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Системском борбом
до резултата
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ФОТО ВЛАДИМИР ЂУРЂЕВИЋ

Хроника

СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

ПАНЧЕВУ НЕДОСТАЈЕ КИШНА КАНАЛИЗАЦИЈА
Велики проблеми
због честих падавина
Локална власт ће
допринети побољшању
живота у ромском насељу
у Старчеву
На седници Градског већа одржаној
23. августа Александар Радуловић, в. д.
директора ЈКП-а „Водовод и канализација”, изјавио је да надлежни у
граду треба да посвете много више
пажње изградњи атмосферске канализације у наредном периоду с обзиром на то да због честих киша има
много проблема.
– Сада се јако мали део града одводњава и све чешће имамо проблем
после великих падавина због скупљања воде на улицама и јавним површинама. Нећемо моћи да успешно
решимо тај проблем све док Панчево
не добије атмосферску канализацију
– објаснио је Радуловић.
Град помаже Ромима
У наставку седнице Градског већа
подржана је иницијатива да наш

град конкурише за новац који нуди
Министарство финансија за побољшање инфраструктуре и услова становања у ромским насељима.

ТУЖИЛАШТВО ИСТРАЖУЈЕ ПРЕТЊЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКУ
Портпаролка Основног јавног тужилаштва Јелена Самуилов изјавила је
медијима да је у то тужилаштво стигла кривична пријава поднета против
Н. Н. лица због претњи које су упућене градоначелнику Саши Павлову и
његовој породици.
Она је додала да је тужилаштво поводом тога наложило полицији да
открије особу која је убацила писмо с претећом садржином у Павловљево поштанско сандуче. Павлов је изјавио да му је запрећено зато што се
залаже за то да одговорни за узурпацију државног пољопривредног земљишта буду кажњени. Додао је да претње које су му упућене показују
да је његово залагање било оправдано, али да је Србија правна држава,
те да он не жели да им придаје превише пажње.

Носилац тог пројекта је хуманитарна организација „Дански савет за
избеглице”, а Панчево би у његовом
спровођењу сарађивало с Кладовом и
Белом Паланком. Коначан резултат
пројекта био би побољшање услова
живота Рома у насељу Шумице. Његова укупна вредност је милион евра,
а панчевачка градска власт би морала да обезбеди 350.000 евра.
Реализација тог пројекта би трајала
20 месеци, а он би обухватио изградњу
водоводне и канализационе мреже у
Шумицама. Поред тога, били би изведени радови на реконструкцији и
адаптацији ромских кућа у том насељу, који подразумевају прикључење на
водоводну и канализациону мрежу.
На кућама становника Шумица који имају јасне доказе о власништву
били би адаптирани кровови. Насеље

би добило мокре чворове, као и
платформу где би могле да се чувају
секундарне сировине које Роми прикупљају за рециклажу.
Почиње сарадња с ПКБ-ом
Градско веће је прихватило и пријаву ПКБ-а за скидање рода с њива које су у власништву Града Панчева.
Та одлука је образложена тиме да
пријава ПКБ-а испуњава све предвиђене услове и да је благовремена.
Чланови радне групе која је била задужена за спровођење одлуке о скидању усева с градског земљишта су због
тога предложили Градском већу да
овласти градоначелника Панчева да
потпише уговор о сарадњи с ПКБ-ом.
Празни локали дати у закуп
У наставку седнице Градског већа донета су решења о давању у закуп празних локала у Др Жарка Фогараша 8,
Жарка Зрењанина 69 и Жарка Зрењанина 4, Војводе Радомира Путника 15,
као и у Бориса Кидрича 9 у Јабуци.
Те локале добили су власници
фирми „Мењачница Вуле 014” д. о. о.
Јабука, „Вуџа” д. о. о., „KDB Team
Gradnja” d. o. o. Kovin, „Vero Wash” d. o. o.
Pančevo и „Pan Office”.
Просечна цена по којој су излицитирани ти пословни простори износи
315 динара по квадратном метру. Једини изузетак је фирма „Вуџа” д. о. о.
из Београда, јер је њен власник за
пословни простор у Улици војводе
Радомира Путника 15, површине
32,93 квадратна метра, понудио 800
динара по квадрату и победио.
Занимљиво је и то да се на лицитације за пословне просторе у Улици
Жарка Зрењанина 4 и 69 у оба случаја јавила само по једна фирма, као и
то да ће закупац пословног простора
у Јабуци плаћати месечно 163 динара по квадратном метру за закуп.
М. Глигорић

Саобраћајна полиција
појачала контроле
» страна 6
Овако се гради здраво
друштво
» страна 8

Село
Занимљиво и
атрактивно упркос
невремену
» страна 9

Култура
„Народноослободилачки”
роман о народном
писцу
» страна 11

Лето у природи
Акција која даје
резултат – све чистија
река
» страна 30

Спорт
„Дизелка” јача од
„Цемента”
» страна 31
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Времеплов: има ли кога
овде?

***
Слушамо музику, како смо обећали, до краја летње шеме. Избор ди-џеја
СТ за ову недељу је фантастична Јосипа Лисац и легендарна нумера
„Гдје Дунав љуби небо”:
Покажи ми гдје Дунав љуби небо,
Прича и сан под јастуцима,
о зашто смо сада толико далеко,
вино и дим у пољупцима,
пробуди ме, ја мрзим ове ноћи,
и мирис љешњака,
пожели ме и са анђелима дођи.
небо плаве боје индига
Умотај ме и сакриј ме од свега,
и ти и ја,
чини ми се да,
задржи сјећања,
заштити ме
да сам све то сањала.
и опет нешто слажи.
П. С.
Поезија је надахнуће, уз њу лебдимо, а проза је контратег, враћа нас у
стварност, тера нас да живот мењамо, да га креирамо према сопственој
мери. Читајте и једно и друго! Читајте наше суграђане: препоручујемо
„Безверје” Ивана Ивачковића.

ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

Колико застрашујуће могу да звуче идеје неких младих људи! Недавно је
у једној панчевачкој средњој школи за рад из српског језика задата тема
„Различитост – одлика савременог друштва” и, уместо да се седамнаестогодишњаци посвете писању о лепоти какву ваљда само Војводина и
светски мегаполиси имају – о богатству разлика, „леп” део њих бацио се
на веома опасно пљување по онима с којима живе.
Тезе попут оне да „Хрвате треба исецкати на комаде, стрпати их у кесе и вратити их тамо одакле су дошли”, или својеручно потписане приче
о томе да сви „Цигани морају да буду послати у Индију”, сваку здраву индивидуу терају на згражавање. Хајде да овакве младалачке „доживљаје”
делом припишемо управо чињеници да су у питању тинејџери, узавреле
(пост)пубертетске крви, те да они много тога чине из штоса, да би били
занимљиви околини. Али то не може бити изговор, јер „младост не
оправдава бесвест”, што би рекао Којин хаику.
И о хомосексуалцима и Европској унији следеће године пунолетни
грађани, с правом гласа на изборима, имају „мишљење”. „Педере постројиш и метак у чело”, препорука је једног школарца. „Шта ће нам та
Европска унија, живећемо у њој и даље као клошари”, „јавља” се његовом
ортаку.
Порекло ових идеја је јасно: гледају клинци домаће канале на телевизији и као сва добра деца слушају своје родитеље, који очито обожавају
РТС-ове скупштинске преносе. На тим местима све поменуто лако се да
научити!
Наравно да наши наследници нису криви што су дезоријентисани, што
живе у хаосу. То бреме, природно, морају да понесу они што су такво наслеђе оставили. Прво, из куће се носи кућно васпитање и у процесу стварања темеља једне личности главни узори су родитељи. То сви знамо.
Осим неких родитеља.
Друго, ваљало би да јавне личности, носиоци политичких функција
пре свих, у памети непрестано имају да их проматрају млади. Док десница (којој у нашој политици свакако припада и декларативна левица!?)
звечи оружјем и хушка сународнике да се бију против милион пута јачег
„противника”, те док владајућа номенклатура непрестано прича бајку
насловљену са „И ЕУ и Косово”, правих, исправних животних порука неће бити.
Једнако тужно јесте и то што је грађанска Србија нестала, појављује се
тек у траговима.
Зашто стоји реч времеплов у наслову: јер је ова прича, до реченице коју читате, копи-пејстирана са овог места, а време оригиналне објаве је
октобар 2011. Пре пет година!
Је л’ уочавате разлику у односу на данашњицу? Има је, наравно: сада
ствари стоје много горе...

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Славите, ман’те
се глупости!
Много непотребне прашине подигло
се ових постолимпијских дана због
неколико реченица.
Додуше, изговорио их је херој Андрија, један од главних шрафова

српског (и светског) ватерполо чуда,
можда и најуспешније екипе у историји овог спорта.
Али човек је само навео оно што је
факат – да наши клубови вегетирају
на најнижој тачки опстанка, да се
тренира у хладним базенима; првенство је сваке године на ивици, а на
неисплаћене дугове играчима и тренерима сувишно је трошити речи.
И, да – у таквим условима силни
трофеји (закључно са златом из Бразила) више су него непојмљиво чудо
космичких размера. Тиме се свака
логика потире, јер нема доктрине
која као основни постулат децидирано не дефинише да без улагања нема
резултата.
Ово што су наши хероји учинили,
граничи се с магијом из научнофантастичних прича. И тешко је рећи да
ли је реч о сувом таленту, чувеном
српском пркосу или некој трећој
необјашњивој сили.
И, уместо да славимо без икакве
задршке (бар они које спорт интересује), за тили час смо тако кристално
чисте вредности успели да укаљамо.
Као најгори губитници! Губитници
који не виде колики су победници...

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

Ту „појаву” најбоље је описао
управо селектор Савић, стена од човека у физичком, духовном, менталном и сваком другом погледу, констатацијом да га нервира то што је
„више пажње привукла једна реченица истргнута из контекста него
историјски успеси олимпијаца”.
А кад смо код те реченице, надлежнима би било боље да виде шта у
овој, руку на срце, тешкој економској ситуацији, могу још урадити. С
друге стране, не може се рећи да је
ових осам медаља из Рија баш дословце пало с неба. Осети се напредак у приступу улагању у врхунски
спорт, макар у неким сегментима.
Али од системског рада у свим сферама, па и у спорту, удаљени смо миљама. Али о томе неки други пут...
У овом тренутку је јасно да је потпуни нонсенс то што смо се толико
упалили због глупости, а бар сада
треба да дамо себи одушка и до неба
се радујемо ономе што су учинили
наши хероји – Дејанови „делфини”,
Давор, Салетови кошаркаши, Тијана, Миленко и Марко, Зоранове одбојкашице, Ивана, Маринине кошаркашице...
Ј. Ф.

Зоран Т. Поповић

• Наши ватерполисти су ипак били принуђени да сагну главу. Да
приме олимпијско злато.
• Одлив мозгова је процес прочишћења наших редова.
• Он би за правду дао све. И судији мито, ако треба.
• Кад је пијан, он се не хвата за волан. Вози без руку.
• Претходна власт је актуелној оставила рушевине, које сад ова
успешно легализује.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Оптичка варка: на истој су страни.
На Хиподрому, свакодневно
Снимио Владимир Ђурђевић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

НОВА ВЛАДА У СТАРОЈ ПОСТАВИ РАДИЋЕ ПОШТЕНО.
ШТО ЈЕ БИЛО, БИЛО ЈЕ.
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НИС УЛАЖЕ У РАФИНЕРИЈУ НАФТЕ ПАНЧЕВО

У НОВОМ СЕЛУ 27. АВГУСТА

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА
Инвестиција тешка
седам милиона евра

Недавно основано удружење
„Банатска сцена” из Банатског Новог Села приредиће у
суботу, 27. августа, други
„Банатски рок фестивал”.
Том приликом на бини
испред клуба „Зулу” наступиће бендови из Панчева –

У складу са строгим
еколошким прописима

У НЕДЕЉУ У БРЕСТОВЦУ

кундарних рафинеријских постројења. Посебна пажња биће
посвећена замени катализатора на MHC/DHT комплексу,
што су први инвестициони радови на комплексу за благи
хидрокрекинг и хидрообраду
од почетка рада у новембру
2012. године. Замена катализатора на том комплексу, захваљујући којем је у Рафинерији почела производња горива „Евро 5” стандарда, омогу-

ћиће и додатно повећање производње средњих дестилата.
Планирано је и да током
радова буду реализовани важни инвестициони пројекти,
као што је прикључење најмодернијег измењивача топлоте
на постројењу за платформинг, што је значајно улагање
с циљем повећања енергетске
ефикасности постројења у
Панчеву.
З. Станижан

Милош једини сениор

со лид но, чак и бр же не го
прошле године. Ипак, ове године је све било подређено
четверцу без кормилара за

лаке веслаче, који је јурио
олимпијску визу, до које на
крају, нажалост, није дошао.
У лаки скиф сам сео тек по-

сле олимпијских квалификација у Луцерну крајем маја. У
сва ком слу ча ју, не осе ћам
притисак што се тиче пласмана, а једини циљ ми је да
поново надмашим себе и покушам да извеслам своју прву трку у каријери испод 6:55
– рекао је Милош пред пут у
Ротердам.
Кроз квалификације наш ас
је успео да избори пласман у
четвртфинале Светског првенства. Он је трку у својој
групи завршио на трећем месту, с временом од седам минута, деветнаест секунди и седамдесет стотинки. Популарни Станче био је успешан и у
четвртфиналу. Трку је завршио на другом месту, с
временом од 6:58,52. Полуфинална трка je одржана у четвртак, 25. августа.
А. Ж.

ПОСЕТА ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА КУЛТУРУ

Договорена боља сарадња
Члан Градског већа Немања
Ротар, ди ректор Култур ног
центра Немања Богданов и
представници културних институција Панчева посетили
су у петак, 19. августа, Покра-

проф. др Мирославом Штаткићем.
Они су га информисали о
свим кључним темама и проблемима који се односе на културу града и упознали с програ-

били су обећање да ће Секретаријат помоћи у превазилажењу
ад ми ни стра тив но-прав них
проблема у вези с реконструкцијом Преображенске цркве.
На састанку се разговарало и о
попуни надзорних одбора Градске библиотеке Панчево, Историјског архива и Завода за заштиту споменика културе, којима Покрајина именује чланове
надзорних одбора и директоре.
„Утисак је да ће сарадња убудуће бити много јача и чвршћа,

боља него што је била у прошлости. Биће места и за истакнуте стручњаке из Панчева у
покрајинским комисијама у
овој области, што до сада није
био случај”, истиче Ротар.
После објашњења директора пан че вач ког Кул тур ног
центра о стању опреме којом
та установа располаже добијена је подршка за набавку
нове – каже се у информацији објављеној на сајту Града
Панчева.
M. M.

АРХИВЕ

Додатном модернизацијом
постројења биће обухваћена
сва примарна рафинеријска
постројења, атмосферска и вакуум дестилација, као и комплекс за благи хидрокрекинг
и хидрообраду и постројење
Водоник (MHC/DHT комплекс). Радиће се и на највећем рафинеријском постројењу за производњу бензинских
компоненти и гасова (FCC
комплекс), као и на групи се-

„ПАНЧЕВЦА”

Четрнаеста
„Паприкијада”

СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У ВЕСЛАЊУ У НЕОЛИМПИЈСКИМ ДИСЦИПЛИНАМА

Од 21. до 28. августа у холандском граду Ротердаму
одржава се Светско првенство
у веслању, у неолимпијским
дисциплинама. Боје Србије у
сениорској конкуренцији браниће једино Милош Станојевић, члан ВК-а Тамиш, у скифу за лаке веслаче.
Милош је прошлогодишњи
освајач бронзаног одличја на
Светском првенству за сениоре у Ожибелеу, а припреме за
надметање у Холандији одрадио је у париском клубу АЦББ
са својим тренером, Французом Седриком Тубланом, који
је један од најзаслужнијих за
Станојевићев прошлогодишњи огроман успон.
– Задовољан сам како сам
одрадио завршне припреме
за Светско првенство. И физички и психички сам максимално спреман. Чамац иде

„Against the System” и
„Синдром”, „Посејдон” из
Банатског Карловца, београдски састави „Демист”,
„Рикошет” и „Орест”, а
представиће се и гости из
Будимпеште – „Godgiven”.
Ј. Ф.

ИЗ

У Рафинерији нафте Панчево
од 23. августа до 1. октобра биће
спроведени плански инвестициони радови на готово свим процесним постројењима. Према
речима менаџмента НИС-а, циљеви овог програма одржавања
су обнављање ресурса, поузданији рад процесних система,
унапређење прерађивачких капацитета и додатна модернизација постројења рафинеријског
комплекса у Панчеву.
Вредност ове инвестиције
процењена је на седам милиона евра, а како тврде надлежни
у НИС-у, сви радови ће бити
обављени уз поштовање строгих еколошких прописа и највиших стандарда безбедности
на раду. Иако ће приликом додатне модернизације бити заустављени производни процеси
у свим најважнијим постројењима Рафинерије, надлежни
обећавају да ће тржиште у том
периоду бити уредно снабдевено свим врстама деривата, јер
су потребне количине обезбеђене повећаном производњом
у претходним месецима.

Други „Банатски
рок фестивал”

Брестовачка „Паприкијада”
биће одржана четрнаести пут
у недељу, 28. августа, у организацији Актива жена „Соса”,
уз финансијску подршку Месне заједнице, а Дом културе
ће учествовати у приређивању пратећих садржаја.
Манифестација ће бити
званично отворена у 10.30 у
центру села; пола сата касније са две плесне кореографије представиће се
предшколска група ОШ „Олга Петров”, а око поднева ће
наступити КУД „Чигра” из
Панчева.
У режији поменутих „Соса” испред Дома културе биће постављена етно-пијаца,

на којој ће учествовати удружења жена из Панчева и
околних села. Недалеко одатле биће отворена изложба
фотографија „Брестовац седамдесетих и осамдесетих
година”, а најлепша етно-тезга и „најсалата” од паприке биће проглашене у 14
сати, након чега следи коктел за све учеснике и госте.
И то није све, јер је планиран и вечерњи музички програм, од 19 сати, када ће наступити полазници школе
„Гитар арт”, омољички КУД
„Жисел”, тамбурашки оркестар „Ковински бећари” и вокал Јованка Доватов Ђурић.
Ј. Ф.

У СУСРЕТ НАЈСЛАЂОЈ МАНИФЕСТАЦИЈИ

Дани штрудле у Долову

Најслађа доловачка манифестацијa, посвећена штрудли, биће одржана од среде,
31. августа, до суботе, 3. септембра, када ће бити приређен и централни догађај.
Последњег дана текућег
месеца, од 9 до 14 сати, на
две локације у Панчеву – на
Корзоу и испред Туристичке
организације Панчева, главне организаторке „Доловке”
понудиће своје специјалитете и још једном ће искористити прилику да све гурмане позову на „Штрудлијаду”.
То ће бити поновљено и сутрадан, а другог септембарског дана, од 20 сати, у просторијама поменутог удружења у доловачком Дому

културе биће отворена изложба ручних радова које су
вредне даме направиле разним техникама. То ће уједно бити још једна прилика да
посетиоци виде и својеврсну
етно-собу, коју су, као сталну
поставку, „Доловке” опремиле у духу традиције.
Најзанимљивије ће бити прве суботе у септембру, која је
сада већ традиционално резервисана за „Доловачку
штрудлијаду”. Том приликом
биће награђене најбоље штрудле, а организатор је припремио и пратеће садржаје, попут
оних за малишане, када ће они
представити своје ликовне и
литерарне радове на „слатку”
тему.
Н. Р.

АПЕЛ ИЗ СЛУЖБЕ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ

Резерве крви и у Панчеву на минимуму

јински секретаријат за културу и јавно информисање у
Новом Саду и разговарали с
покрајин ским
секре таром

мима установа културе у Панчеву. Затражена је помоћ за часопис „Читалиште” и набавку
опреме за Културни центар. До-

– Као и у целој Србији, резерве
крви и у панчевачкој болници
су ниске, на минимуму, и довољне су само за наредна три
дана – изјавила је др Радмила
Раилић Ристовска, шефица
Одсека базичне трансфузије.
Она је позвала све наше суграђане који желе да помогну
да се ситуација побољша и да
резерве крви опет буду довољне за пет до седам дана, што је

оптимум, да дођу у Службу за
трансфузију у Општој болници радним данима од 7 до 15
и суботом од 8 до 13 сати.
Радмила Раилић Ристовска
је додала да је током протеклих дана несташицу крви у
великој мери ублажила добровољна акција која је била
спроведена у „Петрохемији”.
Најавила је да ће у петак, 26.
августа, др Слободан Овука

организовати давање крви у
Служби за трансфузију. За ту
акцију већ се пријавило 30 добровољних давалаца крви.
Шефица Одсека базичне
трансфузије истакла је да до
сада није одложена ниједна
операција и да је панчевачка
Служба за трансфузију обезбедила крв за десетак наших суграђана који се лече у Клиничком центру Србије. М. Г.
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Петак, 26. август 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ТРИБИНА СНС-а У МЗ МЛАДОСТ

ДРЖАВА ЋЕ ИДЕНТИФИКОВАТИ УЗУРПАТОРЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Адаптација ђака
на нове изазове

СИСТЕМСКОМ БОРБОМ
ДО РЕЗУЛТАТА

Савет за образовање СНС-а
приредио је трибину посвећену образовању у среду, 17.
августа, у МЗ Младост. Реч
је о програму који треба да
помогне родитељима и ђацима првог и петог разреда
основне школе, као у ученицима који ће 1. септембра
поћи у први разред средње
школе, да се што боље припреме за изазове који им
предстоје с почетком нове
школске године. Према речима педагога Данијеле
Ђорђев, трибина је посвећена адаптацији ученика нижих разреда и њихових родитеља на новине које доно-

ре на развијање односа са
учитељицом или учитељем и
да управо од тога зависи да
ли ће став њихових малишана према школи бити позитиван или негативан. Када је
реч о петацима, педагог Данијела Ђорђев сматра да родитељи треба да издвоје време и да помогну деци приликом учења, јер је градиво у
вишим разредима обимније
и захтева више труда, али и
поседовање радних навика,
јер ће малишани добар део
градива спремати индивидуално код куће.
Миша Марковић, повереник Месног одбора СНС-а

Градоначелник потврдио
да је добио претње
На конференцији за новинаре
одржаној у понедељак, 22. августа, у малој сали Градске
управе, министар пољопривреде и заштите животне средине
Бранислав Недимовић изјавио
је да ће држава до краја године
идентификовати узурпаторе
пољопривредног земљишта у
власништву државе и да ће
према њима предузети санкције. Навео је и да ће с парцела
чији се узурпатор не зна, бити
скинути усеви.
– Ове године ће 144 од 145
општина ући у потпуно легалне
оквире, јер су на време донети
годишњи програми о закупу
пољопривредног земљишта.
Током претходне године било
их је мање од 50. Предузели
смо санкције према локалним
самоуправама које нису испуниле обавезу о изради годишњег плана. Једној општини
која то није урадила, обустављен је трансфер средстава.
Није важно само донети про-

Министар Бранислав Недимовић и градоначелник Саша Павлов
тације, пречег закупа или бесплатног давања институцијама
које имају права на то – објаснио је Недимовић, додавши да
ће то донети 24,7 милиона евра
више у буџет.
Он је казао да се снага државе огледа кроз инспекције,

СТАТИ НА ПУТ БАХАТИМ ПОЈЕДИНЦИМА
се виши разреди, тј. савлађивању промена с којима ће
се суочити.
– Желимо да пружимо подршку родитељима да се
снађу, да их посаветујемо
шта треба да предузму у наредних петнаест дана како
би њихово дете било што
спремније за тај нови почетак. Поред тога, упознали
смо родитеље с врстама оцењивања и изборним предметима које ће малишани имати у школи – рекла је Данијела Ђорђев и додала да је
приоритетна ствар развити
одговорност и самосталност
код деце, нарочито радне
навике.
Како се могло чути на трибини, родитељи ђака првака
највећу пажњу треба да усме-

Младост, најавио је да ће у
наредним данима Савет за
образовање
панчевачког
СНС-а организовати трибине оваквог типа у месним заједницама и одборима, како
у Панчеву тако и у насељеним местима, на којима ће
бити речи о припреми ђака
и родитеља за почетак нове
школске године. Он је рекао
да је акценат стављен на ђаке прваке, јер је за најмлађе
школарце и њихове родитеље ово велика промена у животу, и изразио задовољство
што је Савет за образовање
покренуо овакву акцију, која
је корисна заједници.
Трибини су присуствовали и чланови Савета за образовање Градског одбора
СНС-а Панчево.
З. Ст.

