЕНТАР, 64 м2, двоипособан, 43.000; 74
м2, трособан, 45.000.
„Гоца”, 063/899-7700. (229586)

ЦЕНТАР, 50 м2, двособан, 26.000; 46 м2,
двособан, новоградња, 34.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(229586)
КОТЕЖ 1, 57 м2, двособан, 27.000; Вршачка, 57 м2, леп 32.000,
договор. „Гоца”,
063/899-77-00. (2295)
КОТЕЖ 2, гарсоњера,
24 м2, 17.000; 61 м2,
двособан, 31.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(229586)
СТРЕЛИШТЕ, продајем двособан стан, 58
м2, сређен, близу школе. Тел. 064/968-5680, Хитно. (229612)
СТАН, нова Миса,
близу школе, 52 м2,
власник. 062/485-502,
063/310-822. (29662)

ОГЛАСИ

КОТЕЖ 1, једноипособан, функционалан,
45 м2, ЦГ, приземље.
304-854, 064/133-5418. (229666)
ТЕСЛА, двоипособан
стан на продају, лифт,
ЦГ, 32.000 евра.
061/311-47-17.
(2296729
ПЕНЗИОНЕРИ! Доживотно издржавање,
куповина стана с вашим плодоужитком.
Консалтинг тим „Елпис” удружења, Мите
Топаловића 6, 10 – 14
сати. 061/324-40-85.
(229674)
АКСЕНТИЈА МАКСИМОВИЋА, 115 м2,
нов, лукс, ЦГ, власник. 061/324-40-85.
(229674)
ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА,
двоипособан, III, ТА,
32.000; двособан, реновиран, II, 38.000.
(396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(229703)
СОДАРА, трособан, I,
39.000, двособан,
27.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(229703)
СОДАРА, војне зграде, двоипособан,
43.000; Доситејева
троипособан, 55.000.
(396), „Лајф”,
061/662-91-48. (2293)
ТЕСЛА, 35 м2, II,
22.500; троипособан,
договор. (396),
„Лајф”, 061/662-9148. (229703)
ИЗНАД СКД-а двоипособан, 52.000; Карађорђева троипособан, 62.000.(396),
„Лајф”, 061/662-9148. (229703)
САЛОНСКИ стан ,114
м2, 62.000; 104 м2,
50.000; 86 м2, 39.500.
(396), „Лајф”,
061/662-91-48. (2297)
СТРЕЛИШТЕ, 23 м2,
ЦГ, 13.000; 7. јула, 39
м2, 17.000. (396),
„Лајф”, 061/662-9148. (229703)
ЦЕНТАР, 64 м2, ЦГ, II
спрат, продајем.
064/394-06-58.
(229743)
ПРОДАЈЕМ стан, нова
Миса, 40 м2, реновиран, 17.500 евра.
064/668-97-77.
(229752)

ПРОДАЈЕМ стан, 70
м2, на Тесли, 520
евра/квадрат.
064/867-48-48.
(2292333)
ПОЧЕТАK Котеж, двособан, прелеп, 53 м2,
III, трособан, 76 II,
изузетан, 53.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(229716)
СТРОГИ центар, одличан двоипособан,
63 м2, V, 43.000; трособан, 74 м2, VII,
45.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(229716)
ПРОДАЈЕМ стан,
Стрелиште, 53 м2, VII
спрат, 21.000.
063/868-02-06.
(229729)
ТЕСЛА, 62 м2, ЦГ, ВП,
тераса, 2.0, 33.000.
(679) „Трем” 01, 332031, 063/836-23-83.
(229745)
ХИТНО, Содара, 52
м2, ТА, IV, 2.0, сређен, 26.000. (679)
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83.
(229745)
ВОЈНЕ зграде, троипособан, ЦГ, велика
тераса, 56.000. (679)
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83.
(229745)
ТЕСЛА, троипособан,
ЦГ, III, одржаван,
63.000. (679) „Трем”
01, 332-031,
063/836-23-83.
(229745)
ХИТНО, Тамиш капија, 62 м2, ЦГ, II, нов,
неусељен, 55.000.
(679) „Трем” 01,
063/836-23-83.
(229745)
ДОСИТЕЈА Обрадовића, зграда од фасадне
цигле, четворособан,
83 м2, I, ЦГ, 58.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(229775)
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ЦЕНТАР, Кеј Радоја
Дакића, двособан
стан 62 м2, са централним грејањем,
лифтом и прелепим
погледом на Тамиш.
063/786-98-86.
(2297219
МАРГИТА, новији, 60
м2, трособан, поткровље, II, плин, 30.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(229719)
МАРГИТА, новији, 57
м2, ЕГ, ВП, леп двоипособан, 36.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (229719)
КОТЕЖ 1, једноипособан, 45 м2, ВП, ЦГ,
27.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(229719)
СТРОГИ центар, двособан, I, 51 м2, ТА,
31.000, договор. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (229719)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 85 м2, новија
градња, VII, 41.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(229738)
КОТЕЖ 1, једноипособан, 46 м2, I, тераса, 27.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (229)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32 м2 + тераса,
V, ЦГ, 21.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(229738)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57 м2, VII, две
терасе, 28.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(229738)
КОТЕЖ 1, трособан,
други спрат, Радова
зграда, 38.500. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(229738)

КОТЕЖ 2, двособан,
58 м2, II, 31.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (229719)
ОСЛОБОЂЕЊА, леп
дворишни двособан,
50 м2, 1/1, 21.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(229719)
МИСА, леп једнособан, 37 м2, II, велика
тераса, 20.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (229719)
КОТЕЖ 1, леп сутерен, 35 м2, једнособан, ЦГ, 16.500.(49),
„Мустанг”, 062/226901. (229719)
САМАЧКИ, ВП, 17 м2,
ЦГ, комплет реновиран, прелеп, 13.500.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(229719)
КОТЕЖ 1, двособан,
61 м2, III, ЦГ, 33.000,
договор. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(229738)
ЦЕНТАР, двоипособан, 64 м2, ТА, III, тераса, 35.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(229738)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55 м2, ВП, ЦГ, тераса, подрум, 27.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(229738)
КОТЕЖ 1, Котеж 2,
двособни, ЦГ, 28.000;
једнособан, 40,
24.000; Зеленгора, 40,
22.000. (338), „Јанковић”, 348-025. (2293)

КОТЕЖ, једноипособан, 45 + 12 м2,
24.000; једноипособан, 45 м2, 27.000.
(097) 064/348-05-68.
(229779)
КОТЕЖ, једноипособан, 39 м2, 19.000;
двособан 61 м2,
27.000. (097)
064/348-05-68.
(229779)
КОТЕЖ, једноипособан, 50 м2, 28.000,
једнособан, 37 м2,
25.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(229779)
ТЕСЛА, једнособан,
27 м2, 16.000; двособан, 49 м2, 25.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(229779)
ТЕСЛА, трособан, 69
м2, 38.000; двособан,
61 м2, 30.000. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(229779)
ТЕСЛА, једноипособан, 51 м2, код „Авив
парка”, 27.000. 097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(229779)
СОДАРА, двособан,
56 м2, 26.500; двособан 53 м2, 19.500.
097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(229779)

СТРЕЛИШТЕ, Тесла,
гарсоњера, од 12.500;
Стрелиште, двособан,
ЦГ, 28.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(229783)
ЦЕНТАР, једноипособан, 47, гаража,
25.000; шири центар,
једноипособан, 46 м2,
20.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(229779)

СОДАРА, двоипособан, 70 м2, 36.000;
двоипособан, 75 м2,
40.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(229779)
СОДАРА, двособан,
57 м2, реновиран, намештен, 39.500. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(229779)

МАРГИТА, новоградња, 60 м2, двособан,
650 евра, са ПДВ-ом.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(229779)
МАРГИТА, трособан,
64 м2, 40.000; четворособан, 96 м2,
65.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(229779)
МИСА, двособан, 47
м2, 25.000; двоипособан, 52 м2, 30.000.
(097), „Перфект”,
064/348-0568.(229779)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 65 м2, 31.000;
трособан, 80 м2,
37.500. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(229779)
НОВОГРАДЊА, станови од 48 м2 једноипособан и 65 м2, трособни у Ц. Лазара,
усељење до нове године. 063/274-951. (225)
ТЕСЛА, 42 м2, једнособан, III, ЦГ, сређен,
одмах усељив, 22.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(229775)
СТРЕЛИШТЕ, одличан
трособан, 65 м2, I, ЦГ,
одмах усељив, 32.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(229775)
СТРЕЛИШТЕ, 54 м2,
двособан, I, ЕГ, двостран, усељив, 28.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (22975)
КОТЕЖ 2, 63 м2, III,
ЦГ, двособан, 32.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(229775)
ТЕСЛА, 64 м2, двоипособан, комплет реновиран, алу-столарија,
две терасе, IV, ЕГ,
38.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(229775)
КОТЕЖ 2, 66 м2, двоипособан, IV, двостран, ЦГ, 41.000.
(336), „Олимп”, 351061, 064/234-36-01.
(229775)
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ЦЕНТАР, већи једнособан, 47 м2, II, ЦГ,
усељив, 29.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(229775)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 72 м2, II,ЦГ,
40.000, договор.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(229777)
СТРЕЛИШТЕ, гарсоњера, 23 м2, 12.500;
Самачки 17 м2,
11.500. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(229777)
СОДАРА, једнособан,
37 м2, 23.000; двособан, 57 м2, 26.000.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-1052.(229777)
ТЕСЛА, двособан, 51
м2, 25.000; једноипособан, 39 м2, 25.000.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(229777)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 38 м2, 25.000; 34
м2, 23.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (2297)
КОТЕЖ 1, Ослобођења, једноипособан V,
лифт, ЦГ, 26.5000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (229785)
СОДАРА, једнособан,
32 м2, IV, ЦГ, тераса,
17.500. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(229785)
СИНЂЕЛИЋЕВА, Самачки хотел, гарсоњера, III, 17 м2, ЦГ,
10.500. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (2295)
ТЕСЛА, двособан, 49
м2, IV, ЦГ, 25.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (229785)
ЦЕНТАР, двособан,
Петра Драпшина, IV,
56 м2, ЦГ, 33.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (229785)

КОТЕЖ 2, једноипособан, I, ЦГ, 51 м2,
29.000. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(229785)
ПРОДАЈЕМ једнособан стан на Котежу 1,
32 м2, ЦГ, власник.
063/822-87-67.
(229763)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан на Тесли. Тел.
061/223-98-41. (2200)
ПРОДАЈЕМ нов стан
52 м2, Тесла, IV,
20.000 евра. 064/55178-05.(229866)
ТЕСЛА, 44 м2, I спрат,
ТА, усељиво одмах.
062/424-128.
(239832)
ЦЕНТАР, двособан, 56
м2 + две терасе, ЦГ,
IX спрат. 063/164-8864. (229840)
ГАРСОЊЕРА, 26 м2,
Светозара Милетића
91, приземље, 21.000.
065/209-09-11.
(229820)

ТЕСЛА, одлично место, I спрат, 53 м2, ЦГ,
тераса.
062/112-33-70.
(229815)
СТАН, 39 м2, једноипособан, Приморска
27, III спрат, нов, усељив, 1/1, 23.000. Тел.
063/804-07-85,
061/664-39-26.
(229891)
СТАН једнособан, 39
м2, I спрат, 1/1,
21.000 евра. Тел.
063/804-07-85.
(229891)
ГАРСОЊЕРА, 29 м2 и
стан 76 м2, нова зграда, близу центра, гас,
лифт. 064/049-62-72.
(29875)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО станове,
куће на свим локацијама. (679)
„Трем” 01,
063/836-23-83.
(229745)

ОГЛАСИ

КУПУЈЕМО добар стан
на Тесли, до 38.000
евра и мањи до
20.000. 060/551-6450. (229716)
АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине”, потребни
станови, брза реализација. 064/668-8915. (229539)
КУПУЈЕМ стан до 55
м2, на Котежу 2, без
посредника.
061/215-66-95.
(229848)
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ИЗДАЈЕМ ненамештен
двособан стан на Котежу 2, 100 евра.
063/217-201.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ, део куће,
реновирано, стан,
36м2 или 48 м2, Јабучки пут, ТА, коришћење дворишта, башта
или нешто друго по
договору, власник, депозит. Тел. 063/606270. (СМС)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу, Содара, за ученике и студенте.
064/439-40-89.
(21295239
ДВОСОБАН стан, Тесла, преко пута „Авив
парка”, ЦГ, две терасе. 064/415-16-41.
(229525)
ЈЕДНОСОБАН стан на
Тесли, могу и ђаци.
064/842-92-11, 313893. (229587)
ИЗДАЈЕМ кућу, први
просек, Братства јединства, повољно.
Тел. 312-895.
(229613)
ИЗДАЈЕМ празан једноипособан стан, на
Котежу 2. Тел.
063/846-02-35.
(229534)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
стан празан, у центру,
стара градња.
064/413-61-65, 25213-66. (229543)
ИЗДАЈЕМ нов двособан комфоран стан,
зграда, I, нова Миса.
Тел. 063/801-09-85.
(1229541)

ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан, Стевана Шупљикца.
061/184-25-06. (СМС)
ЈЕДНОСОБАН стан,
намештен или празан,
по договору, стара
Миса. 064/118-56-11.
(229290)
ИЗДАЈЕМ комплет намештен стан, грејање,
клима, близина „Авив
парка”. 063/808-4063, 061/613-39-13.
(229401)
ИЗДАЈЕМ прелепу кућу на главном путу,
130 м2, са локалом
120 м2, Граничарска.
064/370-79-47. (2293)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, близу аутобуске станице.
062/382-434. (22949)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, Котеж
1. 064/214-41-79.
(229498)
ИЗДАЈЕМ собу са
употребом кухиње и
купатила, на Стрелишту. 060/157-00-15.
(229521)

ИЗДАЈЕМ дворишни
намештен стан.
060/032-27-09.
(229559)
ИЗДАЈЕМ собу у центру града, могућност
кувања. 065/416-4978, 062/377-345.
(229560)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, ненамештен, на
Миси, Јадранска 46.
063/728-36-78. (2297)
ТЕСЛА, код „Авива”,
екстра двособан стан,
издајем. 069/235-3496. (229454)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру.
060/040-48-11.
(229598)
ЦЕНТАР, једнособан,
намештен, нов, одличан, мале режије. Тел.
063/110-62-26. (2240)
ИЗДАЈЕМ празан двособан стан на Стрелишту. 064/493-00-55.
(339637)
СТАН за издавање на
Тесли, у кући. Тел.
063/849-94-07.
(229646)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ двособан
стан на Тесли.
065/339-23-25.
(229649)
ТЕСЛА, издајем комплетно намештен
стан, близина „Авива”. 062/600-365,
064/482-18-14.
(229619)
ИЗДАЈЕМ једнособан
ненамештен комфоран стан, Котеж 2.
064/672-11-74.
(229624)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан запосленим лицима, самцима.
064/988-99-10,
061/189-00-93.
(229625)
ИЗДАЈЕМ стан 50 м2,
ужи центар.
065/865-66-70,
013/334-827.
(2296589
ИЗДАЈЕМ двособан
стан на Стрелишту,
близу школе. 064/39406-63. (229664)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан у Книћаниновој
улици, на Котежу 2.
063/334-703.
(229668)
ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан на Стрелишту. 063/884-92-62,
061/175-87-71.
(229671)

