Гусеничари као
цивилизацијски искорак

Божанић први,
штафета друга

» страна 8

» страна 10

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 23. СЕПТЕМБРА 2016.
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СТИГЛА ЈЕ...
Економија
Два нова објекта
„Азотаре”
» страна 6

Екологија

ФОТО ВЛАДИМИР ЂУРЂЕВИЋ

Прилика за
ребрендирање града
» страна 7

Оптужен због узимања
мита
» страна 9

Село

ТЕМА НЕДЕЉЕ: ПРОБЛЕМИ ОНИХ КОЈИ ИДУ НА ДИЈАЛИЗУ

ЧЕКАЈУ ПОЗИВ КОЈИ ЖИВОТ ЗНАЧИ
На Одељењу за дијализу
Опште болнице 150
болесника који сваке
недеље морају да се
подвргавају том
медицинском третману

Асфалтирање
у пуном јеку
» страна 11

Култура
Проблеми данашњице у
делима уметника
» страна 13

Једини спас би била
трансплантација
У Србији још увек исувише
мало оних који би
завештали своје органе
Уместо да води нормалан живот,
наш суграђанин Божо Шегрт може
само да сања о томе. Због оболелих
бубрега он мора да се дијализира и
да проведе неколико сати прикључен на машину која избацује вишак
воде и отровних материја из његовог
организма.
– После сваке дијализе је исто и
осећам се исцрпљено. Волео бих да
томе једном дође крај, а да би се то
десило, у нашој земљи мора да буде
више донора органа и да се чешће раде трансплантације. То није крајње
решење, али је сигурно много лакше
од дијализе – наглашава Божо Шегрт.
Исту жељу има више од 1.000 грађана широм Србије које би трансплантација спасла. Та жеља би им
била испуњена када би и у Србији,
као што је случај у другим европским државама, заживео програм
потписивања донорских картица и
добровољног завештавања органа.
На европском дну
Сви они жељно ишчекују и надају да
ће их једног дана позвати лекар из
болнице и обавестити да је негде
пронађен орган који одговара њиховом организму и који може да им буде пресађен.
Нажалост, стварност је сурова: по
броју оних који би пристали да након

Друштво

Фото-репортажа
„Дани зимнице” у знаку
гурманлука и добре
атмосфере
» страна 29
Свакодневица на Одељењу за дијализу

смрти оставе своје органе другима и
омогуће им да продуже живот, Србија је међу последњим земљама у
Европи, заједно са Албанијом.
Таква поразна статистика се већ годинама не поправља иако у Србији
постоји неколико болница које имају
неопходну опрему и стручњаке оспособљене за све врсте трансплантација.
Насупрот томе има и позитивних
примера, као што је Хрватска. У тој
држави је милион грађана потписало
донорске картице, захваљујући чему
је она међу првима у свету по броју
трансплантација бубрега и јетре.
Када би и у Србији било више заинтересованих за добровољно завештање органа, наша земља би без
проблема могла да постане чланица
организације „Eurotransplant”, која
повезује доноре с болесницима.
У том случају би наши грађани којима је неопходна трансплантација
бубрега, јетре, срца или рожњаче с

много више наде могли да очекују да
им буде пресађен туђ орган.
Два лекара на 140 пацијената
Колико је овај проблем тежак у нашем граду, најбоље се види на Одеље њу за хе мо ди ја ли зу у Оп штој
болници. Тамо се лечи око 140 пацијената из Панчева и из пет општина у јужном Банату, узраста од
тридесет па до осамдесетак година.
О њима воде бригу лекари нефролози Горан Војиновић и Мирјана
Манасић.
Сваки од њихових пацијената мора
да долази три пута недељно на дијализу и да лежи непомично четири сата на том одељењу. Многима је проблем и сам долазак до панчевачке
Опште болнице, јер до нашег града
морају да путују и по педесет километара.
– Наше одељење ради шест дана
недељно. Дијализирање се обавља

понедељком, средом и петком у три
смене до девет сати увече, а уторком, четвртком и суботом завршавамо до седам сати. Када бисмо имали
више простора, могли бисмо на одељење да убацимо још машина и тиме
допринесемо да пацијенти не морају
да долазе касно – изјавио је др Горан
Војиновић.
На питање новинара колико има
пацијената које би трансплантација
бубрега спасла, он је рекао да у сваком центру за дијализу широм Србије има 15–20 таквих случајева.
Према Војиновићевим речима, некада је из панчевачке болнице неколико пацијената годишње ишло на
пресађивање органа. Сада се на трансплантацију углавном позивају један
до два пацијента, а осталима преостаје само да се надају да ће и они
једном доћи на ред.
М. Глигорић

Лето у природи
Крај стрељачке и
почетак ловне сезоне
» страна 30

Спорт
Дуца „прегазио”
и Сингапур
» страна 31

2

КОМЕНТАРИ

Петак, 23. септембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Александар Живковић

Стигла је! Ове године у четвртак, 22. септембра, у 16 сати и 22 минута. Јесен. Са свим својим бојама и „производима” – моћно годишње
доба, али и прилично тешко...
Поред тога што треба заборавити на папуче и вреле летње вечери,
што сунцобране треба заменити кишобранима, што из ормана ваља
извадити јакне и ципеле, треба и сводити рачуне колико ће нам новца бити потребно да свом ђаку напунимо ранац за школу. Обрни-окрени, из дана у дан списак је све дужи. Неки помишљају чак и о
подизању кредита, јер другачије не могу свом детету да приуште све
што је потребно за полазак у први разред, на пример.
Додатни удар на буџет породица у Србији представља и куповина
паприка, краставаца, купуса, као и дрва и угља, за шта су потребне
скоро две плате... Можда и више!
Живи се све теже и има се све мање... Продавци се жале на слабу
продају, а купци на цене.... Жене са ових простора познате су као
сјајне домаћице и по томе да ће спремати зимницу, по сваку цену,
али из године у годину на полицама је све мање тегли, јер поред зимнице и спремања ђака, треба отплатити и заостале рате од летовања.
Додатне трошкове имају и они који се сами греју, па им септембар стањује већ испресовани новчаник. Дрва су почела да се купују на џакове...
Ако се узме у обзир да велики број запослених ради за минималац,
да су пензије такође веома ниске, онда је спремање зимнице огромна ставка за већину домаћинстава у Србији. Ипак, „опремање шпајза
теглама” још увек је јефтинија, али и здравија варијанта од куповине готових производа.
Дакле, дигитроне у руке... Грађани Србије су некада месецима отплаћивали технику, аутомобил, летовање. Сада путују све мање, реновирања одлажу, аутомобили су више на паркингу него на улици, а
храна се купује на почек.
Чек који следеће године доспева на наплату, подсетиће нас на давно поједени оброк, а многи се питају чега још да се одрекну да би
имали новца за следећи. Велики број потрошача основне намирнице
пазари на одложено плаћање, па ће рачун за робу купљену ових дана
намиривати дебело после Нове године или чак следећег лета.
Они који и даље раде, ваљда примају плату за то, али проблем је у
томе што та једна зарада данас храни више људи. Живот на одложено за многе је једино решење. Трговци кажу да свака друга особа која напуни потрошачку корпу одлучи да плаћање одложи што је дуже
могуће. Поред тога, у прилог тешкој материјалној ситуацији грађана
говори и чињеница да приликом куповине већина не попуњава чекове на цео износ, већ гледа да то буде бар једну „црвену” мање.
Финансијски предах након годишњих одмора и поводом почетка
припреме за нову школску годину, односно одложено плаћање, некоме је мерак, а некоме права мора. Банке и трговачке куће нуде кредитне картице с којима се при свакој куповини јављају разне погодности.
Нажалост, ниједна од новотарија не може помоћи када нема новца, а
мора да се купи. Чек на почек ту делимично помаже, али је то ипак само илузија. Јер, без обзира на то да ли се ради о чеку или „стрпљивој
картици на рате”, све то стиже на наплату. Кад-тад. „Борба” траје.
Јесен. Око нас су почеле да се мешају зелена, жута и црвена боја...
Миришу дуње, јабуке, крушке, грожђе... Врапци све чешће свијају
своја гнезда под стрехом неког крова и цвркутом отпоздрављају пријатељима који одлазе на далек пут у потрази за сунцем... Полако, као
додирнута чаробним штапићем, природа почиње да се претвара у бакар и злато... Ипак је лепо. Јесен је богата и – моћна. И проћи ће, а
доћи ће нове. Као и увек до сада...

ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

Добро дошли у јесен!

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Нејасна ратна
игра
„Генерал Павел није споменуо Србију када је пре неколико дана у
Сплиту изјавио да је Балкан потенцијално кризно жариште због утицаја Русије и исламског радикализма”,
гласи незванични одговор из седишта НАТО-а поводом забринутости
у изјавама наших политичара које су
ових дана објавили домаћи медији.

Да ли је баш тако? На кога другог
је Павел могао да мисли када се последњих неколико година на Западу
Србија све чешће оптужује за наводну претерану блискост с Русијом?
Осим тога, у Хрватској се ових дана
дешава нешто што изазива сумње у
добре намере најмоћнијег војног савеза према нашој држави.
На војном полигону код Слуња,
другом по величини у Европи, од 9.
до 22. септембра одржава се велика
војна вежба НАТО снага и земаља
чланица „Партнерства за мир”, која
се одвија у организацији Европске
команде армије Сједињених Америчких Држава.
Поред домаћина, хрватске војске, ту
су и припадници америчких и енглеских оружаних снага, као и војници из
готово свих бивших југословенских
република (Словеније, Црне Горе, Босне и Херцеговине и Македоније).
Међу шест стотина педесет учесника ове вежбе има и оних из Албаније, али недостаје једна држава –
Србија. Наша земља није позвана и
поред тога што је чланица „Партнерства за мир” и редовно шаље припаднике својих оружаних снага на

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

све маневре које организује та међународна војна организација.
Индикативно је и то да је на војну
вежбу у Хрватској позвана и јединица с Косова. Подсећамо, та квазидржава још увек званично нема своју
армију, већ само тзв. косовски безбедносни корпус, чији је једини задатак пружање помоћи тамошњем
цивилном становништву у природним катастрофама.
Осим тога, учесници војне вежбе у
Хрватској се не спремају за пружање
помоћи унесрећенима, већ увежбавају
конкретан ратни сценарио. Он обухвата
одбрану у случају напада имагинарног
непријатеља, неутралисање његових јединица и тражење ваздушне подршке
америчких авиона. То се ради да би се,
како су изјавили команданти вежбе,
„интегрисале и ускладиле оружане снаге земаља које учествују на вежби и њихова опрема за комуникацију”.
Ова ратна игра и звецкање оружјем
у непосредној близини наших граница само повећавају тензију неколико
дана пре најављеног референдума
у Републици Српској и намећу питања: зашто баш сада и зашто без Србије?
М. Г.

Зоран Т. Поповић

• Променио је много партија, али је увек остао доследан себи.
У свима је био пион.
• Како да се браним од најезде старлета кад ме ниједна
није напала?
• Замислите, још има људи који дају мито.
Питам се одакле им паре.
• Морала је да изврши неколико пластичних операција
да би личила на себе!
• Права жена и кад вара мужа, чини то са стилом,
тако да он мисли да то тако треба.
• Добро нам иде. Још само да нам крене!
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Свако види оно што жели.
Галерија савремене уметности, ових дана
Снимио Владимир Ђурђевић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ПИТАЛИ МЕ ДА НАБРОЈИМ ДЕСЕТ НАЈБОЉИХ ПРИЈАТЕЉА.
РЕКАО САМ ИМ ДА НЕ УМЕМ ДА БРОЈИМ ДО ДЕСЕТ!
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С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ПОКЛАЊАМО КАРТЕ ЗА ПРЕДСТАВУ

ВЕЛИКИ ТРИЈУМФ „ДИНАМА”

Тешко је рећи збогом

„Металопластика”
без шанси
Следи пут
у Аранђеловац
Рукометаши „Динама”, предвође ни тренером Иваном
Петкови ћем, ис пи су ју но во
поглавље спортске историје
нашега града. Треће коло Суперлиге Србије, које је било
на програму у среду, 21. септембра, донело је још један
„празник” у Панчево. У Хали
спортова на Стрелишту гостовала је чувена „Металопластика” из Шапца, седмоструки шампион у СФРЈ, тим који
је два пута освајао титулу најбољег у Европи, прошлогодишњи освајач Купа Србије...
Екипа коју предводи легендарни Веселин Вуковић у наш
град је дошла са ореолом фаворита, али тако нису мислили и Бранко Радановић и његови саиграчи.
Жестока битка на паркету,
беспоштедна борба за сваку
лопту и сваки педаљ терена,
сјајна тактика, чврста одбрана,
ефикасан напад... Гости нису
имали решења за мајсторије
момака у жуто-црним дресовима: „Динамо”–„Металопластика”
28 : 18 (10 : 7).
Трибина нашег „храма спорта” била је испуњена готово до
последњег места, гужва је била
и у партеру... Сви истински
пријатељи спорта у Панчеву
дошли су да бодре своје нове
миљенике. Од самог почетка
утакмице „Петкови војници”
кренули су одважно на реномираног противника, нису се
уплашили гиганта из Шапца и
полако али сигурно „ломили”

Чврсто у одбрани, ефикасно у нападу – на реду је „Шамот”
су про тив ни ка. Ср ђан Ко мланов и Јован Стојановић
су већим делом првог полувремена правили дармар у
одбрани гостију, а онда се, у
финишу, разиграо и Миљан
Буњевчевић...
„Металопластика” је припретила почетком другог дела
утакмице и успела да смањи
на 10 : 9, али то је било све од
некадашњег европског шампиона. Када је популарни
Бамби у 36. минуту повисио
на 13 : 10, а његов тим је у том
моменту био бројчано слабији, велика победа „Динама”
могла је да се наслути. Панчевци су у свим елементима
рукометне игре надвисили
противника, а овог пута посебан печат важном тријумфу

ударио је голман Радуле Радуловић, који је феноменалним
интервенцијама доводио до
очаја нападаче из Шапца.
– Моји момци нису могли
да нађу решење за чврсту игру
домаћина у одбрани. Честитам „Динаму” на одличном
рукомету и заслуженој победи. Драго ми је што се један од
центара српског рукомета, а
Панчево то свакако јесте, буди. То је добро за наш спорт,
за репрезентацију – истакао је
Веселин Вуковић, тренер „Металопластике”.
Тим из нашега града је заиста заслужио све похвале за
невероватну енергију коју је
имао током целог меча.
– Честитам мојим играчима.
Све договоре из свлачионице

пренели су на терен. Мислим
да је публика могла да види
сјајну утакмицу. Одбрана је
јачи део нашег тима, побољшавамо и напад, полако уигравамо бекове. Морам рећи
да у нашем тиму има чак
осам момака који први пут
играју у Суперлиги. И у Суботици смо играли одлично до
55. минута. Идемо даље, нема
еуфорије, морамо још да радимо. Следи нам гостовање у
Аранђеловцу, где неће бити
нимало лако, јер је „Шамот”
јак и искусан тим – рекао је
шеф стручног штаба „Динама” Иван Петковић.
Панчевци су тренутно на
трећем месту на табели, са четири бода.
А. Живковић

ЗА 55 ДАНА 55 МАРАТОНА

Полуслепи маратонац дотрчао и до Панчева
Слабовиди маратонац Горан
Николић из Крагујевца, који жели да за 55 дана дотрчи до 55
градова и тако обори Гинисов рекорд, 17. септембра је стигао и
до Панчева. Циљ је био постављен на Вајфертовом тргу, где су
га Панчевци дочекали аплаузом.
Николић је маратонац Параолимпијске академије „Јуниор” и управник Спортског
центра „Искра” у Крагујевцу.
Жели да скрене пажњу на параолимпијце и особе са инвалидитетом. Он је слабовид од

рођења и само на десно око
види пет одсто.
– Овакву одлуку сам донео
након што је „Делта холдинг”
у Крагујевцу изградио велики
спортско-рекреативни комплекс и мене именовао за његовог управника. Драго ми је
што сам покренуо и друге људе да крену да трче. Обарање
Гинисовог рекорда ми није
мотив, а одржавање кондиције
јесте – рекао је Николић.
Панчево је петнаести град у
који је дотрчао, а следеће ста-

нице ће му бити Стара Пазова,
Земун, Београд, Смедерево,
Пожаревац... Ако сваког дана
претрчи 42 километра, биће
уписан у књигу рекорда.
Трчи рекреативним темпом
од око шест километара по сату. Дневни временски лимит
је шест сати трчања између
два циља/града. Овај пројекат
је подржао и Ротари дистрикт
Србије и Црне Горе, па ће Николић после Србије трчати и
по Црној Гори.
М. Д.

ПОЧЕО „ETHNO.COM”

Tрадиционални и нови музички звукови
Фестивал „Ethno.com” отворен је у четвртак, 22. септембра, наступом инклузивног
хора „Звуци у Јабуци”, који
чине двадесеторо корисника
дома „Срце у Јабуци”, двоје
васпитача и двадесеторо мештана тог села. Ова градска
манифестација одржава се четрнаести пут у организацији
Културног центра, а промовише етно и world music звуке.
Прве вечери је наступила и
група „Врело”, коју карактерише спој традиционалног српског певања и новијих музичких праваца, као што су панк,
рок, реге, даб и техно.
Тамбурашки оркестар „Невен” Музичке школе „Јован
Бандур”, који чине ученици
нижих разреда музичке школе, отвориће друго вече фестивала. Михајло Јовић, вођа
оркестра, открио је да ће програм почети „Панчевачким
колом” Саје Вукосављева.
Исте вечери наступиће група „Нит” и Дамир Имамовић
и „Севдах такт”.

– „Нит” је мање познат јавности, али је изванредан састав, за који се искрено надам да ће у блиској будућности завредети много већу пажњу медија и публике него

што је има сада. Они ће доказати нашој публици да су врхунски извођачи и колико су
њи хо ви аран жма ни до бри.
Дамир Имамовић долази из
региона и први пут ће насту-

пити у Панчеву, после многих регионалних, европских
и светских концерата које је
одржао. Већ годинама важи
за истакнутог извођача босан ске сев да лин ке – ка же
Фи лип Кру мес, умет нич ки
директор фестивала.
Од настанка до данас манифестација је пролазила кроз
разне фазе.
– Током првих десет година, док је др Селена Ракочевић водила овај фестивал, манифестација се обраћала пре
свега локалној сцени, с повременим излетима ка региону, а
откад је Филип Крумес води,
направили смо и програмски
и организациони заокрет ка
world music звуцима – објашња ва Бобан Танасијевић,
уредник и организатор музичког програма Културног
центра.
Улаз за прво вече био је бесплатан, а за концерте који ће
бити одржани у петак, друге вечери, износи 300 динара.
M.M.

Позоришна представа „Тешко је рећи збогом” путујућег театра „Вихор”, рађена
по истоименом драмском
тексту Мира Гаврана, биће
одиграна у среду, 28. септембра, у дворани Културног
центра. Режију овог комада
потписује Марија Липковски, а играју Нина Јанковић,
Драгана Дабовић, Невена
Ристић и Иван Михаиловић.
„У динамичној причи, пуној неочекиваних обрта, ’жртва’ и ’прогонитељ’ замениће
места, ’истине’ ће постати
’лажи’, а ’лажи’ ће постати
’истине’. Исписујући брзе,
готово колоквијалне дијалоге, Миро Гавран је написао
модерну савремену драму с
којом ће се данашњи гледаоци лако поистоветити, проналазећи у судбинама приказаних јунака делиће свога

личног искуства”, наводи се
у најави представе.
Театар „Вихор” је основан
2015. године и окупља младе
глумце, редитеље, драматурге, сценографе, костимографе, композиторе и продуценте. Цена улазнице за
представу је 600 динара, а
„Панчевац” и Културни центар су припремили по две
гратис улазнице за два наша
најбржа читаоца који у петак, 23. септембра, тачно у
11 сати пошаљу СМС са текстом КО (размак) „представа” на број 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.
Добитнике карата позваћемо
истог дана како бисмо њихове
податке могли да проследимо
спонзору.
М. М.

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ПОВЕРЕНИШТВА
ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

Пријаве за новчану
помоћ до 15. октобра
Повереништво за избеглице издало је саопштење у
коме наводи да је Фонд за
пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима у четвртак, 15.
септембра, расписао јавни
позив за пружање једнократне финансијске помоћи ученицима средњих
школа из избегличких и
расељеничких породица на
територији АП Војводине.
Пријаве се подносе непосредно Фонду или путем

поште, препорученом пошиљком, на адресу Булевар Михајла Пупина 25,
21000 Нови Сад. Формулари, текст јавног позива и
образац за пријаву могу се
пронаћи на сајту Фонда:
www.fondajnfort.rs.
Позив је отворен до 15.
октобра, а додатне информације могу се добити у Повереништву за избеглице
Градске управе Панчево,
као и путем телефона Повереништва 308-818.
Д. К.

ПАНЧЕВАЧКА ПРЕМИЈЕРА
„ДНЕВНИКА МАШИНОВОЂЕ”

Припреме за филм
трајале цео живот
Филм „Дневник машиновође” редитеља Милоша Радовића премијерно је приказан
пред Панчевцима у понедељак, 19. септембра, у дворани Културног центра. Публику су поздравили главни
глумци – Лазар Ристовски и
Петар Кораћ.
Филм је светску
премијеру имао у
Москви, где је добио награду публике. Уследили су
фестивали у Новом Саду, на Палићу, у Нишу и Монтреалу, a гостоваће
и на фестивалима
у Лондону, Варшави и Стокхолму.
Деда редитеља Милоша
Радовића био је машиновођа, а отац глумца Лазара Ристовског железничар.
– Може се рећи да смо се
и Милош Радовић и ја цео
живот припремали да направимо овај филм о железничару. То је једна романтична и духовита прича која
ће, мислим, поново вратити
гледаоце у биоскоп. Знам да
је наша публика помало изгубила поверење у домаћи

филм, и то, рекао бих самокритички, с правом. Мислим да је ово мало другачији филм од оних што се у
Србији праве у последње
време, да има душу, да је
„мекан”, да је духовит – каже
Лазар Ристовски.

Младом Петру Кораћу,
који се до сада глумом бавио
аматерски, припала је главна улога. Он каже да му није
било лако, али да је имао
свесрдну помоћ старијег колеге и редитеља Радовића.
Иначе, филм је о животу шездесетогодишњег машиновође који је пред пензијом и
његовом усвојеном сину који
би да настави породичну
традицију.
M. M.
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СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Породица најважнија
друштвена институција

О СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АПВ
У болници
катастрофално стање
Оспоравана несумњива
традиционалност
симбола

Поводом недавно одржаног
Светског конгреса породица
у Народној скупштини Републике Србије, Градска организација Српског покрета
Двери истакла је на конференцији за новинаре одржаној у уторак, 20. септембра,
да je природна породица
најбоља средина за морални, друштвени и емотивни
развој деце.
Милутин Илић, члан ГО
Покрета, рекао је да Двери
имају пријатеље у целом свету и да у тим међународним
односима нема условљавања,
понижавања и искоришћавања ниједне стране.
– Истинска сарадња и сарадња са уважавањем, као и
интеграције у којима нема
ва жних и ма ње ва жних
чланица, јесу оно за шта се
залажемо и чији смо део –
изјавио је Илић.
Навео је да Двери сматрају
како је породица најважнија
друштвена институција и да
не може бити редефинисана,
додавши да опасне и погрешне антипородичне политичке, економске и друштвене идеологије доводе до распада породице, што за последицу има сиромаштво и економску кризу. Решење за
многобројне проблеме чланови Двери виде у одбрани,
јачању и постављању породице у центар политичког и
друштвеног деловања.
Анђела Влајић, такође
чланица Покрета, рекла је да
Двери имају пријатеље широм света и, понављајући

речи Бошка Обрадовића, лидера странке, истакла како је
породична политика заправо политика будућности.
Мишљење чланова Покрета је да приоритет државе треба да буде увођење
пропородичних и пропопулационих мера, с циљем
стварања услова за формирање породица с више деце.
Овом приликом је Бојана
Влајић, чланица Двери, истакла како је Брајан Браун
из САД, председник Светског конгреса породице, честитао Покрету на успеху,
истакавши да у многим земљама политичари не смеју
да подрже промовисање породичних вредности.
Градска организација Покрета је нагласила како сматра да су одредбе будућег
грађанског законика Републике Србије, које ће, како је
наведено, омогућити легализацију еутаназије, сурогат
материнства, ограничити
право родитеља да одлучују
о васпитавању своје деце и
одобрити легализацију истополних заједница – изразито
антипородичне и апсолутно
неприхватљиве.
Одговарајући на новинарско питање какав је став
Двери о захтевима за људска
права и „Паради поноса”,
Илић је одговорио да особе
другачије сексуалне оријентације морају имати сва
права као и сви остали грађани Републике Србије, али
да на основу тога никада не
могу имати посебна права.

КОНЦЕПТ

Пропала генерација
Морамо бити способни за ефикасан одговор на проблеме
који су нас колективно све већ дефинисали као неуспешне зато што смо неспособни, с трендом који нас готово
неповратно описује као још једну пропалу генерацију.
(Чедомир Јовановић, лидер ЛДП-а, „Данас”)
***
Нисам ја тражио да ме осликају на фрескама, нити се за
то уопште питам. То је вековима уобичајено правило у
СПЦ. Ако нешто важи за све, зашто би у мом случају било спорно?
(Братислав Гашић, бивши министар одбране, НИН)

Рекао сам људима из „Фибе”: дајте Србији, платићемо
авансно више него сви други, нема проблема. Хоћемо да
довучемо људе у Србију, да се лепо проведу. Србија је отворена земља, космополитска. Београд је права метропола.
(Александар Вучић, премијер Србије, о кандидатури
Србије за Светско првенство у кошарци 2023. године, РТС)
***
Не желимо да све навијаче изједначимо с криминалцима, јер то што се поједини криминалци крију иза навијачких група, не значи да су сви навијачи такви и да су
сви људи који иду на стадион криминалци.
(Небојша Стефановић, министар унутрашњих послова, „Танјуг”)

Јован Лазаров, покрајински
посланик из редова Српске напредне странке, говорио је на
конференцији за новинаре
одржаној у петак, 16. септембра, о извршењу буџета Аутономне Покрајине Војводине за
2016 годину. То је била и прва
тачка дневног реда на седници
Скупштине АПВ-а, о којој се
расправљало дан раније.
Лазаров је навео како је у извештају за извршење буџета
који се односи на трошење
новца под владом Бојана Пајтића најпре могло да се види
колико је нагомилан јавни дуг.
– У односу на оперативни
део буџета АПВ, који у овој години износи око 18 милијарди
динара, половину од тога чини
јавни дуг – изјавио је Лазаров.
Он је рекао и како од приватизационих прихода у претходном периоду ништа капитално није урађено на територији Војводине, додавши да је
сада заиста најбитније завршити зграду Завода за јавно
здравље и уредити панчевачку
болницу, за коју је истакао да
је у ужасном стању.
– Ко зна који пут смо обишли Интерно одељење и видели у каквим условима се лече
пацијенти. Стање је катастрофално, али нова Покрајинска
влада је као свој приоритет, и
у ребалансу буџета који ће бити предложен на седници
Скупштине, навела здравство
– казао је Лазаров.
Истакао је како су највећи
проблеми то што је болница
у дуговима, да има „терет” од
милион евра, и да менаџмент
и прет ход на вла да то ком
прошлих година нису урадили пројекат по којем би се

финансирала њена реконструкција. Објаснио је да су у
прошлом сазиву Скупштине
одобрена средства за финансирање пројектно-техничке
документације, и то на инсистирање тадашњих опозиционих посланика СНС-а, али да
је тај пројекат завршио на суду, јер га је, како тврди, на намештеном тендеру добила
„Пајтићева фирма” из Новог
Сада, која је, наиме, дала пројекат који није био применљив
за панчевачку болницу.
Лазаров је додао и како је
највише новца из покрајинског буџета трошено на финансирање невладиног сектора и фантомских невладиних
организација.
Овом приликом је Саша
Левнајић, такође покрајински
посланик СНС-а, говорио о
усвојеној скупштинској одлуци
о изгледу и коришћењу симбола и традиционалних симбола
Аутономне Покрајине Војводине, која је на седници изазвала

много пажње и дискусије. Он је
казао како су неоправдане критике на текст поменуте одлуке
износили пре свега представници ЛСВ-а и ДС-а.
– Битно је напоменути како
је Статутом АПВ који је усвојен 2014. године, а уз сагласност највећег броја тада релевантних странака у Скупштини, између осталих и ДС-а, у
члану 9 веома прецизно дефинисан изглед симбола и традиционалних симбола Покрајине – прецизирао је Левнајић.
Нагласио је како је та одлука донета са две године закашњења, јер је, како је навео,
претходна влада избегавала да
донесе одлуку којом би се одредило коришћење симбола
који су већ прописани Статутом. Према Левнајићевим речима, тадашњем режиму ДС-а
сметало је то што симболи
имају обележја српске историје и традиције.
– Изнете су критике које нису на месту. Оспоравана је

традиционалност симбола, а
еминентни стручњаци и професори на факултетима су је
детаљно образложили и доказали на несумњив начин да је
реч о традиционалним српским симболима који су дубоко укорењени у историји Војводине – навео је Левнајић.
Он је рекао и да је била проблематична одлука о дуплим
симболима, али је подсетио
како је и то била тема пре две
године, када је усвојен Статут.
– Припадници претходне
власти 2014. године нису имали ништа против усвајања таквог статута, а сада нам држе
придике о томе како нигде на
свету не постоји регион или
држава са двоструким симболима – подвукао је Левнајић.
Став СНС-а је да је Влада
тим потезом спровела одлуку
Статута и тиме показала
озбиљност и одлучност у намери да се сваки закон поштује, а нарочито највиши правни
акт Покрајине.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МЛАДОСТ

Највећи проблем путеви и канализација
Двадесет година није
улагано у насеље
Однедавно, а након 22 године,
Месна заједница Младост поново има своје просторије. У
разговору за „Панчевац” Божидар Николић, председник
Скупштине МЗ, истакао је како
се мали напредак у насељу већ
може видети, али да је свакако
потребно урадити још много
пројеката и инвестиција.
Он је рекао да су канализација и неасфалтирани путеви
заправо највећи проблеми с
којима се становници Младости сусрећу.
– У последњих двадесет година се није улагало у насеље.
Постоји много спорних питања, али сада смо се покренули
с „мртве тачке”. Прошле године смо средили неколико улица и иако оне нису у потпуности уређене и асфалтиране,
довели смо их у пристојно стање – изјавио је Николић.
Говорећи о планираним
значајнијим инвестицијама,
издвојио је сређивање фекалне канализације у Скадарској
и Власинској улици.
– У сарадњи с „Водоводом”
и локалном самоуправом успели смо да издејствујемо
средства за овај пројекат, који
је планиран за ову годину –
истакао је Николић.
Подсетио је како је за 2016.
годину било планирано и уређење Пескане, али да су намењена сред ства реба лансом

буџета ипак прослеђена северној индустријској зони.
– Уступили смо тај новац
Граду јер сматрамо да је прече
опремити северну индустријску зону, како би дошли инвеститори и млади могли да се
запосле. Одрекли смо се инвестирања у Пескану за добробит целог Панчева – нагласио
је Николић.
Према његовим речима, МЗ
има одличну сарадњу с јавним
комуналним предузећима и
локалном самоуправом.
Он је навео и да МЗ жели да
ради на отварању поште, будући
да у насељу нема ни банкомата,

а у њему живи око 11.000 становника. Наиме, у склопу
зграде МЗ постоје просторије
које би могле да се уреде за
пружање оваквих услуга, што
би мештанима знатно олакшало свакодневицу. Такође,
рекао је да је у плану и отварање пијаце.
– Грађани морају да иду до
центра како би подигли новац
на банкоматима. Приоритет
нам је отварање поште и надам
се да ћемо у најкраћем могућем периоду решити тај проблем – подвукао је Николић.
Буџет ове месне заједнице на
годишњем нивоу износи око

600.000 динара, што је довољно
само за одржавање просторија
у којима се она налази. Николић је казао да чланови скупштине редовно долазе на састанке, који се одржавају и до
два пута месечно, а да грађани
имају обичај да им се обраћају
поводом разних проблема и
иницијатива, које они уредно
прослеђују надлежнима.

Страну
припремила

Сузана
Првуљ
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ТРЕЋИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА

КОНКУРС ЗА НОВЕМБАРСКУ НАГРАДУ ГРАДА

НОВАЦ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ
УЛИЦЕ 7. ЈУЛА

Предложите кандидате

Укупни приходи и
примања буџета умањени
за 21 милион динара
Средства и АТП-у за
аутобусе, „Хигијени”
за ауто-смећар и за
израду пројектно-техничке
документације за два
дворишта
Трећи овогодишњи ребаланс буџета
чланови Градског већа усвојили су на
седници одржаној 16. септембра и
буџет Града сада износи близу 6,1
милијарду динара. Овим ребалансом
укупни приходи и примања биће
смањени за 21 милион динара. Заменик градоначелника Предраг Живковић оценио је да је ситуација и поред
овог смањења задовољавајућа када је
реч о градским финансијама и да се
већина прихода остварује у очекиваном обиму.
При ход кла сич не бу џет ске по трошње, с обзиром на то да су рађене одређене анализе (од претходног ребаланса), има повећање од
шест милиона динара, и то од пореза на имовину (пет милиона динара) и од боравишне таксе (мили-

Важно је напоменути да је
овим ребалансом
смањено кредитно
задужење из 2015. године
за 35,7 милиона динара.
Кредитно задужење за
ову годину износи
674 милиона динара.
он динара). Када је реч о комуналној потрошњи (односи се на Дирекцију), умањени су приходи од доприноса за уређење градског грађевинског земљишта (20 милиона динара), а приходи по посебним прописима (на које локална самоуправа нема утицај) увећани су након
тран сфе ра од АП Вој во ди не од
укупно око 4,4 милиона динара (13
милиона динара је повећање од те-

кућих трансфера, али има и смањења капиталних трансфера од 9,5
милиона динара).
– Важно је напоменути да смо
овим ребалансом смањили кредитно
задужење из 2015. године за 35,7 милиона динара. Реч је о завршеним
инвестицијама, и то Дирекцијиним,
али имамо и једну техничку ставку
која утиче на повећање прихода, а
она је прописана Правилником о финансирању индиректних корисника.
Наиме, приходи који се нису до сада
евидентирали у буџету, а реч је о сопственим приходима Предшколске
установе „Дечја радост”, сада морају,
па тако имамо укупно повећање од
44 милиона динара. Укупни приходи
и примања овим ребалансом су умањени за 21,7 милиона динара – рекао
је Живковић.
Када говоримо о расходној страни
буџета, АТП ће добити 50 милиона
динара, а код осталих корисника реч
је о пренамени средстава.
Нацрт одлуке о измени Одлуке о
задуживању Града Панчева за финансирање капиталних инвестиционих расхода усвојен је на истој седници и он доноси уштеду од преко 50
милиона динара, који ће бити на располагању за друге намене. Министарство финансија ће са 50 одсто
учествовати у финансирању радова у
Улици 7. јула, што значи да уштеда
износи преко 42 милиона динара.

