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У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 24. СЕПТЕМБРА 2015.

Број 4628, година CXLVII
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ТРАГЕДИЈА У КАЧАРЕВУ

ДВОЈЕ ДЕЦЕ ИЗГУБИЛО ОБА РОДИТЕЉА
Качаревци намеравају
да прикупе новац за
дечака и девојчицу који
су остали сами
Да ли ће неку акцију
покренути и градске
установе и институције?
Дечак који иде у осми разред и девојчица средњошколка, који живе у Качареву, остали су без оба родитеља
након што им је пре две године мајка умрла од рака, а прошлог четвртка, 17. септембра, погинуо и отац
Срећко Миленковић (1953) у стравичној саобраћајној несрећи која се
догодила на путу Панчево–Јабука.
Миленковић је погинуо на лицу места у саобраћајном удесу у близини
бензинске пумпе на Јабучком путу тако што је, док је возио бицикл, на њега у пуној брзини налетео аутомобил.
У панчевачкој полицији нам је потврђено да је возач аутомобила згазио бициклисту. Речено нам је и да
се несрећа догодила под прилично
нејасним околностима и да још није
јасно како је бициклиста страдао,
због чега је Основно јавно тужилаштво покренуло истрагу.

Саговорник „Панчевца”, који је затражио да остане анониман, изјавио
је да је могући разлог за несрећу то
што је бициклиста возио неосветљен,
а и аутомобил га је ударио на делу
пута који је прилично мрачан.
– Једино што је познато, јесте да је
ударац аутомобила у бициклисту био
толико јак да га је бацио далеко напред. Због тога није могло одмах да
се открије где је пао. Међутим, када
је он нађен, призор је био језив – рекао је он.

Јелена Самуилов, портпарол панчевачког Основног јавног тужилаштва, изјавила је да је то тужилаштво поднело кривичну пријаву против Н. В. из Качарева, возача аутомобила који је налетео на Миленковића. Он је осумњичен за тешко дело
против безбедности саобраћаја.
Трагедија што је задесила Миленковићево двоје деце, која су остала
сама, потресла је све у Качареву. Поводом те несреће Качаревац Дарко
Стојковски покренуо је хуманитарну

УЧЕСТАЛЕ САОБРАЋАЈНЕ НЕСРЕЋЕ
У последње две недеље готово свакодневно се дешавају саобраћајне несреће у којима су главни актери мотоциклисти и бициклисти. Према речима др Мирослава Тепшића, начелника Службе хитне медицинске помоћи
Дома здравља Панчево, у питању су углавном тешке повреде, па су, нажалост, ургентне екипе више пута констатовале смрт на лицу места. Како
наводи Тепшић, одговорност за овакве стравичне несреће сносе возачи
аутомобила који се крећу неприлагођеном брзином, али и сами бициклисти и мотоциклисти који често возе брзо, крећу се без светала у ноћним
сатима и нагло мењају правац кретања. Он апелује на грађане да поштују прописе и да обрате пажњу на друге учеснике у саобраћају. Према статистичким подацима, возачи мотоцикала чине трећину погинулих у саобраћајним несрећама у Србији. Од почетка године у удесима у којима су
учествовали мотоциклисти погинуло је више од двадесет осморо људи, међу којима највише младих узраста од 18 до 25 година.
И. П.

акцију на „Фејсбуку” ради прикупљања помоћи за унесрећену децу.
„Ових дана се десила несрећа у којој
је настрадао самохрани отац двоје малолетне деце. Та деца су прво остала
без мајке пре неколико година, а након синоћне несреће и без оца. Желео
бих да направимо неки фонд (нпр. у
договору с Месном заједницом) и да
скупимо што више новца и помогнемо
им колико год је то могуће, јер смо им
сада најпотребнији. Покажимо да смо
људи барем кад је тешко, јер ако чекамо од државе да помогне оваквим случајевима, то нећемо скоро дочекати.
Омладино, одвојте стотинак динара
од џепарца које бисте потрошили у кафићу или у кладионици, исто важи и
за одрасле који имају могућности да
одвоје нешто пара од плате, ма колико
то било, и помогну овој деци која су
доживела несрећну судбину… Ваше
мало неком много значи”, пише у апелу Дарка Стојковског који је објављен
на „Фејсбуку”.
Градске установе и институције су
у прилици да покажу како имају слуха за проблеме унесрећених суграђана, посебно деце, те да и оне покрену
неку акцију за прикупљање помоћи.
Ако се на то одлуче, могу рачунати с
тим да ће имати медијску подршку
„Панчевца”.
М. Глигорић

ПОТРЕБАН НОВАЦ ЗА ЛЕЧЕЊЕ ОСМОГОДИШЊЕГ ДЕЈАНА ПЕТРОВИЋА

Намети државе отежали лечење детета
Дечак свакодневно
узима једанаест лекова,
који породицу коштају
око 300 евра
Прошле године у септембру, после
две године проведене на свакодневној дијализи у кућним условима и
једног безуспешног покушаја трансплантације бубрега у мају 2013. године, малом Дејану Петровићу из
Плочица успешно је пресађен бубрег
на Дечјој универзитетској клиници у
Тиршовој. Он се данас, годину дана
након операције, добро осећа, на-

смејан је и пун енергије. Похађа други разред основне школе и, према
речима његовог оца Срђана, добар је
ученик. Ипак, његово детињство није
у потпуности безбрижно јер сваког
дана узима чак једанаест лекова, а
неке од њих ће морати да пије до
краја живота. Недавно је Дејану почео нагло да расте крвни притисак,
па узима и сируп за његову регулацију, на који су Петровићи више месеци чекали да стигне из иностранства.
Неговање и лечење болесног детета
у нашој земљи је веома тешко. Срђан
Петровић наводи да се због успешне
трансплантације његов син више не

води у здравственом систему као болесно, већ као здраво дете, те више нема право на накнаду за туђу негу и помоћ. Уз то, од почетка године за скоро
сваки лек који Дејан узима плаћа се
учешће, које износи око 3.000 динара.
– Када се све сабере, месечно морамо издвојити око 300 евра за Дејанову терапију. Само сам ја запослен
и имам плату 20.000 динара. Досад
смо се некако борили, али сам заиста
остао запањен када сам једног дана
целу плату морао да дам за лекове –
прича дечаков отац.
Поред тога, Дејан је већ годинама
на посебном режиму исхране, што

изискује доста новца, а Петровићи
имају још једног сина школарца. Желели би да се уселе у своју кућу коју
су почели давно да граде.
Сви који желе да помогу малом дечаку у лечењу, могу уплатити прилог
на текући рачун Рајфајзен банке АД
Београд, број 265-0000000696521-18,
на име Петровић Срђан, Банатска 41,
26229 Плочице. За уплате из иностранства доступан је рачун IBAN:
РС35265050000026186537,
SWIFT:RZBSRSBG. Могућа је донација и преко телефона + 381 63 70 47
059 и интернета: PEYPAL srdjan80petrovic@gmail.com.
И. П.
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Спала књига на једно
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КОМЕНТАРИ

Четвртак, 24. септембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Увек иста адреса: СНС

***
Сведоци смо најновијег вербалног препуцавања на линији Београд–Загреб. Овог пута тема је блокирани транспортни саобраћај на граници двеју земаља, због чега Србија трпи трговинске губитке. Иронија је у томе што је „случај камиони” настао као колатерална штета избегличке кризе, односно чињенице да су Хрвати решили да зауставе
све што се креће – па и проток робе, јер немају решење за масован долазак људи с ратом захваћених простора у њихову државу.
Основни утисак каже – може им се.
И то не зато што је Хрватска сама по себи много моћна држава или
је по овом питању у праву, није ни једно ни друго, већ јер је део велике породице европских народа – ЕУ, а Србија није. Логично је шта
нам је чинити.
Е, док наша држава не заслужи чланску карту, преостаје да њен врх
полемише с комшијама о томе да ли су мере друге стране агресивне
или не и да прети неким контрамерама. Не, шала мала, то није решење, иако су наши аргументи овог пута јаки као земља.
Да европски лидери никада неће јасно и недвосмислено ударити по
„својима”, у овом случају по Хрватској, показао је Јоханес Хан, европски комесар за суседску политику. Он је позвао „све земље западног
Балкана да се одговорно понашају према мигрантима”, а посебно да
не затварају граничне прелазе. Дакле, „све”, а не једну конкретну.
Додао је, потом, кључну ствар: „Сада је потребно вербално разоружање када је реч о изјавама и саопштењима, јер оштре речи не помажу”. У преводу, будите мало тиши (тј. тишина!), а ми ћемо вам нацртати решење.
Суштина политике је у дипломатији, а срж укупних међуљудских
односа је у моћи. Мисли о овоме другом је записивао Ниче.
Обавезно прочитати.

ИЛУСТРАЦИјA: ДУШАН ЛУДВИГ

Испало је да смо прошле недеље на овом месту, поред тога што је то
било потпуно смишљено, сасвим визионарски пустили текст о предностима „једнопартијског система”. Саопштили смо грађанима тада
лепу вест: „Ако имамо питања и предлоге у вези с (не)функционисањем града, градских служби и јавних предузећа, сада знамо једну,
универзалну адресу на коју можемо да их шаљемо – ГО СНС-а у Панчеву”.
Већ наредног, тј. овог понедељка градоначелник Павлов је покренуо, без икакве ироније, одличну праксу: окупио је све директоре јавних и јавних комуналних предузећа на радном састанку. Додуше, ми
смо „промашили” адресу – у заједничку комуникацију људи који воде градске фирме и службе нису званично кренули из Улице војводе
Радомира Путника, где је седиште ГО СНС-а, већ с Трга краља Петра
I, на којем се налази зграда Градске управе. Ситница.
Суштина остаје: када имаш једнопартијску државу, у нашем случају истобојни град, онда нема потребе за коалиционим договорима и
„поделом одговорности”; све сам узимаш, а истовремено је немогуће
да на неког можеш да се вадиш – и крив си за лошу причу и заслужан
си за успехе. То, иако се коси с једним од основних начела демократије – владавином изабраних, али различитих, оних што заступају
различите – може бити и добро: ако имаш праве, истините информације (што нас бесконачно враћа на важност улоге слободних медија у
демократском друштву), не можеш да промашиш ко је политички одговоран за, на пример, прљав град, или „крив” за, рецимо, брзо решавање комуналних проблема грађана.
Одговор је увек исти: Српска напредна странка.
И, није битно да ли се то некоме допада или не, таква је стварност,
а у свим сферама живота озбиљни људи морају најпре да је прихвате,
чак и баш ако желе да је мењају.
Колико се та реалност гласачима свиђа, видећемо на локалним изборима, а они само што нису...

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Конкурс за
жртвеног јарца
Кад се погледа финансијско стање у
држави па и Панчеву, могло би се
закључити да се власти у данашње
време прихватају или крајње одговорни људи спремни на политички
суицид, или наивчине, или прилично необавештени болесно амбициозни типови.
За наредну изборну годину
власт у нашем граду мора да пронађе више од пола милијарде динара само за „крпљење рупа” у
„Грејању”, градској апотеци и библиотеци. Остали буџетски корисници, којих је све више, тек ће
извршној власти испоставити своје жеље, а већ се може наслутити
да неке од њих не би могли да испуне ни Божић Бата, Деда Мраз,
Супермен, Мандрак и Дејвид Коперфилд заједно.
Неће бити ништа ново то што ће
се током чувених буџетских конференција, на којима директори градских фирми увек говоре „треба
нам”, а власт одговара с „нема толико пара”. Проблем је у томе што ће
тај новац ког објективно нигде нема
морати да буде пронађен, јер се у
изборну трку, па макар и без озбиљ-

не конкуренције, не иде без много
пара за асфалтирање улица, шминкање паркова, куповину љуљашки,
нових паркинга и свакојака друга
„фарбања” бирачког тела.
Недостатак новца за овај уобичајени изборни репертоар може бити надомештен одличним маркетингом и
ништа мање добро организованом
кампањом од врата до врата, која
подразумева одвожење бројног чланства на гласање и „пријатељска” подсећања осталих пунолетних грађана
како би било јако добро да своје бирачко право искористе, и то на паметан начин. Међутим, то је други део
приче о кампањи, коме мора да
претходи представљање успеха, а то
изискује новац.
Последња реконструкција локане
власти омогућила је јединој владајућој странци да лакше управља финансијским ризицима поменутим на
почетку текста, јер не мора више да
усаглашава потребе с коалиционим
партнерима. С друге стране, изласком из власти демократе су избегле
могућу улогу жртвеног јарца у случају да се покаже како панчевачка администрација није кадра да се носи
са свим проблемима који су пред
њом.
Уколико ствари крену по злу, неко
ће морати да буде крив, а онда ће напредњаци морати да траже „мангупе
у својим редовима”. То би могао бити и најзанимљивији део кампање,
јер се крајњи резултат избора већ сад
може наслутити. Оно што ће после
тога уследити ни издалека неће бити
толико занимљиво, али о томе ћемо
размишљати касније, да парафразирамо Скарлет О’Хару из „Прохујало
с вихором”.
Д. В.

Бичеви
јупитерски
Док траје последњи чин приватизације, чије су актуелне „жртве” (а може и варијанта без наводника) медији, поједини чланови наше друштвене заједнице више не знају ни да ли

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

им је боље или горе да остану на државним јаслама.
Док неки од њих, попут наших
општинара (пре свега оних са средњом стручном спремом), нимало
не уживају у привилегији званој
државни посао, јер како ствари
стоје месечна примања ће им бити
сведена на минималац, другима заиста прија та ’ладовина. Сведоци
смо да се становити локални, регионални и други општенародни
функционери шепуре по бирцузима и усред радног времена, уз ’ладан шприцер и пикантне мезетлуке, договарају „неодложне државничке послове”.
С друге стране, „срећници” који су
неким „чудом” уграбили ту фантазмагоричну прилику и испунили
српски сан (нешто слично америчком, само по овдашњим стандардима) запосливши се у државној фирми морају да се по васцели радни
дан на свеколиким шалтерима и
сличним шпајзевима упињу до пуцања капилара како би одобровољили
надрндане и (може се рећи с правом) исфрустриране странке, не би
ли им појаснили да су они само врх
леденог брега, да не смишљају правила игре, већ да само одрађују свој
мизерно плаћен посао.
Али шта ког врага они хоће – имају државну шљаку на којој им завиде
милиони незапослених или оних чија леђа до крви шибају робовласнички (читај: приватно-предузетнички)
бичеви.
И када ти општинари, „средњошколци” и други шалтерштимери
сагледају понуђене алтернативе,
преостаје им само да се шћућуре у
својим скученим јазбиницама и чекају да по истеку месеца подигну
своју сигурицу од двадесетак тисућа,
све стрепећи да их у међувремену
разрогачени господари по повратку
из поменутих кафана не ошину нареченим бичем. Чисто да се зна ко је
Јупитер, а ко во...
Дошло такво време (рекли би –
још од давнина)! И, да се не заваравамо – потрајаће...
Ј. Ф.

Зоран Т. Поповић

• Најхуманија смрт је кад човек умре од гриже савести.
• Наши политичари нису мађионичари, али су склони свакојаким
триковима.
• Не губите наду. Најгоре тек долази!
• Нема више вербалног деликта. Сви који су имали нешто да кажу
ухапшени су.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Би-бииип. Биии-бииииип... Ало, Марс, овде Земља. Ало, ало. Дупли вињак...
У зеленој оази, на гвозденом стубу, иду дани
Снимио Никола Стоилковић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ИСЕЉАВАЊЕ СЕ СВЕЛО НА ПОЈЕДИНАЧНЕ СЛУЧАЈЕВЕ. ОДЛАЗЕ
ЈЕДАН ПО ЈЕДАН.
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ТРИНАЕСТО ИЗДАЊЕ ФЕСТИВАЛА „ETHNO.COM”

НОВЕМБАРСКА НАГРАДА ПАНЧЕВА

НАШИ МУЗИЧАРИ СВЕТСКОГ КАЛИБРА

Предложите кандидате

Концерти састава:
„Стоикс”, „Istanbul
Night”, „Oriental Тrio”
„Dharma”, „Naked”
и „Невен”
Показати шта имамо
у свом дворишту
У петак и суботу, 25. и 26. септембра, Културни центар Панчева биће средиште презентације домаће world music сцене,
пошто ће у оквиру фестивала
„Ethno.com” бити приређено
шест занимљивих и пажње
вредних концерата. Тако ће публика у петак, 25. септембра, у
20 сати, моћи да отпрати наступ Тамбурашког оркестра
„Невен”, затим ће у 20.30 почети концерт састава „Dharma”,
те од 21.30 „Стоикса”. У суботу
се стартује с бендом „Istanbul
Night” (у 20 сати), наставља с
групом „Oriental Тrio” (од 21) и
завршава с бендом „Naked” (у
22 сата). Улазнице по дану коштају 200 динара. Сви садржаји ће поново бити приређени на

сцени Културног центра, иако
су претходне године показале
да је то неудобан и сувише мали простор за све заинтересоване суграђане, због чега многи
Панчевци дешавања на сцени
прате из дворане, што је у овом
случају нека врста бекстејџа.
На конференцији одржаној 22. септембра поводом

предстојећег „Ethno.com-а”
Филип Крумес, уметнички
директор тог фестивала, рекао је да ће ове године публика моћи да чује само домаће извођаче, који су сви
одреда уметници светског
калибра. Идеја је да се у
овом издању покаже каквих
сјајних музичара има у Ср-

бији, а тиме је истовремено
омогућено да се на сцени нађе више састава.
– Вероватно сте приметили
да ове године немамо стране
бендове. Међутим, понекад
страно име које доведемо не
успе да испуни очекивања, а
опет, овде имамо толико сјајних извођача, али понекад организатори фестивала забораве да у свом дворишту имамо
нешто што ваља да покажемо
– објаснио је Крумес.
Он је, такође, подсетио да је
world music широк појам с којим кореспондира читава лепеза других стилова и жанрова,
тако да ове године на репертоару има за сваког по нешто.
Немања Ротар, директор
Културног центра, подсетио је
на историјат „Ethno.com-а”,
који је у првих десет година
уређивала Селена Ракочевић,
када је акценат био на научном
приступу етно-сцени, док последње три године ова манифестација, с Филипом Крумесом као уметничким директором, израста у world music фестивал.
Д. Младеновић

ПРОСЛАВА ЈУБИЛЕЈА

Два и по века Новог Села
Поводом великог јубилеја –
250 година од оснивања Новог
Села главни организатори,
Удружење БНС 1765 и Дом
културе, припремили су за
идући викенд разноврстан

ложбе. У Спомен-соби Дома
културе ће од 17 сати моћи да
се погледа стална поставка
старина; сат касније у школском холу биће изложене фотографије из живота ученика,

ма културе, почиње манифестацијом „Банатски хлеб”, на
којој ће учествовати бројна
удружења жена из села и околине. На истом месту од 19
сати следи промоција књиге
„Српска црква Свете Тројице у
Банатском Новом Селу” Синише Којића.
У недељу, 27. септембра, на
архијерејској литургији наступиће хорови Националног са-

вета Румуна и румунске православне цркве из Новог Села.
Свечана академија „Прецима
у част”, која обухвата богат
културно-уметнички програм,
биће одржана у 18 сати у хали
спортова.
Понедељак, 28. септембар,
резервисан је за велику журку
на платоу испред Дома културе уз наступ „ОК бенда”.
М. Ј.

ОДРЖАН ФЕСТИВАЛ ДЕЧЈЕГ ФОЛКЛОРА
„ПАНЧЕВО – ГРАД ИГРЕ”

Деца чувари традиције
програм, који ће осликавати
различите сегменте прошлости.
Најпре ће у петак, 25. септембра, бити отворене три из-

а у 19 сати ће у галерији Дома
културе излагати сликар Тоде
Зељковић Зеља.
Програм првог дана викенда, у 12 сати, у малој сали До-

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО У СПОРТСКОМ ПЕЊАЊУ

Панчево домаћин

На теренима Вршачких планина прошлог викенда је одржан други „Болдер фест”. На
ревијалном такмичењу у болдеру, на природним стенама,
учествовали су и чланови клуба „Соко”, као и пењачи из Београда, Вршца и Новог Сада.
Чланови клуба из нашег
града су надметање на природној стени искористили као
тренинг за суботу, 26. септембар, када ће у Панчеву, на вештачкој стени у парку Барутана, бити одржано треће коло
државног првенства у брзинском и тежинском пењању.
Очекује се да ће на то такми-

чење доћи пењачи из свих
крајева Србије, а из клуба „Соко” ће учествовати двадесет
чланова у различитим категоријама. Панчевачки пењачи
тренутно заузимају прво место у јуниорској категорији.
Првенство почиње наступом
сениора од 10 сати, а млађе
категорије крећу сат касније.
Ово ће бити прилика да наши суграђани који воле овакав вид спретности на једном
месту виде најбоље српске
спортске пењаче и уједно се
увере да су чланови клуба
„Соко” међу најбољима у нашој земљи.
С. Д.

Последњег дана лета, 22. септембра, у Дому Војске Србије
одржан је завршни концерт
седмог Међународног фестивала дечјих фолклорних ансамбала „Панчево – град игре”
(од 20. до 22. септембра), чији
је организатор КУД „Станко
Пауновић” НИС – Рафинерије
нафте Панчево. Малишани из
„Пауновића” и њихови гости,
дечји ансамбли „Јонче Христовски” из Скопља и „Тракијче” из бугарског града Сливена, игром и песмом су одушевили љубитеље фолклора и
традиционалног
стваралаштва. Дечји ансамбли нижих
и виших разреда „Пауновића”
представили су се играма из

и првог ансамбла „Пауновића”
(извео игре из околине Београда и Врањског поља). Публици
су се представили и Јован Јованов, фрулаш, и Михајло Ненадић, извођач на традиционалном инструменту кавали.
– Успели смо да очувамо
међународни карактер фестивала и угостимо две иностране фолклорне групе. Деца из
Бугарске су први пут наши гости и драго ми је да смо започели сарадњу с њима, посебно
због тога што је бугарска фолклорна школа чувена у свету.
Група из Македоније се трећи
пут представила нашој публици и с њом имамо традиционалну сарадњу – рекао је Де-

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

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

У НЕДЕЉУ, 27. СЕПТЕМБРА

Гулаш фест
Куварско друштво Панчево
приредиће у недељу, 27. септембра, традиционално надметање кулинара „Златна
варјача Војводине”, које ће
од ове године носити назив
„Гулаш фест”.
Манифестација ће бити
одржана на платоу Зелене
пијаце, иза Дома омладине,
а испред УР „Боемска прича”. Очекује се учешће тридесетак екипа, које ће се
такмичити у припремању
говеђег гулаша, а организатор је припремио награде за
првих десет екипа, као и на-

граду стимулације за најлошије скуван специјалитет.
Кува се искључиво на
плин, нема котизације, а
пријављивање се може обавити до 26. септембра, на телефон 063/602-259. Такмичење почиње у 11 сати, а
проглашење победника се
очекује око 15.30.
Куварско друштво има
слоган за ову манифестацију: „Мајстори варјаче, видимо се. Дођите да уживамо
заједно, јер код нас се долази породично”.
А. Ж.

ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ
У БЕНЧ-ПРЕСУ

„Снагатори”
у Техничкој школи
Фитнес-студио „Фијеста”,
под покровитељством Уједињеног српског пауерлифтинг савеза, у суботу,
26. септембра, организује
Отворено првенство Војводине по ГПЦ правилима у
бенч-пресу (са опремом и
без опреме).
Такмичење ће бити одржано у сали Техничке шко-

ле, од 11 сати. Посебно ће
се рангирати такмичари
категорије ОСИ (особе са
инвалидитетом). На овом
шампионату ће се надметати и учесници из земаља
у окружењу, који ће моћи
да постављају рекорде за
своје државе.
Улаз је слободан.
А. Ж.

СКЕНЕР У ПАНЧЕВАЧКОЈ БОЛНИЦИ
ПОНОВО У КВАРУ

Неопходно осам милиона
Пре десет дана скенер у Општој болници Панчево поново се покварио. Катодна цев
која је замењена прошле године опет се због преоптерећености истрошила. Такав
исход је био очекиван с обзиром на то да се на апарату,
према речима др Небојше
Тасића, директора Опште
болнице, сними два и по пута више пацијената него што
су његови капацитети. О проблему је обавештен оснивач
установе (Покрајина), а сервисери су детектовали квар и
проценили да је за поправку
неопходно између седам и по
и осам милиона динара.

Тасић наглашава да је
ситуација с новцем трагична, али да има обећања из
врха покрајинске власти да
ће средства бити обезбеђена у најкраћем року. Када
новац стигне, следи расписивање тендера, рок за
евентуалне жалбе и монтажа, па би, према Тасићевој
процени, у идеалном сценарију скенер могао да
проради крајем новембра.
У међувремену се пацијенти који су хитни случајеви
на снимање скенером шаљу
у три здравствене установе
у Београду.
И. П.

ЗБОГ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ПОДОВА
Баната, Тимока, Мачве и Жагубице, а њихови гости из Македоније кореографијом „Тресеница”, играма из Егејске
Македоније и околине Скопља. Деца из Бугарске извела
су игре из Тракије.
Публика је уживала и у наступу тамбурашког оркестра
(одсвирао сплет народних мелодија), женске групе певача
(отпевале песме из Шумадије)

јан Трифуновић, уметнички
руководилац КУД-а „Станко
Пауновић”.
Поред гостију из Бугарске и
Македоније, током фестивала
су се представили и дечји
фолклорни ансамбли из Ужица, Батајнице и Панчева, а 21.
септембра је приређена и етнокореолошка радионица у
ОШ „Мика Антић”.
М. М.

Измештена амбуланта
Због радова на санацији подова запослени у амбуланти
у Војловици привремено ће
збрињавати пацијенте у просторијама здравствене станице Медицина рада ХИП.
До завршетка адаптације амбуланте у Војловици викендом ће бити дежурне здравствене станице „Горњи град”
(суботом) и „Стрелиште”

(недељом). Додатне информације се могу добити путем
телефона 013/308-345 и
013/307-000 локал 7345.
Дом здравља Панчево саопштава и да су, после више
од четрдесет година, почели
радови на санацији и реконструкцији амбуланте у Долову.
И. П.
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САОПШТЕЊА
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Новембарску награду
доделити грађанима
Социјалдемократска странка предлаже све становнике
Панчева као кандидате за
овогодишњу Новембарску
награду.
Најпре предлаже све оне
који су током године чекали
цистерну с пијаћом водом у
свом насељу, затим оне којима су деца након лутрије у
„Дечјој радости” остала на
листи чекања, али и грађане
чија се имена налазе на разним листама чекајући прегледе код лекара и специјалиста. Предлаже и пензионере, који су ради обећане
боље будућности њихове деце и унучади ћутећи дочекали умањену пензију, као и
становнике града који су

остали без радног места, а
који су годинама вредно радили. Предлаже и просветне раднике, чија је будућност све неизвеснија, али и
младе људе који нису напустили земљу верујући да ће
обећане инвестиције са све
радним местима стићи и до
Панчева.
„Једном речју, сматрамо
да ове године Новембарска
награда треба да буде деполитизована и да буде додељена онима који још нису
изгубили веру у лепшу будућност Панчева, без обзира
на многобројне погрешне
потезе власти и неиспуњена
предизборна обећања”, наводи се у саопштењу.

КРАЈИШКИ ДЕМОКРАТСКИ ФОРУМ

Има ли бога и правде?
Сада, када десетине хиљада
унесрећених
становника
афроазијских земаља тумарају Европом, и да хоћемо,
не можемо побјећи од питања: зашто амерички амбасадори с подручја Балкана,
приде и амбасадори Европске уније из Београда, не стану на чело колоне избјеглица
и миграната и поведу их у
Хрватску или богатије европске земље? Ако има бога и
правде, тако би требало.
Показали су то на Косову
и Метохији 1999. године,

када су готово у једном дану вратили стотине хиљада
Албанаца у њихове домове.
Сада имају здравију варијанту: пјешке са избјеглицама које марширају, све
пред камерама читавог
свијета, тек неколико хиљада километара.
Хрватска је уз помоћ Европе и Америке протјерала
преко 500.000 Срба, па шта
би им значило смјестити, на
примјер, 100.000 избјеглица
из Сирије, Либије, Ирака,
Авганистана?

С КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ

О ПРИСВАJАЊУ ЗАСЛУГА ЗА ДЕПОНИJУ И АТП
Политичка препуцавања између
Српске напредне странке и Либерално-демократске партије почела
су протекле недеље, када је Предраг
Патиђ
ћ, менаџер ГО ЛДП-а, изјавио

ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА

Изјаве Предрага
Патића неосноване

Жељко Сушец
говори неистину

Српска напредна странка је
на конференцији за новинаре одржаној у понедељак,
21. септембра, одговорила
на тврдње Предрага Патића, бившег већника за комуналне делатности и менаџера Градског одбора ЛДП-а,
да је та партија заслужна за
реализацију пројекта нове
санитарне депоније и куповину дванаест нових аутобуса за АТП.
Жељко Сушец, председник Градског одбора СНС-а,
том приликом је рекао:
– Изјаве које је дао господин Предраг Патић заиста
су неосноване, јер то није
резултат успешног рада
ЛДП-а, већ деловања локалне самоуправе.

Стоп ГМО производњи
мена и разлике у цени између генетички модификованих и генетичких немодификованих комерцијалних
производа Србија би годишње изгубила пола милиона
евра. Стручњаци из ове
области апелују да се закон
о ГМО не подржи, а локалним самоуправама саветују
да своје територије прогласе
зонама без ГМО, наглашавајући да су овакви апели и
захтеви у складу са европском регулативом”, наводи
се у саопштењу.
Покрет социјалиста подржава пољопривредну производњу која ће пратити савремене технологије, али и
безбедност и здравствену
исправност производње и
производа.

ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

Злоупотреба пензионера
Покрет „Двери” поставља
питање шта се дешава у Улици др Светислава Касапиновића 12-а, где се налазе просторије општинског удружења пензионера. Наглашава
да је због проблема из прошлости с продајом апартмана у Врњачкој Бањи старо
удружење пензионера угашено на основу решења суда,
као и да је затим дошло до
непотпуног формирања новог, под називом Општинско
удружење свих пензионера,
али није испоштована целокупна законска процедура
при избору органа, јер није
одржана оснивачка скупштина.
Чланови овог покрета напомињу како је део људи из руководства старог удружења, који

су уједно и чланови општинског руководства ПУПС-а, издао простор бифеа приватном
лицу, па постављају и питање
ко узима кирију.
„Српски покрет ’Двери’
тражи раскидање незаконитог уговора и указује на неопходност формирања органа и руководства новог
удружења пензионера, где
би се у руководство, како
општинског, тако и месних
одбора, бирали искључиво
људи који нису чланови ниједне партије, како би сви
чланови удружења имали
равноправан третман и где
не би било злоупотребе
удружења пензионера од
странака које чине власт,
као што се сада дешава”, каже се у саопштењу.

да је то неистина и да су томе заправо допринели напредњаци. Патиђћ се
након тога још једном обратио јавђ и да је остварење
ности, понављајућ
тих пројеката омогућ
ђ ио ЛДП.

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА

Покрет социјалиста Панчева залаже се за здраву производњу и проверене сорте
пољопривредних култура и
не подржава производњу и
промет генетички модификованих производа.
Овај покрет наглашава да
иако стручна јавност истиче
да је генетички модификована храна штетна и опасна
како по људско здравље, тако и за животиње, сваке године је све више њива које
су засејане овим забрањеним семеном. Такође, напомиње да надлежни прописују уништавање усева са овим
недозвољеним културама,
али и благе казне и санкције
за оне који не поштују закон.
„По основу набавке генетички модификованог се-

да је та странка заслужна за реализацију пројекта нове депоније и куповину дванаест аутобуса за АТП.
После тога се огласио Жељко Сући
шец, председник ГО СНС-а, тврдеђ

Он је казао да је пројекат
нове депоније замишљен још
1993. године, а да ће ускоро
бити реализован захваљујући
руководству ЈКП-а „Хигијена”, представницима Града
и сарадњи с Министарством
грађевине са Зораном Михајловић на челу, које се
укључило у остварење овог
пројекта и обезбедило знатна финансијска средства
преко фонда СИДА. Додао
је и како је због неодговорности Предрага Патића наш
град у јуну могао да остане
без донације из поменутог
фонда, јер је управо он во-

дио комисију и пратио пројекте, са обавезом да се сви
статистички подаци доставе
на време, а то није било урађено. Нагласио је да су ти
проблеми решени у рекордном року, одмах по доласку
новог градоначелника и
већника за комуналне делатности.
Говорећи о АТП-у, Сушец
је казао да је то предузеће
већ двадесет година у тешкој финансијској ситуацији, као и да је истина да само отплаћује кредитне рате.
– Најбитније је што су се
приходи повећали од 2012.
године, када је СНС почео
енергично да се обрачунава
с дивљим превозницима –
изјавио је Сушец.
Нагласио је и да
је „Икарбус” фабрика која ће испоручити дванаест
нових аутобуса,
као и да је она била на ивици пропасти, али да је
опстала и напредује због сарадње с
„Мерцедесом”, коју је иницирао
премијер Александар Вучић.
– Желео бих да
се, због изјава
Предрага Патића, осврнем
на следеће: зашто није споменуто да је предузеће које
је давало скоро три милиона
динара на месечном нивоу
за поправке аутобуса, ангажовало маркетиншку агенцију? – упитао је Сушец.
Чланови Српске напредне странке нагласили су да
све раде у интересу грађана,
да је политичка сцена у
Панчеву веома стабилна,
као и да се више неће обазирати на Патићеве неоправдане изјаве, које сматрају
прикупљањем јефтиних политичких поена.

Чланови Либерално-демократске партије остају при
ставу да је њихова странка
највише допринела реализацији пројекта санитарне
депоније и куповини нових
аутобуса. Напомињу и да
начин на који им се обратио
Жељко Сушец, председник
Градског одбора СНС-а, није адекватан, већ да се он
служио омаловажавањем,
подметањем и неистинама.
На конференцији за новинаре одржаној у уторак,
22 септембра, Предраг Патић, менаџер ГО ЛДП-а, изјавио је:
– Послови
око депоније
били су у застоју док ја нисам преузео да
водим ту инвестицију.
На
њој се ништа
није радило
више од десет
година. Требало је много
ствари из прошлости да се
поправи, а пре
свега из имовинско-правних односа, јер
смо то морали
да решавамо с
покрајинским секретаријатом како би депонија постала регионална, што јесте
услов за коришћење новца.
То је посао Града Панчева, а
не никаквог министарства.
Додао је и да се пред сам
крај појавио проблем, али
не због недостављања статистичких података, већ због
крађе половине шљунка. Казао је да ће одмах по отварању депоније од СНС-а тражити одговор на питање
због чега недостаје толико
шљунка јер, како наводи,
актери који су тада учествовали у политичком животу

и радили у „Хигијени” ушли
су кроз широм отворена
врата у владајућу странку.
Патић је потврдио да је
АТП био „рупа без дна”, али
је нагласио да су уз помоћ
ЛДП-а за две године буџетска давања тог предузећа
спуштена за 130 милиона
динара. Напоменуо је и како су приходи повећани, а
трошкови знатно смањени.
– Ми смо се заправо ухватили укоштац с дивљим
превозом. Изместили смо те
превознике са улаза у пероне и упристојили Аутобуску
станицу – рекао је Патић.

ЛДП наглашава да ће 12
нових аутобуса бити узето
на лизинг, али да ће АТП
сам из свог уређеног пословања моћи да сервисира тај
дуг, што је пре две године
било незамисливо.
Чланови ове партије истичу како СНС не зна да фонд
за развој Републике Србије
није гарантовао за панчевачке аутобусе, већ само за
београдске и да су због тога
морали да пронађу банку
која ће јамчити „Икарбусу”,
у чему су успели и на крају
добили много повољније
услове од ГСП-а.

НОВА СТРАНКА

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ

Борба против лоше
власти

Протест због продаје
„Телекома”

Чланови Нове странке су у суботу, 19. септембра, на углу
Његошеве улице и Улице Живојина Мишића спровели акцију на којој су грађанима
представили програм за предстојеће изборе, с циљем да чују њихове идеје, сугестије и
евентуалне критике.

Саша Павловски, председник Градског одбора Нове
странке, изјавио је:

– Још једном смо презентовали нашу политичку платформу под називом „Нова
мобилизација”, која садржи
седам принципа, а за Панчево је најважнији онај што се
односи на етику одговорности, јер то овде очигледно не
постоји. Сведоци смо свакодневних прелета у Српску напредну странку и желимо да
се боримо против те лоше
власти.
Чланови странке су анкетирали око сто грађана у вези
са иницијативом за формирање новог опозиционог блока, који би сачињавале некомпромитоване странке демократске оријентације. Резултати су показали да би 40
одсто анкетираних, који би
сигурно изашли на изборе,
гласало за поменути опозициони блок.

Демократска странка Србије
позива грађане да се придруже протесту који ће бити одржан на платоу испред Филозофског факултета у Београду
у суботу, 26. септембра, у 12
сати. На тај начин, заједно с
Покретом „Двери”, изразиће
незадовољство због продаје
„Телекома Србије”, али ће
указати и на лоше опште стање у друштву.
Чланови те странке истичу
да је „Телеком” један од наших најважнијих ресурса за
будућност, а да ће на овај начин он бити неповратно изгубљен. Казали су и да су они
који га сада продају раније
протестовали и писали кривичне пријаве против те трговине.
Миладин Шакић, председник Градског одбора ДСС-а,
овом приликом је казао:

– Позивамо све оне који су
против тога да се државна земља продаје странцима, да се
затварају места педагога, психолога и библиотекара у школама, а да се истовремено
огроман новац одваја за обезбеђење геј параде. Такође, позивамо и оне који су против
уласка у овакву ЕУ, која зида
ограде око нас и од Србије
прави гето.
Додао је да ће протест протећи мирно, без насиља, као и
да ће показати да у Србији
има људи који се не слажу са
овом политиком, која доноси
све горе плодове.

Страну
припремила

Сузана
Првуљ

Четвртак, 24. септембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs
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ХРОНИКА

АКТИВНОСТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ПАНЧЕВА

БОЉЕ ПЛАНИРАЊЕ ЈАВНИХ ПОСЛОВА

ПОГЛЕД ПРЕКО РЕКЕ

Координирање активности
власти и комуналних фирми
ради ефикаснијег рада

Камиони

Јавно-приватна партнерства
замењују субвенције
Градоначелник Саша Павлов и његов заменик Саша Левнајић одржали
су у понедељак, 21. септембра, први
радни састанак с директорима јавних и јавних комуналних предузећа,
на којем је разматран низ питања
битних за рад тог сектора. Павлов је
најавио да ће градске фирме и локална самоуправа убудуће сваког понедељка разговарати о текућим, али
и дугорочнијим задацима који су
пред њима.
Градоначелник очекује да ће на
овај начин лакше водити град, јер ће
координација с менаџментима јавних предузећа и осталим јавним службама свима омогућити да боље планирају посао и усклађују потребе тих
фирми, али и њихових корисника.
Павлов је напоменуо како има доста питања која ће морати да буду
решавана до краја године, те да
предстојећи ребаланс неће знатно
кориговати висину буџета.
– Једно од основних питања која
ће бити разматрана јесте примена
Закона о максималном броју запослених у јавном сектору. То је врло
осетљива ствар, која ће морати да се
решава у договору с менаџментима
јавних предузећа, јер се рационализација броја радника не сме одразити на њихов рад. Напротив, напоредо са смањењем броја запослених
квалитет услуга мора расти – рекао
је Павлов.
Он је додао да ће јавни сектор сваке године морати да смањи број радника за пет до шест одсто, те да ће
2016. то бити урађено већ на почетку године.
Састанци директора градских
фирми и градоначелника послужи-

Пише: Милош Васић

Тражење баланса између великих потреба и ограниченог буџета
ће за планирање ребаланса, који се
може очекивати за две до три недеље, али и новог буџета за 2016. годину. Задатак је да сви заједно размотре потребе градских предузећа
и да их ускладе с количином новца
у панчевачкој каси како би се дошло до реалних решења. Павлов је
међу теме о којима ће бити речи
убројао почетак грејне сезоне, наставак изградње водоводне мреже
ка северним селима, отварање нове
депоније и изградњу станова и
спортских објеката.
Намера власти да не повећа цену
грејања, према грубој рачуници, коштаће буџет односно пореске обвезнике око 160 милиона динара. Кад
се томе додају дугови Апотеке Панчево, процењени на чак седам милиона евра, и вишемилионски „минус”
на рачуну Градске библиотеке, јасно
је да је пред Павловим и његовим тимом готово немогућа мисија да ограничене јавне приходе „растегну” на
све те крупне и бројне текуће потребе. Треба имати у виду и да број оних
који се све више ослањају на буџет

расте, јер „Грејање”, које се претходних неколико година само издржавало, сада прелази на субвенције, а
количина новца који директно или
индиректно из панчевачке касе иде у
„Младост” и „Зеленило” се повећава.
Остаје нада да ће бар АТП задржати
садашњи курс финансијске самоодрживости.
Градоначелник је, очито свестан
ситуације, због тога најавио да ће
убудуће потребе комуналних фирми
односно њихове функције бити финансиране кроз модел јавно-приватних партнерстава. Павлов је најавио
и неке позитивне догађаје, јер Александар Радуловић, нови-стари директор „Водовода”, тврди како изградња водовода ка северним селима из средстава немачке банке KfW
може бити завршена и без изградње
новог резервоара великог капацитета у фабрици воде. На тај начин би у
Глогоњу и осталим селима у којима
вода из локалних мрежа није за пиће коначно могло да буде решено
ово животно питање.
Д. Вукашиновић

Захвалност пријатељу Србије

КАКО БИТИ ОПТИМИСТА У ЗЛО ВРЕМЕ?

Нада не сме да нестане

Л. МАТИЈАЧИЋ

упознала с мојим оцем, који је из
Чешке – испричао је Фолдина.
Додао је да је у прошлости било
веома тешких тренутака за овај народ и да је он радио на промени мишљења о нама у чешкој јавности.
– Урадио сам шта сам могао да говорим истину о томе шта се овде дешавало, а не да се види само оно што је у
Чешкој писало у новинама. Створена
је велика лаж и погрешна слика о томе
да су Срби националисти, а заправо је
све другачије. Ми морамо да променимо ту слику и да покажемо како је то
европски народ – навео је Фолдина.
Тасић је додао да је овај чешки посланик на годишњицу почетка НАТО
бомбардовања тадашње СРЈ организовао у Прагу протест са Србима који тамо живе због нелегалних војних акција
западне војне алијансе. Фолдина је са
својим партијским друговима организовао и оригиналан вид протеста против америчке политике из тог времена,
када је Мадлен Олбрајт, бивша државна секретарка САД, у једној књижари
усред чешке престонице потписивала
своју књигу „Јесен у Прагу”.
Тасић и његов гост најавили су да
ће сарадња јужног Баната и Устецке
области бити настављена.
Д. В.