ИЗДАЈЕМ двособан
ненамештен стан.
066/209-400.
(229681)
ИЗДАЈЕМ намештен,
једнособан стан на
Стрелишту. 064/41805-86. (229803)
ИЗДАЈЕМ собу са
употребом кухиње и
купатила, у згради.
Тел. 063/820-91-38.
(229797)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан.
060/333-27-42.
(229798)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан у центру, модерно опремљен, нова
градња, 40 м2, ЦГ на
струју. 064/682-54-53.
(229770)
ИЗДАЈЕМ станове, пословни простор у ширем центру града.
Тел. 062/347-667. (21)
ИЗДАЈЕМ једнособан
полунамештен стан.
064/187-91-87,
064/330-90-54.
(229788)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан у центру града.
063/719-42-71.
(229747)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
центру, ненамештена.
063/229-817.
(229753)

ИЗДАЈЕМ кућу на
Стрелишту. Тел. 89997-70. (229727)
ИЗДАЈЕМ новију кућу
120 м2, са окућницом
у центру Старчева.
063/502-211. (22978)
ИЗДАЈЕМ комплетно
намештен двособан
стан код Базена, продајем кућу у центру.
060/132-00-85.
(229714)
ИЗДАЈЕМ два стана,
38 и 42 м2. 064/16047-04, 013/372-289.
(229694)
ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан, нова
Миса, ТА грејање.
063/839-56-81.
(229697)
НАМЕШТЕН једнособан стан, 30 м2, код
Хотела „Тамиш”, 70
евра. 064/122-48-07.
(229700)
СТАН, полунамештен
за издавање на новој
Миси. Тел. 064/22017-25. (229702)
ИЗДАЈЕМ мањи намештен стан код Аутобуске станице, кабловска, ТА. 063/742-1427. (229855)
ИЗДАЈЕМ стан, 40 м2,
на Тесли, код пијаце.
064/148-49-68.
(221835)
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ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан, једнособан. Тел.
013/355-815,
062/816-11-64.
(229817)
ИЗДАЈЕМ два празна
трособна стана у новијој кући. 064/13036-02. (2229825)
ИЗДАЈЕМ намештен
мањи стан, нова Миса, Тимочка 32.
013/371-635,
064/297-81-68,
064/993-71-74.
(229825)
ИЗДАЈЕМ или продајем кућу са великим
плацем, Козарачка
улица. 064/959-42-79.
(229828)
ОД 15. новембра издајем стан двособан,
намештен, I спрат.
062/634-112, Мара.
(229829)
ИЗДАЈЕ се ненамештена гарсоњера 18
м2, ЦГ, лифт, Георги
Димитрова. 063/80305-99 (р)
ИЗДАЈЕМ намештен
мањи стан са ЦГ, самици. Тел. 378-093.
(229884)
ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан, нова Миса, кабловска, паркинг.
064/616-40-99. (4684)
ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал –
канцеларију, центар,
Војводе Мишића 6,
плаћање по договору.
064/224-61-31.
(229571)
ХАЛА 200 м2, погодно
за све, Јабучки пут,
издајем. 064/490-3318. (229045)
ИЗДАЈЕМ прелеп локал у Тржном центру
„Трубач”. 064/370-7947. (229484)

ИЗДАЈЕМ локал погодан за све намене, заштићен. 064/959-9883. (229141)
ПРОДАЈЕМ повољно
локал површине 17
м2, у Тржном центру
„Трубач”. 063/850-0266. (229096)
ПРОДАЈЕМ локал, 52
м2, ТЦ Његошева 2.
Тел. 060/562-62-96.
(228862)
ПРОДАЈЕМ три локала дворишна, строги
центар, Војводе Мишића бр. 6. 064/22461-31. (229511)
ИЗДАЈЕМ пословни
простор, 150 м2, Браће Јовановић 10.
060/157-73-66.
(229602)
ПОТРЕБАН простор
150 -300 м2, купујем,
изнајмљујем градски
део, села не. 062/14067-16. (229679)
ИЗДАЈЕМ локал од 26
м2, у Панчеву, Немањина 8. Тел. 064/18487-50. (229633)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локал 21 м2, приземље, „Трубач”. Тел.
063/751-07-79.
(229617)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локал, Цара Душана
22-а, и локал Карађорђева 15. 013/312189. (229653)
ПРОДАЈЕМ пословни
простор 52 м2, З. Јовина 2. Тел. 060/56262-96. (229749)
ИЗДАЈЕМ канцеларију, Његошева 1-а, 16
м2, екстра стање, цена
по договору.
064/230-56-15.
(229709)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локал на Зеленој пијаци. 064/116-38-83.
(229764)
55 М2, локал издајем,
хитно, сређен, усељив. Кочина 1-а, код
Зелене пијаце.
069/266-98-20.
(229354)

ОГЛАСИ

30 М2, локал издајем
хитно, сређен, усељив, тржни центар –
Змај Јовина, приземље. 069/266-98-20.
(229354)
ИЗДАЈЕМ локал 30 м2,
Милоша Обреновића
9. Повољно. 065/46111-46. (229857)
ИЗДАЈЕМ локал 45 м2,
у центру Панчева.
060/333-52-60.
(229851)
НА ПРОДАЈУ пословна зграда са магацинским и производним
простором, идеална
локација. Хитно, повољно. 062/105-20-12.
(229865)
ИЗДАЈЕМ локал, салон за масажу.
060/362-22-21.
(229819)
ПОСАО
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КРОЈАЧКОМ салону
потребна радница са
или без искуства, обука по потреби.
061/607-69-10.
(229615)
ПОТРЕБНИ молери и
фасадери са искуством, за стални радни однос. 065/228-7866. (229684)
ЋЕВАБЏИНИЦИ у
центру града потребне раднице за роштиљем. 063/834-88-10.
(2296919
ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало Лесковац” потребне раднице за роштиљ
и у кухињи. 063/89755-04. (229690)
ПОТРЕБНА жена за
негу старије особе у
Немачкој. 063/19419-18. (229686)

ПОНУДА

ПОТРЕБАН конобар
са искуством, ресторан „Бакана”,
063/426-103.
(СМС)
ПИЦЕРИЈИ потребна
радница са искуством, рад на каси,
припрема сендвича.
064/555-33-34.
(229258)

АУТО-ПЕРИОНИЦА
„АНТИКА” тражи раднике са искуством.
Тел. 061/808-68-25.
(228803)

ПАНЧЕВАЦ

НА ПРОДАЈУ продавница здраве хране, у
раду. 062/658-100.
(229621)
ПОТРЕБНА радница
за енлерицу и ибердек, са искуством.
064/127-57-01.
(229568)
ПОТРЕБАН агент продаје, услуга пословним корисницима. CV
са фотографијом послати на mail:
direkcija@pontesl.rs
(229575)
ПОТРЕБНО особље за
рад у производњи у
пекари. Није неопходно искуство. CV послати на mail: pekarasmiljanic@mts.rs или
донети лично, Ул. Иве
Курјачког 87, Панчево. (229575)
ГРАЂЕВИНСКОМ
предузећу „Still-Net”
потребни електричари, зидари, тесари,
армирачи. 333-311.
(229800)
ПОТРЕБНА радница у
пекари. 064/403-5132. (229800)
ПРОИЗВОДЊИ потребни шивачи.
064/369-68-92.
(229876)
ПОТРЕБНА девојка/жена за чување деце, из Панчева.
062/869-98-61.
(229850)
САЛОНУ NEW LADY,
Св. Саве 59, потребан
мушко-женски фризер/ка, са искуством.
062/201-702.
(229863)
ПОТРЕБНА радница
за рад у грилу.
064/323-92-77. (2298)
ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у пекари.
064/005-58-47. (2298)
ПОТРЕБАН посластичар са искуством.
064/005-58-47.
(229847)

ПОТРЕБАН возач за
рад у пекари.
064/005-58-47.
(229847)
КОНКОРДИЈИ потребан возач. Доћи лично. 063/252-747.
(229845)
ПОТРЕБНИ радници
са искуством ауто-перионици, прање возила и тепиха. 063/80934-18. (229877)

ТРАЖИ се радник за
рад у ауто-сервису.
Потребно искуство:
ауто-лимарија и по
могућству ауто-механика.
063/737-77-80.
(229836)
ПОТРЕБНА конобарица у кафићу.
060/362-22-21.
(229819)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ПОПРАВЉАМО, уграђујемо ПВЦ и АЛ столарија, ролетне, комарници, стаклорезачке услуге.
060/545-34-04.
(228648)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправка старе,
уградња нове инсталације, одгушења санитарија. 062/382394. (229549)
МОЛЕРСКИ радови.
Мајстор Неша.
069/444-23-76.
(228229)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабина, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76.
(226093)
ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова
и каљевих пећи.
063/155-85-95.
(228693)

ОГЛАСИ

ЕЛЕКТРИЧАР, оправке бојлера, шпорета,
индикатора, разводних табли, инсталација. Мића, 064/310-4488. (228491)
МЕДИЦИНСКЕ сестре, давање терапије,
купање и нега болесника. 063/737-59-60.
(229360)
СПРЕМАМ куће и
станове. Позовите,
064/278-71-20. (2291)

marketing@pancevac-online.rs

АЛУ ПВЦ столарија,
ролетне, венецијанери, комарници, уграђујем, поправљам
гуртне.
064/181-25-00. (2291)

АЛУ-ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, тракасте завесе, уграђујем,
поправљам.
063/882-25-09.
(229115)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, реновирање
кровова, бетонирање,
демит фасаде, повољно. 063/865-80-49.
(229101)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
влажних кућа, машински сечемо влажне зидове, гаранција.
Тел. 060/691-01-13.
(229077)

ОРЕМ и фрезујем баште малим трактором.
064/163-58-85. Дуле.
(228497)
ЧАСОВИ, основе
електротехнике, професор са искуством.
062/801-97-58.
(228418)
БАШТЕ орем и култивирам. 063/855-92-70.

ТВ И САТЕЛИТСКЕ
антене, монтажа, дигитализација вашег
ТВ-а. 064/866-20-70.
(229547)
ШАМОТИРАМ шпорете за ложење, пећи,
чистим каљеве пећи,
димњаке. 064/437-6433. (229576)
ДИГИТАЛНА телевизија, уградња за све
типове телевизора,
меморисање програма. 064/437-64-33.
(229576)
ХЕМИЈА, припрема за
пријемни, за све факултете. Долазим на
кућну адресу.
061/204-04-17, Милош. (229583)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика,
часови. Тел. 251-1981, 063/852-22-43.
(229529)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке, израде инсталација, индикатори,
бојлери, купатила, ТА.
Тел. 062/271-661,
061/132-85-43.
(229537)
КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе
и све остало, најповољније. 065/361-1313. (229538)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
адаптације купатила,
поправке, одгушење
канализације одмах.
063/269-173.
(229630)
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, поправка и лакирање паркета.
064/341-79-60,
065/543-21-53.
(229588)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

РАДИМО физичке послове: шут, ископи,
рушење и све остало.
065/600-05-30.
(229591)
ПАРКЕТ и ламинат,
поставка, хобловање
и лакирање. 061/31490-18, 601-892.
(229543)

СЕРВИС, допуна,
уградња клима.
064/520-48-80,
063/740-83-98. (2293)
ПОПРАВКА, столарија, браварија, санитарије, монтажа бојлера, шпорета, грејача.
Слободан. 063/86580-74. (229676)
НУДИМ помоћ у кући
старим, покретним и
полупокреитним лицима. 061/210-85-95.

ОГЛАСИ

АУТО-ПРИКОЛИЦЕ,
издавање 10 евра дан,
позовите.
064/235-08-15.
(229697)
МОЛЕРАЈ, фасаде,
столарија, гипс, обраде око прозора. Комплетне адаптације.
063/893-39-94.
(29682)
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ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(229685)
РЕЛАКС и медицинска масажа, медицински и естетски педикир. Јасмина.
013/351-907,
061/308-95-86. (2293)
ПОПРАВКА кровова и
остали грађевински
радови. 013/361-601,
064/866-25-76. (2296)
СТУДЕНТ четврте године математичког
факултета, часови,
долазим. Тел.
060/052-28-34.
(229747)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, столарија, квалитетно, повољно.
063/864-67-16,
Влада.
(229760)
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством,
квалитетно, педантно,
повољно.
064/252-51-75,
062/153-37-06.
(229789)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, месечно
плаћање, професор.
Центар, 013/353-569,
066/405-336,
061/603-94-94.
(229782)

СЕЧЕЊЕ дрвећа, вађење пањева, крчење,
кошење, фрезирање
баште. 064/196-17-32.
(229792)
ПЕДИКИР, изливање
и надоградња ноктију.
060/619-09-22,
013/366-930. (22910)
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута, малим кипером до 2 кубика. 065/334-23-38.
(229765)
ЕЛЕКТРИЧАР, ради
инсталације и поправке старе, замена грејача, бојлера, повољно. 060/521-93-40.