Уштеде има и након завршених радова на градском платоу (девет милиона), као и 37,4 милиона динара
предвиђених за експропријацију земљишта. Прекњижавањем се тако
долази до близу 100 милиона динара.
– Кредитно задужење за ову годину
износи 674 милиона динара, а с поменутих 100 милиона динара, и уз
измену ове одлуке о кредитном задужењу, планирали смо да 13,5 милиона наменимо ЈКП-у „Хигијена” за набавку ауто-смећара, 84 милиона динара АТП-у за набавку аутобуса и 2,5
милиона динара за израду пројектно-техничке документације за два
дворишта: у Браће Јовановић 24 и у
Др Светислава Касапиновића 24 –
појаснио је Живковић.
Национални савет ромске националне мањине из Панчева добио је просторије у Војводе Петра Бојовића 10.
Поред оснивачких аката, и статути
су морали бити усклађени са Законом о култури, па су већници усвојили практично нове статуте Дома
омладине, Градске библиотеке и Дома културе „25. мај” у Долову. Новина у закону, па тако и у овим статутима, јесте да су процедура и услови за
избор директора појашњени.
М. Димитрић

Град Панчево позива грађане, правна лица и све друге организације да
предложе кандидате за Новембарску
награду Града Панчева.
Критеријуми су исти као и ранијe, те се ова повеља додељује појединцима, организацијама или
предузећима који имају пребивалиште односно седиште у Панчеву
за вредна достигнућа значајна за
град, постигнута у последњих годину дана.
Под достигнућем се подразумева:
1. изузетно дело у области уметности:
– публиковано дело књижевног и
преводилачког стваралаштва,
– дело које је изведено односно
приказано на позоришној сцени и
другом простору намењеном за извођење дела ове врсте,
– филмско и радио-телевизијско
остварење приказано у биоскопској
дворани или емитовано у радио-телевизијском програму и другим облицима електронских и писаних медија,
– дело које је изложено односно
презентирано у галерији и другом
простору намењеном за презентацију дела ликовног и примењеног
стваралаштва, визуелних и проширених медија,
– музичко или музичко-сценско дело изведено у концертној или позоришној дворани и другом простору намењеном за извођење дела ове врсте;
2. у области науке:
– научно остварење односно рад у
друштвеним, хуманистичким, природним и техничким наукама који
као резултат има нова сазнања и
синтезу постојећих с циљем њихове
примене, који представља допринос
развоју научне области или развоју
нових производа, метода или технолошких поступака, под условом
да је објављено у научној и стручној
литератури, одговарајућим научним часописима или другим начином јавног саопштавања,
– проналазак који је у смислу одредаба Закона о патентима признат и
уписан у законом утврђен регистар;
3. у области медицине:
– рад или резултати изузетне
вредности појединца којима је дао
значајан допринос развоју и унапређењу медицине и здравствене
заштите људи;
4. у области архитектуре и урбанизма:
– изузетно дело у области архитектуре, урбанизма или реконструкције објеката,

– урбанистички планови за концепцију и методологију, под условом да су усвојени и да је њихова
реализација отпочела;
5. у области новинарства:
– изузетно остварење појединца у
новинарству или публицистици, за
серију или више написа, телевизијских или радијских прилога или емисија, публицистичких радова о темама од значаја за укупан друштвени
живот Панчева и другим облицима
електронских и писаних медија,
– креативни допринос уређивању
рубрике, емисије и програма којима се значајно доприноси информисању грађана Панчева;
6. у области образовања:
– изузетно дело и резултат васпитно-образовног или инструктивног рада и резултат у организацији
и развоју школства града Панчева у
целини, или у појединим његовим
областима;
7. у области спорта:
– рад или резултати изузетне вредности појединца којима је дао значајан допринос афирмацији, развоју и
унапређењу спорта (врхунски спортисти – чланови спортских организација из Панчева, односно самостални
професионални спортисти, за изванредне резултате у одређеној грани
спорта; спортски стручњаци, стручњаци у спорту и научни радници за
нарочито вредне доприносе унапређењу области спорта; спортски радници за допринос организовању, развоју
и унапређењу области спорта);
8. у области привреде:
– рад или резултати изузетне
вредности појединца или правног
лица којима је дат значајан допринос афирмацији, развоју и унапређењу привреде у граду Панчеву;
9. у области социјалног и хуманитарног рада:
– рад или резултати изузетне вредности у области социјалног и хуманитарног рада у граду Панчеву.
Предлог у писаној форми који садржи податке о кандидату и детаљно образложење о достигнућу или
резултатима рада за које се кандидат предлаже, као и личне податке
предлагача (име, презиме, адресу)
треба доставити на писарницу у
Градском услужном центру (Петра
Драпшина).
Конкурс је отворен до 15. октобра, а ово градско признање традиционално се додељује поводом 8.
новембра – Дана града Панчева.
М. Д.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ СТЕ СЕ ПРИПРЕМИЛИ ЗА ЈЕСЕН?

РЕФЕРЕНДУМ О ДАНУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Гласање и у Панчеву
Републичка комисија за спровођење
референдума обавестила је грађане
Републике Српске да ће у недељу, 25.
септембра, бити одржан републички
референдум с питањем: „Да ли подржавате да се 9. јануар обележава и
слави као Дан РС?” Представништво
Републике Српске у Србији организоваће гласање за њене држављане
који на тај дан буду у Србији, а у
складу са одлуком Републичке комисије за спровођење референдума.
Заменик председника те комисије
Бранко Ковачевић изјавио је за „Панчевац” да ће се у Србији гласати у пет
градова, односно на пет гласачких места, и то у Панчеву, Београду, Зрењанину, Новом Саду и Суботици. Како је
појаснио, гласачко место у Панчеву
налази се на Стрелишту, у простори-

јама Удружења Крајишника (Улица
Стевана Сремца 37). У Суботици ће
грађани моћи да гласају на Тргу цара
Јована Ненада 15/13, у Зрењанину у
Дому младости (Улица Народне
омладине 1), у Новом Саду у просторијама Савеза крајишких удружења
(Улица Змај Огњена Вука 2), а у Београду у просторијама Представништва Републике Српске (Булевар деспота Стефана 4/4).
Свих пет изборних места на којима ће се грађани Републике Српске
из ја шња ва ти о Да ну Ре пу бли ке
Српске биће отворено од 7 до 19 сати, а за гласање је потребна важећа
лична карта издата у Републици
Српској. Процењује се да право гласа има око 20.000 грађана Републике Српске у Србији.
М. Д.

НОВИ ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР У МИНИСТАРСТВУ
КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Антић уместо Мирковића
Нови државни секретар у Министарству културе и информисања је Новица Антић – објављено је 15. септембра у „Службеном гласнику”. Антић је на том месту наследио Сашу
Мирковића.
Антић је књижевни преводилац и у
два мандата био је секретар у Мини-

старству културе. На месту помоћника министра културе и информисања
и даље су остале Ана Вучетић, Оливера Живановић, Александра Фулгоси и Асја Драча Мунтеан.
Новица Антић је добитник више
престижних награда за преводилачки посао.
М. Д.

Високи трошкови огрева и зимнице

С. ЈОВАНОВИЋ

С. ПЕЈОВИЋ

С обзиром на то да долазак јесени са
собом увек носи и спремање зимнице, куповину дрва за огрев, набављање уџбеника за школу и многе друге
трошкове, ове недеље смо питали суграђане докле су стигли у припремама за предстојећи период и колико
им то представља оптерећење у финансијском смислу.
СЛОБОДАН ЈОВАНОВИЋ, незапослен:
– На неки начин се још увек припремам за јесен. Неке ствари су већ
завршене, а на неким још увек треба
да се ради. Ипак, сматрам да ћу све
успети да средим, иако је за овај годишњи период увек потребно издвојити више новца.
СЛАВИЦА ПЕЈОВИЋ, пензионерка:
– Ни на један начин се не припремам за јесен. Сматрам да ми је држава узимањем дела пензије ускратила
много тога. Веома тешко се снала-

В. ВАСИЉЕВСКИ

Н. ЦВЕЈИН

зим, а највећи проблем је то што се
осећам превареном.
ВЛАДИМИР ВАСИЉЕВСКИ, столар:
– Припремили смо се за јесен, а већ
смо доста тога обезбедили и за зиму.
Супруга завршава зимницу, купили
смо дрва за грејање. Свакако, све то изискује веће новчане трошкове. Нама је
неопходно макар десет метара дрва,
која иначе коштају око 40.000 динара,
али шта да се ради. Деци смо купили
гардеробу, а кренула су и у вртић.
НАДА ЦВЕЈИН, пензионерка:
– Припремам се за предстојећи период и већ сам завршила спремање ајвара. Када сам у граду, имам централно грејање, а када сам у селу, набављам нешто мало за огрев, тако да ми
то не представља проблем. С обзиром
на то да током лета никуд не идем, ова
припрема ми не представља велики
терет у финансијском смислу.

К. ЂУРИЋ

С. ЈОВИЧИЋ

КЛАРА ЂУРИЋ,
економски техничар:
– Половично сам се припремила
за јесен. Свакако да предстојећи период изискује веће трошкове, за
огрев и зимницу је потребно издвојити више новца, међутим, за нас
није велики проблем. Ћерка ми се
удала и завршила факултет, син је
запослен, а ми смо задовољни овим
што имамо.
СТЕВАН ЈОВИЧИЋ,
зубни техничар у пензији:
– Спреман сам за јесен. Захваљујући томе што мој син и ја имамо приватну ординацију, можемо да обезбедимо све што нам је неопходно за
предстојећи период. Од моје пензије
не бих могао да издржим ни месец
дана. Свима бих препоручио да док
су млади, покрену неки посао од којег би касније могли да живе.
Анкетирала С. Првуљ
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ОД 27. ДО 29. СЕПТЕМБРА

УЛАГАЊА ОД ОКО 17 МИЛИОНА ЕВРА

„Техномаркет” на
сајму у Француској

ДВА НОВА ОБЈЕКТА „АЗОТАРЕ”

Компанија „Техномаркет”
учествоваће од 27. до 29. септембра на салону „H’Expo” у
Нанту у Француској, у склопу
77. конгреса социјалног становања. Поред „линеал” серије енергетски ефикасних
прозора и „алуминик ЦС55”
стаклених фасада, динамичном француском тржишту

представиће и посебно развијене ТМТ64ФР прозоре,
намењене реновирању постојећих објеката и побољшању
њихове енергетске ефикасности. Компанија „Техномаркет” очекује да ће овим наступом значајно учврстити
тржишну позицију и проширити сарадњу с француским
компанијама.

Од оснивања „Техномаркета”, пре 26 година, фокус
је на развоју технолошки напредних производа, попут
„линеал” енергетски ефикасних система за производњу
прозора и врата, „алуминик
ЦС55” система стаклених
фасада, вент-система потконструкција за вентилисане

фасаде, клизних система...
„Техномаркет” извози у 32
земље, а производи ове фирме постоје на референтним
објектима, попут новог стадиона фудбалског клуба „Зенит” у Санкт Петербургу, синагоги у Њујорку, терминалу
аеродрома у Акри и многим
другим објектима у свету.
М. Д.

Ремонт постројења
и инвестициона
улагања
„Специјална лука”
д. о. о шанса
и за град
Инвестициона улагања у „ХИП–Азотару” треба да буду завршена до 15. октобра, када ће
бити готови халa мокрог поступка и торањ КАН-а и почети пробни рад. Реч је о већем
инвестиционом улагању у ову
српску фабрику, која је једна
од највећих фабрика минералних ђубрива и азотних једињења у региону и једини произвођач амонијака, карбамида и
амонијум-нитрата у Србији.
Вредност ових инвестиција
је око 12 милиона евра, а уобичајене ремонтне активности, које су такође у току, износе око пет милиона евра.
Нова хала и торањ, с новом
технологијом, изграђени су на
истом месту где су били стари
објекти. Торањ је висок преко
75 метара, а хала мокрог поступка у основи има 2.500 квадрата, више нивоа и савременију технологију, која ће допринети да загађење буде мање, а квалитет производа бољи.
В. д. директора „ХИП–
Азотаре” Миљан Ђуровић рекао је да ће бити постављени
пречишћивачи за прашину која се ствара приликом ломљења камења, као и најсавременији управљачки системи.
– Поступком производње
КАН-а и САН-а ће се управља-

ИЗ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ

Миљан Ђуровић,
в. д. директора „Азотаре”

Панчево, које припада Регионалном одељењу Нови
Сад, имало је 255 поднетих
пријава, а за претходну годину
221. Испред Панчева је Нови
Сад, а иза нашег града су Суботица, Зрењанин и Вршац.
На укупној листи (свих регионалних одељења) Панчево је на четрнаестом од 26
места, тј. општина и градова.
Пријављени приходи за
првих сто подносилаца пореских пријава с највећим исказаним приходима крећу се
у распону од 30 до 250 милиона динара.
Подносиоци су у пореским
пријавама најчешће исказали
следећа занимања: дипломирани економиста, дипломирани правник, инжењер, доктор,
директор, менаџер. Прошле
године, према коначним подацима, на територији Републике Србије примљено је укупно
19.705 пријава за утврђивање
годишњег пореза на доходак
грађана за 2014. годину.
Када говоримо о полној
структури подносилаца, у
овој години је било 68% мушких и 32% женских подносилаца.
М. Д.

Повећање капацитета
производње
Планирано је да до краја ове
године буде произведено око
80.000 тона готових примарних производа, што би била и
делимична залиха за главну
сезону. У 2017. години треба

производња са интермедијерима износила преко 1,2 милиона тона годишње – најавио
је Ђуровић.
Уз остале фабрике које раде
у нашој земљи, а има их још
четири, било би покривено 90
одсто потреба пољопривредника у Србији, а увозио би се
само карбамид.
Стручњаци „Азотаре” имају
и дугогодишњу сарадњу са Институтом „Тамиш” и заједно
раде на томе да све врсте ђубрива (посебно оне које се мање користе) приближе потрошачима.
Развој Луке и Гринфилда 2?
Унапред припремљеним планом реорганизације било је
предвиђено да се ове године
из састава „ХИП–Азотаре”,
као засебно предузеће, издвоји
„Азотарина” лука, па је тако

Србији, а ЕУ финансира такве
пројекте – открива део планова директор „Специјалне луке” Миљан Ђуровић.
Он додаје да је у плану и изградња марине, јер само у Београду има преко 12.000 пловних објеката, а поправке јахти
и бродова се раде у околним
земљама. У Србији има и мали
број бензинских пумпи на Дунаву, па и ту види шансу, као и
у изградњи зимовника с хангаром за пловне објекте.
Директор Ђуровић се нада
да ће бити прилике за сарадњу с Градом, пре свега због тога што се градско земљиште
(Гринфилд 2) наслања на
„Азотарино”.
– Ми бисмо с представницима Града разговарали о
овим нашим идејама и урбанистичким пројектима. И ми

Хала мокрог поступка и торањ КАН-а

Панчевци пријављују
порез на доходак

Пореска управа Републике
Србије је, према обрађеним
подацима, у законом предвиђеном року, примила
укупно 19.887 пријава за
утврђивање годишњег пореза
на доходак грађана за 2015.
годину. Највише пријава
поднето је на територији коју обухвата Регионално одељење Београд – 13.979, односно око 70 одсто укупног
броја пријава. Регионално
одељење Нови Сад примило
је укупно 3.605 пријава, а нешто изнад 1.100 пријава –
Регионално одељење Пореске управе у Нишу, колико и
Регионално одељење у Крагујевцу, наводи се на сајту
Пореске управе Србије.
Обавезу пријављивања годишњег пореза на доходак
имали су грађани који су у
2015. години остварили доходак већи од 2.201.220 динара, односно од троструке
просечне годишње зараде по
запосленом исплаћене у Републици Србији у тој години.
Подносиоци пријава с највећим приходима углавном су
из Београда и из већих градова у Србији.

производног погона – изјавио
је Ђуровић.
Панчевачка „Азотара” је,
као што је уобичајено за ово
доба године, у ремонту, а ради
се и замена примарног катализатора у погону Амонијак,
који је, иако потрошни део,
врло скуп, а у погону Киселине мењају се реформери.
Фабрика планира да покрене
производњу почетком новембра, до када ће се сви радници
који су били упућени на принудни одмор вратити на посао.

ти из командне собе и цео
процес ће бити аутоматизован. То значи да ће квалитет
вођења технолошког процеса
бити сигуран и тачан, производ ће настајати по строгим
правилима, а грешке ће бити
смањене на најмању могућу
меру. То ће, нормално, допринети побољшању и услова у којима раде запослени, а добиће
се и нешто већи капацитет

да се ради уобичајеним темпом, што значи да би фабрика два месеца била у ремонту,
а снабдевеност тржишта биће
на бољем нивоу него ове године.
– Све остале инвестиције
које ће се у „Азотари” радити
по Унапред припремљеном
плану реорганизације неће изискивати додатно заустављање
погона, а у плану су инвестиције у заштиту животне средине, у повећање капацитета и
допуну асортимана, јер планирамо да инсталирамо ротациону пећ, како бисмо добили
комплексна ђубрива односно
НПК. Подићи ћемо капацитете КАН-а и САН-а. До краја
реализације УППР-а повећаћемо производњу за 50 одсто,
односно подићи ћемо производњу готових производа на
650.000 тона, док би укупна

настала „Специјална лука” д.
о. о. Панчево. То предузеће
има 65 запослених, а његова
основна делатност је пружање
услуга у областима речног
превоза робе, железничког
транспорта и, у мањем обиму,
складиштења робе. За првих
седам месеци биланс пословања је позитиван.
– Желимо да постанемо међународна лука и да понудимо
и нове услуге. Када говоримо о
железничком транспорту, у
плану је интермодуларни превоз, односно плац са специјалним дизалицама, како би се
вршило груписање вагона с
робом или би се роба утоваривала на барже. У развојним
плановима је и изградња ро-ро
терминала захваљујући којем
би камиони могли директно с
рампе да прелазе на баржу.
Овакав терминал не постоји у

и Град бисмо имали интереса
када би се то градско земљиште, с површином од око 160
хектара, урбанистичким плановима усмерило и у правцу
наших делатности. Првенствено мислим да би та површина
могла бити искоришћена за
магацинско-смештајне капацитете – прича Ђуровић.
„Специјална лука” има око
20 хектара, али то није довољно за смештајне капацитете робе која би могла да долази, јер
докови могу да издрже и разне
врсте специјалног и тешког терета. Директор је на крају подсетио да трећа обилазница око
Београда, која је у плану, треба
да прође у непосредној близини „Азотаре” и „Луке”.
„Азотара” после одвајања
„Луке” има око 880 радника, а
„Лука” шездесет пет.
М. Димитрић

НИС ИСПЛАЋУЈЕ ДИВИДЕНДЕ

Расподела дела добити
Ком па ни ја НИС за по че ла је
ис пла ту ди ви ден ди ак ци о на ри ма из до би ти за 2015.
го ди ну и за ту свр ху је из дво је но 4,026 ми ли јар ди ди на ра, што је 25 од сто не то
до би ти из прет ход не го ди не.
У скла ду са од лу ком Скуп шти не ак ци о на ра НИС-а,
пра во на ди ви ден ду има ју
сви ак ци о на ри ко ји су би ли
упи са ни у Цен трал ном ре ги стру, де поу и кли рин гу хар ти ја од вред но сти као вла сни ци ак ци ја на дан ак ци о на ра VIII ре дов не скуп шти не ак ци о на ра, од но сно 18.
ју на 2016. го ди не.
Грађанима Србије који поседују акције НИС-а биће исплаћено 20,99 динара по акцији, што је износ који се добије
када се од бруто вредности

дивиденде по акцији одбије
порез од 15 одсто који је НИС
дужан да обрачуна и уплати

при исплати ове накнаде.
Уплата мањинским акционарима обавља се преко Цен-

тралног регистра хартија од
вредности, и то на рачуне које
користе за трговање акцијама
или на рачуне које су дали
приликом пријављивања за
бесплатне акције.
Руско-српски нафтни гигант је 18. јуна 2016. имао
укупно 2.157.792 акционара, а
већински акционар је руска
компанија „Гаспромњефт”,
која поседује 56,15 одсто акција. Република Србија поседује 29,87 одсто, а у поседу
осталих мањинских акционара је 13,98 одсто акција. Република Србија је на дан акционара поседовала 48.712.074
акције, па ће на име дивиденде из добити за прошлу годину
у буџет бити уплаћено
1.202.701.107 динара.
З. Ст.
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ПРИЛИКА ЗА РЕБРЕНДИРАЊЕ ГРАДА
Алтернативне врсте
мобилности

ЗАВРШЕН СВЕТСКИ КОНГРЕС
О УПРАВЉАЊУ ЧВРСТИМ ОТПАДОМ

Пред нама је дуг
и скуп пут

Увођење корисних
еколошких навика
Панчево је и ове године део
велике европске породице
градова у којима je од 16. до
22. одржана еколошка манифестација посвећена заштити
животне средине и одрживом
развоју – Европска недеља мобилности. Реч је о кампањи
која промовише одрживу урбану мобилност и идеју да државе, локалне самоуправе и
грађани промене свест како би
у заједници више користили
алтернативне врсте мобилности у сврху очувања животне
средине. Слоган овогодишње
манифестације гласио је: „Паметна и одржива мобилност”.
Захваљујући Секретаријату
за заштиту животне средине,
Панчево је већ шест година
редован учесник ове значајне
европске еколошке кампање, с
том разликом што је 2016.
имало титулу „златни учесник” и тако испунило услове
за званичну кандидатуру за
престижну награду „Европски
град мобилности”.
Многобројне акције
Активности у оквиру овогодишње кампање осмишљене су у
складу с темом „Паметна мобилност – јака економија!”,
коју је одредила Европска комисија. Дејан Радивојев, мастеранд Факултета техничких
наука, одржао је у петак, 16.
септембра, у малој сали градске куће, предавање под називом „Алтернативни видови

превоза – већа безбедност у саобраћају”. Наредног дана, 17.
септембра, тамишки кеј био је
препун љубитеља ролера,
скејтборда, бицикала и веслања, који су промовисали здрав
начин живота. Ову акцију су
подржали панчевачки клуб
„Спортико”, Веслачки клуб
„Тамиш” и Клуб екстремних
спортова „Авантура 4 х 4”. У
недељу, 18. септембра, била је
затворена једна од главних
панчевачких улица – Улица
Жарка Зрењанина, од Улице
др Жарка Фогараша до Улице
др Светислава Касапиновића.
На том простору су чланови
Фитнес-центра „Флекс”, Фитнес-клуба СМС и Триатлон
клуба „Тамиш” демонстрирали рекреативне активности –
фитнес, јогу, балет итд.
У среду, 21. септембра, ученици и професори Машинске
школе Панчево представили су
справу за вежбање „Спартакус”
и ветрогенератор. Поводом

обележавања Међународног
дана без аутомобила, 22. септембра, за моторна возила био
је затворен Кеј Радоја Дакића.
Учесницима
ове
акције
Комитет за безбедност саобраћаја поклонио је 40 сетова LED
сигнализације за бицикле.
Панчевачки „бициклофон”
Централна манифестација овогодишњег обележавања Европске недеље мобилности одржана је у уторак, 20. септембра, у
градској кући. Локална самоуправа је промовисала „бициклофоне” – тренажне двоточкаше с пуњачима за мобилне
телефоне. „Бициклофон” је постављен у холу Градске управе,
као и на још два места – у холу
главнe аутобускe станицe и у
холу Културног центра. Идеју
Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе
Панчево реализовао је тим
професора и ученика Машинске школе у Панчеву.

Том приликом је градоначелник Саша Павлов истакао
да наш град чини све да ребрендирамо град, који је био
једна црна еколошка тачка, и
да је кампања Европска недеља
мобилности изузетно значајна
за Панчево. У свом обраћању
присутнима Катарина Бањаи,
чланица Градског већа задужена за екологију, рекла је да
иновација (у овом случају „бициклофон”) сврстава Панчево
у групу градова који се активно
залажу за увођење алтернативних видова мобилности, очување животне средине, подизање
свести становника и промоцију
здравог начина живота. С друге
стране, директор Машинске
школе Панчево Милорад Илић
подсетио је јавност на то да је
ова школа кроз неколико пројеката показала да je као образовна установа одговорна и да
размишља о подизању свести и
унапређењу у области заштите
животне средине.

ЕКОЛОШКА КАМПАЊА – ДАН ЗАШТИТЕ ОЗОНСКОГ ОМОТАЧА

У Новом Саду је од 19. до 22.
септембра одржан Светски
конгрес о управљању чврстим отпадом, на којем је
учествовало више од 1.300
учесника из чак 72 државе.
Према речима Владимира
Галића, покрајинског секретара за екологију, ова манифестација је имала значај
како за АП Војводину, тако и
за саму Републику Србију.
Превентива у заштити животне средине управљањем отпадом само је једна од великог
броја тема о којима су светски
признати стручњаци расправљали током овог тродневног
скупа. Секретар Галић је истакао да је ово била изузетна
прилика да надлежни у држави стекну нова знања у овим
областима, да остваре партнерство с међународним субјектима и тако обезбеде финансијску подршку, која је и те
како потребна.

Према речима надлежних
из покрајинског еко-секретаријата, управљање отпадом је
један од највећих проблема
заштите животне средине на
територији АП Војводине и у
тој области највише заостајемо у односу на стандарде
Европске уније. Они истичу
да је наша обавеза да се овој
проблематици приступи стратешки и системски, у складу с
међународним конвенцијама,
директивама и стандардима
ЕУ. Покрајински секретаријат
за урбанизам и заштиту животне средине наглашава да је
посвећен активностима које
доприносе бољој и ефикаснијој заштити животне средине
и здравља људи и да ће у следећем периоду дати свој максимум у пружању техничке и
финансијске подршке локалним самоуправама за успостављање добре праксе и у области управљања отпадом.

ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДНИМ ШКОЛАМА

Новац за бољу праксу

Едукација и дружење у Дому омладине
Акција Покрета
горана и центра
волонтера Панчево
Еко-квиз без
победника
Дан заштите озонског омотача,
16. септембар, у нашем граду је
обележен манифестацијом у
Дому омладине коју је трећу
годину заредом организовао
Покрет горана и центар волонтера Панчево, уз подршку Секретаријата за заштиту животне средине Града Панчева.
Према речима Љиљана Коневски, председнице Покрета
горана и центра волонтера Панчево, основни смисао ове кампање је да се ђаци основних и
средњих школа окупе и покажу
своје знање о климатским променама, о нарушавању животне
средине услед тих промена и о
томе како заштитити озонски
омотач. Она је на почетку манифестације поздравила госте и
позвала ђаке да се прикључе
овом удружењу и на тај начин
допринесу здравијој животној
средини, али и да квалитетно
проведу слободно време.
После поздравног говора
председнице удружења наступио

је хор ОШ „Исидора Секулић”,
чији су чланови отпевали неколико песама на тему екологије и озонског омотача. Потом
је професорка географије
Бранка Марковић одржала
предавање о озонском омотачу, његовом настанку, угрожености, штетности УВ зрачења и
начинима заштите озоносфере. Након тога су се ученици
Економске и Пољопривредне
школе такмичили у еколошком квизу. Победника није
било, јер су две екипе, и по
окончању продужетака, имале
исти број бодова.

Поред ове, централне манифестације, пројекат „Чувајмо
озон, чувајмо наше здравље”
обухвата и одржавање серије
радионица и предавања у
основним и средњим школама
на територији целог Панчева с
циљем продубљивања сазнања
наших суграђана о озонском
омотачу и последицама УВ
зрачења на људе услед постојања озонских рупа. Према речима Милене Јовишић, тимлидерке Покрета горана и
центра волонтера и координаторке пројекта, едукација ученика спроводи се у две форме:

за ученике нижих разреда волонтери удружења организују
радионице, а за средњошколце еколошке квизове.
– Покрет горана и центар
волонтера Панчево наставиће
у наредном периоду да обилази образовне установе, а циљ
нам је да обиђемо све школе
на територији града. Деци је
све ово ново, јер се о озонском
омотачу у основној школи учи
тек у осмом разреду. Тема је
веома интересантна школарцима, посебно део који се односи на негативно деловање
УВ зрачења и болести које оно
изазива. То их додатно заинтересује, тако да онда причамо и
о заштити, о томе како бисмо
морали да се понашамо да бисмо се заштитили од негативног УВ зрачења и шта треба
урадити да бисмо допринели
смањењу озонских рупа – рекла
је Милена Јовишић.
На крају треба истаћи да је
пројекат „Чувајмо озон, чувајмо наше здравље” пре четири
године подржао Покрајински
секретаријат за заштиту животне средине, а последње две
године одржавање манифестације финансијски помаже Секретаријат за заштиту животне средине Града Панчева.

МЕМОРИЈАЛ „МАКСИМ СИМИЋ”

Десет година сећања
Ученици и наставници Школе
за основно и средње образовање „Мара Мандић” организовали су традиционалан меморијални турнир „Максим Симић”,
посвећен бившем директору те
школе, који је пре десет година
трагично изгубио живот у саобраћајној несрећи. Турнир је

ове године имао специфичан
карактер, јер су учествовале
екипе састављене од просветних радника и ученика. У кругу
те образовне установе надметали су се ђаци и наставници из
ОШ „Мирослав Мика Антић”,
ОШ „Олга Петров” из Банатског
Брестовца, ОШ „Ђура Јакшић”

и ОШ „Аксентије Максимовић”
из Долова.
Резултат је био у другом
плану, а највише талента и
умећа показали су професори
школе „Мара Мандић”, који су
достојног спортског ривала
имали у екипи ученика те
школе. После турнира је орга-

низовано дружење и евоциране су успомене на Максима
Симића. Колектив те образовне установе овом приликом
захваљује свима који су својим
присуством подржали идеју
школе „Мара Мандић” да сачува успомену на колегу и
пријатеља Максима Симића.

За седам установа
8,2 милиона динара
Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и
шумарство мр Вук Радојевић
потписао је у петак, 16. септембра, уговоре с директорима седам средњих пољопривредних школа из Војводине,
које су оствариле право на
средства у оквиру конкурса
ресорног секретаријата намењеног њиховом опремању
и унапређивању практичне
наставе. Међу њима је и панчевачка
пољопривредна
школа „Јосиф Панчић”.
Реч је о уговорима чија је
укупна вредност око 8,2 милиона динара, а ова финансијска подршка школама
треба да допринесе осавремењавању наставног процеса
у складу са оним што су те
установе исказале као своје
приоритете.
Бесповратна
средства су додељена за набавку система за наводњавање, за противградне мреже,
опремање сточних фарми и
опрему за биљну производњу
у заштићеном простору.
– Могу да констатујем да
по љо привредне шко ле у
Војводини на најбољи могући начин имплементирају теорију у праксу и када је
реч овим средњим школама, мо жемо го во рити о

дуалном образовању. Циљ је
свакако да овим инвестицијама утичемо да се у поменутим средњим школама подигну капацитети, да њихов
рад буде што ефикаснији и
да се унапреди практична
настава – изјавио је представницима медија мр Вук
Радојевић након потписивања уговора с корисницима
ових средстава.
Ресорни секретар је позвао
директоре средњих пољопривредних школа из наше
покрајине да направе предлог заједничких приоритетних потреба, како би Секретаријат сачинио концепт с
циљем што боље припреме
за наредну буџетску годину.
Директори војвођанских пољопривредних школа истакли су важност оваквих уговора, који њиховим ђацима
доносе велику корист, јер је
реч о стручним школама које имају традицију и где се
учи живот на делу. Углавном
сви ови ђаци након школовања нађу посао, јер су, по речима својих професора, добро обучени за своју струку.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА
Х РАНА З А Д У ШУ

Како чувамо
драгоцености?

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, свако од нас се
нашао у ситуацији да треба
да сачува нешто драгоцено.
Начин на који водимо рачуна о драгоценостима, како
их чувамо, како, коме и колико их показујемо, много
говори о нама самима.
За некога је највећа драгоценост новац, па отвара
рачуне у банкама, купује сефове и планира инвестиције
које ће донети још више
новца. Други праве лепо
опремљене гараже, где
склањају своје драгоцености
на точковима од могућих
оштећења и, не дај боже,
крађе. Неки трећи уграђују
скупе алармне системе и камере да сачувају своје уметничке драгоцености, или
плаћају малу војску добро
утренираних и обучених
људи којима је животни позив да чувају и обезбеђују.
Неки спавају мирније ако
њихове драгоцености чувају
„звери” опасног изгледа.
Свима је заједничко да су
веома везани за своје драгоцености, да их љубоморно
чувају, али исто тако желе да
им се други диве. Желе да дају себи важност, да нагласе
илузију моћи коју им лажно
подгрева њихова најчуванија
и највољенија драгоценост.
Дубоко несвесни да се та иста
илузија може лако распасти
због једне лоше процене, не-

прилагођене брзине или немара других. Сама мисао о
губитку ствара исти осећај
страха као и стварни губитак.
Тешко је и замислити како је
живети у сталном страху од
губитка драгоцености. Ако је
стално под кључем и сакривена, нико не зна да постоји и
нема преко потребног дивљења и зависти других. Ако је
вечито изложена погледу
других, ризик од губитка се
повећава и страх се шири и
трује изнутра.
А шта је са оним драгоценостима које се не стављају
под кључ? Научници су прецизно израчунали: да се појавимо баш ми, у овом тренутку, на овом месту, на
овој планети, шансе су један
према 400 трилиона! Свако
од нас, без изузетка, поседује највећу драгоценост, једину и непоновљиву у целом универзуму. Шта радимо с њом, колико и како је
чувамо? Колико уживамо у
својој јединствености?
Свакодневно се срећемо с
људима који уништавају своју драгоценост желећи да буду као неко други. Пожељно
је и једино прихватљиво мењати свој изглед до унапред
одређеног, тренутно популарног савршенства и угушити побуну душе, која зна
да је сва лепота у јединствености и малим несавршеностима по којима смо другачији и само своји. Ако освестимо сопствену вредност,
као нешто непоновљиво,
предивно баш такво какво је,
почеће и други да увиђају и
да нас цене по оном што јесмо, а не по оном шта би
требало да будемо.
Чувати љубоморно своје
драгоцености и живети у
сталном страху од губитка
или уживати у непроцењивој величанствености властитог бића – одлука је, као
и увек, на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Нега лица са 50 плус
Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Са уласком у менопаузу
смањује се производња хормона, нарочито протеина
колагена, који је под контролом естрогена. Тако долази до очигледне промене
у структури и изгледу коже.
У првих пет година менопаузе жена изгуби трећину колагена у кожи.
Естроген обавља основну
функцију одржавања еластичности, али у овом добу
жене он радикално опада и

зато долази до исушивања и
опуштања коже. Назолабијалне боре су изражене, а кожа лица и врата се опушта.
Истовремено, појачан удео
прогестерона у односу на
естроген може довести до појаве адултних акни. Употреба
нежних пилинга је сада обавезна да не би дошло до затварања пора и појаве акни.
Важно је да се препарати за
скидање вишка масноће за-

мене благим средством које
уклања само нечистоће, а не
и масноћу коже.
У овом периоду живота
ваша крема треба да садржи, поред липида, пептида и
фитохормона (из биљака), и
коензим Q10, хијалуронску
киселину, колаген и комплекс витамина. Антирид је
обавезан. Сада важну улогу
не игра природа, већ правилна нега и заштита, односно прехрана и хидратација.
Третмани лица који дају
одличне резултате су инјекциона мезотерапија, радиоталасни лифтинг, средњи
хемијски пилинзи (као што
је ТЦА, при чему долази до
уклањања површинског слоја коже, а тако и до глачања
бора), хранљиви, лифтинг и
слични третмани.
У овом периоду жене највише посежу за филерима
(попуњивачима бора) и
естетским операцијама, али
треба знати да ништа од тога не вреди ако вам је кожа
сива и испошћена. Живот
кожи могу дати само правилна нега, квалитетне креме и одговарајући козметички третмани. Корисно је
знати да се ћелије коже најбрже обнављају између један сат после поноћи и 5 сати ујутру, а активни састојци
из ноћних крема додатно
подстичу регенерацију и хидратацију коже.