– с обзиром на маџарски зид –
скренути неизбежно ка Хрватској.
Није да се нису припремили: реаговали су коректно и с пуно саосећања, свака част. Мањи део избеглица отишао је у Словенију, где
су пристојно примљени после неколико дана нервозе. Већи део Хрватска шаље у Маџарску, не „шарајући” много, па се Маџари једе.
Али цела та прича са „шарањем” и
пребацивањима никакве везе нема с камионским саобраћајем.
Исто тако затварање свих граничних прелаза са Србијом није
помогло: избеглице су паметни и
сналажљиви људи, као што видимо. Хрватски министар унутрашњих послова Ранко Остојић приметио је да се служе паметним телефонима и интернетом у координацији кретања, као да то не знамо од почетка. И овде у Хрватској
неки се људи чуде да сиротиња
иде около с паметним телефонима. Па наравно да иду: паметни
телефон важнији им је од било чега на таквом путу, што они схватају јако добро, за разлику од нас који смо, је ли, „цивилизовани” – за
разлику од њих. То је значајна поука: ти људи много боље од већине Европљана разумеју корист од
модерне технологије комуникација.
У Хрватску је до среде ушло
преко 40.000 избеглица, а изашло
тридесетак хиљада; остали ће следити. Само једна породица је затражила азил у Хрватској. Размислите о томе зашто они неће да
остану у земљама бивше Југославије.

НАША АНКЕТА

САРАДЊА ЈУЖНОГ БАНАТА И СУТЕЦКЕ ОБЛАСТИ

Начелник Јужнобанатског управног
округа Зоран Тасић уручио је у уторак, 22. септембра, плакету Јарославу Фолдини, посланику у чешком
парламенту, у знак захвалности за
све што је учинио за Србију и наш
народ. Тасић је објаснио да Фолдина
у парламенту Републике Чешке
представља Устецки регион и да је
најзаслужнији за то што је наш округ
с тим делом Чешке успоставио пријатељске везе и реализовао три пројекта из области здравства, образовања и безбедности.
– Уручујем вам плакету у знак захвалности за исказану наклоност и
пријатељство према Србији и српском народу, са жељом да ова наша
сарадња буде дуга и веома успешна –
рекао је Тасић.
Добитник плакете је новинарима
на прилично добром српском језику
објаснио личне мотиве за ангажовање у овим пословима, али и на међународном политичком плану у корист Србије. Рекао је да је он по мајци Србин и да нашу земљу сматра
својом другом отаџбином.
– Поносан сам на своју породицу.
Мој деда је носилац Албанске споменице, мајка се борила за време
рата у партизанима и у логору се

Седим у Загребу и ишчуђавам се
изнова инату и пасјалуку. Лоши су
то саветници. Хрватске власти
ових су дана затвориле граничне
прелазе са Србијом у покушају да
каналишу реку избеглица, што им
није успело. Остао је само прелаз
Бајаково–Батровци, на ауто-путу
братства и јединства, је ли. Али ту
су зауставили камионе, па се направила колона од девет километара, ако не и више. Потез је бесмислен: избеглице не путују камионима; камионима путује разна
јако важна, а често и кварљива роба. Та комуникација од виталног
је значаја за обе државе и шире.
Србија је уљудно замолила Хрватску да почне да пушта барем
кварљиву робу. Свадљиви хрватски
премијер Милановић обрецнуо се
на Србију, па је онда Хрватска дозволила пролаз камионима с кварљивом робом. Било је касно, јер су
камионџије побеснеле и блокирале
Батровце: или сви или нико, гласи
ултиматум. Разумем их потпуно: и
они имају душу, а изговор са избеглицама је бесмислен. Тако је направљена непотребна криза у којој
падају политизиране изјаве на бази
ината и пасјалука. Непотребно заустављање теретног саобраћаја донело је непотребне губитке трговини и привреди, али пасјалук је пасјалук.
Милановић је замерио Србији
да све избеглице гура к њима.
Притом је употребио неукусну
алузију на један лош виц – „шарајте мало” – али он није познат по
смислу за хумор. Од марта је јасно
да ће река избеглица расти и да ће

С. БОЈОВИЋ

Куда плови овај брод? Шта се то дешава с нашом планетом? Да ли је на
помолу нова велика светска несрећа? Може ли Европа да реши проблеме нагомилане унутар својих
оквира? Зашто су људи све окрутнији и без толико потребне емпатије?
Како у свеопштој кризи Србија треба да се понаша? Можемо ли се надати бољем животу у наредном периоду? Све су ово питања која нас
терају на дубока размишљања.
Ипак, ако се не назире светлост на
крају тунела и ако немамо спремне
одговоре на све веће изазове, како
онда ићи даље? Можемо ли оптимизмом и позитивном енергијом
решити проблеме? То смо питали и
наше суграђане.
ЛУКА МАТИЈАЧИЋ,
средњошколац:
– Живот вам је сличан томболи.
Неко добија, а неко губи. Ако сте
рођени под срећном звездом, како
каже наш народ, већ вам је много
лакше у животу. Овим другима се
не пише добро. Такође, много зависи и од тога где сте рођени и у којој
земљи живите. Зато је негде лако
бити оптимиста, а на неком другом
месту људи ни не знају шта је оптимизам.

С. СТАМБОЛИЈА

С. МИЈАТОВ

СТРАХИЊА БОЈОВИЋ, ученик:
– Завршите школу, идите некуд
„преко” да живите и ето вам оптимизма. Мислим да је данас најлакше
онима који раде. Ко има посао, он
сигурно не спада у групу окорелих
песимиста. Човек који је упослен
лакше размишља о будућности, а
свакако и да све ово што се дешава
око нас лакше подноси и покушава
да нађе неко решење.
САРА СТАМБОЛИЈА, воли музику:
– Окружите се добрим људима и
ви сте већ учинили много кад је реч
о добром животу. Можда је то рецепт
за сваку бригу и проблеме који нас
окружују. Такође, можда делује грубо, али свима нам може бити лакше
ако мање гледамо телевизију. Уместо лоших вести у медијима препоручујем добар филм.
СЛАВКО МИЈАТОВ,
роштиљ-мајстор:
– Радити. То је формула да човек
не упадне у замку песимизма и лошег расположења. Кад ради и за то је
плаћен, човек је задовољан, а из тог
произилази бољи и лепши поглед на
свет и на све што нас окружује. Имати обавезе, испуњавати их и бити
стално нечим заокупљен може доне-

М. МИЛЕНКОВИЋ С. МАРИНКОВИЋ
ти само добро. Проблем је што има
много оних који нису ангажовани.
Нажалост, дошло је и неко време кад
појединац гледа само себе, па се и не
чудимо свему лошем око нас.
МИЛОШ МИЛЕНКОВИЋ, музичар:
– Ако причамо о лошим стварима
и о овим људима који су с много брига кренули од својих кућа, онда исто
тако треба рећи да су стигли код нас,
у Србију, где такође има много проблема, али смо их лепо угостили. То
је наш оптимистични поглед на ову
кризу. Ето примера и другима. Оптимизам нам је неопходан кад год треба решити неки проблем, јер само
тако се и може изаћи из кризе.
СТЕФАН МАРИНКОВИЋ,
средњошколац:
– Најгоре је бити уплашен. Такође,
треба бити стрпљив када се нађете у
неком проблему. Рекао бих да је оптимизам неопходан да би се успело у
животу. Ја сам увек оптимиста. Све
гледам с ведрије стране и зато ми се
чини да ми је живот бољи. Наравно,
треба покушати избећи евентуалне
невоље и препреке које нам живот
доноси, али то је лакше рећи него
урадити.
Анкетирао: С. Дамјанов
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ПРОРАДИЛА „ПЕТРОХЕМИЈА”

„АЗОТАРА”: И ДАЉЕ СЕ ТРАЖИ РЕШЕЊЕ

Успешан старт погона

РЕМОНТНО-КАДРОВСКЕ АКТИВНОСТИ

Након редовног годишњег
ремонта „ХИП–Петрохемија” је крајем прошле недеље
почела поново да ради. Најпре је у петак, 18. септембра, успешно покренута фабрика Етилен, која је дан касније „ушла у спецификацију производа”, што значи да
је почела да прави етилен
одговарајућих карактеристика. Након тога је током
викенда стартовала и Фабрика полиетилена високе
густине (ПЕВГ), док се почетак рада Фабрике полиетилена ниске густине (ПЕНГ)
очекује крајем ове недеље.
„Петрохемија” је саопштила да су приликом покретања погона поштоване
прописана процедура и безбедносне мере које се одно-

се и на заштиту радне и животне средине. Све надлежне институције обавештене су о старту, а интензивно
се контролише ниво загађујућих материја у ваздуху.
Компанија је раније навела да је у ремонт и инвестиционе радове уложено око
4,5 милиона евра. Реконструисани су делови постројења у Панчеву и Елемиру,
замењени пилот горионици
на бакљама у Етилену,
ПЕВГ-у и Фабрици синтетичког каучука, а остаје још
да се заврши најважнија инвестиција, генерални ремонт
хиперкомпресора у ПЕНГ-у.
Требало би да тај посао буде
готов за неколико дана како
би и тај петрохемијски погон био поново у функцији.

ПРВА РАДНА ИСКУСТВА ЗА МЛАДE

Корак ближе послу
Заменик градоначелника
Панчева Саша Левнајић је с
представницима десет предузећа и 15 младих незапослених особа потписао у уторак, 22. септембра, уговоре о
обављању
тромесечне
стручне праксе. Пројекат
„Радном праксом до нових
радних места у јужном Банату” финансира Министарство омладине и спорта, а спроводи га Панчево у
сарадњи са општинама
Пландиште и Ковачица и
Регионалним центром за
друштвено-економски развој „Банат” из Зрењанина.
Многи послодавци у својим конкурсима истичу пословно искуство као један
од кључних услова за пријем радника, па је очигледно циљ овог државног програма да млади људи са
евиденције
Националне
службе за запошљавање добију прилику за стицање

је Левнајић практикантима
и послодавцима.
Јелена Матић, представница Министарства, придружила се овим речима истичући да је жеља државе да
се што више младих људи
запосли након праксе у компанијама у којима су радна
искуства и стекли. Она је
додала како је прошле године њих сто четрдесет двоје
успело да добије радне књижице преко сличних програма Министарства и да се
очекује да ће тај број порасти након завршетка овог
пројекта. Из буџета Србије
практиканти ће добијати по
25.000 динара месечне накнаде која би требало да покрије њихове основне трошкове.
Јелена Батинић, чланица
Градског већа задужена за
привреду, испричала је присутнима како је пре 20 година и сама ишла тим путем,

Разговор о судбини
суспендованих
синдикалиста није
завршен
Врх Самосталног
синдиката
и пословодство
фирме не дају изјаве
за јавност
Прошлог четвртка, 17. септембра, у „Азотари” је одржан
састанак челника тог предузећа и Савеза самосталних синдиката Србије, Војводине и
Панчева, а тема су била решења о удаљењу с посла која су
уручена Милану Ивовићу,
председнику
Самосталног
синдиката тог предузећа, Славици Гарчев, секретару те
синдикалне организације, и
Гордани Тршек, инжењерки
запосленој у техничкој припреми „Азотаре” и чланици
синдиката.
Како „Панчевац” сазнаје,
разговоре о овој теми водили
су Миљан Ђуровић, заменик
генералног директора фабрике минералних ђубрива,
Бранко Божанић, заменик директора за правне послове,
Љубисав Орбовић, председник Самосталних синдиката
Србије, Горан Милић, председник војвођанске организације ових синдиката, Миланко Бодирога, председник панчевачких самосталних синдиката, и Вељко Милошевић,
председник Самосталног синдиката радника енергетике
Србије. Састанку је присуствовало троје чланова Председништва Самосталног синдиката „Азотаре”, као и Александар Божић, председник
Синдиката сменских и производних радника у овом предузећу.
Након скупа издато је заједничко саопштење које су
потписали Ђуровић, Божанић, Орбовић, Милић и Милошевић. У њему пише да је
закључено како пословодство
„Азотаре” нема никаквих не-

споразума са синдикалном
организацијом предузећа, нити другим синдикалним организацијама у њему. Додаје се
како се рад свих синдиката у
фабрици одвија несметано и у
складу са Законом о раду и
колективним уговором.

Милић је рекао да он није
тајанствена особа задужена за
контакте с челницима „Азотаре”.
– Немам никакве друге информације осим да смо се договорили да организујемо још
један састанак како бисмо

кнаду за рад у синдикату иако
су им мандати истекли пре
неколико месеци и да то нису
пријавили надлежнима у
предузећу. Друга страна је истакла како постоје одлуке виших органа Самосталних синдиката којима су им мандати

Закључено је такође да ће
представници Самосталних
синдиката и пословодства
„Азотаре” покушати да кроз дијалог нађу решење за положај
троје запослених који су привремено удаљени с рада. Наводи се и да је договорено како
након овог саопштења нико од
учесника неће давати појединачне изјаве о овим питањима.
„Панчевац” је контактирао
с неким од актера састанка
како би сазнао да ли је заказан наставак разговора.
– Ми смо у сталном контакту и покушавамо да споразумно превазиђемо ту неугодну
ситуацију. Разговарамо с
представником синдиката ког
смо изабрали за контакт, а који није из Панчева – изјавио је
Ђуровић.

размотрили шта смо ми то радили онда кад смо били у
„Азотари”. Немам контакт с
директором, а ни са Орбовићем, али очекујем да ће он
као старији по функцији договорити тај сусрет. Ми смо се
држали договора да се не излази у јавност док не нађемо
решење и ја не бих кршио тај
договор – изјавио је Милић.
Договора о ћутању најдоследније се држао Орбовић,
јер „Панчевац” није успео да
ступи у контакт с њим.
Ивовић и Славица Гарчев
добили су решења о суспензији с посла због тога што су, како је наведено у овим актима,
повредили радну обавезу и
угрозили имовину фирме веће вредности. У суштини, они
се терете да су добијали на-

продужени, те да је реч о незаконитом уплитању менаџмента у рад синдиката и притиску што је уследио након
неких примедби на рад пословодства „Азотаре” које су
Ивовић и Тршекова изнели у
јавности и министру привреде Жељку Сертићу.
Чланови подружница Самосталног синдиката ове фабрике изабрали су у понедељак, 21. септембра, своје
председнике, а они ће по
функцији чинити ново председништво азотарског синдиката. За понедељак, 28. септембар, заказана је седница
председништва на којој ће
његови чланови, у складу с
вољом свог чланства, изабрати новог председника и секретара.

ОТВОРЕН НОВИ ПОГОН ИТАЛИЈАНСКОГ АЛМ-а

Други у Европи оваквих карактеристика
радних искустава и тако
поправе своје изгледе да
нађу посао.
– Ово је одлична прилика
да се незапослена лица
стручно усаврше и стекну
радно искуство, али и да послодавци регрутују младе
талентоване и заинтересоване људе. Унапређење знања и вештина младих и њиховог стручног образовања у
складу с потребама тржишта повећава могућност
њиховог запошљавања. Један од наших приоритета
јесте да створимо услове за
отварање нових радних места. Панчево настоји да доведе инвеститоре и повећа
ниво ефикасности јавних
служби, како би оне биле по
мери грађана и бизнис сектора, односно постојећих и
будућих инвеститора који
ће отворити нова радна места. Кроз овакве и сличне
пројекте желимо да омогућимо незапосленима да своја стечена знања примене.
Позитивне ефекте пројекта
можемо тек да очекујемо.
Желим вам да по завршетку
ове стручне праксе закључите уговоре о раду – поручио

па је након праксе обављене
у тадашњој општинској администрацији добила посао.
Она је замолила послодавце да имају стрпљења с
будућим сарадницима и нагласила жељу да након тромесечне праксе сви буду поносни због тога што ће квалитет ових људи бити награђен запослењем.
Златибор Ковјанић, власник качаревачког предузећа
„Утва Милан Премасунац”,
рекао је да ће незапослени
имати прилику да начине
своје прве кораке у послу, а
након тога ће се видети да ли
ће двоје практиканата који
долазе по радно искуство у
Качарево остати тамо да раде
или ће посао потражити на
некој другој страни.
Претходних година Панчево је сопственим средствима финансирало сличне пројекте који су подразумевали да се прва радна искуства стичу у јавним и приватним предузећима у граду. Према расположивим
подацима, око 40 одсто
оних који су прошли кроз те
програме успело је да се касније запосли.

Креће производња
стерилне одеће за
фармацеутску
и прехрамбену
индустрију
Италијанска породична фирма АЛМ, која се бави производњом одеће за једнократну
употребу у различитим гранама индустрије, отворила је у
понедељак, 21. септембра, у
својој фабрици на Јабучком
путу, нови погон. Ту ће се израђивати стерилна одећа за
једнократну употребу намењена фармацеутској и прехрамбеној индустрији.
Мауро Лодола, власник те
компаније, нагласио је да је
тај погон тек други такве врсте у Европи и да ће све што
буде произведено у њему бити
извезено у ЕУ, баш као и сва
остала роба коју прави деведесетак радница. Лодола је
најавио да ће започињање нове производње значити посао
за још дванаест Панчевки са
евиденције Националне службе за запошљавање.
АЛМ је почео да ради крајем 2012. године, непрестано
ширећи производњу и повећавајући број запослених. Породица Лодола уложила је
укупно 400.000 евра у своју
фабрику и очекује да ће се инвестиције вратити за пет го-

дина. Власник компаније је
рекао како је Панчево одабрао пре свега због близине
Београда и добрих саобраћајних веза нашег града са Европом. Додао је да досад није
имао контаката с локалном

би локална самоуправа волела да развије у граду, а то су
породичне фирме.
– Кроз следеће програме активног запошљавања желимо
да понудимо управо овакве
форме породичног бизниса,

самоуправом, те да очекује
бољу сарадњу с Градом. Од
тога би могла зависити његова
одлука да ли ће своју следећу
фабрику отворити овде или у
неком другом граду.
У присуству званица из овдашње привреде, финансијског сектора и јавног живота
нови погон АЛМ-а свечано је
отворио градоначелник Саша
Павлов. Он је нагласио како
овакви производни погони
много значе Панчеву, јер је
реч о моделу предузећа какав

јер ћемо, нажалост, бити сведоци рационализација уз отпремнине у превеликим, гломазним системима. Желимо
тим људима да омогућимо да
своје отпремнине користе за
привређивање и зарађивање, а
не да оне буду социјална категорија – рекао је градоначелник.
Павлов је изразио наду да
ће и други инвеститори приметити да је у Панчеву погодна клима за пословање и
најавио како ће у новембру

још једна италијанска компанија овде отворити фабрику.
Реч је о фирми која ће се бавити производњом делова за
расхладне уређаје и уређаје
за грејање намењене транспорту.
Градоначелник је оценио
да се више не може очекивати
долазак великих компанија
које запошљавају много радника, већ подизање оваквих
малих погона, па ће се и Град
потрудити да спремно дочека
такве инвеститоре. Навео је
да ће локална самоуправа наредне године настојати да постане власник неког од предузећа у Скадарској улици која
су у стечају како би била
спремна за улагаче заинтересоване да дођу у Панчево.
Павлов је изјавио да је веома важно то што породица
Лодола запошљава жене које
су теже запошљива група. Он
је додао да раднице у АЛМ-у
уз пребачај месечне норме
могу зарадити до 40.000 динара уз плаћен одмор и боловање. Како смо сазнали, оне
имају стартну плату у висини
минималца и норму коју није
нарочито тешко достићи.

Страну припремио
Драган
Вукашиновић
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ЗАВРШЕНА ЕВРОПСКА НЕДЕЉА МОБИЛНОСТИ

ПАНЧЕВО ДЕО ВЕЛИКЕ ПОРОДИЦЕ
Поклони победницима:
бицикл, кациге,
рукавице, звонца,
едукативни часописи
и књиге
Наш град је и ове године био
део велике европске породице
градова у којима су од 16. до
22. септембра организоване
еколошке манифестације посвећене заштити животне средине и одрживом развоју. Традиционална кампања Европска недеља мобилности имала
је циљ да 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. Ову иницијативу у
Србији подржава Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, a реализатор
овогодишњег планираног програма је Бициклистички клуб
„Црвена звезда” из Београда.
Активности у оквиру овогодишње кампање осмишљене
су у складу с темом „Изабери
– промени – комбинуј”, коју
су одредили Европска комисија и национални координатори ове манифестације. Прошле недеље су промовисани
бициклизам и пешачење. У
среду, 16. септембра, отворена је седмодневна изложба
дечјих цртежа на тему „Бициклом до школе” у холу Градске управе, а захваљујући донаторима акције победницима овог конкурса су уручени
лепи поклони: бицикл, кациге, рукавице, звонца, едукативни часописи и књиге, слагалице с мотивом Панчева
итд. На пригодној свечаности
приређеној у градској кући у
понедељак, 21. септембра, по-

ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ РАФИНЕРИЈЕ

Тује у фабричком
кругу
Бајсом у свет, Европа у нашем граду
клоне су уручили Владимир
Деља, градски већник за заштиту животне средине, и Петар Роквић, директор БК-а
„Црвена звезда”.
Смањимо загађење
Члан Градског већа задужен
за заштиту животне средине
Владимир Деља подсетио је
присутне да се Панчево међу
првим градовима у Србији
прикључило кампањи Европска недеља мобилности и истакао да се градска власт током читаве године, а не само
једну недељу, посвећује стварању бољих услова за бициклисте, децу и пешаке.
– Мото акције је да се смањи загађење из емисије штетних гасова који потичу од моторних возила и да се у локалним заједницама уведу алтернативни облици превоза. Циљ
је да форсирамо оно што је
својствено Панчевцима: превоз бициклом – рекао је у поздравном говору члан Градског већа Владимир Деља.

Жири је, поред лепоте цртежа и дечје раскошне маште,
у обзир узимао и едукативност ликовног дела, тј. колика
је снага поруке коју цртежи
шаљу онима што их посматрају. Приликом одлучивања
о победнику жири је имао јасан став да цела акција треба
да буде и поучна, тако да су
прве три награде добили аутори цртежа који су, поред ликовне вредности, имали едукативни значај.
Прва награда (бицикл и
слагалица с мотивом града
Панчева) додељена је Дијани
Попоски, ученици четвртог
разреда ОШ „Жарко Зрењанин” из Качарева, а другу и
трећу награду (кациге, рукавице, звонце и едукативна
дечја издања) додељене су Анђели Косић и Бојани Тодоровић, ученицама четвртог разреда ОШ „Исидора Секулић”.
Регистрација „бајса”
Поред тога, овогодишња
Европска недеља мобилно-

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

ГОДИШЊИ ЕКО-КОНКУРС

Изабрано девет пројеката
Комисија која је разматрала
пројекте на овогодишњем конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области
заштите животне средине средином прошлог месеца је
предлoжила градоначелнику
Панчева доношење одлуке о
финансирању и суфинансирању девет овогодишњих пројеката из области заштите животне средине. Прошле недеље су
одобрена средства из Програма
коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне
средине града Панчевa за 2015.
годину, у укупном износу од
милион динара.
Према критеријумима овогодишњег конкурса, предност

су имали пројекти који промовишу заштиту животне
средине и конкретне активности у области заштите природних вредности, очувања и
унапређивања биодиверзитета, као и програми едукације
и подизања свести јавности на
територији града Панчева и
околних насеља. Комисија за
вредновање пројеката у области заштите животне средине,
у саставу: Олга Шиповац, Биљана Ђордан и Гордана Влајић, разматрала је предлоге уз
уважавање прописаних критеријума. На адресу Секретаријата за заштиту животне
средине стигло је једанаест
предлога по конкурсу за фи-

нансирање и суфинансирање
пројеката у области заштите
животне средине. Међутим,
два удружења која су поднела
предлоге нису, према својим
статутима, била регистрована
за активности у домену заштите животне средине, па
самим тим нису испунила један од услова конкурса.
Средства су добила следећа
удружења и пројекти:
Удружење грађана за бригу о
деци и младима (пројекат „Палета – боја, живота, рада”,
110.000 динара); Планинарско-еколошки клуб „Соко”
(„Обележавање пешачко-образовне стазе на локалитету
Градске шуме”, 120.000); Дру-

штво за заштиту животиња и
природе „Еколибријум („Кеса
је закон”, 104.000); удружење
ЕКО13 из Панчева („Дивље депоније прете природи и здрављу”, 112.000); удружење „Делиблатика” („Еко-камп Пешчара”, 115.000); удружење „Наше
НОВО Село” („За чистије и
здравије Банатско Ново Село”,
100.000); Покрет горана и центар волонтера Панчево („Амбијентална настава”, 130.000);
Удружење спортских риболоваца и наутичара „Тамиш”
(„Еколошка инвазија на Тамиш”, 100.000) и Удружење
грађана „Други нови центар”
(„Информативни еколошки
портал”, 109.000).

Компанија НИС је у сарадњи
с Јавним предузећем „Србијашуме” спровела кампању у
области здравља и заштите
животне средине под називом „Значај зелених појасева”. Стручна предавања и
практичне акције које су
одржане у Рафинерији нафте Панчево у оквиру те кампање имале су циљ да укажу
на важности зелених површина у индустријским областима и постројењима. По
завршетку едукативног програма, који је био посвећен
еколошким пројектима и ак-

тивностима, као и темама у
вези са еколошко-заштитном улогом зеленила око
индустријских зона, обављена је садња зеленила. У кругу Рафинерије засађено је
укупно око 40 туја.
Како кажу у тој компанији, одговорност према непосредној околини, брига о
здравијем окружењу, укључујући и развој еколошке
свести како појединца, тако
и целокупне заједнице, спадају у стратешке циљеве за
које се НИС залаже у свом
пословању.

НАГРАДА ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ

Еколошки изазов
Амбасада Француске и
Француски институт у Србији доделили су награде
школама
победницима
конкурса „Еколошки изазови: а да се аклиматизујемо?” прошлог четвртка, у
оквиру отварања манифестације „Француско-српски
месец науке”.
Техничка школа „23. мај”
освојила је другу награду за
пројекат информисања становника Панчева о ризицима у вези са животном средином, под називом „Не будимо део проблема, будимо
део решења”. Ђацима те

образовне установе додељен
је вредан поклон – дигитални микроскоп с постољем.

ЗЕЛЕНА ЕКОНОМИЈА

Одржива рециклажа

ЗА ЧИСТИЈЕ И ЗЕЛЕНИЈЕ ШКОЛЕ У ВОЈВОДИНИ

Панчевци међу награђенима
Панчевачке васпитно-образовне установе ПУ „Дечја радост”,
ОШ „Исидора Секулић”, ОШ
„Доситеј Обрадовић” из Омољице, ЕТШ „Никола Тесла” и
Техничка школа „23. мај” налазе се у групи награђених институција учесника конкурса „За
чистије и зеленије школе у Војводини” за 2014/2015. Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту
животне средине и Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне
заједнице доделиће награде
најбољим васпитно-образовним институцијама, појединцима и групама у октобру, у
оквиру традиционалне мани-

фестације „Новосадска јесен”.
Да подсетимо,
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту
животне средине у
сарадњи са Покрајинским секретаријатом за образовање, управу и
националне заједнице покренуо је
2009. године пројекат под називом „За чистије
и зеленије школе у Војводини”, чије су активности усмерене на едукацију и подизање
свести деце и запослених у
васпитно-образовним устано-

вама (предшколске установе,
основне и средње школе,
укључујући и музичке, балетске и уметничке школе, школе
за децу са сметњама у развоју,
школе за образовање одра-

слих, ученички домови и приватне васпитно-образовне
установе). Пројекту
се 2013. године прикључио Покрајински
секретаријат за енергетику и минералне
сировине с циљем
развијања дела програма у оквиру обновљивих извора енергије. До сада су у пројекту учествовале 302
васпитно-образовне
установе, што је више од половине
васпитно-образовних
установа на територији АП
Војводине, уз активно учешће
великог броја ученика и наставног особља.

У Београду је завршен Други
међународни сајам „Зелена
економија”, под називом „Зелена економија и рециклажна инфраструктура”. Важност концепта зелене економије у остваривању одрживог развоја и рециклажна индустрија као примарна грана
зелене економије биле су
основне теме тог скупа. С обзиром на процес прикључивања Србије Европској унији,
Стратегијом Европске уније
за 2020. годину предвиђено је
увођење циркуларне економије, потпуно новог концепта пословања, за који се и Србија мора на време припремити, тако да је и ова тема
наишла на велико интересовање присутних.
Прошле недеље је обележен и међународни

Дан заштите озонског омотача (16. септембра). На тај
дан 1987. године потписан
је Монтреалски протокол о
супстанцама које оштећују
озонски омотач. Ради заштите озонског омотача,
као резултат међународне
политике – Бечке конвенције и Монтреалског протокола, производња и потрошња супстанци које
оштећују озонски омотач
(ODS-Ozone Depleting Substances) знатно су смањене
од деведесетих година до
данас.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА
ХИТНА ПОМОЋ

Грешке бициклиста
и мотоциклиста

Пише:
др Мирослав Тепшић
После релативно мирног периода у нашој служби, који је
протекао у знаку високих
температура ваздуха и мањег
броја интервенција, протекле две недеље су биле изузетно драматичне по питању
саобраћајног трауматизма.
Као ретко када, свакодневно
указујемо помоћ тешко повређеним возачима мотоцикла или бицикла, а више пута наше ургентне екипе су
могле само да констатују
смртни исход. У тренуцима
док пишем овај текст, неизвесна је судбина двоје Панчеваца тешко повређених у
протекла два дана.
Ма колико упозоравали
возаче аутомобила да смање
брзину и обрате пажњу на
учеснике у саобраћају који
су веома рањиви, чињеница
је да у готово једнакој мери
мотоциклисти и бициклисти праве фаталне грешке.
Пре свега мислимо на прекорачење брзине, вожњу без
светала у ноћним сатима и
наглу промену правца кретања на раскрсници или
отвореном путу. Свако испаркиравање аутомобила
може бити смртна опасност
за мотоциклисту који брзи-

ну није прилагодио вожњи у
насељеном месту. Поштовање саобраћајних прописа од
стране бициклиста и пешака не значи и мању опасност по њих уколико се не
обрати пажња на остале
учеснике у саобраћају.
Текст посвећен Светском
дану прве помоћи био је
прилика да се укаже на значај помоћи коју пружа лаик,
а која је веома битна у моментима док не дође стручна медицинска помоћ. Када
је саобраћајни трауматизам
у питању, имамо позитивне
примере наших суграђана
који су притекли у помоћ
унесрећенима. Веома је
битно да се у тим тренуцима води рачуна о сопственој
сигурности и сигурности
повређених особа. Без преке потребе не треба померати унесрећеног, како би се
избегле нове повреде. Мисли се пре свега на могућност повреде кичме. Посебну пажњу треба обратити на
страно тело или крв у дисајним путевима, што доводи
до гушења, као и на крварење, које може бити фатално
уколико се не заустави.
Обавезно користимо рукавице када особа крвари
(може послужити и пластична кеса), а примењујемо директан притисак на
суд који крвари. Код тежих
траума и краткотрајно подвезивање екстремитета спасава живот. Такозвани положај аутотрансфузије, с
подигнутим ногама или рукама, може бити од пресудног значаја за особу која је
много искрварила, јер се на
тај начин омогућава доток
кисеоника виталним органима, срцу и мозгу.

ДО ОКТОБРА У „СПОМЕНКУ”

Подршка у решавању
развојних проблема
Дом за децу и омладину без
родитељског старања већ
трећу годину заредом, уз
финансијску помоћ локалне
самоуправе, спроводи пројекат „Ојачај себе, предупреди
грешку”. У оквиру програма
од маја до октобра функционише Саветовалиште за децу и младе, које је намењено
школарцима и адолесцентима (од девет до осамнаест
година) с поремећајима у
понашању. Стручни тим
„Споменка”, који чине специјални педагог, дефектолог и психолог, три пута недељно у просторијама те
установе пружа подршку
основцима и средњошколцима у решавању развојних
проблема карактеристичних
за школски узраст.
Координаторка пројекта
и дефектолог Јелисавка
Милошевић објашњава да
се кроз радионице с децом
побољшавају њихове социјалне вештине, пружа им се
помоћ у учењу, а доступна
им је и психолошка подршка. Резултати пројекта су
до сада врло добри, а интересовање за радионице је
велико.
ЧИТАЈТЕ

– Деца која су до сада
прошла кроз Саветовалиште направила су напредак
у школи и понашању, и то
нам је довољна потврда да
је овакав вид превенције веома значајан и потребан
граду. Сарадња с родитељима и школама је одлична, а
посебно бих истакла Основну школу „Браца Петров”,
где смо одржавали и радионице – истакла је координаторка Саветовалишта за децу и младе.
Она је нагласила да корисници најчешће долазе због
несугласица с вршњацима,
као и због проблема у понашању. Директорка „Споменка” Тања Лукић Апт
оценила је да би било значајно да Саветовалиште
прерасте у сталну услугу те
установе социјалне заштите
с обзиром на то да у Панчеву не постоји институција
која се бави решавањем развојних проблема деце и
младих.
Саветовалиште за децу и
младе радиће до краја октобра, а разговор се може заказати на број телефона
064/838-62-69.

И У ЕЛЕКТРОНСКОМ ИЗДАЊУ

www.pancevac-online.rs

Четвртак, 24. септембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

СЛУЖБА КУЋНОГ ЛЕЧЕЊА У НОВИМ ПРОСТОРИЈАМА

БОЉИ УСЛОВИ ЗА РАД
И ЗБРИЊАВАЊЕ ПАЦИJЕНАТА
Локална самоуправа
и Дом здравља
обезбедили новац
за адаптацију
Запослени у Служби кућног
лечења Дома здравља Панчево од априла раде у адаптираним просторијама, на новој
локацији, у оквиру здравствене станице „Стрелиште”. За
разлику од простора у којем
су годинама боравили, нови
амбијент је простран и пријатан, а поред рецепције, чекаонице и собе за интервенције,
лекари имају и свој кутак. Новац за адаптацију простора
обезбедили су локална самоуправа и Дом здравља. Службу
кућног лечења обишли су у
понедељак, 21. септембра, Саша Павлов, градоначелник
Панчева, и др Слободан Овука, директор Дома здравља, а
тада је обележена и слава Дома здравља – Мала Госпојина.
Градоначелник је истакао да
је Град обезбедио 250.000 динара за адаптацију и рекао да
ће локална самоуправа и даље
радити на опремању те службе
ради пружања што адекватнијих услуга. Директор Дома
здравља је изразио задовољство што сада запослени у Служби раде у много бољим условима и захвалио спонзорима
који су помогли опремање.
Служба кућног лечења постоји од 1997. године. У њој

Нови амбијент обрадовао и лекаре и грађане
је запослено три лекара, шест
сестара и три возача, што је,
према речима др Велибора
Радусиновића,
начелника
Службе, недовољно с обзиром на то да се број пацијената из године у годину повећава. Поседују два аутомобила
који су релативно нови и у
добром су стању, али како каже начелник, још једно возило би било добродошло. У
оквиру Службе збрињавају се
болесници који су отпуштени

из болнице, али се нису потпуно опоравили. То су углавном тешки пацијенти – непокретне особе, онколошки пацијенти, људи који су доживели мождани удар, пацијенти у постоперативном периоду и други.
– За нашу службу се обично
мисли да негује болеснике.
Међутим, ми смо ту да их лечимо и да им пружимо топлу
људску реч и подршку, што је
посебно драгоцено код особа

које су у терцијарној фази болести, а таквих пацијената је,
нажалост, све више – истакао
је Радусиновић.
Запослени у Служби кућног
лечења раде свакодневно, а
годишње остваре око 1.000
посета. Према речима др Велибора Радусиновића, дужина терапија није ограничена.
Тако је, примера ради, пацијент којег су лекари превијали
читавих пет година недавно
излечен.

САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА ДИЈАБЕТЕС ПОЧЕЛО ДА РАДИ

Едукација грађана и помоћ лекарима
Саветовалиште за дијабетес
Дома здравља Панчево отворило је своја врата за пацијенте у среду, 23. септембра, у
просторијама Превентивног
центра. Сваке среде од 11 до
13 сати грађани ће моћи да
дођу на разговор и преглед
код лекара опште праксе. Саветовалиште је едукативног
типа и биће подршка изабраном лекару у откривању пацијената с факторима ризика, а
грађани ће моћи да провере
здравље и да добију упуте о
добрим стиловима живота.
– Треба нагласити да нова
служба није диспанзер, те лекари који ће радити у њој неће
имати слободу да преписују

МАЛИШАНИ ИЗ ВРТИЋА „СЛАВУЈ”
ПОСЕТИЛИ ЦРВЕНИ КРСТ

Помоћ за децу
миграната
Предшколци из вртића „Славуј” посетили су Црвени крст
Панчево у петак, 18. септембра, како би донели помоћ коју су сакупили за децу миграната. Малишани су имали
прилику да погледају кратак
цртани филм који их је упознао с радом волонтера те организације, да чују како се
пружа прва помоћ и погледају
опрему коју чланови Теренске
јединице „Прим. др Јован Милановић” увек носе са собом.
Александра Стошић, васпитачица из вртића „Славуј”, сматра да су предшколци довољно
велики да науче да буду хумани, да се солидаришу с вршњацима који немају све што они
имају и помогну онима којима
је то потребно. Доношењем добровољног прилога у виду

играчака и ствари они су се
прикључили акцији „Бити хуман је лако ако знаш како”.
– Замолили смо децу и родитеље да свако донесе нешто
што му више не треба. Одзив
је био толико велики да смо
морали колима све то да пренесемо – задовољно прича
Александра Стошић.
Деца су била веома заинтересована за рад Црвеног крста
и постављала су бројна питања. Јасмина Ристић, стручни
сарадник Црвеног крста за социјалну делатност, истакла је
да је веома важно да се деца
одмалена уче да помажу онима којима је то потребно. Такође, додала је да је октобар
месец хуманости и да су Панчевци до сада показали своју
људскост.
А. Б.

терапију и лече пацијенте, већ
ће их информисати о факторима ризика и мерама превенције. На овом месту пацијенти ће моћи да измере вредности шећера, триглицерида
и холестерола, затим телесну
тежину и висину и индекс телесне масе, а одређиваће им
се и степен ризика за оболевање од дијабетеса – објаснила
је др Светлана Рогожарски,

координаторка Саветовалишта за дијабетес.
Славољуб Јовић је први пацијент који је посетио поменуту службу, по препоруци гастроентеролога.
– Вредности холестерола су
ми повишене, шећер је на граници и имам хипертензију.
Дошао сам у Саветовалиште
како бих се посаветовао с лекарима о томе шта могу учинити за своје здравље да не би
дошло до обољења – рекао је
пацијент.
Диспанзер за дијабетес који
је деценијама одлично функционисао у оквиру Дома здравља укинут је пре неколико
година, а ново саветовалиште
је, према речима др Слободана Овуке, покушај да се он на
неки начин оживи.
У Саветовалишту за дијабетес пацијенте ће засад примати једна докторка, а зависно
од интересовања грађана, у
рад ће се укључити још њих
четири. Преглед је могуће заказати на предлог изабраног
лекара радним данима од 7 до
14 сати, или на телефон Превентивног центра 013/313349.

ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА СРЦА

Превентивни прегледи
у МЗ „Центар”
Поводом Светског дана срца
– 29. септембра, Превентивни
центар Дома здравља Панчево
спровешће тог дана акцију
превентивних прегледа у Месној заједници „Центар”. Грађани ће од 8 до 10.30 имати
прилику да провере своје
здравље и утврде факторе ризика за срчана обољења, да из-

мере крвни притисак и одреде
холестерол, триглицериде и
шећер у крви.

Страну припремила
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МАЈА ВИТМАН, ДИРЕКТОРКА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА

У НАРОДНОЈ БАШТИ 17. СЕПТЕМБРА

УСПЕШНО ЋЕМО ЗАВРШИТИ
ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ

Отворена занимљива
изложба

Међу приоритетима
израда документације
за приступни пут за
северну зону
У фокусу пажње и
околна места, а
посебно радови на
амбулантама у њима
Маја Витман, нова директорка Дирекције за изградњу и
уређење града, постављена на
ту функцију на седници градске Скупштине одржаној 14.
септембра, изјавила је да ће
Дирекција и у наредном периоду бити одговорно предузеће
које ће успешно спроводити и
завршавати инвестиције што
су јој поверене. На тај начин
ће се унапређивати квалитет
живота свих Панчеваца и становника околних места.
Она је најавила да ће један
од приоритета јавног предузећа на чијем челу се налази бити рад на изради саобраћајног
прикључка за северну зону.
– Поред овога очекују нас и
комплетна реконструкција Улице Николе Ђурковића, која треба да буде завршена до краја
године, као и даљи радови на
реконструкцији зграде музеја
након што је урађена санација
крова. Наш циљ је и побољшавање стања у коме се налазе
градски спортски објекти, због
чега смо средили велико игралиште на Содари, а укључени
смо и у радове на покривању
отвореног базена код Хале
спортова. Желим да нагласим
и да смо преузели грађевинску
дозволу за извођење радова ра-

Подједнако ће се улагати и у села
ди ревитализације вештачког
језера Пескана на Спортском
центру „Младост” – истакла је
Маја Витман.
Говорећи о активностима
Дирекције за изградњу и уређење града, наша саговорница
је додала да је у врху листе
приоритета и одржавање
школа, као и одмаралишта на
Дивчибарама. Према њеним
речима, до сада је завршено
инвестиционо одржавање фасаде школе „Јован Јовановић
Змај”, а треба да буде изабран
извођач радова који ће се обавити у школи „Моша Пијаде”
у Иванову. Предвиђено је и да

се тавански простор у школи
„Мирослав Антић” адаптира у
три учионице и да се појачано
одржава улица у којој је школа Стевица Јовановић. Када је
реч о одржавању школа, важно је истаћи и то да је добијена грађевинска дозвола за
уклањање постојећег и постављање новог монтажног
објекта у школи „Мара Мандић”.
Нова Директорка Дирекције за изградњу и уређење града
је изјавила да ће у фокусу пажње и у наредном периоду бити околна места и побољшавање инфраструктуре у њима.

Као потврду тога Маја Витман је навела да ће Дирекција за изградњу у уређење града
радити реконструкцију водоводне мреже у Глогоњу, као и
изградњу фекалне канализације у Омољици.
Као посебно значајно навела је то да је до сада у сарадњи с надлежнима у граду реконструисано више амбуланти у околним местима и да се
с тим наставља.
– За нас је то приоритет јер
се у те објекте више деценија
уопште није улагало, па су били у катастрофалном стању.
Могу слободно да кажем да је
Панчево међу ретким градовима у Србији по количини
новца који је издвојен за реконструкције како сеоских тако и градских амбуланти. Захваљујући томе, поред радова
у амбуланти у Долову, ради се
и замена електроинсталација
у амбуланти „Нови свет” у
Панчеву, прикључак водовода
и електроинсталација у амбуланти у Банатском Брестовцу,
замена подова у амбуланти у
Војловици. У качаревачкој
амбуланти врши се замена
спољне столарије, а у току су
и молерски радови, замена
подних облога, као и реконструкција санитарних чворова – додала је Маја Витман.
Она је рекла да се у околним
местима, према захтевима месних заједница, радило и на
редовном одржавању саобраћајница и изградњи атарских
путева у сарадњи са Секретаријатом за пољопривреду. Такође, како додаје, прошле недеље је почела и реконструкција пијаце у Јабуци.