КОНЦЕПТ

Примитивни олош
Не прихватам оцене примитивног олоша, који само мисли да увредама може да реши све.
(Александар Вучић, премијер Србије, о критичарима
с РТС-а, Б92)
***
Методологија неког новинара и методологија оног ко
купује у Београду и Лесковцу и Нишу, јесте једна од методологија. Али она која укршта све потребе, све цене,
сва места и сва достигнућа, јесте методологија коју
примењује Народна банка.
(Јоргованка Табаковић, гувернер НБС, Н1)
***
Није то у надлежности председника Републике. Подржавао сам његову борбу и осуђивао га кад се повлачио без
разлога. Споменик не сме да
дели Србију, већ да је уједињује. Они који скрнаве све
по Србији не би оставили на
миру ни споменик Слободану Милошевићу.
(Томислав Николић, председник Србије, о иницијативи да се подигне споменик
Слободану Милошевићу,
Танјуг)
***
Недавне изјаве о Слободану Милошевићу, осим неколико о Хашком трибуналу, биле су предмет кампање
оних који немају шта друго да кажу. Ја не живим на
Милошевићу. Ја сам тај који је реформисао СПС, ја не
идем и не славим то, између осталог и зато што је Мира Марковић мени забранила да дођем на његову сахрану.
(Ивица Дачић, председник СПС-а и потпредседник
Владе Србије, Бета/Танјуг)

На конференцији за новинаре одржаној у уторак, 23. августа, чланови Градског одбора Српске напредне странке
најоштрије су осудили претње упућене градоначелнику Саши Павлову и овом приликом позвали друге политичке
партије, као и све грађане, да им се придруже у томе.
– Градоначелнику су упућене претње зато што поштено ради свој посао и спроводи Закон о пољопривредном земљишту – изјавио је Жељко Сушец, председник ГО.
Он је навео како се мора стати на пут појединцима који на бахат начин покушавају да застраше функционере и
прете им, додавши да је сигуран да ће полиција и државни органи успети у томе. Истакао је и да ће власт настави ти да спрово ди зако не и да се обрачу нава са
узурпаторима.
грам, већ га треба и спровести
– рекао је Недимовић.
Он је нагласио како је неопходно увести ред у ову област,
јер се ради о великим финансијама и о великој користи за
буџет Републике, Покрајине и
локалних самоуправа.
– Ове године имаћемо
120.000 хектара више у опсегу
за давање у закуп, то јест 430.000
хектара земљишта биће у неком
облику закупа, по основи лици-

истакавши да не постоји чак
ни помоћник министра задужен за инспекције, што ће,
према његовим речима, убрзо
бити регулисано.
Министар је нагласио да у
погледу узурпираног пољопривредног земљишта неће
бити попуштања и да ће локалне самоуправе сносити последице, с обзиром на то да су
оне добиле на располагање земљиште да њиме управљају,

САСТАНАК ПРЕДСТАВНИКА РАЗВОЈНОГ
ФОНДА АПВ И ГРАДА ПАНЧЕВА

али да ће бити кажњени и
узурпатори.
Овом приликом је градоначелник Саша Павлов, одговарајући на новинарско питање,
потврдио како је добио претње
због намере да реши проблем
узурпираног пољопривредног
земљишта.
– По добијеним претњама
види се коликих је димензија
овај проблем и то значи да
смо погодили праву тему у
борби против узурпације земљишта. Не бих им придавао
велики значај, надлежни органи поступају по том питању, а
дубоко верујем да је Србија

правна држава – прецизирао
је Павлов.
Према његовим речима, први
резултат борбе је то што је прошла лицитација спроведена у
Панчеву протекла без проблема,
за разлику од ранијих година.
Павлов је истакао и како се
системском борбом узурпаторима мора указати на то да
свако може да ужива одређена
права, али и да мора да испуни своје обавезе. Додао је да
преко 80 одсто површине нашег града представља пољопривредно земљиште и да у
њега треба улагати.
С. Првуљ

ПУПС: ЗА КОН ЈЕ ПОТ ПУ НО ЈА САН
Градски одбор Партије уједињених пензионера Србије истиче да је Закон о пољопривредном земљишту који је усвојила Народна скупштина, а спроводе га Влада Републике
Србије и локалне самоуправе, потпуно јасан и да не дозвољава појединцима да се богате на недозвољен начин.
На конференцији за новинаре одржаној у среду, 24. августа, Милан Станојковић, председник ГО ПУПС-а, изјавио је:
– Подржавамо све напоре државе да се такви узурпатори најоштрије казне, а да појединце који прете градоначелнику Саши Павлову надлежни органи пронађу и предузму одговарајуће мере.
Он је додао како се спречавање узурпације земљишта не
сме зауставити, јер на тај начин нису оштећени само држава и град, већ сви поштени пољопривредни произвођачи.

НИЖЕ ЦЕНЕ ГОРИВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

Aкција НИС-а
и у септембру

Подршка локалним
самоуправама
У кабинету градоначелника
Панчева Саше Павлова прошле недеље је одржан састанак с представницима Развојног фонда Аутономне Покрајине Војводине. Том приликом
је било речи о унапређењу сарадње панчевачке локалне самоуправе и Фонда у погледу
пружања информација и техничке подршке привредницима
и пољопривредницима када су
у питању јавни конкурси које
расписује тај фонд.
Директор Развојног фонда
Аутономне Покрајине Војводине Горан Савић упознао је
градоначелника Сашу Павлова
и његове сараднике с будућим
плановима Фонда у погледу
јавних позива и подизања капацитета градова и општина
како би локалне самоуправе
што спремније дочекале нове
конкурсе. Договорено је да до
краја године Фонд одржи
презентације јавних конкурса
у Панчеву како би заинтере-

совани грађани били боље информисани о актуелним позивима АП Војводине за пружање финансијске подршке.
Развојни фонд АП Војводине тренутно има 11 отворених
јавних конкурса, од којих је
пет намењено правним лицима и предузетницима с територије Војводине, других пет
носиоцима регистрованих пољопривредних газдинстава, а
један конкурс је усмерен предузећима, удружењима, институцијама и установама чији је
оснивач локална самоуправа
за претфинансирање пројеката
ЕУ и програма билатералних
донатора.
У свим јавним конкурсима
и даље постоје расположива
средства и Развојни фонд АПВ
прима пријаве. Јавни конкурси и пратећа документација за
конкурисање доступни су на
сајту Развојног фонда АПВ
http://www.rfapv.rs.
З. Ст.

Компанија НИС и у августу
наставља акцију „Агро викенд”, која обезбеђује додатне
погодности за пољопривреднике – кориснике „НИС агро
картице”. Реч је о кампањи
нафтног гиганта која се спроводи на 199 бензинских станица „НИС Петрола” широм
Србије, сваког викенда, од
петка у 18 сати до недеље у поноћ. Пољопривредници могу
очекивати нижу цену гасног
уља 0,1 за три динара по литру, а уз „НИС агро картицу”
потрошачи могу остварити
укупан попуст од шест динара
по литру тог деривата.
Поред тога, НИС је у наведеним интервалима корисницима „НИС агро картице” обезбедио и укупан попуст од осам

динара по литру приликом куповине евродизела на одабраним бензинским станицама
„НИС Петрола”. Уз ову картицу, поред попуста на дизел-горива „евро пет” квалитета,
пољопривредници остварују
попуст од 15 одсто на асортиман уља и мазива „nisotec”, као
и 20 одсто на одабрани асортиман робе широке потрошње.
Додатне погодности у оквиру акције „Агро викенд” доступне су потрошачима до 2.
октобра, а информације о акцији, као и списак бензинских
станица на које се ова промотивна активност односи, могу
се пронаћи на сајту www.nispetrol.rs или добити бесплатним
позивом на број кол-центра
НИС-а 08-0000-8888. З. Ст.
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ОД 1. СЕПТЕМБРА ПРОМЕНА У РАДУ ЈЕДНОГ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

ПОВРТАРСКО ЧУДО

„ХИГИЈЕНА” НОСИ ЂУБРЕ ИЗ ДОЛОВА

Парадајз тежак килограм

Становници тог места
плаћаће у почетку рачуне
по нижим ценама
Постепено ће бити преузете
функције комуналних
предузећа и у другим
селима
Јавно комунално предузеће „Хигијена” почеће од 1. септембра да сакупља и одвози ђубре из Долова, на
основу одлуке Надзорног одбора тог
предузећа.
„Хигијена” планира да у наредном
периоду преузме те послове и у осталим селима. Тиме ће бити драстично
смањен притисак на градски буџет,
из кога су годинама покривани губици сеоских комуналних предузећа
настали због малог процента наплате
и изузетно ниских цена.
Из доловачких домаћинстава ђубре
ће бити сакупљано и одвожено као и
до сада, два пута месечно, а касније
ће та динамика бити као у Панчеву.
Становници Долова плаћаће за те
услуге „Хигијени” рачуне који ће бити
умањени за 47,24 одсто у ограниченом
периоду. У почетку ће износити 2,44
динара, а након тога следи изједначавање цена са онима које плаћају корисници услуга „Хигијене” у Панчеву.
То јавно комунално предузеће понудило је сличан промотивни попуст
и становницима Старчева.
– Менаџмент „Хигијене” се за овакву политику цена одлучио како би се
што лакше и безболније и за наше јавно

Градско комунално предузеће ће се бринути и о селима
комунално предузеће и за Доловце
превазишли почетни проблеми око
устројавања новог система рада и наплате услуга. Обавеза „Хигијене” је да
пружа квалитетне услуге у комуналној
области и да, посебно током периода
примене повлашћених цена, детаљно
прати количине и структуру отпада и
проценат наплате потраживања. Наш
циљ је да се постигне проценат наплате као у Панчеву, тј. да буде већи од 80
одсто – изјавио је Драган Грујичић,
руководилац Сектора за комуналне
послове у „Хигијени”.
Он је додао да се „Хигијена” озбиљно припремила за повећан обим посла који јој је Град поверио и да ће,
захваљујући доброј организацији, рационалном пословању и максималној
упослености расположивог возног
парка и запослених, бити у стању да

пружи квалитетну услугу и Панчевцима и становницима околних села.
Циљ „Хигијене” је да преузимањем
комуналних функција у свим селима
убрза успостављање система управљања отпадом. Предуслов за то јесте
одлагање ђубрета на нову депонију
на доловачком путу, која ради по најстрожим европским стандардима.
Подсећамо, одлуку Надзорног одбора „Хигијене” о преузимању комуналних функција у Долову од тамошњег комуналног предузећа пре месец дана је подржала Скупштина
града.
На основу те одлуке предвиђено је и
да „Хигијена” преузме камион за одношење смећа који је користило бивше доловачко комунално предузеће,
као и троје запослених.
М. Глигорић

ЖИВОТНА ПРИЧА НАШЕГ СУГРАЂАНИНА

Музиком победио опаку болест
Кад су лекари саопштили нашем
суграђанину Боривоју Николићу да
има рак, он нијe, као многи, дигао
руке и дозволио да га савладају црне мисли, депресија и безнађе, већ
је решио да борбом победи најтежу
болест.
Прво је научио да жонглира лоптицама и да вози моноцикл да не би
размишљао о болести, већ да би, како
каже, усмеравао мисли у добром
правцу. Од пре три месеца свира гитару у Народној башти и у Градском
парку. Сваки пут кад музицира, осећа
позитивну енергију, а жонглирање и
вожња бицикла му пријају јер на тај
начин јача моторику.
На питање новинара како реагују
они који пролазе кроз Градски парк
и Народну башту или седе на тим местима док слушају његову музику,
Боривој одговара да им она прија и
да га хвале. Каже и да деца уживају у
жонглирању.
– Љубав према музици ми је пренео мој отац Дуца, који се такође бавио музиком. Избацили су ме из Музичке школе, али то ме није спречило
да наставим да се бавим музиком, јер
је то оно што волим. Свирам лаку и
мелодичну музику. На то ме је инспирисао другар Стева, који је први
почео да свира по иностранству. Хтео
сам прво да пробам улично свирање у
Панчеву и да видим како ће људи реаговати. Водим рачуна да моја музика

напољу. Имам ли неку дозволу за
свирање? Не. Шта ће бити ако дође
комунална полиција? Ништа. Рећи
ћу им: „Добар дан, господо” – каже
Боривој и додаје да није први улични
свирач у Панчеву, јер су пре њега то
радили један кларинетиста и један
тамбураш.
Планира да настави да свира на
улици, али и да покаже своје умеће
пред Београђанима, у Кнез Михаиловој улици. Према његовим речима, тамо има више уличних музичара и он би волео да се, уколико положи испит који је предуслов за свирање у тој улици, докаже пред конкуренцијом.
М. Г.

ној пијаци. Све време сам га ђубрио, заливао и окопавао, и сматрам да су то кључни разлози који
су допринели његовој тежини. Посадио сам десетак корена, а два су
показала најбоље резултате. Остали
парадајз је мањи – изјавио је Васиљевски.
М. Г.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Ружичасти потрес
У прошлом броју нашег листа питали смо вас имате ли ви неки генијалан план. „Панчевац” и издавачка
кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге
„Истина у нама” Саше Аранга за два
наша читаоца или читатељке који
су најкреативније одговорили на то
питање.
Награђени су читаоци који су послали следеће СМС-ове:
„Имам. Да вас одушевим овом
поруком и освојим књигу, па да
имам шта да читам на летовању,
које је део мог другог генијалног
плана.” 063/2614...
„Мој генијалан план је да се добро удам, пошто од мене иначе нема неке вајде. Реално.” 064/3553...
Награде се могу преузети у књижари „Вулкан” у „Авив парку”.
Издавачка кућа „Лагуна” наградиће два аутора најкреативнијег од-

говора на питање шта је потресло
острво Хидензе у књизи „Крузо” Луца Зајлера. Они ће освојити по један примерак поменуте књиге.
То издање моћи ће да у књижари
„Делфи” у „Авив парку”, од наредног уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Па пише у вашем тексту да га је
потресло лето. Немам појма како,
али бих волео да сазнам...”
063/3253...
„То је било 1989. године? А, па
знам! Отишла Зорица Брунцлик на
Хидензе да одржи концерт.”
064/1597...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова наградна питања потражите на страницама овог броја „Панчевца”.
Д. К.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ СТЕ ЗАДОВОЉНИ РЕЗУЛТАТИМА ПОСТИГНУТИМ НА ОЛИМПИЈСКИМ ИГРАМА?
Боривој на једном „наступу”

Поносни смо на наше спортисте

не буде прејака, да не би некоме сметала. Лепше ми је да свирам на улици него у неком затвореном клубу. На
таква места људи дођу с пријатељем
или пријатељицом, пијуцкају пиће и
не слушају твоју свирку. Мислим да
Панчеву недостају улични свирачи,
да мало људима подигну и поправе
расположење кад су неким послом

OДЛУКА „ХИГИЈЕНЕ”

Нови контејнери
за Стари Тамиш

ЈКП „Хигијена” је саопштила да је десет дотрајалих контејнера у насељу
Стари Тамиш заменила новим. Поред

Наш суграђанин Јован Васиљевски
донео је у редакцију „Панчевца” парадајз који с правом заслужује да се назове повртарским чудом, с обзиром на
то да је тежак килограм и сто грама!
– Посадио сам га пре два месеца
након што сам купио расад од мени
непознатих препродаваца на Зеле-

тога, радници „Хигијене” ће ускоро
очистити терен око њих и однети мању
количину биљног отпада.
М. Г.

Ј. МИХАЈЛОВИЋ

Ј. БАБИЋ

Са осам медаља освојених на Олимпијским играма у Рију српски спортисти остварили су најбољи резултат
на Играма од осамостаљења државе.
Две златне, четири сребрне и две
бронзане медаље поставиле су Србију на 32. место у свету.
Ове недеље питали смо суграђане
да ли су гледали пренос Игара, да ли
су задовољни постигнутим резултатима и да ли је било разочарања.
ЈЕЛЕНА МИХАЈЛОВИЋ, хотелијер:
– Пратила сам учешће готово свих
наших спортиста на Олимпијским
играма и заиста сам презадовољна
постигнутим резултатима. Највише
су ме обрадовале и изненадиле одбојкашице, док је на неки начин од
кошаркаша и ватерполиста било
очекивано да освоје медаље.

С. САЈИЋ

Б. ТРОЈАНОВИЋ

ЈОВАН БАБИЋ, пензионер:
– Веома сам задовољан резултатима наших спортиста. За нашу малу
земљу, постигли су одличан успех –
осам медаља није мало. Највише су
ме обрадовали ватерполисти и кошаркаши, а нико од наших представника ме није разочарао.
СОФИЈА САЈИЋ, студенткиња:
– Гледала сам Олимпијске игре и
могу рећи да сам задовољна постигнутим резултатима, није било разочарања. Иако сам пратила готово све
спортове, од наших представника највише су ме обрадовале одбојкашице.
БРАНИСЛАВ ТРОЈАНОВИЋ, студент:
– С обзиром на то да смо освојили
осам медаља, ја сам задовољан. То што
су кошаркаши освојили сребрну меда-

Г. ПИСЛЕВИЋ

О. СРЕЋКОВИЋ

љу, велики је успех. Поред њих, највише
сам пратио ватерполисте, који су такође
били сјајни, а нико ме није разочарао.
ГОРАН ПИСЛЕВИЋ, запослен:
– Гледао сам наше представнике
на Олимпијским играма и апсолутно
сам задовољан резултатима. Нико ме
посебно није одушевио јер сам овакав успех и очекивао, најјачи смо.
Осим наших спортиста нисам имао
друге фаворите.
ОЛГА СРЕЋКОВИЋ, пензионерка:
– Задовољна сам резултатима које су
наши спортисти постигли на Олимпијским играма, иако сматрам да можемо
још више медаља да освојимо. Кошаркаши су ме највише одушевили, а жао
ми је што је Новак Ђоковић испао.
Анкетирала С. Првуљ
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У ПРОШЛОНЕДЕЉНОЈ АКЦИЈИ

ВОЗАЧИ, ОБРАТИТЕ ПАЖЊУ

Пронађени екстази
и амфетамин

САОБРАЋАЈНА ПОЛИЦИЈА
ПОЈАЧАЛА КОНТРОЛЕ

Полиција је ухапсила четири
особе с територије Панчева и
одредила им дводневни притвор након што је током контроле двају аутомобила и претреса станова на више локација открила 500 таблета екстазија, 800 грама амфетамина, мању количину марихуане
и новац који је, како се сумња,
стечен продајом наркотика.
Према подацима наведеним на сајту www.stetoskop.info, који уређују лекари
Медицинског факултета у Београду, екстази се разликује
од других дрога по томе што
се продаје у облику малих таблета с различитим утиснутим знацима, као што су срце,

смајли, голубица, ликови из
цртаних филмова итд.
Та дрога је изузетно популарна међу младима због
приступачне цене, као и зато што повећава будност и
енергију, и потискује жеђ,
поспаност и умор. Последице њеног узимања су живост
и осећај блискости с другим
особама, а звукови, боје и
емоције се доживљавају интензивније.

Међутим, дуготрајно узимање екстазија изазива изузетно опасне последице, као
што су знатно повећан притисак, опасност од инфаркта,
губитак апетита, поремећај
спавања, напади панике,
агресивност према другима
и жеља за самоубиством.
У саопштењу које је објавила Полицијска управа
Панчево пише и да су ухапшени нарко-дилери осумњичени да су починили кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет
опојних дрога, те да ће против њих бити поднета кривична пријава надлежном
тужилаштву у нашем граду.

Полиција је крајем прошле
недеље саопштила и да је
ухапшен четрдесетогодишњи
мушкарац из Ковина јер је
приликом претреса његове
куће пронађено око 120 килограма сушеног дувана. Против
ухапшеног ће бити поднета
кривична пријава надлежном
тужилаштву због основане
сумње да је починио кривично
дело недозвољен промет акцизних производа.

СКРЕНУТА ПАЖЊА НА ПРОБЛЕМ

Пропусти у
евидентирању избеглица
„Потенцијални терористи
могу несметано да пролазе
кроз Европу као избеглице и
да несметано планирају своје
акције”, закључак је саопштења Европске полицијске
уније, организације која обједињује европске полицијске синдикате, објављеног на
сајту Полицијског синдиката
Србије.
У објашњењу таквог става
наводи се да је Европска полицијска унија посредством
својих чланица у периоду од
марта до јуна 2016. године
спровела истраживање о изазовима и проблемима с којима се сусрећу полицајци током пријема и регистрације
избеглица с Блиског истока.
То истраживање је спроведено и у Србији, под покровитељством Полицијског синдиката Србије.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

„Овим истраживањем је,
нажалост, потврђена претпоставка да постоје велики пропусти у процесу регистрације
имиграната, као и огромни
изазови и проблеми с којима
се полицајци суочавају у свакодневном раду с њима. Такође је утврђено да су полицијске службе у Холандији,
Немачкој и неким балканским државама недовољно
обучене и опремљене за обраду великих таласа избеглица. Поред тога, резултати
указују и на чињеницу да је
међудржавна размена информација веома лоша, било
да се ради о тзв. транзитним
државама, кроз које избеглице само пролазе, попут Србије, било о оним земљама које
представљају њихову крајњу
дестинацију, односно коначно одредиште. Оно што највише забрињава челнике
ЕПУ, јесте да још увек није
установљен јединствен систем регистрације и праћења
имиграната унутар Европе”,
пише у саопштењу Полицијског синдиката Србије.

Август сваке године
најкритичнији по броју
удеса на путевима
Најчешћи узроци –
пребрза вожња и
вожња под дејством
алкохола
У понедељак, 22. августа, почела је акција појачане контроле брзине кретања на свим
европским путевима. Она ће
трајати до краја овог месеца, а
спроводиће се у свих двадесет
осам држава чланица Европске уније, као и у Швајцарској,
Норвешкој и Србији, земљама
које су чланице међународне
организације ТИСПОЛ, која
обједињује саобраћајне полиције широм Европе.
У оквиру ове акције припадници саобраћајне полиције
МУП-а Србије спровешће појачану контролу учесника у саобраћају на свим путевима
широм наше државе.
Саобраћајна полиција ће користити ручне радаре, као и
уређаје за мерење брзине кретања у системима видео-надзора
и возилима без полицијских
обележја, такозваним пресретачима.
Поред тога што ће сваки
контролисани возач бити подвргнут алко-тесту, саобраћајна
полиција ће приликом заустављања моторног возила које
прекорачи дозвољену брзину
кретања контролисати и употребу сигурносних појасева.
Према свим прекршиоцима
прописа биће предузете законом прописане мере.
Како пишу „Вечерње новости”, у саобраћајним несрећама
које су се догодиле од почетка
године па до овог месеца на
територији Србије погинуло је

Патроле ће бити и на улицама и на путевима
триста педесет деветоро људи,
што је седам одсто више него
у истом периоду прошле године.
– На основу анализе наших
података за период од 2010.
до 2015. године, утврђено је да
је август најризичнији месец с
обзиром на то да се у њему догађа највише саобраћајних незгода са смртним исходом.
Највише страдалих је било
због пребрзе вожње (48 одсто)
и због прекомерне употребе
алкохола (10 одсто) – изјавио
је Бранимир Пејовић, помоћник начелника Управе саобраћајне полиције.
Према његовим речима,
број откривених прекршаја
повећава се из године у годи-

ну, тако да је током првих седам месеци ове године кажњено више од 14.000 возача због
недозвољене брзине кретања и
око 1.000 њих због вожње под
дејством алкохола.
Пејовић је скренуо пажњу и
на то да има много возача који
због нервозе и жеље да што
пре стигну на одредиште претичу друге и онда када то не би
смели, не размишљајући о томе да тако угрожавају и себе и
остале учеснике у саобраћају.
Он је указао и на то да се
мало говори о обавезама које
тзв. управљачи путева имају
према одржавањима тих саобраћајница. Према његовим
речима, у Закону о безбедности саобраћаја јасно пише да

је управљач дужан да прати
стање безбедности саобраћаја
на путу и да најмање једном
годишње идентификује и обележи најопаснија места („црне
тачке”) на њима.
– Дужност управљача пута
је да обавља стручне анализе
високоризичних деоница, али
и да сачини појединачан пројекат за њихово санирање и да
га спроведе. Тек од почетка
ове године створени су услови
да се тачно и системски евидентирају места саобраћајних
незгода и у наредном периоду
ће бити могуће да се на основу анализа изврши мапирање
опасних места на путевима
широм Србије – додао је Пејовић.