Петак, 23. септембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ У ПРАКСИ

ГУСЕНИЧАРИ КАО
ЦИВИЛИЗАЦИЈСКИ ИСКОРАК
Олакшице за ђаке
Гимназије и ЕТШ
који се крећу
уз помоћ колица
Стигла и нова опрема
за ОШ „Бранко
Радичевић”
Три ученика Гимназије „Урош
Предић” и један ђак Електротехничке школе „Никола Тесла” који се крећу уз помоћ
инвалидских колица од прошлог петка, 16. септембра, коначно могу да на много лакши
начин уђу у школске зграде,
али и да без проблема оду на
спрат и стигну до било које
просторије у школи.
Панчево је, наиме, један од
десет градова у Србији чија је
Интерресорна комисија изабрана за учешће у пројекту
„Унапређење професионалне
подршке у заједници – важан
корак у инклузији деце”, који
се спроводи у партнерству с
Канцеларијом УНИЦЕФ-а за
Србију и Центром за социјалну политику, а у сарадњи са
Сталном конференцијом градова и општина и Тимом за
социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе РС.
Пројекат је намењен унапређењу развоја деце и побољшању њиховог приступа инклузивном образовању, здравственим и социјалним услугама и
подршци њиховим породицама. Интерресорној комисији у
Панчеву су у две рате додеље-

Равноправан приступ за све
на средства у укупном износу
од 11.365 америчких долара.
Од дела овог новца набављена
су два гусеничара, вредна по
355.300 динара, уз помоћ којих ученици Гимназије и
Електротехничке школе сада
улазе у зграду и пењу се уз степенице.
Уговор о монтирању гусеничара директори обеју школа
потписали су у Градској управи у петак, 16. септембра, у

присуству градских већника
Миленка Чучковића и мр Татјане Божић, а одмах потом су
гусеничари и монтирани у
школама.
– Гусеничари засад нису
неопходни осталим школама,
а Интерресорна комисија ће
свакако наставити да прати
ситуацију на терену и потребе
других образовних установа. У
оквиру овог пројекта смо набавили и лаптоп и видео-про-

јектор за Основну школу
„Братство–јединство”.
Ова
опрема ће се такође користити
у процесу рада с децом која су
у систему инклузивног образовања – навео је Чучковић.
Директор Електротехничке
школе Никола Ћурчин изразио је задовољство због чињенице да сви ученици сада имају равноправан приступ садржајима у школи, а подсетио је
и на то да су зграде обеју школа под заштитом државе, те да
није било могуће поставити
рампе из архитектонских разлога. Слична искуства је поделио и његов колега Владимир
Марић, директор Гимназије.
– Имали смо много ђака са
отежаним кретањем и то смо
решавали тако што су они користили учионице у приземљу.
Ипак, и до њих је потребно
стићи преко неколико степеника, па смо били принуђени
да ђаке преносимо. До кабинета за информатику, смештених
на спрату, било је немогуће
стићи, а није било техничких
могућности да се они преселе
у приземље. На срећу, деца која
се крећу уз помоћ колица, сада
у сваки кутак школе могу да
стигну лако и безбедно – истакао
је Марић.
Он је додао да набавка гусеничара представља прави „цивилизацијски искорак”, јер коначно Гимназија и Електротехничка школа имају могућност да на нормалан начин,
који одговара 21. веку, приме
у своје зграде све особе са отежаним кретањем.

ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА СРЦА

Превентивни прегледи у МЗ Војловици
Мобилна јединица Превентивног центра панчевачког Дома
здравља започела је обележавање Светског дана срца (29.
септембра) већ у среду, 21.
септембра, акцијом превентивних прегледа за све запослене у фабрици „Панонија”.

Слична акција са истим поводом биће приређена и у четвртак, 28. септембра, од 7.30
до 10 сати, у Месној заједници
Војловица. Планирано је и да,
у склопу обележавања овог важног датума, др Ана Митрић
одржи предавање за пацијенте
у амбуланти „Младост”, а тер-

мин одржавања предавања биће накнадно саопштен. Светски дан срца се ове године
обележава под слоганом
„Оснажите свој живот”, а кампања је усмерена на ширење
порука о томе шта можемо
учинити како бисмо побољшали здравље свог срца.
Болести срца и крвних судова су светски убица број један:
сваке године оне су одговорне
за 17,3 милиона прераних смрти. Но чињеница је да се многа
кардиоваскуларна обољења
могу спречити лиминацијом
фактора ризика, као што су
употреба дувана, неправилна
исхрана и недостатак физичке
активности. Интересантно је
то да се преко 70 процената
свих симптома срчаног и можданог удара јавља у кући, када је неко од чланова породице
присутан и може да помогне.
Стога је врло важно умети препознати знаке и симптоме срчаног и можданог удара.
На срчани удар указују: јак
бол иза грудне кости у виду
стезања, притиска и пробадања који траје више од пола са-

Захвалност
докторки Душанки
Користим ову прилику да још
једном јавно, неизмерно и с
дужним поштовањем захвалим докторки Душанки Милошев Жиловић са Инфектив-

Страну припремила
Драгана

Кожан

ног одељења Опште болнице у
Панчеву на томе што ме је
спасла од сигурне смрти.
Хвала јој на њеној доброти,
савесности и упорности, као и
на пажњи према мојим годинама и тежини болести. Такође захваљујем свим сестрама с
поменутог одељења, које су ми
током боравка у болници давале наду.
Стојан Пиперски

та (бол се може ширити према
раменима или стомаку, левој
руци, вилици или лопатицама), отежано дисање праћено
кратким дахом, малаксалост,
мучнина, повраћање и узнемиреност. Знаци можданог
удара су потпуно другачији.
Препознајемо га по: одузетости једне стране лица, руке

или ноге на једној страни тела, конфузији (особа не зна
где се налази), отежаном или
неразговетном говору, тешкоћама с видом, отежаном кретању, вртоглавици, губитку
равнотеже и координације, по
јакој главобољи без претходног узрока и несвестици или
потпуном губитку свести.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Слатки топли сендвичи
Покушајте да ухватите још понеки
сунчан дан у септембру и уживате у
доручку на отвореном. Тераса је идеална за ту врсту
уживања. Овај фантастичан брзи доручак, који је одлична енергетска
бомба за почетак
дана, представио је
једном приликом
Џејми Оливер. Он
га је назвао „грешни почетак дана”.
Састојци: две кришке ражаног хлеба без брашна, једна супена кашика нискокалоричног крем сира, једна кафена кашика меда, 20 г банане, 10 г црне чоколаде.
Припрема: Помешајте крем сир и мед, а затим намажите преко оба
парчета хлеба. Насеците колутове банане и поређајте преко крем сира. Чоколаду исеците на ситне коцке и ставите преко банане. Спојте
парчиће хлеба с намазаним делом према унутра. Ставите у угрејан
тостер и после неколико минута уживајте у „грешном почетку дана”.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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Петак, 23. септембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

КО ЈЕ ПАНЧЕВАЦ ЗБОГ КОГА ЈЕ УХАПШЕНО ТРОЈЕ ЉУДИ?

ОПТУЖЕН ЗБОГ УЗИМАЊА МИТА
Покушао да
издејствује понављање
суђења преко
посредника
Наш суграђанин Д. Д. због кога су припадници БИА и полиције прошле недеље ухапсили
председнике судова у Шапцу и
Лозници и једног судију био је
у групи од четрнаест лица која
су пре десет година сачињавала фиктивну документацију за
камионе који су превозили робу у Републику Српску. Они су
за то, како је писало у кривичној пријави коју је полиција
тада поднела, узимали мито у
износу од 12.000 до 15.000
евра по сваком пропуштеном
камиону.
Чланови те групе су ухапшени после неколико месеци праћења у синхронизованој акцији
која је изведена у Београду,
Панчеву, Новом Саду, Зрењанину, Аранђеловцу, Инђији и
Сремским Карловцима, о чему
су тада извештавали сви медији. Након што су им стављене
лисице на руке, објављено је да
су оштетили буџет Србије за
више од пет милиона евра.
Међутим, на суђењу поводом овог случаја, које је одржано у Лозници, Д. Д. је првостепеном пресудом ослобођен
одговорности. Након тога је
Апелациони суд укинуо ту одлуку и наредио да се судски

процес одржи поново, али у
Шапцу.
На завршетку тог суђења Д.
Д. је осуђен на седам месеци
затвора, а ту одлуку је касније
потврдио и Апелациони суд.
Међутим, Д. Д. од тада није доступан органима гоњења, па су
они расписали потрагу за њим.
Према тврдњама истражних
органа, он је и поред тога

покушавао да издејствује понављање суђења, па је ступио у
контакт с председницима судова у Шапцу и Лозници и с
једним судијом, који су због
сарадње с њим и примања мита ухапшени пре седам дана.
Подсећамо, државни секретар у МУП-у Биљана Поповић
Ивковић поводом тога је изјавила да су они лишени слободе

због постојања основа сумње
да су примили мито и злоупотребили службени положај.
Након њиховог хапшења реаговало је и Министарство правде. Министарка Нела Кубуровић
је у саопштењу истакла да никоме није пријатно да они који деле правду и старају се о законитости рада судова буду лишени
слободе због сумње да су починили тешка кривична дела.
„Међутим, то је јасна порука
грађанима да нема изузетих од
закона, без обзира на то ко обавља коју функцију. Заједничким радом полиције, БИА и Тужилаштва за организовани криминал држава је показала одлучност у борби против корупције и криминала. Када неко са
овако важном друштвеном
функцијом зарад личне користи злоупотреби службени положај, то руши поверење грађана. Не само у правосуђе већ у
целу државу. Верујем да ће надлежни државни органи ефикасно поступати у овом и сличним случајевима. То је неопходно како због тога да би надлежни државни органи у што
краћем року дошли до пуне
истине, тако и зато да би они за
које се докаже да су радили мимо закона сносили последице и
одговарали за дела која су починили”, пише у саопштењу
Министарства правде.
М. Глигорић

ИЗ ЈКП „ХИГИЈЕНЕ”

Почиње јесење
чишћење града
Два пута годишње, у априлу
и октобру, ЈКП „Хигијена”
организује акцију чишћења
и уређења града. Јесења акција „Октобар – месец чистоће” почиње у понедељак, 3. октобра, и трајаће
до краја месеца – до 28. октобра. По унапред утврђеном распореду (који ћемо
објављивати), радници погона „Чистачи” и „Изношење смећа” ће сваког радног
дана, од 7 до 15 сати, обилазити панчевачке улице и
сакупљати и одвозити кабасти отпад. Стога ово предузеће позива грађане да на
време, након чишћења својих дворишта, башта и до-

мова, испред зграда и кућа
оставе отпад. У кабасти отпад спадају: стари намештај, бела техника, амбалажа, ауто-лимарија, гуме,
баштенско смеће и сав други отпад изузев грађевинског шута.
Радници ће током октобра обићи све делове Панчева, као и Старчево, где
„Хигијена” такође односи
смеће, а сваког петка ће излазити на терен по позивима грађана. Сва обавештења у вези са овом акцијом
грађани могу добити радним данима од 7 до 15 сати
путем телефона 327-010 и
310- 931.
М. Д.

ВИШИ СУД У ПАНЧЕВУ

Одложено суђење
бившим директорима

ОБЕЛЕЖЕНА ГОДИШЊИЦА ФОРМИРАЊА 51. БРИГАДЕ

Војници за узор и поштовање
Чланови Удружења за неговање традиција 51. механизоване бригаде, јединице некадашње ЈНА, чија је база била у
касарни „Стевица Јовановић”,
обележили су 20. септембра
48-годишњицу од њеног формирања.
Они су најпре положили
цвеће на споменик Стевици
Јовановићу, а потом им се
обратио један од команданата
те прослављене јединице –
пуковник Зоран Кандић. Присутни су срдачним аплаузом
поздравили његовог колегу
генерала Енеса Тасу, најпознатијег међу командантима
51. бригаде, који је такође
присуствовао овом скупу.
Пуковник Кандић је у свом
говору подсетио да су се припадници 51. бригаде током сукоба почетком деведесетих година у Хрватској у којима су
учествовали увек борили витешки и да никада нису прозивани због кршења одредби међународног ратног права.
– Увек смо савесно и до краја извршавали све задатке који

су нам били постављани. Неколико пута смо били проглашавани за најбољу јединицу у
ЈНА, а током рата у Хрватској
ниједан наш припадник се није нашао на стубу срама због
непоштовања ратних правила
– нагласио је Кандић.
Он је најавио да ће у децембру чланови Удружења за неговање традиција 51. бригаде
одржати изборну скупштину.
Додао је да ће пре тога један

од њихових приоритета бити
налажење начина да млади
наставе да чувају успомене на
ту јединицу да она не би била
заборављена.
Према Кандићевим речима,
једно од решења за то је обавезивање деце чланова Удружења да наставе неговање његових традиција а друга могућност је повезивање с надлежнима у Војсци Србије који су
задужени за чување успомене

на њене некадашње јединице
и њен историјат.
Чланове Удружења за неговање традиција 51. бригаде поздравили су садашњи официри
Војске Србије: капетан Владимир Божовић, заменик команданта 11. пешадијског батаљона, и потпуковник Саша Петковић, командант Центра за
обуку и усавршавање подофицира. Они су истакли да им је
драго што сваке године имају
прилику да угосте чланове
Удружења и пожелели су им
дуг живот и добро здравље.
Подсећамо, док наши некадашњи политичари нису донели одлуку о укидању 51. бригаде, кроз ту јединицу је током
њеног постојања прошло више
од 50.000 активних војника и
40.000 резервиста из Панчева
и других јужнобанатских општина.
Педесет прва бригада је неколико пута била најбоља јединица у ЈНА, а пет њених команданата унапређено је у
чин генерала.
М. Г.

СИНДИКАТ СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ

Возни парк МУП-а застарео
И поред тога што је МУП недавно купио стотинак нових
возила, већина аутомобила
које користи полиција је застарела – упозорио је Синдикат српске полиције.
„Наши полицајци често излазе на терен технички неисправним возилима и тако директно доводе у опасност своје животе. Осим тога, то нас
брука и додатно смањује ионако окрњен углед полицајаца.
Због тога се на улицама могу
видети наше колеге како гурају службена возила или саобраћајци који контролишу и
кажњавају учеснике у саобраћају без обзира на то што су
њихови аутомобили без светала, са истрошеним пнеуматицима. Синдикат српске полиције указује Министарству унутрашњих послова и јавности на

Колико километара су прешли ови аутомобили?
то да је крајње време да се
уради нешто по питању подмлађивања возног парка

МУП-а. Некоме другом препуштамо анализу како је дошло
до тога да у Министарству

имамо више различитих марки и модела возила, зато што
то беспотребно компликује и
поскупљује њихово одржавање и набавку резервних делова. Питамо се да ли је ико вршио анализу трошкова одржавања једног возила старог
15–20 година са по пола милиона пређених километара
из себе! Да ли је боље тако
или као што се ради у полицијама свих озбиљних држава? Оне не купују возила, већ
их узимају на лизинг, возе нова и после пар година враћају
лизинг кућама. На тај начин
увек имају млад возни парк,
сигурна возила и безбедне полицајце у њима, кадре да правовремено интервенишу”, пише у саопштењу Синдиката
српске полиције.
М. Г.

Наставак суђења Виктору
Славину, Станиславу Кислицину и Јагиту Сингу,
бившим директорима у панчевачкој Рафинерији, оптуженим за корупцију, који је
био заказан за прошли четвртак, одложен је за 24. и
25. октобар.
Судски процес против ове
тројице некадашњих руководилаца, који се терете за узимање мита од власника једне
шабачке приватне фирме,
пролонгиран је како би пословни акти о сарадњи приватника из Шапца и Нафтне
индустрије Србије били преведени на руски језик.

Подсећамо, према наводима из оптужнице коју је против Славина, Кислицина и
Синга подигло Више јавно
тужилаштво у Панчеву, они
су власницима шабачке фирме достављали информације
о томе колико руководство
НИС-а планира да потроши
за јавне набавке које су биле
расписиване ради извођења
разних послова у погонима
панчевачке Рафинерије.
Оптужени су и да су власницима шабачке фирме
омогућили огромну зараду,
за шта су их они наградили
сумом од неколико стотина
хиљада евра.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Кад је Љубица
срела бубашвабу
У прошлом броју нашег листа питали смо вас како открити тајног агента. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили
су по један примерак књиге
„Борнов императив” Роберта
Ладлама за два наша читаоца или читатељке који су најкреативније одговорили на
то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Ма, само питајте Илију
Чворовића.” 063/3100...
„Сачекам да тајни агент
заспи и онда му узмем покривач.” 064/2438...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијег одговора на питање на шта их асоцирају бубашвабе. Они ће освојити по
један примерак књиге „Бубашвабе” Јуа Несбеа.

То издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих одговора:
„Подсећају ме на мемљиву студентску собу испуњену димом у којој смо пили
док су остали успешно полагали испите. Уместо у
друштву одликаша, били
смо у друштву бубашваба.”
062/1962...
„На колегиницу Љубицу.
Када јој је из регистратора
испала бубашваба, прескочила је преко колеге и преко
три стола од страха, а ми мал
нисмо умрли од смеха.”
060/6672...
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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ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ОДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ АТЛЕТИЧАРА ДИНАМА

„ДИЗЕЛКА” БРОЈАЛА ДО ЧЕТИРИ

БОЖАНИЋ ПРВИ, ШТАФЕТА ДРУГА
Зоранин тријумф на
Првенству Београда

Динамо 1945 победио
у Великом Селу
Утакмицама шестог кола настављена је првенствена трка
за бодове у Српској лиги „Војводина”. На СЦ-у „Младост”,
пред око 700 посетилаца, фудбалери Железничара су савладали Раднички из Нове Пазове са 4:1 и тако поново ухватили победнички ритам.
Популарна
панчевачка
„дизелка” је брзо заборавила
на пораз у Сакулама. Од самог почетка утакмице Жељко
Стајчић и његови саиграчи
кренули су у офанзиву, желећи
да што пре постигну погодак.
То им је успело у 17. минуту.
Црномарковић је оборен у казненом простору Радничког,
а сигуран реализатор оправдано досуђеног једанаестерца
био је капитен Железничара
Жељко Стајчић.
После одмора, у 53. минуту, гости су дошли до изједначења, али је Савков већ у
наредном нападу поново довео „Жељу” у вођство. Победник је тада био и одлучен. До
краја утакмице мрежу екипе
из Нове Пазове затресли су
Ковачевић и Јовановић, за ко-

начан резултат: Железничар–
Раднички 4:1.
– Ово је јако важна победа,
којом смо опет ухватили
прикључак с тимовима из
горњег дела табеле. Од самог
почетка смо наметнули свој
ритам, а посебно сам задовољан што после примљеног
гола нисмо пали, већ смо у
наредном нападу опет дошли у вођство. Рад на тренингу донеће добар резултат.
У наредних неколико кола
овај тим може стићи до самог врха табеле – рекао је
Жељко Стајчић.
Дерби шестог кола Војвођанске лиге група „Исток”
одигран је у Банатском Великом Селу, где су снаге одмерила два првопласирана
тима – водећа Козара и Динамо 1945.
Био је то прави првенствени дуел, који је посматрало
око 1.000 поклоника најважније споредне ствари на
свету. Минималну али заслужену победу извојевали су
Панчевци, који су с нова три
бода опет заузели лидерско
место. Једини погодак на
утакмици постигао је Александар Стојановски у 37. минуту.

У Београду је прошлог викенда
одржано финале Купа Србије у
атлетици за млађе јуниоре.
Чланови АК-а Динамо постигли су изванредне резултате и
на том такмичењу.
Најуспешнији је био Иван
Божанић, који је тријумфовао
у трци на 400 метара. Штафета Динама коју су чинили:
Стефан Михајлов, Лазар Константиновић, Никола Радовановић и Иван Божанић освојила је сребрно одличје. Атлетичарки Динама Анђели Тасић
није дозвољено да наступи у
трци на 400 метара, јер је у
квалификацијама у њеној групи време мерено ручно (мериоци времена су заборавили да
укључе електронику) и она је с
најбољим резултатом ушла у
финале, а онда је трка поништена.
Анђела је била највећи фаворит за победу на Купу Србије.
На стадиону Војне академије одржано је Отворено првенство Београда за сениоре, на
којем је конкуренција била веома јака. Зорана Барјактаровић је у трци на 100 метара
убедљиво освојила прво место,

па је још једну сезону окончала без пораза.
Пред сјајном атлетичарком
су нови изазови, јер се од ње
следеће године очекују највреднији резултати. Имаће велику подршку од Атлетског
савеза Србије (категорисана је
као спортиста с националним
разредом), као и од целог
стручног тима који ће стати
иза ње. Као резултат свега,
очекује се медаља с неког од
најважнијих међународних
такмичења.
Традиционалан атлетски
митинг за млађе категорије у

Новом Саду и ове године је
окупио велики број учесника.
Као и увек, најважније је било
учествовати, јер су резултати
на оваквим такмичењима у
другом плану.
Ипак, нека остане забележено да је Динамо освојио
шест медаља. Алекса Живанов је победио у скоку удаљ,
Сава Бранков је био други у
бацању кугле, док је у трци на
300 метара Никола Радовановић био други, а Урош Јовановски трећи. Сребрне медаље
су освојили Петар Ивачковић
на 1.000 метара и пионирска
штафета у трци на 4 x 100 м.
Стефан Михајлов, првак Србије на 100 метара, као најбржи је ушао у финале, али због
повреде препона није учествовао у борби за одличја.
Квалификације за пионирски Куп Србије одржане су
прошлог викенда у Београду.
За финално надметање, почетком октобра у Крагујевцу,
изборили су се: Стефан Михајлов у трци на 60 и 100 м, Никола Радовановић у трци на
60, 100 и 300 м, Сава Бранков
у бацању кугле, Алекса Живанов у скоку удаљ, Стефана
Стоилковић на 600 метара и
Миона Бркић на 1.500 м. У
финале су се пласирале и обе
мушке штафете: на 4 x 100 и 4
x 300 метара.

РУКОМЕТАШИЦЕ ПАНЧЕВА КРЕЋУ У ТРКУ ЗА БОДОВЕ

СТАРТ У НОВОЈ ПАЗОВИ
Рукометашице Панчева спремне су за почетак нове првенствене трке за бодове у Супер Б
лиги. Под командом новог тренера Марка Крстића, девојке су
вредно тренирале и припремале се за искушења која им предстоје већ од идућег викенда.
За све навијаче овог спортског колектива најважније је то

да је готово цео прошлогодишњи тим остао на окупу. Током
лета у клуб се вратила Ивана
Новаков, а стигло је и појачање
из зрењанинског Пролетера –
голман Јана Васиљевић.
– Добро смо одрадиле припремни период и мислим да
спремно дочекујемо нови
шампионат. Одиграле смо и

шест контролних утакмица и
сигурна сам да ћемо остварити циљ, а то је пласман у средину табеле. Наравно, у сваку
утакмицу ћемо улазити са
жељом да победимо, нећемо
калкулисати, па ако се укаже
прилика за бољи пласман, сигурно је нећемо пропустити.
Ипак, мислим да је реално

ФЕЉТОН: СЕДАМДЕСЕТ ГОДИНА КОШАРКАШКОГ КЛУБА ДИНАМО (2)

стање да ЖРК Панчево и ове
сезоне буде у средини табеле
– рекла је Светлана Ничевски, капитен екипе.
Првенство у Супер Б лиги
стартује у суботу, 24. септембра. У првом колу Панчевке
ће гостовати у Новој Пазови,
где ће се састати с домаћом
екипом Младости.

Приредио Александар Живковић

ПОЈАВА МЛАДИХ ТАЛЕНАТА И БИТКА ЗА ОПСТАНАК
Током сезоне 1978/79. Динамо се ипак надметао у Другој
савезној лиги група „Исток”,
због промене у организацији
такмичења. Нажалост, без
успеха, иако је тим био појачан младим играчима, а на
клупу се после дуго времена
вратио тренер Тодор Лазић.
На крају сезоне Панчевци су
испали из овог ранга такмичења. Следеће године, у сезони
1979/80, Динамо је играо у
Међурепубличкој лиги, али
врло променљиво. Тај период
ће се памтити само по драматичној утакмици против Ушћа
из Новог Београда, у којој су
гости победили са 112 : 111,
али је феноменално играо кошаркаш Динама Драган Ђого,
који је у том мечу постигао
чак 63 поена!

У Другој лиги група „Центар”
клуб из нашега града играо је
у сезони 1980/81. и имао је
више успеха, а такмичење су
обележили Мартиновић и повратник у тим Жуловић.
После две сезоне Динамо је
поново напустио Другу савезну лигу.
Након ових неуспеха старији играчи су отишли из клуба,
а остала је само групица најмлађих кошаркаша. Ипак, Динамо је кренуо да се такмичи с
младим играчима, које је у
Другој војвођанској лиги
предводио нови тренер Михајло Пујић. Већ 1984. године
Динамо се пласирао у Прву
војвођанску лигу.
Сезону 1984/85. наш клуб је
започео у великом стилу, сјајно је играо у првих седам кола,

Млади тим који је играо 2013. године

али у победничком заносу није и завршио шампионат, иако
су се у клуб вратили играчи
Жуловић и Марин, као и тренер Срђан Влајковић.
Крајем 1986. године екипу
је опет преузео Михајло Пујић, који је подмладио тим, а
дошла су и појачања у виду
повратника Калинића, Топића
и Пауновића. Динамо се пласирао на четврто место, па су
и апетити Управног одбора
порасли. „Нишанило” се лидерско место. Ипак, такав резултат није остварен у сезони
1987/88.
Период од 1984. до 1990.
године памтиће се највише по
појави младих и талентованих
играча, као што су Миленко
Топић, Драган Скоко и Зоран
Милеуснић.
У пролеће 1988. на Отвореном јуниорском првенству Југославије Миленко Топић, који је у млађе селекције Динама дошао 1986. из Банатског
Новог Села, проглашен је за
најбољег играча и стрелца на
такмичењу. Драган Скоко је
почео да игра у клубу са висином од 190 цм, а када га је напустио и отишао у Црвену звезду, био је висок 202 цм. Касније је Драган отишао у Америку, где је студирао и дипломирао као најбољи студент
Бредфорд универзитета. Све
време студија је играо и кошарку и био један од најбољих
играча свог универзитета. Зоран Милеуснић је као талентовани млади играч Динама
отишао и успешно играо у

Јуниорска екипа из 2010. године
млађим категоријама Партизана из Београда, да би се вратио у Панчево и играо у првом
тиму у сезони 1988/89. Нажалост, прерана смрт га је заувек
одвојила од кошарке.
Све ово казује да су Панчево
и Динамо били расадници заиста сјајних кошаркаша.
Женска екипа КК-а Динамо
је у периоду од 1980. до 1987.
године играла у Војвођанској
лиги, а предводили су је тренери Борко Којић, Мандић,
Тодор Лазић, Јован Ђорђевић
и Саша Димитријевић, а у сезони 1983/84. имала је и један
„излет” у Другу савезну лигу.
ЖКК Динамо је у то време
био једна од највиших екипа
у овим такмичењима, а више
кошаркашица је играло у сени ор ској
ре пре зен та ци ји
Војводине (Невена Вуцеља,

Јасмина Милутиновић, Александра Церовић и Наташа Нешић), као и у кадетској репрезентацији Војводине (Јасмина
Петровић и Надица Стојнова).
Активности мушких селекција КК-а Динамо су се углавном одвијале с млађим категоријама, колико су то дозвољавала финансијска средства,
а у истом периоду у Панчеву
се формирају нови клубови –
КК Агропан (1993) и КК Центар (1994), који као и Динамо
раде углавном с младим селекцијама.
Од 1991. до 1996. године
женска кошарка је почела да
се буди, а овај период у битисању КК-а Динамо карактерише појава великог броја младих играчица, али и играње сениорског тима у другој српској
лиги, под вођством тренера

Саше Димитријевића. Нажалост, било је и великих финансијских проблема.
Крајем 2000. године челни
људи КК-а Тамиш (наследник
КК-а Агропан) и КК-а Центар
обједињују рад свих селекција, што је узроковало велике
успехе мушке селекције КК-а
Тамиш, која је у наредних десет година прошла све лиге –
Јужнобанатску, Другу српску,
Прву српску, Прву Б савезну и
Прву савезну лигу (као и играње у Суперлиги две сезоне –
2009/2010. и 2014/2015).
КК Динамо се 2006. године
прикључио заједничком раду
са КК-ом Тамиш и КК-ом
Центар, а од тада па све до данашњег дана његове сениорске и млађе селекције раде
под заједничким надзором
стручног савета. Све остале
спортске услове (терене, сале,
транспорт…) обезбеђују и деле
сви клубови. Овакав начин рада је у време финансијских
проблема у спорту обезбедио
да КК Динамо опстане и да се
развија пре свега кроз рад с
млађим категоријама.
Тако су јуниорске селекције
КК-а Динамо 2010. године
освојиле друго место у Војводини, а 2013. им је припала
бронзана медаља.

(Крај)
Страну припремио

Александар
Живковић
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У ТОКУ ИНФРАСТРУКТУРНИ РАДОВИ У СЕЛИМА

АСФАЛТИРАЊЕ У ПУНОМ ЈЕКУ
Тврда подлога већ
постављена у две
старчевачке и једној
омољичкој улици
Машине ускоро у
још пет места
Јавно предузеће Дирекција за
изградњу и уређење Панчева
већ годинама управља инвестицијама унапређења инфраструктуре насељених места
које јој је поверио Град.
Да би улагање новца пореских обвезника било што
усклађеније с потребама грађана, поменута фирма пред
сваку грађевинску сезону, у сагласности с представницима
сеоских скупштина, одређује
приоритете, који потом бивају
уврштени у градски буџет.
Много пре рока
Успешна сарадња Дирекције и
месних заједница с циљем побољшања услова живота настављена је и у текућој грађевинској сезони. У складу са
жељама житеља Омољице и
њихових представника, избор
је овог пута пао на Бегејску
улицу. Иако је законски рок за
завршетак радова износио месец и по, посао је окончан за
врло кратко време од неколико дана, а обухватао је асфалтирање коловоза у дужини од
двеста десет метара, ширине

Тврда подлога и у Бегејској улици у Омољици
четири метра, са два слоја асфалта преко калдрме која се
одраније ту налазила. Вредност ове инвестиције износила је нешто више од два милиона и петсто четрдесет хиљада
динара (с ПДВ-ом).
Сам финиш радова је у четвртак, 15. септембра, заједно
са сарадницима и домаћинима, пропратила и директорка
Дирекције Маја Витман, која
се потом запутила у суседно
Старчево.
Према овогодишњим захтевима тамошње Месне заједнице, одлучено је да буде обављено, стручно речено, појачано одржавање у две улице. У
Наделској је асфалт заблистао
у дужини од шездесет метара

(ширина је два метра и тридесет центиметара), у вредности
од нешто мање од петсто педесет хиљада динара.
Друга улица је Зимска, дуга
деведесет и широка два и по
метра. Тамо је постављање поменуте подлоге на бази мешавине минералних твари и као
везивног ткива коштало седамсто тридесет пет хиљада
динара.
У оба случаја калдрма је
пресвучена асфалтом, што је
урађено за свега пет дана или
шестоструко брже од задатих
рокова.
Окончане све јавне набавке
Када је реч о инвестицијама у
сфери нискоградње у другим
месним заједницама, машине

најповољнијих извођача радова одабраних на јавним набавкама ускоро треба да затутње у
још пет села.
– Предстоје нам радови у
глогоњској улици Бориса Кидрича, од Тамишке до Млинске улице. Када је реч о Качареву, биће асфалтиране Првомајска и Македонска улица,
обе на потезу од Радничке до
Омладинске улице. У новосељанској месној заједници биће периодично одржавана
Улица Бориса Кидрича, од
Змај Јовине улице до краја
парцеле. Асфалт ће добити и
грађани Долова, настањени у
Војвођанској улици и Улици
ЈНА, а Брестовчани могу очекивати радове на путној инфраструктури Улице Моше
Пијаде – навела је Маја Витман.
Директорка поменутог градског предузећа још је напоменула да су сви радови обављени по пројектима које су месне
заједнице урадиле и потом доставиле Дирекцији. Добра вест
је и да су успешно приведени
крају поступци јавних набавки
за све наведене инвестиције;
изабрани су најповољнији извођачи послова, а тренутно су
у току прегледи документације, закључења уговора и њихово потписивање.
Веома брзо након тога уследиће увођење извођача у посао
и сами радови на терену.

СТРАНИ АРХЕОЛОЗИ ПОСЕТИЛИ СТАРЧЕВО

Немци подржавају изградњу неолитског парка
Група од петнаестак немачких
археолога која ових дана посећује историјске локалитете у
Србији навратила је у понедељак, 19. септембра, у Старчево. Њих су у просторијама Месне заједнице дочекали представници те институције како
би их упознали с пројектом
Археолошко-туристичког парка „Неолитско Старчево”. Гости из Немачке нису крили
импресије и сложили су се с
тим да би идеја о поменутом
комплексу морала да заживи, јер би то изазвало интересовање туриста с разних
страна света.

Радови на санацији јабучког
сметлишта, које изводи овлашћена фирма „Мабер”, при самом су крају. Смеће је сакупљено са око деведесет одсто парцеле од око три хектара и експедовано на нову градску депонију.
Према речима Слободана
Илића, председника јабучке

Након тога ови археолози
обишли су Трг неолита и Цркву Светог Маурицијуса и

потом се упутили ка месту надомак Улице ЈНА на којем се
налази највеће налазиште из

доба неолита. Причу о томе
испричала им је Јасна Јованов, археолог у Заводу за заштиту споменика културе у
Панчеву, која је и одговарала
на многобројна питања знатижељних гостију.
На поменутој локацији од
пре неколико година постоје и
реплике неолитских насеобина. Колибе су саграђене од
природних материјала и, нажалост, већ су у релативно лошем стању, а једна је чак
услед људске непажње и изгорела. Ипак, очекује се да ће
током идуће године ти објекти
бити реновирани.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Дирекција за изградњу и уређење
Панчева објавила је на порталу јавну набавку за изградњу
паркинга код цркве. Током
викенда је одржана радионица карикатуре Николе
Драгаша.
Банатско Ново Село: Одабрани извођач радова „Шумадијапут” уведен је у посао
асфалтирања Улице Бориса
Кидрича. Ансамбл „Ренесанс” одржао је концерт у суботу, 17. септембра, у малој
сали Дома културе. Удружење жена „Новосељанке/Boboacele” приредиће у недељу,
25. септембра, од 10 сати, у
просторијама основне школе, манифестацију „Банатски хлеб”, а тим подовом у
Дому културе биће отворена
изложба уља на платну Виолете Капрђе.
Долово: Месна заједница је у
сарадњи с Домом културе у
суботу, 17. септембра, организовала радионицу за децу
под називом „Срећне кутијице”, а наредног викенда биће
одржана радионица карикатуре Николе Драгаша. Турнир рукометашица „Војводине” млађих од четрнаест година биће одржан у недељу,
25. септембра, од 10 сати, у
балонци.
Глогоњ: КУД „Веселија” организовао је протеклог викенда пету манифестацију
под називом „Дани Румуна у
Глогоњу”. Загребачки састав
„Мики Солус” одржао је концерт у уторак, 20. септембра,
у Дому културе.
Иваново: Предстојећег викенда ће стручна комисија
Фото-савеза Србије селектовати приспеле радове за учешће на Омладинској изложби фотографије Србије, која ће бити одржана од 7. до 9.
октобра у Иванову. Заинтересовани ће имати прилику
да се надмећу у две категорије (до узраста од шеснаест
година и преко тога), а могу
се пријавити до петка на
мејл dkivanovo@gmail.com.
Школа припрема пројектно-

-техничку документацију за
постављање расвете на
спортским теренима. Ова
установа направила је план
активности „Дечје недеље”,
која ће бити одржана од 3.
до 7. октобра.
Јабука: Протеклог викенда у
организацији Месне заједнице грађани су волонтерски

фарбали елементе дечјег
игралишта у парку. Служба
хитне медицинске помоћи
одржала је показну вежбу реанимације у недељу, 18. септембра, од 10 сати, у центру
села.
Качарево: Дом културе обавља припреме за Фестивал
сатире и карикатуре „Жаока”, који ће бити одржан
крајем новембра. У току је
слање позива панчевачким
основним школама, а заинтересовани основци могу се
јавити на број 064/81-71570 или на имејл адре су
domkulture@gmail.com.
Омољица: Маја Витман, директорка Дирекције за изградњу и уређење Панчева,
пропратила је у четвртак, 15.
септембра, завршетак радова
на асфалтирању Бегејске
улице. Наредног дана екипа
РТВ-а Војводина снимала је
емисију о младим Омољчанима, школи, фото-кино
клубу, фестивалу „Жисел”...
Старчево: Комунално предузеће бетонира стазе на гробљу. Црвени крст је у уторак,
20. септембра, организовао
акцију добровољног давања
крви којој се одазвало осамнаесторо људи. Наредног дана је загребачки састав „Мики Солус” одржао концерт у
ККК-у.