ЗА ОНЕ КОЈИ ЖИВЕ У ЗГРАДАМА

Грејање неће поскупети?
Градоначелник Саша Павлов
изјавио је да до краја године
вероватно неће бити поскупљења грејања, као и да ће се
потрошња енергената, по свему судећи, и током предстојеће грејне сезоне обрачунавати
на досадашњи начин, а не по
новој методологији.
– Грађани ове године неће
бити у лошијем положају него
што су били прошле. Иако је
требало да грејање поскупи, и
то прилично, Градска управа
и ЈКП „Грејање” ће, кроз домаћинско пословање и у овој
години и неке мере субвенционисања, цену грејања вероватно, наглашавам вероватно,
задржати на прошлогодишњем нивоу. По свему судећи, неће бити промена ни када је реч о обрачуну утрошене
енергије. То је информација
засад. Остало је још неколико
ствари да се договоре „Греја-

ње” и Секретаријат за финансије како би ова одлука била
коначна и она ће бити донета
за неколико дана – изјавио је
Павлов.

Подсећамо, грађани су даљинско грејање до сада плаћали 101 динар по квадратном
метру, а више пута је најављивано да ће ове јесени почети

да се примењује нова методологија, односно плаћање по
потрошњи у подстаницама.
Почетком ове године ЈКП
„Грејање” је корисницима својих услуга послало прорачуне
колико би плаћали након што
почне примена нове методологије. Будући да би рачуни у
том случају били знатно виши
и да би већини корисника даљинског грејања били дуплирани, то је изазвало велику забринутост грађана.
Да би ублажило њихов
страх, „Грејање” је предложило да се мањи део рачуна
плаћа одмах, а већи део у неколико рата. Коначну одлуку
о томе да ли ће грејање поскупети и да ли ће се потрошени енергенти обрачунавати по новој или по старој методологији, донеће одборници Скупштине града наредних дана.

УСКОРО ВЕЛИКА АКЦИЈА ЈКП-а „ХИГИЈЕНА”

Одношење кабастог смећа
Од 28. септембра до 30. октобра радници „Хигијене” ће сакупљати и односити кабасти
отпад и стари намештај, белу
технику, амбалажу, ауто-лимарију, гуме и баштенско ђубре
(све осим грађевинског шута)
из свих делова града.
Акција ће се одвијати сваког радног дана од 7 до 15 са-
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ти, а детаљне информације се
могу добити на телефоне 327010 и 310-931.
За понедељак, 28. септембар,
у плану су улице: Мученичка,
Теслина, Вука Караџића, Игњата Барајевца, Косовска, Штросмајерова, Ђуре Јакшића, Николе Ђурковића, затим Кеј Радоја Дакића, Доситејева, Бате
Михаиловића, насеља Содара и
Солара, Трг слободе, Војводе
Радомира Путника, Војводе
Петра Бојовића, Мите Топаловића, као и Основна школа „Јован Јовановић Змај” и Гимназија „Урош Предић”.

Дан касније, у уторак, 29.
септембра, радници „Хигијене” ће обилазити улице Петра
Арачића, Војводе Живојина
Мишића, Његошеву, Карађорђеву до Моше Пијаде, Браће
Јовановић, Светозара Милетића, Бранка Радичевића,
Браће Јовановић 33-а, Основну школу „Стевица Јовановић”, Техничку школу „23.
мај” и Трг краља Петра Првог.
У среду, 30. септембра, на
ред долазе улице Жарка Зрењанина, Нушићева, Првомајска, Цара Душана, Милоша
Требињца, насеље Зеленгора,

Ж. Зрењанина од броја 14 до
броја 18 и Основна школа
„Браца Петров”.
Сутрадан, 1. октобра, у плану је одношење кабастог отпада из улица Максима Горког,
Цара Лазара, Др Светислава
Касапиновића, 6. октобра, Др
Жарка Фогараша, Бранка
Ановића, Таковске, Петра
Прерадовића, Филипа Вишњића, Владимира Жестића,
Краљевића Марка, из насеља
Тип Станко и Пепељара, као и
из школа „Бранко Радичевић”, „Мара Мандић” и „Никола Тесла”.

Директор „Зеленила” Драган Катуца отворио је 17.
септембра у Народној башти
изложбу фотографија снимљених пре 110 година на
великој индустријско-пољопривредној изложби која је
одржана у Панчеву на истом
месту. У двадесет шест павиљона који су били направљени и постављени у највећем
парку у нашем граду специјално за ту прилику биле су
изложене народне рукотворине, занатски производи,
животиње и прехрамбени

затим и теретана на отвореном и највећи скејтпарк у
нашој земљи. Народна башта има дугу и велику историју, што нас Панчевце чини поносним. Она је увек
пуна младих, старих, деце и
парова. Као јавно комунално предузеће „Зеленило” је
одговорно да пази Народну
башту као да је наша и не
сумњам да ћемо то радити и
у будућности – истакао је
Катуца.
Након његовог говора
присутне су поздравили Је-

производи. Панчево је у то
време имало око двадесет
хиљада становника, а изложбу је током три дана, колико је она трајала, посетило
сто хиљада људи.
Отварајући изложбу, Катуца је подсетио да је 2007.
године, захваљујући донацији италијанског града
Червије и провинције Равена, отпочело реновирање
Народне баште. Радови су
завршени годину дана касније, а Народна башта је
тада добила нову ограду,
стазе, трим-стазу и расвету.
– Четири године после тога изграђен је и парк Барутана за екстремне спортове,
с највећом вештачком стеном за пењање у Србији, а

лена Батинић, чланица
Градског већа задужена за
привреду, Немања Ротар,
директор Културног центра,
и Светлана Месицки, директорка Народног музеја.
У реализацији изложбе
су, поред „Зеленила”, учествовали и Градска управа,
Народни музеј, Историјски
архив, Туристичка организација Панчево, Дом омладине и Културни центар, а
она ће бити отворена наредних десет дана. Отварање су
улепшали и чланови оркестра „Брас”, који су приредили краћи музички програм, као и чланови КУД-а
„Станко Пауновић”, који су
били обучени у ношње и
одела од пре сто година.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Родитељски
времеплов
У прошлом броју нашег листа питали смо вас шта је за
вас задатак који не смете
одбити. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Борнова доминација” Роберта
Ладлама за два наша читаоца или читатељке који су
најкреативније одговорили
на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове.
„Задатак који не смем да
одбијем је чишћење, мазање
и гланцање мужевљевих ципела.” 062/8183...
„Истовремено смо и родитељи своје деце и деца својих
родитеља, а наш задатак је да
се на најбољи могући начин
снађемо у том родитељском
времеплову.” 062/1656...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора нај-

креативнијег одговора на
питање које су предрасуде
најзаступљеније у нашем
друштву. Они ће освојити
по један примерак књиге
„Убити птицу ругалицу”
Харпер Ли.
То издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих
одговора.
„У нашем друштву постоји толико предрасуда да чак
имамо и предрасуде према
предрасудама.” 062/2137...
„У тренду су предрасуде
према спонзорушама! То да
ли су се добро удале, сазна
се тек кад се разведу.”
064/3856...
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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РЕАГОВАЊЕ НА ДОГАЂАЈ

ПОЛИЦИЈА УХАПСИЛА ИТАЛИЈАНА У КРИВОЛОВУ

Добро чувана
„Парада поноса”

УБИЈАО РЕТКЕ И ЗАШТИЋЕНЕ ВРСТЕ

Прошлонедељна „Парада
поноса” у Београду, која је
завршена мирно и без иједног инцидента, још једном
је показала да полиција може успешно да обезбеди сваки јавни скуп без обзира на
то колико је он ризичан –
наглашава се у саопштењу
које објавио Синдикат српске полиције.
„Полицајци који су били
непосредно ангажовани на
обезбеђењу самог скупа и ширег центра Београда више него успешно су одрадили тај
задатак. Оно што је ново и
вредно хвале, јесте одлично
одрађена превентива. Држава
и систем су положили један
од најтежих испита, јер су
успешно и правовремено неутралисане разне формалне и
неформалне групе хулигана
које су из године у годину
угрожавале мирно одржавање

ранијих парада поноса и других јавних скупова. Ове године ни министар унутрашњих
послова Стефановић ни директор Вељовић нису много
говорили у јавности. Били су
неприметни, али су свој посао
урадили како треба. У координацији са БИА и осталим
безбедносним службама учињено је сасвим довољно да нама полицајцима омогуће
успешно обезбеђење јавног
скупа. Утисак о добро обављеном задатку полиције и успешном обезбеђивању ’Параде
поноса’, која је протекла без
инцидената, покварило је то
што се на београдским улицама појавио један од вођа навијача који је већ оптуживан и
осуђиван због напада и покушаја убиства жандарма. Међутим, за то није крива полиција, већ држава”, пише у саопштењу ССП-а.

ПОСЛЕДЊИХ ДАНА НА ГРАДСКИМ УЛИЦАМА

Мотоциклисти
страдају све чешће

У саобраћајној несрећи која се догодила прошле недеље, 20. септембра, око
18.30, у Првомајској улици,
погинуо је возач мотоцикла. Према незваничним
информацијама, он је најпре излетео с пута, а онда се
више пута преврнуо, услед
чега је задобио тешке повреде. Када је стигла Хитна
помоћ, давао је знаке живота, али је после пребацивања у болницу преминуо.
Ово није једини удес који
се завршио лоше по мотоциклисте. У понедељак, 21.

септембра, у поподневним
сатима, у Улици Жарка
Зрењанина, возач мотоцикла је ударио у два аутомобила, услед чега је сломио
ногу и руку.
Пет дана раније, 16. септембра, на раскрсници улица Браће Јовановић и Димитрија Туцовића такође се
догодила саобраћајна несрећа у којој је повређен возач мотоцикла. На њега је
налетео аутомобил „ауди”,
након чега је он пао на земљу. Срећом, задобио је само лакше повреде.

СПОРТСКИ ВЕТЕРАНИ О ЛЕГЕНДИ

Омаж Александру
Малушевићу
Група чланова Удружења
спортских ветерана Панчева, најближих сарадника
и пријатеља недавно преминулог Александра Малушевића, легенде панчевачког новинарства, великог спортског радника и
ентузијасте, крајем прошле недеље је посетила
омољичко гробље и том
приликом одала дужну пошту великану који је у
Панчеву оставио најдубљи
и незабораван траг у друштвеном, политичком, а
посебно у спортском животу града.
На иницијативу председника панчевачких спортских ветерана Ђорђа Славковића, бившег дугогодишњег секретара СОФК-а, у
Омољицу су допутовали
Ацини пријатељи и сарадници из Спортског савеза
Панчева, ДТВ-а „Партизан”, рукометног спорта,
посебно из Качарева, где је
популарни Аца донео прву
рукометну лопту, као и ње-

гове медијске колеге –
спортски новинари, којима
је за време вишедеценијског дружења и сарадње постао пример професионалног, одговорног и објективног извештавања са спортских терена. Поред Ђорђа
Славковића, који је на гробу легенде и доајена говорио о огромном Ацином доприносу развоју и афирмацији спорта у Панчеву и
околини, ту су били и: Воја
Новков, Мира Косановић,
Сима Греговић, Светозар
Ђерић, Бата Лукић, Драган
Лечић, Дору Барбу, Драган
Мијајловић и Мирко Ковачевић.
Евоцирање успомена о
Ацином прегалачком раду,
несебичном животу за
спорт и породицу и вредним делима која је популарни „Ал. Мал.” оставио за
собом, настављено је, на позив супруге Јелене, у породичној кући у Омољици у
друштву његових најмилијих.
М. К.

Штета коју је
причинио процењује
се најмање два
милиона динара
Код себе имао пушку
са пригушивачем и
специјалну направу
чија је употреба
забрањена
Припадници Полицијске управе Панчево су ових дана у околини Ковина ухапсили и уз
кривичну пријаву привели у
Основно јавно тужилаштво држављанина Италије због основане сумње да је извршио кривична дела незаконит лов и недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и
експлозивних материја.
Након што га је полиција
затекла у незаконитом лову,
код њега су пронађени оружје
у илегалном поседу и 64 убијене пољске шеве, законом заштићене ретке птице. Он је,
према првим проценама полиције, тиме починио материјалну штету од најмање 2,5
милиона динара, али се претпоставља да је тај износ знатно виши зато што се птице које је убијао плаћају изузетно
скупо на тржиштима западних земаља и Италије.
Њихово месо (нарочито језици) важи за деликатес, јер
је утврђено да је препуно протеина и других хранљивих
материја. Будући да се за лов
тих птица у Италији и другим
западноевропским земљама
изричу строге казне, италијански ловци последњих година масовно долазе у криволов у Србију, Босну и Хрватску зато што на балканским
просторима то није у толикој
мери кажњиво као на Западу.
Пре неколико година у
шлеперу на једном од наших
граничних прелаза према Хр-

Прекинут уносан бизнис
ватској пронађено је око
11.000 мртвих ретких и законом заштићених птица.
Да би спречили да се то чешће догађа, италијански ловци
су у почетку плаћали нашим
држављанима да возе убијене
птице у Италију, јер су сматрали да ће они нашим цариницима знатно мање бити сумњиви
и упадати у очи. У последње
време се све чешће дешава да
плаћају нашим држављанима
комплетну услугу – да за њихов рачун обаве и лов ретких и
заштићених птица и њихов
транспорт до Италије.
Пољске шеве које је ловио
Италијан ухапшен прошле
недеље поред Ковина спадају
у ретке птице и у птице певачице, а често се помињу у
књижевности и музици због
тога што имају изузетно лепе
гласове. Оне важе и за корисне птице, јер се хране инсектима, пауцима, глистама и
другим штеточинама.

Како „Панчевац” незванично сазнаје, италијанском држављанину који је осумњичен
за криволов ретких птица након хапшења су одузети специјална ловачка пушка калибра осам милиметара с пригушивачем, муниција, џип и
електрична вабилица која се
користи за лов пољских шева,
иако је употреба тих направа
такође забрањена јер се њима
верно имитира зов тих птица.

Хапшењу осумњиченог за
криволов пољских шева су, поред полиције, допринели и
ловци из Ловачког удружења
„Ковин”, које газдује ловиштем „Јужни Банат – Исток”,
јер су га пријавили, као и ловни инспектор. Поводом овог
догађаја Друштво за заштиту и
проучавање птица Србије саопштило је да очекује да ће
осумњичени бити брзо кажњен
и да ће платити одштету.

КАЖЊЕН ЗБОГ ПТИЦА
Друштво за заштиту и проучавање птица Србије саопштило
је да је Крушевљанин Г. К. проглашен кривим у пресуди
Прекршајног суда у Панчеву и кажњен са 100.000 динара
због прекршаја по основу Закона о заштити природе.
На изложби ситних животиња у Панчеву која је одржана
крајем фебруара 2014. године откривено је да је он нудио
на продају 40 ретких и законом заштићених птица. Утврђено је да их је ухватио у природи и држао у кавезима пре
него што их је донео на изложбу.

ЧЕТВРТИ ПУТ НАГРАЂЕН НАЈБОЉИ ПОЛИЦАЈАЦ

Љубиша Кокошков полицајац месеца
Припадник Полицијске управе Панчево Љубиша Кокошков био је најбољи полицајац током протеклог месеца –
одлучила је комисија састављена од старешина панчевачке полиције.
На свечаности одржаној 23.
септембра у Градској управи
њему је градоначелник Саша
Павлов уручио признање због
свакодневног залагања на радном месту и добрих резултата
које је постигао како у свом
редовном послу (саобраћајни
полицајац), тако и у сузбијању
криминала.
Павлов је изјавио да Град
Панчево додељује награду „Полицајац месеца” на основу образложења која добија од надлежних у Полицијској управи.
– Ово је четврти пут да смо
наградили полицајце који су

се највише истакли резултатима које су постигли и та добра
пракса ће се наставити. Надам
се да награђивање мотивише
запослене у Полицијској управи да раде што боље и сигуран
сам да тамо има доста оних
који су вредни и који се паралелно ангажују на сузбијању
криминала и обезбеђивању
јавног реда и мира. Безбедност

у нашем граду је основни
предуслов да би се он даље
развијао – истакао је Павлов.
Он је додао да статистички
подаци који су му достављени
показују да је безбедност у
Панчеву на доста високом нивоу. Нагласио је да градско руководство има одличну сарадњу с највишим старешинама у
Полицијској управи и да се она

огледа у свакодневним контактима и размени информација.
Одговарајући на новинарска
питања, изјавио је да је за Град
Панчево од великог значаја сарадња с полицијом на санкционисању саобраћајних прекршаја. Према његовим речима, то
није важно само зато да би се
новцем прикупљеним од наплате казни пунио градски буџет, већ и да би возачи били дисциплинованији и да би се смањила страдања у саобраћају.
Градоначелник Панчева је
најавио и да ће градска власт
и Комитет за саобраћај ускоро
помоћи саобраћајној полицији тако што ће јој купити скутере, а биће издвојен новац и
за куповину чамца који ће користити полиција, као и инспекцијске службе и комунална полиција.

ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ

Сећање на злочин аустроугарске војске у Панчеву
Ових дана се навршава 101 година откако је аустроугарска
војска 1914. године стрељала
десеторицу Панчеваца. Њихов једини „грех” био је то
што су били међу оним Србима који су одушевљено дочекали српску војску која је након агресије Аустроугарске на

Страну припремио

Михајло
Глигорић

нашу земљу накратко продрла
до Борче с банатске стране, а
потом се повукла у Србију.
На тај догађај је подсетио
наш читалац Трифун Павловић
у писму које је послао „Панчевцу”. Он је написао следеће:
„Српска војска се повукла из
Борче 14. септембра, а с њом су
у Србију прешли и многи Борчани. Међутим, убрзо је у то село пристигла аустроугарска војска и започела хапшење становништва. На руке и ноге оних који су тада лишени слободе ста-

вљени су окови, а жандармерија
и детективи, као и многи официри, на најгрознији начин су
саслушавали ухапшене. Ухапшено је 78 лица (25 жена и 53
мушкарца) и одведено у Панчево на суђење. Мушкарцима је
судио преки војни суд, а женама
грађански суд. Оптужница је
подигнута против 29 лица, а
остали су ослобођени. Суђење је
одржано у војној касарни у Панчеву. По пресуди коју је изрекао
преки суд Заповедништва Мађарске народне усташке брига-

де, на смрт је осуђено 10 лица,
уз образложење да оно што су
они урадили може да се оквалификује само као велеиздаја.
Осталих 19 ухапшених осуђено
је на затворске казне од 15 до 20
година тешке тамнице. После
завршетка суђења осуђене на
смрт је исповедио и причестио
српски свештеник Божидар Ковачевић. Након тога су спроведени на губилиште које се налазило на некадашњој рибљој пијаци, у близини данашњег хотела ’Тамиш’.”
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БЕЗ НАШИХ НА СЕОСКОЈ ОЛИМПИЈАДИ!?

СПАЛА КЊИГА НА ЈЕДНО СЛОВО
Брестовчани
сачували образ
Панчева
Град: нико нам се
није ни обраћао за
помоћ
И док је прошле године, баш у
ово време, Качарево (а тиме и
Панчево) било спортска престоница руралнијег дела наше
земље, на тридесет шестим
Олимпијским сеоским играма Србије, одржаним у суботу, 19. септембра, у Врњачкој
Бањи, учествовали су представници само једног јединог
насељеног места – Брестовца.
Прекид светле традиције
Поставља се логично питање
због чега, изузев Брестовчана,
нико није наступио на некад
престижној смотри. Посебно
ако се зна да је интересовање
за одлазак на Сеоску олимпијаду донедавно било толико да
су чак игране и локалне квалификације. Довољно је присетити се прошлогодишњег
спектакла, када су Качаревци
угостили преко хиљаду спортиста из целе Србије.
Као прва адреса за одговор
намеће се градска кућа, тачније већник задужен за спорт
– Александар Фаркаш.
– Када је реч о овогодишњем учешћу на Сеоској
олимпијади, нико нам се није
обраћао с таквом идејом. Подсећам да досад од тога нисмо
бежали: прошле године је Качарево било домаћин поменуте манифестације, па је за ту
намену Град издвојио око милион динара, а у ранијим навратима је Друштво за физичку активност и спортску рекреацију „Партизан” излазило
на градски конкурс и за потребе одласка на олимпијаду добијало око двеста хиљада динара – каже Фаркаш.
Дуго је посебан тон овој
причи давао некадашњи секретар друштва „Партизан” –
Сима Греговић, који је коор-

Чувари сеоске олимпијске ватре
динисао учешће Панчеваца
на Сеоској олимпијади.
– Обезбеђивали смо све
што је било неопходно да би
се на играма наши представници појавили у што већем
броју и постизали што бољи
успех. Водили смо их на семинаре, плаћали котизацију,
храну, превоз... Наравно, то
не бисмо могли без помоћи
Града, будући да смо сваке године путем конкурса добијали адекватна средства. Темељно се радило, а у сваком
селу су постојала овлашћена
лица с којима сам био у редовном контакту и договарао
све кораке. Свака месна заједница била је заступљена, и то
у дисциплинама у којима је
постојао потенцијал. Ни резултати нису изостајали: Панчевци су увек били међу три
најмасовније и најуспешније
општине – наводи Греговић.
Он је прошле године отишао у пензију с радног места у
Спортском савезу и, истовремено, напустио место секретара „Партизана”, које фактички више не постоји, јер је
то друштво у блокади због неизмирених рачуна.

– Од тог момента не знам
да ли је неко преузео бригу о
сеоском спорту, али очигледно је да након пола века
немамо представнике на Сеоској олимпијади – закључује истакнути спортски радник.

Тако је светла традиција,
малтене, прекинута...
Далек пут...
У благој неверици били су и
представници сеоских месних
заједница. Неки, попут Омољчана и Јабучана, нису имали
никакве информације о времену и месту одржавања Сеоске олимпијаде; Доловци су
били обавештени, као и Старчевци, али уз евидентно помањкање интересовања, без
икакве помоћи са стране, нису се усудили на тако далек
пут.
Глогоњци су били веома загрејани да пошаљу фудбалере
и кошаркаше у Врњачку Бању
и покушали да за то добију
неки новац од Града. Нажалост, Секретаријат за финансије их је одбио са образложењем да за тако нешто није било основа.
Ипак, иако је спала на само
једно слово, књига није затворена. Брестовчани су прескочили
све препреке, обрели се у нашој
најпопуларнијој бањи и осветлали образ свог села и града.
Ваљда ће то неко имати у
виду...

СЛАЂАНА И АНДРИЈАНА – ШАМПИОНСКИ!
На тридесет шестој Сеоској олимпијади у Врњачкој Бањи
Брестовчанке су постигле завидне резултате: у кросу за девојке Слађана Стаменковић је освојила прво место (четврту
годину заредом!) у појединачној конкуренцији, а постала је
вицешампионка заједно са екипом коју су чиниле Инес Рамовић, Мерјем Лагумџија, Милица Јовић и Јованка Божић.
Златну медаљу у појединачној конкуренцији, као и претходних неколико година, освојила је Андријана Јанковић,
која је била и део трећепласиране женске јуниорске екипе
заједно с Јованом Милетић и неизбежном Слађаном Стаменковић. У древној игри на 64 поља пето место су освојили Љубиша Јанковић, Светислав Маринков, Љубинко Николић и Стеван Динић.
Важно је истаћи да је комплетне трошкове котизације и
пута такмичара у Врњачку Бању на себе преузела брестовачка Месна заједница с председником Савом Ђурићем на
челу, а вођа пута је био Бошко Васић, шахиста и дугогодишњи наставник у локалној основној школи.

ХУМАНИ ГЕСТ „СРПСКЕ СПАРТЕ”

Помоћ старчевачким породицама
Панчевачка „Српска Спарта”,
поред спортских активности и
едукације младих, наставља и
акције хуманитарног карактера, то јест прискакање у помоћ онима којима је то најнужније.
Тим поводом су истакнути
чланови поменуте организације из Старчева – Далибор
Милутиновић и Владимир Јовановић у уторак, 22. септембра, одабраним суграђанима
уручили пакете сачињене од
лекова и пелена за одрасле,
као и од коверата с новцем
намењеним за плаћање рачуна. Та помоћ ће породицама
Ђурин и Шајић несумњиво
олакшати бригу о њиховој деци с посебним потребама.
Приликом доделе пакета
присутнима се обратио и
председник „Српске Спарте” –
Зоран Рајачић.

– Част и задовољство нам је
да помажемо људима којима
је то најпотребније, пре свега
болесној деци, а то нас, притом, чини јачим и мотивисанијим. С обзиром на то да је
много наших чланова из Старчева, овог пута смо одлучили

да изађемо у сусрет њиховим
суграђанима – навео је Рајачић.
Он се осврнуо и на актуелни
конкурс за Новембарску награду Града Панчева, уз подсећање на збивања која су пратила прошлогодишњи избор.

– Иако је било иницијатива
да и сада будемо предложени за
ласкаво признање, нисмо желели да улазимо у ту конкуренцију првенствено зато што све што
већ девет година чинимо, не радимо због некаквих награда,
већ нам је једино важно да помажемо људима, а осмех на лицу наших суграђана, посебно
деце, највеће нам је надахнуће.
С друге стране, прошле године
су појединци покушали да нас
дискредитују, али онај ко се бави интригама, тако и заврши –
истакао је први човек панчевачке спортске организације.
„Српска Спарта” планира
нове подухвате по којима је
препознатљива, попут скорашње велике трибине против
наркоманије у градској хали
спортова или богојављенског
пливања за часни крст, као и
низа хуманитарних акција.

ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА У БРЕСТОВЦУ

Индија у два погледа
Прошле године су индијска амбасада у Србији и фондација
„Еxit” организовале фото-конкурс под називом „Моја земља, мој народ”, а један од победника конкурса био је Ивановчанин Золтан Бисак. Овај
уметнички фотограф награђен
је путовањем за две особе у другу најмногољуднију земљу све-

та, на које је повео Жељка Ђурића из Смедерева, члана брестовачког Клуба филмских и
фото аматера „Поњавица”.
Поменута организација је
тим поводом у петак, 18. септембра, у Ватрогасном дому
приредила изложбу фотографија под називом „Индија –
два погледа” („Други људи –

друга земља”), када су аутори
Золтан Бисак и Жељко Ђурић
на свој начин представили
древну азијску земљу. Пред
бројним гостима догађај је
отворио председник Фото-савеза Србије Бранислав Бркић;
у име брестовачког Дома културе присутне је поздравила
директорка Невена Ђурић,

док је испред КФФА „Поњавица” то учинио Здравко Симијоновић.
Изложбу, која ће бити отворена до 2. октобра, у виду пројекта је суфинансирао Град
Панчево, а овом пригодом је
штампана и мини фото-монографија у тиражу од триста
комада.

Месне актуелности

– од четвртка до среде –
Банатски Брестовац: Изложба фотографија Золтана
Бисака и Жељка Ђурића
под називом „Индија – два
погледа” отворена је у петак, 18. септембра, у галерији у Ватрогасном дому.
Брестовчани су на Сеоској
олимпијади, одржаној у Врњачкој Бањи у суботу, 19.
септембра, освојили по једно прво, друго и треће место.
Банатско Ново Село: Предстојећег викенда биће одржана централна прослава
великог јубилеја – 250 година од оснивања Новог Села, када ће бити приређени
бројни и разноврсни програми.
Долово: Основци су прошлог викенда учествовали
на вршачком карневалу.
Месни одбор ПУПС-а је у
суботу, 19. септембра, за
новог председника изабрао
Драгомира Грујића. Удружење винара и виноградара
„Свети Трифун” предстојећег викенда организоваће
трећи пут манифестацију
под називом „Берба грожђа”.
Глогоњ: Монодрама Јовице
Јашина под називом „Има
једна земља” биће изведена
у суботу, 26. септембра, од
19.30 у Дому културе. Ове
недеље ће бити расписана
јавна набавка за изградњу
паркинга испред школе.
Фудбалери су победом против Самоша најавили велике амбиције.
Иваново: Јавна расправа
поводом израде Генералног
урбанистичког плана одржана је у петак, 18. септембра, у Дому културе. У плану је асфалтирање још двеју
улица. У припреми је двадесет осмо издање „Ивановачког добошара”.
Јабука: Почели су радови на
највећој овогодишњој инвестицији у селу – уређењу
пијаце. Предстојећег викенда биће настављена волонтерска акција на прокрчавању плаже надомак цен-

тра, а требало би да грађани
добровољно учествују и у
постављању канти за смеће
по селу. Меморијални турнир у малом фудбалу, пово-

дом смрти штићеника Дома за ЛОМР „Срце у Јабуци” Милана Милутиновића, почеће у суботу, 24. септембра у 10.30, а отвориће
га председник Скупштине
МЗ Слободан Илић.
Качарево: У склопу „Дана
македонске културе”, у понедељак, 21. септембра, у
свечаној сали Месне заједнице одржано је двојезично
књижевно вече, на којем су
учествовали песници Гордана Симеуновић, Зорка
Божовић, Илија Бетински,
Живко Николић, Новица
Соврлић, као и афористичар Зоран Т. Поповић. Зоран Марковић је постао вршилац дужности директора
Дома културе.
Омољица: Делегација села
разговарала је с градоначелником и већником за
финансије о изградњи затвореног базена за обуку непливача и о могућности да
три милиона динара из
градске касе буде издвојено
за неопходне прикључке,
што је предуслов за конкурс
код Покрајинског секретаријата за спорт и омладину.
Очекује се почетак радова
на уређења доловачког
атарског пута.
Старчево: Представа за децу „Маша и медвед” изведена је у суботу, 19. септембра, у великој сали Дома
културе. Зоран Михајловић, сликар из Београда, изложиће аквареле у четвртак, 24. септембра, од 19 сати, у галерији „Боем”.

АКТИВНОСТИ КАЧАРЕВАЧКИХ ЛОВАЦА

За фазанима стижу
и Италијани?!
Пре три месеца у простору
качаревачког
Спортско-рекреативног центра „Језеро” довршен је објекат фазанерије, с циљем да у њему
локално удружење ловаца –
друштво „Сиви соко” одгаја
млађ популарне дивље птице, која ће потом бити пуштана на слободу.
После прве количине од
десетак комада перади крајем протекле недеље је,
према речима председника
поменуте организације –
Милорада Ђурице из Нове
Гајдобре, приспело 350 фазана старих од 12 до 14 недеља.
– Држаћемо их у прихватилишту месец дана, након
чега ће бити пуштани у природна станишта. Педесетак
од триста примерака ће од
почетка ловне сезоне, 15.
октобра, бити намењено за
одстрел, а остатак ће наставити да се размножава. Преосталих педесетак ћемо
оставити за формирање
матичног јата. Пре извесног времена је, захваљујући залагању чланова,
преграђен део у којем ће

фазани бити узгајани уз помоћ квалитетне исхране и
витамина, па очекујемо да
ћемо за релативно кратак
период моћи сами да обезбеђујемо дивљач за наше
ловиште. Штавише, већ од
наредне године могли бисмо да доводимо и стране
ловце, јер већ имамо озбиљна интересовања из Италије
– најављује Ђурица.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА

Културни телекс
Музика
Петак, 25. септембар, 20 сати, сцена Културног центра:
концерт Тамбурашког оркестра „Невен” (Ethno.com).
Петак, 25. септембар, 20.30, сцена Културног центра: концерт grupe „Dharma” (Ethno.com).
Петак, 25. септембар, 20 сати, сцена Културног центра:
концерт састава „Стоикс” (Ethno.com).
Субота, 26. септембар, 20 сати, сцена Културног центра:
концерт бенда „Istanbul Night” (Ethno.com).
Субота, 26. септембар, 21 сат, „Аполо”: у оквиру фестивала „Ново доба” наступају „Жоамбо Жоет Воркестар”, „Олфамож” и „Не се бат”.
Субота, 26. септембар, 20 сати, сцена Културног центра:
концерт састава „Oriental Trio” (Ethno.com).
Субота, 26. септембар, 20 сати, сцена Културног центра:
концерт групе „Naked” (Ethno.com).

Изложбе
Субота, 26. септембар, 19 сати, „Нова електрика”: у оквиру фестивала „Ново доба” биће отворена изложба „Четрдесет година радио ’Штудента’”.

Представе
Понедељак, 28. септембар, 19.30, сцена Културног центра: представа „Луиза” Саше Симоновића.

Трибине/предавања
Петак, 25. септембар, 19 сати, „Аполо”: трибина „Зашто је лако поверовати” биће приређена у оквиру „Ноћи истраживача”.
Уторак, 29. септембар, 19 сати, Школа цртања Дома
омладине Панчево: амерички илустратор и стрип-цртач
Пет Моријарити одржаће предавање о свом раду.

Четвртак, 24. септембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

ОДРЖАНА 47. КОЛОНИЈА „ДЕЛИБЛАТСКИ ПЕСАК”

СЛИКАРСКИ БАЛКАН У МАЛОМ
У сазиву били
ликовњаци из
Бугарске, Словеније,
Македоније и Србије
Како уметници
виде ову ликовну
манифестацију
Овогодишња, 47. ликовна
колонија „Делиблатски песак”, која је одржана од 12.
до 20. септембра, окупила је
уметнике из Куманова, Руса,
Љубљане, Лесковца, Косовске Митровице, Зрењанина,
Зајечара, Новог Сада, Београда и Панчева (њих седморо). На сазив гостију утицало је одлагање те манифестације због летошњег нестанка воде на Девојачком
бунару, пошто неки од раније позваних учесника сада
нису могли да дођу. Међу
уметницима је било оних

обележило ову колонију у
Песку.
Поглед споља
Из бугарског града Русе у Делиблатску пешчару је дошао
сликар Стојмир Иванов, који
се упоредо бави адвокатуром
и сликарством.
– Када је реч о овој колонији, на првом месту бих истакао добру комуникацију с колегама, а то је за мене изузетно важно. Поред тога, много
ми значи то што сам помало
обишао Банат. Као што видите, то је утицало на слике које
сам овде урадио – изјавио је
Иванов, показујући своја
платна инспирисана банатским пејзажима.
Искра Беличанска је рођена у Македонији, студирала је
у Софији и годину дана била
на студентској размени у Индонезији, а већ дуже од десет
година живи у Словенији. Она
сматра да су колоније веома

тек завршила мастер-студије
у Темишвару. За њу је искуство стечено у иностранству
изузетно значајно, а њена девиза је да човек што више путује, више и сазнаје.
– Уметничка сцена у Темишвару је веома разуђена. Ту
долазе студенти из разних крајева Европе и света, што утиче
на свеукупну атмосферу. Такође, треба рећи да Темишвар
настоји да постане престоница
културе у 2020. години и град
се, тим поводом, убрзано и на
разним нивоима развија, а све
то утиче и на кретања у уметности – рекла је Тијана Мунћан.
Мурал, слика, инспирација
Марија Јевтић из Новог Сада
урадила је четири слике и потом наставила да ствара на
картонима. Каже да јој јако
прија могућност да по цео дан
слика. Она је чланица удружења „Нова поента културе”,

Филм
Четвртак, 24. септембар, 21 сат, Културни центар: панчевачка премијера филма „Поред мене” Стевана Филиповића.

ПРЕДСТАВА У КЦП-у

Прича о Лујзи Крикнер
На сцени Културног центра
Панчева у понедељак, 28.
септембра, од 19.30, игра
представа „Луиза” Саше Симоновића, у којој главне
улоге тумаче Соња Јауковић
и Весна Станковић. Тај комад као окосницу приче
има велику љубав између
војводе Живојина Мишића,
једног од најпрослављенијих српских јунака балканских ратова и Првог светског рата, и младе Немице
Лујзе Крикнер.

Љубав међу њима планула
је у Аранђеловцу, где је Лујзина породица имала дивну
вилу и летњиковац, а Лујзин
деда је пројектовао краљевски двор, првобитно намењен да буде скупштина. Радња се одвија у тренутку када
је Лујза, већ дуго без Живојина, сахранила већину своје
деце и чека тренутак да се
сви сретну у неком бољем
свету. Радијској новинарки
прича о својој великој љубави, животу и страдању.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Кад падну маске”
Сандре Браун
Емори Шарбоно је сјајан
педијатар, цењена међу
колегама и омиљена у друштву. Једина особа с којом
није у најбољим односима
је њен супруг Џеф. Након
свађе с њим млада докторка одлази на припреме за
маратон и нестаје у планинама Северне Каролине.
До тренутка када Џеф пријави нестанак полицији,
Еморин сваки траг се губи.
Дословно. Маглом и ледом
окована планина зауставља сваку даљу потрагу.
Док полиција сумњичи
Џефа за убиство супруге,
Емори се буди након необјашњиве повреде главе у
планинској колиби с мистериозним незнанцем који тврди да ју је пронашао
у снегу. Али њен спасилац
је човек чија је прошлост
толико мрачна да не може
да јој открије чак ни своје

Тијана Мунћан пред својим бајколиким платном
који су први пут позвани и
оних који су много пута били гости, било је афирмисаних аутора и младих сликара, Панчеваца и стваралаца
из других средина.
Када смо их посетили у петак, 18. септембра, били су
по атељеима, задубљени у
радове које су полако приводили крају. Лепо време, добро друштво, одлична атмосфера – неки су од одговора
уметника на питање шта је

згодне јер омогућавају да човек директно види шта се дешава на уметничкој сцени у
некој земљи. Исто важи и за
путовања.
– Радим дугачке формате
на тему плеса, па сам то наставила и овде, с тим да сам
нашла инспирацију у пешчарској природи – објаснила је
Искра Беличанска.
Први пут је у колонији била
и млада уметница Тијана
Мунћан из Зрењанина, која је

„НОВА” У ОКТОБРУ

Ана Софреновић
и Блатко Бибич
име. Без телефона и било
каквог средства комуникације, уз густу маглу и снег
који не престаје да пада,
Емори схвата да је заробљена с њим у колиби и да
излаза нема… Али да ли је
он заиста тај од кога јој
прети опасност?

Драги читаоци, издавачка кућа „Вулкан издаваштво” и
„Панчевац” препоручиће вам сваке недеље по један занимљив наслов из богате понуде те куће, чија се издања могу наћи у књижари „Вулкан” у новом делу „Авив парка”.
Два читаоца који до среде, 30. септембра, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитије одговоре на
питања: „Ко је за вас највећи незнанац и због чега?”, наградићемо по једним примерком књиге „Кад падну маске” Сандре Браун. Имена добитника ћемо објавити у
наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети
у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке
(не дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

Удружење „КомуникАрт”, које је организатор Фестивала
нове и авангардне уметности
„Нова”, најављује мноштво занимљивих догађаја 9. и 10.
октобра у Панчеву (Културни
центар Панчева) и Београду
(Центар за културну деконтаминацију). Улаз на све програме биће слободан.
Само у суботу, 10. октобра,
наши суграђани ће бити у
прилици да погледају два одлична концерта. Најпре ће, од
20 сати, бити приређено солистичко уметничко вече Ане
Софреновић, под називом
„The Landscape of Voice”. Ова
глумица и музичарка повешће публику на путовање кроз
звукове и атмосферу неких
прошлих времена, и то уз импровизације на сопствене и
познате џез теме из двадесетих година прошлог века. На-

које се бави осликавањем мурала и графита, а бављење
тим послом има много додирних тачака с њеним сликарством. Слично је и с Предрагом Милошевићем из Зајечара. Он је завршио зидно сли-

карство на Академији примењених уметности у Београду,
а поред класичног сликарства, занима га мурал.
Небојша Јоцић је уметник
из Косовске Митровице. Он
тренутно живи у Банатском
Новом Селу, а предаје на Факултету уметности у Приштини (Звечан). Тамо се на ликовне студије, према његовим речима, упише по двадесетак
студената, који се потом деле
на одсеке (вајарство, сликарство, графика и графички дизајн). Њему изузетно прија
рад с младим талентованим
људима. Када је реч о његовом
стваралаштву, каже да је управо ушао у једну мирнију фазу.
– У овом тренутку ме занима игра црно-белих флека,
њихова транспарентност, без
превише детаља, једна експресија, уз лаганији приступ –
рекао је Јоцић.
У сазиву 47. колоније учествовала је и Александра Перић из Лесковца, којој је својевремено предавао Небојша
Јоцић. Како је рекла, професори утичу на рад студената,
али тако што од њих треба да
направе добре сликаре и људе, који потом сами траже
свој израз. Она је за време колоније насликала четири слике, од којих свака обележава
по један правац њеног интересовања.
Панчевац Милисав Урошевић је петнаестак пута био
гост колоније у „Песку”.
– Овде сам имао прилику
да срећем еминентне сликаре
још из бивше велике државе...
Ова колонија је интересантна,
јер даје прилику младима да
се укључе. Уз то, сама Пешчара је крајње инспиративна.
Мени је, на пример, важно да
се током стварања предам амбијенту у којем сам – рекао је
Урошевић.
Поред наведених уметника,
прошле недеље у Песку су били и Слободан Тимчевски из
Куманова и Мила Ристић из
Београда, те панчевачки
уметници: Милован Панић,
Биљана Додић Стојиљковић,
Дејан Ратковић, Душан Марино, Милан Булатовић и
Драган Ђорђевић.
Организатор колоније је
Културно-просветна заједница Панчева.

ПАНЧЕВЦИ СВИ/СВУДА

Вучковић у Темишвару
Наш суграђанин – уметник Вук Вучковић биће
српски представник на
великој интернационалној изложби „Diplomatic
Art”, која ће 2. новембра
бити отворена у галерији „Хелиос” у Темишвару. Том приликом излагаће аутори из свих
осамнаест земаља које
имају своја представништва у том румунском граду.
Вучковић ће се представити
серијом радова „ScanMan”,
која је инспирисана потре-

сним темама из живота савременог човека и рађена је техником ербраш са акрилним
бојама и тушем.

Дунавски дијалози

кон тога, већ у 22 сата, уследиће наступ Блатка Бибича,
познатог словеначког хармоникаша, који ће се представити заједно са својим бендом
„The Madleys”.

На централној изложби Трећег међународног фестивала
савремене уметности подунавског региона „Дунавски
дијалози 2015” у Новом Саду,
која је отворена 28. августа и
моћи ће да се погледа до краја септембра, нашу земљу су
представљале две панчевачке
уметнице: Нада Денић и Наташа Теофиловић. Тема изложбе и симпозијума била је
„Уметност у доба (не)емоционалности”, а наметнула ју је

атмосфера савременог, електронски умреженог света и
човека-појединца све више
условљеног
технолошким
окружјем. У том догађају су
учествовали уметници из тринаест земаља, а у фокусу је била екс-Југославија.