РАСВЕТЉЕН НЕВИЂЕНИ ВАНДАЛИЗАМ

Откривен дивљак који је пребио пет паса
Панчевачка полиција је на
корак од расветљавања случаја прошлонедељног бруталног
премлаћивања пет паса и, по
свему судећи, ускоро ће тужилаштву доставити податке о
нашем суграђанину који је
осумњичен за тај вандализам.
Он је прошлог четвртка око
18 сати испребијао несрећне
животиње, а потом их је спаковао у џакове и оставио испред контејнера на Котежу 2.
Џакове је случајно приметио
један радник „Хигијене” и потом их је однео у прихватилиште за псе.
Премлаћеним и истраумираним четвороношцима ту је
пружена помоћ, али једној керуши није било спаса. Њој је
била сломљена кичма и више
пута је ударена у главу, па је
морала да буде успавана.
Информацију о овом дивљаштву прва је на „Фејсбуку” објавила наша суграђанка Зора Коларски, заступница Друштва за
заштиту животиња „Еколибријум”. Она је о свему обавестила
панчевачку полицију.
„Покушавам да замислим
какав то човек може да пет одраслих паса пребије, спакује у
џакове и да их затим одвезе и
избаци код контејнера, малтене усред бела дана, у насељеном и прометном делу града.
Позвала сам полицију, која је
дошла за петнаест минута и
направила службену белешку”, написала је она и најавила да ће поднети кривичну

Они су преживели ужас
пријаву поводом овог немилог
догађаја.
У уторак, 23. августа, Зора
Коларски је на „Фејсбуку” објавила да је дан раније један
инспектор панчевачке полиције преузео овај случај и да је
већ тог дана дошао до одређе-

них сазнања на основу којих је
саслушао неколико сведока.
„Након што буде саслушан
и главни осумњичени, овај
предмет ће бити упућен
Основном јавном тужилаштву. Хвала Полицијској
управи Панчево на брзој реак-

цији”, написала је заступница
„Еколибријума”.
Прошлонедељно брутално
премлаћивање паса је догађај
који је толико страшан да није чудно што је поводом њега
реаговало и Друштво пријатеља животиња „Љубимци”.
Председник „Љубимаца”
Иван Курајов послао је нашој
редакцији писмо у коме пише:
„Радује нас информација да
захваљујући благовременој
акцији Полицијске управе
Панчево и свим суграђанима
који су помогли ускоро можемо очекивати расветљавање
случаја паса који су остављени
у џаковима у насељу Котеж 2 у
Панчеву. Како смо незванично сазнали, утврђено је да пси
над којима је извршено кривично дело потичу са панчевачког хиподрома, те да су
они одатле противзаконито
уклоњени од стране лица које
је то учинило непосредно пре
’Фијакеријаде’, манифестације одржане 21. августа на простору хиподрома. Пратићемо
дешавања око овог случаја и
тражићемо да се починиоци
овог кривичног дела најстроже казне. Добра вест је да ће
пси који су склоњени са овог
подручја бити враћени на првобитно станиште након стерилизације и вакцинације,
што ће бити учињено у складу
с градским програмом за контролу и смањење броја напуштених паса и мачака на територији града Панчева”.

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: МР ТАТЈАНА БОЖИЋ, ЧЛАНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗАДУЖЕНА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

ПОСЛЕДЊЕ ПРИПРЕМЕ ПРЕД ПОЧЕТАК
ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
Омогућити ђацима
безбедан и пријатан
боравак у образовним
установама
Град издвојио око пет
милиона динара за
санацију школа
Локална самоуправа сваке године издваја одређена средства из буџета за решавање
акутних проблема у образовним установама, тако да су током летњих месеци, када су
ђаци на распусту, панчевачке
школе права мала градилишта. Наравно, обим посла
умногоме зависи од количине
новца – некад је то више, некад мање, али је школама овакав однос власти према њима
од велике помоћи. Према речима мр Татјане Божић, чланице Градског већа задужене
за образовање, суштина ове
подршке школама је у томе да
се ученицима омогући безбедан и пријатан боравак у образовним установама.
– Град је веома дарежљив
када су у питању школе и деца, и ту никада није смело да
се штеди и закида. Панчевачка локална самоуправа има
разумевања и зна у колико тешком положају се налазе
образовне установе у Панчеву.
Ове године је издвојено 3,5
милиона динара за реализацију радова у основним школама
и 1,4 милиона динара за уређење објеката панчевачких
средњих школа – рекла је мр
Татјана Божић за „Панчевац”.
Међутим, помоћ се ту не завршава и овој суми треба придодати и средства која је Град
усмерио ка Дирекцији за из-

Мр Татјана Божић: „Школе имају подршку
локалне самоуправе”
градњу и уређење Панчева, која је надлежна за реализацију
одређеног броја послова у
школама.
Школе градилишта
До сада су радови завршени у
већини основних школа; једино још увек траје процес легализације објекта ОШ „Олга Петров” у Банатском Брестовцу.
Према речима Татјане Божић,
ове године је издвојен новац за
санацију тоалета у ОШ „Жарко
Зрењанин” у Банатском Новом
Селу (450.000 динара), за
уградњу клима-уређаја и радијатора у установи „Мара Мандић”

(400.000), за постављање ограде у ОШ „Гоце Делчев” у Јабуци (800.000) и за набавку новог котла у доловачкој школи
„Аксентије
Максимовић”
(900.000 динара). Када је реч
о средњим школама, чланица
Већа каже:
– За реализацију радова у
Гимназији „Урош Предић” издвојено је нешто више од милион динара, а Медицинској
школи је Град помогао са
100.000 динара за завршетак
молерских радова. Поред тога,
из буџета је за фарбање радијатора у Економској школи

ВО ДА У ВР ТИ ЋИ МА
Последњих дана у нашем граду поново се подигла прашина због квалитета воде. Овог пута
на „скенеру” јавности нашла се пијаћа вода у градским и приградским васпитно-образовним
установама. Према речима чланице Градског већа, школе и вртићи имају потписане уговоре са Заводом за јавно здравље Панчево о редовној контроли квалитета воде и одредбе уговора се поштују, тако да директори школа и вртића добијају налазе стручњака.
– Јавност треба да зна да вода у овим установама потиче из градског водовода и ако је у
читавом Панчеву она безбедна, онда се подразумева да је у том случају безбедна за коришћење и у вртићима и школама. Може се догодити да пошто установе не раде неколико месеци, вода у систему добије нека сасвим друга, некарактеристична својства. У таквим
ситуацијама се обавља испирање инсталационе мреже. Ове недеље биће обављена детаљна анализа стања пијаће воде у свим панчевачким школама и вртићима, тако да ће евентуални проблеми бити отклоњени до 1. септембра и почетка нове школске године – рекла је на
крају разговора мр Татјана Божић, чланица Градског већа задужена за образовање.

издвојено 200.000 динара.
Уједно, у складу са законом,
локална самоуправа је у обавези да издваја новац и за материјалне трошкове панчевачких
школа, тако да се из градске
касе сваке године опредељују
средства и за ту намену. Јавности је познато да Град препознаје успешну и талентовану
децу и да им пружа пуну подршку у њиховом раду. Стога се
на годишњем нивоу, у складу с
могућностима, из буџета издвајају средства и за награђивање вуковаца, ученика генерација и најбољих студената.
Вишкови у просвети
Неколико година уназад, пред
почетак школске године, одређени број просветних радника стрепи да ће остати без
посла због мањка часова. Када
је о нашем граду реч, за разлику од других локалних заједница, слика је другачија.
– На снази је уредба о забрани
запошљавања, што је довело
до тога да се број вишкова у
просвети свео на минимум. На
територији Панчева број професора и наставника који немају пун фонд часова веома је
мали, што се нарочито односи
на кадар који предаје опште
предмете. Овом приликом желим да похвалим директоре
наших школа што су и ове године, још у јуну, заједничким
снагама успели да превазиђу
овај проблем и што су скоро
сви панчевачки професори и
наставници збринути – рекла
је Божићева.
Нешто ново
Устаљена је пракса да се током септембра у нашем граду
појачају активности усмерене
на повећање безбедности у саобраћају. Средином септембра
Панчево ће добити прави полигон за учење малишана
основним правилима у саобраћају.
– Реч је о пројекту обуке деце из школа и вртића на полигону у безбедним и контролисаним условима, па ће тако
прве кораке о саобраћајној
култури малишани стицати на
безбедном месту, а не на улицама, где постоји реална опасност. Планирамо да полигон
измештамо од једне до друге
образовне установе, како по
граду тако и насељеним местима, како би што више генерација малишана имало прилику да учи и вежба на њему у
наредним годинама – рекла је
Татјана Божић.

ЕВРОПСКА НЕДЕЉА МОБИЛНОСТИ 2016.

ЕУ фото-конкурс „Буди еко-мобилан!”
Фотографије
треба послати
до 9. септембра
Афирмација здравих
животних навика
Делегација Европске уније у
Републици Србији у сарадњи
са организацијама „ЕУ инфо
центар” и „ЕУ инфо кутак” позива све грађане и грађанке
Србије да се пријаве на фотоконкурс „Буди еко-мобилан!”,
расписан поводом овогодишњег обележавања Европске
недеље мобилности.
Заинтересовани треба да пошаљу своје фотографије које
на креативан и оригиналан начин приказују став према урбаној мобилности и заштити
животне средине. Шетња пар-
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ком, боравак у природи, граду,
или шетња с љубимцем или
вожња бициклом, бродићем,
ролерима, скутером, градским
превозом или било којим другим алтернативним средством
превоза – мотиви су које препоручују организатори овог
конкурса. Учесници треба да
прикажу фотографијом како
се људи односе према животној средини, колико је воле и
чувају. Идеја је да се јавности
пошаље порука о томе шта можемо урадити како бисмо допринели очувању квалитета
ваздуха и средине у којој живимо.
Сваки дан који проведемо
ван аутомобила планети много значи и, у светлу борбе
против климатских промена,
свако од нас може лично допринети да свет у коме живимо буде чистији, здравији и

лепши – стоји у позиву Делегације Европске уније у Републици Србији. Како би што
више грађана било мотивисано да учествује и пошаље аутентичне фотографије, конкурс је осмишљен тако да су
такмичари подељени у две
групе. Прва категорија се односи на тему урбане еко-мобилности и заштите животне
средине, а обухватиће радове
ученика основних и средњих
школа. У другу групу биће уврштени радови власника кућних
љубимаца, а од аутора фотографија очекује се да фото-запис
промовише мобилност.
Фотографије са оригиналном поруком, у што већој резолуцији, треба послати до 9.
септембра имејлом на адресу
takmicenje@euinfo.rs. За победнике прве категорије обезбеђене су вредне награде: пр-

во место – бицикл; друго место – ролери, а треће место –
тротинет. С друге стране, победник у категорији „Мој еко
мобилни љубимац” добиће
храну за љубимце у вредности
од 120 евра, а другопласирани
и трећепласирани биће награђени опремом за кућне љубимце.
Пристигле фотографије биће објављене на „Фејсбук”
страници организације „ЕУ инфо центар”, од 10. до 18. септембра, и у том периоду грађани ће моћи да гласају за најбоље и најкреативније ауторе.
Најбољих 20 фотографија биће
изложено у „ЕУ инфо центру” у
септембру током обележавања
Европске недеље мобилности,
а најбољих осам биће промовисано на једном возилу Градског саобраћајног предузећа
Београд.

ФИЛМСКА КОЛОНИЈА
„ДЕЛИБЛАТСКИ ПЕСАК”

Младе филмаџије
снимају каубојац

На Девојачком бунару, у
објекту Културно-просветне
заједнице, од 20. до 26. августа одржава се Шеснаестa
филмска колонија „Делиблатски песак”. Полазници
групе за филм Регионалног
центра за таленте „Михајло
Пупин” наставиће тематски

рад инспирисан историјом
филма, а овог пута тема је
„Џон Форд и вестерни”. Гости кампа су четири члана
филмске групе „Лаф” из
Лозовика, који су већ били
награђивани за филмове што
су до сада урадили.
M. M.

ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА

Време је за узбуну
Француска министарка екологије Сеголен Роајал је након посете посете Арктику
истакла да државе треба хитно да ратификују париски
климатски споразум. Она је
била у четвородневном обиласку норвешког архипелага
Свалбард, удаљеног око 1.300
километара од Северног пола, и на терену се уверила у
утицај климатских промена
на ледени покривач, који се
од 1964. године смањио за
четири километра. Према
њеним речима, време је за
узбуну и човечанство мора
хитно да реагује. Она је додала да неке земље чак и не знају да треба да ратификују споразум и изразила наду да ће
процес ратификације бити
окончан до Конференције УН
о климатским променама, која ће бити одржана од 7. до 18.
новембра ове године у Маракешу.

Да подсетимо, Споразумом о климатским променама, усвојеним у децембру
прошле године на конференцији о клими у Паризу,
све земље потписнице су се
обавезале да ће предузети
мере како би се зауставило
прекомерно загревање планете. Подизање глобалне
температуре за два степена
потпуно ће пореметити садашњу климу, што ће имати
велике последице за човечанство уопште.

Еко-лого
Европска комисија је усвојила нови сет критеријума за
европску еколошку ознаку
(„EU Ecolabel”) за компјутере, намештај и обућу. Ова
пракса је установљена 1992.
године на добровољној основи како би привредници били подстакнути да развијају
услуге и производе који нису
толико штетни за животну
средину. У Европској унији
ту ознаку има више од
30.000 производа.
Сада ће произвођачи компјутера морати да током процеса креирања производа и
производње узму у обзир
енергетску ефикасност и могућност унапређивања и надоградње персоналних рачунара и таблета. Поред тога,
мораће да воде рачуна и о томе колико лако ће производ
моћи да се растави, а сировине прикупе и рециклирају.
С друге стране, произвођачи намештаја спроводиће
свеобухватнију процену дужине трајања производа, а посебну пажњу ће морати да
посвете потенцијално опасном материјалу и остацима
који би могли да допринесу
загађењу ваздуха у просторијама.

Европска еко-ознака помаже потрошачима да пронађу
производе и услуге који не
штете животној средини у већој мери у различитим фазама. Лого „EU Ecolabel” одобравају независни стручњаци, а у утврђивању критеријума за ознаку учествују науч-

ници, организације цивилног
друштва и заинтересоване
странке. Критеријуми се ревидирају у просеку сваке четири године како би се обухватиле технолошке иновације и друге новине.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА
Х РАНА З А Д У ШУ

Шта јаче боли?

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, свакоме од нас
се десило да доживи „блиски сусрет” главе и полице,
колена и бетона, прста и ножа... Севне бол, отргне се јаук, псовка, одигра се неконтролисани плес ногама...
Веома лако и брзо научимо
да избегавамо радње које
могу бити узрок сличним
„зближавањима”. У овом
случају је јасно да нас је бол
подстакао да запамтимо и
добро научимо лекцију. Тело нам одмах покаже да се
„нешто десило”: појаве се
модрица, чворуга, капљица
крви понекад. Јасно нам је
зашто боли и да ће лед, кремица или аспирин бити довољни да прође. Научили
смо да очекујемо да ће болети ако урадимо исту ствар
и не пада нам на памет да
поновимо грешку. Ма колико био непријатан, физички
бол је врло често довољно
убедљив да нас натера да
нешто променимо, поправимо, да се покренемо.
Многи од нас су се упознали и с другачијом врстом
бола. Знате оно кад боли душа. Нико не може са сигурношћу рећи када почиње да
боли. Немогуће је сасвим
тачно одредити који догађај
је запалио варницу, коју онда пажљиво чувамо, одржавамо и распламсавамо. Та
варница увек представља

спознају да је наше очекивање изневерено. Све што
радимо у односу на друге
људе, повезано је са очекивањем одређеног резултата.
Очекујемо поштовање, разумевање, похвалу, љубав, новац... Зависимо од нечије
процене и мишљења, и желимо да их уклопимо у наша
очекивања. Не примећујемо
прву жаоку нелагодности
која пробија заштиту и ствара варницу изневереног
очекивања.
Пребацујемо одговорност
за срећу у туђе руке и тада
настаје страх. Мисао да нисмо довољно добри (способни, лепи, паметни...) делује
као олујни ветар у ватром
захваћеној шуми. Таква мисао има моћ да привуче још
сличних мисли које изазивају осећај немоћи, огорчености, беса... И страх се распламсава, душевни бол се
појачава до појаве телесног
бола, јер само тада натерамо себе да потражимо помоћ. Следећи пут када осетимо да нам понестаје воље
и снаге, да не видимо ништа
лепо око себе и у себи, треба
да се запитамо само једно:
где смо и зашто изневерили
себе? Шта смо очекивали од
других?
Што пре постанемо свесни да смо само ми одговорни за то како се осећамо,
пре ћемо ублажити бол душе и тела. Душевни бол се
најбоље лечи осећајем личне вредности, а то се најпре
постиже ситницама које чинимо за друге. Љубазна реч,
искрен осмех и захвалност
делују лековито и на оног ко
их пружа и на оног коме су
упућени. Спознаја да смо
некоме улепшали дан, покретач је унутрашњих промена у свакоме. Ту не постоје изузеци. Одлука да проверите да ли је заиста тако само је на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Радио-таласи
у служби лепоте

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Радио-таласи се у козметици примењују за: стварање
колагена, смањење бора, подизање и затезање опуштене
коже, стварање фибробласта, подстицање циркулације, регенерацију постојећег
колагена, освежавање коже с
дуготрајним резултатима,
као и за уклањање целулита.
Принцип рада радио-таласног апарата базира се на коришћењу биполарне енергије
РФ, односно селективне термолизе у сврху загревања дубљих слојева коже (не дуже
од 10 секунди), што узрокује
фрагментацију (дељење) колагена и тако га подстиче на
стварање. Стимулацијом колагена и еластина попуњавамо боре из унутрашњости, а
самим тим се кожа затеже и
нестаје опуштеност лица.
Колаген је главни протеин
везивног ткива и чини 25%

његове укупне масе. Једна је
од најдужих влакнастих
структура и има велику моћ
растезања и враћања у првобитно стање. Колаген је
главни састојак хрскавица,
лигамената и тетива. Његова разградња или слабо и недовољно обнављање доводе
до појаве бора, опуштене коже и целулита, и доприносе
старењу.
Третмани се раде у серији,
зависно од година пацијента: од четири до шест везаних на седам дана, а потом
још два једном месечно.
Препоручује се одржавање
резултата једним третманом
на шест месеци. Нема временских ограничења за рад
у смислу годишњег доба.
Ефекат је уочљив одмах након третмана као резултат
радио-таласима изазване
контракције колагена и еластина, а драстично расте након другог третмана, чему
доприноси интензивна синтеза колагена и еластина,
подстакнута дејством радио-таласа.
Након третмана лице изгледа свежије, поправљају се
квалитет коже, хидратација
и тонус, а бришу се ситне и
смањују дубоке боре. Мушкарци су и код ових третмана у предности, јер је ефекат бољи за 25% због тестостероном стимулисане синтезе колагена и еластина.

Петак, 26. август 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРОЈЕКТИ УДРУЖЕЊА „ПРЕПОЗНАЈ У СЕБИ”

ОВАКО СЕ ГРАДИ ЗДРАВО ДРУШТВО
Активан распуст у
правом смислу речи
Радионице бесплатне,
чланарине нема
Панчевачко удружење „Препознај у себи”, које је своје разноврсне програмске активности
посветило свеопштој добробити локалне заједнице, а пре
свега деце и младих, постоји
већ (или тек) три године и тренутно је једно од најактивнијих, ако не и најактивније
удружење на територији града.
Уз то, красе га и многи други
атрибути с префиксом „нај”.
Да бисте се у то уверили,
не морате бити његов члан –
довољно је да само прочитате
списак пројеката које ова организација тренутно паралелно
реализује. Сви су веома обимни, захтевни, а уз то забавни,
корисни и едукативни, а покренути су почетком или током лета. У месецима када сва
друга удружења махом праве
паузу, ово ради пуном паром.
Посвећеност и преданост
Тешко је и побројати шта се
све збива у седишту овог удружења у Улици Жарка Зрењанина 35, а не написати роман,
па стога ваља кренути редом.
Током марта и априла кроз
обуку техника, вештина и
основа фандрејзинга (ангажовање ради прикупљања средстава и донација за реализацију
одређеног циља кроз мотивисање заједнице), реализовану
у оквиру програма „Успешни
фандрејзинг”, прошло је троје
људи из удружења. Програм је
део пројекта „Аплауз”, који
траје годину дана, с циљем
наткривања и оспособљавања
сценског простора удружења,
а финансирају га „Траг фондација” и USAID.
Још један пројекат – јавни
рад намењен деци и младима,
под називом „Подршка”, започет је у августу и трајаће до
октобра, а финансира га панчевачка филијала Националне
службе за запошљавање.

– Полазници или боље рећи
корисници овог програма су
сва деца и млади који сматрају да имају проблема у савладавању текућег школског градива. С обзиром на то да је у
току школски распуст, акценат је тренутно на појашњавању
градива из протекле школске
године, као и на упознавању с
новим наставним предметима, као што су, на пример, физика и хемија – објаснио је Раде Машић, председник удружења.
Он је додао и да је пракса показала да постоји стална потре-

Са Емилом Сфером у свету боја
ба за оваквим видом радионица. Занимљиво је да је пре две
године удружење, такође за
време летњег распуста, експериментално увело једномесечан бесплатан програм упознавања с новим наставним предметима, што је наишло на одушевљење деце, а резултовало је
и њиховим одличним оценама
у школи, па су се секције физике и хемије одржале и до данас.
Лепота разноликости
У удружењу се мислило и на
децу талентовану за уметност,
па се тако током лета, уз подршку Секретаријата за културу
Града Панчева, реализује пројекат „Лепота боја”.
– У програму учествује око
четрдесеторо деце и младих, с
којима раде академски сликар

АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА ДИСТРОФИЧАРА

Излет на Сребрно језеро
Удружење дистрофичара Јужнобанатског округа, са седиштем у Панчеву, организовало
је 13. августа занимљив излет
за своје чланове. Чланови
удружења су са својим пратиоцима тог дана уживали у лепотама Сребрног језера.
– Једна од наших програмских активности већ неколико

година јесте да, заједно са
члановима удружења и њиховим најближима, покушавамо
да променимо мишљење шире
јавности о особама са инвалидитетом. Излети овакве врсте
су само један од начина на ко-

Страну припремила
Драгана

Кожан

Емил Сфера и педагог Весна
Сеферагић. Полазници се упознају с новим сликарским техникама и експерименталним
методама и уживају у осликавању стакла или зидова. Крајем септембра биће приређена
и изложба на којој ће наши суграђани моћи да погледају дела настала током радионице –
рекао је Машић.
Од јуна до септембра тече и
пројекат „Мој избор”, који је
подржао градски Секретаријат
за социјална питања. Основни
циљ тог програма је смањење
предрасуда о младима са ин-

је то остварујемо. Путовало је
нас тридесет петоро и сви носимо лепе утиске са Сребрног
језера. Време нас је послужило, а причи, смеху и шали није било краја. Морамо да похвалимо аутобус и возача
АТП-а, коме захваљујемо на
дивној вожњи. Откако је АТП
добио нове аутобусе, особама

са инвалидитетом је веома
олакшан приступ – истакла је
Слађана Раденковић, пи-ар
менаџер Удружења дистрофичара.
Она је додала и да су чланови удружења једногласни у
ставу да су им оваква путовања прави лек за душу, али и
добра прилика да покажу како
смо сви једнаки и имамо исте
потребе и жеље. Стога се они
надају да ће сличних дружења
убудуће бити што више.

валидитетом и њихова промоција у ширем окружењу кроз
вршњачку едукацију на модеран и несвакидашњи начин.
Кроз низ едукативних радионица и интерактивних дијалога
на тему дијабетеса и глувонемости деца уче о тим здравственим проблемима, упознају се са основама знаковног језика, превазилазе уобичајене
предрасуде и увиђају могућно-

сти за бољи, лепши и лакши
суживот.
Развој еколошке свести
Секретаријат за заштиту животне средине Града Панчева
потпомогао је пројекат „Баштован”, који је такође у току
и трајаће до октобра. Он промовише заштиту животне средине, конкретне активности у
области заштите природних
вредности и програме едукације деце и младих. Од јуна до
септембра удружење „Препознај у себи” самостално реализује и пројекат „Шта гледамо”,
у оквиру којег упознаје малишане и омладину с најбољим
остварењима седме уметности.
Ни то није све. Када се сви
наведени пројекти приведу крају, уследиће и еколошка манифестација „Про-актив”, коју је
такође подржао Секретаријат за
заштиту животне средине. Током три месеца њеног трајања,
од октобра до децембра, биће
промовисана важност рециклаже, и то кроз нова креативна решења, краткометражни филм,
драмски игроказ и неколико
видео-презентација.
Сви они који желе да учествују у неком од набројаних
пројеката, могу се пријавити
путем телефона 065/25-80659, на „Фејсбук” страници
„ОЦД Препознај у себи” или
одласком у просторије удружења. Према речима Радета
Машића, члан удружења може
бити свако ко то жели, ко је
„препознао у себи” да много
тога може да се уради и на мало другачији, занимљивији и
опуштенији начин, а зарад
личног и општег добра. Чланарина се не плаћа, а људи у
удружењу се труде да и сви
програми буду бесплатни.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Пуњени патлиџан
Многи људи избегавају патлиџан због његовог горког
укуса. Ако и ви спадате у
ову групу, време је да научите како да брзо и лако извучете горчину
из патлиџана, а
затим уживате у
његовој меснатој
укусној текстури.
Патлиџан је изузетно здраво и
хранљиво поврће, а када научите како да га
спремате, моћи
ћете да испробате прегршт дивних рецепата у којима је он
главна звезда.
Састојци: три супене кашике маслиновог уља, главица црвеног лука, три чена
белог лука, 250 грама пиле-

ћег батка без коже и костију, шоља пиринча, четири
мања комада плавог патлиџана, један свеж зрелији парадајз, две равне кафене ка-

шике соли; пола кафене кашике млевеног бибера, једна кафена кашика слатке
млевене паприке и једна
кафена кашика свежег сецканог першуновог листа.