РАДОВИ У ЈАБУЦИ

ОМОЉЧАНИ ГОСТОВАЛИ У РУМУНИЈИ

Уклањање депоније

КУД „Жисел”
без предаха

месне скупштине, у наредних
десетак дана биће уклоњена и
преостала количина.
– Међутим, тиме неће престати да постоји локално сметлиште, све док о томе Град не
донесе одлуку. Док се то не
догоди, грађани Јабуке моћи
ће да одлажу смеће на тачно

дефинисан простор који ће
овлашћена фирма ускоро оградити – навео је Илић.
Сам ток ове „операције” био
је у прво време донекле проблематичан, јер су грађани бацали
смеће на све стране, па и на
очишћени део, у чему су их људи ангажовани на поменутом

послу спречавали и усмеравали
су их на за то предвиђено место.
Такође, када је акција започета,
колале су разне приче, па и оне
према којима је те парцеле откупио извесни моћни предузетник с намером да отвори фабрику кока носиља. То се убрзо
испоставило као неистина.

УРНЕБЕСНИ НАСТУПИ ЗАГРЕБАЧКОГ САСТАВА

Неизмерно духовити Мики Солус
Ако се у последње време нешто тако на прву лопту атрактивно, аутентично, креативно
и духовито појавило на регионалној (па и шире) алтернативној музичкој сцени, онда је
то сигурно загребачки бенд
„Мики Солус”.
Весела четворка коју предводи неодољиво шармантни
спиритус мовенс Мирослав
Коцијан Мики (аутор, вокал и
хармоникаш) тешко да се може

Страну припремио

Јордан
Филиповић

стилски дефинисати, будући да
додирује многе – од репа преко рока до грува и фанка, али
је њена можда главна одлика
урнебесни кабаретски наступ,

зачињен неизмерно духовитим
текстовима препуним пажљиво одабраних савремених тема
и термина, који у уво улазе на
прво слушање.

Стога не треба да чуди што
је ова врцава група младих
уметника побрала овације на
последњем новосадском фестивалу уличних свирача.
Како су Мики и „шквадра”
на турнеји по Војводини и
Мађарској, садашње и будуће хитове, као што су „Дечко
ми је хип стер”, „Мр тав је
Џони”, „Мајстор за пиздарије” или „Реп на хармоници”,
протекле недеље публика је
могла да чује у једном панчевачком клубу, као и у домовима културе у Старчеву и
Глогоњу.
Реакције су свугде биле
идентичне – одушевљени фанови су вапили за бисом.

Летња пауза за омољичке
фолклораше готово да није
постојала. Тако су, рецимо,
након успешне организације
шестог „Преображенског кола”, 20. августа, чланови
КУД-а „Жисел” учествовали
на манифестацији „Заборављене игре и вештине” у
Плочици, када су се окитили
бројним наградама у „кликерању на рошу”, ношењу јајета у кашици, гађању из праћке, „кобасичарима”...
Последње учешће на неком догађају било је у суботу,
17. септембра, када су се
Омољчани представили на

Смотри традиције и фолклора из Румуније „Трагом Доситеја”. Они већ други пут
гостују у селу Српски Семартон код пријатеља из КУД-а
„Круна”, а интересантно је
да то удружење носи назив
по мајци Доситеја Обрадовића, која је и рођена у поменутом месту.
„Жиселовци” су били једини представници из Србије
и, према њиховом признању,
сјајно су дочекани и чак су
добили привилеговано место
на челу свечаног дефилеа, на
шта су домаћинима узвратили одличним наступом.
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Петак, 23. септембар, 20 сати, дворана Културног центра:
концерти Тамбурашког оркестра „Невен” Музичке школе
„Јован Бандур”, групе „Нит” и Дамира Имамовића и „Севдах такта”. Улазница је 300 динара. (Програм world music
фестивала „Ethno.com”.)

Представе
Среда, 28. септембар, 19.30, дворана Културног центра:
представа „Тешко је рећи збогом” путујућег театра „Вихор”.
Режија: Марија Липковски; играју: Невена Ристић, Нина
Јанковић и Иван Михаиловић. Цена улазнице је 600, а са
индексом или ђачком књижицом 500 динара.

Књижевност
Уторак, 27. септембар, 19.30, читаоница Градске библиотеке: представљање драме „За све је магла крива” Бошка
Штулића. О делу ће, поред аутора, говорити професор др
Миодраг Лома и уредник издавачке куће „Мали Немо” др
Милан Орлић.
Четвртак, 29. септембар, 18 сати, дворана „Аполо” Дома
омладине: тројезично књижевно вече на којем ће бити промовисане новинско-издавачке установе „Libertatea” и „Македонски информативни и издавачки центар”.

Тематски програм
Субота, 24. септембар, Дом омладине Панчево: аудиција
Драмског студија „Атељеа младих” за пријем нових чланова – за ниже разреде основне школе 12 до 13 сати, а за више разреде основне школе од 13 до 14 сати. Потребно је
припремити рецитацију и имитацију.

Изложбе
Петак, 23. септембар, свечана сала Народног музеја: отварање изложбе фотографија и филм „Откривање” редитеља
Владимира Кајловица на тему „Културно наслеђе и заједнице – живети с наслеђем”, у оквиру обележавања манифестације „Дани европске баштине”.

„COUNTERFATE” ОБЕЛЕЖИО ГОДИШЊИЦУ
ОД ПРВОГ АЛБУМА

Студијске сесије
за четири песме
Прошло је годину дана од
објављивања првог албума,
под називом „Chesing Life”,
панчевачког бенда „Counterfate”. Тим поводом су чланови бенда поставили студијске сесије на свом „Јутјуб”
каналу за своје четири најпо-

знатије песме: „Checkmate”,
„Ghosts”, „Two Halfs of One
Heart” и „Chasing Life”.
„Counterfate” свира алтернативни метал и рок, а чине
га Зоран Зец, Стефан Јовановић, Немања Попов, Алекса
Чупић и Александар Ротар.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Кратак рез”
Сандре Браун
Пол Вилер, господар пословне империје „Вилер
ентерпрајзис”, стуб је друштва у Атланти и генијалан
бизнисмен. Међутим, Пол
је убијен још пре самог почетка ове приче – упуцан је
током оружане пљачке.
Породица
унајмљује
прослављеног адвоката Дерека Мичела да брани
Крајтона Вилера, жртвиног
братанца – иако га полиција још није ни оптужила.
Љубавница Пола Вилера,
Џули Ратлиџ, такође осумњичена, верује да је Крајтон убица и учиниће све
што је у њеној моћи да докаже његову кривицу, не
презајући чак ни од тога да
уништи Дерекову каријеру.
Што више сазнаје о Крајтоновој мрачној страни, посебно о његовој бизарној
опседнутости филмским
убиствима, Дерек све више
верује да је Џули у праву.

Петак, 23. септембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ИЗЛОЖБА СЛИКА МИРОСЛАВА ЛАЗОВИЋА У МУЗЕЈУ

ЉУДСКА ФИГУРА КАО
НАЈСАВРШЕНИЈИ ОБЛИК ПРИРОДЕ
Слике монументалних
димензија
Граду на поклон
мозаик који уметник
ради поводом 120
година од настанка
слике „Сеоба Срба”
Отварање изложбе слика великог формата „Од фигурације
до апстракције” Мирослава
Лазовића приређено је у петак,
16. септембра, у Народном
музеју Панчево. Петнаестак
изложених слика представља
пресек ауторовог четворогодишњег рада.
Професор Душан Русалић,
председник Управног одбора
галерије УЛУС, истакао је да
фигуре на Лазовићевим делима
имају своју причу и свој говор.
– Слике су рађене широким
потезима, на један врло специфичан начин, а радећи слику, Лазовић тражи задовољство у сваком потезу и покрету. Монументалних су димензија, зато што му разбарушеност његовог талента и његове
идеје не дозвољавају да прави

слике, које су пред нама, у неком мањем формату. Његово
сликарство је специфично и
представља људе у различитим позама. Он на посебан
начин доживљава женску фигуру и читава његова композиција посвећена је крајњем
неком односу, најхуманијем
односу између женске и мушке личности – објаснио је
Русалић.

Велика платна богата бојама
и ликови у покрету остављају
дубок утисак на посетиоца.
– Мене привлачи људска
драма и човек као центар света, људска фигура као најсавршенији облик природе. Ако
је то та људска драма коју сви
носимо са собом. Ја сам покушао да је дочарам без неке
тривијалне радње или мотива, на један ликовни начин.

Колико сам успео, то ће други
просудити – рекао је Лазовић.
Немања Ротар, градски већник за културу и омладину, саопштио је да ће аутор поклонити нашем музеју мозаик по мотивима слике „Сеоба Срба” Паје
Јовановића. Он ће бити израђен
у оквиру ликовне колоније која
ће бити одржана поводом 120
година од настанка слике. „Сеоба Срба” представља једно од
најзначајнијих уметничких дела код нас, а власништво је Народног музеја Панчево. Мозаик
величине шест пута три метра
ће, вероватно, бити постављен у
свечаној односно скупштинској
сали Градске управе.
Мирослав Лазовић је професор зидног сликарства на Факултету примењених уметности
у Београду. Досад је имао двадесетак самосталних изложби. Аутор је бројних остварења из
области примењених уметности. Добитник је „Ордена Светог
Саве другог степена” Српске
православне цркве, награде за
трајно културно добро Града Београда „Златни беочуг” и норвешке награде „Хемнес комуна”.
Изложба ће бити отворена
до 15. октобра.

ПРИЈЕМ ЗА ЖУРИЋА У ГРАДСКОЈ КУЋИ ПОВОДОМ АНДРИЋЕВЕ НАГРАДЕ

Приче из црвеног замка
Писца Вулета Журића, нашег
суграђанина, поводом недавне
објаве да је добитник Андрићеве награде за 2015. годину,
за књигу „Тајна црвеног замка” у издању „Лагуне”, примио
је градски већник задужен за
културу Немања Ротар у понедељак, 19. септембра.
Ротар је истакао да у нашој
књижевности постоји неколико заиста вредних награда и
да је част што је једно од највећих признања – Андрићева
награда – припало нашем суграђанину.
– Журић је активан на књижевном пољу не само као писац већ и као човек који организује књижевни живот овде у
Панчеву, али и у Београду.
Предан је потпуно том послу,
што је заиста реткост у ово време данашње – рекао је Ротар.
Аутор „Тајне црвеног замка”
нагласио је да му је Андрићева награда посебно драга зато
што ју је добио за оно што уме
најбоље да ради – да пише
приче. Додао је да не треба

ниједног тренутка да заборавимо шта нам значи Иво Андрић и колико би наша култура
била сиромашнија да га немамо и да не припада нашој култури.
У „замку” су своје место нашли великани књижевне сцене,
фудбалери, музичари, политичари... Журић каже да је као
млад писац волео да пише о џезерима и фудбалерима, а да сада има интересовање за познате

личности из наше новије историје, углавном класике наше
књижевности, али и политичаре.... И не само за њих.
– У ствари, више волим, чак
ми више прија да пишем приче о људима за које никада нисмо чули, а то смо ми или било ко од нас. Вероватно ћу сад,
у неком будућем времену, барем што се тиче романа, гледати да побјегнем од неког познатог – каже Журић.

До података о личностима о
којима пише долази кроз темељно и детаљно истраживање.
– Довољно је кренути од једне
фусноте у основној монографији о некоме и из ње ће се родити
пет других. Ти подаци се налазе
врло мало испод површине. Није то неки мамут доле закопан –
то су неки новчићи из 17. века,
да мало направим археолошко
поређење. Да ти знаш ког је септембра у колико ујутру Бора
Станковић изашао и да ли је
кренуо десно или љево на неком
раскршћу. То само по себи није
никакво знање, то треба да се
стави у некакав контекст, да се
искористи, оплемени... Треба од
тога свега направити живот.
Претпостављам да ме је због тога жири и запазио, а не зато што
сам се бавио тим људима, то само по себи не значи ништа – објашњава наш приповедач.
Додела награде биће приређена 10. октобра у 12 сати у
Задужбини Иве Андрића у Београду (Улица Илије Гарашанина).

КОНЦЕРТ АНСАМБЛА „РЕНЕСАНС”

Дворска музика Медитерана

Сат откуцава и невероватан завршетак се приближава, а Дерек и Џули удружују снаге како би открили
истину. Да ли је Крајтон
заиста почео да оживљава
најкрвавије филмске сцене? И кога ће одабрати за
главне улоге? Нећете сазнати до последњег реза!

Два читаоца који до среде, 28. септембра, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Које филмове највише волите да гледате и зашто?”, наградићемо по једним примерком књиге „Кратак рез” Сандре Браун. 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.

Концерт „Музичка гозба Средоземља” ансамбла „Ренесанс” одржан је у суботу, 17.
септембра, на малој сцени
Културног центра Панчева. На
репертоару је била ренесансна
музика Медитерана – Шпаније, Француске, старог Јадрана
и Италије, дворска музика за
забаве и свечаности.
Ансамбл „Ренесанс” наступа већ пуних четрдесет осам
година, а дворска музика у његовом извођењу чула се широм света. Наступао је у Европи, на Средњем истоку, у северној Африци, земљама бивше Југославије.
– Имали смо задовољство да
наступамо и у дворцима. У тим
амбијентима, у тим просторима,
наши инструменти звуче посебно. Као да су се вратили својој
кући. Та акустика, патина, можда и тај мермер и те слике око
нас дају неку своју чар. Ова музика, кад се свира у амбијентима
у којима је настајала, заиста

специфично и посебно звучи –
каже Љуба Димитријевић, један
од оснивача ансамбла.
Они свирају на оригиналним инструментима из тог
времена, или на копијама из
те епохе, а и костимима публици дочаравају забаве које
су биле резервисане само за
дворане и племство.
– Свирати ову музику на савременим инструментима заиста је немогуће. Само када се
направи напор и уђе у дух оригиналних инструмената и када
нас они воде кроз мелодије,

добијамо оно време и слике из
тог времена. Надамо се да
успевамо да и публику пренесемо у то време – објашњава
Димитријевић.
На иницијативу ансамбла
„Ренесанс”, 1994. године у музичко школство Србије уведено је изучавање музичког наслеђа средњег века и ренесансе, као и овладавање инструментима из тих епоха. За све
који желе да истражују и
представљају рану музику, ансамбл је 2004. основао и Центар за рану музику „Ренесанс”.

– Мислим да је круна активности ансамбла „Ренесанс” то
што смо успели да пре десетак
година уведемо у музичко
школство изучавање свих тих
инструмената, што је до тада
било назамисливо. Када смо
схватили да ученици који су
завршили средње школско
образовање немају више где
да наставе образовање, јер на
факултету још увек то није до
краја заживело, основали смо
Центар за рану музику „Ренесанс” и ту кроз одређене ансамбле наставили да школујемо те младе људе – рекао је
Димитријевић.
За скоро пола века, колико
постоји, „Ренесанс” је одржао
више од три хиљаде концерата.

Стране припремила

Милица
Манић
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SEE ART GATES: СТАЊА СТВАРНОСТИ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ПРОБЛЕМИ ДАНАШЊИЦЕ
У ДЕЛИМА УМЕТНИКА

„Дах живота”
Пола Каланитија

Овогодишњи бијенале је свој тематски фокус усмерио на питање
позиције уметника на Балкану и у југоисточној Европи, као и на
савремене уметничке и културне продукције – чуло се на отварању ове интернационалне манифестације 15. септембра у Културном центру Панчева.
Маријана Коларић, селектор и кустос Бијенала „See Art Gates: стања стварности”, рекла је да је посебан акценат на делима
која се баве неким од аспеката наше тренутне стварности, темама као што су конзумеризам, глобализам, идентитети, егзистенција, актуелне миграције...
Немања Ротар, већник за културу, констатовао је да је
Културни центар, односно Град Панчево, на неки начин у
овом тренутку постао центар уметности у овој земљи, али и
региону.
– Бијенале је увек био провокативан у односу на време и
друштвену стварност у којој је настајао и практично кроз
GATE#1: У Галерији савремене уметности своје радове су
изложили Тимеа Анита Оравец, Албан Хајдинај и Ибро
Хасановић.
Тимеа Анита Оравец је рођена у Будимпешти, а готово
две деценије живи у земљама
западне Европе те отуда интересовање за однос који се
остварује између личног идентитета, културе земље порекла
и потребе за интеграцијом.
– Изложба је, као и део мог
опуса, посвећена борби за добијање статуса у Европској
унији. Била сам веома разочарана и узнемирена одлуком
Мађарске да према Србији подигне ограду на граници због
мигрантске политике. Ови радови представљају један нови
опус који се бави том темом –
објашњава уметница.
Албан Хајдинај је албански
уметник који је студирао графику у Тирани, а до сада је излагао у Паризу, Њујорку, Берлину, Венецији... Изложио је
фотографије на којима су јединствени жигови који остају
на телу после вакцинације и
личе на око „изрезбарено” на
кожи.
Ибро Хасановић је босанскохерцеговачки и француски
уметник, који живи у Приштини. Основна тема његових
радова, од видеа и фотографије до перформанса и инсталација, јесте индивидуално и колективно сећање. На овој изложби се представио HD видеом „Note on Multitude”.

Цртеж Татјане Милошевић
професор на познатом факултету уметности и дизајна. За
његова дела је карактеристичан румунски пејзаж. Међутим, у изложеним радовима
„и даље веома присутна Румунија неочекивано се ставља
насупрот извесном калифорнијском стању ума, док дистопијски пејзажи говоре о уметниковом номадском карактеру у међународном свету
уметности”.
Предраг Попара је оснивач
уметничке асоцијације и галерије FUNNEL, са седиштем у
Букурешту, која окупља интернационалне уметнике из
југоисточне Европе. Његова

„Подреализам” СК12

GATE#2: У Галерији Милорада Бате Михаиловића налазе се радови Ивана Грубанова,
Маријуса Берчеа, Предрага
Попаре и Невене Пријић.
Сликар Иван Грубанов изложио је дела из серије „Зли
сликар”. Он каже да се серијал
одлично уклапа у тематику
Бијенала.
– Ово је сериозни сликар
који је мој ликовни и значењски манифест у сликарству.
Сликарство испитујем и преиспитујем као једнo демократизујуће оруђе које је у стању
да артикулише жеље и страхове из друштвене реалности у
простор презентације, у простор представа, од којих је једна и сликарство – објашњава
Грубанов.
Маријус Берчеа живи и ради у Клужу (Румунија), где је

његову историју можемо видети пресек друштвеног стања –
рекао је Ротар.
Кроз „отворена врата” у изложбене просторе ушло је 18
уметника. Простори су у функцији комуникације са уметничким делима, односно наратив дела и његова политика одређивали су у ком ће од „гејтова” бити изложени.
Овогодишњи бијенале су подржали Министарство и Покрајински секретаријат за културу и Град Панчево.
– Бијенале уметности се у Панчеву одржава три и по деценије и заиста сам поносан на чињеницу да смо успели да задржимо континуитет. Вредно је поменути да и у Панчеву имамо
уметнике који су недавно излагали на Венецијанском бијеналу,
што наш град ставља у сам врх културних градова у Европи – каже
Немања Богданов, директор Културног центра Панчева.
Посетиоци ће моћи да виде изложбе до 15. октобра, сваког
дана сем недеље, од 12 до 20 сати.

два рада (акрил и уље на платну и дрвету) баве се истраживањем идентитета човека.
– То је тема којом се бавим
малтене четврт века мог стваралаштва и све то време истражујем тај неки унутрашњи
идентитет човека и његово
преиспитивање, битисање у
времену и простору. Издвојио
сам последњи циклус слика,
који сам радио три-четири године и који се бави односом
човека према свету: један човек као једно острво и један
човек као планета – каже Попара.
Невена Пријић, академски
сликар, изложила је уља на
платну. Њен уметнички опус
испитује друштвени идентитет и даје психолошки увид у
личност субјекта. У култури у
којој се опсесивно даје примат

слици над садржајем, користи
фигурацију да покаже како
медији утичу на човека – део
је њеног објашњења у каталогу
Бијенала.
GATE#4: Млада панчевачка
уметница Тања Јуричан је у
напуштеном биоскопу „Војводина” представила вишемедијску инсталацију која је део
њеног докторског рада. Њена
тродимензионална инсталација се бави конкретно означавањем неких патриотских
идеала мушкости: јунаштва,
херојства, двобоја, смрти на
филму...
– У питању је, волим да кажем, „тробрачун” – позната
култна сцена у филму „Добар,
лош, зао”. Сваки зид представља један карактер доброг, лошег и злог с којим се на одређен начин односи посматрач
који улази у пројекцију и посматра тај рад – каже Тања Јуричан.
GATE#5: На стакленим површинама хола Градске управе графички дизајнер Анур
Хаџиомерспахић изложио је
плакате којима жели да укаже
на ванредно стање у коме се
налази модеран човек данас.
Један од плаката носи назив
„Отуђење”.
– Мислим да је то највећа
болест данашњег друштва...
Ми овде још увек не знамо
шта је то. Кад одемо у метро-

Рад Ненада Андрића

поле и што више идемо према
Западу, видимо колико је човек од човека све више отуђен
– каже он.
GATE#6: Уметник Ненад
Андрић је нарочито за ову изложбу направио site-specific
скулптуру / светлосну инсталацију компликоване израде и
једноставног назива „Пешчани сат”. Након десет година
одсуства с локалне излагачке
сцене Андрић је изразио задовољство због части да на месец дана редефинише изглед
предње фасаде Народног музеја у граду у којем је рођен.
GATE#7: Један од зидова кафеа „Хедонист” послужио је
Татјани Милошевић као подлога за цртеже.
– Ово је простор у коме се
више од тридесет година налазила Галерија савремене
уметности, а сада је угоститељски објекат. Овај рад је само повратак уметности у простор у коме је некад и била.
Када буду рушили овај зид,
нацртаћу рад који ће трајати
само један дан – прича Татјана Милошевић.
GATE#8: У Малој галерији
Културног центра интердисциплинарна уметница Тања
Остојић, која активно ствара и
излаже широм Европе и света,
представила се серијом фотографија из пројекта који се бави осетљивошћу рода у контексту миграција, евоцира и
тестира непријатности током
провера које су постале део
свакодневице путника.
GATE#3: Обилазак изложбених простора завршили смо у
недовршеној згради СК 12 у
Улици др Светислава Касапиновића, где су уметници групе
„Подреализам” из Париза Гаел Давренш, Фредерик Леглиз, Стефан Панкреак, Симон Пасиека, Назанин Пујанде и Вук Видор израђивали
слике великог формата пред
присутнима. Радови који су
настали те вечери за само неколико сати, остаће као поклон Културном центру Панчева. Цео догађај је употпунио
популарни ди-џеј Lancelot
Lumney Guggenheim.

Са својих 36 година амерички неурохирург Пол
Каланити је открио да има
неизлечив рак плућа. Једнога дана био је доктор, већ
следећег пацијент. Умро је
док је радио на књизи „Дах
живота”.
Пол Каланити је умро
док је још радио на овој дубоко дирљивој књизи, па
ипак његове речи и даље
живе да би свима нама послужиле као водич. „Дах
живота” слави живот кроз
дубока размишљања о суочењу са смрћу и о односу
између доктора и пацијента, а њен аутор је надарен
писац који је био и једно и
друго. Било да нам је остао
дан живота, било да нам
предстоји читав један дуг
људски век, „Дах живота”
значиће једну од оних незаменљивих смерница које
ће нам помоћи да свој живот проживимо ваљано.
Занимљиво, иако све
време говори о теми живота и смрти, Каланити тек
на малом броју страна – и
без трунке сентименталности – помиње своју смрт.
Бројне странице посвећене
сећањима на школовање,
одлуке о позиву, ране годи-

не рада, заправо говоре о
лекарској етици, о етици
човека уопште, о односу
доктора према пацијенту, о
поступцима који проналажењу смисла у позиву дају
тежину и вредност проналажења смисла о животу.
Оне малобројније странице
о тешкој болести коју је
лично проживео чак и не
говоре о страху од смрти.
Оне су запис о његовој борби да подари садржај сваком преосталом часу живота, о новом доживљају протока времена, о одабиру
приоритета и сажимању
свега битног у један кратак
временски оквир.

Два читаоца који до среде, 28. септембра, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Шта је највредније у животу?”, наградићемо по једним примерком књиге „Дах живота” Пола
Каланитија. 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

Почела нова
позоришна сезона
Михаела Аврамеску,
дипл. новинар
КЊИГА: Николо Аманити је
савремени италијански писац, чија сам сва објављена
дела прочитала, јер увек доносе нова изненађења. Његове књиге се не испуштају из
руке – све док и последња
страница не буде прочитана.
Сатиричним приповедањем
нас води кроз занимљиве животне приче јунака, који бивају несхваћени у друштву
затрованом
малограђанством и предрасудама. Аманити је одличан критичар савременог друштва. Ликови
које кроји подсећају на гротеске, готово карикатуре, у
којима препознајемо себе и
људе које свакодневно срећемо. Дело „Долазим по тебе и
водим те са собом” донело му
је славу, а затим су уследили
„Последња Нова година”, „Не
бојим се”, „Зверињак”, „Ја и
ти”, као и роман „Како бог заповеда”, за који је добио престижну италијанску награду
за књижевност „Стрега”. Генијалан роман у којем се комедија забуне претвара у трагедију. Писац оштро критикује религијску свест и запуштену италијанску провинцију која менталитетом веома подсећа на нашу.
ПРЕДСТАВА: С почетком јесени стиже нам и нова позоришна сезона. Адаптација
Андрићеве „Госпођице” у
ЈДП-у описује трагичну судбину жене која се труди да се
прилагоди времену. Феноме-

нални Воја Брајовић и Наташа Нинковић су додатни разлог за гледање ове представе.
ФИЛМ: Уколико још нисте
одгледали филм „Под лупом”, који је проглашен за
најбољи на последњој додели
„Оскара”, прави је тренутак за
то. Радњу ове драме, у режији
Тома Макартија, чини објављивање скандала о злостављању деце под окриљем Католичке цркве. Читаву причу
је истражила и објавила новинарска редакција „The Boston
Globe”. Дакле, филм о квалитетном истраживачком новинарству, које нама у Србији
помало недостаје.
Ту је и Народно позориште, које студентима даје
посебне попусте за улазнице. Сећам се не тако давних
студентских дана када сам
уз индекс куповала карту у
Народном позоришту за само 100 динара. Студенти,
искористите ову прилику,
па повремено, уместо за кафу, дајте 100 динара за улазницу и проведите дивно вече у позоришту.
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„РЕКОРДЕР” БЕЗ РЕКОРДА (1)

„КОВАЧ” БРЕНДА „ФЕРАРИ”

Стварање историје
кроз надметање
двају великана
Жеља да се покаже
надмоћ
У деценији пре него што ће
избити Други светски рат, два
немачка произвођача аутомобила су водила своју приватну
битку. „Мерцедес” и „Ауто
унион”, делом захваљујући
великим количинама новца
који су имали, а делом захтевима никог другог до Адолфа
Хитлера, упустили су се у трку
технолошког развоја захваљујући којој су можда и постали
оно што данас јесу.
Аутомобилски рат
На почетку је ривалитет био
највидљивији на стази, односно
у „Гран-при” тркама, у којима
су учествовали само најнапреднији произвођачи са својим најмоћнијим аутомобилима тог
времена. У периоду од 1934. до
1939. године победничка постоља су освајали возачи или
„Мерцедеса” или „Ауто униона”. Међутим, други „фронт”
на којем су поменута два произвођача желела да се докажу
било је постављање брзинског
рекорда у аутомобилу.
Ово „лудило”, према мишљењу тадашње стручне јавности, почело је 1933, када је
Хитлер изабран за канцелара,
најавивши да ће аутомобили
из његове земље побеђивати
на стазама широм света и тако

демонстрирати технолошку
надмоћ тадашње Немачке. Како би се то остварило, влада је
обећала велике своте новца
као субвенцију тркачком програму фабрици која се покаже
као најбоља. У почетку је субвенције добијао само „Мерцедес”, који није имао конкуренцију. „Ауто унион”, с Фердинандом Поршеом на челу, тада је био „млада” фабрика с
много потенцијала, за чији
тим је возио Ханс Штук, блиски Фиреров пријатељ.
Он је искористио свој утицај
и тако тиму „Ауто униона”
обезбедио државне финансије,
на које је право до тада полагао само „Мерцедес”. Овај догађај је приморао
инжењере „Мерцедеса” да праве
боље аутомобиле
како би парирали
конкуренцији, па
се ово сматра прекретницом у развоју
„сребрне
стреле” и осталих
модела по којима
је фабрика из
Штутгарта постала позната.

Када већ помињемо „сребрну стрелу”, предмет наше приче су модели настали на основу друге генерације овог аутомобила. Циљ је био створити
возило које је у стању да на
правцу развије вртоглаво велике брзине за то време.
Вртоглаве брзине
Тако 1934. из радионице излази модел W35, опремљен
осмоцилиндричним мотором
с компресором снаге 430 „коња”, који је био у стању да потера овај аутомобил до максималне брзине од 318 километара на час. Перформансе нису у потпуности задовољавале
зацртани циљ, тако да је настављен развој јачег агрегата.
Тако је две године касније у
нешто измењено „тело” аутомобила уграђен мотор В12 са
616 коњских снага, што је резултовало максималном брзином од 372 километра на час.
Инжењери се нису задовољили
ни овим перформансама модела W25, па је тако поход на
брзински рекорд настављен уз
помоћ наследника W125. Два
компресора уграђена у унапређени дванаестоцилиндраш

допринела су повећању снаге
на 736 „коња” и развијању брзине од невероватна 433 километра на час! Овај брзински
рекорд је постигнут 28. јануара 1938. на затвореном делу
аутобана, а за воланом је био
познати ас Рудолф Караћола.
То је и данас највећа забележена брзина на јавном путу – чак
ни модерни супераутомобили,
као што је „бугати вејрон”, нису успели да оборе тај рекорд.
Четврти у низу аутомобила
којима је „Мерцедес” хрлио ка
брзинском рекорду, јесте возило засновано на моделу W154,
који је учествовао на „Гран-при” тркама и остварио запажене резултате. Код ове, четврте
генерације аутомобила намењених за битку са „Ауто унионом”
инжењери су више радили на
аеродинамици и редуковању
тежине. Дванаест цилиндара с
двоструким компресором је
већ био стандард од којег се није одступало, али мањи мотор
је имао снагу од „свега” 486
коњских снага, а аутомобил је
постизао максималну брзину
од „скромних” 400 километара
на час.
(Наставиће се)

Према подацима готово
свих светских произвођача
аутомобила, жене у последњих пет година чешће купују нове аутомобиле него мушкарци.

аеродрома одредили за одлагање напуштених возила.

Уједињени Арапски Емирати су познати по луксузу
и високом стандарду. Обиље се огледа и у великом
броју скупоцених аутомобила које су њихови власници оставили паркиране
на улицама Абу Дабија и
више их никада нису возили. Вла сти тог гра да су
увиделе да је овај проблем
с временом постао честа
појава, па су једну парцелу

„Порше” је најпрофитабилнији произвођач аутомобила.

Двадесет пет милиона људи
свакодневно страда у саобраћајним несрећама.

Енцо Ферари је током Првог
светског рата био ковач у
армији, а његово задужење
је било поткивање мазги које су коришћене за вучу кола и топова. Можда је и то
један од разлога због којих
се на грбу марке „ферари”
налази пастув.

- - - - - САВЕТИ - - - -

ПОТРЕБА, А НЕ ОБАВЕЗА
Возачи у нашој земљи немају законску обавезу да у
аутомобилима као део
опреме поседују и противпожарни апарат, али један
број њих ипак има црвену
боцу у свом возилу. Набавка
и одржавање ПП апарата
није велики издатак, а благовремено реаговање у случају пожара може спречити
штете већих размера, те
стога није наодмет размислити о куповини боце за
гашење ватре. На тржишту у
Србији ПП апарати се могу
купити и у већим супермар-

сачекати десетак секунди да
гас (угљен-диоксид) исцури
из пломбе и подигне прах за
гашење и притисак у боци.
Тек тада се поновним притиском на ручицу апарата
приступа гашењу. Код боца
које су под константним
притиском не мора да се чека, већ након извлачења
осигурача можете одмах реаговати. Без обзира на то
коју од ове две боце поседујете, потребно је и њихово
одржавање. Препоручљива
је контрола боца на шест
месеци или годину дана.

кетима, али су њихова исправност и ефикасност дискутабилне, јер је већина
њих увезена из Кине. Стога
је препоручљива набавка у
специјализованим радњама, које дају гаранцију на
ПП апарате, а баве се и њиховим одржавањем.
Постоје две врсте противпожарних боца – с константним притиском и с гасном патроном. Прва врста,
као што и сама реч каже,
под константним је притиском и поседује манометар
који показује јачину притиска у боци. Уколико је сказаљка на манометру у зеленом пољу, притисак је оптималан за гашење и оваква
боца је исправна. Противпожарни апарат с гасном
патроном другачије функционише од оног под притиском. Приликом гашења
пожара овим уређајем неопходно је притиском ручице прво пробити пломбу и

Код апарата с константним
притиском контролише се
исправност манометра, вентила и заптивних гума, јер
су управо та места слабе
тачке где гас (азот) може да
исцури. Ово није случај код
боца с гасном патроном, а
количина гаса се одређује
мерењем на ваги. Уколико
се испостави да је притисак
у патрони слаб, односно да
нема довољне количине
угљен-диоксида, патрона се
мења.
Напомињемо да ови ПП
апарати служе за гашење
мањих пожара и превенцију
ширења ватре. Следите
упутства и будите прибрани
у случају појаве ватре на вашем или другом возилу.