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 22 године искуства. 013/251-78-97,
063/782-51-48.
(229852)
ДУГОГОДИШЊЕ искуство, уградња свих
врста, подне и зидне
керамике. Ненад,
064/128-38-49.
()229864)
ЧИСТИМО шут, таване, подруме, старе
шупе. 061/321-77-93.
(229867)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар. 013/351-073,
064/157-20-03.
(229823)
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МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ радови, мајстори
ПОТРАЖЊА
из Ковачице. 060/06608-60. (СМС)
СВЕ врсте физикалија, ПАРКЕТ постављам и
утовар/истовар, сехоблујем, мајстор с
лидбе, сечење/цепање дугогодишњим искудрва, кошење, копање, ством из Дебељаче, с
одвоз шута, чишћење материјалом или без
тавана, шупа, подруњега. Ноле (имам и
ма и сл. Дејан, 341паркет), 013/665-220,
571, 065/440-97-00.
063/847-74-38.
(229823)
ОРЕМ, култивирам,
СЕЛИДБЕ комбијем и
копам баште.
камионом, Војводина,
063/809-35-89.
Србија, са или без
(2298299
радника. НајповољниРЕЛАКС, терапеутска је. Иван. 063/107-78и парцијална масажа. 66. (229695)
064/011-34-25.
СЕЛИДБЕ робе и ства(229831)
ри комбијем и камиоСПУШТЕНИ плафони, ном, професионално,
преградни зидови, из- екипа радника, све рерада кошуљице,
лације по Србији, отуградња ламината,
куп намештаја. Иван.
столарије. 062/816063/107-78-66.
33-84. (229843)
(229695)
ДУБИНСКО прање намештаја, тепиха, душека, аутомобила. НаСЕЛИДБЕ „Бомбонташа, 361-474,
066/361-474, 060/361- чић” Борис, све релације по Србији с ком47-41. (229839)
бијима, камионима,
ЧАСОВИ хемије, поекипа радника, кутије,
вољно. 062/193-46-59. фолија за заштиту на(229844)
мештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. БесКЕРАМИЧАР, повоплатан долазак и прољан и квалитетан и
цена посла. Плаћање
молер тражи посао.
могуће чековима и
061/203-70-87.
преко рачуна. Борис.
(229889)
СЕЛИДБЕ кипер ками- 013/352-536, 063/253оном, рашчишћавање 028, 064/444-66-74.
подрума, тавана и шу- bomboncicb@gmail.com
www.selidbepancevoта. Брза услуга.
boris.ser.rs. (229695)
061/664-39-26.
СЕЛИДБЕ „Бомбон(229819)
чић” – Борис, комбијем и камионом, ВојУСЛУГЕ
водина, Србија, са или
без радника. 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74.
(229695)
ШЉУНАК, песак, сеја- СЕЛИДБЕ „Бомбоннац, одвоз шута мачић” – Борис – комбилим и великим кипејима, камионима, прором. 064/664-85-31,
фесионално, екипа
013/342-338. (СМС)
радника, све релације
ПОСАО

ОГЛАСИ
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по Србији, откуп намештаја. 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74.
(229695)
СЕЛИДБЕ и превоз робе „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима, екипа радника, монтажа, демонтажа, 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.selidbepancevoboris.ser.rs. (229695)
ПРЕВОЗ песка, шљунка, сејанца, ризле, мањим и већим камионом. 064/648-24-50.
(227659)
УТОВАР и превоз шута, рушење објеката,
најповољније у граду.
064/648-24-50.
(227659)
СЕЛИДБЕ 1.000, попуст ванградске, радници. 064/482-65-53.
(227653)
СЗР „МАКИ”. Паркет:
постављање свих врста паркета, хобловање, полирање и лакирање. Дугогодишње
искуство. 063/822-9482, 063/865-45-31.
(228341)
ПОВОЉНО! Превоз
робе, селидбе комбијем, цена по договору.
064/147-14-77,
013/311-514.
(228254)

КАМИОНСКИ превоз
до два кубика, 1.300
динара, песак, шљунак. 062/355-154.
(229043)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење судопере,
купатила, адаптације,
поправке, замене.
013/331-657,
064/495-77-59,
063/777-18-21.
(229158)
ПРЕВОЗ малим кипером, шљунак, песак,
сејанац, ризла, шут,
утовар. 063/246-368.
(29460)

РАДИМО зидање, бетонирање, поправка
старих, нових кровова, фасаде.
013/664-491,
063/162-53-89.
(2294269)
СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, радници, повољно. Вук.
064/176-91-85,
063/278-117,
013/365-051.
(226633)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу, металне подупираче, мешалице за бетон.
064/351-11-73. (2295)
СЕРВИС телевизора,
продаја половних,
електричар, ауто-електричар, поправка разне електронике.
063/800-01-96. (2291)
ЗАШТИТА аутомобила, локала, станова,
викендица новом методом ручне израде.
Дејан, 063/800-01-96.

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, батерија,
вентила и санитарија,
све за воду, 0-24, пензионерима екстра попуст, долазим одмах.
013/348-139, 064/49344-63, 061/317-26-33.
(229158)

ПАНЧЕВАЦ

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.

Петак, 21. октобар 2016.
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„Stari Tamiš” a.d. Pančevo, raspisuje konkurs
za radna mesta:
·
·
·
·
·

Poljoprivredni tehničar
Traktoristа/kombajner
Kuvar
Mesar
Spremačica na farmi svinja
Mail adresa na koju možete slati biografiju je:
zaposlenje@staritamis.rs
Ili poštom na adresu: „Stari Tamiš”, a.d. Pančevo, Kestenova 004, 26 000 Pančevo sa naznakom: ZAPOSLENjE
Konkurs je otvoren do 31. 10. 2016. godine.

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ и превоз
друге робе. Панчево,
даље, цена договор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(229704)
ИСПРАВЉАМ алу
фелне, Панчево, Радничка 1-а. 063/240591. (229105)

ПОЛИРАМ фарове у
фабричко стање. Панчево, Радничка 1-а.
063/240-591.
(229706)

КОМБИ превоз робе и
селидбе, грађевински
материја, шут. Слободан. 064/348-00-08,
062/850-36-58.
(229625)
ОДГУШЕЊЕ одвода и
канализације специјалним машинама,
може преко рачуна.
„Acqua”, 062/532-346.
(229628)

ПРЕВОЗИМ кипером
повољно багрем из
Пешчаре, шљунак, песак, сејанац, одвозим
шут. 064/354-69-94.
(229609)
АЛУ и ПВЦ столарија
по мери, најповољније цене у граду.
063/308-890,
063/804-79-52, СЗБР
„Алнис”. (229565)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче,
климе, шпорете, бојлере, поправљамо
квалитетно са гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-6805. (229745)
СЕРВИС телевизора.,
монитора, продаја половних, програмирање даљинских. „Плус”,
Туцовића 28, 353-463.
(229767)
КИРБИ, дубинско усисавање и прање намештаја, тепиха и аутомобила. Гоша,
064/338-49-78. (2297)
РОЈАЛ МГ, ролетне,
комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата, роло-заштита. 063/81620-98, 013/351-498.

РАЗНО

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
061/283-66-41,
064/317-10-05.
(29859)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(229833)
СЕЛИДБЕ, екипа радника, превоз, одвозимо непотребне ствари. 063/731-77-67,
064/280-30-16, Владимир. (229833)
СЕЛИДБЕ и превоз
робе камионом и комбијем већ од 1.500 динара. 0-24 сата. Ми
смо ту због вас.
064/334-85-64,
063/811-98-32,
Поповић. (229870)
ДУБИНСКО прање намештаја у вашем стану, прање тепиха, одвоз, довоз. 063/329464, 066/001-050.
(229882)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

ДЕЧКО лепог изгледа,
27 година, тражи старију девојку или даму
за дружење... Шаљем
ММС.
061/196-16-37.
(СМС)
МАСЕРКА потребна
за релакс, опуштајућу
масажу. Позив или
СМС, 061/298-96-69.
(228751)
ИЗДАЈЕМ кафић за
журке, могућност закупа и хале поред кафића.
060/362-22-26.
(229362)
ДЕВИЗНИ пензионер,
64, ситуиран, познанство шланг даме, до
52 године. 061/16777-46, 063/194-84-26.
(229421)

ОБЈАВЉУЈЕМ неважећом годишњу пензионерску карту, издату
од АТП, на име Миланка Максимовић.
(229770)
ПЕНЗИОНЕР, 70 година, не пије, не пуши,
скроман, тих, тражи
жену ради брака, молим госпођу која је
долазила у четвртак
или петак, поподне,
да се јави.
062/212-082,
343-858.
(229526)
МУШКАРАЦ, 51 година, тражи женску особу ради дружења.
061/525-09-65,
Душан. (229849)
ИЗДАЈЕМ кафић за
журке, могућност закупа и хале поред кафића. 060/362-22-26.
(229362)

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ:
понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,
а четвртком
и петком
од 8 до 13 сати
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Петак, 21. октобар 2016.

После кратке и тешке болести преминуо
је наш

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

13. октобра 2016. године преминуо је после дуге и тешке болести
наш драги

Последњи поздрав нашем вољеном сину и
оцу

РАДЕНКО СИМИЋ
АЛЕКСАНДАР СТАМАТОВ
АЦА
1953–2016.
Наш вољени преминуо је 15. октобра 2016,
али ће заувек живети у нашим срцима.
Отишао си тихо и неприметно, али никада нећеш из наших живота.
Ожалошћена супруга ЦВЕТАНА и ћерка
АЛЕКСАНДРА

1942–2016.
Ожалошћени: супруга ЗОРА, кћерка ДРАГАНА и син ЗОРАН
с породицом
(95/229487)

ВЛАДИМИРУ РИСТИЋУ
1983–2016.
Био си посебан, храбар и насмејан. Ћутао
си. Зашто.. одговора нема. Твоје усне су
заувек остале неме, твоја уморна душа сада спава, а очи сањају.
Нека те анђели чувају.
Ожалошћени: мајка ЈАСМИНА
и син МАТЕЈА
(97/229795)

(12/229569

Последњи поздрав вољеном брату

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ
Топло и искрено се захваљујемо целокупном
особљу Хируршког одељења и целокупном особљу одељења Интензивне неге Опште болнице у
Панчеву, посебно др Маринку Моришану и др
Шарики Моришан.
Поштујемо труд и професионални однос који су
уложили приликом лечења нашег Александра
Стаматова. Уједно се захваљујемо свим рођацима, пријатељима и комшијама који су га посећивали током болести, а и свима који су га испратили до већне куће.

МИЛКА ПЕТРОВИЋ
1935–2016.
Последњи поздрав вољеној мајци, баки и прабаки.
Породице ПЕТРОВИЋ и АРСЕНОВ
(43/229612)

ВЛАДИМИРУ РИСТИЋУ
Нека те Господ настани тамо где блиста светлост
вечног живота.

Последњи поздрав нашој

Супруга ЦВЕТАНА и ћерка АЛЕКСАНДРА

17. октобра 2016. преминуо је

Заувек твоја сестра МАРИНА, зет ДЕЈАН
и сестрић АНДРЕЈ

(13/229633)

(99/229797)

СИМА
РОШУ
МИЛКИ
АЛЕКСАНДАР СТАМАТОВ
Последњи поздрав нашем другару и великом пријатељу.
Посебни људи живе у нашим срцима и кад нису поред
нас...
Од породице КАНАЧКИ
(22/2129536)

ВЛАДИМИР
РИСТИЋ

Последњи поздрав вољеном

1933–2016.
Без обзира на даљину
која нас дели, желим да
знаш да си увек у мом
срцу и покрај мене.

уз велику захвалност за
њену доброту коју нам
је пружала, и то за живота морамо памтити.
Породица ДОБРАТИЋ

Породица РОШУ

Волим те тата

(48/229621)

(105/229808)

(98/229798)

Последњи поздрав

16. октобра 2016, у 70. години преминула ја наша драга

ВЛАДИМИРУ РИСТИЋУ
Ретко се рађа такав човек, а све речи су сиромашне да би описале твоју доброту и племенитост
према свима. Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Ожалошћени: ујак ПЕРА, ујна ВЕРА,
баба ЂУРЂЕВКА и брат МИЛОШ
(100/229795)

РАНКА ЂУРЂЕВИЋ

Последњи поздрав мајци

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Ожалошћени: супруг БОГДАН, ћерка БИЉАНА
и син ГОРАН

ГИЗЕЛА ЖУПАНОВИЋ

РАНКИ
од СТОЈЕ и МИКЕ
с породицом

(70/229699)

(69/229698)

1947–2016.
Заувек ћеш бити у нашим срцима, хвала ти за
све.
Супруг ТОМИСЛАВ, ћерка КСЕНИЈА,
зет ЈОЖЕФ, унук РОБЕРТ и унуке САЊА
и ТАЊА с породицама

1944–2016.
Вољени не умиру.
Од ћерке МИРЕ и сина МИРКА с породицама

(51/229634)

(76/229731)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

ОЛГИ ПЕГАН

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

Последњи поздрав сестри

понедељком и уторком од 8 до 18,

ПОНЕДЕЉАК И
УТОРАК С
ПОПУСТОМ

средом од 8 до 15, а четвртком
ГИЗЕЛИ
ЖУПАНОВИЋ
Почивај у миру.

ГИЗЕЛИ
ЖУПАНОВИЋ

и петком од 8 до 13 сати

Обавештавамо кори-

ОЛГИ ПЕГАН

снике наших услуга
да на цене огласа и
читуља одобравамо

Почивај у миру.

Сестра РОЗИКА
с породицом

Сестра АНУШКА
и СТОЈАН

Вечно ожалошћена
сестра ДОБРИЛА
МАТИЋ из Омољице

(52/229963)

(54/229639)

(103/229802)

попуст свим радним
данима осим средом.

Петак, 21. октобар 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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С великом тугом обавештавамо родбину и

Последњи поздрав нашој баба Злати

пријатеље да је 17. октобра 2016. године
преминула наша драга

Последњи поздрав

ЗЛАТИНКА ТРИФУНОВИЋ

ДАНИЛКА ГВОЗДЕНОВИЋ

рођ. Чолаков
24. април 1924 – 15. октобар 2016.

1940–2016.
Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Ожалошћени: син ПРЕДРАГ, ћерка

Сахрана је обављена 17. октобра 2016. године на Православном гробљу у Панчеву, у 13 сати.
Баба Злато, хвала ти на великој љубави, чистом разуму и
доброти које си нам несебично дала.

ЗДРАВКА, снаја ЉИЉАНА и унуци
ДУШАН, ЕМИЛИЈА, ТАМАРА и СРЂАН
(64/229670)

ДАНИЛКИ ГВОЗДЕНОВИЋ
Дано, хвала ти за сва наша заједничка дружења.
Почивај у миру.
Твоји: БРАНКА, ДРАГИЦА и МИЛЕ
(73/229710)

Твоји: породице ТРИФУНОВИЋ, ШРАЈБЕР, МРЕНОВИЋ
и КЕРЕКЕШ

Драга наша мајка

(21/229535)

ДАНИЛКА ГВОЗДЕНОВИЋ

Обавештавамо родбину и пријатеље да нас је 12. октобра 2016. године изненада напустио наш драги и вољени

1940–2016.
С тугом и поштовањем САША

ЗОРИЦА ШЕБЕКОВИЋ
1953–2016.

(115/229890)

Упокојила се 12. октобра, а сахрана је обављена
15. октобра на Новом гробљу у Панчеву.
Заувек ћеш остати у нашим срцима и чуваћемо
те од заборава.
Ћерка АЛЕКСАНДРА и син ЗОРАН

С великом тугом и поштовањем опраштамо
се од

Поштована

(55/229641)

СЛОБОДАН БОЈКОВИЋ
1946–2016.
Драги тата, оставио си ми пуно свега... а у ствари тако празно.
Боли..., много све боли...
Твоја ћерка ЉИЉАНА с породицом

Драга наша кумо

ЗОРКЕ
ШЕБЕКОВИЋ

(59/229650)

ЗОРИЦЕ ШЕБЕКОВИЋ

После кратке болести преминуо је наш

Част је била познавати те, а привилегија имати те крај
себе.
Породица ШУЊКА
(56/229642)

Последњи опроштај од

ДАНИЛКА
ГВОЗДЕНОВИЋ
1940–2016.