Припрема: Патлиџане оперите, пресеците напола по дужини, посолите и оставите 20 минута на кухињској крпи да изађе горчина. Затим их оперите и осушите крпом. Половине патлиџана издубите, то
јест извадите средину.
Плех од рерне обложите папиром за печење, па поређајте половине патлиџана са исеченим делом надоле. Пеците у загрејаној рерни 30 минута на 250 степени. Док се патлиџани пеку, припремите
фил. Очистите и ситно насеците лук, па га продинстајте на уљу. Затим ставите пилетину исечену на коцкице и уз мешање динстајте док
не побели. Додајте со, бибер и млевену паприку, а затим мало воде.
Наставите динстање док месо мало не омекша. Убаците средину из
патлиџана, продинстајте, па убрзо додајте и пиринач. Уз лагано мешање и доливање воде кувајте док се пиринач не раскува и вода потпуно не испари. Склоните са шпорета, умешајте першун, па пуните
патлиџане том смесом. Преко пуњених патлиџана поређајте парадајз исечен на танке колутове и вратите у рерну на 15–20 минута.
Можете посути одгоре неким омиљеним сувим зачином.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на сајту www.brzoilako.com.
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ОКОНЧАНИ ОМОЉИЧКИ „ДАНИ ПОРОДИЦЕ”

ЗАНИМЉИВО И АТРАКТИВНО
УПРКОС НЕВРЕМЕНУ
Хиљаду људи певало
с Биљаном и Љубом
„Жиселовци” као
шлаг на торти
Четврти „Дани породице” у
организацији омољичке Месне заједнице и тамошњих
клубова и удружења, упркос
учесталом невремену и понеким отказивањима, ипак су
успешно приведени крају.
„Маскирани” и Пеђолино
И последња трећина ове занимљиве манифестације донела
је прегршт узбуђења и добре
забаве.
Тако је у среду, 17. августа,
одигран турнир у рукомету, за
чију се беспрекорну организацију побринуо Горан Пејић.
Иако такмичење није било у
фокусу, није згорег споменути
да је прво место заузела екипа
„Динамо 2”, други је био ОРК
„Панчево”, трећа је била домаћа „Младост”, а омољички ветерани су били на зачељу. Сви
они су добили пехаре за учешће и наставили дружење у
„трећем полувремену”.
Увече је приређен маскенбал,
који је почео на платоу у центру, али је киша натерала веселу поворку под кров Дома културе. Тамо је нешто касније свој
шоу извео чувени Пеђолино.
Сутрадан је у школском холу одржан турнир у стоном тенису, и то у две конкуренције.
У синглу је победио Дарко Томић, испред Жарка Глогорића
и Бојана Савановића, а у дублу
су трофеј понели ујак и сестрић – Иван Миловановић и

Народно весеље уз колце
Филип Ковачевић, другопласирани су били браћа од тетака – Пеђа Микић и Марко Капетановић, а трећи – Ивица
Нечов и Алекса Мићић.
Прави спектакл, пред око хиљаду људи, направили су доајени народне музике Биљана Јевтић и Љуба Лукић, уз помоћ одличног пратећег оркестра.
Без коњичких трка?!
Слава Месне заједнице Омољица, Преображење господње,
обележена је у петак, 19. августа, ритуалним резањем славског колача.
Нажалост, два програма нису одржана из различитих разлога. Док је код коњичких трка можда заказао људски фактор, јер се није окупио довољан број такмичара, манифестацију под називом „Омољи-

ца има таленат – певај, свирај,
глуми, рецитуј” спречило је
жестоко невреме.
Као шлаг на торти остављен
је концерт КУД-а „Жисел”, који је приређен у суботу, 20. августа, на платоу испред Дома
културе. Програми омољичких фолклораша увек су привлачили велику пажњу суграђана, па је тако било и овог пута. Смотра народне игре и песме под називом „Преображенско коло 2016” била је
уједно можда и носећи догађај
„Дана породице”, чему у прилог говори и присуство бројних фолклорних ансамбала и
уметника из Србије и иностранства.
Преко двеста педесет фолклораша, деце и омладине
свих узраста, одевених у народне ношње, уз песму и музи-

ку више оркестара и свирку на
различитим народним инструментима, пуна два сата
увесељавало је Омољчане.
Плато испред Дома културе
није могао да прими сву публику, која је цео концерт испратила уз овације, да би се
напослетку сви ухватили у непрегледно народно коло.
Програм су започеле четири
домаће фолклорне групе, а
потом су се ређали гости из
културно-уметничких друштава „Лозовик”, „Липе” код
Смедерева, „Бубушинац” код
Пожаревца и „Кленовник” код
Костолца. Посебан зачин свему су дали тамбурашки оркестар „Ковински бећари” и чланови Школе свирања на класичним и традиционалним
инструментима при КУД-у
„Жисел”.

ОДРЖАН ЧЕТВРТИ „ЛУДУС ФЕСТ”

Руска традиција представљена Качаревцима
Четврти фестивал под називом „Лудус фест” одржан је у
петак, 19. августа, у организацији качаревачког Дома културе. Реч је о манифестацији
чији је циљ представљање културне традиције других народа и промоција игре, забаве,
опуштања...
Након Индије, Кине и Кубе
на ред је дошла и Русија. Највећа земља на свету приказана
је кроз неколико сегмената.
Најпре је у просторијама Шахклуба „Јединство” интернационални мајстор Павле Орлов
одиграо симултанку на осам
табли против домаћих изазивача. Искусни познавалац игре
на 64 поља добио је пет партија, а у три је ремизирао. За пола плена успели су да се изборе Мирослав Мишљанов, Влада Јовановић и Бошко Босанац, за шта су добили пригодне награде у виду књига.
Недуго затим у свечаној сали МЗ Качарево отворена је

изложба карикатура Вјачеслава Бибишева из руског Казања. Публици су се веома допали његови радови на разне теме, а може се рећи да је
прeовладавала недавно окончана олимпијада. Овај познати карикатуриста и илустратор освајач је многих награда
и сврстава се међу петоро нај-

бољих у својој земљи. Уводну
реч је дао његов колега, познати панчевачки уметник Никола Драгаш, нагласивши да је
овај доброћудни див руске карикатуре, поред осталог, врхунски портретиста.
Након тога, у свечаној сали
Месне заједнице, на програму
је била трибина о Русији.

Књижевник и професор Миливоје Баћевић акценат је ставио на руску поезију, а нарочито на песника Владимира
Висоцког, чија је дела и преводио на наш језик. Дипломирани инжењер Мирослав Радуловић говорио је о традицији највећег словенског народа.
Овогодишњи фестивал је
окончан концертом Елене Рошкове Станисављевић. Њено
музицирање на акустичној гитари наишло је на опште одушевљење публике. Свирала је
чувене нумере као што су „Каљинка” и „Подмосковске вечери”, али и новије популарне романсе, па чак и једну песму коју је превео управо поменути
Баћевић, под називом „Лов на
вукове”.
Организатори из Дома културе испунили су очекивања, а
брзом акцијом свих упослених
цела сценографија је због невремена пренета у затворени
простор.

ЛЕП ОБИЧАЈ ГЛОГОЊСКОГ ДОМА КУЛТУРЕ

Млади фолклораши заслужено уживали у Ждрелу
Глогоњски Дом културе након
сваке успешно завршене сезоне организује наградни излет
за своје фолклораше.
Тако је било и сада, па је овог пута за преко педесет малишана
у четвртак, 18. августа, организован одлазак у бању Ждрело,
надомак Петровца на Млави.
У оквиру тамошњег прелепог
аква-парка, који нуди много
атрактивних садржаја, чланови
дечје фолклорне секције имали
су прилику да уживају у разним
облицима забаве. Поред купа-

ња у отвореним и затвореним
базенима с термалном водом,
млади Глогоњци могли су да се
спуштају низ разне врсте тобогана, да се мажу лековитим
блатом, играју баскет у базену,
посете салон за масажу...
Треба напоменути да је Дому
културе у организацији овог излета помогло глогоњско предузеће „Ћуп-агростој" из Глогоња, које је комплетној „експедицији” платило дневну карту,
у износу од четиристо динара
по особи.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Концерт евергрин музике Наде
Петровић Попаз одржан је у
четвртак, 18. августа, у Дому
омладине. Наредног дана
требало је да свира рок бенд
„Рајко и живи зид”, али је тај
наступ због невремена одложен за 3. септембар. Дом
културе планира наставак
пројекција документарних
филмова из осамдесетих година из архива Кино-фото
клуба. Четрнаеста „Паприкијада” биће одржана у недељу, 28. августа, од 10.30.

Јабука: Месна заједница је
учествовала на конкурсу који је расписао НИС, па је
одобрен пројекат за стазу која спаја улице Змај Јовину и
Иве Лоле Рибара, у износу од
1.846.000 динара, док је у

Банатско Ново Село: Санација амбуланте започета је у
уторак, 23. августа, а та инвестиција коштаће око два милиона динара. Завршен је
главни пројекат за изградњу
капеле. Такмичење у припремању говеђег гулаша под
називом „Бангул” одржано је
у недељу, 21. августа, уз учешће двадесетак екипа. Оркестар Дома културе, фолклораши КУД-а „Др Раду Флора” и хор румунске православне цркве наступили су
протеклог викенда у такмичарском делу Великог фестивала Румуна Војводине у
Ечки.

партнерству са Удружењем
Македонаца „Илинден” добијено 400.000 динара за реконструкцију отворене летње
позорнице. Представници
села приредили су у недељу,
21. августа, дочек учесницима „Еко-регате Тамиш”.

Долово: Концертом Жике
Мартинова у среду, 17. aвгуста,
настављен је летњи програм
Дома културе. Женски рукометни клуб је у склопу започетих припрема за нову сезону учествовао на турниру
одржаном у суботу, 20. августа, у Уздину.
Глогоњ: Фолклорна секција
Дома културе је у четвртак,
18. августа, била на излету у
бањи Ждрело. Фудбалски
клуб ће организовати другарско вече у суботу, 27. августа, од 20 сати, а улазница
ће коштати 200 динара.
Представници села приредили су у петак, 19. августа, дочек учесницима „Еко-регате
Тамиш”.
Иваново: Чланице Мађарског културно-уметничког
друштва „Боназ Шандор”
представиће се својим рукотворинама на изложби под
називом „Етно-пијаца”, која
ће бити одржана у склопу
брестовачке „Паприкијаде”.

Качарево: Четврти фестивал
под називом „Лудус фест”,
одржан у петак, 19. августа,
био је посвећен руској култури и традицији. Такмичење у
кувању рибље чорбе у организацији
Риболовачког
удружења „Клен” биће приређено у суботу, 27. августа,
од 15 сати, а заинтересовани
кулинари моћи ће да се пријаве код Милорада Ђурице
(063/10-23-500) до петка у
16 сати.
Омољица: „Дани породице”
су након десет дана окончани у суботу, 20. августа, фолклорним концертом КУД-а
„Жисел”. Изложба слика Дање Дорошки биће отворена
следећег петка, 2. септембра,
у 19 сати. На републичком
фестивалу филма млади полазници Школе анимираног
филма освојили су прво и
треће место.
Старчево: Предавање на тему „Адаптација ученика на
школску средину за први и
пети разред и средњу школу”
одржано је у уторак, 23. августа, у Дому културе, када је,
поред осталих, говорила и
чланица Градског већа за
образовање Татјана Божић.
Изложба слика из колекције
др Дејана Чолаковића биће
отворена у четвртак, 1. септембра, у 20 сати, у галерији
„Боем”.

КУВАЊЕ У НОВОМ СЕЛУ

Банатски гулаш

Новосељански гурмани и
њихови гости и пријатељи
поново су имали прилику да
уживају у једном од најомиљенијих специјалитета на
овим просторима – говеђем
гулашу.
Наиме, у школском парку
је шести пут приређено такмичење кулинара под називом „Бангул”. По лепом времену окупило се преко двадесет екипа, већином из Новог Села, али и из Вршца, Великог Гаја и Сефкерина.
Након вишечасовног крчкања и ширења миомириса,
добре атмосфере и већања
стручне комисије – одабрани
су најбољи. Сви учесници су
добили мајице, магнете, за-

хвалнице и медаље, а Јован
Флора, председник удружења
„Банатски троугао”, организатора манифестације, доделио
је пехаре победницима. Први
су били „Тата и синови” из
Сефкерина, друга је била екипа „Великог Гаја”, а треће место су заузеле домаће „Мераклије”, које су чинили Горан
Милошевски и Петар Дабић.
Ово дружење љубитеља доброг залогаја помогли су Месна заједница, пивара „Балтазар”, месара „Бурјан”, пекара
„Рекс”, „МГ електро”, стовариште „Драгодин”, земљорадничке задруге „Слимс” и
„Банатско зрно”, као и Тања
Симић Дахтер, Швајцаркиња
пореклом из Новог Села.
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КУЛТУРА
Културни телекс

Књижевност
Четвртак, 1. септембар, 19.30, читаоница Градске библиотеке: књижевно вече Владимира Кецмановића и представљање његовог романа „Осама”. Разговор с писцем води
Вуле Журић.

Музика
Петак, 26. август, 21 сат, плато испред Културног центра:
концерт бенда „The LVCS”.

Тематски програм
Петак, 26. август, 18–20 сати, Народни музеј: радионица
за девојчице „Обуци лутку”, у оквиру презентације неолитског костима „Одевање у неолиту”. Аутор: мр Александра
Голубов, кустос-археолог.
Петак, 26. август, 18 сати, плато испред Дома омладине:
„Вау базар” Друштва пријатеља животиња „Љубимци” и сајам организатора волонтерских програма „Покрени свет”, у
оквиру фестивала „FreeDom Art”.
Субота, 27. август, 13 сати, дворана „Аполо”: удружење
КОМПАС – „Жива библиотека – Не цени књигу по корицама”, у оквиру фестивала „FreeDom Art”.
Субота, 27. август, 16 сати, круг у Градском парку: радионица карикатуре Николе Драгаша, у оквиру фестивала „FreeDom Art”.
Субота, 27. август, 18 сати, плато испред Дома омладине:
„Вау базар” Друштва пријатеља животиња „Љубимци” и сајам организатора волонтерских програма „Покрени свет”, у
оквиру фестивала „FreeDom Art”.
Уторак, 30. август, 19.30, читаоница Градске библиотеке:
промоција уџбеника „Гитара 1” аутора Ненада Петровића.

ПЕСНИЧКО ДРУЖЕЊЕ У БИБЛИОТЕЦИ

Гост
Матија Бећковић

Петак, 26. август 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

СТАРТОВАО ФЕСТИВАЛ „FREEDOM ART”

ИЗЛОЖБА О 300 ГОДИНА СЛОБОДЕ
Догађаји који су
обележили наш град
Мурал – позив на
преиспитивање
идентитета
Други фестивал „FreeDom
Art” почео је у среду, 17. августа, представљањем мурала
који су на зиду ОШ „Јован Јовановић Змај” осликали Синиша Јањић, Студио „Кришка”,
„Instinktiv Kreativ” и група
„C6H6 Kids”.
– Мурал се бави питањем
идентитета и интегритета, преиспитивањем одређених социјалних конструкција. Идентитет није нешто што је дато, иако
друштво често очекује да будемо „ово” или „оно”, па ми присвајамо готова решења. Мурал
на коме пише „Ко си?” позива
пролазнике и ученике да преи-

Мапе и слике из историје Панчева
спитају сопствени идентитет и
да се позабаве самим собом –
рекао је Борис Станић, ликовни
уредник Дома омладине.

Истог дана је отворена и изложба „Дани слободе у Панчеву” у Историјском архиву, коју је та установа и реализова-

ДО КРА ЈА МАНИФЕСТАЦИЈЕ НЕ ПРО ПУ СТИ ТЕ…
Петак, 26. август: Плато Милана Младеновића, Дом омладине, 21 сат, свирка бенда „Plastic Trees”, наступ полазника хип-хоп радионице и концерт бенда „Елементал”.
Дворана „Аполо”, 00–04 сата: After Party Berlin Weekend, Eifer & Sucht, Johannes-Fait.
Субота, 27. август: Мали клуб Дома омладине, 18.30: отварање изложбе фотографија „Стара лица наших улица” фото-клуба Дома омладине.
Омладински ресурсни центар, 18.30: отварање изложбе карикатура „Борци за људска права” насталих у радионици Николе Драгаша.
Плато Милана Младеновића, Дом омладине Панчево, 19 сати: „Youtube” атракција „Yassertain”.
Плато Милана Младеновића, Дом омладине Панчево, 21.30: „НаранЏемовање” – журка поводом завршетка пројекта „Exploring Roots and Ways of Cultural Diversity in Music and Education”.
Дворана „Аполо”, 22.30, завршна журка „Berlin Weekend” – Никола Вуковић, Nikklaas (The Unknown
/ Berlin), Enki.
Недеља, 28. август: Дворана „Аполо”, филмски програм: 17 сати – „Vita activa – Дух Хане Арент”, Ada
Ushpiz, Izrael, Канада; 19 сати – „Sonita”, Rokhsareh Ghaem Maghami, Иран, Немачка, Швајцарска; 21
сат – „Воли вас ваша Sexymaya”, Иван Мандић, Србија.
Плато Милана Младеновића, Дом омладине, 22.30: концерт „Краља Чачка”.

ла. Кроз мапе и слике приказани су историјски догађаји
који су обележили наш град у
последњих 300 година – предаја кључева града 8. новембра 1716, изглед панчевачке
тврђаве у 18. веку, Први светски рат, 27. март 1941. и други. Свака тема на свој начин
представља слободу, било као
стицање, било као вечни мотив и тежњу.
– Покушали смо да дотакнемо само неке основне тачке
слободе која се у Панчеву
стварала од 1716, када је оно
ослобођено од Турака, па до
најновијих дана. Мислимо да
слобода није само ослобађање
од нечега, него да представља
и знање, прилику да кажеш
шта волиш... Представља и нешто што је ограничава и оно
што је покреће. Ту и такву слободу покушали смо да представимо. Основни покретач
сваког појединца, групе и народа је слобода. Она је нешто
што је у свима нама – објаснио
је Маријан Дакић из Историјског архива.
„FreeDom Art” ће трајати до
27. августа и иако је за њега
обезбеђен прилично мали буџет, програм ће бити богат и
разноврстан.
– Фестивал ће трајати шест
дана и биће око двадесет различитих сегмената: едукативних, радионичарских, филмских, ликовних, књижевних.
Учествоваће више од сто уметника, међу којима су и гости
из Немачке – изјавила је Марија Јевић, директорка Дома
омладине.
„FreeDom Art” организује и
реализује Дом омладине Панчево под покровитељством
Града Панчева.

БЕНД „ДЕЛ АРНО” У ПАНЧЕВУ
У читаоници Градске библиотеке у петак, 26. августа, у
19.30, публика која прати
програме „Панчевачког културног лета” моћи ће да поздрави академика и књижевника Матију Бећковића. Он
се одазвао позиву на песничко дружење који су му упутиле „Крилате песме” – поетски трио који чине панчевач-

ке песникиње Гордана Влајић, Иванка Радмановић и
Милосава Павловић.
Програм ће почети Бећковићевом чувеном песмом
„Два пријатеља”, коју је својевремено отпевао Арсен
Дедић, а песникиње ће овом
приликом најавити заједничку збирку песама под
називом „Крилате песме”.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Путовање кроз снове”
Гвендолина Вомака
Брајан Пирс је уметник
чије слике одушевљавају
читав свет. Ипак, његов
успех крије тајну: свако
платно инспирисано је
необичним сном. Читавог
живота он се пита да ли су
његови снови заправо сећања, начин на који проживљава туђе животе.
Линц Џејкобс је генијална
неурогенетичарка, обузета
истраживањем процеса настанка сећања. Након што
види Брајанову слику која
приказује њен кошмар,
она га проналази, а њихов
сусрет покреће у Брајану
најинтензивнији сан до тада: визије научника који
гину у експлозији у лабораторији.
Клупко мистерије почиње да се одмотава, а траго-

Позитиван став према животу
Концерт реге бенда „Дел Арно”
одржан је у суботу, 20. августа,
на платоу испред Културног
центра. Тринаест чланова бенда – вокал, ритам-секција (бубањ, бас, перкусије), брас-секција (труба, саксофон и
тромбон), два пратећа вокала,
гитара, две клавијатуре и један за микс-пултом – свирало
је старе и неколико нових песама, које је публика такође
одлично прихватила.
Ове године „Дел Арно” слави тридесет година постојања.
На почетку каријере то је била
прва ауторска реге група. Њену музику слушају и старије и
млађе генерације.

– Основни мотив који нас је
навео да почнемо овим да се

КЊИЖЕВНИ КОКТЕЛ

Нове боје поезије

бавимо није се мењао, а то је
да покушамо да кроз музику
коју свирамо сугеришемо активно позитиван став према
животу, једну врсту одбијања
да упаднемо у пасивност коју
нуди модерно или постмодерно време. Мењао се једино на-

чин на који смо приступали
музици, у смислу покушаја да
је развијемо. То што смо успели да дотакнемо различите генерације, само потврђује да
смо били добри ученици оних
реге мајстора од којих смо
учили „занат” и да смо гајили
љубав према тој музици – каже
Јован Матић, фронтмен бенда.
До сада су снимили шест
албума, а од последњег је протекло десет година.
– Албуму, који смо дуго
снимали, коначно се назире
крај продукције. Требало би
да буде завршен до краја године, а већ размишљамо и о следећем, који планирамо да
припремамо од јануара 2017.
године – рекао је Матић.
Он је обећао да ће у наредних тридесет година бенд бити
много активнији и на тај начин
узвратити верност публици.

„COUNTERFATE” НА ФЕСТИВАЛИМА

Ускоро нови албум
ви воде Брајана и Линц чак
до древног Египта. Међутим, непријатељ из прикрајка прати сваки њихов
покрет и ништа га неће
спречити да се побрине да
прошлост остане прошлост.

Два читаоца који до среде, 31. августа, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„На каква путовања вас воде снови?”, наградићемо по
једним примерком књиге „Путовање кроз снове” Гвендолина Вомака. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити
у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и
пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

„Најбоља” је нова песничка
едиција, са слоганом „Нове боје
поезије”. Ради се о пројекту
Удружења књижевника и књижевних преводилаца Панчева
који су подржали наш град и
Покрајина. Ова едиција је представљена у Градској библиотеци у четвртак, 18. августа, на
књижевном коктелу, а причало
се о књижевној сцени у Србији,
објављивању и перцепцији пое-

зије код нас и у региону. Координатор едиције Јасмина Топић и њене колеге песници
Марјан Чакаревић и Слободан
Ивановић учествовали су у разговору и читали своје стихове. У
новој едицији биће објављивани панчевачки песници, али и
песници из дугих средина. Циљ
је наставити богату књижевну и
издавачку традицију Панчева и
привући читаоце.

Панчевачки
алтернативни
рок/метал бенд „Counterfate”
отворио је концертом овогодишњи „Beer Fest” у среду, 17.
августа, на Ушћу у Београду.
Пре три недеље овај бенд је
победио на такмичењу „Рокај и
ти” и тако обезбедио учешће на
фестивалу „Рокање”, па ће у петак, 26. августа, наступити на
Калемегдану. „Counterfate” је у
септембру прошле године снимио први албум – „Chasing Life”, а тренутно ради на песмама које ће се наћи на наредном
издању и планира да ускоро
уђе у студио. Бенд чине Зоран
Зец (вокал), Стефан Јовановић
(гитара), Немања Попов (гитара), Алекса Чупић (бас-гитара)
и Александар Ротар (бубњеви).

Стране припремила

Милица
Манић
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Петак, 26. август 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ЛЕ(Т)ЊИ РАЗГОВОРИ: ВУЛЕ ЖУРИЋ, КЊИЖЕВНИК

„НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКИ” РОМАН
О НАРОДНОМ ПИСЦУ
Читање је насушна
потреба и тренинг
за писање
Величина Ћопићевог
дела је његов језик
Читање је основни
посао писца
Вуле Журић, књижевник, писац радио-драма, публициста
и сценариста, рођен је 1969.
године у Сарајеву, где је и живео до 1993, када је дошао у
Београд. Четири године касније љубав га је довела у наш
град. Објавио је књиге прича:
„Умри мушки”, „Двије године
хладноће”, „У кревету са Мадоном”, „Валцери и сношаји”,
„Мулијин руж”, „Катеначо” и
„Тајна црвеног замка”. Аутор
је романа: „Благи дани затим
прођу”, „Ринфуз”, „Тигреро”,
„Црне ћурке и друга књига црних ћурки”, „Мртве браве”,
„Народњакова смрт”, „Недеља
пацова” и „Српска трилогија”.
За Драмски програм Радио Београда написао је више радио-драма о класицима наше
књижевности, те адаптацију
„Сеоба” и „Друге књиге Сеоба”
Милоша Црњанског.
За роман „Тигреро” добио је
годишњу награду наше Градске библиотеке, а ових дана је
стигла вест да је његов најновији роман „Република Ћопић”, који се претходно нашао
и у најужем избору за НИН-ову
награду, овенчан наградом
„Данко Поповић”, коју додељује фонд „Први српски устанак”
из Аранђеловца. Признање ће
му бити уручено 26. августа.
• И раније сте писали о писцима, али увек су то биле или
приче или радио-драме, а Ћопићу сте посветили цео један
роман. Зашто баш њему?
– Имао сам ту срећу да први
сусрет с књигама и језиком доживим уз Змај Јову, Душка Радовића и Ћопића. Моје најраније представе о лику и делу
једног писца везане су управо
за овог потоњег. Након што
сам и сам малкице почео да
пискарам и како је читање

неизбежно постало једна од
главних списатељских обавеза,
задовољство урањања у Ћопићев књижевни свет донело је и
сазнање како је реч о једном од
кључних писаца наше културе.
Потом је Југославија сравњена
у ратовима и Ћопић је постао
још актуелнији. Да би се ментално преживело, много корисније је било прочитати његов
„Глуви барут” него гледати вести са обе стране фронта. А
прошле године је наша осакаћена културна инфраструктура
успела да ипак обележи стогодишњицу рођења овог великана
и мени је припала част да напишем радио-драму о његовом
животу, делу и самоубиству.
Извршио сам тај задатак и
схватио да имам још понешто
да кажем о животу и судбини
нашег најомиљенијег писца.
Поново сам прионуо на истраживање и потом се отиснуо у
„писање Ћопића”.
• Свака од „девет офанзива”
из поднаслова је, заправо, једно
од поглавља Ћопићевог живота?