Стране припремила

Драгана
Младеновић
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ЛЕ(Т)ЊИ РАЗГОВОРИ: АЛЕКСА ПАРОВИЋ, ФРИСТАЈЛЕР И РЕПЕР

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ПОТРАГА ЗА ДРУГОМ ДИМЕНЗИЈОМ РЕПА
Победник овогодишњег „Masters of Freestyle Srbije” (М. О.
Ф. С.), који је одржан почетком септембра у Дому омладине Београда, јесте наш суграђанин Алекса Паровић, чије је уметничко име Бата Парке. Он се, наиме, такмичио с
најбољим домаћим „бацачима
риме” и у финалном окршају
(који је трајао чак 20 минута)
понео титулу најбољег српског
фристајлера.
Алекса Паровић је ове године уписао филозофију на Филозофском факултету у Београду, а пре тога је био ученик
Гимназије „Урош Предић”. Он
је представник генерације чији
су потенцијали, креативност,
стил и интересовања многима
од нас непознати. Међутим,
извесно је да Бата Парке и екипа око њега на одличан начин
промовишу наш град.
Паровић је уједно и наш
најмлађи саговорник у рубрици „Ле(т)њи разговори”, која
излази већ три године (током
лета) у „Панчевцу” и посвећена је представљању најуспешнијих/најинтересантнијих
уметника из овог града.
ПАНЧЕВАЦ: Колико дуго се
већ бавиш „бацањем рима”?
А. ПАРОВИЋ: Негде од почетка друге године средње
школе, што значи од петнаесте године. Мада, имао сам
моменте римовања речи још у
основној школи, али је то тек
касније добило праву форму
„фристајла”.
• А када си почео да идеш на
такмичења? Шта те је мотивисало да кренеш у ту причу?
– Први пут сам на једном
такмичењу био у другом средње, али тада се нисам баш прославио, пошто сам испао у првом кругу. Од тада сам се посветио повременом тренингу
„фристајла”, писању текстова
и прављењу сопствене музике.
Ове године у марту пријавио
сам се за фестивал „Masters of
Freestyle Srbije” и тада сам
стигао до финала, али у њему
сам изгубио од свог пријатеља
и колеге ем-сија Шана (MC

Алекса Паровић: Панчевачка хип-хоп сцена кида
Shan). И ево, у септембру сам сегменте албума побрину само створио другу димензију те мусе опет пријавио на такмиче- Панчевци. Дакле, сви ће бити зике. Многи нашу сцену мешање М. О. Ф. С., које jе одржано из Панчева: и они који ће ра- ју с београдском и наши клинпред велики хип-хоп фестивал дити матрице, и вокална про- ци никада нису имали оне мо„Belgrade Jam”, јер сам имао дукција, и аутори спотова, и менте да су им најјачи репери
осећај да сам овог пута довољ- репери... Не зато што су други из Панчева, као што је то случај
но сазрео за титулу. Она је би- лоши, већ због тога што ми- у другим градовима где се фала мој сан још док сам као слим да Панчевци могу да сто- воризују локални репери. Миклинац гледао „бетлове” на је раме уз раме са остатком слим да је то почело да се мења
интернету и гајио симпатије хип-хоп сцене и да треба зајед- и Панчево почиње да предстапрема њима. Добио сам награ- но да покажемо шта умемо, од вља веома битну тачку на сцеду, све је то лепо и прија када старијих и искуснијих глава, ни. Многи се неће сложити са
се нешто чиме се бавиш „мо- до младих и неафирмисаних мном, али за коју годину наша
нетизује”, али награда није би- аутора. Четири од шест плани- сцена може бити раме уз раме
ла примаран мотив за моју раних песама су готове, а на- с београдском и далеко испред
пријаву, већ титула, коју сам дам се да ће ускоро бити и пре- новосадске, нишке итд.
• А каква је тренутно хиповог пута успео да освојим, и остале две песме. Тако да ће ихоп сцена у Панчеву?
то поново у „батлу” са ем-си- пи бити на интернету ускоро.
• Једна твоја ствар носи најем Шаном, у једном у најду– Панчевачка реп сцена, из
жих и најбољих финала на зив „Реп других димензија”. угла једног новопеченог репеовим просторима. У ствари, Какве то друге димензије на- ра, кида. Мислим да никада
можда и није био најбољи стојиш да унесеш у реп?
нисмо имали толико квали„окршај”, али је сигурно био
– „Реп других димензија” је тетних и истовремено попунајдужи: трајао је 20 минута.
назив моје прве озбиљне песме, ларних репера, као што су Le• Тренутно спремаш албум. у којој износим тај тврд панче- mi G, Лидер, Цоја и Бука из
Какав ће он бити?
вачки звук пред малобројну пу- „Тријумфа”... Видим да моји
– Тачније спремам и-пи блику. То је први пут да су љу- вршњаци доста слушају реп,
(EP), што је скраћена верзија ди озбиљно почели да схватају као и млађи, на којима ће једправог албума. Зваће се „Ло- оно што радим, а та песма је ном све остати. Драго ми је
кални мозак” и имаће шест пе- мени најдража зато што је на што је све више популаран у
сама. То име нема никакве ве- неки начин постала мој лични Панчеву и да се слуша чак и
зе с тематиком, која ће бити печат, поред „фристајла”. У су- више од музике којом нам исшарена – и по звуку који доно- штини, не уносим ја никакве пирају мозак. Проблем је, наси и по причи, већ је име такво нове димензије у реп, само ми- равно, то што у медијима нејер сам одлучио да се за све слим да је наш градски реп сам ма простора за нас.

ИЗЛОЖБА „ДОДИРНИМО ПРИРОДУ 2”

Повратак у ледено доба
У Народном музеју Панчево у
петак, 18. септембра, отворена је гостујућа изложба радова
Природњачког музеја из Београда „Додирнимо природу
2”. Тако посетиоци (до 18. октобра) могу видети неколико
десетина посебно одабраних,
оригиналних, визуелно и тактилно препознатљивих музејских експоната груписаних у
неколико целина. Међу њима
се посебно издвајају фосили
џиновских бисерних шкољки
из рода Crassostrea, старих
око 14-15 милиона година, затим фосилни пужеви и корали, делови скелета пећинског
медведа из последњег леденог
доба, делови скелета европског бизона, мамута...
– Због могућности да се сви
изложени експонати додирују,
изложба је посебно занимљива

лицима – рекла је Вања Раденковић, пи-ар Народног музеја.
У програму отварања изложбе учествовали су инклузивни хорови „Звуци из Јабуке” и
„Мале пчелице” из Крагујевца.
Како се наводи у нашем музеју, интересовање публике је
велико, а засад су најављене организоване посете деце из вртића и школа, као и штићеника
Дома слепих Панчево и чланова Савеза слепих Панчево.
Аутори изложбе „Додирнимо природу 2” су кустоси Природњачког музеја: др Гордана
Јовановић, Миодраг Јовановић и Драгана Ђурић.
деци предшколског и школског узраста, али и особама са
инвалидитетом. Изложбу прате легенде исписане Брајевим
писмом, што је чини доступном и слепим и слабовидим

СЕДАМДЕСЕТ ГОДИНА „ЛИБЕРТАТЕЕ”

Награда за
најбољу књигу
Новинско-издавачка установа „Либертатеа” приредиће у
четвртак, 24. септембра, у 11
сати, манифестацију под називом „Једна издавачка година у једном дану”, током
које ће аутору најбоље књиге
у издању „Либертатее” у

2014. години бити додељена
награда „Књига издавачке
године”. У наставку програма биће уручена признања за
одабране радове пристигле
на конкурс расписан поводом 70 година постојања тог
недељника.

ЖИВОТОПИС МИТЕ СРДАНЦА

О свакодневици,
породици, граду...
У издању Историјског архива
и Градске библиотеке недавно
је објављена књига „Чаробни
прсти Мите Срданца”, коју је
приредио Љубиша Вечански.
То је истовремено аутобиографија Мите Срданца, прича о
његовој породици и књига о
Панчеву.
„То су слике из Митиног
родног краја у Панчеву – Маргите, инстант фотографије
краја у којем је Мита рођен и
у ком и дан-данас живи”, за-

писао је Роман Игнатјев из
Руске академије наука.
Како је приметио књижевни критичар Васа Павковић,
поред тога што говори о својој
породици и свом животу, он
највише говори о музици, хармоници и хармоникашком
животу. Како наводи Павковић, исповест Мите Срданца
интересантна је за обичне читаоце, али „и за историчаре,
етнологе, лингвисте, фолклористе...”

„Слепи миш”
Јуa Несбеa
Криминалистичка полиција у Ослу шаље инспектора
Харија Хулеа у Сиднеј да
прати истрагу једног убиства. Хари има одрешене
руке да помогне у истрази,
али и јасно наређење да се
клони невоља. Жртва је двадесеттрогодишња Норвежанка, релативно позната
личност у својој домовини.
Хари, међутим, није рођени
посматрач, па се брзо спријатељује с детективом који
ради на случају, као и с једном сведокињом. Како истрага одмиче, они откривају
да је то убиство само последње у низу нерасветљених злочина психопате који
плете своју мрежу широм
Аустралије. Како се приближавају убици, у Харију расте
стрепња да нико није безбедан, а понајмање они који
истражују ове злочине.
Роман „Слепи миш” добио је 1997. награду „Ривертон”, најпрестижнију за
криминалистички жанр у
Норвешкој, као и нордијску награду „Стаклени

кључ” за најбољи нордијски криминалистички роман у 1998. години.
„’Слепи миш’ је плод почетничке еуфорије, прича
која носи обележја места у
којем је настала како у географском смислу, тако и у
контексту мог живота. Недавно сам је наглас читао на
радију и донекле сам стрепео од властитих почетничких грешака, али су ме пријатно изненадиле свежина и
одважност тог подухвата”,
изјавио je Ју Несбе.

Два најбржа читаоца који до среде, 30. септембра, у 12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Од чега највише стрепите?”, наградићемо по једним примерком књиге „Слепи миш” Јуa Несбеa.
Имена добитника ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке (не
дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

МОЈ

избор МОЈ
Час историје
на отвореном

Слободанка Перовић,
историчар
КЊИГЕ: За прву недељу ове
јесени мој предлог су две
књиге др Милана Мицића,
историчара и књижевника.
Прва је „Банатско дуго орање”, есејистичка студија из
историје банатских Срба, а
друга је „Српско добровољачко питање у Великом
рату”. Др Милан Мицић је
аутор више од двадесет
књига
историографије,
историјске
есејистике,
кратке прозе и поезије. Добитник је награда „Стеван
Сремац” и „Милован Видаковић” за најбољу кратку
причу на српском језику.
Посебно место у његовом
стваралаштву заузимају ове
две књиге, од којих свака
говори о једном важном периоду у историји српског
народа.
МЕСТО: Сви волимо да путујемо, обилазимо значајна
историјска места и културна добра по свету. Нажалост, о историји краја у којем живимо најчешће мало
знамо. Зато је предлог за
излет до Ковина и обилазак
Војничког гробља у том месту прилика за час историје
на отвореном. Почетком
октобра 1915. године, пре
тачно сто година, почела је
битка за Смедерево у Првом светском рату. Битка је
била тешка, с много погинулих и рањених војника на
обе стране. Рањени војници
су пребачени у Ковин, у
болницу аустријског Црвеног крста. Они који су изгубили последњу битку, битку
за живот, сахрањени су у
шездесет заједничких гробова на градском гробљу у
Ковину, у којима цео век

почивају непријатељи на
фронту – војници немачке,
аустроугарске и српске вој
ске. Војничко гробље у Ковину ове године је, по одлуци Владе РС, утврђено за
непокретно културно добро
– знаменито место.
МУЗИКА: Земља коју волим је Португал, зато је и
мој музички предлог фадо.
Сматра се да је настао почетком 19. века на доковима Лисабона. То је музика
морнара и свих људи који
су тешко живели. Фадо карактеришу тужне мелодије
и текстови, а између певача
и публике која га слуша
остварује се дијалог уз
пратњу гитаре. Фадо почетком 20. века постаје општеприхваћен у најширим круговима, а интерпретатори
фада постају звезде. Највеће име фада 20. века је
Амалија Родригез, а звезда
почетка 21. века је Мариза,
која је више пута гостовала
у Београду. Фадо је 2011.
године уписан у „Унескову”
листу светске нематеријалне баштине.
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СА СЕДНИЦЕ ПАНЧЕВАЧКЕ ВЛАДЕ

У УТОРАК, УСРЕД ДАНА, У ЦЕНТРУ ГРАДА

„Ватрено крштење”
измењеног Већа

ПРЕТУЧЕН КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР
ДОК JЕ БИО НА ДУЖНОСТИ

Нови критеријуми
за висину закупа
социјалних станова
Градско веће је у петак, 18.
септембра, одржало своју
прву седницу у делимично
измењеном саставу након
што је локална власт промењена, а Скупштина изабрала
троје нових већника.
Веће је усвојило Нацрт одлуке о начину утврђивања
непрофитне закупнине социјалних станова. Сузана Јовановић, чланица овог органа
задужена за социјална питања, објаснила је да је Нацрт
заснован на недавно усвојеном Закону о социјалном
становању. Додала је да су
основице за обрачун висине
закупа пореске процене
вредности квадрата у зонама
којима припадају станови.
Јовановићева је рекла како је
Закон прописао максималне
висине закупнина, а локална
самоуправа је искористила
могућност да снизи те цене.

Оне ће бити примењиване
од 1. јануара, док ће за кориснике социјалних станова у
Улици Максима Горког важити од окончања конкурса
и усељења у тај објекат. Чланица Већа је нагласила да је
у изради текста нацрта ове
одлуке учествовала и канцеларија заштитника грађана.
Градска извршна власт је
прихватила предлог уговора
о учешћу Панчева на међународном сајму некретнина
„Expo real 2015”, који ће бити одржан у Минхену од 5.
до 7. октобра. Регионални
центар за друштвено-економски развој „Банат” из
Зрењанина
организоваће
представљање
банатских
градова и општина на тој манифестацији. Сви они налазиће се у павиљону резервисаном за источну Европу, који ће предводити Аустрија.
Ова прилика за представљање страним инвеститорима
коштаће наш град 540.000
динара.
Д. В.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ
ОПЛОДЊУ У ТОКУ

Рок до 15. октобра
Секретаријат за јавне службе
и социјална питања Градске
управе Панчево продужио је
рок за подношење захтева за
остваривање права на накна-

ду трошкова за вантелесну
оплодњу до 15. октобра. Све
информације се могу добити
позивом на број 308-871.
И. П.

ОДРЖАНА ХУМАНИТАРНА РЕВИЈА

Помоћ оболелима од
дијабетеса
Хуманитарна модна ревија под
називом „Подржимо таленте”
одржана је у четвртак, 17. септембра, у башти Старе пиваре.
Прикупљени новац је поклоњен Удружењу оболелих од шећерне болести као подршка деци која се боре с том болешћу.
На ревији су креације
представили Марија Леонти,

Немања Даниловић и Сузана
Мишић. Висина износа помоћи није била фиксна, већ
је свако дао колико је могао.
Према речима Марије Леонти, креатори су издвојили по
једну креацију и омогућили
присутнима да их купе по
нижим ценама.
А. Б.

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Зоран Бабић посетиo
Панчевo
Зоран Бабић, шеф посланичке групе Српске напредне странке, посетио је Панчево и обратио се јавности у
просторијама те партије у
уторак, 22. септембра.
Пред многобројним члановима странке и представницима медија Жељко Сушец, председник Градског
одбора СНС-а, на самом почетку догађаја известио је
Бабића о недавним политичким дешавањима у Панчеву
и нагласио како је владајућа
партија преузела комплетну
одговорност за наш град.
Бабић је казао да је Панчево оформило један од најбољих градских одбора у Србији, упркос проблемима и
многим ударцима.
На питање новинарке да
ли би могао оквирно да прогнозира када ће бити одржани покрајински и локални
избори, рекао је:
– Сви избори биће одржани
у законском року и наравно
да ће бити расписани у складу са законом и Уставом Републике Србије, јер су закони
и грађани за нас светиња.

Додао је и да су покрајински избори у Војводини морали да буду одржани још
пре две године, али да нису,
јер Бојана Пајтића и Демократску странку не занима
мишљење грађана.
Говорећи о најављеном закону о субвенцијама намењеним инвеститорима и о
томе како ће он утицати на
Панчево, Бабић је изјавио:
– Неопходно је да постоје
репери на основу којих се
средства дају, нужно је да
постоји транспарентан и видљив процес коме, како и
шта се опредељује. Што се
тиче овог закона, веома је важно да ли је неко подручје
развијено или није, колики
број радних места би се отворило, као и да ли је програм
који ће се производити извозно оријентисан или не.
Нагласио је да Панчево,
без обзира на то што је развијено подручје, неће бити
прескочено, али да ће инвеститори морати да запосле
већи број радника, како би
учествовали у том процесу.
С. П.

Насилници су му
најпре аутомобилом
препречили пут,
а онда га напали
Задобио повреде по
глави и остатку тела
У уторак, око 11.30, у центру
града два лица су напала и
претукла Бранка Бокуна, запосленог у инспекцијским органима Градске управе и
председника Скупштине Месне заједнице у Качареву, док
је био на дужности.
Према незваничним информацијама добијеним од
саговорника који је затражио
да остане анониман, два нападача су му најпре аутомобилом пресекла пут док је
ишао тротоаром и зауставили
се поред њега, а потом су обојица изашла напоље.
– Видео сам како га један
од њих најпре питао нешто и
да је инспектор почео да му
одговара. Међутим, нападач
га је ударио снажно песницом
у лице након чега је он пао на
бетон. Тада је притрчао други
младић и почео да га шутира
по глави и остатку тела. Задао
му је више повреда, а једно
око му је било затворено и био
је сав крвав – додао је наш саговорник.
Због повреда које је задобио
Бокун је одмах пребачен у
Општу болницу, где му је указана помоћ. Иако је након то-

га пуштен на кућно лечење,
сазнајемо да су лекари одлучили да га за сваки случај
сниме скенером да би сазнали
да ли је дошло до унутрашњег крварења.
„Панчевац” сазнаје и да напад на Бокуна није први случај физичког разрачунавања
са инспекторима који раде у
Градској управи.
Они су до сада нападани
више пута, а жртве хулигана и
насилника су били и комунални полицајци, тако да су
неосноване и паушалне тврдње које се често могу чути у

граду да они половично и без
много труда обављају своје
дужности.
Иначе, напади на комуналне инспекторе се санкционишу као напади на службена
лица у вршењу дужности. У
Кривичном закону пише да
ако нападач увреди службено
лице, злоставља га, лакше га
повреди или му запрети неким оружјем предвиђене су
казне до пет година затвора, а
ако је службено лице при нападу задобило тешке повреде,
онај ко му их је нанео кажњава се са од осам до десет годи-

на затвора. Најстроже се санкционишу напади на полицајце
и припаднике Безбедносно-информативне агенције.
Поводом напада у центру
града „Панчевац” је затражио
изјаву и од самог инспектора
Бокуна, али је он рекао да не
може да даје никакве коментаре за медије с обзиром на то
да је у панчевачкој полицији у
току истражни поступак. То је
разлог због чега ни у Полицијској управи није било саговорника спремних да говоре о
овом немилом догађају.
М. Глигорић

НАЈАВЉЕНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ЗА ОКТОБАР

ТЕНИСКИ МАСТЕР

Дани крајишке културе

Ветерани на делу

Пети „Дани крајишке културе
и духовности” отворени су у
среду, 23. септембра, када су у
просторијама Удружења Крајишника уручене захвалнице
донаторима који су подржали
рад чланова. Том догађају су,
поред осталих, присуствовали
и градоначелник Саша Павлов, већник за спорт Александар Фаркаш и директор Дома
здравља др Слободан Овука.
Иако је манифестација тог
дана званично почела, реализација неких планова је већ у
току. Ту се пре свега мисли на
акцију прикупљања средстава
за изградњу Цркве Св. Константина и Јелене на Кудељарском насипу, уређење Коронарног одељења Опште бол-

нице, односно кречење целог
објекта и израду улазних врата, реновирање докторске
просторије у Очној болници,
као и сређивање санитарних
чворова у Хитној помоћи.
За октобар је планиран низ
манифестација у више градова, а када је реч о Панчеву,
треба споменути промоцију
зборника „Срби у Хрватској од
конститутивног народа до националне мањине”, изложбу
„Страдање Срба током 20. века” и традиционално извођење представе „Јазавац пред
судом”.
У плану су и сарадња домова слепих из Панчева и Бањалуке и представника Приједора и нашега града.
А. Б.

АПЕЛ ИЗ СЛУЖБЕ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ

Резерве крви
на минимуму
Залихе свих крвних група у
Служби за трансфузију Опште болнице Панчево веома
су ниске. Због тога надлежни

апелују на суграђане да дођу у
просторије те службе радним
данима од 7 до 15 и суботом
од 8 до 13 сати и да дају крв.

У претходне две недеље реализовано је неколико акција
добровољног давања крви, а
како кажу надлежни, даваоци
долазе и самоиницијативно.
Тренутно се у Општој болници лечи неколико тешких болесника за чији је опоравак
утрошен велики број јединица крви различитих крвних
група.
Служба трансфузије и Црвени крст Панчево настављају
предавања у средњим школама у Панчеву на тему мотивације ученика за добровољно
давање крви. Наредних дана у
тим образовним установама
биће организоване и акције
добровољног давања крви.
И. П.

Овог викенда биће више него
занимљиво на тениским теренима код Хиподрома у Панчеву. У петак, суботу и недељу
наш град ће бити домаћин
осморици најбољих тениских
ветерана у категорији четрдесет година и старији, који ће
се на најзначајнијем турниру
у години борити за титулу најбољег. Турнир се одржава под
окриљем Тениског савеза Србије, а такмичари ће бити подељени у две групе по четири
играча.
С обзиром на то да су двојица Панчеваца – Дејан Дубајић и Владимир Поповић, по
досад приказаном, најближи
наслову првака, треба очекивати да ће се баш њих двојица и борити у финалу. Посебна драж овог такмичења
огледа се у чињеници да су
поменути тенисери тренутно

први односно други на табели, а с обзиром на малу разлику у поенима, победник
мастера биће и укупни шампион овогодишњег надметања у нашој земљи. Највећи
конкуренти се смењују у победама на претходним турнирима, па ће овај дуел, пред
домаћом публиком, бити и
посебно искушење за њих саме. Интересантно је да су се
Дубајић и Поповић и прошле
године састали у финалу мастера. Тада је Дејан Дубајић
освојио турнир.
Ово је прилика и за љубитеље белог спорта да у што већем броју дођу на терене код
Хиподрома и увере се да наш
град има двојицу најбољих
ветерана у Србији, који још
увек играју на нивоу професионалаца.
С. Д.

НОЋ ИСТРАЖИВАЧА

Зашто је лако
поверовати
У оквиру „Ноћи истраживача”, Центар за промоцију
науке из Београда приредиће трибину „Зашто је лако
поверовати” у петак, 25. септембра, од 19 сати, у „Аполу”. Том приликом ће бити
речи о псеудонауци, заблудама, људској потреби да се
посумња и поверује, као и о
томе зашто је лакше веровати у митове него у научне
истине.
У програму учествују:
Милован Шуваков са Института за физику, помоћник министра за просвету,

науку и технолошки развој,
др Каја Дамњановић са
Одељења за психологију
Филозофског факултета у
Београду, физичар Драгољуб Цуцић, директор Регионалног центра за таленте
„Михајло Пупин” у Панчеву, и Воја Антонић, писац
научнопопуларних тесктова. Модератор је Слободан
Бубњевић, уредник комуникација у Центру за промоцију науке.
Улаз на догађај је слободан.
Д. М.
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ЗАНАТСТВО У ПАНЧЕВУ (1795–2015), ПРВИХ 220 ГОДИНА (9)

Пише: Зоран Ротар

ШВАЛЕРАЦИЈА КАО ЕКСТРЕМНИ СПОРТ
Тесарски мајстор Венцел
Фомбергер први пут се у списима Магистрата помиње
1797. године: „Тесарски калфа
Венцел Фомбергер тражи од
Магистрата дозволу за склапање брака са ћерком панчевачког зидарског мајстора
Елизабетом Гасалек. Магистрат је одобрио женидбу”.
Без дозволе Магистрата нико није могао да се ожени или
уда. Магистрат се водио тиме
да ли, пре свега, будући женик може својим радом или
већ стеченим имањем, које му
доноси редовне приходе, да
издржава будућу породицу.
Затим је тражено писмено
мишљење од надлежне црквене општине о моралу и поштењу оба будућа супружника. Пошто је Магистрат, у
конкретном случају, утврдио
да је „тесарски калфа Венцел
Фомбергер вредан занатлија
и поштен човек и да је Елизабетин отац, зидарски мајстор
Михајло Гасалек, признати и
имућни панчевачки грађанин, то се издаје дозвола за
склапање брака између Венцела Фомбергера и Елизабете
Гасалек”.
Да је млади тесарски калфа
добро радио и напредовао,
потврђује одлука Магистрата
из 1804. године којом се „зидарски мајстор Михајло Гасалек и тесарски калфа Венцел
Фомбергер одређују у Комисију за процену вредности државних зграда у Панчеву и
упућују Грађевинској дирекцији да склопе уговор”.
Од 1804. до 1808. године
Фомбергер с панчевачким зидарским мајстором Јоханом
Мајером ради на изградњи
нових колонистичких насеља
Францфелда (Качарева) и
Карлсдорфа (Банатског Карловца). Оба места су населили
немачки колонисти и дуго се
у народу говорило да су то чиста „швапска места”.
Из докумената Магистрата
сазнајемо да је новембра 1809.
године извесна Ана Ладецки

„тужила Фомбергера и тражила алиментацију за дете које је
рођено из њене везе са Венцелом. Приступио је Венцел
Фомбергер испред Магистрата
и изјавио, под заклетвом, да
одбија Анин тужбени захтев,
као неоснован”. Нажалост, нисмо успели да пронађемо ниједан спис који се односи на даљи ток ове расправе, тако да не
знамо да ли се Венцел извукао
из ове непријатне ситуације.
Маја 1812. године тесарски
мајстори Венцел Фомбергер и
Јохан Пилс подносе Магистрату тужбу против 13 тесарских калфи „због самовољног
и бесправног рада, чиме угрожавају егзистенцију овдашњих тесарских мајстора”.
По важећим еснафско-занатлијским правилима, шегрти
и калфе нису смели сами, без
знања својих мајстора, да уговарају и обављају послове за
трећа лица, уз накнаду.
На саслушању у Магистрату
тесарске калфе су изјавиле да
их „њихови мајстори преко
зиме, кад има мање грађевин-

ских послова, отпуштају са
посла, а при запошљавању
фаворизују тесарске калфе са
стране (ван Панчева), јер они
прихватају да раде за мању
дневницу. Пошто је већина од
оптужених калфи ожењена и
има децу, то су принуђени да
бесправно раде”. Магистрат је
одлучио: „Забрањује се калфама бесправан рад и кажњавају се са по 2 форинте, у корист Болничког фонда, а мајстори су обавезни да првенствено запошљавају калфе из
Панчева”.
Године 1814. Венцел Фомбергер и зидар Михајло Гасалек изградили су цркву у Банатском Брестовцу, 1825.
Венцел добија грађанско право, 1835. са зидарским мајстором Фридрихом Кверфелдом и 20 калфи (!) у Београду
зида кућу Јеврему Обреновићу, брату кнеза Милоша
Обреновића, 1837. Венцел зида нову кланицу у Панчеву, на
обали Тамиша (иза Црвеног
магацина), 1839. с Кверфелдом зида цркву у Београду,

1839. у ортаклуку са Францом
Пецом купује панчевачку фабрику свиле, 1841. и 1842. са
шест шегрта и шест калфи
Венцел зида куће у Београду,
1863. Венцел је поставио
ограду око Народне баште.
На редовним изборима
1843. године за председника
Првог одељења Еснафа (зидари и тесари) изабран је зидарски мајстор Фридрих Кверфелд, а за потпредседника тесарски мајстор Венцел Фомбергер.
Претпостављамо да је Венцел по нарави био пргав човек
јер из докумената (1842) сазнајемо да је „на жустар и
увредљив начин говорио о
службеницима Магистрата”.
Венцел је због тога кажњен са
осам дана затвора! Већ следеће, 1843. године на седници
Еснафа „јавно је извређао неке своје колеге тесаре и зидаре, а затим је тужио пензионисаног генерала Чилића што
му је отео кућну помоћницу”.
Пошто је у извештају Магистрата о кажњеним панчевач-

ким грађанима наведено да се
„Фомбергер понашао неваспитано, он је инсистирао да
се изврши исправка и упише
непристојно”, и успео у томе.
Магистрат је извршио исправку у извештају.
Венцел Фомбергер је био
градоначелник Панчева 1848.
године. Венцелов син Антон,
тесарски калфа, 1852. године,
на Техничком институту у Бечу, завршио је архитектонско
цртање и исте године добио
мајсторско право.
А сад – занимљивости из
18. века.
Воскарски мајстор Јосиф
Керер 26. јануара 1795. моли
Магистрат да се Цирил Гојковић, који се упркос донесеној
одлуци још увек налази у Панчеву и који му у послу наноси
штету, одстрани из Панчева.
Магистрат налаже полицији да се Гојковић стражарно
спроведе из Панчева. Уједно
се позива Керер на следећу
седницу Магистрата да би му
се предочиле жалбе панчевачких потрошача на квали-

тет његових воскарских производа.
Значи, Магистрат је штитио своје занатлије од нелојалне конкуренције, али је и
захтевао добар квалитет производа тих истих занатлија.
Можете ли замислити како би
то данас изгледало?!
Панчевачке сапунџије су саслушане пред Магистратом
30. августа 1797. јер на стоваришту нема свећа и сапуна.
Иако су већ једном прихватили обавезу, нису у могућности
да је испуне јер на пијаци нема
довољно стоке од које би се добио лој. Пошто је ово само изговор сапунџија, јер је познато
да они своју робу продају чак и
у Пешти (!), Магистрат је наложио полицији да се сви одведу у затвор. Полицији је наложено да редовно обилази
радионице и да сваког сапунџију који не израђује свеће и
сапуне за становнике Панчева
одмах казни затвором.
За неколико дана свеће и
сапуни су се појавили у радњама и сапунџије су пуштене
из затвора. Шта рећи?!
Полиција 29. августа 1800.
извештава Магистрат о следећем: пошто је Станко Рајић
напустио жену и побегао
украденим чамцем с туђом
женом преко Дунава у Турску,
а по повратку није раскинуо
недозвољене љубавне везе и
нема изгледа да ће се поправити, то се предлаже да се неморални Станко упути на ратиште! Магистрат је прихватио предлог и Станка послао
на ратиште.
Магистрат је упутио непоправљивог швалера Станкa да
мало ратује! Нисмо нашли
податак да ли је Станко преживео ову сурову казну.
Можемо само, по ко зна који пут, закључити да је у то
време у Аустријској царевини
швалерација била хоби опасан по живот. Петљање с туђом женом некад било је као
данас бављење неким екстремним спортом!

ЈУБИЛЕЈ ЕНИГМАТА СРБИЈЕ

Године афирмације загонеташтва
Пре тридесет година
у Ваљеву основан
ЕСС
Панчевци међу
најактивнијим
члановима
Ових дана на традиционалним, 15. сусретима енигмата
Србије, који ће се одржати у
Ваљеву, на пригодан начин
биће обележено тридесет година постојања Енигматског
савеза Србије, организације
што окупља заљубљенике у загонеташтво, људе који се баве
састављањем
разноврсних
енигматских умотворина.
С циљем популаризације и
развоја загонеташтва, Енигматски савез су основали
енигматски клубови „Београд” и „Загонетка” из Београда, „Бранковина” из Ваљева,
„Гњилане” из Гњилана, „Бор”
из Бора и „Вискоза” из Лознице, а за првог председника је
изабран Бранко Полић из Ваљева.
Најјаче издаваштво
После тридесет година деловања ове асоцијације српских
енигмата може се констатовати да су остварени циљеви и
задаци постављени оснивачким актима. Оживео је рад
енигматских клубова, повећано је интересовање за загоне-

тачко стваралаштво, појавили
су се нови енигматски листови (једно време у нашој земљи је излазило стотинак
оваквих издања), а у скоро
свим информативним и ревијалним листовима уведене су
енигматске рубрике или посебни додаци са укрштеним
речима и другим врстама загонетака.
Установљен је Дан енигмата – 21. фебруар, у знак сећања на дан када је 1820. године лист „Забавник” Димитрија Давидовића први пут објавио уметничке загонетке код
Срба. На редовним годишњим сусретима енигмата
Србије, поред енигматске
трибине, на којој се говори о
новим књигама, историји
енигматике града у коме се
сусрети одржавају, обавезно
се организују пропагандна
такмичења – првенства Србије у састављању и решавању
разних врста загонетки. Ваљево ће од 2. до 4. октобра по
други пут бити домаћин енигматима Србије, а њихови годишњи сусрети до сада су
одржани у Београду, Панчеву, Нишкој Бањи, Бајиној Башти, Лозници, Сомбору, Вршцу, Крагујевцу, Пожаревцу,
Кикинди, Врању и Бору.
Највише су српски енигмати постигли у издавачкој делатности. Основана су два информативно-теоријска ениг-

матска гласила – „Гласник” и
„Весник”. Подстакнут је рад
на прикупљању историјске
грађе о енигматици у Србији
и публиковању истраживачких и теоријских текстова о
загонеташтву. Пре оснивања
Савеза у Србији је објављено
само неколико енигматских
књига, али је у међувремену
енигматска литература обогаћена са 50 нових наслова. Посебно вредна, могло би се рећи капитална издања су „Лексикон српских енигмата”
(књига која је добила награду
Удружења новинара Србије за
литературу „Жика М. Јовано-

вић”), „Библиографија српске
енигматике” и „Укрштање речи у српској енигматици”.
Панчевци међу водећима
Панчево се може похвалити
да има неколико енигмата који се, као састављачи загонетака и аутори истраживачких и
теоријских књига и чланака,
убрајају у истакнуте чланове
Енигматског савеза Србије. У
„Лексикону српских енигмата” (Београд, 2007) заступљени су Владета Тривунац (као
поборник ангажоване енигматике, иноватор, истраживач и
писац енигматских књига),

Момир Пауновић (као велемајстор за стиховане загонетке и аутор неколико књига и
бројних енигматских текстова), Жељко Прванов (као перспективан енигмата специјалиста за рекордне магичне
квадрате), Марко Марић и
Стеван Маљковић (као заљубљеници у словне ребусе).
У књизи „Библиографија
српске енигматике” (Београд,
2012) Владета Тривунац, дипломирани инжењер технологије, представљен је као један од највећих српских састављача загонетака и енигматских писаца. Од 1977. го-

дине до данас објавио је скоро
три хиљаде разноврсних
енигматских састава, истичући се притом оригиналношћу
и склоношћу ка загонетачким
иновацијама. Захваљујући неуморном истраживачком и
аналитичком раду Тривунац
данас предњачи као аутор
енигматских књига – његов
опус броји чак 20 наслова!
У поменутој библиографији
опсежно је заступљен и Момир Пауновић, који је у разним листовима објавио преко пет хиљада загонетака, пет
енигматских књига и преко
70 информативних и теоријских чланака. Посебно треба
истаћи три његове студије –
„Стиховни анаграм и његове
варијације” (Панчево, 2001),
„Укрштеница краљица загонетки” (Београд, 2003) и
„Анаграмни колоплет” (Панчево, 2008). Овој двојици панчевачких загонетача Енигматски савез је доделио више
признања за укупно стваралаштво и посебно за издавачку
делатност.
На крају, треба истаћи да се
лист „Панчевац” и панчевачки часопис „Свеске” у „Библиографији српске енигматике”
помињу као гласила која, објављивањем текстова о енигматици, овој области духовног стваралаштва дају третман који реално заслужује.
М. Јанковић
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НИЈЕ РАНО ЗА ЗИМСКУ ПРИПРЕМУ

„СКУПЉАЧ” ЧУЊЕВА

Витални делови које
треба проверити
Избегните гужве
Иако је јесен календарски тек
почела, можда и није лоше
већ сада размишљати о зимској сезони, односно о припреми аутомобила за хладније време и обилније падавине.
Течности се леде
Већина возача се у последњи
час сети да замени летње пнеуматике зимским, и то наравно чини код вулканизера. На
почетку зимске сезоне вулканизерске радионице су пуне и
чека се и по неколико сати.
Стога, зашто не бисте гуме заменили већ сада? С друге
стране, уколико морате да купите нови сет пнеуматика, такође то учините што пре, ако
се већ нисте обезбедили током лета.
Код продаваца гума с доласком зимске сезоне цене се
повећавају, а није реткост да
буде несташица јефтинијих
гума, које су најчешћи избор
великог броја возача. Такође,
при куповини обратите пажњу на датум производње, како не бисте купили стару гуму
која је с временом изгубила
потребно својство. Рок трајања пнеуматика је пет година,
а дубина шаре на њима према

закону не сме бити мања од
четири милиметра.
Када већ говоримо о гуменим деловима, треба споменути брисаче, без којих је практично немогуће возити по кишном времену које нам предстоји. Летње врућине утичу на
гуму ветробранских метлица и
уколико приметите на стаклу
да остају и мали трагови након
рада брисача, обавезно их замените. Наравно, квалитетнији
су скупљи и за њих је потребно
издвојити од 700 до 1.400 динара по комаду, па и више, али је
учинак бољи, а ови брисачи ће
вам трајати неколико година. У

сваком случају, уколико нисте
при новцу, боље је ставити јефтиније и заменити их након неког времена.
Течност за прање стакла потрошите уколико није „зимска” и сипајте ону која се не
леди на температурама у минусу. И у овом случају, као и
код пнеуматика, обратите пажњу на то шта купујете, јер
продавци ауто-опреме на своје рафове можда још увек нису ставили адекватан производ. Посуда за течност ће пући уколико се течност у њој
заледи.
Списак пожељне опреме
Део који можда најчешће
страда на ниским температурама јесте акумулатор. Квалитет ауто-батерија на нашем
тржишту је дискутабилан, а
оне трају колико и гаранција
на њих. Ако сте купили акумулатор пре три године, постоји
могућност да је он ослабио.
Без обзира на његову старост,
није лоше да посетите ауто-електричара, који ће испитати снагу акумулатора, као и то
да ли он има адекватно пуњење путем алтернатора.
Можда најбитније ставка
на овој листе јесте расхладна

течност мотора. У случају да
сте током претходних месеци
доливали дестиловану воду у
систем за хлађење, препорука
је да у сервису преконтролишете тачку мржњења и по потреби доспете или замените
целокупан флуид. Када се већ
налазите у сервису, замолите
да вам провере и гумена црева система за хлађење, јер
стара и крута црева неће издржати ниске температуре, а
апсурдно је да останете на путу због јефтиног комада гуме.
Опрема у аутомобилу, поред обавезних делова (троугао, прва помоћ...), треба да
садржи и батеријску лампу,
резервне количине уља и расхладне течности, а уколико
путујете током зиме, није лоше поседовати и мању лопату
за чишћење. Уколико имате
проблем с магљењем стакала,
препорука је да купите посебан спреј који спречава замагљивање, а наноси се два до
три пута месечно на унутрашње површине стакала. Каблови за паљење су пожељни у
гепеку – можда вам неће затребати, али ће сигурно добро
доћи уколико наиђете на некога коме је потребна помоћ.

Ланац ауто-перионица „Репко”, који послује на територији Аустралије и Новог Зеланда, држи светски рекорд
по броју опраних аутомобила током једне смене. Наиме, за осам часова у 89 перионица широм поменутих држава опрано је укупно 6.277
аутомобила.
Расти Хајт, директор Института за безбедност из Сједињених Држава, у овој години
је
извео
998
креш-тестова. Овај податак на први поглед и није зачуђујућ,
ако занемаримо чињеницу
да се господин Хајт приликом сваког тест-судара налазио за управљачем аутомобила уместо лутке која се
користи у овим приликама.
Несхватљиви подухват директор Института оправдава
чињеницом да је у току велико истраживање о безбедности, које ће помоћи истражитељима да лакше долазе
до закључака о узроцима саобраћајних несрећа, али и

инжењерима при конструисању аутомобила.
Иако дуга свега 400 метара,
улица Ломбард у Сан Франциску је највијугавија на
свету. Ограничење брзине
на тој траси, која је под нагибом од 27 степени, износи
свега пет миља на сат (око
осам километара на час), а
уколико саберете све углове
кривина на њој, добићете
број од 1.440 степени. Пут у
улици Ломбард је направљен од црвене цигле, а саобраћајница је позната и по
томе што се појављује у више филмских остварења,
међу којима је и Хичкоков
„Вертиго”.
Интересовања и хобија има
пуно и људи скупљају све и
свашта. Тако Британац Дејвид Морган воли саобраћајне
чуњеве. Он у својој колекцији поседује 137 различитих
чуњева, а процењује се да су
то две трећине свих врста које су икада направљене.

- - - - - ИСТОРИЈАТ - - - - -

„ВОЛВО” – ИМЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

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

ЦЕНТРИРАН ТРАП – СИГУРНОСТ И УШТЕДА
Центрирање трапа на аутомобилу је битан сегмент одржавања, како зарад безбедности
путника, тако и ради спречавања оштећења делова на трапу и управљачком механизму.
Возило коме је трап у дисбалансу троши више горива, а
пнеуматици се брже и неравномерно хабају. Већина возача на центрирање, односно реглажу трапа довози своје аутомобиле када они током вожње
увелико „вуку” на леву или десну страну, иако је препорука
сервисера да се контрола тог
дела на возилу ради на десет
до петнаест хиљада километара – кажу у „Ауторемонту Пивашевић”.
Колотрази и ударне рупе су
најчешћи узрок дисбаланса
трапа на аутомобилу, као и
дугогодишња експлоатација.
Сервисери из „Ауторемонта”
наглашавају да се центрирање
мора обавезно урадити и приликом замене делова на трапу, као што су споне, амортизери и кугле. Реглажа није
скуп и дуготрајан процес. Модерно, ласерско центрирање,
какво се ради и у „Ауторемонту Пивашевић”, подразумева
употребу машине која уз помоћ тродимензионалних ка-

Страну припремио

Немања
Урошевић

мера снима и бележи тренутни распон, нагиб и затур точкова. Ова три елемента се
истовремено подешавају и
подједнако су битна за безбедност, уштеду горива и потрошњу пнеуматика.

У бази података ове машине
налазе се фабрички параметри
трапова свих марки и модела
возила. Током центрирања подаци о аутомобилу се уносе у
програм, чиме се постиже максимална прецизност и квалитет,

и немогуће је погрешити. Пре
саме реглаже трап се детаљно
прегледа, односно утврђује се да
ли у склоповима постоје недозвољени зазори. Уколико не постоје, ради се центрирање, а
уколико се испостави да их има,
потребно је заменити оштећене
делове. У супротном, ако се
трап на оваквом возилу центрира, неће се постићи жељени
ефекат, а могуће је и погоршати
стање. Након центрирања трапа
клијент од сервисера добија извештај с подацима о пређашњем стању на предњој и задњој осовини, као и о тренутном,
након сервисирања.
„Ауторемонт Пивашевић”
својим клијентима нуди попуст на центрирање трапа,
уколико се приликом дијагностиковања утврди да је потребно урадити реглажу на
њиховим возилима.

Већина возача зна да компанија „Волво” прави најбезбедније аутомобиле на свету, а ни после скоро 90 година тај произвођач не одустаје од иновација на пољу
сигурности путника и других учесника у саобраћају.
Листа патената које су
прихватили и други произвођачи прилично је дугачка:
сигурносни кавез, појасеви
с три тачке фиксирања, прво дечје седиште, зоне гужвања каросерије, сигурносни појасеви на задњим седиштима, наслони за главу

КОМПЛЕТАН ПРЕГЛЕД И СЕРВИС
„Ауторемонт Пивашевић” константним
осавремењавањем опреме за одржавање,
сервисирање и испитивање свих врста возила остаје јединствени ауто-центар у региону. На једном месту уз помоћ најсавременијих машина за дијагностику, мерење, као и раглажу трапа увек ћете бити

сигурни да ће квар или неправилност на
вашем возилу бити дијагностиковани и
уклоњени на прави начин. Позовите „Ауторемонт Пивашевић”, распитајте се о
погодностима и закажите преглед возила.
Проверите зашто смо и даље на првом
месту! Тел. 013/333-355.