Страну припремио

Немања
Урошевић
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ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ шкоду фелицију 1.9, дизел, 2001. годиште. Власник. Тел.
063/707-19-64. (227920)

СИТРОЕН АХ,1993. годиште, регистрован 1,4 дизел 5 В, скутер 50 цм, регистрован. 065/987-2724. (СМС)

ПУНТО 1.2, 2002, 3 В, металик плав, гаражиран,
одличан. 064/142-55-93.
(227922)

ВОЗИЛА

ПЕЖО 206, 2002, 1100;
фиат типо, 1995, 1400,
регистровани. 061/65553-05 (СМС)
ТОЈОТА корола ХЛ, добра, 1.000 евра. Тел.
061/255-03-44. (227847)
ПРОДАЈЕМ ауди А3, одличан, 1997, мотор, металик сив. 063/744-28-66.
ПУНТО 1.9 ЈТД, 2003, петора врата, власник од
2007, добар. 063/320670. (227846)
ПРОДАЈЕМ пежо партнер
1.9 Д, 2006. годиште, путнички, гаражиран, власник, купљен у „Верану”,
Србија. 063/811-85-46.
(227733)

ПРОДАЈЕМ југо 45, 1991.
бензин, регистрован, власник, повољно. 062/388124. (228035)
СИТРОЕН Ц 4, 2007. годиште, 1.6 ХДИ, регистрован до јуна 2017.
065/456-71-79. (228051)
РЕНО меган 1.5 ДЦИ, караван, 2004. годиште, регистрован годину дана.
Тел. 061/220-65-58. ( )
ОПЕЛ кадет суза, у возном стању, цена 400
евра. Тел. 065/230-76-84.
(228070)
ЈУГО флорида 2007, плин
атест, камион ивеко ривал 1993. годиште, нерегистрован, продајем.
063/898-53-08. (228081)

ПРОДАЈЕМ форд фијесту
1.4, бензин, 2005, регистрован. Тел. 063/250084. (227791)

ПУНТО 1.1, јединица,
1997, петора врата, регистрован годину дана.
064/130-36-02. (228164)

ПРОДАЈЕМ пежо 206,
ХДИ, 5 В, 2004. годиште,
регистрован, власник.
Тел. 063/250-084.
(227791)

СТИЛО 1.6, 2002, петора
врата, све од опреме, секвент плин. 064/130-3602. (228164)

ПРОДАЈЕМ томос А 35.
064/888-41-72. (227790)
ПРОДАЈЕМ заставу 10,
2006. годиште, власник.
065/570-95-70. (227807)
ФОРД мондео 1997. годиште, бензин, гас, 800
евра. 062/824-15-21.
(227877)
НИСАН алмера 1.5 Б,
2001, тек регистрован.
064/241-32-58. (227907)
АСТРА Г 1.6 , 8 В, 2003,
хечбек бензинац, са
опремом, на име купца.
063/844-55-97. (227896)
ФИЈАТ пунто 1.2, 2005.
годиште, у одличном стању. 064/439-60-40.
(228020)
ПЕЖО 206, 2002. годиште, 1.9 дизел,
регистрован до јула 2017.
063/667-336.
(227941)

АУДИ А3, 1.9 ТДИ, 2001,
петора врата, у првој боји, може замена.
064/130-36-02. (228164)
ПРОДАЈЕМ опел зафиру
ДТИ, 2.0, 2005. годиште,
3.900 евра. 064/888-4041. (228166)

ОГЛАСИ

ФОРД фокус, 1.8 дизел,
2001, караван, 66 кв, клима, металик, повољно.
065/910-35-35. (228215)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

СТАЛНИ откуп свих врста
возила, акумулатора, катализатора, гвожђа, продаја делова. 066/409-991,
063/782-82-69. (226198)
КУПУЈЕМ возила свих врста до 1.800 евра, стање
небитно. 063/165-83-75.
(227740)
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до
800 евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (227851)
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 70 до
1.500 евра. 062/193-3605. (228228)

КИНО-ФИЛМОВЕ, 8 мм,
16 мм, и све врсте видео
касета квалитетно преснимавам на ДВД. 343563, 063/288-278.
(227857)
ТВ половни, 37, 55, 72,
екрани. 348-975,
066/348-975. (227924)
ВЕШ-МАШИНА, фрижидер и половни делови од
веш-машина. Тел. 25205-10, 063/703-76-07.
(227968)
СЕРВИС телевизора, монитора, продаја половних, програмирање даљинских. „Плус”, Туцовића 28. 353-463. (228207)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПНЕУМАТСКА сејалица
агриа (6 реда),са телескопским увлачењем и ел.
контролом сетве, 2.750
евра, самоходни круњач
(без пуштања), са хатсовим дизел мотором (урађена генералка), 1.750
евра, зетор 7745 или
6011, продајем. 063/320670. (227846)

ФОЛКСВАГЕН бора 1.9
ТДИ, 2000, први власник,
регистрован до јула 2017.
063/802-98-13. (228081)

ПРОДАЈЕМ приколицу
ЗТП Кикинда и круњач
прекрупач „оџаци”. Тел.
065/561-01-03. (227980)

ТОЈОТА јарис, 1.0, 2001,
5 В, металик, клима, као
нов, опрема. 062/286031. (228215)

ИЗДАЈЕМ гаражу, центар,
код Штампарије „6. октобар”. 013/342-198,
065/418-15-44. (228125)

МАШИНЕ

ПРИКОЛИЦА тракторска
кикинда 3 тоне, плуг двобраздни, сејалица за жито, немачка, исарија.
063/180-26-49. (227936)

НИСАН примера, караван, 1997. годиште, регистрован, одличан мотор.
065/333-55-25. (228203)

ИЗДАЈЕМ гаражу, металну, у центру. 065/519-8744. (227793)

АПАРАТИ
ОТКУП свих врста возила,
акумулатора, катализатора, продаја делова.
069/203-00-44. (226198)

СИТРОЕН берлинго 1.4,
2005. годиште, бензин,
гас, регистрован.
063/329-340. (228177)

ПЕЖО 206, 1.9 дизел,
1.600 евра. 063/256-191.
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ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу
са каналом, на Тесли,
преко пута Фабрике сијалица. 063/305-729.
(227781)

НА ПРОДАЈУ брако камп
кућица, у добром стању.
Повољно. 064/074-55-15.
(СМС)
ЈАГАЊЦИ, 300 динара
килограм. Јабука.
062/108-77-03. (СМС)
ПРОДАЈЕМ еспресо апарат са две групе – сан
марко. 063/314-877.
(227571)
БАГРЕМОВА и церова
дрва на продају. 060/60332-32. (226862)
БРИКЕТ од храста.
064/142-42-93. (и)
ПРОДАЈЕМ породичну
гробницу на старом православном гробљу, близу
капеле. 062/860-08-87.
(27357)
ЦИГЛА фасадна бела, на
палетама, 35 динара/комад. 631-032. (27570)
АЛУМИНИЈУМСКА ограда и гелендери, монтажа
и превоз, АЛУ и ПВЦ столарија. 063/801-84-76.
(227611)
ПРОДАЈЕМ веш-машине
индесит и горење и машину за суђе. 063/15827-50. (227780)
ПРОДАЈЕМ тросед плаве
боје, повољно, расклопљен, величине брачног
кревета. Тел. 063/270557. (2277782)
ПРОДАЈЕМ аспиратор,
кухињски бојлер, компјутерски сто. Тел. 064/01797-33. (227784)
СТОЛОВИ, столице, витрина, комода, душек, телевизор, сточићи, кауч и
полице. 062/361-676.
(227779)
ПОВОЉНО, електрични
шпорет зануси и машина
за суђе горење. 063/77599-86, 372-144. (227854)
КАФАНСКИ шанк, гусани
радијатори, прохромска
полица већа, за пекаре.
064/110-70-71. (227858)
ЖЕНСКА уматичена и педигрирана јарад.
063/720-55-66. (227868)
ПРОДАЈЕМ кашу од шипка и дрена за џем.
064/979-07-19. (227828)

ПРОДАЈЕМ половни цреп
потисје кањижа тип 2, у
одличном стању, 1.200
комада. Тел. 064/280-3835. (227475)
КОКЕ носиље старе десет
месеци, носе; тритикал 20
динара. 060/054-67-70.
(227812)

ПРОДАЈЕМ цреп тренд
222. 013/251-11-73, Паја.
(4680)
ВЕШ-МАШИНА, машина
за судове, машина за сушење веша, фриждиер,
шпорет, бицикл КТМ.
063/198-84-00. (22790)

ПРОДАЈЕМ три фотеље,
старе ормане и два кревета. 063/896-51-75.
(227888)
НА ПРОДАЈУ преостала
дрва, топола и врба. Купујем старе стрипове.
064/503-31-35. (227887)

ПРОДАЈЕМ младе и одрасле беле пауне.
064/948-71-22. (227809)
КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, дна, мешачи, луле. 331-586,
063/805-74-60.
(227877)
ПРОДАЈЕМ домаћу живину: гуске, патке, ћурке,
кокошке, морке. 063/89484-23. (227875)
КИРБИ нов, трпезаријски
сто, столице, пецарошке
столице, судове нове,
грожђе. 064/955-51-85.
(227882)

ПРОДАЈЕМ веш-машину
горење, радила само један месец. Тел. 371-551,
065/829-41-91.
(228041)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, 2, 3, 4 и 6 кв,
достава, монтажа, гаранција. 335-930, 064/36657-87. (227980)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПОВОЉНО брикет храст,
термоакумулациона пећ,
краљица пећи, нафта
пећ, шпорет смедеревац,
дечји креветац, дечји бицикли, фотеље, намештај,
гаражна распродаја.
063/372-124. (228046)
ПРОДАЈЕМ ремотноване
ТА пећи, достава, монтажа, повољно. 061/198-8142. (228034)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи свих величина,
монтажа, достава, годину
дана гаранције. 065/34449-30. (227986)
ПРОДАЈЕМ мушко теле и
јуницу. Тел. 061/711-7727. (227987)
МЕСНАТА прасад, балирана детелина, сено, клање гратис. 060/444-55-01.
(227991)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, кухиња 10.000 динара, нова. 063/773-45-97,
371-568. (228004)

НА ПРОДАЈУ кауч, витрина и орман, пекара.
062/257-036. (227954)
ПРОДАЈЕМ половну пећ
за ЦГ, дакон, 100 евра.
013/633-396, 062/826-1320. (227921)
ПРОДАЈЕМ прасиће до
20 кг.Тел. 064/129-45-43.
(227925)
ПРОДАЈЕМ: троседе, каучеве, угаону гарнитуру,
регале, мост + регал, гарнитуру мојца, сто + 4 столице, спаваћа соба комплет, комплет кухиња,
дечја колица, ел. шпорет,
ТА пећи, пећ на дрва, машину за веш, суђе, тепихе, половне ауто-гуме,
бицикле разне. 063/10778-66. (4680)
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ПРОДАЈЕМ козу и три кавеза за коке носиље. Тел.
361-356. (228142)
КОМБИ кепек троделни,
пластични балони 10 литара, медијапан плоче 10
мм. Тел. 064/928-89-68.
(228120)
ПРОДАЈЕМ пећ крека-весо, трпезаријски сто и
столице, телевизор. Тел.
060/355-74-51. (2280919
РАСПРОДАЈА новог намештаја, столице од
1.000, столови од 3.000,
кревети од 9.000, угаоне
клупице од 7.000, судопере 3.500. Стара утва,
060/600-14-52. (228106)
НА ПРОДАЈУ ТА пећи,
кревети на спрат, комоде,
витрине, веш-машине, замрзивач, фрижидер, кухиња, регал, сто + столице, француски лежај, орман, судопера, телевизор,
полица за телевизор,
шанк и кауч. 064/155-3813. (228105)

МАЛТЕЗЕРИ, штенци на
продају, повољно.
063/329-464. (218195)

ПРОДАЈЕМ гитарско појачало „чајавец”, 100 вати, електричну гитару,
класичну гитару.
064/226-83-34. (228192)
ПРОДАЈЕМ двокрилна и
двоја једнокрилна врата
са стаклима, новија, пуно
дрво и двосед. 062/424128. (228197)
ДВЕ ТА пећи, на продају,
4.5 и 3 кв. 064/224-13-87.
(228214)
ПРОДАЈЕМ целокупан
инвентар за кафиће или
дечје играонице, звати
после 15 сати. 063/18591-81. (228223)

ПРОДАЈЕМ регал, шпорет, комоду, тепихе, витрину, кауч, ТА пећ, сточић, фотеље. 060/750-7065. (227993)
ВИТРИНУ-ПУЛТ за златаре, мобилне, парфимерију, бижутерију и др, дугачак 3 м. 063/304-943,
061/344-38-44. (227951)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ двосед и две
фотеље, погодно за мале
станове или дечје собе.
Звати после 15 сати.
063/185-91-81. (228223)

ПРОДАЈЕМ меснате свиње. 069/343-54-40.
(228075)
НОВИЈИ шпорет смедеревац 9, десни, са чунковима, мања тучана пећ,
ТА пећ 2,2 кв, замрзивач
фиокар 240 л, угаона
гарнитура, кауч, тросед,
фотеља мојца, трпезаријски сто са столицама, ТВ
сто, кварцна грејалица,
веш-машина. Тел.
063/861-82-66. (228’0899

ПИЛИЋИ уређени, исчишћени од концентрата,
кућна достава. 065/41097-34. Панчево. (228219)
ПРАСИЋИ, свиње, балирана детелина, 150 – 250
динара, слама. 064/30328-68. (228219)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ ТА пећи, исправност није битна.
063/705-18-18, 335974.(227986)

ЈАБУКА, крушка, дуња, за
ракију продајем. Тел.
061/142-23-69.
(228081)

КУПУЈЕМ кухиње, столове, столице, плинске боце, остало покућство.
066/900-79-04. (227818)

ПРОДАЈЕМ комплетно
ремонтоване ТА пећи
свих кв, достава, монтажа, гаранција. 065/28411-86. (228185)

КУПУЈЕМ ТА пећи, мање
угаоне гарнитуре, кухињске клупе, кухиње, остало. 062/170-43-10.
(227819)

КУПУЈЕМ полован намештај, ТА пећи, остало покућство. 063/898-00-82.
(228034)
КУПУЈЕМ: перје, старински намештај, сатове,
стари новац, стару пошту,
лустере, фигуре, старинско покућство. 335-974,
063/705-18-18. (227986)
КУПУЈЕМ исправне, неисправне ТА пећи свих величина. 065/344-49-30.
(227986)
КУПУЈЕМ исправне, неисправне ТА пећи, добро
плаћам. 064/366-57-87,
335-974. (227986)
КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,
месинг, старе веш-машине, замрзиваче, акумулаторе, каблове и остали
метални отпад. 060/52193-40. (227940)
КУПУЈЕМ исправне, неисправне ТА пећи, добро
плаћам. 065/284-11-86.
(228185)
ПОЛОВАН намештај и
бела техника, са доставом. Имамо све од игле
до локомотиве. 061/31707-67. (228190)
КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе, алуминијум, вешмашине, замрзиваче, телевизоре, долазим.
064/484-13-76. (228196)
КУПУЈЕМ гвожђе, вешмашине, замрзиваче и
остали отпад. 061/32204-94. (228196)
КУПУЈЕМ бакар, месинг,
алуминијум, гвожђе, вешмашине, замрзиваче, телевизоре. 061/206-26-24.
(228196)
КУПУЈЕМ гвожђе, обојене
метале, шпорете, веш-машине, фрижидере, замрзиваче и телевизоре.
061/321-77-93. (228196)

ПРОДАЈЕМ кућу у Качареву или мењам за стан у
Панчеву, уз доплату. 602011, 063/175-83-64.
(227614)
ХИТНО, Новосељански,
монтажна + подрум, 12
ари, 6.500, договор.
062/173-88-45. (228085)
ПРОДАЈЕМ нову кућу у
Јабуци, 300 м2, 6.5 ари
плаца, геотермичко грејање, клима. 063/378-357.
КУЋА на продају, Качарево, Радничка 48. Тел.
601-560, 063/694-451.
(227314)

ПРОДАЈЕМ шпорет електролукс, одличан и вешмашину, повољно, гаранција. 060/180-02-83,
062/186-48-22.
(228050)
ПРОДАЈЕМ веш-машину,
фрижидер, комбинацију,
замрзивач, може ваше
неисправно уз доплату.
013/346-790, 064/129-7360. (228050)
БИБЕР цреп продајем, 6
динара комад. Панчево.
064/595-98-01.(228153)
ПРОДАЈЕМ очувану пећ
на угаљ крека-весо, 50
евра. 066/341-788, Панчево. (228162)
ПРОДАЈЕМ орахе, 15 килограма и сунцокрет.
633-398. (228136)

СТАРИНСКИ креденац,
шпоретић са рерном, трпезаријски сто, бео брачни кревет. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (228165)
ПРОДАЈЕМ угаону гарнитуру симпо, угаона када
140 х 140 џакузи.
064/151-70-67. (228169)
ПРОДАЈЕМ повољно двосед, кауч, компјутерски
сто, собна врата, сточиће.
063/152-48-36. (228176)
ПРОДАЈЕМ камин алфа
плам за централно или
обично грејање, ел. мешалицу за бетон.
063/151-58-19. (228179)
ПРОДАЈЕМ метална гаражна врата 2 х 2,25 цм,
цена 10.000 динара.
063/232-086. (228171)

КУЋА, центар, на 6 ари
плаца, дозвољена градња,
П + 3 + ПК. 064/239-5403. (227826)
КУЋА, Доситејева 8-а, 2
ара, укњижено. 061/33331-19, 062/860-80-94,
063/277-025. (227877)
НА ПРОДАЈУ нова кућа
на новој Миси, квалитетно грађена. 064/221-3612. (227878)

КУЋА, на продају у Иванову, Насипска 17.
062/822-35-76. (227839)
ДЕВОЈАЧКИ бунар, повољно, викендица, на
асвалту, струја, вода, усељива. 063/832-50-97.
(227843)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУЋА, Омољица, две јединице, 4.67, 15.000;
Старчево плац са започетом кућом, 10.000. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (4680)
КУЋА сређена са два стана, ЕГ, плац 7 ари.
061/224-47-97. (226718)
КУЋА, Србијанска 55,
Панчево, 70 м2, плац 5.5
ари. 064/651-16-22. (226
КАРАУЛА, 14 ари, кућица
за повремени боравак,
вода, струја, детаљније на
интернету. 064/205-7318. (226465)

ПРОДАЈЕМ намештену
усељиву кућу, Јабука, Тамишка 43, на плацу 11
ари, могућа замена за
стан, предност Панчево
или Београд. 064/011-3465. (227823)
КОД Турске главе, кућа
са два локала, 150 м2, 2
ара, 55.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(227891)

КУЋА, две одвојене стамбене јединице, гаража,
3,6 ара, повољно.
064/124-48-15. (227778)

КУПУЈЕМ старе стрипове,
албуме са сличицама,
упаљаче, пенкала, новац,
грамофонске плоче, сатове, фото-апарате, конзоле са игрицама. 064/18756-80. (227904)
КУПУЈЕМ старе сатове,
новац, пенкала, књиге,
разгледнице, ситне антиквитете. 013/233-35-01,
064/265-82-98. (228052)

САМОШ, продајем два
ланца земље у добричком
пољу. 013/251-96-03,
064/226-67-31. (227801)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ кућу са локалом, Новосељански пут 113, Панчево.
063/838-33-97. (227785)
СТАРА МИСА, кућа 45
м2, 7 ари, помоћни објекат, 35.000 евра.
064/668-87-78. (227786)

СТРЕЛИШТЕ, 140 м2, 2
ара, 38.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (227891)
СТАРА МИСА, 300 м2, 6
ари, 65.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (227891)

ПРОДАЈЕМ њиву у селу
Војловица, 44 ара, дозвољена градња. Тел.
064/256-35-40. (227864)

НОВА МИСА, 150 м2,
48.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (227891)

ПРОДАЈЕМ засебну
укњижену кућу у близини
Болнице, 2.0, 55 м2, са
малим двориштем, реновирано! 069/339-04-67.
(227872)

КУЋА, шири центар Панчева, 155 м2 + магацински простор 300 м2, продаја или замена за стан +
доплата. 065/335-32-37.
(227974)

ГРАЂЕВИНСКИ плац на
продају, 7 ари, нова Миса. Тел. 064/160-02-56.
(227867)

ПОСЕДУЈЕМ 46 ари грађевинског земљишта на
Миси, тражим оратака за
бизнис. 064/500-94-17.
(227975)

БЛИЗУ центра, 130 м2,
75.000; нова Миса, 200
м2, 75.000. 062/173-8845. (228085)
ПРОДАЈЕМ кућу у Банатском Новом Селу.
063/154-25-14. (227788)
ПРОДАЈЕМ плац у Долову. 062/185-75-39.
(227787)
ПРОДАЈЕМ кућу у Омољици. 062/807-33-74.
(227884)

ПРОДАЈЕМ плац у Старчеву, 35 ари, може замена за стан у Панчеву.
063/206-996. (226521)

ВОЈЛОВИЦА, нова кућа
200 м2, 3 ара, договор.
063/784-71-34, 063/77175-96. (227834)

ПРОДАЈЕМ пет ланаца
земље. 060/153-25-15.
(227645)

ПРОДАЈЕМ два ланца земље у Качареву. 013/601281. (227821)

МОШЕ ПИЈАДЕ, старија
кућа на 4.5 ара плаца.
063/720-55-66. (227868)
МАРГИТА, солидна кућа
110 м2, на 5 ари плаца,
договор. 063/720-55-66.
(227868)
МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ кућу, два стана, за мањи,
доплата. 064/986-21-74.
(227856)

ТЕСЛА, миран крај, кућа
80 м2, канализација, трофазна, укњижена, 49.000
евра или двособан стан и
доплата. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(227928)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ викендицу на
Новосељанском путу, до
пута, струја, вода.
063/336-461. (227982)
ПРОДАЈЕМ обрадиво земљиште, прво српско поље, 58 ри, 94 м2. 060/14440-66. (227993)

НА ПРОДАЈУ плац на Караули. 064/264-01-03.
(227962)

НОВА МИСА, кућа две
етаже, 55.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (228009)
ЦЕНТАР, кућа 163 м2, 4.5
ара, 73.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(228009)
ПРОДАЈЕМ кућу, Кочина
3, Панчево. 064/231-6024. (228014)

ПЛАЦЕВИ на продају,
Новосељански пут, дозвољена градња. 063/337851. (227917)
КУЋА у Омољици.
064/239-95-40. (227932)
НОВОСЕЉАНСКИ пут, 14
ари, викендица 32 м2, и
више помоћних просторија од чврстог материјала. 063/771-42-24.
(227939)
ПРОДАЈЕМ спрат куће на
Миси, насеље Младост.
Тел. 062/819-28-54.
(228068)
КУЋА Патријарха Чарнојевића 5-а, Панчево, 58
м2 + гаража. Тел.
013/664-957, звати после
19 сати. (228031)
НА ПРОДАЈУ четири и по
ланца земље, преко пута
„Секиног Салаша”.
062/891-26-31. (228044)
КУЋА,120 м2, помоћни
објекти на 5 ари, Преспанска 15, власник.
063/307-674. (228026)
ТЕСЛА, 62.000; Горњи
град 34.500; Максима
Горког 31.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(228042)
БАВАНИШТАНСКИ пут,
кућа на 10 ари, до пута,
31.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (227548)
ЦЕНТАР шири, најлепша
кућа, нова, 130.000.
(679), „Трем” 01, 332031, 063/836-23-83.
(228038)
ОМОЉИЦА, 130 м2, приземље и поткровље, 7
ари, 35.000. (679),
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83. (228038)
ПРОДАЈЕМ викендицу у
Делиблатској пешчари,
Шумарак. Тел. 063/85240-36, 062/673-797.
(227967)
КУЋА, 30 м2, на Маргити,
засебна, 18.000 евра.
064/248-90-16. (227965)

ПАНЧЕВО, Стрелиште,
ново насеље, Дечанска,
С. Сремца, објекат Дечанска бр. 2, новоизграђена укровљена кућа,
грађевинска дозвола на
4.13 ари плаца, све ограђено и веома квалитетно,
квалитетна локација, врх,
за сваку препоруку.
063/637-673. (228024)
ПРОДАЈЕМ стару кућу са
плацем 30 ари, у Банатском Новом Селу.
063/863-80-15. (228017)
ДЕБЕЉАЧА, 180 м2,7.5
ари, продајем/мењам за
панчевачки стан. Тел.
064/928-89-68.
(228120)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ спратну кућу
200 м2, Максима Горког,
3.8 ара. 063/301-360.
(228082)
ПРОДАЈЕМ земљу 3 хектара мали надо, 1 хектар
Лап и ½ ланца стари црепајски пут. 064/578-7873. (228181)

ПРОДАЈЕМ једнособан,
двособан, трособан стан
на Котежу 2. (661), „Весна 2”, 066/937-00-13.
(227669)
ТЕСЛА, трособан стан са
ЦГ, IV спрат. 063/770-4555, 013/331-079.
(226530)
ДВОИПОСОБАН, V, ЦГ,
Вељка Влаховића 12, брзо усељив, 41.500.
063/164-61-52. (227240)

ПРОДАЈЕМ две куће у
Војловици, на истом плацу, са воћњаком, легализовано. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (228165)

СТАН, нова Миса, 39 м2,
реновиран, укњижен,
приземље, грејање, власник. 063/727-76-29.
(227408)

РАДИ исељења из земље,
продајем кућу са локалом, централним грејањем, 14 ари поред кафане „Лала”, Панчево, на
главном путу. 063/84324-06. (228150)

ПРОДАЈЕ се стан на Котежу 2, 84 м2, VI спрат.
065/398-98-99. (227161)

КУЋА 120 м2, 28 ари,
централно, подрум, гаража, воћњак, замена за
стан. 617-310, 064/95993-67.

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан на Стрелишту, повољно, други спрат, лифт,
ЦГ. 063/759-98-77.
(227699)

СТРЕЛИШТЕ, кућа сређена, око 4 ара, усељива,
38.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (228147)

ГАРСОЊЕРА, Котеж 1,
први спрат, ЦГ, 15.000
евра. 069/127-59-43.
(227550)

ВЕЛИКИ избор кућа, све
локације. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (228147)

НА ПРОДАЈУ једнособан
стан на Стрелишту.
069/151-49-52. (227343)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, у центру, ТА, III
спрат. 062/388-130.
(226893)

НА КОТЕЖУ 1 продајем
двособан стан, I спрат,
34.000. Тел. 063/890-1405. (227845)

ВОЈЛОВИЦА, 119 м2, на
11 ари, 26.000. (097),
„Перфект”, 064/348-0568. (228109)

ТЕСЛА, трособан, 61 м2,
ЦГ, 30.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (227891)
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КАРАУЛА, 43 м , на 100
ари, 40.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(228109)

ТЕСЛА двоипособан, 69
м2, ВПР, ЦГ, 45.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(227891)

ЦЕНТАР, новија кућа са
локалима, укњижено, 1/1
власник. 062/830-10-73.
(228087)

НОВИ СВЕТ, прелепа салонска, 178 м2, 5.5 ари,
петособна, 95.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(228102)
ГОРЊИ ГРАД, усељива,
88 м2, 2 ара, 27.000.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (228102)
ВИШЕ сеоских кућа,
Старчево, Омољица, Дебељача и др. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(228076)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру 20
м2, Ул. Моше Пијаде 43.
063/728-36-78. (227955)
ПРОДАЈЕМ стан двособан, Котеж 1, трособан
Котеж 2, без посредника.
061/158-55-96. (227958)
СТРЕЛИШТЕ, поткровље,
51 м2, ЦГ, 17.000; кућа 55
м2, 25.000. 062/173-8845. (228085)
СТРЕЛИШТЕ, продајем
двособан стан 58 м2, сређен, близу школе. Тел.
064/968-56-80, договор.
(227911)

ТЕСЛА, 35 м2, II, TA,
23.000, двособан, приземље, 35.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(228042)
СОДАРА, двособан,
27.000; трособан, I,
38.500. (396), „Лајф”,
061/662-91-48, 317-634.
(228042)
ТУРСКА глава, комплетно
реновиран, двособан,
38.000; салонски 114 м2,
62.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(228042)

ТЕСЛА, трособан, 63 м2,
ЦГ, 38.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (227891)

КУДЕЉАРСКИ насип,
стара кућа 40 м2, на 29,3
ара. (097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(228109)

ПОЧЕТАК Војловице, две
стамбене јединице, 115
м2, 7.5 ари, 36.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(228102)

СТРЕЛИШТЕ, 62 м2, нова
ПВЦ столарија, храстов
паркет, купатило, власник. 064/260-05-34.
(227822)
ПРОДАЈЕМ комфоран
једнособан стан, центар
Стрелишта, I спрат, 43 м2.
060/369-42-31. (8227817)

ХИТНО продајем кућу,
Банатски Брестовац, због
пресељења, 15.000.
065/628-48-33, 064/47097-06. (228115)

ШИРИ ЦЕНТАР, Доњи
град, 93 м2, 7 ари, 35.000.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/886-5609. (228100)
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СТАНОВИ

ПРОДАЈЕМ плац 7.5 ари,
са започетом кућом, Јабука, договор. 063/76442-95. (228006)

КАРАУЛА, нова кућа, 86
м2, енергетски пасош,
укњижена, власник.
065/258-87-77. (2280169

ПРОДАЈЕМ кућу на Тесли.
Тел. 064/280-22-80. Звати
после 16 сати. (227999)

ОГЛАСИ

ТЕСЛА, гарсоњера, 23 м2,
ТА, 10.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (227891)
ТЕСЛА, кућа на екстра
локацији, за становање и
бизнис. 063/329-464.
(228195)

ДВОРИШНИ једнособан
стан са грејањем и баштом, продајем. 062/88543-20. (227676)

ТЕСЛА, нова кућа 110 м2,
мирна улица. 063/783-3997. (228206)

ТЕСЛА, 2.5, VI, ЦГ, лифт,
терасе, подрум, 35.000.
062/173-88-45. (228085)

ПРОДАЈЕМ 20 ари грађевинског земљишта, на
Скробари, близу главног
пута. 060/144-25-06.
(228213)

ДВА СТАНА, ниво сутерен, 50 м2, мењам за кућу, двостамбену.
063/810-04-22. (227776)

КУЋА на Баваништанском путу, супер сређена,
35.000 евра. 064/217-7988. (228222)
ЛУКСУЗНА кућа на Старом Тамишу. Договор.
064/217-79-88. (228222)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стару кућу или
плац, до пута, на улазу у
Старчево.
065/551-17-22. (СМС)
КУПУЈЕМ хектар земље у
Банатском Новом Селу,
до пута. 062/530-477.
(227758)

ПРОДАЈЕМ стан у Панчеву, насеље Стрелиште, 54
м2. Тел. 064/330-88-88,
Нада. (227789)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан на Стрелишту, без
посредника. 064/069-1411. (227795)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан, Котеж 1, може замена за мањи, власник.
061/164-53-41. (227880)
ХИТНО продајем стан, 70
м2, Тесла, ЦГ. 064/86748-48. (227882)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
69 м2, 37.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (227891)
КОТЕЖ 1, двособан, 57
м2, 27.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (227891)

ПЕНЗИОНЕРИ! Стручно
саветовање, доживотно
издржавање, куповина са
плодоужитком. „Елпис”,
Мите Топаловића 6. Радно време од 10 до 14.
061/324-40-85. (228059)
НОВОГРАДЊА, троипособан стан у ужем центру, цена 690 евра/м2.
063/327-884. (228058)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
43 м2, 23.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (227891)

ПРОДАЈЕМ нов стан у
згради, IV спрат, има
лифт, укњижен, грејање
на гас, 76 м2, повољно.
064/049-62-72. (228056)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, двориште, гаража, башта, укњижен.
064/938-41-99. (227893)

СТАН на продају, договор, може замена за кућу. 062/157-86-27,
064/130-27-34. (228053)

ПРОДАЈЕМ два локала са
станом, плус дворишни
стан, центар, Ц. Лазара 3.
Звати од 14 до 19 сати.
063/802-79-07. (227933)

ТАМИШ КАПИЈА, трособан, 63.000; Тип Станко,
двособан, 26.500. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, центар, 45 м2, ВП,
ТА, 28.000, власник. Тел.
064/417-69-61. (227933)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
стан, Котеж 1, 58 м2, за
два мања, власник.
065/820-73-83. (227880)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, Стрелиште, две терасе, подрум, укњижен,
власник. 069/267-62-16.
(227949)

НОВИ СВЕТ, сутерен, 45
м2, сређен, 20.000; Миса,
приземље, 15.000.
062/173-88-45. (228085)

ЈАКО хитно и повољно,
продајем гарсоњеру 24
м2.Тел. 063/867-58-19.
(227938)

7. ЈУЛА, једнособан, приземље, 17.000; нова Миса, једноипособан,
21.500. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (228042)
ПРОДАЈЕМ стан на Стрелишту, 55 м2, 26.000 евра.
064/214-42-60, 063/11078-00. (2280439
КОТЕЖ 2, двособан, I,
31.000; Стрелиште, гарсоњера, 13.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(228042)

ЦЕНТАР, двоипособан,
53.000; Карађорђева трособан, 62.000; салонски
84 м2, 39.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(228042)
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан, Котеж 1, 45 м2,
са већим купатилом.
Приземље. 064/133-5418, 304-854. (228030)
СОДАРА, трособан, ТА,
ПР, сређен, солидан,
33.000. (679), „Трем” 01,
332-031, 063/836-23-83.
(228038)
ХИТНО, Содара, 54 м2,
IV, ТА, 2.0, 26.000. (679),
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83. (228038)
ТЕСЛА, 3.5, ЦГ, III, два
мокра чвора, добра локација, 63.000. (679),
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83. (228038)
ЦЕНТАР, 39 м2, ТА, I, са
стварима, договор. (679),
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83. (228038)
ВОЈНЕ зграде, троипособан и двоипособан. (679),
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83. (228038)
СТРОГИ центар, двособан, ТА, 28.000, договор.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(227978)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ПОВОЉНО, двособан,
Содара,ЦГ, добар распоред, 27.000 евра; двособан, ТА, 24.000 евра.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (227978)
КОТЕЖ, двособан, ЦГ,
33.000 евра; двоипособан, 36.000 евра. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (227978)
ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, Содара, ЦГ, реновиран. Тел. 063/872-16-40.
(227989)
ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, Тесла, код „Авива”,
ЦГ, сређен. Тел. 065/25165-38. (337989)
ПРОДАЈЕМ трособан
стан, са нуспросторијама,
без улагања, Тесла.
060/488-21-15. (227976)
ТЕСЛА, 57 м2, двособан,
30.000; Стрелиште,
26.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(228010)
ЈЕДНОСОБНИ, 37 м2,
Стрелиште, 19.000; Миса
21.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(228010)
СТРЕЛИШТЕ, 49 м2, двособан, 22.000; Котеж 2,
29.500. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(228010)
ТЕСЛА, новоградња, 50
м2, 75 м2. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(228009)
ТЕСЛА, двособан, 47 м2,
III, ТА, 24.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (228009)
ТЕСЛА, гарсоњера, 23 м2,
V, 11.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(228009)
СТРЕЛИШТЕ, трособан,
74 м2, ЦГ, IV, 34.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(228009)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
61 м2, усељив, 31.500.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(228009)
ТЕСЛА, једнособан, 29
м2, ЦГ, 18.500. (188),
„UnaDalli”,
064/255-87-50.
(228009)