КУД „АБРАШЕВИЋ” НА ФЕСТИВАЛУ
У ПЛОВДИВУ

Одушевили публику

– Инсистирање на поднасловима је једна од карактеристика
моје поетике. Спојивши Ћопићеву „Осму офанзиву” и девет
кругова Дантеовог „Пакла”,
стигао сам до одговора на питање како да „распоредим” овај
„народноослободилачки” роман о народном писцу и његовом путу од баште сљезове боје
до моста с кога је отишао из
живота. И колико је моје приповедање кроз тих девет офанзива силазак у пакао једног мученичког живота великог уметника који се дрзнуо да дигне
свој књижевни глас против неправде у новом, наводно праведнијем друштву, за које су
животе дали и његови брат и
сестра, те најблискији пријатељи, толико је и покушај да читаоци још једном посете његов
свет медведа и лептирова, мачка Тоше и јежеве кућице. Не
може се испричати прича о
живљењу и умирању уметника
без урањања у дубине његовог
дела. Величина Ћопићевог дела је пре свега његов језик и када сам пронашао кључић и
отворио капијицу, нашао сам
се у свету речи и реченица које
као да је сликао Волт Дизни. А
прича о Ћопићевом животу и
делу јесте сусрет топлине и кикота цртаћа с немом тамом
смрти.
• Често на књижевним вечерима разговарате с колегама и
представљате њихова дела.
Шта би модератор Журић питао писца Вулета Журића?
– Шта год да бих га питао,
тај би се распричао и на крају
не би ни одговорио на поста-

вљено питање, него би брбљао
о нечему сасвим десетом.
• Много читате. Шта вам је
важније – читање или писање?
– Већ сам натукнуо да је читање основни посао писца и то
као папагај понављам и на
књижевним вечерима и у разговорима за медије. Прикупљајући грађу о Ћопићу, често
сам наилазио на његово указивање на ово „морање”. Реч је о
некој врсти тренинга, остајању
у форми, али пре свега ради се
о насушној потреби да се што
више и дуже буде у свету уметности, свету лепог, хуманог,
свету у коме се дише слобода,
без које уметник није уметник.
• У неком од интервјуа сте
рекли да је боље бити популаран него писмен. Јесте остали
при том ставу?
– Боље, ако сте се препустили ружичастим зрацима ријалитија. А власници тих екрана
раде само оно што су тирани
одувек и радили: свим силама
се боре против било које могућности да и најмање знање
допре до њихових поданика.
Ми, ипак, имамо избор и не
смемо олако прихватити перманентно клеветање школства.
„Научите језик”, још пре скоро
петнаест година је у својој
„Скели” понављао Горан Петровић. Хајде да га послушамо.
• У Народном позоришту
Републике Српске у Бањалуци
у току је припрема позоришне
представе „Црно сунце Петра
Кочића” по вашој драми, у режији Небојше Брадића. Премијера треба да буде средином
октобра. Који део Кочићевог
живота ће гледаоци имати
прилику да виде на сцени?
– Реч је о последњим данима
писца „Јазавца пред судом”.
Кочић је умро у Београду, у душевној болници, у августу
1916, и о томе постоји сведочанство из прве руке. Прича о
Кочићевој трагедији уједно је
и прича о душевној болници
на Губеревцу – данашњој болници „Лаза Лазаревић” код
Клиничког центра – која је у то
време била једина слободна
територија у окупираној Србији. Те исте 1916. године, на
пример, у Београду су поново
прорадиле школе, али под аустријским патронатом. Ћирилица је била строго забрањена,
а основни задатак те нове школе био је да деца науче „европске вредности”. Истраживање
не тако далеке прошлости увек
донесе нимало охрабрујућа сазнања о невероватним сличностима с временом у коме живимо. Не верујем у мантру о
„учењу на грешкама”, али једини закључак који увек извучем из свих тих примера понављања гадости и неправди је
да смо их увек преживели. Зашто да тако не буде и сада?

НОВА КЊИГА ВАСЕ ПАВКОВИЋА

Десет замки
Први ансамбл КУД-а „Абрашевић” учествовао је почетком августа на двадесет другом Међународном фестивалу фол кло ра у бу гар ском
граду Пловдиву, где је успешно представљао Србију. Поред панчевачке, публици су
се представиле и фолклорне
гру пе из Ру му ни је, Грч ке,
Италије, Мађарске и Мексика, а формални домаћин био
је бугарски фолклорни ансамбл „Тра ки ја”. „Абра ше вић” је имао неколико веома

запажених наступа пред више од 6.000 гледалаца у амфитеатру у Пловдиву и један
на тргу у Асеновграду, на којима их је публика редовно
враћала на бис.
Дечји ансамбли су се недавно вратили из Грчке, где су били на заједничкој турнеји с
КУД-ом „Бранко Радичевић”
из Земуна. Како сазнајемо од
Леле Стојнов, председнице
КУД-а „Абрашевић”, први ансамбл крајем новембра треба
да наступи и у Аустрији.

Један од наших најбољих приповедача Васа Павковић објавио је нову књигу, под насловом
„Десет замки”. Реч је о десет
прича о исто толико
криминалистичких
случајева које је током свог радног века
решавао успешни
полицајац, а потом и
адвокат Тодић.
Приче су тајанствене и драматичне, проткане посебним хумором, и у
њима се „живо и
критички одсликава
последњих пола ве-

ка у нашим животима и мноштво чудесних судбина такозваних малих људи” – наводи
издавач „Вукотић медија”.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Ти и ја, Анђела”
Владимира Арсенијевића
Када се 1994. годинe појавила књига „У потпалубљу”
једног младог писца, настала је права пометња.
Сви су причали о тој књизи, одушевљење је било велико, а онда је Владимир Арсенијевић добио и НИН-ову
награду и остао запамћен
као најмлађи добитник
овог важног књижевног
признања.
Била је то прва књига замишљене тетралогије „Cloaca Maxima”, која романом
„Ти и ја, Анђела” добија
достојан наставак.
Роман „Ти и ја, Анђела”
јесте римејк „Анђеле” из
1997. године, али је битно
измењена структура и прича
у роману. Будући да је прошло двадесет година, стечено огромно списатељско и
животно искуство аутора допринело је да заправо читамо потпуно нов роман.
Јесен 1992. године, људи
и даље нестају – беже из земље, умиру у њој или гину
у ратовима у којима Србија не учествује. Усред кошмара и очајничког заваравања да нових ратова
неће бити, Анђела живи

животом мајке која се супротставила хероину, а
приповедач, који нам не открива своје име, покушава
да се носи с теретом очинства и егзистенцијалног
безнађа. Анђелина ускомешаност, принудни живот с
родитељима, пријатељства
која нестају и свеприсутност смрти постају несносно тешки – чини се да ће
страдати и сама љубав. Покушаји да се она очува изградиће потресну причу о
животу у гротлу зла раних
деведесетих.

Два читаоца који до среде, 31. августа, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Како сачувати љубав у тешким временима?”, наградићемо по једним примерком књиге „Ти и ја, Анђела” Владимира Арсенијевића. Најбоље одговоре ћемо
објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке
и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара
у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

избор

МОЈ
МОЈ
Ветар се диже
Милан Лазић, студент
Београдске политехнике
КЊИГА: Недавно ми је у руке доспело дело Хермана
Хесеа „Сидарта”, за које могу рећи да је „masterpiece”
стваралаштва. Главни лик је
Сидарта, дечак који одраста
у браманској породици. Пустоловине кроз које пролази
одлучивши се да крене на
пут самоспознаје и проналажења себе, наводе читаоца
да се поистовети с главним
јунаком. Пут индивидуалности је пут којем треба да
стремимо, јер само тако можемо упознати, у нама самима, оно што јесмо и као
такви постајемо прихватљиви себи, па и друштву. Хесе
кроз приповетку пропагира
духовно уздизање, а критикује материјалну похлепу
која обитава у људима, као и
друштво које потенцира материјалне вредности изнад
духовне узвишености. Почевши да живи као нормалан човек у друштву материјалног, и сам постаје као
сви остали. Међутим, схвата
да то није он и да треба да
настави свој пут за трагањем. Да би дошао до аскезе,
Готама се одриче свега материјалног, као и телесних
потреба, зарад узвишености
самог духа. Утеху проналази
на реци, која на крају постаје његов дом.
ФИЛМ „The Wind Rises” студија „Ghibli”, једног од бољих, што се тиче анимације,
у Јапану, вреди погледати.
Још као дечак, главни јунак
Јиро волео је да посматра
авионе како лете. Сањао је

да ће постати инжењер и
конструисати авионе. Младић почиње да ради као инжењер за државно ваздухопловство, али Јапан у 19. веку
није био много развијен –
почеци индустријализације
су се тек назирали. По одласку на пословни пут у Немачку Јиро упознаје нове
видове еркрафтинга. С тим
сазнањем враћа се у своју
земљу, наставља рад и
остварује сан о свом авиону
који ће летети. Филм је
2014. био номинован за награду „Оскар” за најбољи
анимирани филм и за
„Златни глобус” за најбољи
страни филм.
МУЗИКА: Што се тиче музике, мој избор за викенд
свакако ће бити „Berlin Weekend”. Требало би да постоји
више оваквих музичких садржаја у граду како бисмо
ми млади имали могућност
да чујемо извођаче и из других држава. Радујем се добром проводу и позитивној
енергији.
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- - - - - ЗАНИМЉИВОСТИ - - - - -

ПОВРАТАК МОДЕРНИХ ТЕХНОЛОГИЈА ИЗ ПРОШЛОСТИ

УГЉЕНИК ЗА БОЉЕ ПЕРФОРМАНСЕ

Идеје које су заживеле
након сто година
Таксисти су некад
возили „на струју”
Развој технологије у ауто-индустрији је један од очигледнијих и сваке године се на
тржиште лансира много тога
новог. На улицама у свету се
увелико возе хибридни и електрични аутомобили, аутономна возила, као и аутомобили
који користећи „модерну” технологију штеде гориво.
Међутим, компаније које
производе овакве аутомобиле
нису баш откриле „топлу воду”,
само су усавршиле идеје које су
старе и до сто година. Разлози
због којих ова технолошка решења нису заживела различити су од случаја до случаја, али
се она полако враћају...
Компликован систем
шездесетих
Компаније „Тесла” и „Гугл”
најдаље су отишле у развоју
аутономних аутомобила, односно возила која се крећу без
активног учешћа возача. Прва
идеја о оваквом возилу настала је 1964. године у лабораторији за развој вештачке интелигенције на Универзитету
Станфорд, а идеја је била да

Возило
Универзитета Станфорд

Електроаутомобил почетком 20. века
се направи мало возило величине оног које се користило
на голф теренима.
Овај „аутомобил” је био
опремљен камером на предњој
страни и уређајем за бежичну
конекцију с рачунаром који се
налазио у непосредној близини. Возило је камером снимало терен на којем се налази у
датом моменту и слало слике
у рачунар, који је на основу
њих правио 3Д мапу окружења. Ти подаци су се враћали у
рачунарски јединицу у возилу,
а на основу њих се оно и кретало. Ово је био изузетно дуг
процес и то је један од разлога
зашто идеја са Станфорда није
заживела у пракси.
Електрични аутомобили су
некад били бројнији од возила с моторима са унутрашњим сагоревањем. Да, добро
сте прочитали... Додуше, садашња технологија је у великој мери напредовала, па су
батерије у овим аутомобилима дуготрајније, а самим тим
је и аутономија већа. Овакви
аутомобили се углавном пуне путем електромреже, али
постоје и посебне станице на
којима празну батерију у аутомобилу можете замените
пуном. Идеја о замени батерија датира из времена када
већина аутомобилских брендова није ни постојала.

Крајем деветнаестог века,
када су електроаутомобили и
аутомобили с погоном на пару
представљали стандард, једна
такси компанија је своју флоту базирала на четвороточкашима са измењивим батеријама. Такси би након неколико
вожњи свраћао у базу, где би
се за само неколико минута
променила батерија, а возач
би кренуо поново на улицу.
Након деценије овај њујоршки
такси је угашен, јер се широм
Америке градио велики број
бензинских пумпи, што је
смањило потражњу за електричним возилима и угасило
станице за замену батерија.
Паркинг-пунилишта
Када већ говоримо о возилима
на струју тог времена, поменућемо и чињеницу да су јавни
пуњачи за електромобиле постојали и почетком прошлог века. Поједини продавци аутомобила су крај својих продајних
места инсталирали посебна места на којима су возачи допуњавали батерије. Проблем је био
тај што возачи нису могли да
пређу жељену дестинацију с
једним пуњењем, па је тако
компанија „Џенерал електрик”
поставила мрежу такозваних
„електричних хидраната”. Ове
тачке за допуну су изгледале
као телефонске говорнице и налазиле су се у урбаним делови-

ма великих градова. Док су
власници обављали послове по
центру, аутомобили су били на
паркинг-пунилиштима. Прикључци на неким возилима били су другачији од оних на поменутим местима, тако да је
овај концепт убрзо замро.
Једни мисле да је мултицилиндар систем, који деактивира половину цилиндара у мотору уколико је за жељени режим вожње непотребна пуна
снага мотора, настао 2005, када и „Крајслеров” модел 300
Ц. Други сматрају да је ову деактивацију, ради уштеде горива, патентирао „Мерцедес”
2001. године, али и једни и
други греше... „Кадилак” је
1981. у сарадњи с корпорацијом „Итон” успео да направи
мотор с модуларном запремином како би испоштовао стандарде о економичности који
су тада били на снази.
Мотор В8-4-2 у основи је
имао осам цилиндара, а када
би се аутомобил кретао ауто-путем константном брзином,
аутоматски је искључивао или
два или четири цилиндра, зависно од оптерећења агрегата.
На сличним системима су радили и „Алфа Ромео” и „Мицубиши”, али нису успели да
направе поуздан агрегат, због
чега су одустали од улагања у
ову технологију.

За екстремне брзине потребни су иста таква опрема
и делови, па тако и гуме.
Главна улога пнеуматика у
тркама „Формуле 1” јесте да
у сваком тренутку „обезбеде” најбоље могуће приањање аутомобила за подлогу,
како би се снага мотора адекватно искористила, те да
болид при великим брзинама не би излетео са стазе.
Када су временски услови
идеални, лакше је испунити
поменуте критеријуме, али
проблем настаје када се вози по киши. Произвођачи
пнеуматика су дизајнирали
гуме које и при екстремним
условима имају оптималне
карактеристике на тркалишту. Тако ови пнеуматици у
вожњи избаце иза аутомобила и до 250 литара воде у
секунди.

Природна боја гуме је бела,
али се она при процесу производње аутомобилских пнеуматика мења, јер произвођачи додају у смесу угљеник.
Када се овај природни елемент дода у гуму, она добија
сва својства која су потребна.
Осим боје, карбон или угљеник повећава отпорност на
хабање сто пута, а на истезање чак хиљаду пута. Такође,
топлота се код пнеуматика,
захваљујући угљенику, равномерно распоређује с газећег слоја и ивица по целој
ауто-гуми.
Сет гума за „Бугатијев” модел „вејрон” кошта око
40.000 долара. Препорука
произвођача је да се и фелне мењају након замене двају сетова пнеуматика, а они
коштају 70.000 долара.

- - - - - САВЕТИ - - - -

ЕЛЕКТРОНСКА НАПЛАТА –
НЕМА ЧЕКАЊА
Сезона годишњих одмора
може да буде права ноћна
мора за возаче који користе
ауто-пут. И ове године смо
били сведоци да су задржавања на наплатним рампама била вишечасовна због
путника из других европских земаља којима је наша
земља била транзитна. Поред могућности да до жељене дестинације дођете неким алтернативним путем,
могуће решење за избегавање чекања јесте да путарину

ске наплате путарине унапред уплаћује одређени износ, који се учитава у уређај, а приликом саме наплате умањује за цену која је
прописана за пређену деоницу.
Приликом уласка на пут
или саме наплате довољно
је да приђете и успорите.
Тада ће се рампа подићи,
односно дисплеј ће обавестити возача о томе да је
платио путарину, о износу
који је том приликом „ски-

платите електронским путем, односно путем ТАГ
уређаја. То је електронски
уређај који се монтира на
унутрашњу површину ветробранског стакла возила и
омогућава пролазак кроз
наплатну рампу без задржавања. ТАГ емитује посебне
таласе који се очитавају при
уласку на ауто-пут, као и на
изласку, када се и врши
плаћање путарине.
Поступак добијања уређаја је једноставан, а потребне
су вам лична карта и возачка дозвола, како би параметри о категорији били унети
у ТАГ, односно да би се путарина за вашу врсту возила
адекватно наплатила. Путарина за физичка лица наплаћује се по припејд систему, тј. корисник електрон-

нут” с рачуна и о преосталом кредиту. Уређај и допуна рачуна купују се у корисничком центру Јавног предузећа „Путеви Србије”, који
се налази у Устаничкој 64/5,
у свим већим филијалама
Ауто-мото савеза Србије,
као и на бензинским станицама с којима „Путеви Србије” имају уговор; цена
уређаја износи 2.022 динара. Улазак на ауто-пут са
ТАГ-ом могућ је на готово
свим наплатним рампама у
Србији, осим на станицама
у Инђији, Врбасу и Змајеву.

Страну припремио

Немања
Урошевић
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ хонду
акорд, бензин, 2007,
155.000, рено меган
2005, дизел, 188.000.
064/156-15-43.
(225604)
ПРОДАЈЕМ шкоду фабију 2001. годиште, цена 2.150 евра. Тел.
063/430-419. (225731)
ФИЈАТ МУЛТИПЛА на
метан, 2003. годиште,
регистрован до августа
2017, цена 1.950 евра.
060/031-48-52.
(226042)
ПРОДАЈЕМ форд фокус 1.8, 85 кв, ТДЦИ,
караван, без улагања,
плус четири зимске гуме. 064/580-45-18,
063/387-826. (226063)
РЕНО МЕГАН 1.9 ДЦИ,
2006. годиште.
063/861-42-44.
(206065)
ПУНТО 1.2, 2002, 3 В,
металик плав, гаражиран, одличан. 064/14255-93. (226075)
ГОЛФ плус петица,
1.400 кубика, фабрички, на плин/бензин, 5
В. 347-140. (226420)
ЛАДА 1100, 2003, 1.5,
бензин, регистрован,
450 евра. 063/256-191.
(226401)
ПАНДА 2005, 1.2, бензин, регистрован, одличан. 063/801-9489.(226301)
АУДИ А 3, 1.9 ТДИ,
2001, петора врата,
фул опрема. 064/13036-02. (226373)
ФИЈАТ брава 1.6, 16 В,
1998, клима, атестиран
плин, у првој боји.
064/130-36-02.
(226373)
ПОЛО 1.2, 2002, троје
врата, 129.000 км, на
име. 064/130-36-02.
(226373)
СТИЛО 1.6, 16 В, 2002,
петора врата, секвент
плин. 064/130-36-02.
(226373)

ГОЛФ 3, 1997, прешао
82.000, 2.000 евра.
061/254-17-08.
(226374)
ШОФЕРШАЈБНЕ за заставу 101, предња задња, шкода 1200 и купе
предња, НСУ принц –
бочна стакла, за врата
и лептир стакла.
013/346-382. (225774)
ЈУГО флорида 2007,
атест плин, нерегистрован, и ивеко ривал камион, 1993. 063/89853-08. (226280)
ПРОДАЈЕМ југо ин,
2005, црвен, 1.1, цена
850 евра. 060/763-2177. (226247)
СЕАТ ибица 1998. годиште, 1.0, бензинац,
троје врата, власник,
повољно. 064/493-6101. (226231)
ПРОДАЈЕМ рено клио
1.2, бензин, 2005. годиште, клима., 063/11514-16. (226206)
ПАСАТ Б 3, 90, бензин
+ плин + атест до
2020, 950 евра.
064/240-67-56.
(2261+62)
АУТО-КЛИМЕ за све
типове возила сервисирамо, пунимо гасом
дигиталном машином,
пуњење 2.500 динара.
„Фриготехник”, 361361, 064/122-68-05.
(226308)

ОГЛАСИ

МАШИНЕ

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 80
до 1.500 евра.
062/193-36-05.
(226348)
КУПУЈЕМ возила свих
врста до 1.500 евра,
стање небитно.
063/165-83-75.
(226258)
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 –
800 евра. 063/892-0825, 064/230-52-21.
(226213)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

БЕРАЧ дворедни змај,
продајем. 064/172-4410. (226327)
ТРАКТОРСКА једноосовинска војна приколица, 1 тона; прекрупара оџаци, дрвена вага
500 кг, ручни круњач,
ручна прекрупара, чамац метални кабинаш
8 м х 2.15. Тел.
064/179-51-73.
(226120)
ТРАКТОР универзал,
приколица, тањирача,
плугови, шпартач, повољно. 063/880-00-63.
(226057)
БЕРАЧ змај 214, једноредни. 351-602,
063/708-13-01.
(226174)
ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ гаражу,
одлично стање, великих димензија, преносива, цена договор.
066/057-545. (226393)
ИЗДАЈЕМ гаражу монтажну.ел. 063/290-712.
(226166)
АПАРАТИ

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА
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ВЕШ-МАШИНА, фрижидер и половни делови од веш-машина.
Тел. 252-05-10,
063/703-76-07.
(225842)
КИНО-ФИЛМОВЕ 8
мм, 16 мм и све врсте
видео касета квалитетно преснимавам на
ДВД. 343-563,
063/288-278.
(226064)
ТВ половни, 37, 55, 72,
дигитални слушни апарат. 348-975,
066/348-975.
(226150)

ПРОДАЈЕМ бибер цреп
и шамотне цигле.
064/460-57-58. (СМС)
КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, дна,
мешачи, луле. 331-586,
063/805-74-60.
(225414)
ИНДУСТРИЈСКЕ професионалне машина за
шивење на монофазну
струју „јуки”. 064/49385-60. (225287)
БЕТОНСКИ блокови,
30, 35, 45, 65 динара,
квалитет. 069/275-7394. ЗТР „Луна Плус”,
Црепаја. (225304)
ПРОДАЈЕМ замрзивач,
веш-машину, може
ваш шпорет уз доплату.
013/346-790, 064/12973-60. (226024)
КОКЕ носиље 200 динара комад, тритикал
20 динара килограм.
060/054-67-70.
(225780)
ПРОДАЈЕМ маркиране
дечје ствари. 063/89208-35. (225661)
ПРОДАЈЕМ прасад,
припуштам нерасте,
природна оплодња пиетрен, јоркшир, ландрас. Позовите,
063/311-277. (225845)
БРИКЕТ од храста. Еколошки чист, с превозом.
064/142-42-93. (и)
ПРОДАЈЕМ улазна врата крило и по, 138 х
210, дрво-стакло.
013/333-035. (226101)
ПОВОЉНО продајем
преостали буков пелет
мираја Краљево.
065/234-16-10,
013/234-16-10.
(226067)
ПРОДАЈЕМ салонит
плоче, бибер цреп, два
телета, мењам поломљене црепове.
063/711-77-54.
(226099)
РАСПРОДАЈА новог
намештаја: столице од
1.000; столови од
3.000; кухињске клупе
од 7.000, кревети од
9.000, судопере од
3.500. Стара Утва,
060/600-14-52.
(2261439
КОМБИ гепек троделни, стаклени балони,
вишеделни лежај, вешенаменски, практичан. 064/928-89-68.
(226177)
ПРОДАЈЕМ половну
кухињу, кожни тросед,
двосед, фотељу, шпорет, фрижидер, трпезаријски сто, столице,
дрвене кухињске витрине. 062/403-241.
(226431)
ПРОДАЈЕМ очувани
тучани радијатор од 20
ребара, 50 евра.
063/372-140. (226421)
ПРОДАЈЕМ кауч-тросед и мидеа инвертор
климу. 064/393-08-90.
(226425)
НА ПРОДАЈУ регали,
ормани, кревети на
спрат, сто + столице,
ТА пећи, кухиња, судопера, мојца фотеља,
комоде, витрине, тросед, француски лежај и
др. 064/155-38-13.
(226418)

ПРОДАЈЕМ прасиће и
јагањце, роба прве
класе, могућност клања и печења. 060/32247-42. (226468)
ШЉИВА, крушка за ракију, продајем. Тел.
061/142-23-69.
(226388)
ПРОДАЈЕМ половну
циглу и добре половне
греде. Звездан.
063/224-435.
(226174)
БРАВАРСКА галантерија, капије, степеништа, гелендери, огрде,
надстрешнице, монтажне хале. 063/812-4893. (226148)
ШЛАЈФЕРИЦА за паркет, шлајферица за терацо, дизалица грађевинску, вага 500 кг.
064/810-30-91.
(2261519