на предњим седиштима,
браници који апсорбују
ударце, резервоар заштићен
од судара, АБС, ваздушни
јастуци за возача, бочне ваздушне завесе, заштита путника у случају превртања,
систем за информисање возача, ваздушни јастук у случају налетања не пешака...
Ова листа ће се сигурно с
временом проширити, а
уколико имате страх од саобраћаја и осећате се несигурно за воланом, размотрите куповину неког модела из Шведске.

Покровитељ стране

013/333-355
www.auto-remont.co.rs
ШЛЕП-СЛУЖБА 00–24
065/987-27-24
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ОГЛАСИ

СИТРОЕН саксо 1.1,
2002, тек регистрован,
власник, металик, 1.500.
061/179-53-97. (205637)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

АУТО-КОД кључеви, замена кућишта, израда
кључева. Светог Саве 14.
065/282-88-28. (203560)

РЕНО клио 1.2, 2002,
трактор ИМТ 549, прскалица, плуг, сетвоспремач.
013/372-926. (205549)

ПРОДАЈЕМ опел корса,
1991, регистрован до фебруара
2016.
Тел.
064/592-78-11. (1205576)

ХЈУНДАИ 120, 2012,
65.000, купљен нов у Србији, 5.950. 065/809-1183. (205503)

ПРОДАЈЕМ фолксваген
бора 1.9 ТДИ, 2002, дизел, 3.500 евра. 063/354221. (205573)

ПРОДАЈЕМ рено 4 ГТЛ,
1990. годиште, 1.108 кубика, у возном стању,
нерегистрован.
Тел.
013/337-329, 063/10322-73. (205594)

ОПЕЛ астра Ф 1.7, мотор исузу, тек регистрован, хитно. 063/720-5566. (205532)
МЕГАН, 2007, караван,
црн, власник, рестајлинг, одличан. 064/22413-87. (205537)
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ПОЛИРАЊЕ фарова,
фабричко стање, Радничка 1-а, Панчево.
063/240-591. (205596)

РЕНО клио 1.5 ДЦИ,
2003, регистрован до јуна 2016, клима, замена,
1.650 евра. 061/133-2810. (205614)
ПРОДАЈЕМ рено лагуна
1.9 ДЦИ, 2002. годиште.
Тел.
062/287-682.
(205627)
ЈУГО корал ин, 1.1,
2007. годиште, атестиран плин, металик, црвен.
064/142-55-93.
(205640)
КОМБИ путнички мерцедес вито, 2003, регистрован, 8 + 1 одличан,
замена. 064/300-40-01.
(205637)

ПРОДАЈЕМ
трактор
ИМТ 560 и прскалицу.
Тел.
062/198-13-88,
063/752-12-13. (205655)
МЕРЦЕДЕС Е 250 Д,
1998, караван, кука, алу
фелне, нерегистрован.
063/774-76-40. (205737)
КАДЕТ суза, 1.3, 1989,
петора врата, атестиран
плин, регистрован годину, власник. 064/130-3602. (205702)
КОРСА 1.0, 2003, троја
врата, прешао 91.000, на
име.
064/130-36-02.
(205702)
ЗАСТАВА 101, 1996, истекла регистрација, повољно. 064/130-36-02.
(205702)
ПУНТО 1.2, 8 В, троја
врата, металик сив, све
од опреме, власник.
064/130-36-02. (205702)
ПРОДАЈЕМ
заставу
пик-ап поли, регистрован, 2000. годиште, 600
евра.
063/892-08-25.
(205812)

ШКОДА фабија 1.4
ТДИ, 2008, нови модел,
регистрован. 064/29349-35. (205815)
ПРОДАЈЕМ нов џип форд
куга, 2015, могућа замена
за ауто, ваша доплата.
063/899-37-08. (206019)
ФОРД фокус 1.8 ТДЦИ,
2000, караван, 90 кс,
клима, регистрован дуго, одличан. 065/910-3535. (206017)
МАЗДА 323 Ф, 1.6, 2001,
клима, 5 В, црн, регистрован, власник, одичан.
062/286-031. (206017)
ОПЕЛ агила, 1.0, 2002,
металик, клима, сервисна књижица, повољно.
066/123-646. (206017)
МАЗДА 6, 2004. годиште, 2.0 ЦДТИ, 177.200
км, ксенони, темпомат,
алу фелне, bose музика,
команде на волану, ербег, електрични пакет,
3.850 евра. 063/703-6052. (2055997)
ОПЕЛ корса 1.7 дизел,
1996. годиште, регистрован до јуна 2016,
власник. Тел. 064/24888-71. (205970)

ФИЈАТ сеићенто, 2002.
годиште, власник, 1.300
евра.
060/380-56-20.
(205969)

ФОЛКСВАГЕН поло 1.4,
1999, 2/3, регистрован
до јуна 2016, 1.500 евра.
063/386-378. (205953)

ШПЕДИТЕР, дубрава,
2,5 тоне, добар, с тракторском рудом, 300
евра.
060/380-56-20.
(205969)

ДАЧИЈА логан 1.4, први
власник, фул опрема,
гаражирана, у одличном
стању, цена по договору.
066/888-70-32. (205908)

ГОЛФ 4, 1.9 ТДИ, караван, 2000. годиште,
2.600 евра. 062/647-326.
(205902)

КУПУЈЕМ све врсте аута
до 4.000 евра, плаћам
најбоље. 065/809-11-83.
(205503)

ЛАДА 110, 2004, с приколицом, регистрован,
бензин, плин, 2.200.
064/149-18-96. (205894)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила и катализатора, продаја делова. 064/455-23-119,
063/203-00-44.

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90–500
евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21. (205447)

КУПУЈЕМ возила до 300
евра, плаћам најбоље,
долазим.
Позовите.
064/300-40-01. (205637)

КУПУЈЕМ исправна, неисправна или хаварисана
возила, стање небитно.
064/125-55-59. 8205866)
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ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

СТАЛНИ откуп свих врста возила и катализатора, долазим на позив,
продаја
делова.
063/782-82-69, 066/409991. (205696)

МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ велику тањирачу, полуносећу, за
тракторе од 70 до 90 коња.
063/812-36-04,
062/691-205. (205675)

ПРОДАЈЕМ сетвоспремач ИМТ 3,60, сетвоспремач 2,90 и плуг
ИМТ 756, двобраздни.
Тел.
064/196-98-57.
(205746)
ПРОДАЈЕМ трактор урсус 355, тракторску приколицу кикинда, 5 тона,
казан за ракију 120 л, са
мешачем, круњач прекрупар оџаци, електрична сецкалица за силажу. Драган, 064/17838-92. (205760)

ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ гаражу 52 м2,
10 х 5 х 3 м. 064/022-9660. (205498)
ЗИДАНУ гаражу 15 м2,
код Максија, Котеж 1,
продајем
повољно.
062/872-81-99. (205857)
ИЗДАЈЕМ или продајем
гаражу у најужем центру града. 063/802-2135. (205904)

АГРЕГАТ хонда, плински шпорет горење.
062/600-365. (205775)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ
очуван
брачни кревет са два душека, 50 евра. 063/80988-48. (СМС)
НА ПРОДАЈУ гаражна,
двокрилна, метална врата два комада. 064/21748-56. (СМС)

ПРОДАЈЕМ прасиће и
домаћу живину, гуске,
патке, ћурке и кокошке.
069/113-96-04. (205577)
ПРОДАЈЕМ
округли
храстов сто и 4 столице.
064/592-78-11. (205576)

БИБЕР цреп продајем.
064/353-46-84. (205641)
ПРОДАЈЕМ пчеле, може и са кошницама. Тел.
064/993-22-52, 063/89647-18. (205656)

ПРОДАЈЕМ муљару и
пресу за грожђе, буре за
вино 180 литара, сточну
вагу 250 кг. Тел.
061/112-78-48. (205520)

КОТЛОВИ за централно
грејање,
коришћени,
чврста горива „дакон”
32, струја три грејача 6
кв, 4 кв, 6 кв. 063/80064-65. (205605)

ПРОДАЈЕМ бојлер 50
литара,
прохромски.
064/354-69-76. (205521)

НА ПРОДАЈУ ТА пећ 2,5
кв, 90 евра. 064/191-6497. (205629)

КУПОПРОДАЈА ремонтованих ТА пећи, достава,
монтирање, гаранција.
062/974-14-04. (203977)

МАШИНА за веш, судове, фрижидер, електрични шпорет, равна
плоча, кухињски висећи
– стубни регал, тросед с
фотељама, лежај кликклак, ормани, комоде,
кухињски сто са столицама, ТВ сточић, табуре,
шиваћа машина, чивилук с орманом, са ципеларником за предсобље,
мања витрина. Тел. 342689,
063/861-82-66.
(205786)
ПРОДАЈЕМ
очувану
угаону гарнитуру са фотељом.
062/424-128,
231-95-50. (205783)
ПРОДАЈЕМ пијанино
клавир смоленск, три
педале, одлично очуван,
повољно. 063/835-8190. (205793)
НА ПРОДАЈУ свињске
полутке. 013/632-145,
060/500-30-91. (205806)
ПРОДАЈЕМ бибер цреп
и орахово дрво за грађу.
Тел.
060/355-74-51.
(205803)

ОГРЕВНО дрво, багрем,
буква, храст, могућност
замене за кукуруз и сено. 064/356-03-93.
БАГРЕМОВА, церова
дрва
на
продају.
060/603-32-32. (204202)

ПРОДАЈЕМ казан за ракију од 100 литара, тучани казан за топљење
масти, два дрвена стола
за клање. 064/123-7809. (205828)

ПРОЗОР дрвени са шалоном 80 х 140 цм, 14.000.
631-965. (205365)

ПРОДАЈЕМ два стола
200 х 80 и клупу.
064/400-34-24. (205856)

ЦИГЛА бела фасадна, на
палетама, 35 динара/комад. 631-965. (205365)
ПРОДАЈЕМ мужјака немачког овчара са папирима, чипованог, старог
годину дана, дрвену кацу од 300 литара, метални рем за свиње, повољно. Могућност компензације. Тел. 064/266-8491. (204898)
БЕТОНСКИ блокови 30,
35, 45, 50, 65 динара.
„Луна плус” Црепаја.
069/275-73-94. (204165)
ПРОДАЈЕМ тучане радијаторе, дечји креветић, круњач-прекрупач
оџаци. 064/040-82-72.
(204674)

ПРОДАЈЕМ
гаражу,
Браће Јовановић 133,
Панчево, 2.400 евра.
Тел.
069/540-63-33.
(205922)

ПРОДАЈЕМ
одличну
стару грађу, саонит плоче и стару циглу.
064/648-24-61. (205154)

АПАРАТИ

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

ПРОДАЈЕМ веш-машину канди, замрзивач
вертикални
280
л.
060/180-02-83, 062/18648-22. (206021)
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ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, веш-машину, шпорет електрични.
Мића,
013/346-790,
064/129-73-60. (206021)

ИЗДАЈЕМ нову гаражу
на Содари, 30 евра. Тел.
063/870-65-08.
8205917)

ВЕШ-МАШИНА,
ел.
шпорет и половни делови од веш-машина. Тел.
252-05-10, 063/703-7607.

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, као нове,
достава, монтирање, гаранција. 062/974-14-04.
(205527)
ПРОДАЈЕМ две шиваће
машине багат. Тел.
064/206-54-15. (205538)
ПРОДАЈЕМ комплетно
ремонтоване ТА пећи,
свих кв, достава, монтирање гратис, врло повољно. Тел. 061/284-1186. (205540)

ПРОДАЈЕМ пећ на гас
алфа плам, некоришћен
тепих – персијска шара,
3 х 4 м, буре дрвено 60
л. Тел. 069/368-98-40.
(205701)
НЕКОРИШЋЕНИ алуминијумски радијатори
липовица за двособан
стан.
064/489-40-36.
(205719)

ПРОДАЈЕМ полован намештај из увоза, троседи, двоседи, угаоне, столови, столице, кревети.
065/592-78-75. (205878)
АЛУМИНИЈУМСКА
ограда, цеваста, алу половна улазна и половна
врата. 063/801-84-76,
065/801-84-76. (105887)

КОРИШЋЕНИ дрвени
прозори са шалонима,
већих димензија, балконска врата. 062/12101-48. (205898)
ПРОДАЈЕМ крека весо и
шпорет на угаљ 7. 373486. (205557)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ 4,5
кв, с постољем. 063/83761-15. (205586)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи од 2 до 6 кв,
достава, монтирање, гаранција. 064/366-57-87,
335-930. (205966)

УГАОНА гарнитура 270
х 195 цм, из Италије, не
развлачи се, квалитетне
израде. 065/536-27-02.
(205906)

РАСАДНИК украсних
четинара
Качарево.
065/820-90-15. (205960)

ПРОДАЈЕМ балконска
врата, половна пица-пећ,
панел
паркет.
062/852-48-50. (205916)

ПРОДАЈЕМ: троседе, каучеве, угаону гарнитуру,
регале, мост + ормане,
орман трокрилни, орман
двокрилни, гарнитуре,
мојца фотеље, витрине,
комоде, сто + четири
столице, сто + шест столица, спаваћу собу комплет, комплет кухињу,
комбиновани фрижидер,
фрижидер, замрзивач,
дечја колица, телевизоре, двоседе, ел. шпорет,
ТА пећи, машину за веш,
суђе, тепихе, разно.
063/107-78-66. (ф)

ФРИЖИДЕРИ, замрзивачи, веш-машине, шпорети, ТВ из Немачке,

ДВЕ плинске пећи и
кирби
продајем.
061/605-25-26. (205919)

гаранција. 062/824-2321. (205951)

КОМП. сточић, душек,
тросед, сити бајк, кровни прозор, фрижидер,
ТА пећ. 063/454-005.
(205994)

МАШИНА за лајсне,
украсне,
стиропор,
аспиратор мотор, пластеник – 11/6. 064/22666-37. (205672)

ПРЕОСТАЛИ
бибер
цреп продајем, 8.000 комада, цена 5 динара/комад. Тел. 063/863-85-77,
064/133-54-34. (205751)

ПРОДАЈЕМ
меснате
свиње свих тежина.
063/812-36-04, 062/691205. (1205675)

ДУЊЕ конзумне и за ракију,
прва
класа.
064/073-74-24.
(2057679)

МЕСНАТИ прасићи на
продају, услуга клања
гратис. 060/444-55-03.
(205768)

КУПУЈЕМ старе акумулаторе, гвожђе, белу
технику, метале, долазим.
064/484-13-76.
(205924)

ПРОДАЈЕМ четвороделни регал, дрво браон боје. 064/341-77-77. (и)

КУПУЈЕМ веш-машине,
итд., гвожђе, бакар, акумулаторе,
долазим.
061/206-26-24. (205924)

ПРОДАЈЕМ 17 кубика
ораховине за ложење,
3.000. 063/851-47-98.
(205954)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ исправне и
неисправне ТА пећи, долазак одмах, добро плаћам. Тел. 061/284-1186. (205540)

ПРОДАЈЕМ кућу, салаш, викендица, у Дебељачи, са земљом, 31 ар.
063/762-11-78. (201664)
МЕЊАМ нову, сређену
кућу, 120 м2, плац 16 ари,
у Дебељачи, за стан у Панчеву. 665-041. (103930)

КУПУЈЕМ исправне, неисправне Та пећи, добро
плаћам. 062/974-14-04.
(205527)

ПЛАЦ, стара Миса, 5 и
10 ари, може и замена
ауто.
060/011-96-66.
(205995)

КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
бакар, месинг, старе славине, веш-машине, фрижидере, замрзиваче, акумулаторе, каблове и остали метални отпад, долазим на адресу. 060/52193-40. (1205533)

КУЋА у Војловици, нова, 180 м2, повољно. Тел.
063/784-71-34, 063/77175-96. (204317)

КУПУЈЕМ исрпавне, неисправне ТА пећи свих
величина. 063/182-0895, 335-974. (205964)

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

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
бакар, месинг, алуминијум, најбоље плаћам.
061/322-04-94. (205924)

КУЋА код бувљака, 64
м2, 4,14 ари, 38.000, договор. 064/151-37-66,
064/495-55-59. (204801)

ПРОДАЈА ПВЦ улазних
врата, прозора за купатила, врло повољно.
060/434-57-93, 061/34565-67. (205873)

ПРОДАЈЕМ младе козе,
јариће, мушке, женске.
065/348-22-00. (20589)

ПРОДАЈЕМ краву с телетом, цена по договору, Нови Козјак. Тел.
064/019-80-46. (205593)

ТОПЛОТНЕ пумпе (70300 м2), најекономичнији вид грејања, одржавање, гаранција. 062/11826-81. (205571)

ХИТНО продајем пуромат за прање возила.
062/655-244. (205634)

МЕСНАТИ
прасићи,
свиње, јагањци, овце,
могућност клања и печења. 064/290-50-29,
060/037-11-96. (205989)

АЛУ и ПВЦ столарија,
нова и половна, комарници, ролетне, окапнице.
063/801-84-76,
065/801-84-76. (205887)
ПОДАЈЕМ прасиће и
овас. Борачка 1, Војловица. 342-819. (206010)

ПРОДАЈЕМ кућу, Ул.
Преспанска са плацем
од 8 ари. 064/040-82-72.
(204674)

Четвртак, 24 септембар 2015.

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КАЧАРЕВО, кућа 150
м2, на 3,5 ари, спрат,
26.500, може замена за
стан
у
Панчеву.
064/271-74-67. (204591)
37 АРИ винограда и викендица, стари виногради
код
Црепаје.
064/523-28-32. (204989)
ПЛАЦ у Старчеву, 9,15
ари, вода и локацијска
дозвола. 064/178-72-32.
(205086)
ПРОДАЈЕМ нову кућу у
Старчеву, 16,5 ари, плац
близу центра. 060/02814-80. (105106)
ПРОДАЈЕМ плац на Баваништанском
путу,
15,5 ари. 060/028-14-80.
(105106)
ПРОДАЈЕМ нову кућу у
Старчеву, 16,5 ари, плац
близу центра. 060/02814-80. (105106)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ,
може и село, улични део
куће 90 м2, у Војловици.
Тел.
063/887-09-82.
(205165)

ОГЛАСИ

МИСА, екстра грађевински плац 5 ари,1/1, 18 х
36 у самом насељу поред стоваришта „Тмушић”.
062/334-348.
(1205525)
БАВАНИШТАНСКИ
пут, плац 230 ари до пута, грађевинско земљиште, 130.000. „Ћурчић”,
063/803-10-52. (205547)
КУЋА, Топола, 82 м2, 7
ари одлична, 30.000, договор. „Ћурчић”, 362816,
063/803-10-52.
(205547)

ПРОДАЈЕМ викендицу,
Долово, хиподром, 25
ари, цена повољна. Тел.
313-716. (205553)

КУЋА, 120 м2, на 5 ари,
Преспанска 15, може замена.
063/307-674.
(205295)

ПРОДАЈЕМ кућу на Миси, потпуно сређена,
власник. 062/312-375,
064/142-62-11. (205852)
ПАНЧЕВО, центар, кућа
98 м2 + 26 м2, на 3 ара,
продајем/мењам.
063/768-96-43. (205844)
ПРОДАЈЕМ кућу, П.
Прерадовића Панчево,
55 м2, на 1,8 ари, укњижено. 069/339-04-67.
(205759)
ХИТНО, Мраморак, добра, 191 м2, 16 ари,
16.000. „Мустанг”, 331341,
062/226-901.
(205777)
ПОВОЉНО, Краљевића
Марка, самостална, 55
м2, 4 ара, 22.000. „Мустанг”,
062/226-901.
(205745)

ДЕО куће, почетак Стрелишта, анекс, укњижена, замена. 064/952-1980. (205582)

ПАНЧЕВО, Козарачка,
одлична локација, за
сваку препоруку. Новоизграђена комплетно
завршена кућа, укњижена, 1/1, власник, 138 м2
бруто објекат 16,40 х
9,40 метара. Тавански
простор погодан за додатних 65 м2, асфалт три
паркинг места, екстра
распоред с великим
дневним боравком, двориште ограђено зиданом оградом, травњак.
Све ново, комплет интима.
063/637-673.
(205523)

ЗЛАТИБОР, Водице, нова кућа 60 м2, на 3 ара
плаца, продајем/мењам
за стан, кућу у Панчеву.
063/802-58-36. (205611)
КУЋА на продају са плацем од 6 ари, или мењам
за пољопривредно земљиште, Танаска Рајића.
063/215-844. (205631)

ПРОДАЈЕМ кућу у Владимировцу, 38.000 евра.
Тел.
062/211-813.
(205798)
ИВАНОВО, кућа 92 м2,
усељива, 15.500 евра.
061/613-64-95. (205800)
ПОВОЉНО продајем
плац 25,5 ари, вода,
струја, гас, околина
Смедерева. 064/424-5575. (205801)
ПРОДАЈЕ се плац на Кудељарском насипу, поред „Родића”. Тел.
060/355-74-51. (205803)
ХИТНО, Доњи град, 4
ара, кућа, колски улаз,
22.000. 063/836-23-83,
„Ивакс”. (205693)

ПРОДАЈЕМ кућу у Црепаји, с помоћним објектима, 6 ари, 67 м2,
15.000 евра, договор.
062/196-26-83. (205592)
БАЊА Врујци, кућа,
сређена, асфалт, укњижена, продајем, може
замена. 064/955-51-85.
(205597)

ПРОДАЈЕМ кућу на Миси, три улаза, 300 м2, на
6 ари. 061/381-00-88.
(205925)

КУЋА, нова Миса, укњижена, 280 м2, могућ договор. Тел. 064/577-6561,
064/423-69-09.
(205871)

ПРОДАЈЕМ две куће,
једну нову и једну стару
на плацу површине 17
ари с великим воћњаком.
013/232-21-30,
063/162-50-00. (205565)

ПРОДАЈЕМ викендицу у
викенд-насељу Јабуков
цвет, код Банатског Брестовца и инсину дефискализовану касу за рад
у
продавницама.
065/250-89-97. (205575)

МАРГИТА, почетак, старија кућа, 9 ари, 230 м2,
65.000.
„Премиер”,
064/206-55-74, 362-027.
(205872)

ПРОДАЈЕМ пет плацева
по 16 ари у Баваништу,
код Биљаре. 069/151-9621. (205927)

ДЕБЕЉАЧА, 180 м2, 7,5
ари, продајем/мењам за
панчевачки
стан.
064/928-89-68. (205865)

ПРОДАЈА куће, Омољица, стара реновирана,
160 м2, цена 50.000 евра.
064/313-92-50. (205563)

БАВАНИШТАНСКИ
пут, кућа 112 м2 и 9,5
ари плаца на продају.
Тел.
064/248-94-34,
013/370-298. (205509)

КУЋА, спратна, Банатско Ново Село, с одвојеним улазима, 200 м2, одмах усељива, помоћни
објекти, плац 7,5 ари,
власништво
1/1.
063/808-40-43. (205923)

СТРОГИ центар, 4,5 ари,
200 м2, фронт 20 метара, 100.000. „Премиер”,
064/206-55-74, 063/80044-30. (205872)

ПРОДАЈЕМ кућу с плацем, Ул. Петра Кочића
23.
064/181-82-50.
(205314)

ПРОДАЈЕМ или мењам
пола куће с плацем од
6,5 ари на Караули за
гарсоњеру или једнособан стан у Новом Саду и
околини. Тел. 062/14800-31. (205420)

ПОВОЉНО, кућа у изградњи, стављена под
кров, 425 квадрата, сутерен + приземље +
спрат, плац 8 ари, без
посредника. 065/81131-92. (205821)

ВОЈЛОВИЦА, старија
кућа 120 м2, 14 ари
плац, 28.000. „Премиер”, 064/206-55-74, 362027. (205872)

МРАМОРАК, кућа, продајем, 15 ари воћњак,
извор лековите воде.
064/311-41-94. (205548)

ПОВОЉНО, кућа с плацем 15 ари, плин, струја, вода, телефон. Качарево.
060/330-65-87.
(205495)
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БАВАНИШТАНСКИ
пут, 114 ари, до пута, 33
ширина. 061/321-92-28,
„Ивакс”. (205693)
ДОЛОВО, кућа 16 ари,
близу центра, после 15
сати.
061/134-37-08.
(205779)
ДОЊИ крај, кућа сређена, са два стана, ЕГ,
плац 7 ари. 064/066-7843. (205811)
ГОРЊА црква, кућа за
рушење, 5 ари, 50.000.
„Кров”, 060/683-10-64,
рег. 398. (и)

ДВЕ куће, 90 + 80 м2,
плац, нераздвојиво, 2,6
ари, Карађорђева, код
„Васине” школе, усељиво, договор. 063/816-2098. (205668)

ПРОДАЈЕМ кућу у Долову. Тел. 263-40-21.
(205704)
НА ПРОДАЈУ башта 19
ари, делимично под воћем, грађевинско земљиште, на крају града
(Козарачка
улица).
Струја и вода. Тел. 331562. (205713)
ПРОДАЈЕМ ланац земље у Црепаји, стари
виногради. 060/351-0356. (1205718)
ПРОДАЈЕМ плац 40
ари, на Новосељанском
путу.
064/850-70-15.
(105723)
ПРОДАЈЕМ викендицу
на Белој Стени на Дунаву, 2.500 евра, или замена за ауто и месорезницу за продавницу, већа,
150 евра. 069/170-48-29.
(205724)
ПРОДАЈЕМ кућу, Максима Горког, 200 м2, 3,8
ари.
063/301-360.
(205817)

ПРОДАЈЕМ кућу с плацем, 17 х 90, 14 ари, у
Војловици. Тел. 367118. (205645)
КАРАУЛА, нова кућа 86
м2, грађевинска дозвола,
власник. 065/258-87-77.
(105646)

ПЛАЦ 11 ари, Кудељарац, Охридска, 8.000
евра,
замена
ауто.
064/300-40-01. (205637)

КУЋА, 88 м2, 5 ари, летњиковац, хитно, Кудељарски насип. 064/90210-30. (205649)
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ПРОДАЈЕМ кућу 140 м ,
Качарево, 11 ари плаца,
26.000, замена разно.
064/300-40-01. (205637)

ПЛАЦЕВИ с дозволом
за стамбено-пословни
простор, на продају, Новосељански пут код АТП
гаража. 063/337-851.
(205654)

НОВА лепа кућа, Јабучки пут 35, квалитетно
грађена, канализација,
укњижена, замена. 345534,
064/246-05-71.
(205734)

ШИРИ центар, вила
тринаестособна, око 600
м2, 10 ари, 160.000.
„Кров”, 060/683-10-64,
рег. 398. (и)

ТУРСКА глава, кућа за
реконструкцију са свим
дозволама,
45.000.
„Лајф”,
317-634,
061/662-91-48. (205745)

ГОРЊИ град, трособна
кућа, 88 м2, 2 ара,
30.000. „Кров”, 060/68310-64, рег. 398. (и)

ВИКЕНДИЦА, Баваништански пут, 30 ари до
пута, трофазна, бунар,
воће.
064/493-00-47.
(205660)

ЖАРКА Зрењанина, кућа, договор, Миса, нова
кућа, 75.000. „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(205745)

СТАРА Миса, трособна
кућа, 100 м2, 5 ари,
36.000. „Кров”, 060/68310-64, рег. 398. (и)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
кућу у В. Жестића 1-а,
за мању стамбену + доплата. 064/282-37-99.
(205703)

ПРОДАЈЕМ плац на Караули од 46 ари. Тел.
062/198-13-88. (105655)

ЖАРКА
Зрењанина,
монтажна кућа 70 м2,
сређена, мањи плац,
30.000. „Олимп”, 351061,
063/274-951.
(205836)
КУЋА, Новосељански
пут, велики плац. „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(205726)
КУЋА, нова Миса, 98 м2,
на 7 ари плаца, 36.000.
„UnaDalli”, 064/255-8750. (205726)
ПРОДАЈЕМ плацеве на
Караули. 063/769-41-44.
(205988)

СТАНОВИ
ПОНУДА

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

ПРОДАЈЕМ плац у бањи
Врујци, повољно, тенду
6 х 2, повољно. 232-1867. (205967)

ПРОДАЈА новог стана,
44 м2. Ослобођења 70,
Панчево .069/355-4931. (СМС)

ПРОДАЈЕМ кућу, Краљевачка, Котеж 2, Панчево. Тел. 063/537-003.
(205968)

ПРОДАЈА новог стана
73 м2. Ослободјења 70
Панчево. 069/355-4931. (СМС)

СТРОГИ центар, за рушење, погодно за инвеститоре.
„Ивакс”,
064/376-80-83. (205934)

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

КАРАЂОРЂЕВА, самостална, 130 м2, ЕГ, 4,5
ари, продаја, замена,
75.000.
„Ивакс”,
064/376-80-83. (205934)

ТРОСОБАН, 68 м2, Моше Пијаде, две терасе,
подрум, 32.000 евра.
064/128-91-70, 063/19434-94. (203692)

ТУРСКА глава, комфоран двособан, II, ТА,
екстра сређен, договор.
„Ивакс”, 064/376-80-83.
(205934)

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

ПЛАЦ на Кудељарцу,
воћњак, дозвољена градња, 13 ари. 064/921-0157. (205947)

БАВАНИШТАНСКИ
пут, кућа 50 м2, укњижена, 5 ари плаца, 25.000.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (205836)

ПРОДАЈЕМ ланац земље на путу Качарево –
Ново Село, близу села.
064/193-19-01.
(1205933)

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

ПРОДАЈЕМ 9 ари палца
са викендицом + 9 ари
воћњак,
повољно.
063/865-80-06. (205940)

ПРОДАЈЕМ кућу и мењам, Врњачка Бања за
Панчево. 064/026-8914. (205646)

ПРОДАЈЕМ кућу 130 м2,
14 ари, Војловица.
063/778-48-35. (205636)

МИСА, ПР+ПК, двориште, 33.000, Стрелиште,
58, 6,15, 22.000. „Милка
М”,
063/744-28-66.
(204973)

ЊИВА 33 ара, Скробара,
на самом путу, преко
пута циглане, цена 4.500
евра.
065/852-71-99.
(205934)

КНИЋАНИНОВА 33, кућа до улице, 120 м2, 5
ари, 45.000. „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (205956)
КОВАЧИЦА, нова кућа,
220 м2, 4 ара, 55.000, договор. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(205956)
ТЕСЛА, кућа, реновирање, 87 + 87 м2, 4,3 ара,
50.000, договор. „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (205956)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Старчеву, повољно, хитно,
договор.
Тел.
065/633-40-80, 064/19096-50. (205888)
ПРОДАЈЕМ плац 4 ара
на
Јабучком
путу.
069/213-97-37. (205893)
ХИТНО продајем 57 ари
ограђено, на Миси.
069/415-27-77. (205901)

СТАН 84 м2, Котеж 2, VI
спрат, продајем/мењам
за мањи. 065/398-98-99.
(204027)
СТАН, Стрелиште, код
школе, 37 м2, II спрат,
ЦГ.
063/890-97-53.
(203109)
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ТРОСОБАН стан, Котеж
2, продајем/мењам за
мањи
стан/кућу.
063/771-15-68. (204590)
СТАН, једнособан, у
згради иза Стоматолошког факултета, код
„Црне мачке”. 064/55095-13. (204572)
ЦЕНТАР, Кеј Радоја Дакића, двособан стан са
даљинским грејањем,
лифтом и прелепим погледом
на
Тамиш.
063/786-98-86. (204757)

ПРОДАЈЕМ дуплекс 37
м2 + 17 м2, пословног
простора,
центар,
36.000. 064/186-50-87.
(205383)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 64 м2, ЦГ, II спрат,
Котеж 2, без посредника.
063/857-77-21. (205573)

СТРЕЛИШТЕ, 58 м2, II,
ЦГ, тераса, сређен,
29.500. „Ћурчић”, 362816,
063/803-10-52.
(205547)
СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, 42 м2, ВП, ЦГ,
24.000. „Ћурчић”, 362816,
063/803-10-52.
(205547)

СОДАРА, гарсоњера, 26
м2, VII, ЦГ, 17.500.
„Ћурчић”,
362-816,
063/803-10-52. (205547)

КОТЕЖ 1, 57 м2, први
спрат, без улагања, хитно,
договор.
Тел.
063/308-793. (205111)
МЕЊАМ стан у Панчеву, 40 м2, за стан у Врујцима. Тел. 062/166-1521. (205417)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
гарсоњеру, Тесла, ЦГ,
осми спрат, није последњи, 24 + 2 м2. 063/392309,
062/894-49-52.
(205424)

ТЕСЛА, 68 м2, две терасе, подрум, IV спрат,
33.000. 064/158-94-28.
(205491)
ТЕСЛА, двособан, 57 м2,
ЦГ, први власници, екстра сређен, изнад Поште.
060/024-58-31.
(205497)
СТАН, 66 м2, Лава Толстоја, звати после 17 сати.
013/402-470.
(205501)
ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, Котеж 2, V спрат,
47 м2. 069/004-11-83.
(205584)
КОТЕЖ 2, двоипособан,
57 м2, приземље, ЦГ,
укњижен, 28.000 или
мењам за мањи Београд.
063/326-925. (205586)
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ПРОДАЈЕМ трособан
стан, нова градња, Стрелиште. 063/779-59-07.
(205591)

ТЕСЛА, трособан, 75 м2,
IV, ЦГ, тераса, сређен,
усељив,
договор.
013/331-079. (205707)

ПРОДАЈЕМ мању гарсоњеру или мењам за већу, уз доплату. Тел.
065/617-74-54. (205720)

ПРОДАЈЕМ двособан
сређен стан у центру, II
спрат, 35.000. 063/80156-63. (205626)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, велико двориште, гаража, башта,
укњижен. 064/938-4199. (205710)

ЈЕДНОСОБАН стан са
гаражом у Марка Краљевића, I спрат, 23.000.
„UnaDalli”, 064/255-8750. (205726)

СОДАРА, двособан, 64
м2, ЦГ, II спрат, две терасе,
два
лифта.
064/565-11-36. (205712)

ТЕСЛА, једноипособан,
40 м2, VI, 24.000. „UnaDalli”, 064/255-87-50.,
334-090. (205190)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
стан, центар, 45 м2, ВП,
ТА.
Тел.
353-955.
(205544)

ТЕСЛА, 59 м2, VI, ЦГ,
две терасе, 33.000. „Ћурчић”, 362-816, 063/80310-52. (205547)

ПРОДАЈЕМ двособан стан
у центру, 55 м2, II спрат,
ЕГ, сређен. Контакт тел.
064/528-32-10. (205166)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 45 м2, у центру,
ВП, без грејања. Тел.
064/279-59-98, 013/25200-83. (205639)
ЦЕНТАР, једнособан 24
м2, 18.000, двоипособан,
35.000. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (205727)
ДВОСОБНИ, Котеж 2,
50 м2, 31.500, Стрелиште, 30.000. „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(205727)
ЈЕДНОСОБНИ, Миса,
30 м2, 16.500, Тесла
22.000. „Медиа”, 315703,
064/223-99-20.
(205727)
ПРОДАЈЕМ трособан
стан, I спрат, ЦГ, 74 м2,
Содара. Тел. 064/61647-67. (205730)
СТРОГИ центар, 60 + 6
м2, двострано оријентисан, без посредника.
064/337-20-11.
(2056733)
ХИТНО, Содара, 57 м2,
ЦГ, IV, лифт, први власник, 31.000. 061/32192-28, „Ивакс”. (205693)
ПРОДАЈЕМ једнособан
стан на Стрелишту од 33
065/351-20-98.
м 2.
(205685)

ПРОДАЈЕМ једноипособан стан, центар Стрелишта, високо приземље, реновиран, ЦГ,
власник. 063/263-052.
(205715)

СОДАРА, двособан, 57
м2, IV, сређен, укњижен,
33.000.
„UnaDalli”,
064/255-87-50. (205726)
КОТЕЖ 2, двособан, 63
м2, VI, ЦГ, 31.000. „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(205726)

СОДАРА, жута фасадна
цигла, 65 м2, IV, 43.000.
„UnaDalli”, 064/255-8750. (205726)
ЦЕНТАР, трособан, 100
м2, I, 75.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (205726)
ТРОСОБАН, 73 м2, у
Браће
Јовановића,
43.000.
„UnaDalli”,
064/255-87-50. (205726)
СТАН, 64 м2, Карађорђева
2-е, IV спрат, лифт, ЦГ, двостран, укњижен, власник.
061/152-51-77. (205722)
ЈЕДНОИПОСОБАН, ЦГ,
Котеж 2, 48 + 6 м2, усељив одмах, 27.000. „Дива”, 345-534, 064/24605-71. (205734)
ТРОСОБАН, ТА, Содара,
35.000, мењам за ЦГ.
„Дива”,
345-534,
064/246-05-71. (205734)

ДВОИПОСОБАН, Тесла,
68 + 8 м2, одмах усељив,
44.000. „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (205734)
ТРОИПОСОБАН, два вецеа, I спрат, Котеж 2, 81
+ 6 м2, продајем или мењам за мањи. 345-534,
064/246-05-71. (205734)
КОТЕЖ 2, двособан, 51
м2, приземље, укњижен,
одмах усељив. 063/16643-48. (205751)
СТАН на продају, договор.
064/130-27-34,
062/157-86-27. (205757)
ТЕСЛА, 45 м2, двособан,
25.000, 40 м2, 24.500.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(205718)
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СТРЕЛИШТЕ, трособан,
71 м2, II, леп, ЦГ, 34.000.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (205777)

ЦЕНТАР, 45 м2, двособан, 25.000, 64 м2, двоипособан, 41.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (205718)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 м2, I, ТА, 24.000. „Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (205777)

КОТЕЖ 2, 59 м2, двоипособан, леп, 32.500, 72
м2, трособан, 39.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(205718)

СТРЕЛИШТЕ, као нов,
двоиопсобан, I, ЦГ, 57
м2, 35.000. „Мустанг”,
062/226-901. (205777)

КОТЕЖ 2, 50 м2, двособан, 25.000, 74 м2, трособан, 46.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (205718)

ВЕЛИКИ избор дворишних станова од 8.000 до
17.000. „Мустанг”, 331341, 062/226-901. (205777)

СТРЕЛИШТЕ, 40 м2,
двособан, реновиран,
24.000; трособан 80 м2,
35.000. „Гоца”, 063/89977-00. (205718)

СОДРА, двособан, дбоар, 57 м2, IV лифт, ЦГ,
31.000. „Мустанг”, 331341,
062/226-901.
(205777)

СТАНОВИ

ОГЛАСИ

СОДАРА, двособан, 52
м2, II, ТА, сређен,
30.000. „Олимп”, 351061,
063/494-898.
(205836)
КОТЕЖ 2, двособан, 56
м2, I, ЦГ, усељив, 35.000,
договор. „Олимп”, 351061,
064/234-36-01.
(205836)
СТРЕЛИШТЕ, трособан,
80 м2, II ЦГ, 41.000, договор. „Олимп”, 351061,
063/274-951.
(205836)
СТРОГИ центар, двособан, 55 м2, III, ЦГ, усељив, 43.000. „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(205836)
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НОВА Миса, тавански
простор, 100 м2, 13.000.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (205836)
КОТЕЖ 2, једноипособан, III, ЦГ, лифт 38 м2,
25.000. „Премиер”, 352489,
063/800-44-30.
(205850)
НОВА Миса, трособан,
I, 72 м2, усељив, 36.000.
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (205850)
ШИРИ центар, двопособан, VII, ЦГ, 64 м2, терасе, 43.000. „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(205850)
СТРЕЛИШТЕ,
близу
„Авива”, двособан, II, 53
м2, ЦГ, 30.000. „Премиер”,
063/800-44-30.
(205850)
КОТЕЖ 1, двособан, III,
59 м2, ЦГ, усељив,
31.000. „Премиер”, 352489,
063/800-44-30.
(205850)
СОДАРА трособан, I, 67
ЕГ,
реновиран,
м 2,
41.000. „Премиер”, 352489,
063/800-44-30.
(205850)
КОТЕЖ 2, једнособан, 33
м2, приземље, 20.000.
„Премиер”, 064/206-55-74,
063/800-44-30. (205872)
КОТЕЖ 2, дуплекс, 86
м2, ЦГ, лифт, укњижен,
35.000, договор. „Премиер”, 064/206-55-74,
013/362-027. (205872)
7. ЈУЛА, једнособан, 38
м2, прземље, ТА грејање,
16.000.
„Премиер”,
064/206-55-74. (205872)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 62 м2, четврти
спрат, лифт, 33.000.
„Премиер”, 064/206-5574, 362-027. (205872)

МИСА, 37 м2, једноипособан, 16.000; 45 м2,
двособан, 19.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(205718)
СОДАРА, 54 м2, двоипособан,
реновиран,
35.000. „Гоца”, 063/89977-00. (205718)
ВЕЛИКИ избор станова
на свим локацијама.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(205718)
СОДАРА, Савска, двособан, 55 м2, VII спрат,
29.000, замена за мањи.
064/121-23-66. (205747)
СОДАРА, одличан трособан, II, ЦГ, 37.500,
војне
двоипособан,
41.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (205749)
СОДАРА, сређен трособан, I, ЕГ, 41.500; двособан, договор. „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(205749)
ЦЕНТАР, салонски, 116
м2, 67.000 и 86 м2,
43.500. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (205749)
КОТЕЖ 1, двособан, II
34.000; Тесла двособан,
приземље, 30.000 и двоипособан, I, 37.000.
„Лајф”,
317-634,
061/662-91-48. (205749)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
II, 30.000; дворишни
станови на свим локацијама. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (205749)
ЖАРКА Зрењанина, 54
м2, двособан, ВП, ТА,
25.000.
„Мустанг”,
062/226-901. (205777)
ТЕСЛА, двособан, II, 50
м2, ТА, тераса, 25.500.
„Мустанг”, 062/226-901.
(205777)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
стан, ВП, ЦГ + тераса, +
подрум. 064/066-78-43.
(205811)

ПРОДАЈЕМ стан с плодоужитком, изузетна
понуда, цена 17.500.
061/324-40-85. (205847)

ШИРИ центар, двособан, 57 м2, потпуно сређен, II, ТА, 45.000, договор. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (205836)

САЛОНСКИ стан, строги центар, 86 м2, I, ЦГ,
38.000. 069/225-90-67.
(205855)

ТЕСЛА, двособан, 55 м2,
II, ЦГ, сређен, усељив,
35.000,
договор.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (205836)

ЦЕНТАР, двоипособан,
ЦГ, 61, 32.000, дворишни Маргита, 29, 8.000.
„Јанковић”,
348-025.
(2905864)

РОБНА кућа, двоипособан, 63 м2, V, 43.000.
„Кров”, 060/683-10-64,
рег. 398. (и)

СОДАРА, двособан, 54
м2, I, без улагања, ЦГ,
31.500. „Олимп”, 351061,
063/274-951.
(205836)

КОТЕЖ 2, лукс једноипособан, 49 м2, VI,
30.500, двособан, 52 м2,
први, 35.500. „Кров”,
060/683-10-64, рег. 398.
(и)

ШИРИ центар, новоградња једнособан, 32
м2, ВП, ЕГ, 22.000, договор. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (205836)