Успомену на њу чуваће
породица
СТОЈАНОВИЋ

Последњи поздрав
од НЕДЕ, ДИШЕ
и САЊЕ с породицом

(67/229684)

(116/229890)

Последњи поздрав свом драгом и вољеном куму

ДРАГОМИР ВУЛИН

1937–2016.
наш драги супруг, отац и деда.
Оставио си нас да вечно тугујемо за тобом.
Вољени не умиру.
Ожалошћени твоји: НАДА, САША, САЊА и СИМА, унуци ВУК,
МАТЕЈА и унука ВИШЊА

ЗОРИЦЕ ШЕБЕКОВИЋ
Остаћеш ми у трајној успомени.
ЉУБО ЈАНКОВИЋ
(57/229645)

(82/229737)

С великом тугом се
опраштамо од наше
комшинице

Преминуо је наш

ДРАГАНУ ВУЛИНУ ДРАГИЋУ
Драги мој вољени куме, хвала ти за наша дружења од детињства и до твог одласка.

Последњи поздрав драгој

Твој кум ЉУБЕ ГВОЗДЕНОВИЋ с породицом
(94/229781)

Последњи поздрав нашем

ЗОРИЦА
ШЕБЕКОВИЋ

ДРАГОМИР ВУЛИН
Вољеном брату и стрицу последњи поздрав.
Почивај у миру.
Породице ВУЛИН, БАБИЋ и СЕКЕРЕШ
(83/229738)

Почивај у миру!
Твоје комшинице у
Савској 8: РАДА, ДУДА,
МИРА, ВИКИЦА,
ЦИЦА, ЈАСМИНА,
ЗОРИЦА, МИРА,
СТАНА и МИКА
(86/229744)

Породица АНДРИЋ

Била си нам диван пријатељ и велики човек.
Остаје бол и туга за тобом.
Пријатељи: ЗОРИЦА,
МИЋА, КАЈА, МИЈА
и СЛАВИЦА

С тугом и поштовањем РАДА и НАТАША ВУЛИН

(107/229836)

(65/2296739

(93/229780)

ЗОКИ

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком
и петком од 8 до 13 сати

ДРАГАНУ ВУЛИНУ ДРАГИЋУ
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Тужна срца јављамо свим рођацима и пријатељима да је 13. октобра 2016, у 79. години преминуо наш драги

16. октобра 2016. преминула је наша драга

СЛОБОДАНКА РАНЧИЋ
СИБА

БАЈО ЛАКЕТИЋ
1938–2016.

рођ. 1944.

Сахрана је обављена 15. октобра 2016, на ивановачком гробљу.
Ожалошћени: супруга ДАНИЦА, ћерке МИЛКА и МИЛЕНКА
и многобројна родбина
(44/224676)

Сахрана је обављена у понедељак, 17. октобра 2016, на гробљу у Долову.
Ожалошћени: супруг СВЕТИСЛАВ,
синови МИРОСЛАВ и ДРАГОСЛАВ, снаје
АЛЕКСАНДРА и СНЕЖАНА и унуци
ЈЕЛЕНА, МАРИЈА, АНА и ЂОРЂЕ

Прошло је већ шест месеци

драги мој брате!
Само си ти знао колико сам те волела и
колико си ми значио!
Сада, бол, туга и празнина у мојој души...
Снови ми помажу, кроз поруке наше мајке – Нено, не брини! Јовица је са нама,
пронашли смо га!
Да ли то треба да ми буде утеха? Ипак сте
сви опет заједно?
Само када би знао колико ми недостајеш.
Твоја сестра НЕНА

(104/229807)
(84/229741)

Последњи поздрав брату

13. октобра 2016. напустио нас је наш драги

Последњи поздрав драгом пријатељу

БАТИ МАРЈАНОВУ

СЛОБОДАНУ
БОЈКОВИЋУ
БОЛЕТУ
Од брата МИЛЕТА
и снаје ВЕРЕ с децом

СВЕТОМИР МАРЈАНОВ БАТА

МИЛИЦА и ЗОРАН ПРЕДИЋ

1949–2016.

(92/229778)

Чуваћемо те у нашим срцима и мислима.
С љубављу супруга САВЕТА, ћерке МИЛИЦА
и ИВАНА с породицама

У недељу, 23. октобра, у 11
сати, даваћемо годишњи
помен нашем драгом

Годишњи помен снаји

(108/229838)

ДРАГАН ДИВАЦ
16. III 1961 – 20. X 2014.
Време не брише тугу, не умањује бол. Сваким даном недостајеш све више. Недостаје нам твоја
љубав, подршка, снага, доброта... У нашим срцима си увек и заувек.
Ћерке МАЈА и ДАДА, супруга МИЛЕНА и зет
НИКОЛА

(87/229751)

(81/229736)

С великим болом и тугом обавештавамо родбину
и пријатеље да је 13. октобра 2016. године престало да куца срце нашег мужа, оца и деке

Последњи поздрав оцу,
свекру и деди

НЕНАДУ
РОСИЋУ

ПАВЕЛА ЂЕМРОВСКОГ

словачки свештеник
1930–2016.
Сахрана је обављена 13. октобра 2016. године на војловачком гробљу. Нека твоја душа почива у миру.
Ожалошћени: супруга АНА, син МИРОСЛАВ
са женом ОЛИВЕРОМ и децом КАТАРИНОМ
и ВЛАДИМИРОМ, ћерка ЈАРОСЛАВА са ћерком
ТАТИЈАНОМ
(96/229793)

16. октобра 2016, у 61. години преминула је наша драга

ВЛАДИМИРУ
ЂУРИЋУ БАТИ
Од сина ВЛАДИМИРА,
снаје ИРЕНЕ, унука
МИЛОША и ЖЕЉКА
ПОПОВА

С поштовањем и љубављу те памтимо.
Син ЗОРАН, снаја
ДРАГА и унуке ИВАНА
и МАРИНА

Заова ЉУБИЦА
АТАНАЦКОВИЋ
с децом

(110/229846)

(62/229659)

СТАНИ ВЕСЕЛИЋ
22. октобра 2016. године навршава се година
од смрти наше драге

1956–2016.
Коначно је твоја душа нашла мир и дуго жељени
сан.
У мислима са тобом, с љубављу: твоје бакино,
ИВАНА, ГОГА, ПЕЂА и ДРАГАН

22. октобра навршава
се годину дана од смрти
драге нам сестре, заове
и тетке

С поштовањем породица ВЕСЕЛИЋ
(114/229880)

(101/229780)

Петогодишњи помен вољеној мајци

Две године није с нама наш

ВУКОСАВЕ
ЈОВЧИЋ

МАРИЈА РАДОШЕВИЋ

СТАНИ
ВЕСЕЛИЋ

Обавештавмо родбину и пријатеље да ћемо у суботу, 22. октобра 2016. године, у 11 сати, одржати годишњи помен нашој драгој супрузи, мајци
и баки

ИВАНКИ
СЕДМАКОВ ЦЕЦИ
Ћерка ЗОРИЦА с породицом

ВУКОСАВЕ
ЈОВЧИЋ

С љубављу
и поштовањем син
ИВИЦА с породицом

а туга не јењава у нама.
Брат АРСО
с породицом

(75/229728)

(41/229610)

ДУШАН СТАНОЈЕВИЋ

(102/229801)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ
Прошло је петнаест година

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Његови најмилији
(90/229772)

(112/229879)

Последњи поздрав нашој драгој комшиници и пријатељу

Последњи поздрав драгој

МИРОСЛАВ
МУФА
МИЉКОВИЋ

БОГДАН
МИЛОШЕВИЋ
BОGGY
2011–2016.

Породица КОСАНОВИЋ

2001– 2016.
Заувек у нашим мислима и срцу.
МОЦ и РАДЕ

Од пријатеља ПЕЂЕ
и ГАШЕ

Твоји најмилији

Кума МИЛА

(113/229877)

(111/229869)

(85/2297429

(20/229532)

(24/229548)

МАРИЈИ РАДОШЕВИЋ МАЦИ

НИКОЛА
ЖИВУЉ
Увек у нашим мислима.

РАДИНКИ ТЕКИЈАШКИ

Петак, 21. октобар 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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У суботу, 22. октобра 2016, у 11 сати, даваћемо дванаестогодишњи помен нашем

ДАВОРИН
МАНДИЋ
ДАДО
2004–2016.

Мама, тата и сестра
(1089/Ф-1755)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ДАВОРИН
МАНДИЋ

ДАВОРИН
МАНДИЋ

ДАВОРИН
МАНДИЋ

ГОРАН ЗЕЦ

2004–2016.

2004–2016.

2004–2016.

2. XII 1969 – 25. X 1998.

Драги Дадо,
све успомене и сећања
на тебе чувамо од заборава.

Драги Дадо, чуваћемо
све успомене на твој
лик и твоју доброту, док
год постојимо.

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

Драги Дадо, никада те
нећемо заборавити.
Чуваћемо те у успоменама.

Стриц БРАЦА, стрина
ЦИЦА и браћа
ОЛИВЕР и СРЂАН
с породицама

Бака ДУШИЦА и деда
ВОЈО

Стриц МИЋА, стрина
ЕМИЛИЈА и браћа
ВОЈА и ВЛАДА
с породицом

(8/229505)

(6/229505)

(7/229505)

Шестомесечни помен

ТУРАН

Мили сине хвала ти што смо те имали, пуног љубави и пажње према нама. Био си
најбољи син. Много нам недостајеш. Туга
и бол не престају и сећања на лепе тренутке с тобом проведене.
Твоји: тата ЧЕДА и мама ТИНКА

ЈАНКО

МИЛЕНА

1988–2016.

2015–2016.

С љубављу и поносом увек присутни у нашим сећањима.
Ћерка СЛАВИЦА и син ЈАНКО с породицама
(89/229768)

22. октобра 2016, у 10.30 на Католичком гробљу
дајемо шестомесечни помен нашој драгој мајци
и супрузи

(72/229706)

Шестомесечни помен вољеној сестри-кеки

МАРИЈИ ДУНДОВИЋ КИШ

ДАВОРИН
МАНДИЋ
Анђели никад не умиру.
ЗОРИЦА, ТАЊА,
КСЕНИЈА и ГОРАН

МАРИЈА ДУНДОВИЋ КИШ
15. IX 1956 – 29. IV 2016.

МАРИЈИ ДУНДОВИЋ КИШ

1956–2016.
Пола године ко пола века, али тебе твој Мики и
Пиле још увек чека.
Сваки је дан ко година дуга, у нашим срцима је
вечна туга.
Остаћеш вечно у мислима и нашим срцима.
Твој син јединац МИОДРАГ и супруг ИШТВАН
(77/229732)

Волели смо те, волимо те и волећемо те до краја
живота.

Време пролази, а моја туга и бол никада неће.
Мајка ДРАГИЦА
(78/229733)

Шестомесечни помен драгој сестри

Твоја сеја ГОГА, сестрић ГОРАН са МИОМ
и АMY, сестричине КАТАРИНА и ВАЛЕРИЈА
са СИЛВИОМ и ИВАНОМ

(53/229635)

(80/229737)

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

МАРИЈИ ДУНДОВИЋ КИШ
С љубављу чувам све успомене и сећања на тебе.
Твој брат МИОДРАГ са фамилијом
(79/229734)
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Петак, 21. октобар 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Сећање на драге родитеље

СЕЋАЊЕ

ЧИКИЋ

25. X 2001 – 25. X 2016.

ЗОРАН
МИЛЕУСНИЋ
2001–2016.
Од породице БЕЛИЋ
(58/229648)

ГРОЗДА

ИЛИЈА

3. XI 1986.
20. 10. 2008.
Најдражи моји родитељи, много ми недостајете. Време које пролази никада неће избрисати сећање на Вас.
Заувек у мом срцу.
Ћерка МИЛЕНА с породицом

Драги

ЗОРАН МИЛЕУСНИЋ

(35/229582)

С љубављу и поносом увек присутан у нашим сећањима.
Родитељи АНЂА и БРАНКО и сестра НАТАША с породицом
(28/229562)

Сећање на драге родитеље

ЗОКИ
Време пролази, али сећања
и успомене заувек остају.
ЈОВАНА с мамом и татом

СИМЈАНОВСКИ

(2/229404)

На данашњи дан пре дванаест година преминуо је вољени супруг и отац

Обавештавамо сву родбину и пријатеље да шестомесечни помен обележавамо 22. октобра
2016, у 11.30, на Новом
гробљу

ПОМЕН

ВАСИЛИЈЕ
ПОМАР

ЖИВКО

ТОДОРА

1935–1976.

1938–2012.
Време пролази, туга и
бол не престају. Заувек
си у нашим срцима.

Много нам недостајете.

РУЖИЦА
ФИЛИПОВИЋ

ДЕЈАН БИЈАНАЦ БРАНА
1949–2004.
Године пролазе, осећања не бледе, твој
осмех се заувек памти.
Свима нам недостајеш.
Твоја супруга ЉИЉА и ћерка ГОЦА
с породицом
(33/229577)

У петак, 21. октобра, у 11 сати, обележићемо четрдесетодневни помен нашем вољеном

Ћерке ЗЛАТА и СЛАВИЦА с породицама
(50/2296319

ЖИВАН
НЕДЕЉКОВИЋ
Може проћи још много
дана и година, а туга и
сећање на тебе никада
неће избледети. Заувек
поносни и захвални
што смо те имали и бескрајно тужни што смо
те прерано изгубили.
Твоји најмилији

22. октобра, у 11 сати,
даваћемо
једногодишњи помен нашем драгом

СЕЋАЊЕ

Сећање на драгог супруга

ДРАГО ГАВРИЛОВИЋ

ЈОВАНА
ЋИРИКОВАЧКОГ

(46/229622)

26. X 2010 – 26. X 2016.

(39/229600)

ВЕКОСЛАВ
ПАНАЈОТОВИЋ

СРЕТЕНУ
ПАВЛОВИЋУ

Живећеш у мом сећању
вечно.

(66/229680)

Твоја ЗОРИЦА

(88/229752)

Никада те неће
заборавити твоји:
супруга НАДА, син
САВА, снаја СНЕЖАНА,
унуци МИЛОШ
и ЈОВАН
(74/229720)

СТЕВАН
ДАБИЋ

И после двадесет и две
године не прихватамо
да те више нема, јер се
надамо да је то само
сан.
Тата, мама и брат
с породицом

Бато, баба је мало уживала живећи са тобом.
Много више тугујем
што ниси са мном.
Баба ЧАРНА

(61/229656)

(60/229656)

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

(23/2295429

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

Твоји: НОЛЕ, МИЦА и ОЉА с породицом

СТЕВАН
ДАБИЋ

2010–2016.