ПРОДАЈЕМ струњаче,
фотеље, бео брачни
кревет, старински креденац, трпезаријски
сто. 013/232-21-30,
063/162-50-00.
(226172)

ПРОДАЈЕМ две пећи
на чврсто гориво, сто и
столице, две грејалице
и хармонику велтмајстер, 45 басова.
060/351-96-41.
(226121)

ТОПЛОТНЕ пумпе, 70
– 400 м, од 2.150 евра,
најекономичније грејање, гаранција.
062/118-26-81.
(226176)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, намештај,
достава, монтажа, гаранција, 110.
062/170-43-10.
(226376)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ ормане,
тросед, фотеља, два
радна стола. Тел.
064/372-88-01.
(226341)
ПРОДАЈЕМ крека весо.
062/165-88-66.
(226119)
КОМБИНОВАНИ фрижидер, ТА 2,2 кв, вешмашина, замрзивач
240 л, угаона гарнитура, тросед мојца, кауч,
трпезаријски сто са
столицама, писаћи сто,
ТВ сто, сет сточића, комода, храстова, кварцна грејалица, шиваћа
машина. Тел. 063/86182-66. (226317)
ПРОДАЈЕМ крека весо
пећ и кварцну од 3 кв.
Тел. 063/163-38-94.
(226366)
ПРОДАЈЕМ крушку виљамовку. 064/380-5555. (226358)
ПРОДАЈЕМ нов кауч и
кревет са душеком.
063/785-60-10.
(226336)
ПРОДАЈА индустријских шиваћих машина
ендлерица и ибердек.
Тел. 013/317-429, звати после 15 сати.
(226333)
ТРИТИКАЛ на продјау,
кућна достава. Драган,
063/728-25-41.
(2263249
ПРОДАЈЕМ тритикал.
064/618-44-10. (22636)
ПРАСИЋИ, свиње, балирана детелина, 150 –
250 динара на продају.
Мића, 064/303-28-68.
(2263233)
ПРОДАЈЕМ стари
цреп, медитеран, комад 20 динара.
063/160-47-04,
013/372-289. (226265)
ПРОДАЈЕМ веш-машину горење, исправна,
повољно, стара шест
година. 312-137,
061/728-51-37. (22625)
ПОЛОВАН цреп кикинда, 10 динара, хитна
оправка оштећених
кровова. 064/051-5161. (226217)
ПЛАСТИЧНИ чамац са
кабином, тигар шарк,
замена. 064/952-19-80.
(226248)
ПРОДАЈЕМ шест салонских столица.
064/359-5544.(226250)

КИРБИ нов, трпезаријски сто, столице, фотеља, сто, столице терасне, фриз – три фиоке.
064/955-51-85.
(226245)
ХИЛТИ макита,
600 вати.
Тел. 064/324-08-10.
(226239)

НА ПРОДАЈУ ТА пећ, 3
кв. 064/191-64-97.
(226241)
ПРОДАЈЕМ компјутере
3 комада, intel celeron
dual core, 2 GB, 320
GB, DVD RW, интегрисана плоча 4 комада
монитора, TFT 15 инча
acer, 9 радних столова,
велики канцеларијски
сто и 10 конференцијских столица. 063/11514-16. (226206)
ПРОДАЈЕМ мојцу фотељу на развлачење,
метална конструкција,
исправна. 063/756-6507. (226208)
ПРОДАЈЕМ половне
кошаркашке конструкције са таблом и обручем. 063/802-72-83.
(226216)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе. 063/773-45-97,
371-568. (226191)
ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, веш-машину, може ваше неисправно, уз доплату.
064/129-73-60,
013/346-790. (226435
КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе, бакар, месинг, алуминијум, вешмашине, замрзиваче,
телевизоре. 061/32177-93. (226429)
КУПУЈЕМ обојене метале, гвожђе, шпорете,
веш-машине, замрзиваче и остало.
061/206-26-24.
(226429)
КУПУЈЕМ алуминијум,
месинг, гвоже, акумулаторе, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре
и остало.
064/484-13-76.
(226429)
КУПУЈЕМ полован намештај, ТА пећи и
остало покућство.
063/898-00-82. (22631)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, сатове, новац, пенкала.
Тел.013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77. (22611)
КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
бакар, месинг, старе
славине, акумуалторе,
веш-машине, фрижидре, замрзиваче, каблове и остали метални
отпад. 060/521-93-40.
(226114)

КУПУЈЕМ очувано покућство, угаоне кухињске, собне гарнитуре,
плинске боце и остало.
066/900-79-04. (22605)
ОТКУП свих врста возила, акумулатора, катализатора, продаја
делова. 069/203-00-44.
(226198)

ОГЛАСИ

СТАЛНИ откуп свих
врста возила, акумулатора, катализатора,
гвожђа, продаја делова. 066/409-991,
063/782-82-69.
(226198)
КУПУЈЕМО веш-машине, ел. шпорете, бојлере, фрижидере, замрзиваче, и сву осталу
белу технику која вам
није потребна. Долазимо на кућну адресу,
исплата одмах.
060/713-11-71. Бобан.
(226229)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУЋА, Стрелиште, усељива, 4 ара, 38.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(4676)
КУЋА на продају, вреди погледати.
069/697-507.
(223545)
ПРОДАЈЕМ нову кућу у
Јабуци, 300 м2, 6.5 ари
плаца, геотермичко
грејање, клима.
063/378-357. (223545)
ПРОДАЈЕМ лукс кућу
133 м2, 10 ари плаца,
Миса, може замена за
станове. 063/301-653.
(225370)
У ЈАБУЦИ, кућа усељива, нова градња, два
спрата, 220 м2, 7.5 ари
плаца, 65.000 евра.
064/493-85-60.
(225287)
ПРОДАЈЕМ кућу 120
м2, са радним двориштем, плацем 300 ари,
Београдски пут.
065/377-23-81.
(225330)
ПРОДАЈЕМ кућу на
Кудељарском, на 9 ари
плаца, усељиву.
064/040-82-72.
(224811)

ДВА плаца, стара Миса, укњижена, 1/1,
струја, ограда, димензије 43 х 16.
063/346-811.
(225889)
ПЛАЦ за кућу, стан,
11,17 ари, Иве Курјачког. 064/295-50-95.
(225738)
КУЋА, шири центар
Панчева, 155 м2 + магацински простор 300
м2, 4.5 ари плаца , продаја или изнајмљујем,
или замена за стан +
доплата. 065/335-3237. (225741)
ПЛАЦ на продају, Новосељаснки пут, 200 м
од „Кутка”. 064/80872-51. (226039)
КУЋА у центру са могучношћу градње
П+3+ПК, на плацу 6
ари. 352-258,
064/239-54-03.
(226028)
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ПРОДАЈЕМ кућу у Качареву, нова, 170 м2,
одмах усељиво, све чисто, двадесет минута
до Панчева. 013/602321, 064/128-81-19.
(226630)
ПЛАЦЕВИ за градњу од
3 до 10 ари, Доњи град
и Стрелиште. 063/88000-63. (226057)
ЦЕНТАР, две куће на
плацу, суперкомфорне.
063/320-618. (226060)
САМОШ, продајем обрадиво земљиште и кућу са 15 ари плаца.
013/251-96-03,
064/226-67-31.
(226066)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
локал од 81 м2, у центру Стрелишта за стару
кућу, плац, стан. Тел.
064/267-71-74.
(226056)
ПРОДАЈЕМ плац, Миса, дозвољена градња.
060/766-23-36.
(226141)
ПРОДАЈЕМ хитно приземну кућу са грејањем
са два стана, одвојена,
80 + 40 м2, има подрум
35 м2, гаража зидана.
Помоћна просторија
20 м2. Тел. 066/944-5582. (226923)
ДЕБЕЉАЧА 180 м2, 7,5
ари, продајем/мењам
за панчевачки стан.
064/928-89-68.
(2261237)
ПРОДАЈЕМ кућу на Тесли, или замена за стан
са доплатом. 063/84994-07. (226194)
ПРОДАЈЕМ кућу, 100
м2, на 16 ари плаца,
Банатско Ново Село,
12.000 евра. 063/80023-06.
(226187)
ВИКЕНДИЦА, Долово,
воћњак 25 ари, цигла
мали формат. Договор.
313-716. (226146)

ПРОДАЈЕМ плац на
старој Миси, Козарачка, 8 ари. 065/361-6011, 013/361-601. (223)
КУЋА, сређена, са два
стана, ЕГ, плац 7 ари.
061/224-47-97.
ПРОДАЈЕМ две куће у
Војловоци на једном
плацу, велики воћњак,
легализовано. 013/23221-30, 063/162-50-00.
(226172)
ПРОДАЈЕМ башту, засађене кале. Тел. 25175-44. (226173)
ПРОДАЈЕМ три хектара мали надо, један
хектар српско поље, ½
ланца стари црепајски
пут. После 16 сати,
064/578-78-73.
(226175)
НОВА МИСА, кућа 112
м2, 1 ар, 25 м2, 55.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(226178)

ЦЕНТАР, кућа 163 м2,
4.5 ара, 73.000. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (226178)
ПРОДАЈЕМ плац 6 ари,
са кућом, повољно, Танаска Рајића. 063/215844. (226078)
ПРОДАЈЕМ плац, Пелистерска. 065/303-5187. (2261549
ПРОДАЈЕМ кућу с локалом и производним
простором, Дебељача,
850 м2, може замена.
063/210-998. (226111)

ПРОДАЈЕМ спратну кућу 200 м2, Максима
Горког, 3.8 ара.
063/301-360. (226207)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу, Долово, близу
центра, 16.5 ари.Тел.
061/134-37-08.
(226263)
КОМФОРНА кућа, 40
м2, гаража, 20 ари пољопривредног земљишта, Пелистерска.
065/251-56-89.
(226242)
БАЊА ВРУЈЦИ, кућа 60
м2, 6 ари , продајем/мењам. 064/95551-85. (226245)

ГОРЊИ град, усељива,
88 м2, 2 ара, паркети,
27.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(226232)

КОД ТУРСКЕ ГЛАВЕ
кућа са два локала,
150 м2, 2 ара, 55.000
евра. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (225920)
КУЋА за инвеститоре,
Книћанинова 33, 180
м2, 5 ари, 45.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(225920)
НОВА МИСА, кућа 150
м2, 2 ара, 45.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(225920)
СТАРА МИСА, кућа
300 м2, 6 ара, 65.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(225920)
ХИТНО, Стрелиште,
кућа 140 м2, 2 ара,
40.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (225920)
ТЕСЛА, нова кућа, 130
м2, 1.5 ар, 95.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(225920)
КУДЕЉАРАЦ, кућа 140
м2, 4 ара, 48.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(225920)
ПЛАЦ изузетан са
предузетнике, 50 ари,
шири центар, комунално опремљен, договор.
063/389-962. (226209)

ДЕО КУЋЕ, плус анекс,
почетак Стрелишта, замена за стан. 064/95219-80. (226248)

НА ПРОДАЈУ кућа,
Старчево, центар.
063/831-48-74. (22658)
ОДЛИЧНЕ куће, Качарево, Долово, Дебељача (15.000 – 25.000).
(49), „Мустанг”,
062/226-901. (226257)
ТЕСЛА, типска, 95 м2,
3.5 ара, за сређивање,
36.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(226257)
ПРОДАЈЕМ 9 ари баште са викендицом + 9
ари баште са воћем.
063/865-80-06.
(226238)
75 АРИ, уз асфалт, северна зона, близу
Скробаре. 066/354791. (226237)

ПОЧЕТАК Војловице,
одлична, две стамбене
јединице, 115 м2, 7.5
ари, 36.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(226232)
ТЕСЛА, прелепа вила,
178 м2, 5.5 ари, петособна, 95.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(226232)
ЊИВА, 33 ара, у Скробари, на самом путу,
3.300 евра. 065/85271-99. (226227)
КУЋА 140 м2, 4 ара
плаца, реновирана,
приземна, нова Миса,
Козарачка, 19.000
евра, 1/1. 061/664-3926. (226417)
КУЋА 70 м2, реновирана, нова Миса, 3 ара
плаца, 1/1, посебан
улаз, 15.500 евра.
061/664-39-26.
(226417)
ПРОДАЈЕМ новију
спратну кућу на Стрелишту, 55.000.
(661),„Весна два”,
066/937-00-13.
(225989)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУЋА, 120 м2, на 5 ари,
Преспанска 15. Власник, легализовано.
063/307-674. (226415)
КУЋА на продјау, Панчево, Кочина 3, код Зелене пијаце. 064/23160-24. (226395)
КУЋА, Тесла, на лепој
локацији за становање,
приватни бизнис.
063/329-464, 066/001050. (2264129
ПРОДАЈЕМ викендицу
с виноградом, у старим
виноградима код Црепаје. 064/523-28-32.
УЖИ центар, 80 м2, 3
ара, код Старог СУП-а.
332-031, 063/836-2383, „Трем” 01.
БАВАНИШТАНСКИ пут
114 ари, до пута, 33
ширине, 51.000. 332031, 063/836-23-83,
„Трем” 01. (226338)
СТАРЧЕВО, већа сеоска кућа са окућницом,
на 17,5 ари плаца, улаз
из две улице. 064/26403-14. (226330)
ПЛАЦ на Кудељарцу,
воћњак, дозвољена
градња, 13 ари.
064/921-01-57. (22635)
ПРОДАЈЕМ кућу, Крњача, са гаражом и
плацем. 064/336-9490, 064/320-79-55.
(226365)
ПРОДАЈЕМ кућу, Србијснака 55, 5,42 ара
плаца, 70 м2 стамбеног. 064/651-16-22. (4)
ПЛАЦ са озиданим подрумом 120 м2, величине 6 ари, стари ПИК
Тамиш. 065/366-32-33.
(226363)
ПРОДАЈЕМ викендицу
у Делиблатској пешчари и гаражу на Содари. 063/225-928.
(226290)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
за стан, потпуно сређену кућу на Кудељарацу, 140 м2 + 25 м2 локал, плац 5 ари, усељива, без улагања,
72.000. 063/274-951,
064/234-36-01.
(226279)
ПРОДАЈЕМ кућу са помоћним објектима у
Старчеву, Пролетерска
10. Тел. 063/888-92-83.
(226287)
КУЋА, строги центар,
пешачка зона, 120 м2,
плус подрум. 060/44615-69. (226305)
ВОЈЛОВИЦА, 90 м2, 5
ари, грејање, 35.000,
договор. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (22631)
ВОЈЛОВИЦА, 119 м2,
11 ари, 26.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (226313)
КАРАУЛА, 43 м2, на 50
ари, 24.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (226313)
КУДЕЉАРСКИ НАСИП,
стара кућа, 40 м2, на
29,3 ара. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(226313)
ТЕСЛА, кућа, 63.000;
Горњи град 35.000;
близу центра 32.000.
(396), „Лајф”, 061/66291-48. (22628)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ кућу у центру града. 063/272594. (226290)
ВОЈЛОВИЦА, две стамбене јединице, помоћни објекти, 18 ари,
35.000.(636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09.
(226300)

ГАРСОЊЕРА, Котеж 1,
25 м2, први спрат, ЦГ,
15.000, фиксно.
069/127-59-43.
(226080)

СТАНОВИ

ПРОДАЈЕМ стан, Стрелиште, 60 м2, ЦГ.
064/170-57-10,
065/824-39-44. (и)
СТРОГИ центар, 56 м2,
двособан, I, ЕГ, тераса,
32.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(226257)
ОСЛОБОЂЕЊА, леп
трособан, 71 м2, VI,
40.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(226257)
СТРЕЛИШТЕ, леп двоипособан, 63 м2, V, ЦГ,
36.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(226257)
ТЕСЛА, 49 м2, двособан, рађено купатило,
VI, ЦГ, 26.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (226257)
ТЕСЛА, леп двособан,
V, 55 м2, ЦГ, 35.000,
договор. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(226257)
СТАН на продају, договор, замена. 062/15786-27, 064/130-27-34.
(226240)
СТРОГИ центар, одличан двоипособан, 63
м2,V, лифтови, 43.000.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (226232)
ХИТНО, Стрелиште,
леп двособан, 62 м2,
ВП, 29.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(226232)
ЦЕНТАР, двособан, 53,
III, 26.000; Стрелиште,
двособан, прелеп,
34.000. (67), „Милка”,
063/744-28-66.
(226076)
ХИТНО, двособан,
Стрелиште, II, 58 м2, 50
м од школе, вртића,
маркета, аутобуске.
(67), „Милка”,
063/744-28-66.
(226076)
ТЕСЛА, једноипособан,
лукс, 49, 37.000; двоипособан, I, лукс, 65,
45.000. (67), „Милка”,
063/744-28-66.
(226076)

КОТЕЖ 2, трособан, I
спрат, 84 м2. 064/49454-79. (226081)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, насеље Котеж 2.
Тел. 065/377-23-81.
(225330)

ЦЕНТАР, новоградња,
46 м2, двособан, леп,
Тесла, нов, I, двоипособан. „Гоца”,
063/899-77-00. (4676)

ПРОДАЈЕМ трособан
стан, 66 м2, 27.000
евра, центар, зграда.
061/670-97-96. (22635)

ДВОРИШНИ стан, 40
м2, 14.000; 90 м2,
16.500. „Гоца”,
063/899-77-00. (4676)

СТАН, 45 м2, Котеж 2,
Кикиндска. 063/272152. (2239)

ЦЕНТАР, новоградња,
115 м2, I, 63.000; 64 м2,
двоипособан, 41.000;

ЦЕНТАР, продаја станова 59-120 м2, укњижено, етажирано, 600850 евра/квадрат са
ПДВ-ом. 063/323-584.
(223414)
ПРОДАЈЕМ стан, Тесла, дуплекс, 81 м2, II
спрат, Илариона Руварца 4, Панчево.
063/334-430.
(2245167)

ПРОДАЈЕМ стан, власник, Савска 14/27, 57
м2, 28.000, договор.
060/321-53-60. (22528)
ЈЕДНОИПОСОБАН
стан, 40 м2, центар
Панчева, продајем/мењам за кућу. 065/55557-30. (225767)
У САМАЧКОМ продајем намештену гарсоњеру. 065/353-07-57.
(225673)
СТАН, трособан, 110
м2, екстра, грејање пелет, Ослобођења, код
пијаце. 064/295-50-95.
(225738)
СТРЕЛИШТЕ, све
структуре станова. „Гоца”, 063/899-77-00.
МИСА, 95 м2, четворособан, ЕГ, 44.000; 37
м2, једноипособан,
16.000. „Гоца”,
063/899-77-00. ((4676)
ТЕСЛА, 45 м2, двособан, 22.000; 64 м2, двоипособан, 32.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(4676)
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Карађорђева 64 м2,
двоипособан. „Гоца”,
063/899-77-00. (4676)
КОТЕЖ 2, 38 м2, једнособан, 22.000; 50 м2,
24.000; 60 м2, двоипособан, 34.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (4676)
КОТЕЖ 1, 57 м2, двособан, 27.000; 71 м2, трособан, 38.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (4676)
СТРЕЛИШТЕ, центар,
двособан, 60 м2,
28.000. (661), „Весна
два”, 066/937-00-13.
(225989)
СОДАРА, двоипособан,
реновиран, хитно.
(661), „Весна два”,
066/937-00-13.
(225989)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан, Стрелиште, 58 м2,
две терасе, подрум.
069/267-62-16.
(2261449
ТРОСОБАН стан, Котеж 2, продајем/мењам
за мањи стан/кућу.
063/771-15-68.
(226128)
ПРОДАЈЕМ трособан
комфоран стан са нуспросторијама, Тесла.
060/488-21-15.
(226134)
СТРЕЛИШТЕ, укњижен
двособан стан, 58 м2,
ЦГ, 29.000 евра.
064/968-56-80.
(226137)
МИСА, 14.000, 55 м2,
70 м2 + двориште,
24.000.
063/377-835.
(226104)
КОТЕЖ, двособан комфоран стан, 60 м2, I
спрат, 34.000. 063/89014-05. (226094)

ТЕСЛА, једнособан, 43,
23.500; двособан, 50,
24.500. (67), „Милка”,
063/744-28-66. (22607
ДВОРИШНИ, до улице,
центар, 16.500; 7. јули,
11.000. (67), „Милка”,
063/744-28-66. (22607
МИСА, једнособан, прелеп, 35 м2, само 20.500;
Тесла, трособан, само
29.500. (67), „Милка”,
063/744-28-66. (22607

КОТЕЖ, двособан, III,
почетак 35.000; Миса,
I, 60, 34.000. (67),
„Милка”, 063/744-2866. (226076)
ТИП СТАНКО, двособан, II, 48, 26.500;
Маргита, II, нов,
29.500. (67), „Милка”,
063/744-28-66.
(226076)
ЦЕНТАР, прелеп дворишни, 82 м2, трособан, гаража, 33.000.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (226232)
ПОЧЕТАК Котежа, трособан, изузетан, 76 м2,
II, 52.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(226232)
ХИТНО, строги центар,
трособан, 74 м2, VII,
лифт, 45.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(226232)
ТЕСЛА, 44 м2, I спрат,
ТА, реновиран, одмах
усељив. 064/423-31-43,
062/424-128. (226205)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
четворособан стан, Котеж 2, за два стана.
062/303-794. (226215)
ТЕСЛА, продајем стан
58 м2 + две терасе, ЦГ,
лифт. 061/311-47-17.
(226190)
ЈЕДНОСОБАН, 37 м2,
Стрелиште 22.000; Миса 21.000; Содара
25.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-9920. (226183)
ДВОСОБНИ, 57 м2, Тесла 30.000; Стрелиште,
22.000; Котеж, 30.000.
(324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20.
(226183)
ДВОИПОСОБАН, 71
м2, Котеж 43.000; Тесла 37.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (22613)
КОТЕЖ, 51 м2, двоипособан сређен, усељив,
31.500. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-9920. (226183)
ПРОДАЈЕМ стан у
ужем центру, 90 м2, I
спрат, повољно.
065/849-09-38. (26180)
БАВАНИШТАНСКИ
пут, 83 м2, трособна,
двориште, башта
16.500. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-9920. (226183)

ДВОСОБАН, комплет
намештен, 60 м2, кабловска, грејање,
спрат, Миса. 060/35782-21. (226147)

ТЕСЛА, једнособан, 29
м2, ЦГ, 18.500. (188),
„UnaDalli”,
064/255-87-50.
(226178)

СТРЕЛИШТЕ, стан 43
м2, ВП, ЦГ, тераса +
подрум, сређен.
061/224-47-97.
(226160)
ТРОСОБАН стан, Котеж 2, и двособан Котеж 1, без посредника.
061/158-55-96. (22639

СОДАРА, једноипособан, 45 м2, V, 27.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(226178)
НОВА МИСА, мањи
двособан, 47 м2, I,
21.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.