СОДАРА, једноипособан,
45 м2, V, договор. (188),
„UnaDalli”,
064/255-87-50.
(228009)
КОТЕЖ 2, 68.46 м2, укњижен, двоипособан, уграђен плакар, подрум,
41.000, централно, бојлер, клима, близу београдског пута.
013/317-565,
062/860-79-71.
(227923)

НОВА МИСА, једноипособан, 47 м2, I, 21.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (228009)

ТЕСЛА, двособан, 53 м2,
IV, TA, 25.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-53. (228005)

КОТЕЖ 1, једнособан, 25
м2, ЦГ, IV. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(228009)

СТРЕЛИШТЕ, 52 м2, IV,
TA, 22.000. (300), „Ћурчић”, 362-816, 063/80310-53. (228005)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
73 м2, II, ЦГ, 39.000.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-53.
(228005)

СТРЕЛИШТЕ, гарсоњера,
23 м2, VIII, ЦГ, 13.000.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-53.
(228005)
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КОТЕЖ, једноипособан
45 + 12 м2, 24.000; једнособан, 45 м2,
25.000.(097), „Перфект”,
064/348-05-68.(228109)
КОТЕЖ, једноипособан,
39 м2, 19.000; двособан
61 м2, 27.000. (097),
„Перфект”, 064/348-0568. (228109)
КОТЕЖ, једноипособан,
50 м2, 28.000; тераса, први спрат. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(228109)
ТЕСЛА, једнособан, 27
м2, 16.500; трособан, 69
м2, 38.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(228109)
СОДАРА, двособан, 56
м2, 26.500; двособан 53
м2, 19.500. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(228109)
СОДАРА, двоипособан,
62 м2, поглед на Тамиш,
39.000 евра. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(228109)
МАРГИТА, новоградња,
60 м2, двособан, 650
евра, са ПДВ-ом. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(228109)

СТАНОВИ
ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, једнособни
станови, 36 м2, 34 м2, 32
м2. (300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-53.
(228005)

ЦЕНТАР, одличан дворишни, 81 м2, трособан, гаража, 33.0000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(228102)

ТЕСЛА, једнособан, сређен, усељив, III ЦГ, 42 м2,
22.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(228096)

КОТЕЖ 2, почетак, 66 м ,
IV, двоипособан, ЦГ, одличан, 41.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (228096)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 45 м2, без посредника. Тел. 060/355-74-51.
(228091)

КОТЕЖ 1, 45 м2, једноипособан, V, ЦГ, Ул. Ослобођења, 27.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (228096)

СТРЕЛИШТЕ, 65 м2, леп
трособан, I, ЦГ, сређен,
32.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (228096)

СТРЕЛИШТЕ, 39 м2, III,
ЦГ, леп једнособан, празан, усељив, новија зграда, 24.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (228096)

ЦЕНТАР, већи једнособан, 47 м2, II, ЦГ, усељив,
одличан, 30.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (228096)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
65 м2, I, 31.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/886-5609. (228100)
ТЕСЛА, двоипособан, 58
м2, VI од X, 32.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (228100)

СТРЕЛИШТЕ, 60 м2, IV,
сређен, двособан, ЦГ,
28.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(228096)

СТРЕЛИШТЕ леп двособан, 62 м2, ВП, 29.000.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (228102)
ПОЧЕТАК Котежа, трособан, 76 м2, II, 53.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(228102)

2

РУЖИНА улица, двособан, 53 м2, приземље, ЕГ,
35.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061.
(228096)

КОТЕЖ 2, 63 м2, III, преуређен у двоипособан,
ЦГ, 32.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(228096)

СТРЕЛИШТЕ, 80 м2, II,
38.000, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (228100)
СТРЕЛИШТЕ, 58 м2, II,
31.500. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/886-5609. (228100)
МИСА, ново, 38 м2 + тераса 6 м2, 27.000, договор. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/886-5609. (228100)
ЦЕНТАР, двоипособан,
61 м2, 42.000; шири центар једноипособан, 46 м2,
19.500. (097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(228109)

2

ТЕСЛА, 44 м , I спрат, ТА,
реновиран, одмах усељив
. 062/424-128.
(2280719

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

СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 65 м2, 31.000; трособан, 80 м2, 39.000. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(228109)
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ДВОСОБАН, Стрелиште,
прелеп, близина школе,
вртића,превоза. Само
28.500. (67), „Милка”,
063/744-28-66. (228227)

СТАНОВИ
ПОНУДА

СТРОГИ центар, двособан, I, 51 м2, ТА, 31.000.
(49), „Мустанг”, 062/226901. (228078)
ТЕСЛА, леп двособан, V,
55 м2, ЦГ, 35.000, договор. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (228078)

ЦЕНТАР, 46 м2, двособан,
22.000; 60 м2, двособан,
39.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (228147)

ОСЛОБОЂЕЊА, леп дворишни, двособан, 50 м2,
1/1, 21.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(228078)

ЦЕНТАР, 64 м2, двоипособан, 42.000: 70 м2, двоипособан, 45.000; 115 м2,
петособан, ЕГ, 65.000.
(394), „Гоца”, 063/89977-00. (228147)

МИСА, леп једнособан,
37 м2, II, TA, 20.000.
(49), „Мустанг”, 062/226901. (228078)
МИСА, леп дуплекс, 123
м2, трособан, II, 42.000.
(49), „Мустанг”, 062/226901. (228078)
КОТЕЖ 2, двособан, 63
м2, II, 32.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(228078)
2

СТАН, 45 м , Котеж 2,
Кикиндска, ЦГ, усељив,
26.000. 063/272-152.
(228079)
ПРОДАЈЕМ једнособан
стан на Котежу 1, 32 м2,
ЦГ, власник. 063/822-8767. (228084)
НОВОГРАДЊА, Светог
Саве 85, двособан, укњижен, власник, паркинг,
гас, енергетски. 063/309535. (228087)
КОТЕЖ 1, комфоран једнособан, ВП, 37 м2, ЦГ,
реновиран, 24.000. (49),
„Мустанг”. 069/226-6658. (228076)
2

САМАЧКИ, ВП, 17 м ,
ЦГ, комплет реновиран,
прелеп, 13.500. (49),
„Мустанг”, 0069/226-6658. (228076).
КОТЕЖ 1, двособан, 61
м2, III, ЦГ, 33.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (228088)
НОВА МИСА, једнособан,
35 м2, приземље, ЕГ,
укњижен, 21.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (228088)
ЦЕНТАР, двоипособан,
64 м2, ТА, III, тераса,
35.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(228088)
СТРЕЛИШТЕ, трособан,
85 м2, новија градња, VII,
43.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(228088)
ТЕСЛА, двособан, 47 м2,
етажно грејање, III +,
22.500. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-5574.(228088)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
32 м2 + тераса, V, ЦГ,
21.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(228088)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
57 м2, VII, две терасе,
28.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
СОДАРА, једнособан, 37
м2, II, ЦГ, 23.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (228088)
2

СТРЕЛИШТЕ, 53 м , ЦГ,
VII, поткровље, 16.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (228088)
ЈЕДНОИПОСОБАН стан,
46 м2, Котеж 1, први
спрат. 065/867-52-50,
064/126-69-52. (228155)
СОДАРА, двособан, војне
двоипособан, 43.000. Доситејева троипособан,
58.000. „Лајф”, 061/66291-48. (4680)

ОГЛАСИ

ЈЕДНОСОБАН, Маргита,
нов, 18.000; трособан,
Тесла, две терасе, 29.500.
(67), „Милка”, 063/74428-66.(228227)
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КУПУЈЕМ стан до 55 м2,
Котеж 2, без посредника.
061/215-66-95. (228210)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ трособан лукс
стан, 64 м2, Котеж 1, ЦГ,
комплетно намештен.
064/422-69-67. (СМС)
ЈЕДНОСОБАН намештен/ненамештен код
Стоматолошког, факултета, погодан за студенте.
064/386-55-96. (226085)

ТЕСЛА, 46 м2, двособан,
22.000; 64 м2, двоипособан, 32.000. (394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(228147)

ГАРСОЊЕРА код Стоматолошког факултета, намештена, погодна за студенте. 064/386-55-96.
(226950)

СТРЕЛИШТЕ, 61 м2, двособан, леп, 34.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(228147)

ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан са централним грејањем, на Стрелишту. 063/805-59-36.
(227964)

КОТЕЖ 1, 57 м2, двособан, 27.500, 46 м2, двособан, 26.000. (394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(228147)
ВЕЛИКИ избор станова,
све локације, свих структура. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (228147)

ДВОСОБАН, Стрелиште,
прелеп, II, близина школе, вртића, може замена,
само 28.500. (67),
063/744-28-66. (228227)
ЈЕДНОСОБАН, Котеж 1,
32 м2, тераса, 21.000;
Миса, ВП, 35, 20.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (228227)

ИЗДАЈЕМ комфоран једноипособан дворишни
стан + гарсоњера, намештен, Стрелиште. 362406, 064/218-83-45.
(227312)

КОТЕЖ 2, двособан, ЦГ,
28.000; једнособан, ЦГ,
37, договор. (338), „Јанковић”, 348-025.
(228176)

ИЗДАЈЕМ празну гарсоњеру, ЦГ, Котеж 1, лепа
локација, на дуже.
013/317-864, 064/90370-76. (227796)

ЗЕЛЕНГОРА, двособан,
40, 22.000; Тесла, Стрелиште гарсоњера од
17.000; Стрелиште двособан, ЦГ, 54, договор.
(338), „Јанковић”, 348025. (228176)

ИЗДАЈЕМ намештену собу са употребом кухиње,
девојкама, Котеж 2.
060/502-89-25. (227838)

ЦЕНТАР, Петра Драпшина, двособан, ЦГ, IV,
34.000. (320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(228117)

КОТЕЖ 1 и 2, једнособни
станови, ЦГ, ВПР, III, IV.
(320), „Премиер”,
063/800-44-30. (228117)
НОВА МИСА, двособан,
III, 57 м2, ТА, 23.000.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(228117)
КОТЕЖ 1, Ослобођења,
једноипособан, V, лифт,
ЦГ, 27.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (228117)
СОДАРА, трособан, ВПР,
63 м2, ЦГ, 32.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(228117)

ИЗДАЈЕМ намештен велики стан, двема девојкама, у центру. 063/882-2377. (227849)
ТЕСЛА, двособан, II, 50,
24.500, једнособан, ВП,
43 м2. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (228227)
ЦЕНТАР, једноипособан,
I, 45, 33.000; Тесла, I,
лукс, 37.000. (67), „Милка М”, 063/744-28-66.
(228227)
ДВОСОБАН, Маргита, II,
29.000; Тип Станко, II,
сређен, 26.000. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (228227)
КОТЕЖ 1, двоипособан,
60 м2 + две терасе, ЦГ,
гаража, реновиран.
064/914-73-00. (227995)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

ТЕСЛА, стан на продају
58 м2 + 2 терасе, ЦГ,
лифт. 061/311-47-17.
(228188)

АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине”, потребни станови – брза реализација.
064/668-89-15. (227891)

СТАН, Пере Сегединца 2,
39 м2, приземље, без посредника. 060/861-83-05.
(228174)

АГЕНЦИЈА „Стрелиште
некретнине”, Ул. Вељка
Петровића 7, локал 11,
купује, продаје непокретности на свим локацијама. 062/886-56-09.
(228101)

УЖИ центар, станови 53 120 м2, 600 – 850
евра/квадрат са ПДВ-ом.
063/323-584. (228184)

ИЗДАЈЕМ намештену,
комфорну гарсоњеру, 42
м2, грејање, клима, лифт.
064/280-30-35. (227677)
ИЗДАЈЕМ стан и пословни простор на Новосељанском путу. Тел.
064/390-34-91. (227344)

КОТЕЖ 2, 39 м2, једнособан, 20.500, 80 м2, трособан, 46.000. (394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(228147)

СИНЂЕЛИЋЕВА, Самачки
хотел, гарсоњера, III, 17
м2, ЦГ, 10.500. (320),
„Премиер”, 063/800-4430. (228117)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, центар, ТА, 85
евра + депозит. 064/18650-87. (227690)

СТАН, новоградња, укњижен, I, шири центар, 49
м2, 34.900. 061/572-9317. (228205)

КУПУЈЕМО станове, кућа
на свим локацијама.
(679), „Трем” 01, 332031, 063/836-23-83.
(228038)

ХИТНО, трособан, Тесла,
само 29.500, Стрелиште,
28.500. „Милка М”,
063/744-28-66. (228227)

КУПУЈЕМ стан око 45 м2,
у згради, без грејања, до
II спрата, до 23.000 евра.
062/457-571. (228060)

СОБА, купатило, спрат,
ТА, намештено, Миса,
Спортски, једној особи,
повољно. 064/026-95-00.
(227860)
ХИТНО потребан трособан стан у Панчеву за
дужи временски период.
065/677-45-97. (227861)
ИЗДАЈЕМ стан, двособан,
ТА, Тесла, Илије Гарашанина. Тел. 231-56-00,
065/468-76-27, 060/33156-00. (227866)
ИЗДАЈЕМ собу у центру
самици или ученици.
062/164-44-74, 060/51911-14. (227844)
ИЗДАЈЕМ намештену собу за самца са употребом
купатила. 371-262.
(227831)
ИЗДАЈЕМ бесплатно кућу
у Борчи (само да се одржава). 061/149-73-29.
(227832)
СТРЕЛИШТЕ, преко пута
„Авив парка”, изнајмљујем на дуже стан од 50
м2, намештен/ненамештен. 060/706-01-11.

БЕСПЛАТНО собу, кухињу, купатило издајем станарки у Иванову.
064/372-94-71. (228032)
СТРОГИ центар, Карађорђева у згради, двособан празан, централно,
телефон. Тел. 062/86030-66. (228045)

ЛОКАЛИ

САМЦУ издајем собу у
центру града. Тел.
062/377-345, 013/315297. (228048)

ИЗДАЈЕМ намештен дворишни стан код Стоматолошког, за двоје.
064/577-34-90.
(228138)

ДВОСОБАН стан, Котеж
1, II спрат, лепа локација,
ЦГ, на дуже, ненамештен.
066/661-72-30. (227960)

ИЗДАЈЕМ намештен мањи једнособан стан, 25
м2, ЦГ, на Тесли.
064/140-88-36. (228139)

НЕНАМЕШТЕН једнособан стан, 30 м2, код Хотела „Тамиш”‘, 70 евра.
064/122-48-07. (228027)

НАМЕШТЕН стан близу
центра, издајем, кабловска, интернет, грејање.
064/368-30-89. (228127)

ИЗДАЈЕМ собу за једну
или две ученице са употребом кухиње и купатила. 063/883-43-73.
(228021)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
ЦГ, V спрат, код школе,
Стрелиште. 065/439-8847. (228128)

ИЗДАЈЕМ студенту стоматологије мањи једнособан намештен стан, несметано учење, користи
се интернет. 013/355-537,
065/335-55-37. (227977)

ЈЕДНОСОБАН, намештен,
топао, леп, за једну особу, центар. 063/124-1018, 063/392-236.
(228112)

ПОВОЉНО издајем локал
у центру Панчева.
063/206-996. (226521)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ локал, Тржни центар код
Суда, 14 м2. 069/663-773.
(226638)
ИЗДАЈЕМ локал 45 м2, у
центру Панчева. 060/33352-60. (227608)
ПОТРЕБАН простор 150
– 300 м2, градски део, села не. 062/140-67-16.
(227497)
ИЗДАЈЕМ пословни простор 400 м2, пословна
зграда, у центру Панчева.
Тел. 063/341-797.
(227540)
ИЗДАЈЕМ локал у центру
Стрелишта, погодан за
сваку намену. 064/95998-83. (227371)

ЦЕНТАР, двособан 55 м2,
ненамештен, грејање, телеофн, клима, кабловска.
064/354-69-01. (2279063)

ДВОСОБАН стан у центру, 55 м2, Петра Арачића 4, II спрат. 062/89046-62. (228114)

ИЗДАЈЕМ локал код пијаце, близина три школе,
могуће све делатности.
060/351-03-56. (227749)

ИЗДАЈЕМ празан стан, на
дуже, 63 м2, Стрелиште,
зграда. 064/048-10-78.
(227994)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, Котеж 1, зграда. Тел.
063/717-12-79. (228121)

ИЗДАЈЕМ локал 9 м2, на
пијаци, за 200 динара
дневно. 069/129-72-71.
(227792)

ИЗДАЈЕ се стан, полунамештен, може и празан,
80 евра, почетак Војловице. 060/417-06-23.
(227998)
ИЗДАЈЕМ стан озбиљној
девојци или жени, близу
центра. 332-061.
(228001)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, ненамештен, пијаца
Тесла. 062/276-691.
(228003)
ИЗДАЈЕМ намештен стан,
може и ученицима. Тел.
063/738-57-79. (227961)
ИЗДАЈЕМ самцу намештену собу, ученику, употреба кухиње и купатила.
321-408. (227943)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Тесли.
061/804-97-23. (227942)
ИЗДАЈЕМ намештен стан
на новој Миси. Тел.
063/839-56-81. (227952)
ИЗДАЈЕМ студенткињи
нов намештен стан, строги центар, интернет, централно грејање. 061/40119-46. (227953)
ИЗДАЈЕМ намештен стан.
062/835-10-03, 063/76529-16. (227956)
ИЗДАЈЕМ стан, повољно,
намештен са ЦГ, нова
Миса, код вртића.
063/337-851. (227917)
ИЗДАЈЕМ празан стан, на
Котежу 2, 37 м2. 064/35323-69. (227930)
ИЗДАЈЕМ полунамештен
једнособан стан у згради,
Содара. 013/344-167,
064/950-23-40. (227931)
ИЗДАЈЕМ собу на Тесли.
Тел. 064/800-36-53.
(228148)

ИЗДАЈЕМ новију кућу
120 м2, са окућницом у
центру Старчева. Тел.
063/502-211. (228077)
ПРАЗАН стан са кухињом, ТА, 50 м2, Радивоја
Кораћа, Стрелиште.
064/305-71-60. (228094)
ИЗДАЈЕМ празан двособан стан на Стрелишту,
телефон, ЦГ. 060/030-1162. (228104)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, празан, Котеж 1.
065/975-00-20.
(22774389
СТАРА кућа са двориштем, потребна у закуп.
064/476-58-00. (228107)
ИЗДАЈЕМ трособан стан
у новијој кући и собу, кухињу и трпезарију.
064/130-36-02. (228164)
ТЕСЛА, 2.0, ЦГ, IV спрат,
лифт, кабловска, клима,
две терасе, празан са кухињским елементима и
уграђеним плакарима.
„Авив”, „беовоз”, цена
110 евра. Звати после 18
сати. 063/845-43-73.
(228170)
ИЗДАЈЕМ део куће, полунамештен.
060/499-78-42.
(228168)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен или празан
стан по договору.
064/118-56-11.
(228173)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
ненамештен, нова Миса,
телефон, интернет, кабловска, паркинг.
064/616-40-99.
(228998)
ИЗДАЈЕМ намештен/ненамештен стан, 45 м2 +
велика тераса, нова Миса. 060/037-19-22.
(228202)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан. Тел. 355-815,
062/816-11-64. (228049)

СТАН полунамештен, за
издавање, на новој Миси.
Тел. 064/220-17-25.
(228154)

ЈЕДНОСОБАН стан код
Преображенске цркве за
издавање. 062/801-55-43.
(228028)

ЈЕДНОСОБАН стан за издавање. 064/145-47-48,
061/175-00-15. (228159)

ИЗДАЈЕМ намештен/ненамештен стан од 100 м2,
нова Миса.
060/037-19-22.
(228202)

ПРОСТРАНА намештена
соба за самца, ученика,
центар, поткровље, ЦГ,
8.000. 061/113-05-20.
(228160)

ИЗДАЈЕМ двособан комфоран стан, строги центар, ТА, клима. Тел.
066/412-723.
(228199)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан комфоран стан, ТА
пећ. 066/352-710,
013/352-710. (228037)

ЛОКАЛ у раду, центар,
9.500; Стари Тамиш, 38
м2, 10.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(227764)

ИЗДАЈЕ се локал на углу
улица Карађорђеве и Б.
Јовановић, 23 м2.
063/882-23-77. (227849)
ПРОДАЈЕМ пословни
простор 52 м2, ТЦ Змај
Јовина 2. Тел. 060/56262-96. (227871)
ИЗДАЈЕМ локал 105 м2,
Мите Топаловића 10 (код
Социјалног). 063/278151. (227820)
ИЗДАЈЕМ локале у центру Јабуке. 064/579-1615. (227910)
ЛОКАЛ 15 м2, издајем,
аутобуска станица, пијаца, улица Ослобођења,
клима, телефон, само 100
евра. 063/372-124.
(228046)
ИЗДАЈЕМ локал 32 м2, на
прометном месту.
062/305-424. (227959)
ЦЕНТАР, нов локал 41 м2,
договор. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(228009)
55 КВМ, локал издајем,
хитно, сређен, усељив.
Кочина 1-а, код Зелене
пијаце. 069/266-98-20.
(228078)
30 КВМ, локал издајем
хитно, сређен, усељив,
тржни центар – Змај Јовина, приземље. 069/26698-20. (228078)
ТЦ Змај Јовина, 24 м2,
приземље, 15.000, договор. (49), „Мустанг”,
062/226-901.
(226076)
ИЗДАЈЕМ пословни простор, Браће Јовановић 10,
120 м2. 060/157-73-66.
(228216)
ИЗДАЈЕМ локал 40 м2,
Кочина 5, код пијаце.
063/805-03-76, Жељко.
(228820)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН кувар/ица, са
искуством.
„Кафана са разлогом”,
064/060-50-50.
(СМС)

Петак, 23. септембар 2016.

ПОСАО
ПОНУДА

КАФАНИ „Ђерам” потребна куварица/кувар.
062/478-394, 013/631872. (227908)

ПОТРЕБАН столар, потребан тапетар за намештај. Панчево. 060/60014-52. (228106)
ФРИЗЕРСКОМ салону
„Биса” потребна фризерка за обављање помоћних
послова. Контакт,
061/130-08-43. (228069)

ПАНЧЕВАЦ

ПОТРЕБАН пекар са искуством. Тел. 065/993-7530. (228201)
ПОТРЕБНЕ раднице за
рад на бензинској станици, Панчево. 351-601.
(2281829

КЛУБ „Купе” тражи конобарицу за рад. 064/86620-54. (227902)

ПОТРЕБАН конобар са
искуством у ресторану, и
помоћни кувар који жели
да учи за пица-мајстора.
060/635-57-73. (228194)

ПОТРЕБАН радник на
спортском објекту, предност спортисти до 45 година, дневна и ноћна
смена. 064/116-30-31. (и)

ПОТРЕБНА жена за спремање пословних просторија у Панчеву. Звати од
8 до 14 сати. 013/331299. (ф)

ПИЦЕРИЈИ „Pizza shop”
потребна радница.
064/555-33-34. (238064)

ПОТРЕБНА радница за
рад у пекари. Тел.
065/555-94-44, звати од
16 до 18 сати. (228209)

ХИТНО потребан пекар
са искуством.
060/ 309-64-55. (212353)
ПОТРЕБНО особље у пекари за обављање послова у производњи и продаји (није неопходно искуство). CV са фотографијом слати на email:
pekarasmiljanic@mts.rs
или донети у локал, Ул.
Иве Курјачког 87.
(228055)
ПОСЛАСТИЧАРНИЦИ
„Анчи колачи” потребна
особа са талентом за сликање и вајање, за рад на
декорисању торти.
www.ancikolaci.com/zaposlenje.html
(228033)
ПОТРЕБНА конобарица
са искуством, Cafe „Picasso”. 065/504-91-07,
065/504-91-09.
(228039)
СТОВАРИШТЕ „Голија”
тражи радника са Ц категоријом. Тел. 013/252-0664, 063/776-56-58.
(228040)
ВУЛКАНИЗЕРСКОЈ радњи
потребан радник. Радно
искуство није неопходно.
063/801-74-99.
(2228027)
ПОТРЕБНИ пица-мајстор
и радница за палачинке.
Тел. 062/339-279.
(228029)
ПОТРЕБНЕ раднице за
бувљак, на дуже.
063/337-851. (227917)
ПОТРЕБНИ радници перионци „Пионир”.
013/258-02-17. (228017)
ПОТРЕБНЕ раднице са
искуством за рад на индустријским шиваћим машинама. СЗКР „Сандра”.
064/001-19-47. (228008)
ГРАЂЕВИНСКОМ предузећу из Панчева потребни
мајстори. 333-311.
(227912)
РЕСТОРАНУ „Ројал” у
„Авив парку” у Панчеву и
Београду, потребни радници. 068/513-62-28.
(227946)

ПОТРЕБНИ радници у палачинкарници у Београду. 064/382-50-99.
(228167)
CAFFE-u Cruiser потребно
особље са искуством, и у
шанку и са тацном. Нудио стални радни однос,
фиксну плату + бонусе +
пријава. 064/136-00-27.
(228221)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

СПРЕМАЊЕ станова, помоћ у кући, повољно. Тел.
065/531-47-18. (СМС)
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, мајстори из Ковачице. 060/066-08-60.
(СМС)
МОЛЕРАЈ, фасаде, столарија, гипс, обраде око
прозора, комплетне адаптације. 063/893-39-94.
(228019)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА Панчево, машински сечемо
влажне зидове, гаранција. 060/691-01-13.
(223726)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде, канализације, кабина,
славина, бојлера, котлића. 063/836-84-76.
(226093)
МОЛЕРСКИ радови, квалитетно, цена по договору. Мајстор Неша.
069/444-23-76. (227233)
АУТО-ПРИКОЛИЦЕ, издавање 10 евра дан, позовите. 064/235-0815.(227135)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-85-95.
(226995)

ПОТРЕБНА фризерка са
искуством. Драгана.
060/713-62-05. (228129)
ПОТРЕБНА жена за рад
на индустријским шиваћим машинама. 060/18585-38. (228126)
ПОТРЕБАН физички радник са Б категоријом,
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дисконт пића. 013/333679, од 8 до 15 сати.
(227822)

ПОТРЕБНЕ раднице за
рад на индустријским шиваћим машинама.
069/238-07-65. (227661)

ПОТРЕБНА жена за чување старих лица у Немачкој. Мало познавање немачког, може ЕУ пасош
или српски. 062/571-007.
(227490)

ОГЛАСИ

АЛУ ПВЦ столарија, ролетне, венецијанери, комарници, уграђујем, поправљам гуртне. 064/18125-00. (227386)

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање
и нега болесника.
063/737-59-60. (227417)
РЕНОВИРАЊЕ кровова,
зидање, малтерисање, бетонирање, извлачење кошуљице са европским
квалитетом. 063/865-8049. (227412)
АЛУ и ПВЦ столарија, ролетне, комарници, монтажа и демонтажа.
063/801-84-76. (2276119
АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/882-25-09.
(227339)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка старе, уградња
нове инсталације, машинска одгушења санитарија.
062/382-394. (227341)
ПРАЊЕ тепиха, дубинско
прање намештаја и аутомобила. Наташа, 361474, 060/361-47-41,
066/361-474. (227886)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови, гипс, ламинат, керамика, наповољније у граду. Проверите.
061/141-38-02, 063/17769-74. (227971)

ОЗБИЉНА девојка тражи
посао чувања детета и
спремање стана. 064/85845-94. (227885)

ТРЕТМАН за мигрену, реики третмани (нервоза,
депресија). 065/335-3237. (227974)

ПАРКЕТ и ламинат – поставка, хобловање и лакирање. 061/314-90-18,
601-892. (227842)

ПОПРАВКА кровова и
осталих грађевинских радова. 013/361-601,
064/866-25-76. (227997)

ЗАМЕНА црепа, поправка
крова, продајем бибер
цреп. 065/535-24-56.
(227874)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, лепљење тапета,
фарбање столарије, тражим посао. 013/310-741,
064/174-03-23. (227996)

ПРОФЕСИОНАЛНА неговатељица пружа сваки
вид неге старим и болесним. 060/366-63-69.
(227827)
МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови. Тел. 251-981,
063/852-22-43. (227829)
ФИЗИЧКИ радник са Б
категоријом, дисконт пића. 013/333-679, од 8 до
15 сати. 227822)
ДИГИТАЛНА телевизија,
уградња за све типове телевизора, штеловање канала. 064/437-64-33.
(2278059
ШАМОТИРАМ шпорете
за ложење, пећи, чистим
каљеве пећи, димњаке.
064/437-64-33. (227805)
МАТЕМАТИКА, часови
(основци, средњошколци). Искусна дипломирана професорка математике. Повољно. 343-370.
(227803)
МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање столарије, фасаде, пензионерима попуст. 013/235-7882, 065/557-81-42.
(227804)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846. (227814)
ЛАТИНСКИ језик, часови.
066/656-44-04. (2279059
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, месечно плаћање,
професор. Центар,
013/353-569, 066/405336, 061/603-94-94.
(228110)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,
013/351-073, 064/157-2003. (228107)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером до 2 кубика.
065/334-23-38. (228108)
СПРЕМАМ куће и станове, ако вам треба позовите. 064/278-71-20.
(228073)
МЕДИЦИНСКИ и естетски педкир, терапеутска и
релакс масажа. Јасмина.
013/351-907, 061/308-9586. (228074)
РЕЛАКС, терапеутска,
парцијална и антицелулит
масажа. Марина,
064/011-34-25. (228061)
БРАВАРИЈА, ограде, капије, надстрешнице, степеништа, врата, решетке,
рукохвати, варење. Разне
преправке, врло повољно.
060/140-54-44, Душан.
(228083)
ХОБЛОВАЊЕ паркета,
поправка и лакирање.
065/543-21-53. (228047)
РУШЕЊЕ, реновирање,
изградња свих врста објеката. Цурење кровова,
водовода и канализације.
062/179-67-25. (227966)
КОМБИЈЕМ превозим робу, твари, селидбе и све
остало. Најповољније.
065/361-13-13. (227950)
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством, уградња свих врста подних и
зидних плочица. 064/12838-49. (227973)
ЧАСОВИ математике за
основце. 060/676-36-37.
(227927)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
адаптације купатила, вентила, одгушење канализације одмах. 063/269-173.
(227944)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, реновирање, поправке, преправке, славине, одгушења канализације одмах.
061/193-00-09. (227944)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке,
израде нових инсталација, индикатори, бојлери,
купатила, ТА. 062/271661, 061/132-85-43.
(227935)
ЕЛЕКТРИЧАР ради инсталације и остале поправке, повољно.
060/521-93-40.
(227940)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
столарија, фасаде и други молерај. Чисто, педантно. 061/288-20-19.
(227914)
ОБАРАЊЕ стабала, ископи, кошење траве, шибља,одношење ствари,
чишћење подрума, тавана, итд. 060/035-47-40.
(227915)
РАДИМО све физичке
послове: рушења, разбијање бетона, бетонирања,
ископе, утовари, обарање
стабала, итд.
064/122-69-78.
(227915)
ДУБИНСКО прање намештаја у вашем стану, прање тепиха, одвоз-довоз.
066/001-050, 063/329464. (228195)
ЧАСОВИ енглеског језика, повољно, професор
енглеског.
Тел. 066/934-47-36.
(228183)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-7764. (228189)

КЕРАМИЧАРСКЕ услуге,
квалитетно и повољно.
Мирослав, 062/824-1151. (228224)

АЛУ, ПВЦ, дрвена столарија, стакла, комарници,
ролетне, тракасте, венецијанери, поправка, замена, уградња. Славко
Шпанац. 063/843-34-56.
(228186)

КОШЕЊЕ травњака, дворишта и воћњака тримером. Могућност одвоза
траве. 061/612-14-50.
(228218)

ФРЕЗИРАЊЕ баште, сечење дрвећа, вађење пањева, кошење и крчење.064/196-17-32. (22818
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 22
године искуства.
013/251-78-97, 063/78251-48. (228163)
ЧАСОВИ немачког и енглеског језика за све узрасте, часови пословног
енглеског. 064/486-05-98.
(228131)
ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтирање бојлера, шпорета, грејача. Слободан.
063/865-80-74. (228143)
КЕРАМИЧАР, квалитетно, ефикасно, повољно.
063/318-780. (228134)
НЕМАЧКИ, часови, свим
узрастима, преводи, сигуран успех. Тел. 352-892,
061/656-04-04. (228140)

ПРЕВОЗ тамићем кипером до 2 кубика, песак,
шљунак, шут, остало.
061/612-14-50. (228218)
ВРШИМО све врсте физичких послова, утоваристовар робе, кошење
траве, селидбе, цепање,
сечење дрва, рушење, чишћење подрума, тавана,
шупа и слично. Дејан,
065/440-97-00. (228226)

УСЛУГЕ

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим и великим кипером. 064/66485-31, 013/342-338.
(СМС)
ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам
и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38.
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УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или без радника.
Најповољније. Иван.
063/107-78-66. (4680)
СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
Иван. 063/107-78-66.
(4680)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Србији с комбијима, камионима, екипа радника, кутије, фолија за заштиту
намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање могуће чековима и преко рачуна.
Борис. 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (4680)

ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак, песак, сејанац,
ризла, шут, утовар.
063/246-368. (227167)
СЕРВИС телевизора, продаја половних, поправка
разних електро-уређаја,
електричар, ауто-електричар. 063/800-01-96.
(227862)
ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче, мешалице за бетон.
064/351-11-73. (227831)
ПРЕВОЗИМ кипером повољно песак, шљунак, сејанац, одвозим шут, багрем из пешчаре.
064/354-69-94. (227806)

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, 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (4680)

СЕЛИДБЕ на свим дестинацијама, екипа радника,
превоз, одвозимо непотребне ствари, чистимо
објекте. 063/731-77-67,
064/280-30-16, 013/23677-34, Владимир.
(227898)
ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак, песак, сејанац,
ризла, шут, утовар.
063/246-368. (227899)
УТОВАР и одвоз шута, ископ канала до 30 цм, паркинзи. Мини багер.
063/225-245, 064/245-9348. (227929)

ПРЕВОЗ песка, шљунка,
сејанца, ризле, мањим и
већим камионом.
064/648-24-50. (227659)

ШЉУНАК, песак, цемент,
креч, сејанац, ризла, црна
земља. Велики камион.
063/225-245 . (227929)

УТОВАР и превоз шута,
рушење објеката, најповољније у граду. 064/64824-50. (227659)

ШЉУНАК, песак, ризла,
сејанац, црна земља, мали
камион. 064/245-93-48.
(227929)

СЕЛИДБЕ 1.000, попуст
ванградске, радници.
064/482-65-53. (227653)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, поправљамо квалитетно са гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-05.
(228152)

РАДИМО зидање, бетонирање, оправка старих, нових кровова, разне фасаде. 013/664-491, 063/16253-89. (227651)

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, 064/493-4463, 061/317-26-33.
(227985)
РОЛО НАЈ вам нуди поправку, угрдњу ролетни,
венецијанера, тракастих
завеса, роло-комарника,
хармо.врата, туш-кабина,
роло.-врата (челичних, заштитних), тенди. Ми смо
најквалитетнији, најјефтинији, с највећом гаранцијом. Проверите. 013/344594, 063/894-21-80.
(227990)
ЛИМАРИЈА грађевинска,
олуци, окапнице, лајсне,
кровопокривачки радови,
санације цурења, термо и
хидроизолације кровова и
равних тераса, алпинистички радови. Најјефтиније. 064/466-42-14.
(228000)

ГРАЂЕВИНСКА радња,
Славиша Илиевски, изводи све врсте грађевинских
радова. Кровови, зидање,
бетонирање, адаптације,

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. (4680)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално,
екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-6674. (4680)

ОГЛАСИ

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде.
061/283-66-41, 064/31710-05. (228137)

ПОВОЉНО! Превоз робе,
селидбе комбијем, цена по
договору. 064/147-14-77,
СЕЛИДБЕ и превоз робе
013/311-514. (227327)
камионом и комбијем већ
од 1.500 динара. 0-24 саВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу- та. Ми смо ту због вас.
шење судопере, купатила, 064/334-85-64, 063/811адаптације, поправке, за- 98-32, Поповић. (228066)
мена. 013/331-657,
063/777-18-21, 064/495ОВЛАШЋЕНИ електро77-59. (227376)
сервис поправља: веш-маБАЛТОКАД када, обнова
шине, бојлере, шпорете,
глазуре, пластифицирање,
фрижидере, пећи, елек28 година с вама, гарантро-инсталације. 060/180ција. www.baltokad.co.rs.
02-83, 062/186-48-22.
065/347-55-02, 011/288(228050)
30-18. (225465)
СЕЛИДБЕ, превоз робе ка- ХИДРОИЗОЛАЦИЈА равмионом, радници, повољ- них кровова, тераса и
осталих објеката, гаранно. Вук. 064/176-91-85,
063/278-117, 013/365-051. ција. 013/344-594,
063/894-21-80. (227992)
(226633)

marketing@pancevac-online.rs

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

Тужна срца се опраштамо од вољеног супруга, оца и деке

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

ЛАЗАРА НОВАКОВА
15. XI 1947 – 18. IX 2016.
„Stari Tamiš” a.d. Pančevo,

raspisuje konkurs za radna mesta:
·
·
·

poljoprivredni tehničar
traktoristа/kombajner
kuvar

Почивај у миру и нека те анђели чувају. Заувек ћеш остати у нашим мислима и срцу.
Заувек твоји: супруга ДИВНА, ћерка
СНЕЖАНА и син НЕНАД с породицама
(28/227865)

Mail adresa na koju možete slati biografiju je:
zaposlenje@staritamis.rs.
Ili poštom na adresu: „Stari Tamiš” a.d. Pančevo,
Kestenova 004
26000 Pančevo
sa naznakom:
ZAPOSLENjE
Konkurs je otvoren do 30. 09. 2016. godine.