Не постоји речи у које сав бол може стати. Не
постоје дани које могу сећања избрисати.
С љубављу твоје: ЉИЉАНА, ЈОВАНА
и МИЛИЦА и ДРАГАНА с породицама

(38/38/229599)

АЛЕКСАНДРУ БАБИЋУ САЛЕТУ

СЕЋАЊЕ

(49/229631)

Заувек у срцима
и сећању њених
најмилијих

И после четири године
туге и патње, спокој ни
на видику.
Супруга ЦВЕТАНА
с децом

СЕЋАЊЕ

Твоји најмилији

из Омољице
25. X 1990 – 25. X 2016.

20. октобра

Душо... недостајеш.

1944–2015.

26. октобра 2016. године биће две године
откако те нема мајко, а
туга за тобом је све већа

МИЛА М.
СТОЈАНОВИЋ
2014–2016.
Драга моја нано, отишла си од нас, али не из
наших мисли и срца.
ЉУБИЦА, МАРИНКО
и НЕНАД

ДРАГИЦА
ПАВЛОВИЋ

САВА
АНКУЦИЋ

23. X 1991 – 23. X 2016.
Љубав не престаје одласком, а ни сећање временом.
Ћерка ДАНА
с породицом

22. X 2009 – 22. X 2016.
Прошло је седам година
откада си нас напустио.
Остајеш у сећању.
СЛАВИЦА и ПЕРА

(40/229607)

(37/229594)

21. X 2008 – 21. X 2016.

Најмилији отац

ВЛАДИМИР
СТАЈИЋ
24. октобра 2016. биће
две године откад ниси с
нама, а бол и туга за тобом се не смањује.
Твоји најмилији
(25/229552)

27. октобра 2016. навршава се једанаест година од смрти мог драгог
оца

(63/229669)

СЕЋАЊЕ

ЛЕПОСАВА
ЗЛАТАНОВИЋ
ЛЕПА
Твоја ћерка РУЖИЦА
(68/2296889

ЕВА ЈАГОДИЋ
2007–2016.
Твоји: ДРАГАН, АНА
и СИЛВИЈА
(17/229520)

ЈУЛКА ЛУКИЋ

АЛЕКСАНДАР

Омољица
Мама, време пролази,
туга и бол никада.
С љубављу твоје ћерке
ВЕРИЦА и ДРАГИЦА
с породицама

Голготу твоју не могу да
засене, а ни моју. Засијаћеш Ти у пуном некадашњем сјају доброте,
исправности и племенитости.
Твоја ћерка ЉИЉАНА

С љубављу и тугом твој
син САША

(1/229144)

(106/229824)

(4/229496)

ЈОВАНА
УЗЕЛЦА

Петак, 21. октобар 2016.

Пет је болних година откако сам остала
без драгог супруга

МИОДРАГА Р.
НОВАКОВИЋА МИПЕ

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Обавештавамо родбину и пријатеље да
ћемо у суботу, 22. октобра 2016, у 11 сати,
давати шестомесечни помен нашем драгом
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22. октобра даваћемо
годишњи помен нашем

МАРКУ
СТАНИШИЋУ
БАЋИ

ПАВЛУ АБРАМОВИЋУ

дипл. инж. агрономије
2011–2016.

Никад те нећемо заборавити, много нам
недостајеш.

Заувек га памти и носи у срцу и мислима
супруга ИЛИНКА

Твоје ћерке САЊА и МАЈА, зет НИКОЛА,
унука НИКА и таст РАДОВАН

(42/2296119

(91/229773)

Постоји нешто што никада не бледи и не умире, а то је љубав и сећање на тебе.
Твоји: супруга
ЗОРИЦА, син
МИЛИВОЈЕ, ћерке
МАРИЈА и МИРЈАНА
и унук НЕМАЊА

22. октобра 2016. године, у 11 сати, на Старом
православном гробљу даваћемо годишњи помен
нашем драгом

(10/229513)

ВЕЛИЗАРУ БРАНКОВИЋУ
Вољеном оцу

У суботу, 22. октобра 2016, у 11.30, на Новом
гробљу одржаћемо једногодишњи помен. Навршила се година дана откад нас је изненада и заувек напустио наш вољени

С љубављу, поносом и поштовањем његови:
БРАНКИЦА, КАРЛО и НИКОЛА
(71/229695)

СЛАВИЦА СТОЈАНОВИЋ
25. X 2013 – 25. X 2016.

МИЛЕ ЦАРИЋ
Супруга СЕНАДА, синови БОЈАН и ДЕЈАН
с породицом

Сад нас љуби ветар, милује нас сунце, месец
показује пут...
Недостајеш!
НАЈМИЛИЈИ

(34/229759)

(47/229627)

20. октобра навршавају се три године без нашег
сина

АЛЕКСАНДРА НАСТАСОВИЋА
У срцу туга, на гробу тишина, а у дому нашем велика празнина. Не видимо ти очи и не чујемо
глас, али осећамо да си ту између нас.
Од мајке ВЕСНЕ, оца ВЛАДИМИРА, бабе
ДАНИЦЕ, сестре БОЈАНЕ, зета ДАРКА,
сестрића ДАВИДА и АЛЕКСАНДРЕ

24. октобра 2016. године навршавају се три године откада нас је напустила наша драга

МАРКУ
СТАНИШИЋУ
БАЋИ
Не постоје речи које те
могу ожалити, ни време
у ком те можемо заборавити.
Ћерка МАРИЈА и зет
ВЛАДА

Твоји најмилији

(11/229513)

(5/229497)

(19/229530)

У уторак, 25. октобра
2016, обележићемо четрдесетодневни помен
нашем оцу, деди и прадеди

Сећање на нашег вољеног

Супруг ЉУБОМИР, син БРАНКО и ћерка
ДЕЈАНА с породицама
(27/229558)

Прошла је двадесет једна година од смрти нашег

РАДОМИР
ВУКЧЕВИЋ
МИЋА
17. X 1983 – 17. X 2016.
Увек ћеш бити у нашим
срцима.
Супруга МАРИЈА, кћи
ВЕСНА и син МИКИ
с породицама
(36/229584)

Никад заборављен

ЦВЕТАНУ
БОШКОСКОМ

БОЖА
ВОЈВОДИЋА

ћерка БРАНКИЦА
с породицом
(30/229564)

(3/229492)

Сећање на наше родитеље

МАРКОВИЋ

ИВАНА
КОСАНИЋА

Деца

Увек ћеш остати у нашем сећању.
Породице ВОЈВОДИЋ
и КИЛИБАРДА

Заувек у нашим срцима.
Супруга ВЕРИЦА,
синови ДРАГАН
и ЗОРАН с породицама

(15/229518)

(14/229517)

(16/229519)

(31/2295709

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
24. октобра 2016. навршава се годину дана без нашег драгог

СТАНОЈА
МИЛОШЕВА
ЦАРА
Петнаест година с поштовањем чувамо успомену на тебе.
Твоји најмилији

АНА
ТОМАШЕВИЋ
21. X 2015.
Прошла је тужна година без моје мајке, таште, свекрве, баке и
прабаке.
Нека почива у миру.
Њени најмилији

Никада те нећемо заборавити.

ЈОРДАНА
ШУЉА

У срцу и мислима најмилијих Стана ће вечно живети.

Навршава се четрдесет
дана од смрти нашег
стрица

20. X 1916 – 20. X 2016.

ЈОРДАНА
ШУЉА
Шест месеци је прошло
откако те нема. Још увек
си у нашим мислима.
Твоја сестра НАДА, зет
ВЛАДА, сестричине
СЛАВИЦА и СИЛВИЈА
с породицом

СТАНА МИЋИЋ

(45/229620)

МИЛИВОЈ
МАЛБАША

22. октобра 2016, даваћемо шестомесечни помен, у 11 сати, на Старом православном гробљу

ПЕТАР
ЖИВКОВИЋ
2015–2016.
У суботу, 22. октобра
дајемо годишњи помен
на Новом гробљу, у 11
сати.
Твоји најмилији

21. октобра је две године без мог брата

РАНКО

ЗАГОРКА

2014–2016.
2015–2016.
Успомену на њих чувају деца и породице МАРКОВИЋ
и СТАНКОВИЋ
(29/229564)

СЕЋАЊЕ на драге родитеље

АНДРИЋ

(9/229510)

ВОЈИСЛАВА ПЕШИЋА ЛОЂИНОВА

ТОМЕ ГУРАНА
Ожалошћени: супруга МАРИЈА, синови ПАВЛЕ
и СТЕВА с породицама и остала родбина
(26/229553)

Туга у срцу сестре РАДОСЛАВЕ с породицом
из Црепаје и Банатског Брестовца
(18/229527)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

МИЛОШ
21. X 2006.

САВКА
14. XI 1983.
Деца: ДИВНА и СИМО
(32/229573
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Петак, 21. октобар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА
РОЂЕНИ

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

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

Добили ћерку
22. јуна: Сташу – Оливера Ангеловски и Никола Новаков; 11. септембра: Николину – Виолета Барбул;
13. септембра: Лену – Наташа Богојев и Новак Балаћ; 15. септембра: Јану – Ивана Пал и Бојан Николић, Анастасију – Бојана Вујатовић и Игор Кузмановић; 21. септембра: Магдалену – Јелена Првуљ
и Игор Пау; 22. септембра: Анастасију – Бојана Петровић Занфир и Раул Јулиу Гелу Занфир, Машу –
Силвија Стојковић и Дарко Будимиров; 24. септембра: Анастасију – Саманта Новаков и Јовица Радуљ; 26. септембра: Нину – Јасмина и Нинослав Продановић, Магдалену – Александра Гавриловић
Варга и Кристијан Варга; 27. септембра: Елену – Кристина и Владимир Радић, Вању – Маја Ћосо и
Радомир Поповић; 29. септембра: Дуњу – Љиљана и Јован Калуђеров, Нину – Ивана и Ненад Ковачевић, Ксенију – Ивона и Бранислав Кошарић, Калину – Јелена и Јован Кузмановић, Тијану – Данијела и Бранко Вермезовић, Дуњу – Соња и Жељко Божић; 30. септембра: Анастасију – Маријана и Нестор Јосивљевић, Ивану – Јелена и Александар Тасковић; 2. октобра: Теодору – Сандра и Игор Јањанин; 3. октобра: Катарину – Иванка и Иван Пешевски, Маријану – Бранка и Предраг Перић; 4. октобра: Дуњу – Ивана и Дамир Жижаковић; 5. октобра: Хелену – Марија Милићевић Ваневски и Драгослав Ваневски, Бојану – Марија и Бојан Малиновић; 6. октобра: Нађу – Јована и Бранислав Марчетић, Исидору – Дијана и Милан Живојновић; 7. октобра: Марију – Снежана Ђордаш и Далибор Новаков, Калину – Донатела Тешлер и Горан Угљешин; 8. октобра: Дајану – Божица и Дејан Дамњановић.

Добили сина
9. септембра: Алексеја – Андреа и Мирко Чакаревић; 11. септембра: Филипа – Маринела Шеленди и
Михајло Богданов; 18. септембра: Огњена – Тамара и Горан Трајчевић; 21. септембра: Ђорђа – Сандра Спасовски и Владимир Хусеиновски; 22. септембра: Алексу – Данијела Шикл и Александар Ђукић;
23. септембра: Павла – Јагода и Милорад Стојановић; 24. септембра: Рељу – Исидора Михаиловић и
Владимир Илић, Санела – Санела Јоргован и Марјан Милер; 25. септембра: Стефана – Соња Човић и
Александар Јанчић; 26. септембра: Алексу – Александра и Иван Егић, Луку – Маријана и Владимир
Аралица, Бориса – Маја Свирчев Несторов и Бојан Несторов, Деспота – Бранислава Пиљуга Јовчевић и
Драгослав Јовчевић, Уроша – Анђела Бежановић и Драган Стојаков; 27. септембра: Давида – Анита и
Горан Симеонов, Косту – Милица и Петар Радуловић, Николу – Ивана и Бојан Јовановић; 28. септембра: Уроша – Слађана и Дејан Павловић; 29. септембра: Димитрија – Ивана Хриб и Димитрије Морар,
Филипа – Бранислава и Горан Шербеџија, 30. септембра: Матеју – Марија и Дарко Ошљанац; 1. октобра: Мартина – Аранка и Александар Немет, Јована – Јелена и Александар Рацков; 3. октобра: Алексу – Далиборка и Слободан Одор, Стефана – Јована и Бојан Бићанин; 4. октобра: Давида – Далиборка
и Јован Манојловић; 5. октобра: Данила – Ирена и Зоран Павлов, Дариа – Љубица Милићевић и Игор
Апостоловић; 6. октобра: Матеју – Клара и Лазар Ђуришић, Уроша – Маријана и Павле Гушић, Данила
– Александра и Денис Јонашку; 7. октобра: Алексеја – Галина и Драган Јовановић; 9. октобра: Владимира – Маријана и Ален Софран; 10. октобра: Косту – Мила и Душан Пауновић.

ВЕНЧАНИ

Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Седмицу ће обележити сукоби

Добра комуникација, пуно су-

са сарадницима, али и с пријатељима. Пренапети сте, па можете
доћи у ситуацију да се конфликти
продубе, но то вам неће ометати
већи прилив новца. Вечерњи сати су планирани за партнера.

срета, много добрих понуда –
просто нећете знати шта да одаберете и куда прво да кренете.
Изненадни новац ће вам добро
доћи да себи приуштите ствари
које одавно желите.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Прошлост вам поново куца на
врата и чини се као да све полако долази на наплату – како добро, тако и лоше. Особа коју већ
дуго желите поред себе исклизнуће вам из руку или ће се одселити у иностранство. Пословне
прилике нису сјајне.

УМРЛИ
30. октобра: Мика Мадић (1950), Стојан Станојев (1942), Никола Иванчић (1931), Нада Ђукић (1931);
2. октобра: Јулијана Думитру (1988), Милена Шолевић (1948), Вера Марковић (1945); 3. октобра: Петар Богданов (1957); 4. октобра: Лазар Јадран (1940), Томислав Крстић (1936), Душан Алимпић
(1938); 5. октобра: Јелена Аладић (1956), Миле Ненић (1941), Милош Ђурић (1966), Панта Миликић
(1949), Слободан Стефановић (1945), Радмила Стокић (1933), Боривоје Радојчић (1929); 6. октобра:
Шандор Керекеш (1951); 7. октобра: Радунка Рашкић (1933), Филип Буја (1933), Радинка Текијашки
(1933); 8. октобра: Јозеф Хриб (1942), Мирко Ковачевић (1955); 9. октобра: Јасмина Мандић (1970);
10. октобра: Милица Арсеновић (1930), Божо Гавранић (1972), Милан Букур (1952), Властимир Морар
(1944), Марија Ширкова (1954); 11. октобра: Мирко Станковић (1942), Милован Јаић (1938), Душанка Амшлингер (1941); 12. октобра: Павел Ђемровски (1930), Мирјана Паланац (1936), Зорица Митић
(1949); 13. октобра: Владимир Ђурић (1936).