ТЕСЛА, прелеп четворособан, новоградња,
86 м2 + остава, први
власник, 65.000.
064/298-88-35,
065/626-22-66. (22610)
ПРОДАЈЕМ стан, Тесла, 45 м2, трећи спрат,
без посредника.
060/351-96-41. (22612)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
стан у Панчеву, 57 м2,
за сеоско имање, уз доплату за стан. 063/210998. (226111)
ТЕСЛА, новоградња, 50
м2, 75 м2. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (
ТЕСЛА, двособан, 47
м2, III, TA, 24.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (22617)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 74 м2, ЦГ, IV,
34.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(226178)
ХИТНО, Тесла, трособан, 61 м2, две терасе,
30.000. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(225920)

ТЕСЛА, трособан, 63
м2, две терасе, 38.000.
(238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(226171)
КОТЕЖ 1, двособан, 57
м2, тераса, 27.500.
(238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(225920)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 69 м2, тераса,
37.000. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(225920)
ПРОДАЈЕМ стан на
Миси, 35 м2, I спрат,
16.500.
062/818-81-03.
ПРОДАЈЕ се реновирана, одмах усељива,
гарсоњера, 25 м2, 4/4,
ЦГ, Котеж 1, 19.000
евра. Контакт
069/198-10-81.
(226721)
ПРОДАЈЕ се стан на
Стрелишту, 56 м2, VI
спрат, ЦГ, 26.000 евра.
060/738-55-14.
(226303)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

КОТЕЖ 2, двоипособан, 70 м2, II, ЦГ,
43.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(226279)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, III, ЦГ, новија
зграда, усељив, 24.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(226279)
ЦЕНТАР, већи једнособан, 47 м2, II, ЦГ, усељив, 29.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 064/234-36-01.
(226279)
КОТЕЖ 1, једноипособан, 46 м2, I, ЦГ,
26.000. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-3601. (226279)
ТЕСЛА, двоипособан,
64 м2, IV, ЕГ, одличан,
без улагања, 40.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(226279)
КОТЕЖ 2, четворособан, 78 м2, VII, ЦГ,
46.000. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-3601. (226279)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 65 м2, I, ЦГ,
32.000. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-3601. (226279)
ЈЕДНОСОБАН, 31 м2,
укњижен, на новој Миси, IV спрат, 17.000
евра. 063/893-87-75.
(226285)
ПРОДАЈЕМ стан, центар Котеж, брза реализација. 063/864-06-52.
(226278)
КОТЕЖ 1, двособан, 61
м2, III, ЦГ, 33.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(226310)
НОВА МИСА, једнособан, 35 м2, приземље,
ЕГ, укњижен, 21.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(226310)
ЦЕНТАР, двоипособан,
64 м2, ТА, III, тераса,
35.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (26310)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 85 м2, новија градња, VII, 43.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(226310)
ТЕСЛА, двособан, 47
м2, етажно грејање, III,
22.500. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(226310)
СТРЕЛИШЕ, трособан,
65 м2, I, ЦГ,32.000, договор. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-5574. (226310)

КОТЕЖ 2, двособан,
54, 28.000; Котеж 1,
двособан, 59, договор.
(338), „Јанковић, 348025. (226311)
ТЕСЛА, гарсоњера, 24,
договор; Стрелиште
гарсоњера, 28, 13.500;
једнособан, 38, ЦГ,
22.000, двособан, 55,
28.000. (338), „Јанковић, 348-025. (226311)
ЦЕНТАР, двоипособан,
61 м2, 42.000; шири
центар, једноипособан,
46 м2, 21.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (226313)
КОТЕЖ, једноипособан, 58 м2, 24.500; једнособан, 45 м2, 25.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (22633)
КОТЕЖ, једноипособан, 39 м2, 19.000; двособан, 61 м2, 27.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(226313)
КОТЕЖ, једнособан, 37
м2, 25.000; гарсоњера,
25 м2, 15.000. (097),
064/348-05-68.
(226313)
ТЕСЛА, једнособан, 27
м2, 16.500; двособан,
49 м2, 25.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (226313)
ТЕСЛА, трособан, 69
м2, 39.000; трособан,
60 м2, 30.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (226313)

ОГЛАСИ
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ТЕСЛА, једнособан, 26
м2, централно, 15.500
евра. (097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(226313)
СОДАРА, двособан, 56
м2, 26.500; двособан,
53 м2, 20.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (226313)

СОДАРА, једнособан,
35 м2, 23.000; двоипособан, 75 м2, 40.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(226313)
МАРГИТА, трособан,
64 м2, 40.000; четворособан, 96 м2, 65.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(226313)
МИСА, једноипособан,
35 м2, 20.500; трособан, 85 м2, 38.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(226313)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 37 м2, 21.000; двособан 61 м2, 34.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (22633)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 65, 31.000; трособан, 80 м2, 39.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (22633)
СУТЕРЕН, сређен, 45
м2, 20.000; поткровље,
Стрелиште, 51 м2,
17.000. „Ивакс,
062/173-88-45. (22631)
ЦЕНТАР, једноипособан, I, 45 м2, ЦГ,
32.500. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (226302)

ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан, ВПР, 44 м2, ЕГ,
23.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (226302)
СОДАРА, трособан,
ВПР, 63 м2, ЦГ, 33.000.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(226302)
КОТЕЖ 1, Ослобођења, једноипособан, V,
лифт, ЦГ, 27.000.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(226302)
КОТЕЖ 2, трособан, II,
77 м2, ЦГ, 44.000.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(226302)
ЦЕНТАР, IV/V, 56 м2,
ЦГ, 34.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(226302)
ИЗНАД СДК двоипособан, 52.000; Турска
глава прелеп двособан,
38.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(226289)
ТЕСЛА, једноипособан,
23.500; сређен двособан, 33.000, за сређивање, двособан,
25.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48, 317634. (226289)
СОДАРА, двособан,
27.000; трособан
39.000, Доситејева троипособан, договор.
(396), „Лајф”, 061/66291-48. (226289)

САЛОНСКИ стан 114
км, 65.000; 86 м2,
38.000, 104 м2, 50.000.
(396), „Лајф”, 061/66291-48. (226289)
КОТЕЖ, трособан, I,
45.000; двоипособан,
сређен, гаража,
44.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(226289)
СТРЕЛИШТЕ, сређена
гарсоњера, 13.000; 7.
јула 39 м2, 17.000.
(396), „Лајф”, 061/66291-48. (226289)
ТЕСЛА, трособан са
грејањем, ВП, 77 м2,
укњижен. 064/217-4994, 233-48-01.
(226925)
ЦЕНТАР, стамбено-пословна зграда, локал
24 м2, локал 18 м2, стан
42 м2, 62.000. (636),
„Стрелиште некретнине”, 062/886-56-09.
(226300)
СТРЕЛИШТЕ 61 м2, VII,
30.000. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09.
(226300)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 65 м2, I, 31.000.
(636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09.
(226300)
СТРЕЛИШТЕ, новоградња, 85 м2, V,
55.000. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09.
(226300)
КОТЕЖ 2, 49 м2 + тераса, ПР, 24.000, договор. (636), „Стрелиште
некретнине”,
062/886-56-09.
(226300)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру,
25 м2, Ул. Др Јована
Ердељановића 10, 1/5,
Панчево, хитно.
064/456-44-75.
(226220)
ТРОСОБАН Стан,
Стрелиште, 67 м2, I
спрат, ЦГ, поред „Авива”, 34.000, власник.
064/410-25-86.
(226431)
ПЕНТХАУС петособан
стан, центар, први
спрат + пот. 220 м2,
1/1, хитно, 85.000,
фиксно. Тел.
060/068-00-66.
(226417)

ПРОДЈЕМ једноипособан стан, строги центар, повољно.
(661),„Весна два”,
066/937-00-13.
(225989)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 53 м2, у цнетру,
укњижен. Тел.
064/290-46-55.
(2263424)
СТРЕЛИШТЕ, центар,
двособан, 60 м2,
28.000. (661),„Весна
два”, 066/937-00-13.
(225989)

СОДАРА, двоипособан,
реновиран, хитно.
(661),„Весна два”,
066/937-00-13.
(225989)
САМАЧКИ, комплет
реновиран, 17 м2, ВП,
прелеп, 13.500. (49),
„Мустанг”, 069/226-6658. (226398)
КОТЕЖ 1, једнособан,
37 м2, ВП, ЦГ, реновиран, 24.500. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(226398)
ПРОДАЈЕМ, Тесла, 44
м2, I спрат, реновиран,
брзо усељив. 062/424128, 064/423-31-43.
(225992)
СТАН, 49 м2, новоградња, I, шири центар,
употребна, 35.900.
061/572-93-17.
(226386)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, III 54 м2, ЦГ,
29.500. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (226302)
ПРОДАЈЕМ стан на
Стрелишту, 60 м2.
069/313-51-43.
(226411)
СТАН, Тесла, 45 м2,
двособан, II спрат, без
грејања, сређен,
28.500 евра. 063/341821. (226320)

МИСА, код школе, 52
м2, врло добар. Тел.
062/310-822. (226360)
ХИТНО продајем стан
на Тесли, 70 м2.
064/867-48-48.
(226344)
СТАНОВИ, Тесла, нови, централно грејање,
усељив. 064/658-41-64.
(226321)
СТАН, двоипособан,
нов, усељив, Пере Сегединца 2. 064/658-4164. (226321)
СТАН, једноипособан,
Стрелиште, Цвијићева,
нов. 064/658-41-64.
(226321)
ХИТНО, Тесла, 64 м2,
ЦГ, VI , само 25.000.
332-031, 063/836-2383, „Трем” 01.
(226338)
СОДАРА, 58 м2, ЦГ, I,
сређен, 27.000. 332031, 063/836-23-83,
„Трем” 01. (226338)
СОДАРА, 35 м2, ЦГ, II,
24.000. 332-031,
063/836-23-83, „Трем”
01. (226338)
СТРЕЛИШТЕ, 57 м2,
ЦГ, III, 30.000. 332031, 063/836-23-83,
„Трем” 01. (226338)
КОТЕЖ 2, 58 вкм, ЦГ,
I, за сређивање. 332031, 063/836-23-83,
„Трем” 01. (226338)
ТЕСЛА, 57 м2, ЦГ, I,
33.000. 332-031,
063/836-23-83, „Трем”
01. (226338)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО станове, куће, на свим локацијама. „Трем” 01, 332031, 063/836-23-83.
(226338)
КУПУЈЕМ једнособан
стан нижа спратност.
062/207-004. (226178)
СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

СТУДЕНТКИЊИ, запосленој самици издајем
собу. ЦГ, интернет,
центар. Повољно.
069/164-70-80. (СМС)

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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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру.
+3816/331-30-05.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ једноипособан стан у центру, Б.Јовановића, ЦГ, полунамештен. 064/867-2138. (СМС)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, центар, ТА,
95 евра + депозит.
064/186-50-87.
(225919)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, Стрелиште, и једнособан.
064/118-56-11,
060/377-57-87.
(225782)

У САМАЧКОМ издајем
намештену гарсоњеру
самцу, 80 евра.
065/353-07-57. (22567)
ИЗДАЈЕМ празан двоипособан стан, Тесла,
ЦГ, клима, после 17 сати, 061/261-32-56.
(225617)
СТРОГИ центар, једноипособан намештен
стан, издајем за два
ученика. 064/069-1411. (225656)

ИЗДАЈЕМ мањи двособан намештен стан на
Котежу 2. 011/397-2386, 064/382-61-63.
(225749)
ИЗДАЈЕМ стан на Миси, код цркве, погодно
за ученике и студенте.
066/631-31-80.
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан на Тесли, ТА, близу „Авива”.
064/466-94-61.
(206048)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан на Стрелишту, 54 м2, 120 евра.
Тел. 062/824-97-69.
(226037)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан на Тесли, код пијаце, грејање ТА. 063/868-11-09.
(2260419
ИЗДАЈЕМ намештен
двоипособан стан (63
м2), Војвођански булевар 36, Котеж 2.
063/575-147, 060/73000-07. (226051)
ИЗДАЈЕМ стан двособан, ТА, Тесла, Илије
Гарашанина. Тел.
065/468-76-27,
060/331-56-00, 231-5600. (226092)
ИЗДАЈЕМ стан на Тесли, преко пута „Авива”, 32 м2. 064/164-9367. (226100)
УЧЕНИЦИМА, самицама и самцима издајем
дворишни намештен
стан. 064/160-46-39,
013/333-517. (226088)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан, II спрат, ЦГ, кабловска, интернет, празан, повољно. Војвођански булевар 14.
352-677. (226089)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ празан двособан комфоран стан,
у доброј згради, Содара. 063/802-26-71.
(226077)
ИЗДАЈЕМ дворишни
стан у Тополи.
060/032-27-09.
(226083)
ЈЕДНОСОБАН намештен-ненамештен код
Стоматолошког факултета, погодан за студенте. 064/386-55-96.
(226805)
ПРИМАМ на стан самицу или ученицу.
062/850-31-95. (22605)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан на новој Миси.
063/839-56-81.
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ИЗДАЈЕ се у поткровљу
на Котежу 2, једнособан намештен стан.
062/187-97-62.
(226078)
У ЦЕНТРУ Панчева,
ученику-ученици соба,
ЦГ, интернет, кабловска, употреба кухиње.
064152-59-91,
061/113-05-20.
(2261409
ИЗДАЈЕМ дворишну
гарсоњеру намештену,
близу Болнице.
065/204-11-09.
(226130)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
лепу, намештену, засебан улаз, нова Миса.
062/161-48-74,
013/373-027. (226136)

ИЗДАЈЕМ засебну кућу, етажно грејање.
066/807-10-40. (22619
ИЗДАЈЕМ стан, намештен, Котеж 1.
065/665-75-10. (22619)
ИЗДАЈЕМ новију кућу
120 м2, са окућницом,
у центру Старчева. Тел.
353-500. (2261099
ИЗДАЈЕМ двокреветну
собу са кухињом и купатилом, код новог
„бувљака”. 064/988-9910, 061/189-00-93.
(226105)
ИЗДАЈЕМ стан, Миса,
може ученици, студенти, код Спортског.
063/202-672, 370-991.
(226113)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, двособан, Миса.
066/370-202. ( )
ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан у центру. 060/634-01-26.
(226273)
ИЗДАЈЕМ кућу преко
пута Рафинерије, са
више лежаја.
060/322-78-01,
066/322-780.
(2267769
ИЗДАЈЕМ мањи двособан стан, празан, на
Содари. 063/892-3953. (226286)
ИЗДАЈЕМ једносоан
стан. Тел. 013/355-815,
062/887-17-55.
(226226)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан са грејањем на
Миси. 064/267-74-24.
(226260)
СТАН, Тесла, кућа,
Милоша Обреновића,
46 м2, грејање, 100
евра. 063/863-85-04.
ИЗДАЈЕМ двособан
празан стан на Стрелишту, Јоакима Вујића.
013/362-094, 060/14485-80. (226262)
НАМЕШТЕН једнособан стан, 30 м2, код
Хотела „Тамиш”, 70
евра. 064/122-48-07.
(226236)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачком. 064/351-1878. (226297)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ полунамештен нов стан, 55 м2.
Предност млади брачни пар, ученици, интернет, грејање. Кудељарски насип. Повољно. 064/493-61-01.
(226231)
ИЗДАЈЕМ намештену
кућу, Војловица, искључиво самцу, у радном односу, или пензионеру. 013/232-21-30,
063/162-50-00.
(2261729
ИЗДАЈЕМ двособан
стан, кућа, центар, намештен, ЦГ, брачном
пару. 065/344-85-77.
(226192)
ИЗДАЈЕМ једноипособан стан, гарсоњеру,
засебан улаз, повољно,
центар. 061/131-79-04.
(226182)
ИЗДАЈЕМ самцу намештену собу, ученику,
употреба кухиње и купатила. 321-408.
(22614)

ИЗДАЈЕМ мањи стан,
Браће Јовановића, између две школе.
064/549-72-05.
(226169)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан.
064/187-20-13.
(226169)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, 60 евра.
063/248-729, 063/12692-77. (226161)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан на
Стрелишту, ЦГ. Звати
од 19 до 21 сат.
063/442-025.
(226154)
ИЗДАЈЕ се двособан
полунамештен стан на
Стрелишту, ЦГ, VI
спрат. 060/738-55-14.
(226303)
СТРЕЛИШТЕ, преко
пута „Авив парка”, изнајмљујем на дуже
стан. 064/179-87-75.
(226296)
ПОВОЉНО издајем намештену гарсоњеру,
ужи центар. 063/81092-39. (226301)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ двособан намештен комфоран
стан, ТА. Тел. 066/352710, 352-710. (226199)
ПОТРЕБАН мањи стан
за издавање, хитно.
064/065-23-38.
(22621
ИЗДАЈЕМ ученицама
стан на Стрелишту, ЦГ,
064/122-64-84.
(226218)
ПОТРЕБНА стара кућа
или помоћне просторије, у закуп, за радионицу. 064/476-58-00.
(226221)
КОТЕЖ 2, једнособан
намештен поткровље,
после 17 сати.
062/843-53-43.
(226430)
ЈЕДНОСОБАН намештен, ЦГ, топла вода,
Котеж 2, плаћање месечно + депозит.
062/401-261,
062/401-492.
(226433)
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан.
066/209-400.
(226434)
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СОБЕ за издавање, намештене 60 евра, двокреветне, гарсоњеру,
једнособан, 80 евра,
Јабучки пут. 061/26982-13. (2263419)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан, ненамештен, Карађорђева. 064/99413-16. (226428)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан у строгом центру.
Тел. 063/819-37-33.
(226413)
ИЗДАЈЕМ намештен/ненамештен стан,
Миса, 100 м2, интернет, клима. 064/81793-96. (226392)
НАМЕШТЕН/НЕНЕМАШТЕН стан, Миса, 45
м2, са великом терасом, клима, интернет,
064/817-93-96.
(226392)
ИЗДАЈЕМ једнособан,
ЦГ, намештен стан,
близу „Авива”.
064/134-08-15.
(226390)
ИЗДАЈЕ се једнособан
намештен, климатизован комфоран стан.
069/507-08-88,
060/347-70-77.
(226399)
ИЗДАЈЕМ стан, двособан, на Стрелишту.
064/144-32-86.
(226404)
ИЗДАЈЕМ стан на
Стрелишту, 60 м2.
069/313-51-43.
(226411)
ИЗДАЈЕ се реновиран
ненамештен двособан
комфоран стан, кућа,
са двориштем, између
„Авив парка” у Болнице. 063/285-320.
(226397)
СТАН, Миса, двособан,
65 м2 + тераса, кабловска, интернет, паркинг,
приземље. 064/616-4099. (226396)
ИЗДАЈЕМ кућу на Миси, код обданишта.
062/819-28-54.
(226387)
ЈЕДНОСОБАН стан за
издавање. 064/145-4748, 061/175-00-15.
(226332)
ИЗДАЈЕМ собе за раднике и самце. 064/30573-01. (226322)
ПОЛУНАМЕШТЕН
стан, нова градња, 40
м2, центрлано грејање,
шири центар. Тел.
064/040-85-33.
(226324)
ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан на Стрелишту. 063/805-59-36.
(226352)
ИЗДАЈЕМ празан трособан стан у новој кући, може и део стана.
064/130-36-02.
(226373
ИЗДАЈЕМ намештен
стан самцима, центар,
wi/fi, паркинг, одмах
усељив. 065/691-88-23.
(226369)
ИЗДАЈЕМ намештену
дворшну собу са купатилом, близу аутобуске
станице. 062/382-434.
(226357)
ИЗДАЈЕМ мањи двособан стан, полуанемштен, погодан за две
ученице/ка, или млади
брачни пар са једним
дететом, ЦГ. 063/16338-94. (226366)

НАМЕШТЕНА дворишна гарсоњера, у Стеријиној улици, код
„Авив парка”. 060/33301-50. (226383)
ИЗДАЈЕМ једнособан
дворишни стан за
брачни пар или самце.
014/344-52-97. (2263
ЈЕДНОСОБАН намештен, на Тесли, ЦГ, телефон, одмах усељив.
063/320-637. (4667)

ИЗДАЈЕМ сређен,усељив,празан двоипособан, Тесла, ЦГ, клима,
повољно. 061/261-3256. (226320)
ЛОКАЛИ

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

ИЗДАЈЕМ халу 300 и
200 м2. 063/301-653.
(225370)
ХАЛА, магацин 500 м2,
са канцеларијама, екстра локација. Повољно.
062/105-20-12.
(224325)
ИЗДАЈЕМ локал 12 м2,
излог, центар. 063/314803. (226076)
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ЛОКАЛИ

ПОТРЕБАН простор
100 - 300 м2, градски
део, околина не, купујем. 062/140-67-16.
(225710)
55 КВМ, локал издајем,
хитно, сређен, усељив.
Кочина 1-а, код Зелене
пијаце. 069/266-98-20.
(225734)
30 КВМ, локал издајем
хитно, сређен, усељив,
тржни центар – Змај
Јовина, приземље.
069/266-98-20.
(225734)
ПРОДАЈЕМ пословни
простор 52 м2, Змај Јовина 2. 060/562-62-96.
(225864)
ИЗДАЈЕМ локал 65 м2,
Димитрија Туцовића,
код Водне заједнице.
Локал, плус два бироа
и два мокра чвора.
063/130-04-07.
(226108)
ИЗДАЈЕМ четири локала у Његошевој улици.
064/393-08-90.
(226425)
ИЗДАЈЕМ локал 20 м2,
насеље Тесла, добра
локација. 065/205-9233. (226351)
ИЗДАЈЕМ локал у центру Панчева код Зелене пијаце, 35 м2, Кочина 5, 200 евра месечно. 063/805-03-76,
063/803-4922.(226385)
ПРОДАЈЕМ локал у
центру, 96 м2. 064/32948-40. (226382)
ИЗДАЈЕМ локале у
центру Јабуке.
064/579-16-15. (22622)
ИЗДАЈЕМ локал 30 м2,
у центру. 064/359-5544. (226250)
ИЗДАЈЕМ локале од 18
и 9 м2,у строгом центру. 064/267-72-17.
(226233)
ИЗДАЈЕ се локал из два
нивоа од 130 м2, 40
приземље и 90 м2,
спрат, Војводе Радомира Путника 29.
063/278-250. (226201)
ИЗДАЈУ се локали од
15 и 25 м2, у пасажу,
Војводе Радомира Путника 29. 063/278-250.
(226201)

ПРОДАЈЕМ локал 9 м2,
на Зеленој пијаци,
7.000 евра. 063/12972-71. (226184)
ЦЕНТАР, нов локал 41
м2, договор. „UnaDalli,
064/255-87-50.
(226178)
ПРОДАЈЕМ у центру
засебан локал, 45 м2,
дозвољена надоградња.
062/345-958. (226118)
ИЗДАЈЕМ локал од 81
м2, у центру Стрелишта. Тел. 064/267-7174. (226056)
ЛОКАЛ на Зеленој пијаци, продајем.
061/200-73-09.
(226304)

ПОТРЕБНИ радници за
рад на терену.
062/825-27-25.
(225415)
ПОТРЕБНА жена, девојка са познавањем
енглеског и немачког
језика. 063/156-76-57.
(225247)

ПОСАО
ПОНУДА

КАФЕУ „Империјал”
потребна девојка за
рад, са искуством.
063/372-221.
(225011)
ПОТРЕБНИ радници са
искуством за ауто-перионицу.
060/707-67-25.
(225085)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребне
раднице за рад на роштиљу. 063/897-55-04.
(226007)
ПОТРЕБНЕ раднице за
рад на индустријским
шиваћим машинама.
064/677-68-15. (22593)
ТРАЖИМ кућну помоћницу у Банатском
Новом Селу. 616-949,
063/823-78-93.
(226032)
ПОТРЕБАН пекар или
пекарка са искуством.
064/120-09-42.
(226124)

ПОТРЕБНИ радници за
рад у Call centru, рад на
проценат, CV слати на
eupftenderi@
gmail.com (226033)
ХИТНО потребна девојка за рад у кафићу.
063/800-07-94.
(226283)
ПОТРЕБНЕ млађе особе за рад у локалу брзе
хране, са или без искуства. 065/900-50-08.
(226244)
ПОТРЕБНЕ девојке за
рад новоотвореном казину „Colosseum game”!!! CV са фотографијом слати на
bojan976@icloud.com
069/220-27-07.
(226210)
РЕСТОРАНУ „Нова звезда” потребни: куварица и конобар са искуством, Стевана Шупљикца 88. 013/314669. (226224)

ПОТРЕБНИ кувари за
рад у кухињи. 063/89970-37. Влада.
(226084)
ПОТРЕБНЕ раднице у
маркету „Идеал”.
062/826-65-02, или доћи лично, Вељка Влаховића 48.
(226102)
ПОТРЕБНА женска
особа за куцање езотеријских текстова, по
диктату, 100 динара
страна. 061/132-11-18.
(226298)
ПОТРЕБАН менаџер за
рад у клубу „Coupe” 28
+. Тел. 063/341-797.
(226432)

ПОСЛАСТИЧАРНИЦИ
„Голуб”, потребан помоћни радник за рад у
производњи. Разговор
од понедељка до петка,
од 7 до 15 сати.
013/355-808. (226416)
ПОТРЕБНА девојка за
рад у продавници обуће. CV послати на
vibshoes@gmail.com
(225482)
ПОТРЕБАН пекар за
прављење бурека и пецива. Тел. 062/617579. (226403)
ПОТРЕБНА радница са
искуством за прехрамбену продавницу.
060/661-1107.(226407)

ПОТРЕБНЕ раднице са
искуством на ендлерици или ибердеку. Звати
после 15 сати.
013/317-429. (226333)
ПИЦЕРИЈИ „Мива” потребне девојке за рад.
Доћи лично. Браће Јовановић 68. (226335)
ПОТРЕБНО особље за
продају у пекари. CV
са фотографијом доставити лично, у Уве
Курјачког 87, или путем emaila:
pekarasmiljanic@mts.rs
(226361)
ПОТРЕБАН ученик или
волонтер фризерском
салону „Мерима” .
063/196-94-85. (26353)
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ПОСАО
ПОНУДА

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребна комуникативна
и љубазна особа, која
би примала поруџбине
телефоном, организовала кућну доставу и
вршила наплату. Доћи
лично. (226371)
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребан пица-мајстор и
радница за палачинке.
Доћи лично. (226371)
ПОТРЕБНА девојка за
рад у пекари. 063/320847. (226378)
РЕСТОРАНУ у Панчеву
потребан конобар, пица-мајстор, помоћни
кувар који жели да се
обучава за пица-мајстора. 060/734-36-37.
(226379)
ПОТРЕБАН кувар са
искуством. 060/093-1709. (226382)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

МАСЕР тражи посао,
само за озбиљне даме,
код вас. 064/ 045-1909 (СМС)
АЛУ-ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
тракасте завесе, венецијанери, уграђујем,
поправљам. 063/88225-09. (224181)
ПОПРАВКА, уградња
ПВЦ и АЛУ столарије,
ролетне, комарници,
венецијанери, стаклорезачке услуге.
060/545-34-04.
(225537)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
061283-66-41,
064/317-10-05.
(225428)
РАДИМО зидање, бетонирање, оправке старих, нових кровова,
разне изолације.
013/664-491, 063/16253-89. (225343)
МОЛЕРСКИ радови.
063/746-77-58, 668100. (225242)
ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи.
063/155-85-95.
(225224)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
Панчево, машински сечемо влажне зидове,
гаранција. 060/691-0113. (223726)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправке старе, уградња нове инсталације,
машинска одгушења
санитарија. 062/382394. (224459)
АЛУ ПВЦ столарија,
комарници, ролетне,
венецијанери, уграђујем, поправљам гуртне.
064/181-25-00.
(229254)