14. септембра 2016. изненада нас је напустио
наш драги отац и деда

ТУРИЗАМ

БАЊА ВРУЈЦИ, повољно
апартман и собе.
064/616-33-83. (225434)
ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора, повољно. 063/709-44-97.
(227813)

итд. 062/894-37-18,
064/183-16-36. (228007)

СОКОБАЊА, издајем
смештај, центар, борићи,
кабловска, паркинг, 600
динара по особи.
063/485-829. (и)
ИЗДАЈЕМ леп апартман
на Златибору, близу аутобуске, прелеп поглед. Тел.
064/049-62-72. (228013)

МИЛАН СИМЕУНОВИЋ
1935–2016.
Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Твоји најмилији: син ДЕЈАН, снаја АНА, унука
МИЛИЦА и унук МАРКО
(19/227836)

ПОНЕДЕЉАК
И УТОРАК
С ПОПУСТОМ

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, водоводне адаптације. Замена вирбли,
вентила, батерије и санитарије. Све за воду, канализацију. од 0 – 24 сата.
013/235-39-21, 064/29045-09, 061/348-20-00.
(228011)

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

СЛАВИША ЈОВАНЧИЋ ТАРЗАН
1934–2016.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији
(98/228178)

СЕЛИДБЕ и превоз друге
робе. Панчево, даље, цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (2280229

Последњи поздрав

РОЈАЛ МГ, ролетне, комарници, венецијанери,
све завесе, тенде, хармоврата, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351498. (227534)

Последњи поздрав нашој драгој

РАЗНО

МИЛАНУ
СИМЕУНОВИЋУ

ДЕЧКО из Панчева, 26 година, тражи Панчевку за
дружење. 061/274-72-75.
(СМС)

1935–2016.
од породице
САМАРЏИЋ

ИЗДАЈЕМ простор прелепог кафеа, за сва ваша
славља. 065/271-10-02.
Биљана. (228156)
МУШКАРАЦ, 55 година,
материјално обезбеђен
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ради дружења, излазака.
Звати око 21 сат.
013/352-203. (227629)
НЕМАЧКИ пензионер, 69
година, тражи слободну
жену од 55-60 година, ради заједничког живота.
064/501-91-05, 013/23672-95. (227981)
ДЕВИЗНИ пензионер, 70
година, не пије, не пуши,
миран, тих, тражи жену
до 65 година. 062/212082, 013/343-850.
(228023)

(20/227837)

ЈЕЛЕНИ
ЈАНКОВИЋ
од супруга ЈАНКА
и сина СЛОБОДАНА
с породицом
(85/228122)

МИЛЕВА
ЈОВАНОВИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији
(2/227783)

Наши

ЂУРАЂЕВИЋ

ДРАГАНА ГАГА
1997–2016.

СЛАВОЉУБ

МЕЛАНИЈА
БУЉА

2014–2016.

1933–2016.

Тог јутра, тог септембра нисмо умрли ми, али
скоро као и да јесмо.
Њихови најмилији: АНГЕЛИНА, ГОРДАНА
и ЈЕЛЕНА
(107/228223/4)

МЕЛАНИЈА
БУЉА
1933–2016.
Заувек у нашим срцима.

Вољеној мајци.
Син СТЕВАН

Унука ДРАГАНА, унук
МЛАДЕН и снаја ТАЊА

(13/227825)

(12/227825

Петак, 23. септембар 2016.
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Остајемо у дубоком болу, са сећањем на све лепе тренутке које смо провели заједно

НИКОЛА РАШАЈСКИ
1943–2016.

Последњи поздрав драгом брату и деверу

НИКОЛА РАШАЈСКИ
Последњи поздрав нашем председнику
од сарадника Ансамбла „Златна јесен”
и чланова синдиката „Независност”

Последњи поздрав и вечни спокој једином стрицу.

НИКИЦИ

(77/228095)

Хвала Ти на свему што си учинио за нас.

НИКОЛА и МАСИМО са супругама

Неутешни БРАНА и РОМИ

(72/220867)

(76/228092)

С великим болом и тугом обавештавамо родбину и пријатеље да је
20. септембра 2016, престало да куца срце нашег драгог

НИКИЦА РАШАЈСКИ
Последњи поздрав драгом и вољеном зету и течи.
Твоји: МИЛА, ЂУРА, ЗОРАН и БИЉАНА
с породицама
(80/228097)

НИКОЛЕ РАШАЈСКОГ НИКИЦЕ
Дипл. инж. архитектуре

НИКИЦА РАШАЈСКИ

Последњи поздрав драгом

Последњи поздрав од колeктива
„Finnet-inženjering”-a

1943–2016.

(99/228182)

Сахрана је обављена 21. септембра 2016, у 15 сати, на Новом гробљу.

Најмилији наш

Ожалошћени: супруга ЗОРИЦА и ћерка ТАЊА с породицом
(79/228097)

НИКОЛА

КРЦИ

РАШАЈСКИ

од школских другова
и другара из КЦП:
ВЛАДА, СРЛЕ, ЦАЦА,
МИЛЕ, СТЕВА, БОДА,
ВЛАДА и БОЖА

Последњи поздрав

Последњи поздрав.

НИКОЛА
АДРИЈАНА, ЈОВАНА,
ЈОЛЕ и ЗОРАН

Твој осмех никада нећемо заборавити!
Твоји ШПАНИЋИ

(94/228151)

(78/228097)

(101/228192)

Последњи поздрав вољеном

18. септембра 2016, преминула је моја мајка

НИКОЛИ РАШАЈСКОМ
1943–2016.
Речима се не може описати наша туга.
Остајеш заувек у нашим мислима.
МИЛАН, БОГДАН, КОКА и ДРАГАН
(69/228057)

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом оцу

БРАНИСЛАВУ КРПЕЦУ

ЈЕЛИЦА САВКОВ

10. X 1944 – 16. IX 2016.

1931– 2016.

од сина ВЛАДИМИРА, сестре ЛЕЛЕ, сестрића
ВЛАДИМИРА, сестричине АЛЕКСАНДРЕ
и остале родбине

Племенитост... доброту и љубав коју је
несебчно имала за све нас, чуваће и памтити
син МИРОСЛАВ с породицом

(55/227947)

(89/228133)

Последњи поздрав најбољем пријатељу

Последњи поздрав...

БОШКУ СТЈЕПАНОВИЋУ
БРАНИСЛАВУ

1926–2016.
Увек ћеш бити у нашим срцима.

(88/228132)

ТЕРЕЗИЈИ ПОПОВИЋ

БРАНИСЛАВУ КРПЕЦУ

Ћерка АНЂЕЛИЈА, зет ДУШАН, унуке ДАНИЦА
и БРАНИСЛАВА и праунук ПЕТАР

1944–2016.
од кумова ЂЕРИЋА

од АНИЦЕ и ВАСЕ

(103/228208)

(56/277948)

1941–2016.
Ожалошћени: ћерке СНЕЖАНА и ЂУРЂИЦА, син
НЕНАД, унуци и зетови
(58/227957)
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Последњи поздрав драгом тати, деди и тасту

Последњи поздрав вољеном оцу и супругу

26. септембра навршиће се једанаест година откад није с нама драга супруга, мајка и бака

БОБАНУ
Недостајеш.
Од ћерке МАЈЕ, зета МИШЕ и унука ЛУКЕ и МАШЕ
(102/228204)

МИЛИЦА ЦВЕТИЋ
У нашим срцима увек ћеш живети.

Последњи поздрав

БОЖИДАРУ ЈАЋИМОВИЋУ

Породице ЦВЕТИЋ и ТОМИЋ
(95/228151)

Почивај у миру, заувек ћеш бити у нашим срцима и сећању.
24. септембра навршава се десет година од преране смрти

БОБАНУ
Ожалошћени: син МАРКО и супруга МАРТА
(106/228276)

од ПРЕДРАГА ПЕЦЕ СУДАРА с породицом
(74/228086)

Последњи поздрав куму

РАДОВАНА МАТИЈЕВИЋА

БОЖИДАРУ ЈАЋИМОВИЋУ
Драги куме,
прерано си отишао, али из наших срца никад нећеш.
Кумови ШЉИВАР
(90/228138)

БОЖИДАР
ЈАЋИМОВИЋ

Сећање живи.

БОЖИДАР ЈАЋИМОВИЋ
Куме, заувек ћеш бити у нашим срцима.
МАРИЈА, АЊА, ЉУБИНКА и ЉУБОМИР

Твоји најмилији
(96/228161)

(9/227815)

Свако има неког кога
нема, и без кога му је
тешко.
Почивај у миру.
Породица ЈОЈКИЋ –
„Бели нарцис”

Последњи поздрав пријатељу

Четрдесет је дана бола и сећања на племенитог

(97/228175)

Последњи поздрав

Последњи поздрав тати

БОБАНУ
од ЈОВАНА МАТИЈАШЕВИЋА с породицом

ЈОНА ЛАПАДАТА

(54/227945)

Чувамо те у срцу као што си ти чувао нас.
26. IX 2012 – 26. IX 2016.

БОБАНУ
од ВЕРКА с породицом
(100/228191)

Последњи поздрав деди

ЦВЕТАНУ
БОШКОВСКОМ

од ћерке ЈАГОДЕ
с породицом
(92/228145)

др ВЛАДИМИРУ КЕЦМАНУ, на пруженој по-

Хвала за љубав и доброту коју си нам пружио.
Никад те неће заборавити унука ЈЕЛЕНА, зет
БАНЕ и праунук УРОШ
(35/227883)

16. септембра умро је
наш

ЦВЕТАН
БОШКОВСКИ

ском, и особљу Интер-

1936.
Мајко, време не ублажава празнину у нашим
срцима.
Много нам недостајеш.
Супруг ЂУРА, ћерка
СНЕЖАНА
и зет ДРАГАН

РАДМИЛЕ
НОВАКОВИЋ
Ожалошћене породице
МАЈСТОРОВИЋ
и НИШКАНОВИЋ
(104/228211)

(105/228212)

19. септембра 2016. навршило се годину дана
откада нас је напустио
наш вољени

Породица

ДРАГАН
Прошло је десет година
од смрти наше драге и
вољене

ЦВЕТАНУ
БОШКОВСКОМ

Заувек у нашим срцима.
Ћерка БРАНКИЦА
с породицом
(32/227883)

(34/227883)

ТОМАШЕВИЋ
24. IX 2006 – 24. IX 2016.

ма. Сећање није сенка,

од породице
БОЈКОВИЋ

ПЕЂА, САЊА и ИРЕНА

(93/228149)

(31/227873)

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,
а четвртком и
петком
од 8 до 13 сати

Десет година туге и празнине без Тебе.
Твоја сестра ЦИЦА
и зет ЂУРА с децом
(17/117833)

већ живи заувек у нама.

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

ДРАГАН
ТОМАШЕВИЋ
БАТА

Десет година није с на-

Последњи поздрав ујки

ЦВЕТАНУ

(75/2280919

пруг

ВИДА
САМАРЏИЋ

ног одељења III спрата.

Остају успомене на детињство, одрастање и
дружење до последњег
трена. У мом срцу бићеш увек.
Твоја РУЛЕ, ЦОБЕ,
ЖАРКО и САЊА

1943–2016.

Последњи поздрав комшији

моћи Цветану Бошков-

(33/22883)

Ћерка АЛЕКСАНДРА, син НИКОЛА, декина
унука НАЂА и супруга ЉИЉА

Наш вољени отац и су-

ИЗЈАВА
ЗАХВАЛНОСТИ

ЦВЕТАНУ

СЕЋАЊЕ
28. IX 2014 – 28. IX 2016.
Прошле су две године
од смрти моје тетке

БОЖИДАР
ПЕРОВАНОВИЋ
Твој драги лик чуваћемо у срцима.

ЖЕЉКЕ
АВРАМОВИЋ
18. I 1978 – 26. IX 2006.

Твоји: унука НАЂА,
ћерка ЈЕЛЕНА,
зет ДЕЈАН, сестре
МИЉА и БЕБА
и сестрић ВЛАДАН

Ми који те волимо, знамо колико боли живети
без тебе. Заувек ћеш
остати у нашем срцу и
нашим мислима.
Твоји најмилији: отац
БОРКО, мајка РАЈНА и
брат ЖЕЉКО

(67/228035)

(5/227807)

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

Шестогодишњи помен

ЦВЕТКУ
НИКОЛОВСКОМ
24. IX 2010 – 24. IX 2016.
Увек у срцу: супруге
ТРАЈКЕ, ћерки
СЛАВИЦЕ и ВЕРИЦЕ
с породицама
(42/227900)

Петак, 23. септембар 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У уторак, 27. септембра 2016, у 11 сати, на Католичком гробљу у
Панчеву, обележићемо четрдесетодневни помен
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У недељу, 25. септембра, у 11 сати, даваћемо једногодишњи и трогодишњи помен нашим драгим родитељима

СЕЋАЊЕ

ХУЂЕЦ

ДУШАНУ

ЉИЉАНИ ЦЕНИЋ

РАДОЈЕ
ВРАНИЋ
РАША

СЛОБОДАНКИ

23. II 1949 – 28. IX 2015.
16. XI 1948 – 23 IX 2013.
С љубављу и великом тугом успомену на вас чувају: ћерке ТАЊА
и ИВАНА са породицама и остала родбина и пријатељи

12. IX 2000 – 2016.
Рашо, никад нећеш изаћи из наших сећања.
Твоја породица

(81/228099)

(61/227977)

Супруг МИЛОШ, ћерка МАЈА и синови ПРЕДРАГ
и НЕНАД с породицама

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
24. септембра 2016. године навршиће се двадесет тужних година откако нас је заувек оставио
наш вољени

(39/227895)

25. септембра 2016. године даваћемо једногодишњи помен нашој
драгој

МИРОСЛАВ ПАНТЕЛИЋ
Кажу да време лечи све. Није истина.
Прође шест месеци неверице, велике туге, бола и непребола.

СТАНИ МИЛИШИЋ
1921–2015.
Хвала ти за сву љубав коју си нам пружила, за све што си учинила за нас.
С поштовањем те помињемо.
Твоји најмилији

1923–1996.
Љубав и доброта коју нам је пружао заувек ће
остати у нашим срцима.
Већно ће га се сећати његови најмилији
(60/227969)

Недостајеш пуно!!!
СЕЋАЊЕ

Твоји најмилији
(48/227929)

(62/2279084)

26. септембра 2016. навршава се двадесет година откада није с нама наш

ГИЈА РАВЊАНСКИ

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ПЕТАР ХАКЕР
24. IX 2014 – 24. IX 2016.
С поносом те помињемо, од заборава чувамо.

МИРОСЛАВ ПАНТЕЛИЋ

ЈЕГДОМИР
ЈЕШО
ДРЧЕЛИЋ

ВАСА КЕПИЋ
Године пролазе и нису лек...
Заувек с тугом и болом његови: супруга
МАЛЕНА, син БАНЕ и ћерка БЕБА
(63/227988)

27. IX 1981 – 27. IX 2016.
С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.
Твоји најмилији

Сваким даном недостајеш све више.
Сестра МИРА, зет ЂОКА и сестричине МАРИНА
и КАЋА с породицама

Твоји: ЗОРАНКА, ГОРАН, ДРАГИЦА, ТИЈАНА
и ПЕЦА

(73/228075)

(86/228124)

Прошло је шест месеци како је преминула моја
вољена мајка, бака и прабака

29. септембра 2016. навршава се једна година откад није с нама

(59/227958)

ПОМЕН

ЂЕРЂ ШАЛАК
19. IX 2013 – 19. IX 2016.
Љубав не престаје одласком, а ни сећање временом.

Прошле су две године

У суботу, 17. септембра
обележили смо шестомесечни помен нашем драгом оцу, свекру и деди

ДРАГАН
РАШИЋ

Његови најмилији

Време тече, све је
пролазно, живиш
у сећању твојих: сестре
СЛАВИЦЕ и зета ПЕРЕ

(64/228002)

(41/227897)

СТОЈАНУ
СТОЈАНОВИЋУ
1947–2016.
Увек ће бити с нама твој
ведри лик.

РАДОСЛАВА ДЕМЕТЕР

БОЈАН СТОШИЋ

1932–2016.
Успомене на тебе заувек остају. Нека те анђели
чувају.
Твоја ћерка ЗОРИЦА, зет БРАНИСЛАВ, ГОРАН
и ДАРКО, ћерке ВИКТОРИЈА и ЈЕЛИЦА
с породицом, син ЈОВАН с породицом, праунуке
ТЕОДОРА, АНЂЕЛА, ЛЕНА и праунук ДАНИЛО

Драги брате, ти и Сара сте свакодневно присутни
у мојим мислима, срцу. Ваш последњи опроштај
био је са мном, тиме ми је то јако тешко пало.
Почивај у миру поред твоје Саре.
Твоја једина сестра НЕГИЦА, брат МИЛАН,
остала браћа, братићи, синови ДРАГАН
и МИЛАН и снаја СЛАВИЦА

(24/227852)

(8/227811)

Окупићемо се 24. септембра 2016, у 11 сати, на Старом
православном гробљу како би обележили годину дана
од смрти наше мајке, таште и баке и седамнаест година од смрти нашег тате, таста и деке

ГУТЕША

С љубављу: син
НЕБОЈША, ћерка
СВЕТЛАНА, снаја МАЈА
и унучад ИГОР,
ВЕЛИБОР и ЗОЈА

Двогодишњи помен

МИЛАНКО ЈОВАНОВИЋ

(71/228063)

ДРАГАН РАШИЋ

ПАНЧЕВАЦ

Сећење не бледи, заборав не постоји.
Брат СЛАВОЉУБ и нина МАРА

телефон:

(40/227876)

013/301-150

Прошле су три године откада није с нама наш

КАТИЦА

ИЛИЈА

1930–2015.
1923–1999.
Захвалне вечно за безграничну љубав, доброту, сигурност и снагу коју добисмо од наших родитеља.
Ћерке МАЦА и МИРА с породицама
(68/228052)

С тугом, поштовањем и захвалношћу чувам сећање на тебе.
Твоја ћерка АНА
(70/228062)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 23. септембар 2016.

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

У суботу, 24. септембра, у 11.30, даваћемо
годишњи помен нашем драгом

Драги наш

на тебе не бледи.

МИЛЕ

МИОДРАГУ МИЛЕТУ
ТОШИЋУ
… тамо си ти где – сунце уморно спава,
тамо си ти где – зора свањава плава,
тамо си ти где – све је тако високо,
и плаво као твоје око,
тамо си ти – тамо је место твоје,
тамо где сузе и бол не постоје.
Отац СЛАВИША, мајка НЕВЕНА, сестра
СНЕЖАНА и баба РАДА

ДЕСИМИР ПОПОВИЋ

Вољени не умиру док
живе они који их воле.
Дека, бака, тетка
ВЕСНА
и сестра ДАНИЦА
(65/228012)

СЕЋАЊЕ

(87/228130)

Прошло је већ две године откако није с нама
наш вољени

ВЛАДИМИР
КОВАЧЕВИЋ
ПИЖОН
1971–2014.
28. септембар 2016.

ДРАГОМИР ЈОВАНОВИЋ

Заувек твоји: АНДРЕЈА, МАТЕЈА, ИРЕНА и ДРАГАН
(36/ф-1555)

1937–2014.
Време пролази, али туга не. Много је разлога да те
вечно памтимо и с поносом од заборава чувамо.
Твоја супруга ДОБРИЦА, ћерке ВЕСНА
и СНЕЖАНА с породицама
(49/ф-1581)

По доброти те памтимо,
с поносом спомињемо,
у срцима носимо.
Мама, тата и бабе
ЖИВАНА и МИЛИЦА
(43/227913)

25. септембра 2016. навршава се десет година од
смрти наше драге

СЕЋАЊЕ

Пре четрдесет дана напустио нас је наш драги и
вољени супруг, отац, деда и прадеда

ЂЕРЂ ЂЕРФИ
МИОМИР ПЕТРОВИЋ

ЈЕЛЕНЕ ПАНТИЋ
1951–2006.
Време нам не може одузети сећање на твоју плементиост и доброту...
Твоји: супруг МИЛОШ, син ГОРАН, снаја
ГОРДАНА и унуке НИНА и АЊА
(11/227824)

21. августа и 24. септембра 2016. прошло је десет
година откако наши драги нису са нама

дипломирани правник
1927–2016.
Помен ће се одржати 24. септембра 2016, у 10 сати, на гробљу Котеж у Панчеву.
Ожалошћени: супруга МИЛЕНА, синови ИЛИЈА
и МИЛОРАД, снахе ЉУБИЦА и СЛАВИЦА, унука
ЈЕЛЕНА с породицом и унуци ВУКАШИН
и ПАВЛЕ с породицама

24. IX 2015 – 24. IX 2016.
Вољени наш, прошла је година како си нас напустио, али бол и туга не пролазе... недостајеш
нам.
Свакога дана те се сетимо, са осмехом на лицу,
али с тугом у срцу.
Вечно ћеш остати у нашим срцима.
Воле те супруга ЕВА, син ЂУСИ, снаја КАТИЦА
и твоји ДАНИЕЛ и КАТАРИНА
(51/227931)

(1/227758)

Сећање на

25. септембра обележићемо двогодишњи помен

ШОЛЕВИЋ

ВЛАДА
КОВАЧЕВИЋ
28. септембар 2016.
С поносом и љубављу се
сећамо његове доброте
и пламентиости, носећи
најлепше успомене из
времена које смо са
њим провели.
ИРЕНА и УГЉЕША
(44/227913)

Вољеном тати

ВЛАДИЦУ
ВИДОЈЕВИЋА

ВУКОСАВ

и

ГОРАН

У нашим срцима велика туга, у душама тишина,
и без вас огромна празнина.
Супруга и мајка МИЛЕНА и син и брат ЗОРАН
(37/227890)

СЕЋАЊЕ

Дванаест година је предуга туга за тобом сине.

СЛАЂАНИ
ЛУПУЛОВ

Твоја мајка, супруга,
син и ћерка

2014–2016.
Вољени не умиру док
живе они који их воле.
Твоја породица

(23/227850)

(57/227949)

Седам година нам недостајеш

ЂЕРЂ ЂЕРФИ
Тата, прошла је година
откад те нема. Тешко је
поверовати.
Воле те заувек ћерка
КЛАРА, зет ПИШТА,
унуке КРИСТИНА
и КАРОЛИНА, зетови
НИКОЛА и САША
и праунуци МАРКО
и НИКОЛИНА
(52/227937)

ЂЕРЂ ЂЕРФИ

Опу, прошла је година
откако ниси с нама, а
недостајеш нам као првог дана.
Ти си сада наш анђео
који нас чува са неба, а
ми тебе чувамо у срцима заувек!
ДАНИЕЛ и КАТАРИНА
(50/227937)

ЂЕРЂ ЂЕРФИ

Вечно ћемо га чувати у
срцу и сећати га се са
љубављу и поносом.

ОЛГА ЈАКОВЉЕВИЋ

СТАНИМИР ЛЕМАЈИЋ

1942–1996.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Син ЖИВАН и кћи ГОРДАНА с породицама
(38/227872)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

Воли те твоја породица
(7/227810)

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

Твоји: ЗЛАТА, МАРЦИ,
МАРТИН и ЗЛАТКО
(53/227931

Петак, 23. септембар 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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У понедељак, 26. септембра навршава се годину дана откако није
с нама наш драги

ДЕЈАН ЂАКОВИЋ
Пре десет година си нас изненада напустио, а остало је
питање зашто.
Твоја мама и твој бата
(4/227319)

Прошла је тужна година откада је умро
мој супруг

МИРЧЕТА КОВАЧЕВИЋ

26. септембра навршавају се две тужне године откада нас је напустио наш драги

С љубављу и поштовањем успомену на тебе чувају твоји најмилији.
Супруга ЛУДМИЛА и деца БРАНИСЛАВ и САЊА с породицама
(18/227835)

У суботу, 24. септембра
2016, у 11.30, на Старом
православном гробљу
даваћемо годишњи помен нашем драгом и непрежаљеном

БОГДАН ПЕТРОВИЋ
ПЕТАР МАРТИНОСКИ
Помен ће се одржати 24. септембра 2016,
на гробљу Котеж, у 11 сати.

Твоја супруга МИЛИЦА
(14/227830)

(25/227853)

СЕЋАЊЕ

ВЛАДИМИРУ
НОВАКОВУ

21. IX 1989 – 2016.

С поносом у срцима чувамо тебе од заборава.

Много нам недостајеш.
Твоји: НАДА, МАРКО, БРАНКА и ДУЊА
(21/227841)

22. септембра 2016. године навршава се шест
година откако ниси с
нама

Драги наш

Твоји најмилији
(22/227848)

28. септембра 2014. године, напустила нас је
наша драга

ПЕТАР
МАРТИНОСКИ

ПЕТАР
МАРТИНОСКИ

Твоји: ЦЕЦА и САША

Драги деда, много нам
недостајеш и увек ћемо
те се сећати и спомињати.
Твоји: АНЂЕЛА,
ЈУЛИЈА, МИХАЈЛО,
МИЛИЈАНА и НИКОЛА

(16/227830)

(15/227830)

Тата, много нам недостајеш.

Сећање на моје родитеље

МИКИ
28. III – 28. IX 2016.

(27/227863)

(47/227919)

(3/227802)

Навршава се осам година од смрти мог брата

27. септембра навршава
се шест година откако
није с нама наша

СЕЋАЊЕ

ПЕТАР СЕЛ
28. IX 2010 – 28. IX 2016.

ПЕТРА
РАМЊАНЦА

Твој брат ВУКОЛА
и снаја РАНКА
(91/228144)

(82/228111)

Драги брате, увек ћеш
бити у нашим срцима.

Брале мој

Заувек наш понос

из Банатског Новог
Села
Време додаје јарке боје
на наше босо детињство
и скромну младост. Сећамо је се по племенитости и доброти.

МИРЈАНА

ДРАГА
ИВКОВИЋ

Твоја супруга СТАНА
с децом

Брат СТАНИМИР

(457227916)

(10/227816)

(26/227859)

СТОЈАН

2006–2016.

1997–2016.
Син МИРОСЛАВ с породицом

Брат ДАНИЛО
с породицом

Син МИЋО, снаја
РАДА, унуци НЕМАЊА
и МИЛОШ и бивши
супруг СТОЈАН

пекар из Баваништа

ЈАН ПАЊИК
22. IX 2009 – 22. IX 2016.
Не постоје речи којима
можемо описати бол и
тугу за тобом.
Твоји вољени: ћерка
МАРИНА АНТОНИЋ,
унука ДАЈАНА
и зет ЈОВИЦА

ПОЗНАТОВ

Супруг ЛАЗА и синови
НОВИЦА и МИРОСЛАВ

Сећања на тебе никада
не бледе, она ће увек
живети с нама.

ЖИВКО
МИЛИКИЋ

РАДМИЛА
НОВАКОВИЋ

Боли сваки дан, свака
помисао на тебе, боли
све што је било и све
што је требало да буде...
боли бескрајна празнина... заборав не постоји.
С љубављу: супруга
ДРАГИЦА, синови
ЛУКА и МЛАДЕН, снаја
МИЛИЦА и твоји
соколови СТРАХИЊА
и МИЛОРАД

ЗОРА ФАРА

С љубављу и тугом чувају га од заборава.
Супруга ЗОРИЦА, ћерка БРАНИСЛАВА,
син ДРАШКО, зет СРЂАН, снаја
АЛЕКСАНДРА и унуци СОФИЈА,
МИРОСЛАВ и МИЛОШ

Шери, много ми недостајеш.

МИРОСЛАВА ХРИБ
ШАЈРИХ

судија Врховног суда у пензији

(29/227868)

ЖИВКО
МИЛИКИЋ

ЖИВКО
МИЛИКИЋ

Година дође, сузе у очима, бол у грудима, и вечито у мислима.
Сестра ВЕРИЦА,
МИКИ, ВЛАДАН,
МИЉАН и СВЕТЛАНА

У загрљај наших родитеља, пре годину дана,
отишао си, али нажалост никад нам се не
можеш вратити.
Сестра ГОРИЦА, зет
НЕНАД и ујкини
ВЕСНА и СРЂАН

(84/228118)

(83/228118)

СЕЋАЊЕ

МИРЈАНА
ПОЗНАТОВ
2006–2016.
Недостајеш нам.
Сестра БЕБА
с породицом
(30/227870)

Годину дана без искреног друга и комшије

ЖИВКА
МИЛИКИЋА

25. септембра навршава
се година дана од смрти
нашег драгог супруга и
оца

Драги брате

ЖИВКО
МИЛИКИЋ
ЖИВКА
МИЛИКИЋА

СНЕЖА, БОРИС
и НОВО

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Син ДАРКО и супруга
ЛОЛА

Година прође, бол и туга остају вечно у нашем
срцу.
Твој брат МИЛОИЦА
с породицом

(46/227918)

(6/227807)

(66/228013)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Петак, 23. септембар 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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

РОЂЕНИ

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

Добили близанце – ћерку и сина
8. септембра: Нину и Матеју – Сунчица и Игор Грујић.

Добили ћерку
27. августа: Нину – Весна и Дарко Љушић; 29. августа: Миу – Александра и Роберт Чеки; 31. августа: Анастасију – Биљана и Бојан Савић; 3. септембра: Јовану – Снежана и Раде Гвоић; 5. септембра: Марину – Марина и Јурај Чернош, Иву – Дијана и Стефан Мирковић, Дуњу – Аница и Предраг Марковић; 6. септембра: Невену – Катица и Саша Хајдуков; 7. септембра: Веру – Кристијана и Драган Младеновски; 8. септембра: Софију – Адријана и Дејан Милетић, Нину – Жаклина и
Горан Дрљан, 9. септембра: Анастасију – Вишња Костић и Илија Новаков; 10. септембра: Милицу – Ивана и Марко Бобош, Зоју – Наташа и Бранислав Петковић, Елену – Маја и Слободан Шобот, Марију – Маријана и Зоран Божић; 11. септембра: Хелену – Сандра и Небојша Николић.
Добили сина
12. августа: Ђорђа – Ђаклија Никола и Александар Новаков; 14. августа: Стефана – Милана
Петров; 18. августа: Јована – Ана Стаматов и Иван Керановић; 19. августа: Павла – Сања Морар и Иван Џакула; 20. августа: Петра – Катарина и Дарко Петровић; 25. августа: Александра
– Констанца Петронела Жула и Ђорђе Брошћињанц; 30. августа: Лазара – Сања и Немања
Цветковић; 2. септембра: Вука – Вања Марошан Вуковић и Дејан Вуковић; 5. септембра: Јакшу – Дејана и Милан Цицмил; 6. септембра: Рељу – Антонија Мариновић Човић и Младен Човић, Александра – Дијана Филиповић и Саша Јовичић; 7. септембра: Вука – Драгана Ћирић и
Бојан Атанацков, Матију – Миона и Радован Станојевић; 8. септембра: Константина – Бојана и
Ненад Симеон, Вука – Зорица Ока Опачић и Слободан Опачић, Немању – Зорана и Небојша Трајковић; 9. септембра: Дамјана – Сузана и Дејан Домокош, Николу – Јасмина и Миломир Чкоњовић, Павла – Александра Јовановић и Марко Стефановић, Данила – Маријана и Драган Вукмировић; 10. септембра: Матеју – Наташа Рамадани Трајковска и Сенад Рамадани, Андрију –
Марта Ђорђевић и Бојан Биров; 11. септембра: Огњена – Анита и Југослав Алтеров.
ВЕНЧАНИ
10. септембра: Теодора Костић и Милан Момчиловић, Александра Врањеш и Мирослав
Пешић, Милица Јовчић и Миодраг Николић, Милица Танасковић и Сава Лоренс, Валентина Селимановић и Марко Божић, Милијана Михајлов и Зоран Рајчевић, Марија Кемењ и
Ненад Нинић, Јелена Вујчић и Ненад Стојановић, Милица Антић и Александар Адамовић;
11. септембра: Љиљана Крстић и Предраг Стојић, Милица Божић и Благоје Копривица;
15. септембра: Дејана Стојмиров и Никола Добрић, Милка Мајсторовић и Илија Митровић.
УМРЛИ
9. септембра: Љубинка Петричић (1928), Загорка Иња (1938), Милован Симић (1949);
10. септембра: Душанка Марков (1934), Вера Варга (1931), Марица Добресков (1934);
11. септембра: Милева Јовановић (1939), Богдан Павловић (1958), Мишо Маречек
(1955); 12. септембра: Живко Поповић (1946), Миленко Сладојевић (1933), Ковиљка Поповић (1950), Милорад Фољан (1930); 13. септембра: Љиљана Бојковски (1967), Ержебет Пап (1931), Милица Продановић (1941), Јелена Јанковић (1935), Стајка Спасевски
(1939); 14. септембра: Милан Симеуновић (1935); 15. септембра: Меланија Буља (1933).