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ
Припрема: Момир Пауновић

МОЗАИК УКРШТЕНИЦА

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ

Дат је попис речи од које треба да уклопите у приложени лик. Да
бисмо вам олакшали задатак, једну реч смо већ уписали.
ВОДОРАВНО: БА, ЕПИТЕЛ, ИПАК, ИРИ, МАМИН, МИMО, НАЈАМ,
ОПС, ПРЕГРАДА, РЕКТОРАТ, САРАДНИК, ТКАЧНИЦА, ФТ.
УСПРАВНО: АРИЈЕЛ, АТОМИСТИКА, ГТ, ДАMАР, ДН, ЕКС, ИНИ,
МИМАРА, НАТИКАЧ, ПАПАК, ПРОБЛЕМИСТ, РЕПА, РОМАЛЕН, ФРИЦ.

ВОДОРАВНО: 1. заједничка производња (стр.), 2. остатак нечега – Станислава одмила, 3. лук спектралних боја на киши – музичка нота, 4. панчевачки аутомобилистички ас, 5. симбол бизмута – губитак у тежини робе,
6. ограђено место за стоку – изворни назив Јапана, 7. стицати, придобијати.
УСПРАВНО: 1. друго име старогрчке богиње Персефоне (мит.) – потраживање чија је наплата неизвесна (стр.), 2. искрен, лаковеран – град
у Француској, 3. упишите: ДУК – погрдни назив за ружну жену – биолошки институт (скр.), 4. шупљина у телу испуњена кашастим садржајем – подручје без суверенитета, зависно од матичне земље, 5. бивши
шеф Народног оркестра РТС-а (Миодраг) – италијански филмски продуцент (Карло).

1

2

3

4

требаће вам да бисте удахнули
дубоко и кренули храбро у нова
освајања. Ризикујте, исплатиће
се. Ако вам се укаже прилика за
пословну сарадњу с потпуно новим људима, размислите, јер
следи нова, још боља понуда.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Припазите коме шта причате.
Не износите своје планове и идеје чак ни најближим сарадницима. Будите мудри и комплетно
средите сву потребну папирологију, до најситнијег детаља.
Складни односи с партнером.

Потрудите се да своје фрустрације са сарадницима не преносите на партнера. Водите рачуна о
начину на који комуницирате с
партнером да не би дошло до несугласица. Велике животне промене су пред вама, спремите се.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Однос с колегама је добар и не-

1. октобра: Силвија Вучина и Дарко Чубрило, Драгана Савић и Миливоје Васовић, Лидија Марко и
Драган Јовановић, Марија Ковачевић и Жељко Урком, Оливера Ћирић и Душан Дивац, Драгана Ковачевић и Милош Радосављевић, Бојана Јаковљевић и Ненад Ступар, Санела Бабић и Емир Кучевић, Милица Бајић и Томислав Шандруљ, Ивана Абрамовић и Игор Николић; 2. октобра: Гордана Лимони и
Милош Дајлић; 6. октобра: Мариа Фил Беата и Новак Војводић, Драгослава Јокић и Марко Дубак, Гордана Андоновић и Раде Марковић, Марица Михајловски и Јанош Ковач, Гордана Бели и Дејан Стевић;
8. октобра: Мирјана Мањенчић и Бојан Савановић, Јелена Јањић и Васа Радуловић; 9. октобра: Милана Дабић и Милан Боричић, Маја Шормаз и Владимир Токовић; 13. октобра: Драгана Љотић и Синиша Јовановић, Драгана Хавловић и Срђан Ракин.

Преконтролишите плућа –

мате времена за тражење длаке
у јајету, па ће се многе ствари одвијати у вашу корист. Љубав је
оно што вас инспирише и даје
вам снагу. Појавиће се особа која ће вам унети немир у живот.

Дува добар пословни ветар и тако ће остати дуже време. Новац
долази с више страна, а и контакти које сте остварили пре извесног времена почеће да доносе
финансијске резултате. Неко вас
искрено воли, уживајте у том сазнању.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Преплавиле су вас емоције и
ви сами не личите на себе. Било
је и време да се то деси. Многи
од вас упознаће особу која ће им
променити живот. На послу будите опрезнији при потписивању
важних докумената и не планирајте већа улагања.

Тренутно нико није баш заинтересован да вас подржи у вашим
замислима да направите радикалне промене. Пријатеље држите близу, а непријатеље још
ближе. Нисте сигурни у партнерова осећања и тражите милион
доказа његове љубави.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Будите опрезни у саобраћају, без
обзира на то да ли сте пешак или
возач, посебно у вечерњим сатима. Партнерски односи долазе у
фазу када све мора да се истера
на чистац. Пред вама су нови пословни подухвати, али будите пажљиви при одабиру сарадника.

Никако не покрећите свађе и
расправе са сарадницима. Имали сте превише трошкова, али
пријатељи или партнер вам прискачу у помоћ и као чудом бивате спасени. Непланирани пословни пут донеће вам новац који вам треба.

МИНИ-УКРШТЕНИЦА
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ВОДОРАВНО: 1. покрајина у Аустрији, 2. реч која је у суодносу с другом речју, 3. област у југозападној Азији, обухвата територију Турске,
4. индустријска биљка – ситан отпадак дрвета, треска, 5. град у Немачкој – име шпанског фудбалера Алонса.
УСПРАВНО: 1. отпад при производњи, 2. боја за штампаче, 3. народ семитског порекла, 4. набијен, чврст, 5. творац шаховског рејтинга, 6.
српски филозоф (Првослав), 7. врста минерала, „морска пена”, 8. престоница Украјине, 9. номадски народ пореклом из средишње Азије.
РЕШЕЊА – Коњићев скок: Нико не може изјавом своје воље обавезивати другог. Стиховни анаграм: „добра риба”. Мозаик укрштеница: преграда, ректорат, Опс, мимо, бa, најам, л, малери, епител, с,
мамин, фт, ипак, Ири, сарадник, ткачница. Мини-укрштеница:
Штајерска, корелатив, Анадолија, репа, ивер, Трир, Ћави. Укрштени
слогови: копродукција, ресто, Сташа, дуга, ре, Душан Борковић, би,
кало, обор, Нипон, задобијати.
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ДЕВЕТИ ПУТ У СКОРЕНОВЦУ

ПИКАНТНА МАЂАРСКА КУХИЊА ПРИВУКЛА БРОЈНЕ ГУРМАНЕ
Скореновачки „Дани мађарске
кухиње” приређени су недавно
девети пут и, као годинама
уназад, привукли су на стотине
љубитеља пикантног залогаја.
У том малом али складно уређеном ковинском селу многобројне гурмане дочекале су
улице начичкане котлићима из
којих су се ширили неодољиви
миомириси, док су са штандова
погледе привлачиле интересантне рукотворине и необичне
ђаконије, попут киртеш колача
или лепезасте крофне.
Беспрекорно организована манифестација, коју приређује
локални Савет културних и
цивилних друштава уз помоћ
Месне заједнице, почела је петак, 7. октобра, наступима домаћих фолклораша и школске
деце, старих знанаца из панчевачког МКУД-а „Петефи Шандор” и гостију из Мађарске и
Румуније.
Прави ураган поштовалаца
мађарске кухиње уследио је
наредног дана, а у јутарњим
часовима су га званично најавили ловци плотунима испаљеним у ваздух. Завршетак кувања у преко четрдесет котлића
био је планиран за подне, када су улице Првог маја, Братства и јединства и Маршала
Тита већ биле закрчене гладним гурманима, док је атмосферу препознатљивим мађарским мелодијама догревао локални дуо музичара – Миши и
Имре.

најбољи је овчији паприкаш.
Сваке године га припрема врсни кулинар из мађарског места Кишкунхалаша, а тајна је у
оригиналним зачинима – речи
су Пере Василчина, познатог
панчевачког фотографа.
И овог пута своје производе
су приказала и поједина удружења из нашег града. Мађарско културно-уметничко друштво „Тамаши Арон” из Војловице, поред осталог, изложило
је ручне радове, козји сапун,
купиново вино, штрудле с циметом, а према речима чланице

Поред неизоставног мађарског гулаша, било је ту и разних
других „лепота на кашику” –
шкембића, купуса, пилећег и
рибљег паприкаша... Нашло се
места и за „егзотичнију” храну, па је и овог пута, рецимо,
пуковник у пензији Золтан
Дани (човек који је за време
НАТО бомбардовања оборио
„невидљиви” авион) на тањирастом котлићу припремао
котловину – традиционалан
специјалитет од крменадли,
кобасица и поврћа.
– Битно је да има што више
поврћа, пре свега лука и паприке.
Када се месо и кобасице укрчкају, убацују се кромпир и парадајз, што јелу даје посебан
шмек – навео је Дани.
Било је и много људи са
стране – од Вршца до Београда, а кроз масу се, с кобасицом
у рукама, пробијао и познати
глумац Буле Гонцић. Није овде први пут, па зна да је све веома укусно и подржава то што
заједница негује своје традицију.
Наравно, нису изостали ни
сладокусци из нашег града, а

међу њима је било и оних који
овом јединственом догађају
присуствују од самог настанка. Такве су породице Млеков
и Василчин, које ову фешту не
би пропустиле макар се небо
срушило.
– Друге суботе у октобру никад не заказујем свадбе, иако
то нама фотографима доноси
озбиљан приход. Једноставно,
не постоји сила која би ме
омела да будем у то време у
Скореновцу. Што се тиче избора хране, немамо дилеме –

ИНТЕРЕСАНТАН ПРОЈЕКАТ УДРУЖЕЊА „ТРЕЋИ МИЛЕНИЈУМ”

Малишани уче да поштују своју околину
Удружење под називом „Трећи
миленијум” је у суботу, 15. октобра, у оквиру пројекта под називом „Поштујмо своју околину –
живимо здравије”, организовало
одлазак ученика школице Студио „Пчелица Д” на фарму музних крава „Стари Тамиш”. Поред њихових родитеља, дан у
обиласку поменутог газдинства
провели су и ученици трећег разреда Основне школе „Бранко Радичевић”, као и полазници ликовне школице „Мали геније”.
Деца су се том приликом
упознала с примарном пољопривредном производњом –
сточарством, повртарством и
ратарством, а видела су и како данас функционише једна
савремена фарма крава, као и
природни процес производње
хране. Малишани су посетили и
ергелу коња и беби-фарму, и видели разне друге животиње, а
имали су прилику и да обиђу
музеј коњских запрега и машински парк. У том комплексу
се налази и органска башта, па
су се тамо школарци упознали
са садњом поврћа и воћа, а напослетку су могли да беру плодове које су друга деца током
лета засадила. Након обиласка
фарме одржане су радионице и
у учионици и у природи.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Ержике Јованов, најбоље су
ишле шамролне. Ана Фишер
из МКУД-а „Боназ Шандор”
поносно је изјавила да је продато све што су вредне Ивановчанке спремиле – ситни
колачи, кекс-торта, козачке
капе, кугле од чоколаде...
Потпредседник Савета културних и цивилних друштава
Атила Дани као главни циљ
организатора дефинисао је
афирмацију начина на који
његови сународници припремају храну.
– Почели смо с пет котлића
и стигли до око седамдесет
пре коју годину. Сада их је нешто мање, али их је и даље сасвим довољно. Осећа се криза,
а притом су се многи суграђани у потрази за бољим животом преселили у богате европске земље. Примера ради, пре
неколико година наша школа
имала је двеста ђака, а сада их
је мање од сто – навео је млади Скореновчанин, који нема
намеру да напушта своје огњиште.
А и зашто би када је, након
свега доживљеног, закључак
да у ово лепо место не само да
вреди доћи већ и остати...

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.

Мисита
Прелеп лабрадор пронађен је на новој Миси
пре више од две недеље, али га до сада нико
није тражио у служби
„Зоохигијене”, где се
тренутно налази.
Мисита је добар и
весео, па заиста може да буде украс и пријатељ у сваком дому. Прави је избор за породицу која тражи активног пса за
игру и дружење.

Деца су дан провела са искљученим мобилним телефонима, уживајући у животињама, природи, игри и дружењу.
Вратила су се кући са широким осмесима на лицу, свеже
убраним органским плодовима и за датком да на пи шу

саставе и нацртају нешто на
тему фарме, здравог начина
живота и здраве хране, а наредних дана биће организован
избор најлепших радова.
Овај пројекат је реализован уз
финансијску помоћ Секретаријата за заштиту животне средине

Града Панчева, којем је Цица
Станић, професорка енглеског
језика и организаторка обиласка,
захвалила на подршци намерама
удружења „Трећи миленијум” да
код деце развија позитиван однос према животној средини,
природи и другим људима.

Рафинерац
Немачки птичар какав се само може пожелети, пронађен је
пре неколико дана у кругу Рафинерије нафте Панчево и највероватније је побегао некоме из Старчева или Војловице. Послушан је, али
је и право њушкало, што
се и очекује од ове расе.
Власник треба што пре
да га преузме на наведеној адреси или ће бити
удомљен код новог власника.
Оба пса се налазе у
градском прихватилишту
у Власинској 1 и уколико их неко препозна, може позвати
352-148 и распитати се о додатним детаљима и удомљавању.

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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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

„ЛАВИЦЕ” ПРОШЕТАЛЕ КРОЗ ФУТОГ
Одличан старт
одбојкашица Динама
Борац славио
у Београду
КУП СРБИЈЕ У ГАЂАЊУ
ИЗ ВАЗДУШНОГ ОРУЖЈА

ДЕЈАН ПЕШИЋ НАЈПРЕЦИЗНИЈИ
У Новом Саду је прошлог викенда одржано прво коло Купа Србије у гађању из ваздушног оружја по А-програму,
којим је започета нова сезона
у овом спорту. Стрељачка дружина „Панчево 1813” се на
том надметању представила
са дванаест стрелаца, а била је
једини колектив који је имао
све четири могуће екипе.
Као што се и очекивало,
најуспешнији је био Дејан
Пешић, који је освојио сребрну медаљу (620,6 кругова) у
конкуренцији сениора у гађању из ваздушне пушке. Дејан
је зарадио и десет бодова за
финални меч, који ће бити
одржан у фебруару 2017. године. Габријел Даутовић је
био седми сениор, с резултатом од 616,7 кругова, који му
је донео четири бода. Јуниорка Исидора Стојановић освојила је три бода.
Женска екипа из нашега
града која се надметала у гађању из пушке наступила је у
саставу Исидора Стојановић,
Марија Алексић и Ивана Виславски, а пласманом на

осмо место заслужила је три
бода. Мушки тим је био седми, освојио је четири бода за
финални меч, а гађали су Дејан Пешић и Габријел и Давид Даутовић.
У гађању из пиштоља најуспешнија чланица екипе из
нашега града била је Теодора
Кљајић, која се пласирала на
пето место, али је освојила и
шест бодова у конкуренцији
јуниорки и два бода у групи
сениорки. Сви пиштољаши су
постигли своје најбоље резултате, а Ђорђе Јовчевић је пласманом на седмо место заслужио и четири бода, док је Игор
Стајчић као десетопласирани
такмичар зарадио један бод.
Женска екипа у саставу Теодора Кљајић, Ема Пижић и Дамјана Стојановић освојила је
треће место и осам бодова.
Мушки тим, који се пласирао
на четврто место и освојио седам бодова за финале, чинили
су Јован Павлица, Ђорђе Јовчевић и Игор Стајчић.
Наредно коло Купа Србије
биће одржано 18. новембра у
Смедереву.