КОТЕЖ 1, двособан, 59
м2, 31.000, Котеж 2, двособан, 59, 30.000. Котеж
1,
једнособан,
41,
24.000. „Јанковић”, 348025. (2905864)

ПРОДАЈЕМ стан, укњижен, поткровље, почетак Ул. Стевице Јовановића, 60 м2, новија зграда, грејање на гас.
069/434-12-24, 064/43412-23. (205789)

КОТЕЖ 2, једнособан,
37 м2, III, 24.000.
„Кров”, 060/683-10-64,
рег. 398. (и)
ОДМАХ усељив трособан стан, 78 м2, на Стрелишту, два мокра чвора,
очуван. 064/340-26-43.
(205795)
2

СТАН 80 м , трособан, С.
Шупљикца 127, VI
спрат, Котеж 2. 064/61408-08. (205805)
ПРОДАЈЕМ леп дворишни стан, 36 м2, близу
центра, укњижен, као
нов. Тел. 064/049-62-72.
(205820)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
55, 30.000, 7. јула, 39,
18.000. „Јанковић”, 348025. (2905864)

ПЕНЗИОНЕРИ! Купујем
стан или кућу с вашим
плодоужитком, остајете
у стану. Обезбедите себи
сигурност, ваше месечне
рачуне плаћамо ми.
061/324-40-85. (205845)
ТЕСЛА, трособан, 68 м2,
V, ЦГ, 38.000. „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(205966)

ХИТНО, трособан стан,
71 м2, Котеж 1, Радова
зграда, ЦГ. 063/304-608.
(205993)
ПРОДАЈЕМ стан, Милутина Бојића, Стрелиште,
мањи двособан, сређен,
власник. 060/331-08-01.
ТЕСЛА, трособан, ЦГ,
лифт, 65 м2, две терасе,
очуван,
600/квадрат.
„Ивакс”, 064/376-80-83.
(205954)
КОТЕЖ 1, 49 м2 + тераса, II, ЦГ, продаја, замена
за
једнособан.
„Ивакс”, 064/376-80-83.
(205954)
ДВОРИШНИ, до улице,
једнособан, само 12.000,
Самачки, II, 17, 13.500.
„Милка М”, 063/744-2866. (204977)
СТРЕЛИШТЕ, 52, двособан, 23.000, Котеж 1, 35,
једнособан,
15.500.
„Милка М”, 063/744-2866. (204977)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан на Стрелишту. 25141-52, 069/514-15-22,
062/831-27-41. (205946)
ТЕСЛА, двособан, 51 м2,
лођа 6 м2, ЦГ, ВПР,
31.000. „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(205956)
БЕОГРАД, Крњача, код
„Метроа”, једноипособан, 37 м2, нов, I, ЕГ,
34.000, договор. „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (205956)
ЦЕНТАР, двособан, 57
м2, X, ЦГ, 40.000, договор. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (205956)
ТЕСЛА, трособан, IV,
ЦГ, две терасе, хитно,
36.000. „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(205956)
ТЕСЛА, једнособан, II,
TA, са стварима, 26.000.
„Тесла
некретнине”,
064/668-89-15. (205956)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
VII, 33.000, Тесла, двособан, I, 32.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (204977)

ПРОДАЈЕМ двоипособан, 68 м2, центар, II
спрат, ЦГ, ПВЦ столарија, две терасе, клима.
013/319-014. (205824)

ДВОСОБАН стан, центар, код америчких
зграда, 51 м2, 37.000.
063/802-72-83. (205881)

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

ПРОДАЈЕМ стан једнособан, 26 м2, Содара,
17.500 евра, власник.
Тел.
066/908-60-49.
(205885)

ТЕСЛА, двособан, 52 м2,
ВП, ТА, 25.000, договор.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (205836)

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

ДВОСОБАН,
Стрелиште, 62 м2, храстов паркет, ПВЦ столарија, власник. 064/260-00-534
(205897)
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СТАНОВИ

СТАНОВИ

ПОНУДА

ПОТРАЖЊА

ПРОДАЈЕМ стан, строги
центар, без улагања, салонски, 85 м2. Тел.
064/255-61-50. (205921)

КУПУЈЕМ једноипособан стан до 40 м2, у згради, ниже спратности,
насеље Тесла, Стрелиште и Миса. 062/505231, звати после 17 сати.
(204566)

НОВ стан, Тесла, IV
спрат, 52 м2, 16.000
евра.
062/160-94-76.
(205996)
ПРОДАЈЕМ
повољно
мањи једнособан дворишни стан, власник.
064/665-86-51, 062/82526-09. (206011)

КУПУЈЕМ стан, кућу,
део куће за адаптацију.
064/218-15-72.
(205769)

ПОВОЉНО продајем
стан, 63 м2, Новосадска,
укњижено, грејање на
гас, енергетски пасош.
Карађорђева
98.
065/812-48-55. (206022)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”
потребне некретнине,
све локације, брза реализација. 063/744-2866. (205938)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ спрат куће,
Јабучки пут, потребна
адаптација, може смештај робе, можда закуп
земље уз кућу, договор,
власник. Тел. 065/26900-10. (СМС)
ИЗДАЈЕМ једнособан,
празан стан на Тесли од
првог октобра. 064/20042-67. (СМС)
ЈЕДНОСОБАН,
комплетно опремљен стан,
кабловска,
интернет,
грејање, засебан улаз,
Стрелиште.
Тел.
013/400-090, 069/32051-42. (СМС)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, ЦГ, намештен. Јастребачка. 063/472-499.
(СМС)
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ИЗДАЈЕМ повољно стан
у кући, ЦГ, Стрелиште,
близу „беовоза”, могу и
ученици. 013/361-872,
063/219-532. (205054)
ИЗДАЈЕМ једнособан, нов,
ненамештен стан са терасом, I спрат, са ЦГ, у Улици Лава Толстоја 6. Тел.
065/235-70-85. (205027)
ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан на новој Миси, близу школе. 064/612-6716, 062/972-14-17. (р)
ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан у згради, без
грејања,
Содара.
013/344-167, 064/95023-40. (205516)
ИЗДАЈЕМ собу с употребом купатила и кухиње.
321-408. (205517()
ИЗДАЈЕМ празан стан
на дуже. 063/762-22-01.
(205522)
ИЗДАЈЕМ ненамештен
двоипособан стан на
Стрелишту.
Тел.
062/851-76-97. (205524)
ГАРСОЊЕРА код Стоматолошког, намештена.
064/386-55-96. (205556)
ГАРСОЊЕРА, стан за
издавање, близу Спортског центра. 064/43685-26. (2055564)
КРЕВЕТ за студента, издајем повољно за малу
помоћ у стану. 064/12316-60. (205569)
СТАН 30 м2, за издавање
на Новосељанском путу,
само за самице од 40 до
60 година, 50 евра.
064/137-48-67. (205541)
ИЗДАЈЕМ стан са грејањем, Старчево. 065/31141-66. (105492)
ИЗДАЈЕМ
комфоран
стан, 30 м2, ненамештен,
Стрелиште,
депозит.
013/251-96-03, 064/22667-31. (205494)
СТАН за издавање, празан, Максима Горког 49,
хитно. 013/235-39-21,
064/290-45-09, 061/34820-00. (205512)
ИЗДАЈЕМ
намештен
стан, Котеж 2, може и
ученици. 064/545-55-81,
062/120-69-02. (205595)

ПРОДАЈЕМ стан од 60
м2, близу школе, обданишта,
Стрелиште,
укњижен, хитно. Тел.
064/992-62-07. (и)

СТАНОВИ

ТЕСЛА, двособан, III, 54
две терасе,
м2, TA,
28.000.
„Премиер”.
063/800-44-30. (206014)

ИЗДАЈЕМ намештен,
једнособан стан, Тип
Станко. Тел 063/188-4031. (СМС)

300-830

ИЗДАВАЊЕ

НАМЕШТЕНЕ дворишне станове + гарсоњера + празан стан, зграда.
Стрелиште,
362-406,
064/218-83-45. (204586)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Самачком.
063/154-22-74. (203903)
ГАРСОЊЕРА, намештена, код Стоматолошког.
064/386-55-96. (204681)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
ЦГ, Стрелиште, продајем
ТА пећ и креку. 062/289582. (204899)
ИЗДАЈЕМ стан од 70 м2
на Котежу 2, са централним грејањем. Тел.
063/334-703. (205060)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан у кући, Котеж 2, са
ЦГ.
063/329-309.
(205601)
ИЗДАЈЕМ једноипособан стан, Котеж 2, ЦГ,
53 м2. 064/175-34-32,
064/167-04-78. (205598)
ИЗДАЈЕМ мању кућу.
062/873-62-98. (205607)
ИЗДАЈЕМ двособан стан
у Дунавској, Содара, на
дуже.
013/362-094,
060/144-85-80. (205613)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту. 063/866-78-03.
(205616)
СТРОГИ центар, једноипособан стан, комплетно намештен, ЦГ, телефон,
кабловска.
061/179-90-64. (205606)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру.
060/040-48-11. (205619)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан са грејањем на Котежу 1. Тел.
062/213-224. (105618)
КАРАЂОРЂЕВА, празан
двособан стан у згради,
централно, телефон, кабловска. 062/860-30-66.
(205621)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
једноипособан
стан, Котеж 2, ЦГ, мали
трошкови. Тел. 064/18024-67. (205640)
ИЗДАЈЕМ кућу, Качарево, ненамештену, плац,
башта, месечно 100 евра.
064/186-97-56. (105637)
ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Котежу 1, код „Фабега”. Тел. 066/333-940.
(205728)
ИЗДАЈЕМ собу, купатило, ЦГ, интернет, могућност кувања, повољно.
061/269-88-64. (205695)
ИЗДАЈЕМ стан, Милке
Марковић 7. 064/39616-79. (205670)

ЈЕДНОСОБАН стан у кући, с намештеном кухињом, Панчево, Ж. Зрењанина 120-б. 063/72523-43. (205623)

СТАН, издавање, Котеж
1, ЦГ, намештен и Стрелиште, дуже време.
064/137-63-19. (205674)

ИЗДАЈЕМ једноипособан ненамештен дворишни стан код Болнице.
063/809-51-72. (205624)

ИЗДАЈЕМ празан двособан стан, у кући, Стрелиште.
322-051,
061/162-64-42. (205677)

БЕОГРАД, издајем намештену гарсоњеру на
Дорћолу, грејање, лифт.
062/155-59-69.

ИЗДАЈЕМ трособан и
двособан дворишни празан стан. 064/224-12-60.
(205683)

ИЗДАЈЕМ
дворишни
стан, нова Миса, код
Спортског
центра.
062/161-48-74, 013/373027. (205638)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли, Краља Милана
Обреновића 12, празан,
IV спрат. 063/804-03-44.
(205682)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту, у кући. 063/77755-84, 064/183-00-43,
362-124. (205684)
ЗГРАДА, издајем двособан намештен стан, нова
Миса, кабловска, ТА.
064/231-23-59. (205686)
ИЗДАЈЕМ трособан комфоран стан у строгом
центру Панчева. Тел.
064/954-68-01. (205691)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
Младост, Тимочка 32.
064/993-71-74, 064/29781-68,
013/371-635,
013/311-007. (205643)
ИЗДАЈЕ се једнособан
намештен стан на Тесли.
062/849-24-41.
(205653)
ИЗДАЈЕМ једнособан
празан дворишни стан,
нова Миса. 373-237.
(205659)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Самачком
хотелу. Тел. 063/807-0113, 030/590-613. (104658)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
центру
Панчева.
063/745-64-26. (205665)
САМЦУ/САМИЦИ, намештена соба с купатилом, посебан улаз, струјомер. 064/866-23-86.
(205665)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ
двособан
комплетно намештен
стан на Тесли, I, ЦГ,
клима, усељив од 1. октобра. 061/194-94-98,
062/111-63-27, 013/25112-48. (205697)
ИЗДАЈЕМ празан двособан комфоран стан у
строгом центру, Петра
Драпшина, од 1. октобра.
063/802-26-71.
(205698)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, строги центар.
064/280-60-36.
(205825)
ИЗДАЈЕМ двоипособан
ненаметшен, центар, 68
м2, реновиран, ЦГ, клима, две терасе, 140 евра
+ депозит. 064/238-1684. (205814)
ИЗДАЈЕМ стан, Стрелиште, трособан. Тел.
060/034-13-61. (205862)

ОГЛАСИ

НАМЕШТЕНА гарсоњера
са грејањем, кабловском
и интернетом, нова Миса.
064/318-90-95. (205976)
ЦЕНТАР
Стрелишта,
стан 50 м2, новоградња,
терасе, намештен, повољно. 064/959-98-83.
(105981)
ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту. 060/03011-62. (05986)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру од
17 м2, у Самачком, ненаметшену. 069/271-6399. (205992)
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ИЗДАЈЕМ двособан стан
у ширем центру, договор.
066/888-70-30.
(205908)
ЈЕДНОСОБАН ненамештен стан, 42 м2, у кући,
Стрелиште. 063/707-1875,
062/186-14-03.
(205912)
ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан на Котежу 1.
064/206-51-57. (205911)
ИЗДАЈЕМ празан двособан стан на Тесли, IV
спрат, ТА. 064/651-1221. (205910)

ИЗДАЈЕМ стан, 90 м2,
дворишни, јако повољно, ЦГ; клима, интернет.
061/269-88-64. (205459)

ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан, Стрелиште,
ЦГ, 37 м2. 063/193-6398. (205918)

ИЗДАЈЕМ стан, једнособан, нов. 066/400-702,
066/335-578, 013/331951. (205699)

ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан, ЦГ, Стрелиште, центар. 060/37819-55. (205915)

НЕМЕШТЕНА дворишна гарсоњера, у центру, депозит, за самце.
063/733-02-53. (205716)
ИЗДАЈЕМ
трособан,
празан стан у новијој кући, може и део стана.
064/130-36-02. (205702)
КОТЕЖ 1, издајем празан двособан стан са
грејањем. 064/157-4453. (205711)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, комплет намештен, ЦГ, клима. 335807. (205725)
ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Котежу 1, звати на
тел.
061/625-51-57.
(205738)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, без грејања, на Стрелишту. Тел.
320-164, 063/552-501.
(205742)
ИЗДАЈЕМ
дворишни
стан.
060/032-27-09.
(205743)
ИЗДАЈЕМ
двособан
комфоран ненамештен
стан, сваки договор могућ.
066/209-400.
(205744)

ИЗДАЈЕМ једноипособан стан, Содара, III,
ЦГ, два лифта, ненамештен.
063/354-278.
(205827)
ИЗДАЈЕМ код Аутобуске станице стан, повољно, за ученике, 45 м2.
Тел.
063/233-558.
(205837)
ИЗДАЈЕМ празан двособан стан, ТА, 7. јула, 90
евра.
064/313-88-52.
(205842)
ЈЕДНОСОБАН
намештен стан, Котеж 2, на
дуже, 70 евра. 060/14484-45. (205818)
ДВА намештена мања
двособна стана, Тесла,
II, Содара, ЦГ, приземље.
063/843-21-20.
(206000)
СТАН двособан, намештен, трособан празан,
близу школа, аутобуска,
кућа.
061/225-16-43.
(206001)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
намештен једнособан
стан.
063/732-73-44.
(206006)

ИЗДАЈЕМ
двособан
комфоран стан, намештен, ТА, Вардарска.
060/130-34-54. (205963)
СТУДЕНТИМА издајем
гарсоњеру
са
ЦГ.
064/283-55-41. (105939)
ИЗДАЈЕМ трособан ненамештен стан, Котеж
2, 160 евра, уз депозит.
062/213-487. (205941)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, у кући, предност имају жене, Новосадска 2. 060/377-70-01.
(105952)
ИЗДАЈЕМ
двособан
стан, Краљевића Марка.
Тел.
065/831-56-38.
(1205958)
ИЗДАЈЕМ кућу у Старчеву.
063/301-656,
013/353-573. (205877)

ИЗДАЈЕМ локал код
Машинске
школе.
060/707-44-04. (204581)

ПРОДАЈЕМ локал у центру Панчева, могућност
доградње стана, повољно. Тел. 063/263-025.
(205720)

ИЗДАЈЕМ локал у центру, повољно. 062/81382-24. (205465)
ПРОДАЈЕМ комби застава ривал, 2004, регистрован, исправан, теретни. 060/028-14-80.
(205106)

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

КАНЦЕЛАРИЈУ, 20 м2,
Његошева 1-а, продајем
повољно. 063/250-971.
(204430)

ИЗДАЈЕМ локал у Тржном центру „Трубач”.
064/370-79-47. (205578)
ЦЕНТАР,
пословностамбени простор 120
м2, месечно 150. Пеђа,
063/217-194. (205542)
ИЗДАЈЕМ локал, Његошева улица, 30 м2 и магацин-радионица с каналом.
Карађорђева.
064/994-13-16. (205553)
ИЗДАЈЕМ локал 40 м2 у
центру
Панчева.
064/122-45-92. (205568)
ИЗДАЈЕМ локале 30 и
40 м2, могућност спајања у један, Тесла.
065/669-48-91. (205505)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
локале од 39 и 81 м2, на
Стрелишту, за стан. Тел.
064/267-71-74. (205550)
ИЗДАЈЕМ у Панчеву лепо уређен простор за
обављање приватне делатности. 066/110-870.
(205589)

ИЗДАЈЕМ леп троипособан стан, делимично
намештен, Котеж 2.
345-534, 064/246-05-71.
(205734)

ИЗДАЈЕМ засебно двориште, с магацинским
просторима и решеном
инфраструктуром, на
главном путу. 063/351709. (205599)

ИЗДАЈЕМ повољно једноипособан стан на Котежу 2. 066/944-55-88.
(205830)

НА ТЕСЛИ издајем једнособан намештен стан
једној особи. 064/16357-59. (206016)

ИЗДАЈЕМ полунамештену
гарсоњеру
на
Котежу
1,
ЦГ,
кабловска,
повољно.
063/717-12-79

ТРОСОБАН, 87 м2, стан,
центар Стрелишта, новоградња, ЦГ, I спрат.
063/222-189. (205971)
СОДАРА, једнособан, 36
м2, ЦГ, кабловска, ненамештен,
издајем.
063/168-50-39.
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на
Тесли, намештена, одлично стање. 063/80559-36. (205974)

НАМЕШТЕН мањи стан,
издајем, кабловска, интернет, грејање, близу
центра. 060/555-85-62.
(205884)

ИЗДАЈЕМ два пословна
простора по 25 м2 може и
заједно, договор. Ж. Зрењанина 11. Тел. 060/69051-33 ,352-506. (СМС)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту. 060/152-10-51.
(205890)

ИЗДАЈЕМ локал, 30 квадрата, главна аутобуска,
излог, тенда, рефлектори,
ве-це,
клима.
062/120-29-92. (СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Тесли, код „Диса”,
ЦГ.
061/197-90-80.
(205891)
ГАРСОЊЕРА, Тесла, полунамештена, КТВ, двориште, искључиво женској особи, договор.
063/230-926. (205905)

ЛОКАЛ за издавање 21
м2, поред школе „Браће
Јовановић”. Тел. 333811. (204217)
ПОВОЉНО продајем
канцеларију од 16 м2, у
Његошевој 1-а. 063/70010-91. (204430)

ПОТРЕБНЕ
искусне
раднице за шивење на
индустријским машинама.
064/191-64-95.
(204493)

ПОТРЕБНА особа која
зна да малтерише, за
мање
површине.
060/752-44-25. (205763)

СТАН празан, 50 м2, први спрат, у кући, 100
евра, Синђелићева 71.
063/191-70-51. (205882)

КОМПЛЕТ намештен
стан, Тесла, близу „Авив
парка”.
062/600-365,
064/482-18-14. (205775)

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

ПОТРЕБНА радница у
продавници
„Junior
Commerce” на Котежу 2.
CV пошаљите на junio r . c o m m e r ce@yahoo.com (205603)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Тесли, ЦГ.
063/802-72-83. (205881)

ДВА ненамештена двособна стана на Стрелишту и Кудељарском насипу.
064/124-48-15.
(205772)

ПОТРЕБНА радница с
искуством у прехрани
„Стр Про траде” позвати. 060/303-34-21.

ПОТРЕБНЕ раднице за
шивење на индустријским машинама с искуством, услови одлични.
064/127-22-48. (205608)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локал, стадион Динамо,
20 м2, 70 евра. 063/354221. (1205573)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту, 55 м2. Тел.
060/551-17-20. (205766)

ПОНУДА

ПОТРЕБНЕ девојке за
рад у слот клубу „Kentucky”. Милан, 064/98988-89, Игор, 065/66656-65. (205622)

ИЗДАЈЕМ новоизграђени трособан стан, 68 м2,
високо приземље, насеље Тесла, Улица Аксентија Максимовића 4.
Централно грејање, клима, интернет, телефон,
кабловска, тераса, паркинг, 180 евра. 064/25094-94. (206020)

ЛОКАЛИ

ПОСАО

ЗАНИМА вас здрава исхрана и спорт? Постани
wellness саветник! Могућ додатни посао.
060/337-74-42.

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

НЕНАМЕТШЕН стан на
Тесли, 38 м2, ТА пећ.
063/825-40-28, 064/12853-24. (205797)

ИЗДАЈЕМ нов локал,
опремљен, за фризере,
грејање клима, могућ
договор. 013/304-506,
064/329-37-84.
(205765)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ,
Стрелиште, 43 м2, III
спрат. 060/318-61-30.
(205903)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен, ТА, II спрат,
на Тесли, у одличном
стању. 069/339-04-67.
(205755)

КОТЕЖ 2, I спрат, двособан, потпуно намештен, на дуже. 311-647,
063/784-72-80. (205813)

ИЗДАЈЕМ локал прометна локација, код улаза у пијацу, близу школа.
060/351-03-56.
(205718)

ИЗДАЈЕ се стан, 30 м2,
Цара Душана 38, централно
грејање.
062/886-56-02, 013/351477. (05926)

ИЗДАЈЕМ стан на Миси
са
грејањем.
Тел.
062/512-475, 064/32085-37. (205752)

ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан на Стрелишту близу „Авив парка”.
063/240-783. (205832)

ИЗДАЈЕМ локал 18 м2, у
Панчеву, угао Браће Јовановић, близу „Максија”. Тел. 063/752-04-00.
(203998)

ЛОКАЛ издајем, 24 м2,
телефон, грејање. Л.
Толстоја, близу пијаце.
333-058. (205635)
ИЗДАЈЕ се локал, може
магацин, за све намене,
с великим паркингом,
поред главног пута.
062/892-46-50. (205610)
ИЗДАЈЕМ
локал.
069/455-71-87. (205753)
ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ-у
З. Јовина 2, повољно.
063/853-93-29. (205733)
ИЗДАЈЕМ локал 20 м2,
одлична
локација.
063/617-421. (205736)

ИЗДАЈЕМ локал на улазу у Зелену пијацу, повољно. 064/942-89-29.
(205770)

РЕСТОРАНУ домаће кухиње „Супер Мљацко”,
Жарка Зрењанина 22,
потребна радник са искуством. 062/822-10-34.
(205771)

ПРОДАЈЕМ локал 70 м2,
новија градња, Цара Душана 36-б. 061/522-6610. (205762)

ХИТНО потребне раднице за рад на бувљаку.
063/337-851. (205654)

ПРОДАЈЕМО локал унутар Зелене пијаце, 25 м2,
17.000. „Кров”, 060/68310-64, рег. 398. (и)

ПОТРЕБНА радница за
шивење на ибердеку, са
искуством. 064/127-5701. (205714)

ИЗДАЈЕМ хангар 57 х 10
х 6, околина Смедерева.
064/424-55-75. (205801)
ПРОДАЈЕМ разрађен
киоск у центру града,
повољно. 060/037-7351. (205802)
ЦЕНТАР, издајем канцеларијски простор, 45
м2. Тел. 063/233-558.
(205837)
ПРОДАЈЕМ два локала
40 и 18 м2, заједно или
појединачно, власник,
1/1, строги центар.
064/124-57-02. (205254)
МОНТАЖНА гаража на
Котежу 1, с гаражним
местом,
продајем.
063/304-608. (205993)
ИЗДАЈЕМ канцеларијско-пословни простор, 25
м2, Радомира Путника 2а. 063/341-871. (205991)
КЛУБ дискотека Ковачица, сређен, разрађен,
120.000, може замена за
стан, ауто уз доплату.
„Тесла
некретнине”,
064/668-89-15. (2059566)
ПОСЛОВНИ простор,
продајем, основа 100 м2,
подрум,
поткровље,
35.000, Утва. 065/20211-56. (205985)

ПОТРЕБНА радница за
рад на Зеленој пијаци.
Звати после 18 сати.
062/424-128, 231-95-50.
(205785)
ПОТРЕБНА радница у
месари. 063/362-427.
(205799)
ПОТРЕБНИ радници за
рад у Зрењанину у „Авив
парку”, на радном месту
кувара, продавца и помоћних
радника.
013/377-230. (205819)
ПОТРЕБАН пекар са искуством за сомуне, хлеб
и бело пециво. 064/12009-42. (205860)
КАФИЋУ „Мода бар”,
потребни конобари/конобарице. Карађорђева
9. (205999)
ПОТРЕБНИ конобари,
кувари и помоћни радници, ресторан „Маринера”. 065/822-48-22.
(206003)
ПОТЕРБНЕ девојке за
рад у старој Пивари.
060/605-03-76. (206005)
РЕСТОРАНУ „Poco Loco” потребна помоћна
радница. 064/874-03-01.
(206004)

Четвртак, 24 септембар 2015.

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТЕРБНА радница у
пекари. 062/714-498,
звати од 14 до 16 сати.
(206013)
ПОТРЕБНЕ раднице за
рад на индустријским
шиваћим машинама.
Тел.
064/110-16-66.
(105944)
АДВОКАТ мр Бранислав
Манић из Панчева, тражи приправника, дипл.
правник. Јавити се на
тел. 013/300-745, или
доћи лично у адв. канцеларију, Трг слободе бр.
1. (205973)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, поправка и лакирање паркета. 013/602701,
064/341-79-60.
()204578)
ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-8595. (204706)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића,
064/310-44-88. (205055)

ОГЛАСИ

РУШЕЊЕ кућа, бетона,
ископи,
бетонирања,
утовари шута, обарање
стабала. 061/132-42-75.
(205515)
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ радови, демит фасаде, повољно. 060/52193-40. (205533)
ДИГИТАЛНА телевизија, уградња за све типове
телевизора. 064/437-6433. (205535)
ШАМОТИРАЊЕ шпорета за ложење, пећи, чистим
каљеве
пећи.
064/437-64-33. (205535)

ПОТРЕБНЕ девојке за
рад у кафићу, Немањина 8. Кафић „Петица”.
064/997-79-09. (4628)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак сејанац,
одвоз шута малим и великим кипером. 064/664-8531, 013/342-338. (СМС)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА, Панчево, машински сечемо
влажне зидове, гаранција.
060/691-01-13. (203470)
МОЛЕРСКИ и гипсарски радови, квалитетно
и повољно. Мајстори из
Ковачице. 060/660-8600. (203501)
МОЛЕРСКИ
радови,
Миша,
Падина.
063/746-77-58, 668-100.
(203530)
МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање
и
нега
болесника.
063/737-59-60. (204163)
ПРЕВОЗ ствари и робе
комбијем,
повишен,
продужен. Тел. 060/02458-31, Зоран. (204512)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање, воде, канализације, кабина, славина, бојлера, котлића. 063/836-84-76.
(205182)
ЧАСОВИ, основе електротехнике, професор
са искуством. 062/80197-58. (205260)

ЧАСОВИ математике
основцима. 060/676-3637. (205546)
РЕНОВИРАЊЕ кровова,
малтерисање, кречење,
зидање, извлачење кошуљице,
повољно.
063/865-80-49. (205551)

ПРЕВОЗИМ кипером
мањим, повољно, песак,
шљунак, сејанац, одвозим шут. 064/354-69-94.
(205620)

РАДИМО, зидање, бетонирање, поправке кровова, изолације, пресецање влаге, фасаде.
063/162-53-89, 013/664491. (205270)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање столарије, превоз, пензионерима
попуст.
013/235-78-82, 065/55781-42. (205558)

РАДИМО све физичке
послове: рушења, разбијање бетона, обарање
стабла, кошење траве,
одношење ствари, бетонирања. 060/035-47-40.
(205515)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером свако дрво које вам смета.
063/369-846. (205566)

ОБАРАЊЕ стабла, рушење кућа, шупа, кошење одношење непотребних ствари, чишћења
подрума, тавана, итд.
064/122-69-78. (205515)

ИЗНОШЕЊЕ шута, ствари, чишћење подрума, тавана, дворишта, рушење
старих објеката, копање.
061/623-52-63. (205609)
МОЛЕРСКИ
радови:
глетовање,
кречење,
унутрашња изолација.
061/298-15-34, 061/29815-34, 061/298-15-34,
061/298-15-34. (205609)

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА вашег
телевизора и постављање
ТВ и сателитских антена.
064/866-20-70. (205554)

ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтирање: бојлера, шпорета, грејача. Слободан.
063/865-80-74. (205567)
КОМБИ превоз робе и
ствари, повишен, продужен, повољно. Зоран.
060/024-58-31. (205570)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало, најповољније.
065/361-13-13.
(205657)

АПСОЛВЕНТ енглеског
језика
даје
часове
основцима и средњошколцима. 062/316-631.
(205571)

СВЕ керамичарске услуге, повољно и квалитетно. Мирослав, 062/82411-51. (205615)

СТОЛАР, тражи посао,
кухиње, плакари, поправке, преправке, столарија.
371-274,
064/176-88-52. (205541)

ОУЗБИЉНА жена тражи
посао.
063/370-130.
(205652)

АЛУ, ПВЦ столарија,
ролетне,
комарници,
тракасте завесе, венецијанери, уграђујем, поправљам, тражим посао.
063/882-25-09. (205513)

КЕРАМИЧАР, квалитетно, поуздано, повољно.
063/318-780. (205583)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила, канализације, замена вентила, славина, поправке.
331-657, 064/495-77-95.
(205013)

МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика,
часови. Тел. 251-19-81,
063/852-22-43. (205651)

МАТЕМАТИКА, часови
(основци, средњошколци, студенти). Искусна
дипломирана професорка математике. 343370. (205506)

ВОДОИНСТАЛТЕР, поправка старе, уградња нове инсталације, машинска одгушења санитарије.
062/382-394. (205580)

ПОТРЕБАН радник за
рад у штампарији на пословима припреме за
штампу и графичког дизајна, са искуством и
знањем у свим графичким програмима (CorelDraw, Photoshop, Ilustrator...) CV слати на
mail: alkan.stampa@gmail.com. (205979)
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ПСИХОТЕРАПЕУТ, решава болести зависности и псих. сметње.
063/354-262. (205827)

ЧАСОВИ: немачки, енглески. 063/886-87-08.
(205753)
СПРЕМАЊЕ кућа, станова, пословних простора. Тел. 063/761-11-89,
064/495-31-68. (205754)

МАТЕМАТИКА, информатика, статистика, физика, пријемни, месечно
плаћање, професорка,
центар. 013/353-569,
061/603-94-94, 066/405336. (205722)
ВРШИМ превоз шута,
чистим подруме, таване, повољно. Златко.
061/627-06-54, 064/22768-03. (205748)

МЛАДА и одговорна жена врши услуге чишћења станова, кућа, пословног простора, помоћ старијим лицима,
свакодневно кување, договор. 064/929-19-46.
(205859)

ЧУВАЛА бих дете, старију особу или помоћ у
кући.
063/864-77-64.
(205808)

ПРЕВОЗ ствари и робе
комбијем или пик-апом.
065/440-97-00, 061/62614-50. (205975)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, поправка и лакирање паркета. 013/602701,
064/341-79-60.
(205822)

СВЕ врсте физикалија,
утовар/истовар робе, селидбе, сечење/цепање
дрва, копање, кошење,
чишћење тавана, шупа,
подрума и слично. Дејан,
013/341-571,
065/440-97-00. (205975)

ВРШИ откуп старих половних машина, шпорета, фрижидера, бојлера,
старо гвожђе, лим. Златко.
061/627-06-54,
064/227-68-03. (205748)

КИРБИ, дубинско усисавање и прање тепиха,
итисона, превоз бесплатан.
063/755-76-98.
(205838)

ЗАМРЗИВАЧЕ, фрижидере, климе, поправљам
с гаранцијом и купујем
неисправне. 063/248734,
013/366-006.
(205776)

БРАВАРИЈА, надстрешнице, ограде, терасе,
врата, капије, израда и
од прохрома, врло повољно. 060/140-54-44,
Дуле. (105841)

СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар.
013/351-073, 064/15720-03. (205975)
ПОПРАВКА кровова и
остали грађевински радови.
064/866-25-76.
(205977)
СПРЕМАЊЕ станова,
пеглање и кување, повољно. Тел. 061/807-6299. (205972)
ЧАСОВИ математике и
физике,
ученицима
основних и средњих
школа, повољно. Тел.
064/280-30-68. (205957)

АЛУ и ПВЦ столарија,
ролетне, венецијанери,
комарници, уграђујем,
поправљам. 064/181-2500. (205630)
УСЛУЖНО копање, 80
дубине, 15 ширине.
064/568-95-76, цена по
договору. (205741)

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 21 година искуства.
013/251-78-97, 063/78251-48. (205861)

ЧАСОВИ српског, професорка, успех загарантован. 063/750-66-85.
(205942)

ПЕДИКИР, бесплатан
долазак на позив на вашу адресу. 060/366-0063,
013/366-006.
(2057769
ПРЕТРЕСАЊЕ кровова,
изградња нових, зидање,
бетонирање и остали
грађевински радови, повољно. 060/521-93-40.
(205700)
ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и лакирање. 061/314-90-18,
601-892. (205681)

ВОДОИНСТАЛАТЕР и
одгушења канализације,
адаптације купатила,
сервис, повољно, одмах.
377-930, 064/586-85-39.
(205851)

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим
кипером до два кубика.
065/334-23-38.

КОСИМ тримером врло
повољно и сечем дрва
моторном тестером, повољно. Зоран. 061/68367-48, 064/438-12-46.
(205962)
ЖЕНА са искуством чисти куће, станове, пословне просторе, кува,
пегла. 066/910-01-34.
(205880)
КОШЕЊЕ, крчење, сечење дрвећа, вађење пањева, сејање траве, фрезирање. 064/196-17-32.
(205886)

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!
ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ СМС-а
Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат број 1202 могу слати
ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.
Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности
ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ, ЛОКАЛИ,
ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.
Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца” будући да је уз текст
огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати одговарајућу изјаву.
Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима, као и са Законом о
оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити стопиран без права клијента на
надокнаду трошкова.
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ПОСАО

УСЛУГЕ

ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак, сејанац, ризла, утовар, истовар виљушкарима, услуге утоваривача, ископи
подрума, темеља и рушење објеката са одвозом.
064/595-98-01.
(205869)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
фарбање столарије, обрада шпалета, чисто, педантно,
повољно.
063/864-67-16. Влада.
(205914)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
– Борис – већ од 700 динара, с пик-апом, комбијима, камионима, екипа радника, монтирање, демонтирање, паковање ствари, кутије за паковање, фолија за
заштиту намештаја, селите
се без стреса. Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (Ф)

ОГЛАСИ

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис, већ од 700 динара, услуга селидбе пикапом, комбијем 1,5 т,
камионима 3, 5 и 7 т, са
радницима или без њих,
у свим правцима, плаћање могуће чековима,
100 дана и преко рачуна. Борис, 013/352-236,
063/253-028, 064/44466-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (F)
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ПОВОЉНО, превоз робе
и селидбе, комбијем, цена
по договору. 064/147-1477, 013/311-514. (202168)
СЗР „МАКИ” постављање, хобловање, полирање и лакирање. Мајстори
из
Дебељаче.
063/822-94-82, 063/86545-31. (203021)
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање, 28 година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs. 065/347-55-02,
011/288-30-18. (192865)

ДЕЗИНСЕКЦИЈА, уништавање буба гелом и
пастом, нов метод, без
прскања.
Славиша,
062/182-74-50. (201895)
ТЕПИХ сервис, прање
тепиха, мебла, унутрашњост аутомобила, превоз бесплатан. 066/333557. (204375)

ПРЕВОЗ шљунка, песка,
сејанца, шута са утоваром, утовар и истовар
виљушкаром, ископ багерима, изнајмљивање
возила с корпом за рад
на висини. 064/648-2450. (205154)
АГЕНЦИЈА чисти и одржава зграде, локале, станове, куће. 061/196-3932. (205998)

РОЈАЛ МГ, уградња, поправка: ролетне, венецијанери,
тракасте,
римске, панелне, роло,
зебра завесе, хармо-врата, туш-кабине, комарници, тенде, роло-заштитна врата. Горан,
013/351-498, 063/81620-98. (205667)

КОМБИ превоз робе и
селидбе, грађевински
материја, шут. Слободан.
064/348-00-08,
062/850-36-58. (204298)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка, израда инсталација,
ТА пећи, бојлера, најјефтиније
у
граду.
063/804-57-99. (206009)
СПРЕМАЊЕ, повољно,
пеглање, чување покретне баке или чување деце.
063/848-04-12.
(106012)
ПРАЊЕ тепиха, дубинско прање намештаја и
аутомобила. Наташа,
361-474, 060/361-47-41.
(206018)

СЕЛИДБЕ Борис, већ од
700 динара, пикап, комби 1,5 т, камиони 3–7 т,
утоварна рампа, са радницима или без њих, гаранција за безбедност
вашег намештаја, могућност складиштења
ствари. Борис, 013/352536,
063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (Ф)

СЕЛИДБЕ станова, локала, кућа, магацина,
екипа радника, све по
вашој жељи, за фирме
специјални
попусти,
бесплатан долазак и
процена посла од 00 до
24 сата, за вас радимо и
недељом. Изаберите најбоље. Борис, 013/352536,
063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (Ф)
ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством
из Дебељаче, с материјалом или без њега. Ноле
(имам
и
паркет),
013/665-220, 063/84774-38.

СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници, повољно. Вук. 064/176-9185,
063/278-117,
013/365-051. (204009)

ЕЛЕКТРОСЕРВИС „Лукић”, поправља веш-машине, фрижидере, замрзиваче, бојлере, шпорете, електроинсталације.
060/180-02-83,
013/251-28-97. (204158)
ОДГУШЕЊЕ одвода и
канализације специјалним машинама, може
преко рачуна. „Acqua”.
062/532-346. (204021)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, цена договор. 063/193-2229,
013/366-843.
(204291)

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

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне адаптације, замена
вирбли, вентила, бетерије и санитарије и
главне канализације, све
за воду, од 0 до 24 сата,
нон стоп, пензионерима
екстра попуст, долазим
одмах. 013/235-39-21,
064/290-45-09, 061/34820-00. (205512)

ОДВОЗ шута, земље, непотребних ствари кипером, рушење мањих
објеката. 064/144-88-44.
(ф)

ПРЕВОЗ малим кипером, шљунак, песак, сејанац, шут, утовар.
063/246-368. (205740)

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

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење
купатила,
адаптације, замена, поправке, одмах. 331-657,
063/777-18-21, 064/49577-95. (205013)

ШЉУНАК, песак, сејанац, ископи темеља, подрума, одвоз шута с утоваром. 063/771-55-44.
(205028)
KIZZA – превоз шљунка,
песка, сејанца, ризле
мањим и већим камионима.
063/218-894,
013/258-04-00.
KIZZA – истовар и утовар робе виљушкарима
на свим теренима, рушење старих кућа и других објеката, утовар шута с одвозом, ископ багерима.

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипс, демит фасаде, повољно, пензионерима
попуст. 061/626-54-06.
(205534)
ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче,
мешалице за бетон.
064/351-11-73. (205736)
СЕРВИС
телевизора,
осталих електроуређаја,
електричар, ауто-електричар, мобилних телефона, таблета. 063/80001-96. (205574)

ДУБИНСКО усисавање,
прање кревета, ембла,
15 година искуства. 334034,
063/839-75-93.
(205732)
ПРОФИ сервис „Гиле”,
сервис компјутера, поправка инсталација система, пратећих програма. Теренска служба на
територији
Панчева.
060/526-07-84. (205687)

KIZZA – сечење бетона
и асфалта до 20 цм, разбијање бетона свих величина и дебљина.
063/218-894, 013/25804-00.

РАЗБИЈАЊЕ и сечење
бетона с одвозом шута
или без њега. 064/64824-47, Горан.
ИЗДАВАЊЕ рамовске
скеле с превозом или
без, изнајмљивање агрегата. 064/648-24-47.

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са радницима
или без њих. Најповољније Иван. 063/107-7866. (ф)
КИРБИ, дубинско усисавање, прање тепиха,
намештаја. Мики, Тибор. 258-30-62, 065/32949-07. (205731)

KIZZA – изнајмљивање
ваљка за равнање и сабијање терена, насипање, набијање вибро-плочама. Жарка Зрењанина
68.
063/218-894,
013/258-04-00.

KIZZA – изнајмљивање
камиона с корпом за рад
на висини до 23 метра,
сечење и резање стабала
и грања. 063/218-894.