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ
Припрема: Момир Пауновић
2

3

4

5

МАГИЧНИ ЛИК 6 х 8

6

3

Речи су састављене од следећих слогова: А, БА, ВА, ВЕ, ГО, ДЕ, ДИ, КА, КО, МИ,
МИК, НА, НА, НАЦ, ЊЕ, РАК, РАС, СПА, ТИ, ТИ, ТРА, У.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. неусклађен корак, 2. помоћи да неко заспи, 3.
члан највише научне установе, 4. говеђе месо, 5. врста грожђа и вина, 6. ударање
батином.

4

СТИХОВНИ АНАГРАМИ

1
2

(1) ЗАНАТЛИЈА

5

БИО
УЧЕНИК
МШ „ЈОВАН
БАНДУР”

Хиљада
(римски)

Радна
заједница
(скр.)

Женски
певачки
глас

Античка
држава на
северу
Африке

На Борнеу и Суматри,
ако кренеш у дивљину,
AРОГАНТНУ, крупну, јаку
срешћеш jeдну животињу.

ОН ЈЕ...

Инвентар
(скр.)

Сто
(римски)

Обожавана Премиса у
особа
филозофији

Град у
Сирији

Знак
ауто-школе
Слово
абецеде

Острво у
Јадрану

Део
наследства
Српска
узречица

Мали
водопад

Река у
Италији
Лична
заменица

Коњушари
(турц.)
Предлог
Муслиман.
мушко име
Симбол
фосфора
Задржати у
сећању

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Бикови запослени у администрацији биће принуђени да раде и
прековремено како би завршили
све своје обавезе, јер ће пред викенд искрснути неки непланирани
посао. Односи с партнером су као
на клацкалици. Нађите мало времена за себе и одморите се.

До краја седмице очекујте да се
све коначно искристалише и да
обећани новац стигне. Не правите планове док не почнете да га
бројите. Отвара вам се нова могућност рада са странцима. Скочите у ватру, нећете се опећи.
Љубав вам сада није приоритет.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Све се одвија онако како сте за-

Направили сте крупне кораке у

мислили. Сачекајте, не пожурујте
оне од којих вам зависи даље напредовање у послу или запослење. Новац вам само пролази кроз
прсте и то је главни проблем расправе с партнером. Пробајте да
се мало боље организујете.

свом животу и није време да одустајете. Неће бити лако, али с вашим начином и брзином размишљања све ће почети да долази
на своје место. Љубавна прича се
завршава браком или разлазом.
Урадите оно што је најбоље за вас.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Пустите друге да раде онако како
мисле да је то најбоље, ма колико
вам се чинило да греше. Нађите себи мотивацију у свом делу посла.
Мањи проблеми са старијим члановима породице. Без обзира на то да
ли сте сами или заузети, тренутно
нисте спремни за емотивна давања.

Стара чекалица. Нико не зна тако
добро да направи стратегију и да стрпљењем стигне до циља. Сарадња
са странцима је сигурна, па се припремите за изненадни мало дужи
пут. Можда је прави тренутак за отворени разговор о томе шта и како даље. На тај начин вратићете свој мир.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Ако се бавите трговином, посредовањем или организацијом послова, ове седмице очекујте добитак. Волите ризик, то је оно
што вас мотивише, али људи око
вас нису увек спремни да играју
на несигурно. Партнер се с пуним правом осећа занемареним.

Ове седмице ћете радити као у
руднику, али ће вам се то и те
како исплатити. Пред вама је
склапање великог посла и потписивање уговора који ће вам
обезбедити стабилност на дуже
време. Плашите се да отворено
разговарате с партнером.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

бизнис или улагање у партнерске
послове, требало би два пута да
размислите. Водите рачуна ако
нешто потписујете и потрудите се
да не пробијате рокове. Особа из
прошлости вам већ данима не да
мира, али прошлост је прошлост.

Само радите онако како сте замислили и не обазирите се превише на
друга мишљења. Када нешто стварно желите, ви то и добијете. Мањи
непланирани трошак ће вас само
успорити, али неће пореметити ваше
планове. Добро се осећате, пуни сте
енергије. Успех је ваш стимуланс.

Врста
крупних
гмизаваца

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

5

Ознака за
тону
Једноцифрен
број

УМЕТКИК
СА СЛИКЕ

Књига о
знаменитим
људима

Бик

4

Ознака за
Египат
Симбол
скандијума

Стручњаци
за урбанизам
Не (франц.)

Одевни
комплет,
одећа

Новац је стигао, више него што сте
очекивали, а можда ће га бити још.
Размислите како је најпаметније уложити и умножити га. Можда би сарадња с провереним људима била
најбоља. Консултујте партнера, он
вам је увек велика подршка. Могућ
је краћи пословно-рекреативни пут.

3

Они се баве
трговином
Притока
Вардара

Морски
гребен

Раса
паса

ли већину својих планираних послова и обавеза. Пазите наредних
дана да не будете предмет неке интриге у кругу породице. Потребан
вам је краћи одмор да напуните
батерије. Веза вам је стабилна, мале варнице су само стимуланс.

1

Ознака за
грам

ПОЗНАТИ
ПАНЧЕВАЧКИ
МУЗИЧАР

Овнови су били вредни и заврши-

МИНИ-УКРШТЕНИЦА
Људско
тело

Врх на
Козари

Неуљудан,
неотесан

(23. 9 – 22. 10)

Ако планирате неки самостални

(2) ЧОВЕКОЛИКИ МАЈМУН

Oн се посла, боме,
увек СРЕТАН ЛАТИ,
у занату своме
мајстор је познати.

6

Вага

(21. 3 – 20. 4)

ВОДОРАВНО: 1. истраживач догађаја у прошлости, 2. албуми успомена, 3. једрилица са два трупа, 4. једноцифрен број – притока Дунава у
Мађарској, 5. женско име одмила – пркос.
УСПРАВНО: 1. давна прошлост, 2. македонско мушко име, 3. врста
филмског кадра, 4. омамљеност, 5. један од оснивача Рима по легенди,
6. језеро у Финској, 7. дражестан, диван, 8. грађевинска колица, 9. име
руског фудбалера Дасајева.

РЕШЕЊА – Магични лик 6 х 8: раскорак, успавати, академик, говедина, траминац, батинање. Мини-укрштеница: историчар, споменари, катамаран, осам, Раба, Нела, инат. Стиховни анаграми: (1)
инсталатер, (2) орангутан. Скандинавка: Мраковица, Зларин, л, г,
трговци, рт, тал, ЕГ, урбаниста, Милан Бергинц, т, одело, сеизи, По,
поменик, Насмер, слап, запамтити.

1

Ован
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МКУД „ПЕТЕФИ ШАНДОР” ОБЕЛЕЖАВА СЕДАМДЕСЕТИ РОЂЕНДАН

„ДАНИ ЗИМНИЦЕ” У ЗНАКУ ГУРМАНЛУКА И ДОБРЕ АТМОСФЕРЕ
Мађарско културно-уметничко друштво „Петефи Шандор”
егзистира већ седамдесет година. Прецизније, под тим
именом је регистровано 1946.
године, али је фактички постојало и знатно раније.
Између два светска рата звало се Удружење хришћанске
омладине „Кије” (како га многи данас знају), а никло је још
крајем деветнаестог века из
читаонице.
Друштво у години великог
јубилеја има чиме да се поноси, као и упадљиву жељу да буде максимално отворено за
све суграђане, што је било
очигледно и сваком ко је посетио протекле „Дане зимнице”.
Чла нови МКУД-а „Пе те фи
Шандор” су за прославу седам десетогоди шњице при премили разноврсне садржаје. Почело је с неколико књижевних вечери и изложби, а
завршиће се гала представом
29. октобра у Културном центру Панчева.
Тим поводом протеклог викенда је одржана кулинарска
манифестација по пројекту
„Дунав се улива у Тамиш”,
широј јавности познатија као
„Дани зимнице”.
Након три године организатори су променили локацију –
уместо Трга Ђорђа Вајферта,
одлучили су се за своје просторије у Улици цара Лазара.
Према речима координаторке
Магдалене Василчин Доже,
идеја им је била да навикну
Панчевце да без устезања долазе код њих.
– Ми смо отворено друштво
и веома нам је стало да нас
суграђани прихвате као такве.
У прилог томе треба знати да
од двеста наших чланова можда и више од половине нису

понуђено све оно што би шпајз
једног традиционалног домаћинства подразумевао. Почев
од сокова зове и свег осталог
воћа заступљеног на овим просторима, преко пекмеза од

Слављенички хор
мађарске националности. Ето,
ја сам Бугарка, а рецимо мој
сарадник у кухињи је Словак.
Нудимо и бројне активности –
од спремања зимнице и певања у хору, преко рукомета и
стоног тениса, до играња преферанса. Што се ове прилике

тиче, хтели смо да пробијемо
лед, па смо сасвим задовољни
одзивом људи – навела је Магдалена Василчин Дожа.
Прослава великог јубилеја
отворена је у петак, 16. септембра, када су се на неколико
тезги постављених испред

„Мадач”
просторија друштва могле наћи свакојаке ђаконије и рукотворине. Било је ту и вина и
меда, али најпримамљивија је
била зимница коју су припремиле чланице МКУД-а „Петефи Шандор”. Грађанима је по
сасвим прихватљивим ценама

„Златна јесен”

кајсија и шљива, до неизбежног ајвара. И то оног правог
домаћег, упрженог, без патлиџана и кувања. Било је и слатког и љутог, као и чополе, посебне врсте ајвара са орасима,
сувим грожђем, циметом, шећером, љутом паприком...

Нашло се места и за такозвану
љутику, као и за слатко у разним варијантама. Гурмани су
могли да уживају и у чувеним
мађарским „шпецијама”: гулашу, „мотаном” колачу – куртошу
и лангошу.
Поред домаћина, на постављеним тезгама излагали су и
Друштво за помоћ ментално
недовољно развијеним особама, МКУД „Тамаши Арон”,
Винарија „Шмит”, Удружење
жена „Дуга”...
За ову прилику је приређен и
културни програм. Првог дана
су наступили хор и тамбурашки оркестар „Златна јесен”, а
другог – мешовити хор МКУД-а
„Петефи Шандор”. Тада су се
могли чути ведри тонови, а пре
свега мађарске песме, попут
легендарне „Az a szеp”, али и
словачка „Танцуј, танцуј” и, наравно, староградске и „локалпатриотске”, као што је „Војводино, ти са као вино”.
Завеса на ову фешта спуштена је у великој сали просторија друштва, након што је
позориште „Мадач” из Зрењанина интерпретирало одломке из оперете „Краљица чардаша”.

ТЕ СТО И ПЕ ВА ЊЕ
Лангош је кисело тесто које се развлачи у облик мање пице и потом пржи на врелом уљу (ланг је на мађарском пламен). Може се премазивати разним надевима, а
традиционално најзаступљенији је онај с белим луком потопљеним у сирће и уље. Добро иде и с павлаком, трапистом, кобасицом, али и с пекмезом.
За ову згоду припремале су га вредне чланице друштва – Жужана Варга и Магдолна Фораи, која је дала
велики допринос и у прављењу ајвара. Обе учествују и
у хору, као и Викторија Фаркаш. Она је лангош продавала на улици и, како сама каже, веома се допао суграђанима.

У ГЛОГОЊУ ОДРЖАНИ ПЕТИ „ДАНИ РУМУНА”

Рaзиграно, распевано, речју – весело
Културно-уметничко друштво
„Веселија” прославило je протеклог викенда седамдесет
осам година постојања догађајем под називом „Дани Румуна у Глогоњу”.
Пето издање поменуте манифестације почело је у суботу, 17. септембра, у Дому
културе, отварањем изложбе
народне ношње и старих фотографија на тему историје
села са освртом на активности Румуна у области културе,

традиције и свакодневног
живота.
Наредног дана, у недељу,
18. септембра, вредне жене из
Глогоња самоиницијативно су
припремиле колаче по старинским рецептима, које су
потом понудиле свим заинтересованима на дегустацију.
Централни догађај, приређен у предвечерњим сатима на
летњој сцени, био је концерт
на којем је наступило преко
сто четрдесет учесника. Том

приликом су се бројној публици обратили Немања Ротар,
члан Градског већа задужен за
културу и омладину, као и
Алин Чокања, секретар Амбасаде Румуније у Београду.
Најпре су се рецитацијама
румунских песника представили полазници радионице
румунског језика из Културног центра „Инфинитум” из
Глогоња. Уследио је наступ
седмогодишње солисткиње

Јоане Субић, а оркестар „Веселија” интерпретирао је сплет
традиционалних банатских и
ердељских мелодија. Присутне је посебно разгалио фолклорни ансамбл поменутог
друштва кореографијом Трајана Брађана. Потом су играма из равничарског и брдовитог Баната одушевили гости
из Дете (тачније из Центра за
културу поменутог румунског
града), с којима Глогоњци

сарађују већ четири године.
Први пут на овој манифестацији је учествовало Културно-уметничко друштво „Лумина” из Јанков Моста, представивши се вокалном групом и
фолклорним ансамблом, који
је приказао обичај просидбе.
До краја је публици пружена
прилика да још једном ужива
у извођењу народних игара
ансамбла из Дете, а овогодишњи свечани програм је изво-

ђењем традиционалних песама затворио вокални солиста
Кристијан Гађа из поменутог
града.
Манифестацију су подржали Град Панчево и Покрајинска влада.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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ПОСЛЕДЊЕ ТАКМИЧЕЊЕ У ГАЂАЊУ ГЛИНЕНИХ ГОЛУБОВА

КРАЈ СТРЕЉАЧКЕ И ПОЧЕТАК ЛОВНЕ СЕЗОНЕ
У време када није сезона, почетком топлијих
дана, негде у мају, ловци своје дружење настављају на један другачији
начин.
Наиме, тада свака
секција панчевачког
друштва прави по једно
такмичење у гађању
глинених голубова, што
значи да их укупно има
десетак.
По селима је то готово
обавезно у време слава, а
последњи догађај припада градској организацији.
Након овог следећи
скуп ловаца биће када
ускоро почне ловна сезона.

Дружење је, ипак, најважније

Ловачка секција Панчево други
пут је организовала завршно
надметање у гађању глинених
голубова у недељу, 18. септембра, овог пута на старчевачком стрелишту (с обзиром на
то да га немају, принуђени су
да „позајмљују”).
Глогоњци неприкосновени
Учествовала је двадесет једна
екипа, квалитет стрелаца био
је на завидном нивоу, а само
такмичење је било веома занимљиво – од седамдесет пуцача двоје је погодило свих
дванаест покретних мета. Након вишечасовног узбуђења
уследило је „треће полувреме”
у кафани „Ђерам”, када су,
уз пићенце, Тођину гитару и
гулаш од дивље свиње, проглашени најбољи. Тако је у појединачној конкуренцији победио Марјан Стоилковић испред једне даме – Јане Гарај и
Зорана Козаченкова. Поменути Стоилковић чинио је и најбољу тројку заједно с презимењаком Игором и Дејаном Митићем. Ови Глогоњци су са

укупно тридесет погођених
голубова били чак за четири
испред другопласираних Старчеваца (Зоран Козаченков, Томислав Брозина и Стеван Штрбак), а треће место је припало
екипи из Падине, коју су, поред Мише Лавроша, чиниле
две Јане – Гарај и Цицка. Награде је уручио Александар
Најдановић, председник секције за ловно стрељаштво, који је данима проверавао хоће

ли пасти киша и за тај труд добио је кабаницу.
У спорту званом американтрап мете се лансирају из машине на једној писти и, док
лете, у истом тренутку их гађа
шесторо такмичара. Организатор сам бира углове под којима „голубови” излазе и никад се не зна одакле ће бити
катапултирани.
Као и увек, неко ко није
био у кругу фаворита може да

Ни победници нису небитни

заблиста. У овом случају у изненађење се може убројати и
сам резултат најуспешнијег
такмичара. И то не зато што му
стрељачке могућности нису на
одговарајућем нивоу, већ због
његове пушке, такозване „положаре” (насупрот великој већини која је имала неупоредиво
моћнију трап-пушку). Занимљиво је да победниково оружје важи за аматерско и вреди,
можда, свега сто евра, за разлику професионалних „ватрених
цеви” које коштају и десетак
пута више. Напослетку је испало по оној чувеној Његошевој:
„А у руке Мандушића Вука свака пушка биће убојита”.
Шакали праве пустош
Јунак дана Марјан Стоилковић
се већ двадесет година бави
ловом и члан је трију ловачких дружина (Панчево, Београд и Сефкерин). Досад је
остваривао солидне резултате
у гађању глинених голубова,
али ово му је вероватно највећи успех, нарочито ако се зна
каквом справом је баратао.

СТАРЧЕВЦИ ЗАПАЖЕНИ НА ИЗВИЂАЧКИМ ИГРАМА СРБИЈЕ

„Надел” двапут на постољу
На играма Савеза извиђача
Србије одржаним недавно у
Јагодини, поред више од двеста учесника из шеснаест градова, наступили су и старчевачки скаути.
Манифестацију је отворила
заменица градоначелника Јагодине Снежана Вукашиновић,
а надметања су се одвијала у
приградском насељу Трнава,
удаљеном два километра од
аква-парка.
И овог пута су биле заступљене препознатљиве дисциплине,
попут „штафетног пливања”,
„игре изненађења” и „полигона
спретности”. На поменутој локацији се налазио се и камп у
којем су се одржавали „пикадо
с квизом”, „брзо подизање шатора”, „трка у џаковима”... Увече

је у прелепој дворани Дома
културе у Трнави изведен такозвани такмичарски културно-забавни програм, а наредног

дана је одржана и последња дисциплина – „семафор-релеј”.
На овој реномираној републичкој смотри скаута Одред

извиђача „Надел” из Старчева
представио се са две екипе,
које су постигле запажене резултате. Екипа планинки је
освојила друго место, а млади
извиђачи су били трећи. Притом је резервна чланица старчевачког тима допунила победничку поставу из Новог
Сада, како ова не би била дисквалификована због недовољног броја такмичарки. Треба
напоменути да су Старчевке
биле убедљиво најбоље у четири од осам дисциплина, а
највећи проблем им је задао
недостатак пливача.
Након завршетка игара
„наделовци” су посетили јагодински зоо-врт и наставили да уживају у чарима аква-парка.

ЈОШ ЈЕДНО ТАКМИЧЕЊЕ КУЛИНАРА

Мирис чорбе опијао Маргиту
У дворишту МЗ Горњи град
11. септембра је четврти пут
одржано такмичење у кувању
рибље чорбе под називом Меморијал „Бора Урс”.
То надметање је имало и хуманитарни карактер, јер су
прикупљана средства за ужину за децу из социјално угрожених породица која похађају
ОШ „Васа Живковић”.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Варјаче је укрстило девет
мајстора у припремању најпопуларнијег рибљег специјалитета, а још један шампионски
пехар отишао је у руке Бране
Јовановића, популарног Учитеља. Друго место је освојила екипа „Жабари” са Златком Костићем на челу, а пехар намењен
трећепласираном кувару заслужила је Дубравка Анђелковић.
Један од оснивача ове манифестације Стеван Видановић
Кмет задовољан је тиме како је
такмичење протекло, а треба
истаћи да су организатори
свим посетиоцима делили бесплатну рибљу чорбу.
A. Ж.

– У питању је „Заставина”
пушка „хамерлес”, стара преко двадесет година. Користим
је од почетка бављења овим
хобијем и не бих је дао ни за
какве паре. Притом се показала веома делотворном у лову
на дивље патке, што је једна
од мојих страсти – истакао је
Стоилковић.
Ипак, он каже да су му од
самог лова и гађања битнији
дружење и боравак у природи,
а као најважније издваја очување животињског фонда. Веома је ангажован и у бризи о
глогоњском ревиру, који располаже дивљим свињама, срнама и бројном перади, а појавио се и зец. Потребно их је

прихрањивати, али и штитити
од шакала. Ови веома опасни
предатори су се у последње
време енормно намножили и
дословце десеткују зечеве и
фазане, тако да су ловци ове
године често морали у хајке
на те зверке, а само је Стоилковић одстрелио пет-шест
примерака.
На крају, он је позвао младе
људе да се прикључе овом занимљивом хобију, који поред
задовољства боравка у природи, представља и мисију бриге
о животињама.
Без тога би лисице и шакали, а највише неодговорни људи, готово сигурно за собом
оставили пустош.

А без „дивљачког” гулаша је овакав скуп незамислив

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.

Котежанка
Женка азијског овчара пронађена је пре неколико дана
на Котежу 2, без микрочипа
или огрлице. Ради се о веома
великом псу, па је нејасно како је неко могао да га пусти
да се креће без надзора по
јавној површини.
Срећом, пас је миран и послушан, a власник треба хитно да га преузме у градском
прихватилишту (контакт-телефон 352-148).

Црнка
Млада женка је пронађена у
Улици Жарка Зрењанина и на
себи није имала никакве
ознаке нити микрочип, па се
тренутно налази у градском
прихватилишту. Црнка је стара око пет месеци и веома је
привржена и мирна.
Нада се да ће је власник
препознати, будући да је највероватније побегла некоме
из поменуте улице или краја.
Биће обележена микрочипом при преузимању, а могућ је и
договор о бесплатној стерилизацији.

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.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ШАМПИОНСКА
ДРУЖИНА
Шести пут узастопно екипа
сениора СД-а „Панчево 1813”
тријумфовала је на Првенству
Србије у гађању из пиштоља
великог калибра. Овог пута
наши суграђани су до титуле
шампиона стигли у Новом Саду прошлог викенда.

Тим из Панчева, који су чинили Јовица Бубало, Саша Петровић и Јован Павлица, убедљиво
је тријумфовао – са 935 кругова.
Сва три члана екипе СД-а
„Панчево 1813” освојила су медаље и у појединачној конкуренцији. Победио је Јовица Бубало, с 339 кругова, други је био
Саша Петровић, са 323, а трећи
Јован Павлица, са 273 круга.

БРОНЗА
ИЗ ТЕМИШВАРА
На међународном турниру у
Темишвару који је одржан прошлог викенда запажен успех
оствариле су и чланице Бадминтон клуба Панчево.
Анђела Витман и Сања Перић, које је предводила Милица Ускоковић, освојиле су
бронзано одличје у дублу.
У исто време је одржан и
шеснаести турнир под називом „Трофеј Београда”.
БК Панчево су представљали
Миона Филиповић, Дарко Рашовић и Стефан Мијатовић.

Најуспешнија је била Миона,
која је освојила бронзану медаљу у групи девојчица до једанаест година.

АНА НАЈУСПЕШНИЈА
На митингу у Новом Саду одличне резултате су остварили
и чланови АК-а Тамиш.
У категорији млађих пионирки Ана Драгојевић је освојила златну медаљу у трци на
600 метара, поставивши нови

лични рекорд од 1:52,14, а
проглашена је и за најуспешнију атлетичарку у својој
групи. У истој конкуренцији
Марија Мркела је друга стигла
на циљ. У групи годину дана
млађих учесника Сања Марић
је такође освојила златну медаљу с личним рекордом, а
Алекса Нертица је био други
на 600 метара.

Странe припремио

Александар
Живковић
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НАСТАВЉЕН ТЦР ШАМПИОНАТ

ДУЦА „ПРЕГАЗИО” И СИНГАПУР

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда
Рукомет

Освојени нови бодови

СУПЕР А ЛИГА
Аранђеловац: ШАМОТ–ДИНАМО

Следи викенд
у Малезији
Најбољи српски аутомобилиста Душан Борковић, наш суграђанин, имао је још један
одличан викенд у ТЦР шампионату. Возач НИС–Петрол и
Б3 рејсинг тима освојио је нових шест бодова на првом надметању у Сингапуру и тако наставио сјајну серију вожњи на
азијској турнеји. У ноћној
уличној трци на стази „Марина беј” српски ас је заузео седмо место, па је тако стекао
услов да у другој трци стартује
с друге позиције.
Тркачки викенд у Сингапуру, који се одржава заједно с
„Формулом 1”, у потпуности је
прилагођен популарном такмичењу, па су због тога квалификације у ТЦР-у вожене само
у једној сесији од 25 минута и у
њима је наш ас постигао шесто
време. Међутим, по одлуци организатора, Борковић је са још
11 возача кажњен за пресецање
стазе, па је, као последица овакве одлуке, најбољи српски аутомобилиста у коначном пласману заузео девето место. На
основу пласмана у квалификацијама Дуца је у првој трци
стартовао осми, а другог дана
тркачког викенда кренуо је са
сјајне друге позиције.
Оно што је замислио и јако
желео, наш суграђанин је и

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Н. Пазова: МЛАДОСТ–ПАНЧЕВО
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Сечањ: ХЕРЦЕГОВИНА–ЈАБУКА
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Темерин: МЛАДОСТ ТСК – ВЛАДИМИРОВАЦ
Долово: ДОЛОВО–ПОТИСЈЕ

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Нови Сад: Ц. ЗВЕЗДА – ЖЕЛЕЗНИЧАР
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ПРОЛЕТЕР
субота, 15.30

остварио у другој трци. Шести
пут у овој ТЦР сезони попео се
на победничко постоље, јер је
надметање другог дана у Сингапуру окончао на другом месту и освојио нових осамнаест
бодова. После спектакуларног
викенда на стази „Марина беј”
српски ас има 24 нова бода, а у
генералном пласману сада заузима седмо место, са укупно
сто четрдесет једним бодом.
Будући да је тркачки викенд
у Сингапуру у потпуности био
подређен такмичењу „Формуле 1”, које се одржавало заједно са ТЦР шампионатом, трајање трке било је ограничено на
десет кругова или тридесет минута. Због бројних инцидената,

сигурносни аутомобил је два
пута излазио на стазу и знатно
успорио ову уличну трку, која
је завршена после извезених
седам кругова због истека 30
минута.
Рекли смо већ, Дуца је стартовао с друге позиције, коју је
успео да задржи до самог краја и после излазака сигурносног аутомобила није дозволио да му неко угрози позицију, али је исто тако било мало
могућности да нападне Грачева за прво место.
– Мало сам се разочарао због
оваквог темпа трке, честих
прекидања, успоравања и временског ограничења. Можда
бих имао бољу могућност да

нападнем Грачева да је било
другачије. У сваком случају,
„хонде” стартују као ракете наспрам „сеата”, стаза је узана и,
због зидова којима је оивичена,
тешко се обилази, а и температура мотора знатно расте и додатно успорава. Морао бих
много да ризикујем да сам кренуо да га обилазим, иако сам
имао бољу брзину од њега. Све
у свему, био је ово изазован и
добар викенд и надам се да ћу
истим темпом наставити и у
Малезији за две недеље, како
би ова азијска турнеја била заокружена само успесима – рекао
је Дуца Борковић после трке.
ТЦР шампионат се наставља
1. и 2. октобра.

ЏУДО КЛУБ „АКАДЕМИЈА ЈОЧИЋ” ОБЕЛЕЖИО ЛЕП ЈУБИЛЕЈ

ДЕСЕТ ГОДИНА БОРБЕ И НАПРЕТКА
Захваљујући Џудо клубу
„Академија Јочић” из Старчева, наш град је богатији за још
једну спортску манифестацију. У Хали спортова на Стрелишту прошлог викенда је одржан други „Турнир малих
шампиона”, на коме је учествовало 320 бораца из 36 клубова из Србије и Републике
Српске. Овим такмичењем
клуб из Старчева је обележио
и леп јубилеј – десет година
рада и постојања.
Велики број такмичара и
гледалаца направио је сјајну
такмичарску атмосферу у панчевачком „храму спорта”, а лепе медаље и пехари које је
обезбедио организатор додатно су мотивисали младе борце.
У таквом амбијенту ЏК
„Академија Јочић” је на себи
својствен начин обележила јубилеј, па су уручене плакете

најзаслужнијим организацијама и појединцима који су дали
допринос пре свега опстанку,
али и афирмацији клуба у временима тешким за спорт.
Признања су заслужили панчевачки медији, али и Спортски савез нашега града, Ресор

за спорт, Џудо савез Војводине, као и ОЏК Београд и ЏК
Црвена звезда. Посебну захвалност је заслужио Иван Тодоров, први човек Џудо савеза
Србије и потпредседник
Олимпијског комитета наше
земље, који као пријатељ
„Академије Јочић” подржава
велики рад, али и напоре клуба за развој нашег спорта.
– Задовољан сам тиме како
је турнир протекао, а ми као
клуб сада желимо да покренемо још један пројекат за који
смо добили пуну подршку.
Наиме, веома сам срећан што
је Влада Републике Србије
препознала значај и вредност
људи који су нашу земљу
представљали на Олимпијским играма, па у том контексту желимо да окупимо све
панчевачке олимпијце и такође укажемо на њихову вредност. Хоћемо да не тако велики

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Омољица: МЛАДОСТ – ПАРТИЗАН (Г)
Гребенац: ВУЛТУРУЛ–ЈЕДИНСТВО
Б. Н. Село: СЛОГА – ВОЈВОДИНА (С)
Иваново: СТРЕЛА – ВОЈВОДИНА (Ц)
Старчево: БОРАЦ–БУДУЋНОСТ
Уљма: ПАРТИЗАН–ЈУГОСЛАВИЈА
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Војловица: МЛАДОСТ–ГЛОГОЊ
недеља, 16 сати
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–БОРАЦ
Долово: ДОЛОВО–ПРОЛЕТЕР

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
СУПЕР А ЛИГА
Суботица: СПАРТАК–ДИНАМО
23:21
Панчево: ДИНАМО–МЕТАЛОПЛАСТИКА 28:18
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Б. Н. Село: ВЛАДИМИРОВАЦ–ПУТИНЦИ 33:26
Риђица: ДАЛМАТИНАЦ–ДОЛОВО 26:24

Фудбал
број тих људи окупимо и да
дамо још неки допринос панчевачком спорту, да се број
учесника на Олимпијским
играма шири, а да ти олимпијци буду узори и идоли младим генерацијама. У овоме
истичемо подршку Нађе Хигл,
Миленка Топића, као и Жикице Милосављевића, који је
својим присуством на овом
турниру то потврдио – рекао је
први човек џудо-клуба из
Старчева Мирослав Јочић.
Што се тиче резултата малишана из овог спортског колектива, треба рећи да су они и
овог пута оправдали очекивања и освојили нове трофеје.
Дуња Јочић се окитила златном медаљом, Ања Матић је
зарадила сребро, а бронзе су
заслужили: Матеја Илић, Голуб Стригић, Владимир Стојановић, Андреј Живановић и
Лазар Стојановић. На пета места су се пласирали Радан
Ћирковић и Миленко Стригић.
Одличне резултате на турниру у нашем граду постигли
су и чланови ЏК-а Панчево.
Најуспешнији је био полетарац Милош Мандарић, који
је поред златне медаље заслужио и пехар намењен најбољем такмичару на турниру.
Поред њега, највредније трофеје су заслужили и Лазар и
Нина Албијанић и Александар
Лупулов. Сребром су се окитили Лазар Ваневски и Немања
Нишић, а бронзама Ана Лупулов и Вук Вељковић.

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (НП) 4:1
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Б. В. Село: КОЗАРА – ДИНАМО 1945

0:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БОРАЦ
Алибунар: БУДУЋНОСТ–СТРЕЛА
Црепаја: ВОЈВОДИНА–СЛОГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ПОЛЕТ
Б. Црква: БАК–МЛАДОСТ

1:1
1:3
1:0
1:0
1:3

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Уздин: УНИРЕА–МЛАДОСТ
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ОМЛАДИНАЦ

0:1
3:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Дубовац: ЈЕДИНСТВО–БУДУЋНОСТ
Делиблато: ОМЛАДИНАЦ – С. ТАМИШ

3:4
1:5

ЗЛАТО ЗА ЈОТИЋА

Прошлог викенда je одржано Првенство Београда у фулконтакту.
У веома јакој конкуренцији
сјајан успех остварио је Добривоје Јотић, члан удружења „Српска Спарта”.
Он је у категорији до 71 кг и
освојио је најсјајније одличје.

ШАХОВСКИ КУТАК

Cumpe
8

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ТЕКВОНДУ

7

ОДЛИЧЈА ЗА КОЛОСЕУМ

6

После успешно завршеног
прелазног рока такмичари који су прешли у новоотворени Теквондо клуб
Колосеум из нашега града
освојили су прве медаље
за тај колектив.
На Првенству Србије у
Нишу Зорана Петричић и
Александар Батало освојили

су сребрна одличја, а Миња Бојовић је заслужила
бронзу.
Идућег викенда такмичарке ТК-а Колосеум Миња Бојовић и Милица Неделковски путују у Бугарску, где ће бранити боје
наше земље на Балканском првенству.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: 1. Дe7)
Избор Р. Радојевић

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Наградни конкурс
Завршени су годишњи одмори. Било је много суграђана расположених за то да
шест месеци добијају бесплатан примерак „Панчевца”. На нашу адресу
недељно је стизало неколико десетина разгледница и фотографија с разних
дестинација, а новине, нажалост, имају ограничен простор...
Вредни новинарски жири трудио се да за објављивање одабере
најимпресивније пошиљке.
Хвала свим учесницима у наградној игри, честитке добитницима, а свима
осталима желимо више среће следеће године!

Реци: не!
На Плавим хоризонтима пада киша, али упорним
купачима то не смета.
Драгослав Ковач, Иве Лоле Рибара 55, Долово

Многе болести тела долазе из главе. Кажу, ако вас хронично боли кичма, треба да се запитате колико се често савијате пред
прохтевима других. Колико пута вам се деси да од вас нешто траже и да, упркос томе што све у вама вришти: не, ипак кажете: да?
Чините ли то изнова и изнова, постаћете мост преко кога ће
други газити журећи ка својим циљевима. Тонућете све дубље,
све док вас једног дана потпуно не сломе.
Стога, дижите главу док је време и реците: да – самима себи!

Пусти дрво!
Да ли сте од оних којима прошлост не да мира? Неко вас је повредио, увредио, унесрећио и то вас толико мучи да не можете
да наставите даље?
Ако је тако, сетите се оне мудре приче када ученик пита учитеља управо то – како да се ослободи онога што га држи у прошлости. Учитељ тада загрли дрво и упита: „Шта ја могу да учиним да би ме ово дрво пустило?”
Ето, у томе је цела мудрост. И то велика.

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

Препусти се!

„Панчевац” у срцу Цриквенице.
Сунчица Трпчевски, Вука Караџића 56, Јабука

Одеш ових дана рано ујутру у природу. Умириш мисли, стишаш
се. Одједном, осетиш да је ту – јесен. Струји, зуји, ради пуном паром. Велике промене одвијају ти се пред очима.
Шта раде биљке? Не мрдају. Свеопшти мир. Препуштају се
процесу с пуним поверењем. Уживају. Не трескају се, не опиру
се, не бесне, не вриште, не паниче. Такве реакције су ипак за
људе, је л’ да?
Биљке знају да су промене увек добра ствар. Да их нема, никада не бисмо напредовали, зар не? Учите од искуснијих.

µВ. Ђурђевић ?Д. Кожан

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?
Александра Витић,
гимназијалка:

Давид Месарош,
средњошколац:

Петар Поповић,
гимназијалац:

– За време распуста сам
била с мамом и татом у
Грчкој на мору и лепо
сам се провела, а и често
сам с друштвом излазила
у град. Сада је почела
нова школска година,
па самим тим и учење.

– Током распуста сам
ишао на летовање,
а поред тога, доста
времена сам провео
с друштвом. Често смо
ишли напоље и
у играоницу, а недавно
сам кренуо у школу.

– Био сам на мору
током лета. Осим тога,
слабо сам ишао на
купање, а иначе нисам
много излазио, али сам
често ишао на рођендане. Сада је распуст
готов и почела је нова
школска година.
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