НОВОСТИ С ТАТАМИЈА

БРАВО ЗА ЏУДИСТЕ
Џудисти Динама су прошлог
викенда учествовали на неколико турнира и са сваког од
њих вратили су се окићени
медаљама.
На такмичењу „Трофеј Беочина” учествовало је 480 бораца из 46 клубова из: Грчке,
Бугарске, Хрватске, БиХ и
Србије. Динамо је освојио се-

дам одличја, а млађим пионирима је припао и пехар за
најуспешнију екипу.
Највредније трофеје су заслужили: Матеја Стојанов-

ски, Матеја Зубовић, Андрија на Кр те нић и Фи лип
Француз. Сребром се окитио
Вла ди мир Бог да нов ски, а
бронзу је зарадила Јелена
Стојановски.
И чланови ЏК-а Панчево
били су одлични на овом такмичењу. Бронзане медаље су
освојили Александар Лупулов,
Немања
Нишић и Филип
Паланачки.
На такмичењу
ветерана у београдским „Шумицама” члан
ЏК-а
Динамо
Славко Станишић заслужио је
златну медаљу у
категорији М6
преко 100 кг.
Такође у нашем
главном
граду одржан је и меморијални турнир „Звонко Осмајлић”, на којем је сениор Динама Младен Буља освојио
бронзану медаљу.

УСПЕШАН ВИКЕНД ЗА ПЛИВАЧЕ ДИНАМА

БОРИС „ЗАЧАРАО” САРАЈЕВО
Чланови Пливачког клуба
Динамо учествовали су прошлог викенда на два међународна митинга, на којима су
потврдили висок реноме свог
спортског колектива.
На такмичењу у Сарајеву, у
конкуренцији пливача из
БиХ, Србије, Хрватске, Црне
Горе, Мађарске, Шведске и
Словеније, Борис Стојановић
је освојио чак четири трофеја. Најбржи је био у тркама на
50 м краул и делфин, на 100
м краул зарадио је сребро, а
на 50 м прсно бронзу.
Млади пливачи из нашега
града освојили су чак четрна-

ест одличја на међународном
митингу у Румунији.
Андреа Нађ је била најбржа
на 50 м прсно, док је у тркама
на 50 м краул, 50 м леђно и 50
м делфин друга стигла на циљ.
Виктор Нађ је заслужио злато
на 50 м леђно, а сребрна одличја су му припала после
надметања на 50 м краул, 50 м
прсно и 50 м делфин. Петар
Ранковић је освојио златне медаље на 50 м прсно и 50 м краул, други је био на 50 м делфин и трећи на 50 м леђно. Катарина Белић је тријумфовала
у трци на 50 м прсно, а на 50 м
делфин је друга стигла на циљ.

Стартовала је нова одбојкашка
сезона. У нове првенствене трке за бодове, свако у свом рангу, кренули су и панчевачки
клубови. Очи поклоника игре
преко мреже у нашем граду и
околини и овог пута су упрте у
ЖОК Динамо, старчевачки
Борац и Одбојку 013.
Предвођене тренером Александром Владисављевим, одбојкашице Динама успешно су
започеле још једну суперлигашку трку. У бој с најбољим
клубовима у нашој земљи популарне панчевачке „лавице”
кренуле су из Футога. Пре почетка меча, бар по прогнозама, шансе за победу имали су
и један и други тим, без обзира на то што су Футожанке дебитанткиње у елити. Годинама
играју заједно, искусне су, помрсиће рачуне многим фаворитима. Али не и младим „лавицама” из нашега града: Футог–Динамо 0:3, по сетовима
23:25, 14:25 и 16:25.
Домаће одбојкашице су какав-такав отпор пружиле само
у првом сету, али нису имале
довољно снаге да угрозе расположене девојке из Панчева.
Предвођене Нином Коцић,
Драганом Марковић и Јеленом
Лазић, Панчевке су већ у наставку сусрета потпуно успоставиле доминацију на терену, па домаћим играчицама
нису оставиле ни промил наде
да могу избећи убедљив пораз.
Љубитељи игре преко мреже у нашем граду већ у суботу,
22. октобра, имаће прилику да
уживају. Нема сумње да је
пред нама један прави одбојкашки спектакл, јер у Халу
спортова на Стрелишту долази
Црвена звезда. Биће то меч у
коме, такође, шансе за три-

Одбојка 013 освојила први бод у Другој лиги
јумф имају оба тима. Уз подршку с трибине, „лавице” ће
свакако бити јачи ривал...
Победом су стартовали и
одбојкаши Борца. Они су у првом колу гостовали у Београду, где су били бољи од свог
домаћина: Железничар–Борац 2:3, по сетовима 25:23,
17:25, 20:25, 25:23 и 13:15.
– Почели смо победом и то
је најважније. Није лако играти када је у подсвести чињеница да смо прошле године од
истог ривала изгубили утакмицу ни сами не знамо како. Честитам нашим играчима и
тренерима. Ипак, мислим да
је сама утакмица била у другом плану. Услови за игру су
били очајни. Није било довољно светла, у сали је било хладно, хладније него напољу, искључена је струја. Плашили
смо се да се играчи не повреде.
Наши страхови су се, нажалост, обистинили. Ми смо већ
у првом сету остали без Зидовића, који је осетио бол у леђи-

ма, а у екипи Железничара у
четвртом сету из игре је изашао Бабић. То је пораз одбојке, спорта... У земљи која је
освојила Светску лигу у мушкој конкуренцији и сребрну
медаљу на Олимпијским играма у женској одбојци, играчи
укључују мобилне телефоне да
би могли да се пресвуку у свлачионици, јер је тотални мрак.
У Одбојкашком савезу је избио
скандал због тога што је председник, уместо да представља
савез, одлучио да искаже своје
политичко мишљење на светском нивоу. Од стране свих органа с којима смо у контакту,
као клуб добијамо претње како
ћемо бити кажњени ако нешто
не учинимо по плану – а никада нисмо консултовани када се
планира... Просто се питам да
ли смо ми нормални када се
усуђујемо да мислимо како су
клубови нешто без чега се не
може – с пуно горчине у гласу
рекао је Јован Јовић, председник ОК-а Борац.

У првом колу Друге лиге
„Север” Одбојка 013 је на свом
терену изгубила од Партизана
из Сремских Карловаца с 2:3.
– Нисам задовољан, морамо исправити неке ствари у
својој игри. Погрешили смо у
при сту пу утак ми ци, ви ше
смо размишљали о појединачним осећањима него о тиму. Када будемо ставили тим
изнад свега, онда ћемо овакве утакмице решавати много лакше у своју корист. Морам истаћи да смо се ми комплетирали пре недељу дана,
да сам много срећан због тога што су нам се придружиле
две веома квалитетне девојке
и сигурно да морамо имати
мало стрпљења. У првом делу
сезоне морамо да будемо међу шест екипа, да бисмо у
другом делу сезоне урадили
не што ви ше – ис та као је
Иван Крговић, тренер ОК-а
Одбојка 013.
И поред пораза Панчевке су
освојиле један бод.

НАДМЕТАЊЕ МЛАДИХ КАРАТИСТА

ОДЛИЧНИ ПАНЧЕВАЧКИ БОРЦИ
Најмлађи такмичари КК-а
Динамо постигли су вредне
резултате на Купу Војводине
за полетарце, пионире и наде
који је одржан прошлог викенда у Инђији. Динамо је са
44 своја борца био најмасовнији, а са 22 освојене медаље
и најуспешнији на турниру.
Златна одличја су заслужили: Антоније Ћулибрк, Андрија Радивојев, Анђела Ђекић и
Марко Спасић. Сребром су се
окитили: Миљан Варсаковић,
Павле Милошев, Јована Стоилковски, Данијел Станковски, Милица Гагић, Стефан
Стојковић и Матеја Степанов,
а бронзе су освојили: Софија
Бубало, Борисав Јевремовић,
Симон Дангубић, Филип Љиљак, Лука Степанов, Јелена
Милентијевић, Тара Букур,
Катарина Петковић, Мартина
Волчески, Горан Обућина и
Александар Здешић. Иако су

остали без трофеја, одлични
су били и: Андреа Кука, Теодора Гагић, Лана Стојадинов,
Нађа Николић, Вишња Тончев, Тамара Драгичевић, Миа

Дујмовић, Катарина Шаренац,
Марија и Милица Младеновски, Сташа Јевремовић, Филип Станковић, Огњен и Вања
Чекеревац, Марко Форђарини, Никола Вуловић, Сергеј
Пантовић, Дарко Блажевић и
Немања Несторов.
Тренери Динама Ненад Соколовић, Немања Лугић, Никола Николаш, Никола Крстић и Предраг Стојадинов
могу бити задовољни наступом најмлађих такмичара.
Одлични су били и чланови
КК-а Младост из нашега града.
Златне медаље су освојили:
Милица Драгичевић, Сара
Жунић, Анастасија Јаредић и
ката-тим полетарки (Милица
Амановић, Нађа Штрбац и
Милица Драгичевић). Сребрна одличја су заслужили: ка-

та-тим нада (Анђелина и Анастасија Јаредић и Јована Новаков), ката-тим пионирки
(Николина Исаиловић, Тара
Ђурђевић и Наталија Гавриловић), Јована Новаков и тим
пионирки (Сара Жунић, Наталија Гавриловић, Тара Ђурђевић и Милица Драгичевић), а
бронзана: Тара Арсеновић,
Наташа Пап Марковић, Лука
Станојковић, Анђелина Јаредић и Бранислав Срећков. Добро су радили и Катарина Петровић, Драгана Мацура и
Милан Стојиљковић.
Добри резултати младих каратиста Младости су резултат
квалитетног рада тима тренера који чине: Тихомир, Милош и Јелена Макитан, Миљан Живаљевић и Тамара Видановић.

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

СЛЕДИ НОВИ СПЕКТАКЛ!

БАЛКАНСКЕ БРОНЗЕ
Чланице БК-а Панчево Сања
Перић и Анђела Витман биле
су део бадминтон репрезентације Србије за играче до тринаест година на Балканском
првенству, одржаном у бугарском граду Парвомају.

Оне су заједно са још четири члана наше селекције успеле да освоје бронзано одличје
у екипном делу такмичења.

„БЛЕШТИ” КОЛОСЕУМ
На прошлонедељном турниру
у Новом Саду, на којем је учествовало 415 бораца, чланови
Теквондо клуба Колосеум из
нашега града остварили су
фантастичан резултат – дваде-

сет такмичара освојило је седамнаест медаља!
Највредније трофеје су зарадили: Милица Неделковски,
Андреја и Матеја Поповић,
Растко Достанић, Андреа Драгојевић, Михајло Станковић,
Сара Бојовић и Али Елсадаи.
Сребром су се окитили Лука
Ранђеловић, Марија Стојковски и Миња Бојовић, а бронзе
су освојили: Алекса Драгојевић,
Александар Жица, Лука Бабић,
Стефан Илић, Зорана Петричић и Бојан Стефановски.
Тренери ових сјајних бораца
су Зоран Милошевић, Зоран
Гаћеша и Миленко Несторов.

Динамо у суботу,
22. октобра, дочекује
Црвену звезду
Победа Јабучана
Поклоници игре с лепљивом
лоптом из целе Србије, бар
они који нису били на лицу
места прошлог викенда, помно су пратили и ослушкивали
вести из Панчева. Како и не би
када је дерби утакмица седмог
кола Суперлиге за рукометаше
одиграна у Хали спортова на
Стрелишту. У госте најпријатнијем изненађењу елитног
надметања дошао је шампион
из Новог Сада, један од најбољих тимова у држави у последњих неколико година...
Момци које предводи тренер
Иван Петковић нису се уплашили ни овог ривала, баш као
што нису устукнули ни пред
Металопластиком или Партизаном... Ипак, овог пута шампион је био превисока препрека: Динамо–Војводина 25:28.
Од самог почетка утакмице
било је јасно да ће се водити
рововска битка за сваку лопту,
сваки гол и сваки педаљ терена... Атмосфера у панчевачком
„храму спорта” била је феноменална и овог пута, а дерби је
пратило преко 1.000 „сведока”... Гости су водили током
читавог сусрета, али Динамо
се није предавао... Увек је био
ту, близу, али није имао срећу
да изједначи и „преломи” меч
у своју корист. Имао је неколико промашених „зицера”, чак
четири нереализована седмерца... Шампион такве грешке не
прашта. А притом је на голу
био фантастични Лука Арсенић, који је просто „зачарао”
своју мрежу...
– Мислим да је пресудило
искуство. Четири године заредом смо шампиони, имамо и
можда мало већу ротацију у
играчком кадру. Динамо је у
досадашњем току првенства
играо сјајно, знали смо да ће
бити тешко. Можда су момци

Друга трка из серије Крос
РТС-а одржана је 15. октобра у
Шапцу, где су наши суграђани, предвођени тренером Зораном Коцићем, такође били
одлични.
Сребрна одличја су заслужили Стефан и Сања Марић и
Ана Драгојевић, а Марија Мркела је освојила бронзану медаљу.

Стране припремио

Александар
Живковић

мало изгорели у превеликој
жељи да нас победе, у овако
дивном амбијенту пред препуном салом у Панчеву – рекао је
тренер Војводине Божо Рудић.
Најефикаснији у редовима
Динама био је Срђан Комланов, који је постигао десет голова. Иван Дистол је пет пута
погодио мрежу ривала.
– Оно чега сам се прибојавао, управо се и догодило. Покушао сам да опустим играче,

смо стварали ни еуфорију после победа. Идемо даље, припремамо се за наредне изазове
– истакао је шеф стручног
штаба Динама Иван Петковић.
Већ у суботу, 22. октобра, на
реду је још један спортски
празник у нашем граду. Рукометаши Динама дочекују лидера Суперлиге – београдску
Црвену звезду. Бранко Радановић и његови другари ће,

задатке које смо планирали и
Пожаревац нас је казнио – рекао
је тренер ЖРК-а Панчево Марко Крстић.
Најефикаснија у редовима
домаћег тима била је Светлана
Ничевски, која је постигла
осам голова. По шест пута
прецизне су биле Јелена Цветковић и Марија Милићевић,
док су Мила Беадер и Маја Радојчин по четири пута погодиле мрежу ривала.