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације
по Србији, откуп намештаја. Иван. 063/10778-66. (ф)

ОБЕЗБЕДИТЕ аутомобил, локал, кућу, викедницу, стан, гаражу, најновијом
методом.
063/800-01-96. (205574)
ТВ СЕРВИС „Плус”,
оправка телеивзора, монитора, даљинских. Д.
Туцовића 28. 353-463.
(205590)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
061/283-66-41, 062/15602-07, 064/317-10-05,
„Скочко”. (2058839
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче,
шпорете, бојлере поправљамо квалитетно са
овереном гаранцијом.
„Фриготехник”,
361361,
064/122-68-05.
(205853)
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УСЛУГЕ

РОЛО НАЈ вам нуди поправку, уградњу ролетни, венецијанера, тракастих завеса, роло-комарника, хармо-врата,
туш-кабина, роло-врата
(челичних, заштитних),
тенди. Ми смо најквалитетнији, најјефтинији, с
највећом гаранцијом.
Проверите.
013/344594,
063/894-21-80.
(2058439)
ЛИМАРСКИ
радови,
олуци, окапнице, лајсне,
кровопокривачки радови, санације цурења,
преправке кровова, термо и хидро изолација,
долазак ненаплаћујемо.
Најјефтиније. 064/90339-23. (205859)

КЊИГОВОДСТВЕНА
агенција АОП „Кнежевић” Јабука, врши књиговодствене
услуге.
063/183-74-26. (205869)

ОГЛАСИ

ДЕВИЗНИ пензионер,
63, познанство озбиљне
шланг жене до 54.
061/167-77-46. (205706)

РАЗНО

УПОЗНАО бих жену до
45 година, материјално
обезбеђен. 063/809-8848. (СМС)

СЛОБОДАН мушкарац,
54 године, пријатног изгледа, тражи жену ради
дружења,
брака.
062/619-178. (105586)

ИНВАЛИДСКИ пензионер, 1968, тражи жену ради брака, сличних година.
065/672-87-01. (205709)
МУШКАРАЦ, 55 година,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену
или девојку до 40 година, ради дружења, излазака, звати око 21 сат.
013/352-203. (205839)
ИМАТЕ добру идеју за
бизнис, а недостају вам
средства. Јавите се.
064/025-82-88. (206015)
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ТУРИЗАМ

СОКОБАЊА, издајем
смештај, 500-600 динара/по особи, www.sokobanja-apartmanimira.com. 063/485-829. (и)
ВРЊАЧКА бања, издајем лукс стан, близу
центра,
повољно.
063/265-314. (205237)
СОКОБАЊА, апартмани
и двокреветне собе, ново,
кабловска. 061/636-0857. www.soko-banja.org.
Зорица. (2015117)
ИЗДАЈЕМ леп апартман
на Златибору на IV
спрату, има лифт, близу
аутобуске. Тел. 064/04962-72. (205820)
ИЗДАЈЕМО апартмане
на Златибору, за Панчевце
повољно.
063/337-851. (205654)
ПОВОЉНО
продајем
апартман у центру Златибора. 069/151-96-21. (205928)

На основу члана 137. став 1. тачка 15. Закона о спорту („Сл. гласник РС” бр. 24/2011 и
99/2011), члана 18. став 2. алинеја 16. и члана 45. Статута Јавног комуналног предузећа
за уређење и одржавање спортских терана и објеката „Младост” Панчево („Сл. лист града Панчева” број 9/2013) и Одлуке о буџету града Панчева за 2015. годину („Сл. лист града Панчева” број 28/14, 6/15 и 17/15), директор ЈКП-а „Младост” Панчево расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу термина и стаза на затвореном базену Спортско-рекреативног центра
„Стрелиште” Јавног комуналног предузећа „Младост” Панчево за период од
1. октобра 2015. до 15. јуна 2016. године
ЈКП „Младост” Панчево позива све заинтересоване спортске организације и друга
правна и физичка лица да поднесу пријаве за доделу термина и стаза на затвореном
базену, субвенционисаних средствима из буџета града Панчева за 2015. годину, као и
средствима у складу с Одлуком о буџету града Панчева за 2016. годину.
1. Општи услови
– да има својство правног лица са седиштем на територији града Панчева,
– да постоји и ради најмање годину дана,
– да није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности, да нема блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања и да није у последње две године правоснажном одлуком кажњаван за прекршај или привредни поступак у вези с њеном делатношћу,
– да је испунио своје уговорене и друге обавезе према установама, јавним и јавним комуналним предузећима чији је оснивач град Панчево, закључно са 31. децембром
2014. године,
– да има искуства у реализацији делатности којом се бави,
– да је евидентиран у матичним спортским савезима на нивоу Републике Србије.
2. Посебни услови
– да је рад спортске организације препознат и финансиран кроз буџет града Панчева,
– да је спортска организација члан Спортског савеза града Панчева.
3. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ТЕРМИНА И СТАЗА НА ЗАТВОРЕНОМ БАЗЕНУ
Спортског центра „Стрелиште” ЈКП-а „Младост” Панчево
1. Категоризација спортова по Правилнику о националној категоризацији спортова:
Категорија
I – 10 бодова
Категорија
II– 8 бодова
Категорија
III– 6 бодова
Категорија
IV– 4 бода
Категорија
V– 2 бода
остало
– 0 бодова
2. Масовност (0–20 бодова):
– Школа и млађи пионири
до 20 рег. чланова (2 бода), преко 20 чланова (4 бода)
– Пионири
до 20 рег. чланова (2 бода), преко 20 чланова (4 бода)
– Кадети
до 15 рег. чланова (2 бода), преко 15 чланова (4 бода)
– Јуниори
до 15 рег. чланова (2 бода), преко 15 чланова (4 бода)
– Сениори (4 бода)
3. Резултати за јунире, кадете и сениоре у сезони 2014/2015. (0–10)
4. Стручност тренерског кадра (број тренера, лиценца, школска спрема, досадашња искуства тренера...) (0–10)
5. Предложени план и програм рада клуба у наредне три године (0–20)
СУБВЕНЦИОНИСАНИ ТЕРМИНИ ЗА ЗАТВОРЕНИ ПЛИВАЧКИ БАЗЕН
Термини

Период (сат)

Број стаза на базену

УТОРАК, СРЕДА, ЧЕТВРТАК, ПЕТАК

7–8, 8–9, 9–10, 10–11, 11–12

СЕДАМ СТАЗА

УТОРАК, СРЕДА, ЧЕТВРТАК, ПЕТАК

16–17, 17–18

ДВЕ СТАЗЕ

УТОРАК, СРЕДА, ЧЕТВРТАК, ПЕТАК

18–19, 19–20, 20–21, 21–22,
22–23, 23–24, 24–00, 00–01

ОСАМ СТАЗА

СУБОТА, НЕДЕЉА

7–8, 8–9, 9–10, 10-11

ОСАМ СТАЗА

КАНДИДАТИ ИМАЈУ ОБАВЕЗУ ДА ДОСТАВЕ СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:
– Доказ о резултатима за 2015. годину (потврда матичног савеза Републике Србије),
– Копија диплома и лиценци тренера,
– Списак чланова клуба по селекцијама,
– Пријава на Јавни позив.
Пријаве се подносе у ЈКП-у „Младост” Панчево на адресу: Панчево, Масарикова 1-а, други спрат, с назнаком ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РАСПОДЕЛУ ТЕРМИНА ЗА
ЗАТВОРЕНИ БАЗЕН – НЕ ОТВАРАЈ.
Одлуку о додели термина доноси директор ЈКП-а „Младост” Панчево на предлог
Комисије за расподелу термина ЈКП-а „Младост” Панчево, а уз сагласност Комисије
за спорт града Панчева.
Листа одобрених спортских организација које ће бити корисници поменутих субвенционираних термина на затвореном базену биће објављена на сајту
www.jkpmladost.rs.
Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију, као и право приговора на листу у року од три дана од дана објављивања листе на
поменутом интернет сајту.
Коначну одлуку по приговору доноси директор ЈКП-а „Младост” Панчево на предлог Комисије за расподелу термина ЈКП-а „Младост” Панчево и уз сагласност Комисије за спорт града Панчева и објављује се на поменутом сајту.
Предлагачи чија пријава буде коначно прихваћена и одобрена за добијање субвенционираних термина на затвореном базену закључују уговор с директором ЈКП-а
„Младост” Панчево, којим се регулишу међусобна права и обавезе уговорних страна.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Јавни позив ће се објавити на интернет страни ЈКП-а „Младост”
www.jkpmladost.rs и у листу „Панчевац” с роком за подношење пријава од пет дана од дана објављивања у листу „Панчевац”.
Све информације у вези с Јавним позивом могу се добити на и-мејл:
opstiposlovi@jkpmladost.rs или телефон 013/354-178.
(Ф)
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marketing@pancevac-online.rs

Последњи поздрав колеги

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО

РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА – ЛОКАЛА
Локал бр. 10, у ламели 5, укупне површине 10,52 м2, на Зеленој пијаци, Улица
Ослобођења бб, по почетној цени од 1.000 дин./м2.
Рок за достављање понуда је осам дана од дана објављивања Конкурса.
Ближи услови Конкурса биће истакнути на огласним таблама Радне заједнице
(Панчево, Димитрија Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене пијаце у
Панчеву.
(Ф-1701)

Акционарско друштво „Феромонт опрема” у Панчеву, Скадарска улица бр. 77,
позива заинтересоване да се пријаве на Оглас за следеће послове:
1. Сарадник на пословима техничке припреме:
– два извршиоца са искуством од најмање три године на пословима техничке припреме у металопрерађивачкој индустрији, на неодређено време с пробним радом.
Школска спрема: средња или виша стручна спрема машинске струке. Обавезно познавање AutoCad програма.

КОСТА ПАВЛОВ
Био си пријатељ, колега, увек расположен и духовит.
Хвала Ти за сваку испричану причу, виц и лепу
реч.
ЈЕЦА, КОСА, РАДА, ГАЈА и СТОЛЕ

Управа Дома здравља Панчево

(147/205984)

(96/ф-1704)

С болом у души последњи поздрав нашем вољеном супругу, оцу и тасту

МИЛИЦА МАРЕНДИЋ
Почивај у миру!
Последњи поздрав Милици од пријатеља, колега
и колегиница из службе Хитне медицинске помоћи
Панчево.
(124/205889)

МИРОЉУБУ БАТИ ЖИВКОВИЋУ
Од 15. септембра

2. Сарадник на пословима техничке припреме – приправник:
– један извршилац на одређено време у трајању од једне године с могућношћу радног односа на неодређено време. Школска спрема: средња или виша стручна спрема машинске струке. Обавезно познавање AutoCad програма.
3. Шеф производње:
– један извршилац с искуством од најмање три године на пословима управљања производњом у металопрерађивачкој индустрији, на неодређено време с пробним радом. Школска спрема: средња или виша стручна спрема машинске струке.

др МИРОЉУБУ ЖИВКОВИЋУ

Супруга НАДА, ћерка СЛАЂАНА и зет САША
(33/205587)

Последњи поздрав драгом течи

МИЛИЦА МАРЕНДИЋ
1958–2015.
борави само у мојим лепим сећањима.
НИКОЛА
(100/205809)

Оглас је отворен до 15. октобра 2015. године. Заинтересовани треба да поднесу
пријаву са Curriculum vitae на адресу: „Феромонт опрема” а. д. 26.000 Панчево, Скадарска 77 или на e-mail:
office@feromontoprema.rs.
Информације на тел. 013/331-277, од 8 до 15 сати.
(Ф-1733)

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

ВЛАДИМИРУ ЛУКИЋУ

Последњи поздрав драгом куму

од породица ВИЛОТИЋ и ТОШИЋ.
(68/205729)

После дуге борбе са болешћу, 22. септембра
2015, у 84. години, преминуо је наш драги

Последњи поздрав

а осталим радним данима
од 8 до 13 сати

Др МИРОЉУБ ЖИВКОВИЋ
ВЛАДИМИР ЛУКИЋ
Са захвалношћу и љубављу чуваћемо га вечно у
сећању.

КОСТИ ПАВЛОВУ

Проф. др ДУШКО КОЛУНЏИЋ
с породицом

КОСТА

Син СТЕВАН и снаја БРАНКА с многобројном
родбином и пријатељима
(101/205810)

(24/205555)

ПАВЛОВ
Последњи поздрав драгој куми

Коле, увек ћемо те се с
љубављу сећати.
Брат СТЕВА с децом

од породице ПЕТАКОВИЋ.
(81/ф-1703)

(112/205867)

МИЛИЦИ

18. септембра 2015, у 76. години, преминуо је наш

Породица ДЕДЕИЋ
(136/205937)

Др МИРОЉУБ ЖИВКОВИЋ
БАТА

Последњи поздрав

радиолог

КОСТА ПАВЛОВ

1939–2015.
Сахрана је обављена 21. септембра 2015, у 13 сати, на Старом православном гробљу, у Панчеву.
Ожалошћени: супруга ЈОВАНКА, син АЛЕКСАНДАР,
ћерка МИЛАНА, унуке ЈОВАНА, АЛЕКСАНДРА, МАРИЈАНА
и АНАСТАСИЈА, унуци НИКОЛА, СТЕФАН и МЛАЂАН
и остала родбина
(99/205804)

1936–2015.
Драгом течи захвалност за упокојене молитве.
Заувек сећања, НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ
с породицом.
(41/205632)

САШИ РАДИВОЈЕВИЋУ

12. II 1963 – 23. IX 2015.
Сахрана ће се обавити 24. септембра 2015, у 14 сати, на
Новом гробљу у Панчеву.
Супруга АНА с родбином ИВАЊАК
(143/205965)

Четвртак, 24. септембар 2015.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

29

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и пријатеље да је 19. септембра
2015, у 51. години, трагично настрадао наш драги

НИКОЛА ЈОКОВИЋ ПИЏА
1965–2015.
Једина утеха у овом тренутку за нас је да си живео и умро онако како си ти желео.
Твоја породица
(79/ф-1702)

Последњи поздрав

Последњи поздрав куму

Последњи поздрав тата

ПИЏИ

НИКОЛИ

Последњи поздрав другару

НИКОЛА ЈОКОВИЋ ПИЏА

НИКОЛИ ЈОКОВИЋУ ПИЏИ

Друштво са сплава: ЗОРАН, ЕВКА, НИЏА, САЛЕ,
МИЛИЦА, МАРКО, БАТА, СЛАВКА, ГОРАН, БОЛЕ,
ПЕДА, БУКИ, МИЛАНЧЕ, ЗОРИЦА, МАЂАР, ПЕРКАН,
ЖИКА РВАЧ, ЂУРА МИНИСТАР, ШВАБА, БЕБЕК,
ГАВРА И СТИЈЕЉА.

ЗОКИ, СТЕВА, ЈАЛЕ, НЕША, СТИЈЕЉА,
МИЦИ, СИБИН, БЕРИ, МАРЦИ, МРША,
ВОЈА, ШОЛЕ, НЕША, ЈОЦА, ЂОЛЕ,
МИКИЦА, МОЦ, ДОКСИ, МИЛОК,
ПАНТА, РАДЕ, МИМИ, БОКА, САВИЦА,
НИКОЛА, МИШКО, ЋУРЕ, КРНА,
БРАНЧЕ, ЋОРА, ДАРКО, ЈАНКЕЉА,
МИКА и БРАНКО ФРИЗЕР

од ЗОРАНА, ЕВКЕ
и НИКОЛИЦЕ.

од сина УРОША.

(115/205870)

(144/205978)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

(128/205909)

Последњи поздрав

(114/205868)

НИКОЛИ
ЈОКОВИЋУ

ПИЏИ

Последњи поздрав драгом другу

Последњи поздрав драгом пријатељу

НИКОЛИ ЈОКОВИЋУ
ПИЏИ
НИКОЛИ ЈОКОВИЋУ ПИЏИ

од колектива
„Ауто Бобан” д. о. о.

од породице
РАДОЈКОВИЋ.

(32/205581)

(34/205588)

Последњи поздрав драгом пријатељу

НИКОЛИ
ЈОКОВИЋУ

Брзина је била твој живот до последњег тренутка.

ПИЏИ
НИКОЛА ЈОКОВИЋ ПИЏА

ДУЦА БОРКОВИЋ

МИЛАН ПАВЛОВ
с породицом

(118/205874)

(45/205647)

од породице ПЕТАКОВИЋ.
(80/ф-1703)

Породице МЕХАНОВИЋ и КОСТЕ
(134/205930)
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Последњи поздрав драгом куму

Последњи поздрав нашем пријатељу и
мајстору

Последњи поздрав

НИКОЛИ
ЈОКОВИЋУ

НИКОЛА ЈОКОВИЋ НИЏА
НИКОЛИ ЈОКОВИЋУ
НИЏИ

НИКОЛИ ЈОКОВИЋУ
Био си мој живот...

Тетка НАДА, теча
ВЛАДА, сестре
СИЛВИЈА и СЛАВИЦА
и породица
СТОЈАНОВИЋ
(91/205780)

Нека те чувају анђели...

Последњи поздрав пријатељу

од кума DOXIJA с породицом.

Твоја ЈАСА

од ТОЗЕ, БАНЕТА, СРБЕ и КРИФНЕ.

(72/20575

(76/205750)

(74/205750)

Последњи поздрав драгом Ниџи, човјеку
с великим срцем!

ПИЏИ
НИКОЛА ЈОКОВИЋ ПИЏА
Било једном једно велико срце.
Куцало је 19.000 обртаја у минуту...
ШТЕФ, НИЏОЈКА и САЊА

САЛЕ ЦИТАДЕЛА

(126/205900)

(122/205876)

НИКОЛА ЈОКОВИЋ НИЏА
Последњи поздрав

НИКОЛА ЈОКОВИЋ
Читав живот смо се дружили, а како сада
прихватити да те више нема и да никада
више нећу чути твој глас.
Памтиће га његова другарица
СЕКА БОСАНКА.

Твоја ЦЕЦА

(73/205750)

(75(20575

НИКОЛА ЈОКОВИЋ
Живео си и умро за мотор. Надам се да сада возиш неким лепшим стазама.
МАЂАР с породицом
(61/205690)

НИЏИ
од ОЛИКЕ, ЈАНИКЕ,
ТИНЧЕТА и ТЕКИЈЕ.
(69/205733)

Драги наш брат, девер и чика

Последњи поздрав чика

Последњи поздрав нашем

Последњи поздрав нашем другу и члану

МИРЕТУ

ПИЏИ

ДРАГОМИР ТОДОРОВИЋ МИРЕ
1954–2015.

МИРЕТУ
од ДОКТОРА, ЗИНДЕ, ПАКИЈА, РОГЛИЋА, КОЈЕ, КАСАПЕ,
ДИВЦА, СОКРАТА, ШКЕТА и СЛАЂАНА.
(110/205622)

Последњи поздрав

Драгом брату

преминуо је 21. септембра, а сахрана је обављена 23. септембра, на Старом православном гробљу.
Никада га неће заборавити његови: ЛАЗА,
МИМА, ДУЊА и ТАЊА

од Лазиних другара.

од чланова
Аеро-клуба „Утва”

(102/205814)

(142/205958)

(46/205647)

Последњи поздрав другу

Последњи поздрав

МИРЕТУ

МИРЕТУ

МИРЕТУ

МИРЕТУ

Последњи поздрав драгој баки

од ГАРИЈА, ВЕСНЕ,
НАТАШЕ и ЈЕЛЕНЕ.

од унуке ЈОВАНЕ,
зета НЕНАДА
и праунука ЈОВАНА.

(135/2059329

(131/205921)

Последњи поздрав

НИКОЛИ
ЈОКОВИЋУ
ПИЏИ

Последњи поздрав

последњи поздрав од брата ЈОВИЦЕ и сестара
ЉУБИЦЕ, РУЖИЦЕ, ДАНИЦЕ и ВЕРИЦЕ
с породицама.

од ЗУБЕ, БИЉЕ
и СМИЉАНЕ.

од његовог Удружења
голубара СС-112.

од ЈОВАМБЕ
и МАЈЕ.

(105/205832)

(106/205836)

(107/205837)

(153/4628)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
понедељком и уторком од 8 до 20, а осталим радним данима
од 8 до 13 сати

ЗВЕЗДАНИ СТОЈАДИНОВ ЦИЦИ

1938–2015.
Чуваћемо те од заборава.
Твоје ћерке ДУШАНКА и ОЛИВЕРА, зетови МИШО
и МАРКО и унука ЈОВАНА
(130/205921)

,ПАНЧЕВАЦ

телефон:
013/301-150

Четвртак, 24. септембар 2015.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

31

15. септембра преминуо је мој тата

Последњи поздрав вољеном супругу, оцу, деди...

ДОБРИВОЈУ ИВАНОВИЋУ

ЉУБИНКО НЕНАДИЋ

1944–2015.
Наш вољени преминуо је 20. септембра. Сахрана ће бити обављена 24. септембра 2015, у 13 сати, на гробљу Котеж.
Заувек његови вољени супруга ЈЕЛИЦА и синови ДАРКО и ДЕЈАН
с породицама

10. XI 1930 – 15. IX 2015.

(109/1205845)

Сахрана је обављена 17. септембра 2015, у Омољици.

Мој деда

Ожалошћени: ћерка СВЕТЛАНА и зет СТЕВАН
(9/205518)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

Последњи поздрав великом делији

Последњи поздрав чика

Последњи поздрав драгом

ЉУБИНКО НЕНАДИЋ ЉУБО
Нека Те Господ чува и пази у бескрају космоса,
како сам Те Ја чувао и пазио у овоземаљском животу.

ДОБРИВОЈУ

ДОЦКУ

Породица ВАРМЕЂА

ДРАГАН, ТАЊА
и ДАНИЦА

(146/205983)

(145/205982)

Тихо и достојанствено, као што је и живела, овај
свет напустила је

ЉУБЕТУ
ЈОЦА ЖУЈОВИЋ
с породицом

ЉУБИНКУ

(47/205648)

Последњи поздрав

СОФИЈИ ИЛИЋ

Унук БОБАН, снаха ТАТЈАНА и праунуци
СТЕФАН и МАТЕЈА

ЉУБИНКУ
Хвала Вам за сву доброту и разумевање.

НЕНАДИЋУ
Последњи поздрав драгом брату

С поштовањем ВЕРА
НЕШКОВИЋ

од породице БЛИНДАР
и баба РАЦЕ.

(11/205518)

(48/205650)

У недељу, 20. септембра, преминуо је наш вољени

Породица ПЕТКОВСКИ

ГОРДАНА КОЈИЋ

ДУШАНУ ВЛАЈКОВИЋУ

(123/205879)

1924–2015.
Наша вољена је преминула 20. септембра, али ће
у нашим срцима вечно живети.
Ожалошћени: унуци САЊА и ПРЕДРАГ, снаја
ГОРДАНА и сестра ЗОРА

1933–2015.
Твоја доброта, племенитост и духовност неће
нам дати да те заборавимо.

Последњи поздрав комшиници

Брат СЕКУЛА с породицом

ДУШАН ВЛАЈКОВИЋ

(44/

13. септембра 2015, у 31. години, изненада нас је
напустила наша драга

(10/205518)

(43/205642)

7. X 1938 – 20. IX 2015.
Сахрана је обављена 22. септембра, на гробљу у
Омољици.

Последњи поздрав

СОФИЈИ
од комшија: породице
ЈАНКОВ и ПОПОВИЋ.

Ожалoшћена породица ВЛАЈКОВИЋ
(119/205874)

(133/105929)

БРАНКИ КОНДИЋ

Последњи поздрав куми

од колектива Анестезије ОБ Панчево.

МАРИЈА ЧОЛАК

(151/206007)

Вечно ће живети у нашим срцима.
Ожалошћени: мајка СЛАЂАНА, син НИКОЛА,
отац ДРАГАН са супругом ЗОРИЦОМ, брат
БАТА са супругом САНДРОМ и децом, ујак
СЛАВИША с породицом и сестра ДРАГАНА
с породицом.

од кумова ДУЛЕТА
и ЉИЉЕ с породицом.

(137/205943)

(132/205929)

Обавештавамо пријатеље да је 21. септембра
2015. године умрла наша драга супруга, мајка и
бака

Дванаест година откако
није с нама

СНЕЖАНА ЖИВАНОВИЋ
СОФИЈИ

(26/205560)

ЗДЕНКА
РАЂЕВИЋ

ЈОВИЦА

ВЕРИ

1966–2015.
Нека те чувају анђели!
Твоја сестра СВЕТЛАНА с породицом

Почивај у миру!
Драгој Зденки
последњи поздрав од
комшија у Кнеза
Михајла
Обреновића 65.

од МИРОСЛАВА.

(27/205560)

(150/206001)

(19/205539)

СНЕЖАНА ЖИВАНОВИЋ

СОФИЈА ИЛИЋ

Последњи поздрав

1966–2015.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Мама ВЕРА, син ЈОВАН и ПРЕДРАГ с породицом

ДОДЕВСКИ

Сахрана је обављена 23. септембра, на Католичком гробљу, у Панчеву.
Вечно ће живети с нама.
Породица
(38/205612)

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

ЦИПЕ
„А само један трен да
смо унапред знале да
заувек одлазиш, све
бисмо ти тада рекле, да
фалит ћеш нам, сваки
минут, сваки дан...”
Твоје супруга
ДРАГИЦА и ћерке
САНДРА и ЈЕЛЕНА
(92/205789)

Последњи поздрав драгом комшији

16. септембра 2015. преминула је наша

ЉУБОМИРУ ПЕТРОВУ
ЗДЕНКА РАЂЕВИЋ
Станари зграде у Вељка Влаховића 18, Панчево
(67/205721)

1949–2015.
Увек ће те волети твоји најмилији.
(28/205561)
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Последњи поздрав

Последњи поздрав

С великим болом опраштамо се од наше

ТАЊИ

ТАЊИ ПЕТРОВИЋ
1973–2015.
Драга Тања, нека те носе анђели до раја, а заувек ћеш живети у нашим срцима.

ТАЊЕ ПЕТРОВИЋ

Тетка РУЖИЦА МАРКОВИЋ с породицом

1973–2015.

(58/205688)

од кума ГОРАНА
ОКУКЕ с породицом.
(90/205780)

Последњи поздрав

Нашла си мир у Божјим рукама.
Нека те анђели чувају на небу, а ми ћемо те у нашим срцима чувати од заборава!

Твоји: отац СИМА, брат ГОРАН, снаја ДАНИЈЕЛА
и братанац МИЉАН
(57/205688)

Последњи поздрав

ТАЊА ПЕТРОВИЋ
Дубоко саучествујемо у болу с комшијом Симом због
изгубљене ћерке.
Станари у Моравској 11
(64/1205705)

ТАЊИ
од РОГЛИЋА.
(111/205627)

ТАЊИ
ПЕТРОВИЋ

Последњи поздрав драгом пријатељу

Куме, сећање неће избледети

Последњи поздрав

Последњи поздрав

од тетка АНКИЦЕ.
(37/205601)

Последњи поздрав драгом куму

БОЖИДАРУ

БОЖИДАР ПЕРОВАНОВИЋ

БАТИ

ПЕРОВАНОВИЋУ

БОЖИДАР ПЕРОВАНОВИЋ
1944–2015.
БОЈАН, СОЊА, МИХАЈЛО и НЕМАЊА
(138/205948)

од прије ЉУБИЦЕ
ВЕЛШ.

од породица ЖУГИЋ
и ТРИФУНОВИЋ.

(94/205787)

(103/205823)

Последњи поздрав деки

Последњи поздрав другу, пријатељу, куму, рођаку и легенди

Заувек ћеш бити у нашим срцима, док живимо ми, живећеш и ти.
Син МИЛОВАН, снаха САНДА
и унука МИА

Последњи поздрав драгом и вољеном супругу

БОЖИДАР
ПЕРОВАНОВИЋ

Породица ЈОВИЧИЋ

(93/205787)

(139/105948)

19. септембра преминуо је наш вољени

Последњи поздрав драгом стрицу и ујаку

БОЖИДАРУ

НИКОЛИ ТОМИЋУ

ПЕРОВАНОВИЋУ

БОЖУ
ПЕРОВАНОВИЋУ

БОЖИДАР ПЕРОВАНОВИЋ
Његови: ћерка ЈЕЛЕНА, зет ДЕЈАН и унука НАЂА
(55/205680)

Супруга ДУКАДИНКА
(86/205775)

Последњи поздрав драгом и вољеном оцу и деди

Унука АНА, ћерка
ВЛАДАНА и зет БАНЕ
(56/205680)

Последњи поздрав

БОЖИДАРУ
од: ДОЦЕ, БОРЕ,
МЕЦИНГЕРА, СТЕВЕ,
ЗЕЦА, РИНГА,
ДУНЧЕТА, КАРИНЕ,
ВУЈЕ, РАНКА,
БАДЕЊАКА,
КРСТА и НЕЂА

ПЕРОВАНОВИЋУ
Братанац ЈОВА,
сестрић ЗОРАН
и сестричина РУЖА
с породицама.

(125/205899)

(77/205756)

НИКОЛИ ТОМИЋУ

ЈОЗЕФ МАРКО
1934–2015.
Последњи поздрав од супруге МИЛУНКЕ.

Син БОБАН, снаја СНЕЖАНА и унук НЕМАЊА

(120/205875)

(87/205775)

др ЖИВКОВИЋУ

Последњи поздрав драгом и вољеном оцу и деди
од станара у
Војвођанском
булевару 20.
(42/205633)

ЈОЗЕФ МАРКО

,ПАНЧЕВАЦ

НИКОЛИ ТОМИЋУ

1934–2015.
Хвала ти за све што си учинио за нас.
МАРИО и МИМА с породицама

Ћерка БЕБА, зет МИЛАН и унуци УРОШ и ЛАРА

(121/205875)

(88/205775)

телефон:
013/301-150

РАДМИЛА НОВАКОВИЋ
27. IX 2014 – 27. IX 2015.
Искрада се прва година откако си отишла. Нека
твоја душе нађе свој мир!
С тугом и захвалношћу успомену чувају брат
ДАНИЛО, снаја БОЈА, братаница ЉИЉА
и братанац ЗОРАН с породицом
(148/205987)
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Прошло је шест тужних месеци откако ниси с нама, а неутешни смо као првог дана.
У суботу, 26. септембра 2015, у 11 сати, посетићемо те у
твојој вечној кући.

Најдражи тата

ЈОВАН БОРКОВИЋ
27. IV 1950 – 2. IV 2015.

ЈОВАН БОРКОВИЋ
1950–2015.

Заувек тужни за тобом.
Супруга СЛАВИЦА, синови ДУШАН и СТРАХИЊА
с породицама и сестра ЈЕЛИЦА с породицом
(117/205874)

Прошло је шест месеци откако си нас напустио, али сам сигуран да ме
чуваш јер сам све трке посветио теби.
26. септембра је десет година откад није с нама вољена супруга и
мајка

Твој ПИОН
(116/205874)

МИЛИЦА ЦВЕТИЋ

Драга мама и бакице

Прошле су три године откако није с нама наша драга

ВИДА
САМАРЏИЋ

ЈЕЛЕНА ЈЕКА ТРКУЉА
1976 – 27. IX 2012.
Много, много нам недостајеш...
С љубављу породица СТЕПАНОВ.
(108/205840)

2012–2015.
Дуге три године без тебе, остали су бол и празнина.
Воле те: ћерка РАДА,
унука ЈЕЛЕНА, унук
УРОШ, зет ГОРАН
и прија ДЕСА

Време пролази, а туга и бол су исти као и првог дана.
Болест је била јача од наших и твојих жеља. Питамо се одакле је у
теби било толико снаге да у тежини своје болести храбриш себе и
нас.
Топлина твоје душе и твоје велико срце живеће с нама док смо живи.
Заувек неутешне породице ЦВЕТИЋ и ТОМИЋ.
(104/205828)

27. септембра 2015. године навршава се
шест месеци откако је Господу отишла наша мила

СЕЋАЊЕ

(127/20)

29. септембра, у 11 сати, на Новом гробљу, у
Панчеву, даваћемо четрдесетодневни помен

Годину дана бола и туге за нашом Надом

ВИДА
САМАРЏИЋ

СТАНА ДРАГАШ

2012–2015.

НАДЕЖДА КРЕСТИЋ

НИКОЛИ ЂУРИЋУ

26. IX 2014 – 26. IX 2015.

Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав
јача од заборава!
Твоја супруга НАДА, ћерка СНЕЖАНА,
зет ДЕЈАН, брат ЉУБА и твоји унуци ТЕОДОРА
и ФИЛИП

Имала си безграничну љубав за све нас. Свака
реч, покрет и дан сећају на Тебе. Твоје име је
наш понос, а Твој одлазак доживотна рана.
Неутешни: САЊА, МАРКО, МИЛИЦА,
МИЛАН и СТАНКО

(98/205795)

(25/205559)

Сећање на драге родитеље

Сећање на драге родитеље

ЖИВАНОВИЋ

ФИЛИПОВИЋ

ОЛГА

ЛАЗАР

СТОЈАНКА

Мајко, и после три године твоја љубав и топлина не престају да
нас греју. Волимо те.

Супруг ЂУРА, ћерка
СНЕЖАНА
и зет ДРАГАН
(113/205868)

Рођ. Стојсављевић
Тог дана, у 12 сати, на православном гробљу у Вршцу, одржаћемо помен.
Исусе благи, помилуј нашу Стану у свом
очинском наручју и прими је у свој вечни
дом, где се непрестано слави пречасно и
величанствено име Твоје, са Оцем и Светим духом у векове векова. Амин.
Воле те и љубе твоји: унуци УРОШ
и ДРАГАН, зет МИХАИЛО и кћери
НЕВЕНА и ОЛИВЕРА
(152/206023)

СЕЋАЊЕ

БРАНИМИР

2012–2015.
1990–2015.
Успомену на њих чува ћерка МАРИЈА с породицом.

1997–2015.
2006–2015.
Заувек ћемо вас памтити.
МИЛЕНА и МИЛОШ с породицама

(141/205951)

(140/205950)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

ЈЕЛЕНА ЈЕЛА ВАСИЉЕВИЋ
Породица
(51/205664)

понедељком и
уторком од 8 до 20,
а осталим радним
данима
од 8 до 13 сати
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Обавештавамо родбину и пријатеље да се у
суботу, 26. септембра 2015, навршава годину дана откад нас је напустио наш драги

У суботу, 26. септембра, у 10.30, на Новом
гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој и вољеној

БАБА КЕВА
Увек ћеш бити у нашим
срцима.

МИЛАН ТАДИЋ
Отишао си тихо, изненада, али твоја доброта живеће заувек у срцима твојих најмилијих.
Супруга СЛОБОДАНКА и ћерка
ВАЛЕНТИНА с породицом

БОГДАН ПЕТРОВИЋ
Помен ћемо му одржати тог дана, у 11 сати, на Старом православном гробљу, у
Панчеву.

26. септембра 2015. навршава се девет година
од смрти наше драге

Твој праунук БОРКО,
унука БРАНКА и зет
ВЕЛИБОР
(85/205774)

Породица

Тугују за тобом твој син ЉУБОМИР
и ћерка ЉУБИЦА с породицама.

(36/205602)

(82/205772)

(49/205661)

ПОМЕН

МИРОСЛАВКИ
САВАНОВИЋ

5. октобра 2015. навршава се годину дана од
смрти моје сестре

МИРОСЛАВКА
САВАНОВИЋ

БЛАГОЈА

ЖЕЉКЕ

СТАМЕНКОВСКИ

1978–2006.
Девет година је прошло, али сећање и туга
вечно трају.
Заувек си у нашим срцима.

Твоји: супруга НАДА,
ћерке ВЕРИЦА
и ЉИЉА и унуци
ВЛАДАН и ДАЛИБОР

Твоји: отац БОРКО,
мајка РАЈНА и брат
ЖЕЉКО

(54/205678)

(7/205511)

26. септембра 2015. навршавају се две године
откако нас је напустила
наша драга

Навршава се годину дана откад није с нама
наш отац и супруг

МИОДРАГ
А. БОГОЈЕВИЋ

ДРАГАНА

СЛОБОДАН
ШАЈИН

Твој брат БРАНИСЛАВ МИЛИЋЕВ с породицом
и син САША с породицом

27. IX 1997 – 27. IX 2015.
Тог септембра, тог јутра
нисмо умрли ми, али
скоро као да јесмо.
Мама АНГЕЛИНА
и сестре ГОРДАНА
и ЈЕЛЕНА

1946–2014.
Пуно суза је пало кад је
твоје срце стало. У срцу
је туга, на гробу тишина, а у твојој кући велика празнина.
Супруга БРАНКА
с најмилијима.

(97/205749)

(95/205710)

(12/205519)

ВЕРЕ ФИЛИПОВИЋ

АВРАМОВИЋ

2010–2015.

Бол је велики, туга у срцима доживотна. С љубављу те се сећамо, с поштовањем помињемо.

ДРАГАНА ГАГА
ЂУРАЂЕВИЋ

Твоји најмилији

С љубављу
и поштовањем
синови ПРЕДРАГ
и БРАНИСЛАВ
и супруга НАДЕЖДА.

(66/205717)

(63/205694)

ЈАНКОВ

Чувамо успомену на тебе.

27. септембра навршава
се тужних четрдесет дана откад ниси с нама.
Бићеш у нашим срцима.

АНА
НИКОЛИЋ

Пет година без нашег

(83/205774)

СЕЋАЊЕ

САВАНОВИЋ

ЛАЛОВИЋА

СОЊА
ПЕТКОВСКИ

1939–2015.
Остаћеш заувек у нашим срцима.
Ожалошћени супруг
РИСТА, син ЗОРАН
с породицом и ћерка
МАРИНА с породицом

Ожалошћени девер
БЛАГОЈЕ и јетрва
ЗОРИЦА с породицом

С љубављу и поштовањем чувамо те од заборава.
Твоји најмилији

1972–2003.
Заувек си у нашим срцима.
Тата ИЛИЈА, мама
ЉУБИНКА и брат
МИРОСЛАВ

(60/205689)

(59/205689)

(71/205745)

(53/205671)

27. септембра 2015. навршава се година откад
није с нама наш вољени тата, деда и таст

Твоја унука МИЉАНА

МИРОСЛАВКА

БОГДАНА
АНА
НИКОЛИЋ

Све док те спомињемо
ти си међу нама.

СЕЋАЊЕ

Жао нам је што ниси дочекала рођење праунуке Хелене.
Твоја унука БОЈАНА
с породицом
из Шведске.
(84/205774)

Десет година откако ниси с нама

27. септембра десетогодишњи помен

ЛАЗАР
ТРЕНЕВСКИ

СЕЋАЊЕ

БЕЉИН

1952–2005.

ГЕОРГ СТРАПКО БУЦА

СУЗАНА

2001–2015.

2009–2015.
Син ЗОРАН и ДУШИЦА

Твоје ћерке ВИОЛЕТА и МАЈА, унуци ТАЊА,
МАРКО и ЛУКА и зетови БРАНА и НОВИЦА

1939–2005.
Бол, празнина, туга
остају вечно, једино те
чувам у мом срцу.
Неутешна супруга
ЖИВАДИНКА

(50/205662)

(62/205692)

(2/205496)

(65/205708)

Сећање на моје драге родитеље

РАНКО
ТЕОДОСИЋ

27. IX 1981 – 27. IX 2015.
С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.
Твоји најмилији

Знао си колико смо те волели, али никада нећеш
сазнати колико нам недостајеш.

МИЛОРАД

ЈЕГДОМИР
ЈЕШО
ДРЧЕЛИЋ

Годишњи помен

Нека те у тишини вечног мира прати наша
љубав јача од заборава.
Супруга ЕЛЕНА, син
ГОРАН, ћерка ЛИДИЈА
и зет ПЕТАР
(78/205764)

СЕЋАЊЕ

КАТУЦА

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
ГЕОРГ СТРАПКО
РАЗУМЕНКО

ЉИЉАНА

13 година

седам година
Ћерка МИРА с породицом
(30/205572)

Док живим, трајаће туга, љубав, успомене и непреболна празнина.
Супруга ОЛИВЕРА
(35/205600)

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

ПЕТАР ЛЕПЕДАТ
28. IX 2013 – 28. IX 2015.
Супруга РУЖИЦА
(29/205562)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Четвртак, 24. септембар 2015.
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Наша вољена девојчица

СЕЋАЊЕ

ВЕСЕЛИНОВИЋ

ЈЕЛЕНА НОВАКОВИЋ

ВИДОСАВ

КОСОВКА

1936–1985.

већ четрдесет дана спава без нас.
Туга преголема, бол несавладив, љубав бескрајна.
Као и сваког дана, и тог 25. септембра 2015, у 11
сати, бићемо крај њене вечне куће.

1937–2014.

Син РАДЕ с породицом

Неутешни тата и мама

(1/204443)

(52/205669)

Прошло је петнаест година откад није с нама
наша драга

Шест година ниси с нама, много нам недостајеш

26. септембра 2015. навршава се деветнаест година откако нас је напустио драги супруг и отац

Драга моја дадо

ВАСА КЕПИЋ

ЈЕЛЕНА

СТАНИМИР ЛЕМАЈИЋ ЛЕМАЈА

Тог дана, у 11 сати, посетићемо његову вечну кућу и залити цвеће сузама, јер време не лечи тугу
у срцима и не умањује празнину с којом живимо
без њега.
МАЛЕНА, БАНЕ и БЕБА

МАГДАЛЕНА

1937–2009.

Успомену на њу чувају
њени најмилији.

Недостајеш ми све више...
Сестра МИЛИЦА,
сестрић СТРАХИЊА
и зет ДАРКО

(129/205913)

(149/1205990)

ПЕШИЋ
Твоја породица

(31/205579)

(4/205540)

IN MEMORIAM

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ДРАГАН
ТОМАШЕВИЋ
2006–2015.

ЉУБА ТАНЕВ

НЕНАД ЖИВАНОВИЋ ШИЉА

1958–2015.

1993–2015.

Годишњи помен драгој
тетки

ОЛГИЦА
ПАНИЋ

Брат БОРА с породицом

ЗАГА, БОРА, ПРЕДРАГ, ДЕЈАН, ЈАСМИНА
и НЕВЕНА

2010–2015.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Супруг ИЛИЈА и ћерке
БОЖАНА и ЉИЉАНА
с породицама

(40/205628)

(39/205617)

(15/205529)

Прошла је година од
смрти моје сестре

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 27.
септембра, у 11.30, на Старом православном гробљу, обележити једногодишњи помен нашем
драгом деда Мики

24. септембра навршава
се пола године

24. септембра навршава се четрдесет дана туге,
бола, неверице...

Време пролази, утехе нема, заборав не постоји,
љубав и сећање на тебе су вечни.

МАРТОН
ЕМБЕЛИ

РАДМИЛИ
НОВАКОВИЋ

РАДМИЛЕ
НОВАКОВИЋ

10. VII 1942 – 28. IX 2014.
од сестричине
МИРЈАНЕ
МАЈСТОРОВИЋ
с породицом.

28. септембра 2015, у
Банатском Новом Селу,
даваћемо помен.
Ожалошћена сестра
СТАНА НИШКАНОВИЋ
с породицом

1935–2014.
Успомена на твој ведар и весео лик и поштење
остаће у срцима твојих најмилијих, а највише
у срцу твог праунука МИХАЈЛА, који те стално
спомиње.

(18/205531)

(17/205531)

(70/205735)

Прошло је пет година
без нашег

МИЛОРАДУ ЋОСИЋУ

Навршава се седам година од смрти мог брата

ЦВЕТКА
НИКОЛОВСКОГ

(89/205778)

(23/205552)

Тугују за тобом твоји:
ТРАЈКА, СЛАВИЦА,
ВЕРИЦА, НЕНАД,
ВАСА, ДАРКО, ДЕЈАН
и БОЈАН

ПЕТРА
РАМЊАНЦА

1947–2015.
Живећеш вечно у нашим срцима и мислима.
Ожалошћена супруга
АНА, ћерка ЈУЛИЈАНА
с породицом
и син ЈАНОШ

СТОЈКА

Године тужног сећања
на вољеног оца и супруга. Време не брише љубав и успомене.

ТОМИСЛАВ
МИЛОШЕВИЋ
МИШКО
Једногодишњи помен
даћемо 26. септембра
2015, у 11.30.
С пуно љубави чуваћемо успомену на тебе.

САЊА, ПЕЂА и ИРЕНА

Породица
МИЛОШЕВИЋ

(21/205545)

(16/205530)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ДРАГАН
ТОМАШЕВИЋ
2006–2015.
С тугом у срцу сећамо
се драгог зета.

ДРАГАН
ТОМАШЕВИЋ
БАТА

РАДМИЛА
и РУДОЛФ ВИГ

2006–2015.
Вољени никад не умиру.
Мајка АНУШКА, сестра
ЦИЦА и зет ЂУРА
с децом

(22/205548)

(20/205543)

(14/205523)

30. септембра је четрдесет дана

ВЕРКА ПЕШИЋ
1946–2014.
Прошла је година откако си отишла анђелима,
али у нашим срцима и
души још си ту. Пуно
нам недостајеш.
Твој син ВЛАДИМИР
с породицом

Прошла је година туге
због пребрзог одласка у
тишину вечног мира

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

НИКОЛА
БОГДАНОВИЋ
ДРАГА
ИВКОВИЋ

Петогодишњи помен

ПЕТАР СЕЛ

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

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Брат СТАНИМИР

Откако ниси с нама,
много нам недостајеш.
Ћерка с породицом

1954–2009.
Живиш у свакој мисли,
сузи, причи, у свему
што се зове успомена на
тебе. Заувек ћеш бити у
нашим срцима.
Твоји најмилији

(13/205526)

(6/205510)

(8/205514)

(3/205500)

(5/205507)

СТАНКОВИЋ

пекар из Баваништа

2010–2015.