Овог викенда
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО – Ц. ЗВЕЗДА
субота, 16 сати
ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–ВГСК
недеља, 17 сати
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Вршац: ВРШАЦ – ОДБОЈКА 013

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО – Ц. ЗВЕЗДА
субота, 19 сати
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Александровац: ЖУПА–ПАНЧЕВО

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Апатин: АПАТИН–ЈЕДИНСТВО
Мокрин: МОКРИН–ДОЛОВО
мушкарци
Б. Паланка: ЛАВОВИ–ДОЛОВО
Б. Н. Село: ВЛАДИМИРОВАЦ–БУДУЋНОСТ
недеља, 17 сати
ТРЕЋА ЛИГА „ЈУЖНИ БАНАТ”
Црепаја: ЦРЕПАЈА – ОРК ПАНЧЕВО

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: ДИНАМИК–ТАМИШ
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – СВ. ЂОРЂЕ
недеља, 19.30
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ЈЕДИНСТВО
недеља, 14.30
Б. Н. Село: БНС–ПИНК

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
С. Митровица: РАДНИЧКИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Падина: ДОЛИНА – ДИНАМО 1945
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА–МЛАДОСТ
Иваново: СТРЕЛА–БАК
Старчево: БОРАЦ – Ц. ЗВЕЗДА
Уљма: ПАРТИЗАН–ЈЕДИНСТВО
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ВОЈВОДИНА (С)
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Уздин: УНИРЕА–ГЛОГОЊ

али су они показали превелики респект према ривалу.
Шампионска Војводина не
може да се победи ако се промаши двадесет зицера. Нисам
незадовољан, борили смо се и
дали смо све од себе. Играли
смо против шампиона, који је
веома искусна екипа и кажњавао је сваку нашу грешку. Хтео
бих да захвалим предивној публици, која је напунила халу.
Надам се да су гледаоци били
задовољни што се тиче игре
мојих момака. Једноставно,
такав је спорт и такав је живот
– данас победиш, сутра изгубиш. Нећемо правити трагедију око пораза, као што ни-

како смо већ навикли од њих,
„изгинути” на терену. Зато су и
заслужили максималну подршку с трибина. Нека „загрми”
хала и овог пута... Нека публика буде прави играч више за
Динамо...
Рукометашице Панчева су у
шестом колу Супер Б лиге,
пред својим навијачима, изгубиле од Пожаревца с 31:30.
– Заслужена победа ривала.
Јесте да је резултат на крају
био тесан, али Пожаревац је
водио већим делом утакмице.
Тек у последњих пет минута
смо се мало пренули, али било
је прекасно. Одбрана нам је
била лоша, нисмо испунили

Рукометаши Јабуке су у четвртом колу Прве лиге „Север”
савладали Јединство из Новог
Бечеја с 34:22.
Најефикаснији на утакмици
били су Антоније Турковић и
Данијел Брзевски, који су постигли по шест голова. Мирослав Јовановски и Драган Миленковић су били прецизни по
четири пута, Стојан Мирјановић, Иван Берацка и Божидар
Витас су по три пута погодили
мрежу ривала, Давид Пешић је
два пута савладао противничког голмана, а у листу стрелаца су се по једном уписали и
Немања Трајковић, Иван Пешко и Лука Мартиновић.

тих стотинак најупорнијих
гледалаца већ помислило да
ће се меч завршити без победника и голова, уследио је последњи напад гостију на утакмици, у којем су дошли до сва
три бода.

После овог кола Железничар заузима једанаесто место
на табели, са десет бодова.
Настављена је трка за бодове и у Војвођанској лиги група
„Исток”. На Градском стадиону Динамо 1945 је прошлог

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Долово: ДОЛОВО – С. ТАМИШ

Прошлонедељни
резултати
Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Футог: ФУТОГ–ДИНАМО

0:3

ПРВА ЛИГА
Београд: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БОРАЦ

2:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – ПАРТИЗАН

2:3

Рукомет
СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ВОЈВОДИНА

25:28

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ПАНЧЕВО–ПОЖАРЕВАЦ

30:31

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–ЈЕДИНСТВО

34:22

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Долово: ДОЛОВО–РАДНИЧКИ
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ЖЕЉА
мушкарци
Долово: ДОЛОВО–БЕОЧИН

„ЖЕЉА” ПАО У ФИНИШУ
Фудбалери Железничара баш
нису имали среће у десетом
колу Српске лиге група „Војводина”. Они су на СЦ-у
„Младост” угостили ТСЦ из
Бачке Тополе, а после релативно добре игре, у којој су
пропустили и неколико изгледних прилика, поражени
су с минималним резултатом
(0:1). Гол су примили у последњим секундама утакмице.
Момци које предводи тренер Александар Стевановић
нису блистали на овом сусрету, али сигурно нису заслужили ни да буду поражени. Жељко Стајчић и његови саиграчи
пропустили су неколико фантастичних прилика, па да је
резултат био и другачији, то
не би било незаслужено.
Јака киша која је падала током другог полувремена била
је велики противник и играчима и посетиоцима, а када је

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Врбас: ВРБАС–ЈАБУКА

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ТАМИШ НИЖЕ УСПЕХЕ
Атлетичари Тамиша су и прошлог викенда постизали веома запажене резултате.
На уличној трци у Пожаревцу Стефан и Сања Марић
освојили су златне медаље,
Ана Драгојевић се окитила
сребром, а бронзе су заслужили Марија Мркела и Стефан
Лазић. Наступили су и: Тереза
Ковачевић, Миона Филиповић, Анастасија Мркела и Олга Лисицин.
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34:22
25:16
31:22

ТРЕЋА ЛИГА „ЈУЖНИ БАНАТ”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ОМЛАДИНАЦ

25:18

Кошарка

викенда савладао Војводину
са 4:0.
После два нерешена резултата дошло је до промене тренера на клупи тима из нашега
града, па је прошлог викенда
Динамо 1945 предводио искусни тренерски вук Бранко Ђокић.
Око 200 навијача уживало је
у доброј и ефикасној игри „брзог воза”, а победник се могао
наслутити већ после првог полувремена, када је домаћин
водио са 2:0. Голове за Динамо
1945 постигли су Стојановски,
Николић, Тошић и Ахчин.
Панчевци су и даље други
на табели, с бодом мање од
првопласиране Козаре.
Идућег викенда момци тренера Ђокића гостују у Падини,
где ће одмерити снагу с домаћом Долином, која у десет досадашњих кола није освојила
ниједан бод.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–ДУНАВ

59:68

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Н. Пазова: Н. ПАЗОВА – КРИС КРОС

56:65

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ШИМАНОВЦИ
Панчево: ДИНАМО–ПИНК

86:77
92:44

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ТСЦ

0:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ВОЈВОДИНА

4:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Црепаја: ВОЈВОДИНА–ЈУГОСЛАВИЈА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–БОРАЦ
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – СТРЕЛА
Б. Црква: БАК–СЛОГА
Омољица: МЛАДОСТ–ВУЛТУРУЛ

2:1
2:1
2:0
1:0
6:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ПОБЕДА
Опово: ОМЛАДИНАЦ–МЛАДОСТ

15:0
2:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Делиблато: ОМЛАДИНАЦ–ДОЛОВО
С. Тамиш: С. ТАМИШ – КОЛОНИЈА
Баваниште: БСК–БУДУЋНОСТ

2:8
3:1
3:2

ШАХОВСКИ КУТАК

Simay
8
7

ТАКМИЧЕЊЕ РАГБИСТА

„ВЕПРИЋИ” СЕ НЕ ШАЛЕ...
Првенство Србије у рагбију за
кадете ушло је у веома неизвесну завршницу. Прошлог викенда је на СЦ-у „Младост” одиграна утакмица између Динама и београдског Рада, у којој
су млади „вепрови с Тамиша”
победили са 20:17 и тако се

приближили популарним „грађевинарима” у борби за титулу.
Сениори Динама се надмећу у Б-групи Првенства Србије и тренутно заузимају друго
место на табели, а прошлог
викенда су изгубили од Лознице с 32:17.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тх6)
Избор Р. Радојевић

Т
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С

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

БОДОВИ ОТИШЛИ НИЗ ДУНАВ
Чудан критеријум суђења
Друго коло новог шампионата у Кошаркашкој лиги Србије одиграно је прошлог викенда. Вољом жреба Тамиш је
други пут играо пред својим навијачима, а његов дуел с Дунавом из Старих
Бановаца пратило је око 700 поклоника игре под обручевима у Хали спортова на Стрелишту. Био је то још један
жесток, прави првенствени меч, у којем
су више среће имали гостујући кошаркаши: Тамиш–Дунав 59:68, по четвртинама 12:15, 13:20, 22:16 и 12:17.
Иако новајлије у овом рангу такмичења, кошаркаши из Старих Бановаца су већ на старту новог шампионата
показали да ће многим фаворитима
помрсити рачуне. На премијери су
декласирали једног од главних претендената за највиши пласман, екипу
Вршца, а сада су успели да однесу бодове и из Панчева. Иако је меч игран
у нашем граду, гости су имали велику подршку својих навијача, у појединим тренуцима и наклоност судија,
па су на крају (не)заслужено стигли
до нове победе.
Дунав је некако чвршће ушао у овај
дуел, па је већ у првој четвртини стигао до благе предности, а у наставку
меча ју је само увећао. Пред крај првог полувремена гости су имали и
тринаест кошева „вишка”, да би с пет
поена у самом финишу овог дела
утакмице Александар Илкић смањио
предност ривала на осам поена.
После одмора су момци које предводи тренер Бојан Јовичић заиграли
много боље, коначно им је прорадио
и шут с дистанце, па се предност ривала полако топила. Тамиш је стигао
и на само два поена заостатка, али
никако није успевао да „преломи” резултат и целу утакмицу.
– Нисмо дали свој максимум. Имали смо шансу да се вратимо у меч, да
преокренемо, али... Шут нас није слу-

Насмеј се!

жио, нисмо имали адекватна решења
у нападу, али шта је – ту је. Морамо
да заборавимо овај меч и кренемо даље – истакао је Александар Илкић,
плејмејкер Тамиша.
Иако се видело да је потребно још
мало времена екипи из нашега града
да се уигра и да се све коцкице сложе,
Тамиш је имао прилику да преузме
контролу над утакмицом, али то нису
дозволили делиоци (не)правде, који
су у финишу меча „свирали” чак две
техничке грешке Игору Кесару због
наводног симулирања фаула. Да је новајлија у лиги имао наклоност судија,
показује и податак о досуђеним личним грешкама – Тамиш 32, Дунав 15.
– И пре овог сусрета говорио сам да
је Дунав јак ривал. Момци већ неколико сезона играју у истом саставу, а
за разлику од њих, ми се тек уигравамо. Имамо проблем и с неким играчима, од којих много очекујемо, а они
још увек нису у одговарајућој форми.
Не тражим оправдање, Дунав је заслужено победио, али опет нас прате

и малери с болестима и повредама,
па неке ствари нисмо могли да одрадимо на тренингу, а то се одмах пренело и на утакмицу. Не бих да
коментаришем суђење, али какав год
да је критеријум, просто је нестварно
да однос у фауловима буде овакав какав је био. И то је свакако утицало на
нашу игру – рекао је тренер Тамиша
Бојан Јовичић.
У трећем колу Прве српске лиге
Крис-крос је као гост победио Нову
Пазову са 65:56.
– Била је то веома важна утакмица
за оба тима. Чврсте одбране учиниле
су да публика ужива у борбеном мечу. Победила је екипа која је имала
више расположених појединаца. Честитам мојим момцима на сјајној
партији – пренео је утиске из Нове
Пазове тренер Крис-кроса Петар
Марковић.
Кошаркаши Динама су у трећем колу Друге српске лиге на свом терену победили Пинк из Шимановаца са 92:44.
A. Живковић

Главу горе!
Пливање по површини у Србији 2016. године тешка је дисциплина: мало ко се може похвалити тиме да је финансијски стабилан,
да су му чланови породице и пријатељи чили, да му све полази
за руком... Патке пливају елегантно, лако, то им је у природи.
Додуше, спуштених глава. Да, пернате животиње имају људске особине, а било би добро да људи добију шансу да покупе нешто од њих.

ИЗЛОЖБА СИТНИХ ЖИВОТИЊА

ПАНЧЕВО – ЦЕНТАР РЕГИОНА
Друштво одгајивача расне живине,
голубова, кунића и птица Панчево
приредило је 16. октобра једну од највећих берзи и изложби ситних животиња у нашој земљи.
Као и много пута до сада, двориште
школе „Јосиф Панчић” почело је да
се попуњава већ око три ујутру, а излагача је било и из Бугарске, Румуније, Македоније, Мађарске, Црне Горе,
БиХ... Виђени су и аутобуси из Чачка,
Суботице, Врања, Зајечара, Ниша...
– Имали смо око 1.000 излагача.
Некада их буде и више, али овог пута
нам време није било савезник. Било
је свих врста ситних животиња, али и
паса и мачака... Ту су били и голубови шампиони Европе из Меца прошле године. И овог пута смо ставили
акценат на пануку, панчевачког голуба, који је признат широм Старог континента – рекао је Ленхард Вереш,
председник панчевачког друштва.

Када се људи овако наместе за фотографисање, може бити да се
ради о спортској екипи, групи пријатеља или ученицима на крају
школске године. Да не бисмо никога специјално промовисали
преко ове рубрике, замолили смо ове псе-манекене да се наместе
како би вам позирање дочарали. И – они су нас испоштовали.
Додуше, нису насмејани. Да, пси умеју да личе на људе, баш
као и обрнуто.

Изабрани су и шампиони по категоријама, а титуле најбољих понели
су: Дупан Павловић, Милан Матић,
Јелисавета Турковић, Чеда Стојшин,
Стеван Дозет, Драган Чавић, Давид
Уршичић, Александар Веселинов,
Предраг Арамбашић, Урош Филиповић, Фрања Хоц, Милош Филиповић,
Миле Крњешевац, Огњен Ракиџић и
Лазар Станчул.
A. Ж.

Полетети?
Када човека дохвате свакодневни проблеми, он уме да се вуче по
улици, да кљуца. Нешто слично томе и птице раде, само што је у
њиховом случају такво понашање предуслов за преживљавање.
Оне, када се нахране, полете.
Раширених крила. Не, то нимало не личи на грађанке и грађане Србије.

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Огњен Рацић,
ученик:

Уна Нешков,
гимназијалка:

Тијана Симић,
ученица:

– За викенд пре свега
планирам да учим.
Такође, ићи ћу на
тренинг аикида,
прошетаћу с друштвом, а мало
времена ћу посветити
и одмарању.

– С обзиром на то
да идем у гимназију
и да је програм веома
напоран, за викенд ћу
највише да учим. Сада
имамо контролне
задатке, па ћу се
посветити томе.

– Тренирам рукомет,
а за викенд ћу имати
утакмицу у Долову.
Такође, слободно
време ћу искористити
тако што ћу отићи код
баке и одмараћу се.
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