Супруга СТАНА с децом
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Четвртак, 24. септембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

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

РОЂЕНИ
Добили ћерку
12. августа: Хелену – Бојана и Марко Вурдеља; 28. августа: Вању – Кристина и Игор
Михаљица, Николину – Јадранка и Иван Милутинов; 31. августа: Ребеку – Дијана и
Иштван Мохачи; 3. септембра: Луну – Маријана Јовановић Ромић и Александар Јовановић; 4. септембра: Вишњу – Марија Радивојевић Винчић и Душан Радиевојевић, Милу – Тамара и Андрија Перовић; 5. септембра: Иву – Дијана Јанковска и Зоран Гаћеша, Уну – Татјана Буковац и Сава Ђорђевић, Софију – Тереза и Михајло Нинчић; 7. септембра: Анастасију – Марија Димитров и Јован Крстец, Николину – Зорица Вуковић и Ђура Маринков; 8. септембра: Андреу – Миљана и Саша Ненић, Уну –
Снежана Дивљачки и Јован Стојић; 9. септембра: Даницу – Владислава и Љубиша
Батало; 10 септембра: Лену – Душанка и Владимир Бокун; 12. септембра: Катарину – Смиља Радосављевић и Ивица Мартинов.

УМРЛИ
9. септембра: Жива Андрејин – 1948, Анка Пауновић – 1932; 11. септембра: Благоја Бојковић – 1947, Томислав Груици – 1950, Милован Станишић – 1963, Љубинка Додић – 1960; 12. септембра: Бранислав Илић – 1945, Верица Јовчић – 1933,
Јожеф Барабаш – 1965, Евица Владушић – 1922; 13. септембра: Даринка Стојчић – 1917, Марија Чолак – 1974, Лазар Дувеђин – 1931, Стеван Менећанин – 1933;
14. септембра: Смиљка Милићев 1951, Слободанка Рајевац – 1945; 15. сепембра:
Јованка Бића – 1943, Верица Остојић – 1950; 16. септембра: Севда Азизи 1928,
Љубомир Петров – 1939, Мито Ружић – 1925, Никола Томић – 1940; 17. септембра: Јозеф Марко – 1934, Стана Бојковић – 1954.

рају вам проблеме у остваривању
ваших зацртаних циљева. Промене расположења додатно отежавају вашу комуникацију с партнером.
Зауставите се и добро размислите
колика је ваша кривица у свему.
Самокритичност је некад пожељна.

Измучени сте боравком Сатур-

ности на пословном небу. Послушајте савете старијих колега или
сарадника и не истрчавајте се
много са својим идејама. Не будите толико строги према партнеру, поклоните му неки мали знак
пажње.

на у свом знаку. Полако и бојажљиво крећете да се подижете.
Будите мудри, тактични и промишљени. Мишљење већине често
је погрешно, али друштвено прихватљиво. Компромис је злата
вредан.

4

5

6

Овај човек
стоку гаји
ил’ у свињцу,
ил’ у стаји.

Поред хлеба
и колача,
неком треба
и......

Ових дана
другар Мија
чита роман
Зилахија.

ХРОНИЧАР
И ПУБЛИЦИСТА

Предлог
(унутра)

Промена
намене

(22. 11 – 21. 12)

Информације су некада ва-

Брзо сагледавате све ситуације,

жније и од новца, стога добро начуљите уши и слушајте. Понашајте се у складу с нормама које
владају у вашем пословном окружењу. Љубав је игра топло-хладно, повремено додате мало ватре, али је брзо гасите.

прилагођавате се променама као
камелеон и то вам доноси успех.
Знате да наметнете своје ставове, али и да створите непријатеље. Велики емотивни занос је у
успону.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Знате да намиришете добру по-

Препреке су за вас стимуланс.

словну прилику, само је потребно да се дистанцирате и мало
осамите пре него што донесете
одлуку која ће дугорочно обележити вашу будућност. Ситнице
понекад унесу велика задовољства у емотивни однос.

Само се добро организујте и процените правилно с колико новца,
информација и подршке крећете
у остваривање својих замисли. У
љубави постоје варнице које се
могу решити искреним разговором.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

3

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

4

Колико год да вам је тешко,

Пажљиво анализирајте и са-

време је да подвучете црту. Понекад је заједнички интерес у сукобу с личним. Овог пута изаберите лични. Не затварајте очи
пред догађајима и стварима које
вам се не допадају, споредна
улога је за позориште.

раднике и себе. Није најбољи
тренутак да се размећете својим
идејама и наклоношћу шефова,
то је све на стакленим ногама.
Сувише испитујете границе издржљивости партнера. Пазите да
не останете сами.

3

4

5

6

1
2

5
6

Бушкати, Италијанска
Ознака за
изазивати
авиоволт
раздор
компанија

Муслимански
свештеник

Екипа

Изоставити, Травната
испустити равница у
Ј. Америци
(лат.)

ТРАПЕЗ 5-11
Свака нова реч добија се преметањем слова претходне речи уз додавање једног слова. Све тражене речи су глаголи у инфинитиву.
ВОДОРАВНО: 1. невољно се спустити на земљу, 2. изливати течност
из нечега, 3. прањем уклањати, 4. прихватити, дати пристанак, 5. извадити из жеравице и пепела, 6. оронути, постати сувише стар, 7. све редом претурити.

Песма Ђуре
Јакшића
Мера за
тежину (мн.)

Врста
крагне

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

неуспеха је ваша главна препрека. Прихватите компромисну варијанту без залажења у непотребне детаље, гледајте да себе
потпуно осигурате. Изненадите
партнера неким лепим гестом и
вратите угашени жар.

2

Директор,
управник
Америчка
глумица
(Ен)

Близанци

Страх од пословног и емотивног

1

Пасторала
дивних рима
један грчки
назив има.

У високом
школству свако
управника
зове тако.

(23. 10 – 21. 11)

осврнете мало око себе и погледате како људи реагују на ваше
пословне одлуке. Лепо је бити на
врху, али када сте тамо сами, може бити и досадно. Колико год да
вас партнер воли, ваша импулсивност га може отерати.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО:

Ресен – градић
мали, фини,
сместио се
у котлини.

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

Било би добро да се понекад

СТИХОВНИ КВАДРАТ
3

Бик
Пажљиво сагледајте све могућ-

Припрема: Момир Пауновић

2

(23. 9 – 22. 10)
Околности вас успоравају и ства-

ВЕНЧАНИ
12. септембра: Исидора Блажевска и Жељко Јаћимовић, Милена Николић и Зоран
Костић, Весна Јовановић и Јовица Ђуришић, Јована Полић и Марко Бодирога, Ивана Остојић и Ненад Крчадинац, Слађана Бугарин и Видосав Стојић; 13. септембра:
Милица Шимић и Денис Стојаков, Марија Станишковић и Петар Којић, Миланка Веселиновћ и Бојан Трифуновић, Биљана Симоновић и Милан Ћирић, Славица Вукосављевић и Зоран Трифуновић.

Вага

(21. 3 – 20. 4)
закомпликовати ваш пословни
статус. Немојте дозволити да вас
увуку у непотребне финансијске
ризике, уздржите се колико год
можете. Односи с партнером су на
великом испиту издржљивости.

Добили сина
15. августа: Михајла – Гордана Насковски и Милорад Бањаш; 29. августа: Драгана – Ирена Марчетић и Стојан Божиновић; 30. августа: Стефана – Светлана Јонческа и Александар Божовић; 31. августа: Ђорђа – Марина и Бранислав Ћосић; 2.
септембра: Алексу – Тамара Богдановски и Горан Недељковић; 5. септембра:
Милоша – Ивана Новаков и Милош Шајн, Вукашина – Тамара и Дарко Лукић; 6.
септембра: Виктора – Александра Папић и Никола Богојев, Филипа – Сања и Дарко Стојановић; 10. септембра: Ђорђа – Сандра и Душан Годочев.

Ован
Ретроградни Меркур ће мало

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ

1

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

Пише: Талида

1

Један
витамин

Муслиманско
мушко име

Европско
удружење
слободне
трговине

Град у
Француској

Притока
Дунава у
Аустрији

4

Језеро у
Италији
Југословенски
стандард
(скр.)

ЛИЧНОСТ
СА СЛИКЕ
Морална
клонулост
Уједињене
нације (скр.)

Блискост,
склоност
(мн.)
Творац
модерног
Јапана
(Хиробуми)
Престоница
Аустралије

3

Дивља
мачка

Глумица
Марија
Македонско
мушко име

Тропски
гуштер

6
7

На том
месту
Ознака за
литар

Хемијски
елемент
Симбол
бора

5

РЕШЕЊА – Стиховни квадрат: Преспа, ректор, еклога, сточар, погача, „Арарат”. Трапез 5-11: пасти, сипати, спирати, пристати, испретати, престарити, испретурати. Скандинавка: управитељ, рол, „Мила”,
Бе-витамин, анатом, до, Каран, рис, Феликс Милекер, афинитети, очај,
Ито, ренијум, ту, Канбера, анолис.

АУТОР
ИСТОРИЈЕ
ПАНЧЕВА
1925.

2

Долина
(песн.)
Део
реченице

Зналац
грађе тела

37

ФОТО-РЕПОРТАЖЕ

Четвртак, 24. септембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

СТАРЧЕВАЧКА ЕРГЕЛА ЗА ПРИМЕР

КОЊИ СМИРУЈУ И ЛЕЧЕ
Од колико је изузетне важности за развој малишана контакт с природом и посебно са
животињама одавно су схватили чланови Коњичког клуба „Старчевац”.
Поред врхунских резултата
на хиподромима широм земље и иностранства, агилни
чланови све више пажње поклањају и раду с децом, како
би се она што правилније развијала, а у перспективи и наставила озбиљно уздрману
традицију узгоја племенитих
животиња.
Окосницу успеха Коњичког
клуба „Старчевац” у последњих десет година и дуже чине
коњи Горана Стаменковића.
Он у својим падоцима тренутно има десет грла, од којих су
нека врхунски шампиони касачког спорта.
Бесплатно јахање
С обзиром на то да је коња све
мање, марљиви старчевачки
узгајивач на разне начине по-

кушава да племените животиње приближи млађим нараштајима и тако омасови клуб,
будући да у селу постоји још
свега неколико грла.
– Замисао нас заљубљеника
јесте да анимирамо децу, како
бисмо у клуб упумпали свежу

крв. Нудимо им школицу јахања, као и обуку за касачки
спорт, да бисмо сутра од њих
евентуално направили успешне такмичаре. Стога у ергелу
која се налази у Баштенској
улици број 119 доводимо екскурзије, ту славимо дечје рођендане младих чланова и дајемо часове рекреативног јахања. Од када смо прошле године почели с том праксом, дошло нам је близу хиљаду малишана, махом из старчевачке
школе, али и из града. То им је
ретка прилика да уживо виде
племените животиње. Испоставило се да их деца изузетно
воле, а „заразила” су се гледајући их путем електронских
медија – наводи Стаменковић.
Тросатни програм састоји
се од упознавања с коњима,

чишћења штала, тимарења
животиња и јахања. Потом се
издвајају
заинтересовани.
Тренутно прва група од десетак малишана завршава школицу јахања, а све то је промотивно и бесплатно.
Креће и хипотерапија
Деци је најинтересантнија деветогодишња кобила Атина,
петогодишња шампионка Србије из 2011. године. Занимљиво је да, вероватно захваљујући
мајчинском инстинкту, једино
деци дозвољава да се примакну
ждребету и помазе га. Пажњу
изазивају и Атинини потомци
– једноипогодишња Алегра и
петомесечна Априлија, па двоструки шампион Херкул, трогодишњи Данина и Мустанг,
који је најупечатљивији и уједно најомиљенији код малиша-

на. С друге стране, четворогодишња Ема Лавек је највећа
кобила у штали.
– Ипак, клинци су најслободнији са понијима – Луцком, Шарцем и Срећком, зато
што су весели, шарени и, као
омањи, најлакши за јахање.
Деца су веома радознала када
им причамо о томе какви су
коњи. Било им је јако занимљиво кад су сазнали да се
коњи најпре бране не ритањем копитима, већ бежањем
и то да у дивљини спавају стојећи, тако што откаче одређени мишић у врату. Тежња нам
је да почнемо и с хипотерапијом (терапија јахањем – прим.
аут.), будући да коњи смирују,
док јахање развија моторику –
активира све групе мишића, а
у крајњој линији тако деца постају бољи људи. Недавно је
почео да нам долази и први
малишан оболео од Дауновог
синдрома – истиче старчевачки узгајивач.
Очигледно је да је по среди
тешко описива љубав, коју
прате велики трошкови и

огромна обавеза у трајању од
24 сата, али то овог љубитеља
животиња не обесхрабрује.
– Клуб постоји већ пола века
и било би трагично да дође до
гашења. Оно што нас веома мучи јесте нерешени имовински
статус локалног хиподрома.
Будући да га је држава дефинисала као пољопривредно земљиште, боримо се да га, у садејству с Градом, вратимо под
наше управљање. То је од велике важности, јер нам је био,
малтене, једини извор прихода.
Последица тога је да већ три
године не можемо да организујемо тркачки дан поводом славе Свети Пантелејмон, који је
имао вишедеценијску традицију – истиче Стаменковић.
У нади да ће проблеми бити
премошћени, напослетку још
једном вреди напоменути да
ергела ради свакодневно и да
родитељи без икаквог устручавања у интервалу од 8 до 18
сати могу да доведу своје наследнике на промотивне кругове јахања.
Ј. Филиповић

ОДРЖАНО НАДМЕТАЊЕ НАЈБОЉИХ КУЛИНАРА У НАШОЈ ПОКРАЈИНИ

Џипси вицешампион Војводине
У Дероњама је у суботу, 19.
септембра, одржан овогодишњи „Златни котлић Војводине”, а на њему је учествовало
око 20 екипа које су се за то
надметање углавном квалификовале као победници градова и општина у нашој покрајини. Титула најбољих кувара у категоријама рибље
чорбе и рибљег паприкаша
припала је такмичарима из
Кикинде – Душану Лукину и
Радомиру Хркаловићу.
У кувању рибље чорбе друго
место је заузео Божидар Хрка-

ловић из Кикинде, а треће
Гојко Грбић из Апатина. Треба
истаћи да је Панчевац Бранислав Јовановић, популарни
Учитељ, имао исти број бодова као и трећепласирани такмичар, али му је бронза измакла на прегласавање судија.
Да трофеј ипак стигне на обале Тамиша, побринуо се наш
суграђанин Јован Недељков
Џипси, који је освојио титулу
вицешампиона Војводине у
кувању рибљег паприкаша, а
треће место је заузео Владимир Ловрић из Апатина.

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.
Судијску тројку су чинили
Жељко Растовић из Апатина,
Никола Савић из Новог Сада и
Драган Јеротић из Панчева.
Оцењивани су укус, укуваност
и боја чорбе и паприкаша.
– Овде је била куварска елита. Такмичиле су се најјаче
екипе у Војводини, а показало
се да су мајстори из Кикинде
ове године најбољи. У последње време они то стварно и јесу.
Суђење је било фер и поштено.
Што се тиче саме организаци-

је, она је била за чисту десетку.
Сви су били презадовољни
овим местом и природом – рекао је Драган Јеротић, председник судијске комисије.
Победницима је пехаре и
дипломе уручио директор Туристичке организације општине Оџаци Марко Дробац.
Одлазак панчевачких такмичара на надметање у Дероњама помогла је Туристичка организација Панчево.
A. Ж.

Мужјак стар око шест месеци
пронађен je без микрочипа у
Улици Маре Мандић, у насељу Топола. Овај самојед је
млад, чупав и несташан.
Уколико га неко препозна
или жели да га удоми, може
га наћи у градском прихватилишту у Власинској 1, телефон 013/352-148.

Цвећка

ЗА ВИКЕНД У ДОЛОВАЧКИМ ВИНОГРАДИМА

Трећа берба грожђа
Винари и виноградари из Долова, окупљени у удружење
„Свети Трифун”, организоваће
у суботу и недељу, 26. и 27.
септембра, трећи пут манифестацију под називом „Берба
грожђа”.
Дружење почиње у суботу у
раним јутарњим часовима на
пијачном тргу промотивном
поделом новог рода грожђа,
као и дегустацијом вина из ранијих берби. Сутрадан, у недељу, 27. септембра, виноград
удружења на изласку из села
ка Мраморку зашаренеће се

Самојед

већ у 8 сати, за када је заказан
почетак бербе. Гости се очекују око 11 сати, а убрзо по њиховом дочеку почеће стручна
предавања. Обилазак винограда с младим садницама је
планиран за 12.30, а сат касније присутни ће још једном
моћи да виде све чари старе
куће и винског подрума породице Стајић.
Занимљив дан завршава се
ручком за званице у Дому
културе уз културно-уметнички програм и неизбежно домаће вино.
Н. Р.

Прелепа женка, стерилисана и вакцинисана, тренутно живи у Иванову на
улици и о њој брине феноменални комшилук. Ова
„цвећка” сада тражи сталан дом и правог власника.
Ако неко жели весело
чупаво створење, одличног
чувара и идеалну занимацију, треба што пре да се
јави како би куцу спасао
пре хладних дана.

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.

38

СПОРТ

Четвртак, 24. септембар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

МЕЂУНАРОДНИ АТЛЕТСКИ МИТИНГ

ЕВРОПСКИ ШАМПИОНАТ ТУРИНГ АУТОМОБИЛА

ЗОРАНА КРУНИСАЛА
СЕЗОНУ ТРИЈУМФОМ

ДУЦА НАДОМАК ТРОНА

У Пријепољу је у четвртак,
17. септембра, одржан велики међународни атлетски митинг за сениоре, на
којем је још једном бриљирала наша суграђанка Зорана Барјактаровић, чланица
АК-а Динамо. Она је у трци
на 100 метара, у изузетно
јакој конкуренцији, победила с рекордом митинга, у
времену од 12,30, и тако
освојила вредну награду.
Овим такмичењем је за
Зорану Барјактаровић завршена једна од њених најуспешнијих сезона на стази.
Наша суграђанка је ове године победила на дворанском Првенству Србије на
60 м, на јуниорском шампионату државе, као и у финалу Купа Србије у тркама
на 100 и 200 м. Зорана је
освојила златну медаљу на
Првенству Балкана за јуниоре, али и бронзу на сениорској балканијади. Бронзано одличје је заслужила и
на екипном првенству Старог континента, а била је и
учесник Првенства Европе

за јуниоре. Уз све то, остварила је личне рекорде који
спадају у најбоља остварења
у јуниорској атлетици Србије свих времена.
Зорана сада иде на заслужени одмор, током којег ће
покушати да санира неугодну повреду стопала. Након тога ће започети најозбиљније припреме за следећу такмичарску годину, у
којој ће наступити на Првенству Европе за сениоре,
а ако све буде текло како
треба – и на Олимпијским
играма у Бразилу.
Срећно, Зорана!

НОВОСТИ СА АТЛЕТСКЕ СТАЗЕ

НАШИ СЈАЈНИ ПИОНИРИ

Супериорни Борковић
тријумфовао у Белгији
Наш суграђанин Душан Борковић, возач НИС–Петрол и
Б3 рејсинг тима, бриљирао је
и на стази „Золдер” у Белгији,
на петом викенду Европског
шампионата туринг аутомобила. Наставио је доминацију
у првенству ФИА ЕТЦЦ и стигао надомак титуле шампиона Старог континента.
Надметање у Белгији је популарном Дуци донело једно
треће место и један тријумф,
а захваљујући том резултату
наш суграђанин је остао први
у генералном пласману са 94
бода и чак двадесет једним
бодом предности над другопласираним ривалом – Словаком Матом Хомолом.
Борковић је у првој трци
стартовао с друге позиције,
управо иза Хомоле. На самом
почетку он је напао Словака у
покушају да се домогне првог
места и дошло је до међусобног
контакта, из кога је Дуца изашао са оштећеним трапом, па
га је престигао до тада трећепласирани Чех Петар Фулин.
Упркос тешким условима на
стази и проблемима с контролисањем аутомобила Борковић
је одржао одличан ритам и паметном вожњом се домогао

Наш ас је извукао максимум из свог аутомобила
треће позиције на циљу, што му
је после два бода из квалификација донело нових осам поена.
У другој трци Борковић је
фантастичним стартом осујетио почетни напад Фулина и
сачувао место. До завршетка
првог круга Дуца се пробио до
треће позиције, али све време
је имао Фулина на бранику.
Хомола се за то време мучио,
не успевајући да дође до бољег пласмана. Увидевши да
Фулин неће одустати од напада, Панчевац је преузео ризик
и извукао максимум из свог
аутомобила. Два фантастична
претицања у два круга избацила су га на чело трке, а Фу-

лин је остао трећи, овог пута с
Хомолом иза себе.
Импресивном вожњом српски ас је убедљиво тријумфовао
у другој трци, испред Јоста, Хомоле и Фулина. Борковић је тако наставио фантастичан низ
ове сезоне, јер је тријумфовао
на свакој од пет стаза.
– Задовољан сам овим викендом и поред пехова које
сам имао са аутомобилом. Возио сам опрезно, јер ми је најважније било да сакупљам бодове, с обзиром на то да смо
ушли у саму завршницу шампионата и да је сваки бод важан. Остала је још само трка у
Пергузи, где се бодови дупли-

рају и зато је јако важно да тамо одем с добром бодовном
предношћу, а мислим да је
разлика од двадесет једног бода врло пристојна – рекао је
српски ас после трке.
Дуца Борковић је овог викенда сакупио 18 бодова (два у
квалификацијама, шест у првој трци и десет у другој), па
после пет викенда у генералном пласману води, са 94 бода.
На другом месту је Хомола, са
73, док је Фулин трећи, са 65.
Последњи викенд шампионата ФИА ЕТЦЦ биће одржан у
Италији, на сицилијанској стази „Пергуза”, 10. и 11. октобра.
Срећно, мајсторе!

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

„ДИЗЕЛКА” КРЕНУЛА НАПРЕД
На стадиону Војне академије у Београду прошлог викенда су одржане квалификације за пионирски Куп Србије, на којима су сјајне резултате остварили и млади
панчевачки атлетичари.
АК Динамо је још једном
потврдио да за будућност
овог спорта не треба бринути. Анђела Тасић је победила у трци на 300 м, а на друга места су се пласирали
Миона Бркић (на 600 м) и
Иван Божанић (на 300
м). Трећи су били Никола Радовановић у трци на 60 и 100 м, као и
штафета у трци на 4 x
300 м у саставу: Стефан
Михајлов, Иван Божанић, Андреја Божанић
и Никола Радовановић.
За финале Купа Србије изборили су се и
Стефан Михајлов на 60
и 100 м, Стефана Стојилковић на 600 и 1.500 м, Анђела
Тасић на 100 м, као и Никола Радовановић на 300 м.
На Отвореном првенству
Новог Сада одличне резултате су остварили и чланови
АК-а Тамиш.

У конкуренцији млађих
пионирки Ана Драгојевић је
освојила златну медаљу на
600 м, а у надметању малишана из атлетских школа
бронзане медаље су зарадили
Сања Марић, Олга Лисицин и
Алекса Нертица. Учествовали
су и: Урош Игња, Ања и Стефан Марић, Миона Филиповић и Теодора Васиљевић.
АК Тамиш је са два такмичара учествовао и на квалификацијама за Куп Срби-

је. У дисциплини брзо ходање Стефан Лазић је освојио
прво место, а Владимир
Драгојевић је други стигао
на циљ. Оба такмичара су
наступила у конкуренцији
са четири године старијим
ривалима.

У шестом колу Српске лиге
група „Војводина”, које је одиграно прошлог викенда, фудбалери панчевачког Железничара остварили су први тријумф у сезони. Момци које с
клупе предводи тренер Александар Стевановић су на
Спортском центру „Младост”,
пред око 300 љубитеља најважније споредне ствари на свету, савладали Вршац с 3:1.
Популарна панчевачка „дизелка”, која има све већи број
присталица, одиграла је тај
меч под великим притиском,
јер се победа, после два ремија и три пораза, наметнула као
императив. Железничар је и
до сада играо добро, али недостајала је реализација. Бројне
шансе су у претходним дуелима одлазиле унеповрат, а с њима и бодови... На срећу „Жељиних” симпатизера, ствари
су се преокренуле...
Тренер Стевановић је поверење за дуел с Вршчанима поклонио екипи у саставу: Катанић, Млађеновић, Текијашки,
Благојевић, Сарић, Шалипуровић (Јовановић), Стајчић,
Гудан (Спасковски), Адвигов,
Цветић (Новаков) и Чикић.
„Дизелка” је од самог почетка сусрета кренула у офанзиву, а већ у осмом минуту капитен Жељко Стајчић довео је
свој тим у вођство. Гости су

НАДМЕТАЊЕ ДЕВОЈЧИЦА ДО 14 ГОДИНА

ТЕНИСЕРКЕ ДИНАМА ВИЦЕШАМПИОНКЕ
На теренима ТК-а Црвена звезда у Београду прошле недеље
је одржано екипно Првенство
Србије за дечаке и девојчице до
четрнаест година.
Женска екипа ТК-а Динамо
је и ове године успела да се
пласира у финале такмичења.
У полуфиналу су тенисерке из
нашега града победиле Црвену звезду с 3:1, али су у финалу, са истим резултатом, изгубиле од суботичког Спартака.
Још једном успеху панчевачког тениса допринеле су:

Емилија Којчић, Милана Вулин, Наталија Ђукић, Ана
Вилчек, Ања Милошевић, Вања Бодловић, Сара Дабић, Јо-

вана Чавић и Јована Бабић, а
екипу је, као и прошле године, предводио тренер Младен
Вуковић.

изједначили у 33. минуту, из
слободног ударца, али до краја полувремена и Владимир
Адвигов је успео да погоди
мрежу Вршчана. Он је на најбољи начин искористио одбијену лопту после „слободњака”
Новака Шалипуровића, па је
Железничар повео са 2:1.

Иста слика је виђена и после одмора. Панчевци су нападали, желећи да постигну
још један погодак и тако мирно приведу дуел крају. Офанзива се исплатила у 63. минуту, када је Слободан Спасковски евроголом, шутем са око
25 метара, повисио вођство

Железничара на 3:1. Гости су
у финишу утакмице имали
прилику да смање предност
домаћина, али је голман Железничара Бранислав Катанић
одбранио једанаестерац.
– Ово је победа целог тима –
људи који воде клуб, стручног
штаба и нас играча. Верујем у
ове момке. Требала нам је ова
победа. Надам да ће од ове
утакмице све кренути набоље.
Солидно смо играли и пре
овог дуела, али смо и пропуштали шансе. Сада смо побољшали реализацију, па ни резултат није изостао. Похвалио
бих целу екипу, као и нашег
голмана, који је поново одбранио једанаестерац – рекао је
капитен Железничара Жељко
Стајчић.
„Дизелка” сада има пет бодова, а идућег викенда путује
у Сремску Митровицу на мегдан с домаћим Радничким.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ГАЂАЊУ ИЗ ПИШТОЉА ВЕЛИКОГ КАЛИБРА

„ДРУЖИНА” НЕМА ПРЕМЦА
Првенство Србије у гађању из
пиштоља великог калибра по
Ц-програму (двадесет метака
прецизно и двадесет метака брзе паљбе) одржано је прошлог
викенда у Београду. На том веома јаком такмичењу сјајне резултате су остварили и чланови
СД-а „Панчево 1813”.
Тим панчевачке „дружине”
је тријумфовао у екипној конкуренцији, а нову шампионску титулу су „исковали” Јовица Бубало, Саша Петровић и
Јован Павлица.
У веома јакој појединачној
конкуренцији најсјајније одличје освојио је Јовица Бубало, који је и тренер наше екипе, али и активно војно лице
у касарни „Растко Немањић”,
с којом СД „Панчево 1813”
има изврсну вишегодишњу
сарадњу. Саша Петровић, који је такође доскора био активно војно лице, овог пута је
освојио бронзану медаљу.
Прошлог викенда у нашем
главном граду је одржан и

традиционалан турнир у гађању из старог и трофејног
оружја, на којем је Саша Петровић, члан СД-а „Панчево
1813”, убедљиво тријумфовао,
а поред златне медаље, заслужио је и пехар, али и експонат
– стару кубуру, дар НАОС-а
(Националне асоцијације за
оружје Србије). Он је погодио
49 кругова, а гађао је пишто-

љем „лугер” из богате колекције Стрељачке дружине
„Панчево 1813”.

Страну припремио

Александар
Живковић

ТАКМИЧЕЊЕ НАЈБОЉИХ ВЕСЛАЧА У ДРЖАВИ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

КЛИНЦИ
НА ПРАВОМ ПУТУ
Џудо-клубови из Панчева и
околине приредили су прошлог викенда интерне турнире за своје чланове.
На турниру ЏК-а Динамо, у
Хали спортова на Стрелишту,
медаље су освојили: Никола и
Дејан Долинга, Матија Стојановски, Гаврило Борковић, Никола Раданов, Стефан Савић,
Никола Мирковић, Никола Митић, Михајло Бокан, Алекса Ђуровић, Милош Ђорђевић, Макарије и Михајло Нунић, Немања
Јурица, Ђорђе Јакимовски,
Урош Ћућа, Немања Стојковић,
Милош Стојановић, Тијана Стојанов, Јелена и Марија Стојановски и Гордана Костић.
Одлични су били и чланови
ЏК-а Панчево, а трофеје су зарадили: Милица и Немања Нишић, Михајло Вуковић, Нина
Албијанић, Александар Лупулов, Лазар Ваневски, Милош
Мандарић и Филип Паланачки.
У исто време је одржан и
први турнир ЏК-а Академија
„Јочић” из Старчева, на коме
је учествовало више од 300
малих бораца из готово целе
Војводине.
Из клуба домаћина одличја
су заслужили: Дуња Јочић,
Нина Николић, Петар Стојић
и Илија Ћосић, а сјајне резултате су остварили и чланови
ЏК-а Панчево, које је предводио тренер Марко Атанасов.

БЛИСТАО ДАРКО
СРЕЋКОВИЋ
У недељу, 20. септембра, одржан је традиционалан турнир у
обарању руке под називом „Челарево опен 2015”, који је привукао око 40 такмичара из Србије и региона. Панчевачки
обарачи су освојили две златне
медаље и једно бронзано одличје, а највише се истакао наш
суграђанин Дарко Срећковић.

Млади обарач руке је био
доминантан у категорији до
75 кг, јер је заслужио највредније трофеје у обарању и десном и левом руком. У категорији до 85 кг бронзаним одличјем се окитио Марћело
Русован, вишеструки првак
наше земље и државни репрезентативац.
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МИЛОШ СТАНОЈЕВИЋ ПРВАК СРБИЈЕ
Михајло освојио
сребро у скифу
за лаке веслаче
На Ади Циганлији је прошлог
викенда, 19. и 20. септембра,
одржано Првенство Србије у
веслању, на коме су се за медаље борили пионири, кадети, јуниори и сениори, како у
женској, тако и у мушкој конкуренцији. Учествовало је
укупно 230 посада у оба такмичарска дана, што је рекордан број чамаца откад се одржавају првенства Србије.
ВК Тамиш је наступио у најјачем саставу, предвођен перјаницом панчевачког и српског
веслања Милошем Станојевићем, који је ове године освојио
две светске медаље (сребро на
Светском купу и бронзу на
Светском првенству). Улогу
фаворита у трци скифова за лаке веслаче имао је управо популарни Станче. Он је у финалу
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С. Митровица: РАДНИЧКИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

контролисао трку од самог
старта, па је без већих проблема освојио једанаесту титулу
шампиона Србије у скифу за
лаке веслаче. Тако је оборио рекорд чувене панчевачке веслачице Вере Степанов, која је шездесетих година прошлог века
освојила десет титула шампиона државе у женском скифу.
Млађи сениор Тамиша Михајло Атанацков, који се такмичио у истој дисциплини,
заслужио је сребрно одличје и
титулу вицешампиона Србије.
– Пресрећан сам што сам
освојио своју прву сребрну
медаљу на државном шампионату, а још веће је задо-

вољство што сам за конкурента у овој трци имао свог
клупског колегу Милоша,
неприкосновеног веслача у
овој дисциплини. Он је велика инспирација за све нас
у клубу – рекао је Михајло
Атанацков после трке.
Тренер Веслачког клуба Тамиш Милан Смилић сумирао је
утиске после завршеног првенства, али и целе веслачке сезоне.
– Ово је била заиста изузетна сезона, најбоља од оснивања клуба, 1922. године. После
Станчетових медаља са Светског купа и Светског првенства дошла је и његова шампионска титула, али и Михај-

лово сребро у скифу за лаке
веслаче на државном првенству. Уз четврта места јуниора
Огњена Матијевића и Милоша Ђорђевића у дубл-скулу за
јуниоре, као и кадета Немање
Држаића и Петра Хинића,
али и уз добре наступе пионирске селекције, с великим
еланом можемо започети следећу сезону – истакао је тренер панчевачких веслача.
После кратког заслуженог
одмора чланови ВК-а Тамиш
ће наставити тренинге, како
би нове медаље увећале иначе
богату ризницу трофеја клуба
који је основан далеке 1922.
године.
A. Живковић

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Војловица: МЛАДОСТ – ПАРТИЗАН (У)
Алибунар: БУДУЋНОСТ–СЛОГА
Панчево: ДИНАМО 1945 – Ц. ЗВЕЗДА
Омољица: МЛАДОСТ–ВУЛТУРУЛ
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ВЛАДИМИРОВАЦ
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ВОЈВОДИНА
Гај: ПАРТИЗАН–БОРАЦ
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Долово: ДОЛОВО – П. ДУНАВ
Иваново: СТРЕЛА–БОРАЦ
Ковин: КОЛОНИЈА–БУДУЋНОСТ
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ТЕМПО
Дебељача: СПАРТАК–ГЛОГОЊ

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
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Прокупље: ТОПЛИЧАНИН–ПАНЧЕВО

20:20

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА – Ц. ЗВЕЗДА

31:23
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С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

„ЖУТО-ЦРНИ” БЕЗ ПРОТИВНИКА
Панчевци нису
одиграли сусрет с
Металцем у Ваљеву
Јабука победила,
Панчевкама бод
Ново првенство у Супер Б лиги почело је прошлог викенда, али рукометаши Динама
нису одиграли премијерну
утакмицу у том рангу, и то не
својом кривицом. Панчевци
су по распореду имали гостовање у Ваљеву и мегдан с Металцем, али су домаћини тај
дуел одложили за среду, 23.
септембар.
Иако још увек није стигло
званично објашњење о томе
шта је разлог одлагања утакмице, незванично сазнајемо да
је реч о финансијској кризи
клуба из Ваљева. Сада су на потезу и званичници РСС-а, јер
су пропозиције јасне. Уколико
се нека утакмица не одигра
упркос усвојеним правилима,
оштећени тим добија меч са
службеним резултатом 10:0.

Наредних дана ће бити много јасније да ли ће и када утакмица бити одиграна, или ће
„жуто-црни” уписати прве бодове у новој сезони, без борбе.
Рукометашице ЖРК Панчева су на премијери у Супер
Б лиги играле нерешено с Топличанином у Прокупљу
(20:20). Домаћи тим се пред
старт првенства знатно појачао, па је пред гошћама био
врло тежак задатак. У сусрету
равноправних ривала и резултат се „ломио” током меча. Изабранице Игора Шуловића имале су у једном тренутку и осетнију предност
(11:15), али су на крају стигле
до бода. Светлана Ничевски,

капитен екипе из нашега града, блистала је у овом сусрету. Постигла је девет голова и
била најбољи актер на терену. Добар утисак је оставила
и Сања Павловић, голман гостујућег тима, али то није било довољно за победу.
Већ следећег викенда пред
нашим суграђанкама ће бити
ново, рекло би се, много
озбиљније спортско искушење. У Панчево долази тим Јуниора из Београда, за који
многи тврде да ће бити један
од кандидата за пласман у
елиту.
Рукометаши Јабуке су одлично стартовали у Првој лиги група „Север”. Они су победили

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ВРШАЦ

Црвену звезду из Мокрина с
31:23 и тако потврдили да су одлично радили током припрема.
У пуној, реновираној хали у
Јабуци изабраници Жикице
Милосављевића одржали су
час веома добром гостујућем
тиму. У првом полувремену
домаћин је блистао, а посебно
се истакао Далибор Брети на
голу. Млади голман је у овом
сусрету имао 17 одбрана и
умногоме допринео убедљивој
победи свог тима. Сасвим солидан био је и његов колега,
чувар мреже, Лазар Радовановић. Одбрана је била кључ
тријумфа, а домаћини су својој публици приредили меч за
памћење. Иако није лако издвојити најбоље, признање за
уложени труд посебно су заслужили Ерваћанин, Јовановски и Ракић.
Јабука наставља победоносни низ, али више од тријумфа радује начин на који су се
рукометаши из места надомак Панчева понашали на терену током свих шездесет
минута игре.
С. Д.

ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ

ПАНЧЕВАЧКИ ИГРАЧИ БАДМИНТОНА НИЖУ МЕДАЉЕ
Новосадска хала „Спенс” је прошлог викенда угостила најбоље играче бадминтона у Војводини. На
првенству на коме су се окупили јуниори и сениори,
сјајне резултате су постигли и наши суграђани.
Такмичари панчевачког Динама су освојили једанаест медаља и три титуле првака Војводине. Најуспешнија на сениорском турниру била је Бојана Јовановић, која је шампионске титуле заслужила у син-

глу, али и у дублу, с партнерком Андреом Мендреи
из Новог Сада. Бојани је трећа златна медаља промакла за само пар поена, пошто је зарадила сребро у
мешовитом дублу, с клупским колегом Милорадом
Мисимовићем. Милорад је у мушком дублу такође
освојио сребрно одличје, играјући у пару са Андрејом
Шафариком из Вршца.
На јуниорском турниру чланови БК-а Динамо доминирали су у категорији дечака до једанаест година. Титулу првака Војводине освојио је Вања Бокан,
сребро је заслужио Михајло Виг, а бронзу Петар Радонић. Марија Самарџија је била трећа у категорији
девојчица до једанаест година. У групи дечака и девојчица до тринаест година Вељко Цуканић је освојио сребро, а Луна Поповић је заслужила бронзу. На
корак до одличја биле су и Ана Милошевић, Нађа
Поповић и Катарина Виг.
Одличне резултате на такмичењу у Новом Саду
остварили су и јуниори БК-а Панчево.
Анђела Витман је тријумфовала у групи девојчица
до једанаест година, а шампионка Војводине постала је
и Сања Перић међу играчицама до тринаест година.

3:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Старчево: БОРАЦ–ЈУГОСЛАВИЈА
1:0
Б. Црква: БАК–ЈЕДИНСТВО
3:0
Владимировац: ВЛАДИМИРОВАЦ – МЛАДОСТ (О) 0:3
Гребенац: ВУЛТУРУЛ – ДИНАМО 1945
1:1
Б. Н. Село: СЛОГА – МЛАДОСТ (В)
1:0
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–СТРЕЛА
Плочица: БОРАЦ–ДОЛОВО

5:2
0:5

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ПОБЕДА
Опово: ОМЛАДИНАЦ – С. ТАМИШ
Сефкерин: ТЕМПО – „МИКА АНТИЋ”

3:2
1:3
3:0

ЈЕДИНСТВО У
ВИШЕМ РАНГУ
На недавно одржаном ревијалном мечу у Хали спортова
на Стрелишту, који је организовао Окружни кошаркашки
савез Панчево, састала су се
два најбоља тима Летње лиге.
Реч је о Младости из Уљме и
Јединству из Качарева. Првопласирана екипа из Уљме том
приликом је добила пехар намењен најбољем тиму, као и
гарнитуру дресова, поклон
организатора такмичења.
Иако су по приказаним партијама заслужили да се нађу у
Другој српској лиги, кошаркаши Младости се неће надметати у том рангу, па су шансу добили момци који наступају за
Јединство из Качарева. С. Д.

ШАХОВСКИ КУТАК
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Стефан Мијатовић је зарадио сребро у групи дечака до
петнаест година, а у истој категорији Михајло Борка се
окитио бронзаним одличјем. До трофеја су стигли и
Никола Борка и Наталија Бохаревић. Они су освојили
бронзане медаље у својим групама.
A. Ж.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Ле7)
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!

Морална чистота
Истанбул, Топкапи... Као у
Сулејманово доба. Дивне
импресије!
Мирјана Величков,
Дринска 15/31

А таласи надиру... Тасос, Грчка.
Ивана Кокановић, Иве Андрића 1, Омољица

Ружних смо се ствари нагледали ових дана. Мучно је гледати како поједине земље у окружењу (и шире) третирају избеглице из
Африке и Азије. Као да је реч о бројкама, нижој раси, стварима...
Очевици смо тога како је у читавој Европи настао неред.
Ми се, упркос буквалном нереду, реалном смећу и малим
уличним депонијама којих има на сваком ћошку, још и добро држимо. У моралном смислу.

Смеће о нама

Мирјана, Ивана,
Ивана, честитамо!
Од првог октобарског
броја „Панчевац” ће стизати
на вашу адресу.
Редакција

Кад би ове руже мале, пардон, кад би ове кесе, флаше и прње мале,
умеле да говоре, вала би много лепих ствари имале да кажу о нама.
Рецимо, да волимо да купујемо и да обожавамо кесе (нек се
купи и један лимунтус, али кеса обавезно из радње да се узме),
пластичне флаше (много су згодне, попијеш, зафрљачиш), шарену амбалажу...
Рекле би, сигурно, и понешто о „Хигијени”, броју административних радника у том предузећу, двадесетогодишњој изградњи
нове депоније, неприкосновеној улози комуналне полиције у довођењу грађана и града у ред...

Вечни пламен

Лепота истока. Будистички храм Кинкакуји (Златни павиљон), Кјото, Јапан.
Ивана Радосављевић, Козарачка 78

„Ми смо 5. октобра били у првим редовима”, рекли су разочарани револуционари.
„Ми смо доскора били у ДС-у, а сада смо у СНС-у”, искрено
су објасниле поједине ексдемократе.
„Ми смо радили фасаду, а шут само бацили поред контејнера”,
искрено су признале комшије.
„Ми смо запалили пламен и сада не може да стане”, написао
је непознати аутор – на контејнеру.

Н. Стоилковић Д. Младеновић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Mилољуб
Штављанин,
кошаркаш:
– Претпостављам да ћу
у суботу ићи на утакмицу, па ћу део викенда
провести на кошаркашком терену. У недељу
ћу с другарима напоље,
да наставимо игру. Наравно, мало ћу и учити.

Михајло Бешић,
спортиста:
– Знам да ћу сигурно
ићи на Спортски центар
„Младост”. Тамо ћу мало тренирати, а мало ћу
се забављати с друштвом. Искористићемо
лепо време. Биће и
школских обавеза.

Урош
Радмановац,
ватерполиста:
– Поново је у моди тапкање сличицама, па треба
наћи времена и за то. Викенд је иначе предодређен за одмор и уживање
и тако се треба и понашати. Свакако, мора се наћи
времена и за књигу.
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