КЊИГОВОДСТВЕНЕ
услуге, повољно.
069/403-51-38.
(224921)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање,
воде, канализације, кабина, славине, бојлера,
котлића. 063/836-8476. (224487)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бојлера, шпорета,
индикатора, разводних
табли, инсталација.
Мића, 064/310-44-88.
(225022)
МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање и нега болесника.
063/737-59-60.
(225870)
МОЛЕРСКИ радови,
квалитетно, цена по
договору. Мајстор Неша. 069/444-23-76.
(225759)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање кровова, кречење, демит фасаде, са врхунским
квалитетом. 063/86580-49. (225771)
ХОБЛОВАЊЕ и фуговање, поправка и лакирање паркета.
064/341-79-60,
065/543-21-53. (22610)
КОШЕЊЕ траве, корова, обарање стабала,
чишћење подрума,
дворишта, шупа, ископи, итд. 064/122-69-78.
(226087)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке, израде инсталација,
индикатори, бојлери,
купатила, ТА. 062/271661, 061/132-85-43.
(226223)

ОГЛАСИ

РАДИМО све физичке
послове: рушења кућа,
зидова, бетонирања,
разбијање бетона, обарање дрвећа, одношење непотребних ствари, итд. 060/035-47-40.
(2260879
МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање столарије, квалитетно,
пензионерима попуст.
065/557-81-42,
013/235-78-82.
(226095)
НЕГОВАТЕЉИЦА пружа сваки вид неге старим, болесним, на сат.
060/366-63-69.
(226070)
КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало. Најповољније. 065/361-13-13.
(226069)
ПРОФЕСИОНАЛНИ
молер тражи посао.
064/145-89-98.
(226036)
ТРАНСПОРТ робе и селидбе, брзо, повољно,
ефикасно. Никола.
061/159-74-73.
(226275)
ГОЛФ 2, голф 3, делови, уградња, ауто-лимарија, делови, фарбање. 061/159-74-73.
(226275)
РАДИМО све физикалије, ископе, бетонирања, утовар, истовар...
повољно. 061/165-0618. (226258)
ПРАЊЕ тепиха, дубинско прање намештаја,
аутомобила. Наташа,
361-474, 060/361-4741, 066/361-474.
(226246)
КЕРАМИЧАР, повољан, квалитетан и педантан и молер тражи
посао. 061/203-70-87.
(226235)
СПРЕМАЊЕ пословних
просторија, станова,
по веома повољној цени. Тел. 062/821-87-31.
(226202)
ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарија,
монтирање бојлера,
шпорета, грејача. Слободан. 063/865-80-74.
(226211)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар,
013/351-073, 064/15720-03.
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
демит фасаде, повољно, пензионерима попуст. 061/626-54-06.
(226222)
ПВОЉНО, кречење,
глетовање и поставка
гипса. 064/007-81-14,
061/625-97-90.
(226226)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 22 године искуства.
013/251-78-97,
063/782-51-48.
(1226189)
ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и
лакирање. 061/314-9018, 601-892. (226195)
ПОПРАВКЕ шиваћих
машина, ендлерица,
оштрење кројачких маказа. 063/828-16-52.
(226150)
ПОПРАВКА кровова и
остлих грађевинских
радова. 064/866-25-76,
013/361-601. (226153)
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ВОДОИНСТАЛАТЕР,
реновирање купатила,
славине, вентили, одгушење канализације одмах. 063/269-173.
(226158)
ЧУВАЛА бих ваше дете
са посвећном пажњом.
Мими, 065/883-73-88.
(2261779
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим
кипером до два кубика. 065/334-23-38.
(226117)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила,
поправке, замене,
адаптације, одржавање. 331-657, 064/49577-59, 063/777-18-21.
(226110)
ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са
искуством, тражи посао. 064/120-77-64.
(226293)
СЕЛИДБЕ, чишћење тавана, подрума и шута.
061/269-82-13.
(226419)
ПРЕВОЗ тамићем кипером до 2 кубика, песак, шљунак, шут, остало. 061/612-14-50.
(226402)
КОШЕЊЕ травњака,
дворишта и воћњака
тримером. Могућност
одвоза траве. 061/61214-50. (226402)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(226394)

ДУБИНСКО прање намештаја у вашем стану.
Аутоперионица „Bibac”., 063/329-464,
066/001-050. (2264129
КОМБИ превоз, селидбе, превз робе, купујем
намештај, све врсте
превоза комбијем, са
радницима или без
њих. Повољно.
060/357-90-14.
(226384)
КРЧЕЊЕ, кошење, сечење дрвећа, вађење
пањева, фрезирање башти. 064/196-17-32.
(226326)
СВЕ врсте физикалија,
утовар, истовар робе,
селидбее, копање, кошење, сечење-цепање
дрва, одвоз смећа, шута. Чишћење тавана,
шупа и подрума. Дејан,
065/440-97-00.
(226325)
ЗАМЕНА црепа, поправка кровова, продајем бибер цреп.
065/535-24-56.
(226349)
СПУШТЕНИ плафони,
преградни зидови, израда кошуљице, уградња ламината, столарије. 062/816-33-84.
(226356)
ТВ и сателитске антене, монтажа, дигитализација вашег ТВа.064/866-20-70.
(226380)
УСЛУГЕ

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим
и великим кипером.
064/664-85-31,
013/342-338. (СМС)
СЕЛИДБЕ, 1.000, попуст на ванградске,
радници. 064/482-6553. (223457)

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.
РОЛЕТНЕ, комарници,
венецијанери, ново и
поправљам. „Орка”.
064/189-40-91, 354777. (217759)
КАМИОНСКИ превоз,
песак, шљунак, шут,
најповољније, 1.300
динара. 062/355-154,
066/355-154. (222241)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево, даље, цена договор.
013/366-843, 063/19322-29. (223422)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с
вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18. (22546

ПОВОЉНО, превоз робе, селидбе, комбијем,
цена по договору.
064/147-14-77,
013/311-514. (225357)
СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници,
повољно. Вук. 064/17691-85, 063/278-117,
013/365-051. (225357)
СЕЛИДБЕ и превоз робе камионом и комбијем већ од 1.500 динара. 0-24 сата. Ми смо
ту због вас. 064/33485-64, 063/811-98-32,
Поповић. (225894)
КРОВОВИ, поправке,
мењање црепова, летви, старог црепа и поставке новог крова,
црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду, пензионерима екстра попуст.
013/235-39-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00.
(226073)

Петак, 26. август 2016.

УСЛУГЕ

РАДИМО зидање, бетонирање, оправке старих, нових кровова,
разне изолације.
013/664-491, 063/16253-89. (225343)
СЕЛИДБЕ и превоз робе камионом и комбијем већ од 1.500 динара. 0-24 сата. Ми смо
ту због вас. 064/33485-64, 063/811-98-32,
Поповић. (225894)
СЗР „МАКИ”. Паркет:
постављање паркета,
хобловање, полирање и
лакирање. Мајстори из
Дебељаче. 063/822-9482, 063/865-45-31.
(225644)
РОЈАЛ МГ, ролетне,
комарници, венецијанери, све завесе, тенде,
хармо-врата, роло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (226050)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушења судопере,
купатила, адаптације,
поправке, замене.,013/331-657,
063/777-18-21,
064/495-77-59.
(232611)
МОЛЕРСКО-ФАРАБАРСКИ радови и фасаде. 061/283-66-41,
064/317-10-05.
(226058)
СЕРВИС телевизора,
продаја половних,
оправка разних електроуређаја, електричар, ауто-електричар.
063/800-01-96.
(226090)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне адаптације. Замена
вирбли, вентила, батерије и санитарије. Све
за воду, канализацију,
од 0-24 сата, нон.стоп.
Пензионерима екстра
попуст, 013/235-3921, 064/290-45-09,
061/348-20-00.
(226073)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне адаптације, замена
вирбли, батерија, вентила и санитарија, све
за воду, 0-24, пензионерима екстра попуст.
013/348-139,
064/493-44-63,
061/317-26-33.
(226072)

ОГЛАСИ
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ПРЕВОЗИМ кипером
повољно песак, сејанац, шљунак, сепарацију, одвозим шут.
064/354-69-94.
(226079)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
061/283-66-41,
064/317-10-05.
(226058)

ПРЕВОЗ малим кипером, шљунак, песак,
сејанац, ризла, шут,
утовар. 063/246-368.
(226277)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови, гипс,
кермаика, повољно.
Проверите. 061/14138-02, 063/177-69-74.
(226255)
СЕЛИДБЕ, екипа радника, превоз, одвозимо
непотребне ствари, чистимо подруме.
063/731-77-67,
064/280-30-16,
013/236-77-34, Владимир. (226115)
ГРАЂЕВИНСКА лимарија, олуци, окапнице,
лајсне, кровопокривачки радови, санације
цурења, хидроизоалција равних кровова, алпинистички радови.
Најјефтиније. 064/90339-23. (2261123)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче,
климе поправљамо
квалитетно, с гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-6805. (226308)
РАЗНО

ТРАЖИМ партнера за
свирку, искључиво на
клавирној хармоници.
Само озбиљно заинтересовани. Потребно
предзнање. 069/15180-28. (226044)

МУШКАРАЦ, 55 година, материјално обезбеђен, жели да упозна
ћену или деовјку до 40
година,р ади дружења,
излазака. Звати око 21
сат. 013/352-203.
226116)
ОЗБИЉАН мушкарац,
58 година, упознао би
жену без обавеза и која нема решено тамбено питање, остало по
договору. Без СМС, само позиви. 064/944-9286. (2262839

БАЊА ВРУЈЦИ, повољно апартман и собе издајем.
064/616-33-83.
(225434)
СОКОБАЊА, издајем
смештај. Центар, борићи, кабловска, паркинг,
600 динара по особи.
063/485-829.
(и)
У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
издајем апартман. 311861, 063/812-06-89.
(226267)
СОКОБАЊА, нов комплетно опремљен
апартман, кабловска,
паркинг.
060/327-27-10.
(226062)
СУТОМОРЕ, Шушањ,
190 евра у септембру,
без превоза 150.
064/193-15-92.
(2261235)
ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора. Повољно. 063/709-44-97.
(226291)

ТУРИЗАМ

КИРБИ, дубинско усисавање и прање намештаја. 064/338-49-78,
Сервис „Гоша”.
(226315)
ИЗДАЈЕМ рамске скеле, металне подупираче, мешалице за бетон.
064/351-11-73.
(226139)
КЛИМЕ свих типова и
произвођача сервисирамо, поправљамо и
уграђујемо са овереном гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05.
(226308)

СОКОБАЊА, апартмани и собе, близу центра, кабловска, двориште, ново.
061/636-08-57,
www.soko-banja.org
Зорица.
(200638)
КРАШИЋИ, апартмани
8 – 10 евра, кревет.
+381/63243-859,
+381/60512-19-54,
+382/32679-098,
+382/67839-218.
(224446)
СОКОБАЊА, издајем
смештај, центар, борићи, кабловска, паркинг.
www.sokobanja-apartmanimira.com
063/485-829. (i)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
понедељком и уторком од
8 до 18,
средом од 8 до 15,
а четвртком и петком
од 8 до 13 сати
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ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева” Панчево, на основу члана 9. став 2. Одлуке о пословном, магацинском
простору и гаражама града Панчева („Сл.лист града Панчева”бр. 15/2014, 29/2014, 11/2015, 28/15и 22/2016) и Одлуке
Надзорног одбора ЈП „Дирекција” Панчево, број 01-2898-4/2016 од 23. 08. 2016. године,расписује :

ОГЛАС
За давање у закуп пословног простора
у државној својини чији је корисник град Панчево
путем јавног надметања, на период од 5 година
Огласом је обухваћен следећи пословни простор
Р.
бр.

Адреса

Површина и структура
м2

Зона

Висина почетне
закупнине по м 2
која се лицитира
без пореза

1

Марка Крељевића
бр.1

60,00

1

300,00 дин/м2

Ослобођења бр.32

59,14

2

41,40

1

1

300,00 дин/м2

300,00 дин/м2

ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева” Панчево, на основу члана 9. став 2 .
и члана 26. став 1. тачка 2. Одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева („Сл.лист града Панчева” број: 15/2014, 29/2014, 11/2015, 28/2015
и 22/2016) и Одлуке надзорног одбора ЈП „Дирекција” Панчево, број 01-2898-5/2016
од 23. 08. 2016. године, расписује:

ОГЛАС

Делатност

Депозит/дин

Занарска
трговинска
канцеларијска

36.000,00

Занарска
трговинска
канцеларијска

35.484,00

Занарска
трговинска
канцеларијска

24.840,00

3

Савска бр.6

4

Др Жарка Фогараша
бб

109,41

1

300,00 дин/м2

Трговинска

65.646,00

5

Марка Краљевића
бр.18

321,75 пословног и
68,22 магацинског
простора

1

300,00 дин/м2

Занарска
трговинска
канцеларијска

193.050,00
20.466,00
213.516,00

6

Вељка Влаховића
бр.17

40,96

2

200,00 дин/м2

Занарска
трговинска
канцеларијска

16.384,00

7

Генерала Петра
Арачића бр.2

12,50

1

300,00 дин/м2

Занарска
трговинска
канцеларијска

7.500,00

8

Ослобођења бр.27

77,15 пословног и
63,89 магацинског
простора

1

300,00 дин/м2

Занарска
трговинска
канцеларијска

46.290,00
19.167,00
65.457,00

Право учешћа у поступку јавног надметања имају предузетници и правна лица.
Право учешћа у поступку јавног надметања немају буџетски корисници који право коришћења пословног простора без накнаде
могу оставрити према Закону о буџету за 2016. годину, односно према Одлуци о буџету града Панчева за 2016. годину.
Извршеном уплатом депозита учесник у поступку прихвата услове из јавног огласа, а наведени износ представља збир две
почетне месечне закупнине, депозит се уплаћује на рачун број: 840-488641-69 код Управе за јавна плаћања, број модела
97, позив на број 04-226-00.
Поступак јавног надметања започиње објављивањем почетне закупнине за стицање права на закуп, који представља почетну
висину закупнине по м².
Учесник који је излицитирао највиши износзакупнине по м² је најповољнији понуђач.
Најповољнијем понуђачу уплаћени депозит се не урачунава у закупнину, исти се враћа понуђачима који не успеју у јавном
надметању у року од пет дана од дана одржавања јавног надметања, а најповољнијем понуђачу у року од пет дана од дана
закључења Уговора о закупу.
Депозит се неће вратити понуђачу који није приступио јавном надметању.
На излицитирани износ закупнине закупац плаћа порез на додату вредност као и све трошкове коришћења пословног простора
(утрошак ел. енергије, воде, грејања, изношења смећа и др.) за период трајања закупа.
Висина месечне закупнине усклађује се према одредбама важеће Одлуке.
Такође је у обавези да достави једно од средстава обезбеђења плаћања закупа за период трајања закупа и то:
1.

Банкарску гаранцију „без приговора” и наплативу на „први позив” са клаузулом о урачунавању валоризације у гаранцију,

2.

Сопствену (соло ) меницу

Банкарска гаранција доставља се у року од 45 дана од дана закључења уговора и даје се на период важења који не може бити
краћи од 12 месеци, с тим да су закупци пре истека рока у обавези да важност гаранције продуже пре истека рока, на период
који не може бити краћи од наредних 12 месеци, под претњом раскида Уговора.
Сопствена (соло) меница доставља се у року од 8 (осам) дана од дана закључења Уговора, под претњом раскида.
Пословни простор се издаје у виђеном стању. Пословни простор набројан у Огласу може се погледати у периоду од 26. 08.
2016. године до 02. 09. 2016. године од 10 - 14 сати. Све информације се могу добити на тел. 013/219-03-00, локал 202.
Пословни простор се издаје у закуп на одређено време, најдуже на период од 5 година.
Уколико понуђач има неизмирене пореске обавезе по основу изворних локалних прихода, његова пријава се неће узимати у
разматрање.
Комисија неће разматрати понуде понуђача који је одустао од закључења Уговора о закупу пословног простора који је био
предмет ранијег оглашавања, у року од три године од дана одустанка.
У случају одустајања од закључења Уговора од стране најповољнијег понуђача закључење Уговора о закупу пословног простора
ће се понудити првом следећем учеснику јавног надметања.
Пријава треба да садржи :
1)податке о подносиоцу пријаве, и то:
а) за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, ЈМБГ, назив радње, матични број;
б)за правна лица:назив и седиште, оверену копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и
пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве не старије од шест месеци,
2) податке о пословном, магацинском простору за који се пријава подноси -површину и редни број из Огласа,
3) делатност која ће се обављати (уколико је то занатска написати тачан назив занатске делатности)
4) изјава да се пословни простор преузима у виђеном стању,
5) доказ о уплати депозита за учешће,
6)доказ о томе да подносилац нема неизмирених обавеза по основу изворних локалнихприхода од Секретаријата за пореску
администрацију Градске управе града Панчева (не признају се потврде Министарства финансија – Пореска управа Панчево).
Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, неће се узимати у разматрање.
Поступак јавног надметања ће се одржати уколико се на Оглас пријави једно заинтересовано лице.
Један понуђач може да поднесе пријаву за више пословних просторија, с тим што је у обавези да за сваки простор поднесе
потпуну пријаву и уплати тражени депозит.
Током самог поступка јавног надметања, председник Комисије објављује висину почетног износа и утврђује да сваки наредни
лицитациони корак не може бити мањи од 5% од претходно највише излицитираног износа.
Пријаве слати у затвореном омоту, путем поште, искључиво препорученим писмом или предајом на писарницу ЈП
„Дирекција’” Панчево, са назнаком „ПРИЈАВА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ОГЛАСУ ОЗНАЧЕН РЕДНИМ БРОЈЕМ___НЕ
ОТВАРАЈ”, име и адресу, односно седиште лица које се пријављује на Оглас.
Рок за подношење пријава је закључно са 05. 09. 2016. године до 10 сати.
Јавно надметање ће се одржати 05. 09. 2016. године у 12 сати у соби бр. 108 у ЈП „‘Дирекција”‘ Панчево, Змај Јовина бр.6.
Након правноснажности Решења градоначелника града Панчева, закључиће се Уговор о закупу на одређено време.
Приликом надметања обавезан је приказ личне карте учесника у поступку јавног надметања, а за пуномоћника уредно
пуномоћје оверено у суду.
Приложена документација може бити у оригиналу или овереној фотокопији и не сме бити старија од шест месеци.

За давање у закуп пословног простора
у државној својини чији је корисник град Панчево
ван поступка јавног надметања, на период од 5 година
Огласом је обухваћен следећи пословни простор

Р. бр.

Адреса

Површина и
структура

1.

Војводе
Петра
Бојовића
бр.10

69,99

Висина почетне
закупнине по м2
Зона
без пореза на
додату вредност
1

75,00 дин/м2

Делатност

Депозит/дин

Непрофитне
10.498,50
организације

Право учешћа у поступку имају домаће хуманитарне организације, организације и
удружења грађана из области здравства, културе, науке, просвете, спорта, социјалне
и дечије заштите и бриге о младима.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ:
– да се пословни простор не користи за остваривање прихода
– да подносиоци пријава нису закупци пословног простора којим управља ЈП „Дирекција” Панчево.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР :
– број реализованих програмских пројеката у последње 3 године,
– време регистрације код надлежног органа,
– број чланова организације или удружења.
Извршеном уплатом депозита учесник у поступку прихвата услове из јавног огласа,
а наведени износ представља збир две месечне закупнине, депозит се уплаћује на
рачун бр. 840-488641-69 код Управе за јавна плаћања број модела 97 позив на
број 04-226-00 ЈП „Дирекција” Панчево.
Поступак избора закупца за давање у закуп пословног простора ван поступка јавног
надметања спроводи Комисија за давање у закуп пословног, магацинског простора
и гаража.
На основу пристиглих пријава, Комисија врши вредновање у складу са задатим критеријумима, утврђује предлог одлуке о давању у закуп пословног простора и исти
доставља градоначелнику града Панчева на одлучивање.
Учесник који је остварио право на закуп пословног простора ван поступка јавног
надметања, у обавези је да плаћа поред месечне закупнине, порез на додатну вредност на износ закупнине као и све трошкове коришћења пословног простора (утрошак ел. енергије, воде, грејања, изношења смећа и др.).
Висина месечне закупнине усклађује се према одредбама важеће Одлуке.
Учесник који је остварио право на закуп пословног простора ван поступка јавног
надметања у обавези је да достави сопствену (соло) меницу у року од 8 ( осам ) дана од дана закључења Уговора, под претњом раскида, као средество обезбеђења плаћања закупнине за период трајања закуподавног односа.
Пословни простор се издаје у виђеном стању.
Пословни простори набројани у огласу могу се погледати у периоду од 26. 08. 2016
године, до 31. 08. 2016. године, од 10 до 12 сати. Све информације се могу добити на
тел. 013/219-03-00 локал 202.
Учеснику који је остварио право на закуп пословног простора ван поступка јавног
надметања, уплаћени депозит се не урачунава у закупнину и биће враћен у року од
пет дана од дана потписивања уговора.
Учесницима који нису остварили право на закуп, уплаћени депозит се враћа у року
од пет дана од дана јавног отварања пријава. Депозит неће бити враћен учеснику који није приступио јавном надметању.
Пословни простор се издаје у закуп на одређено време, најдуже на период од 5 година.
Уколико учесник има неизмирене пореске обавезе по основу изворних локалних
прихода, његова пријава се неће узимати у разматрање.
У случају одустајања од закључења уговора од стране учесника који је успео у поступку давања у закуп пословног простора ван спровођења јавног надметања, закључење уговора о закупу пословног простора биће понуђена првом следећем учеснику.
Пријава треба да садржи :
1)податке о подносиоцу пријаве, и то:
б) назив и седиште, оверену копију Решења о упису правног лица у регистар код
надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве не старије од шест месеци,
2) податке о пословном, магацинском простору за који се пријава подноси - површину и редни број из Огласа,
3) делатност која ће се обављати,
4) изјава да пословни простор преузима у виђеном стању,
5) доказ о уплати депозита за учешће,
6)доказ о томе да подносилац нема неизмирених обавеза по основу изворних локалних прихода од Секретаријата за пореску администрацију Градске управе града Панчева,
7) документација којом се потврђује број реализованих пројеката у последње три године
8)извод из евиденције чланова удружења.
Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, неће се узимати у разматрање.
Поступак давања у закуп пословног простора ван јавног надметања ће се одржати
уколико се на Оглас пријави једно заинтересовано лице.
Пријаве слати у затвореном омоту, путем поште, искључиво препорученим писмом
или предајом на писарницу ЈП „Дирекција”, са назнаком „ПРИЈАВА ЗА ПОСЛОВНИ
ПРОСТОР У ОГЛАСУ ОЗНАЧЕН РЕДНИМ БРОЈЕМ___НЕ ОТВАРАЈ”, назив и адресу седишта организације или удружења које се пријављује на Оглас.
Рок за подношење пријава је закључно са 01. 09. 2016. године до 10 сати.
Јавно отварање приспелих пријава ће се одржати 01. 09. 2016. године, у 12 сати у
соби бр. 108, у ЈП „Дирекција” Панчево, Улица Змај Јовина бр. 6.
Након правноснажности Решења градоначелника града Панчева, закључиће се Уговор о закупу на одређено време.
Приложена документација може бити у оригиналу или овереној фотокопији и не сме
бити старија од 6 (шест) месеци.

ОГЛАСИ

Петак, 26. август 2016.
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ВИСОКA ШКОЛA СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ
„МИХАИЛО ПАЛОВ“ ВРШAЦ

ALMEX d.o.o. raspisuje konkurs za sledeće
radno mesto:

Vozač teretnog vozila
Više izvršilaca

УПИШИТЕ У ВРШЦУ – СТУДИРАЈТЕ У ЕВРОПИ
И КРЕИРАЈТЕ САМИ СВОЈ СТУДИЈСКИ ПЛАН !
Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ Вршац нуди новоакредитовани наставни план
по којем будући васпитачи на основним студијама, поред основног курикулума, могу бирати један од три додатна модула (за рад на енглеском језику, рад са децом из социјално депривираних породица или за рад са децом
јасленог узраста). Овај наставни план усклађен је са истоветним програмима у државама Европске уније,
кроз пројекат TEACH из програма Темпус којег подржава ЕУ.
Настава се на Високој школи у Вршцу одвија на три језика: српском, румунском и ромском, основним и специјалистичким струковним студијама.
У септембарском уписном року школске 2016/17. године, кандидати, који могу студирати на терет државе или као самофинансирајући студенти, у оквиру пријемног испита полагаће проверу говорних, музичких и
физичких способности као и знање бон-тона.
Класификациони испити из матерњег (српског, румунског, ромског) језика као и тест опште информисаности полажу се након положених провера.
Преостала места за упис у другом (септембарском) уписном року:

АНА ЈЕШИЋ
ЛЕЛА

Potrebne kvalifikacije:
· Minimum 1 godina radnog iskustva u domaćem
transportu
· Obavezan lekarski pregled
· Posedovanje vozačke dozvole C i E kategorije

Кево, хвала за сву бригу, нежност и љубав. Чуваћу наше успомене од
заборава.

Biografije dostavljati na adresu Jabučki put 82, Pančevo
ili na email: zaposlenje@almex.rs

ПИРИКА с породицом
(35/226185)

Konkurs je otvoren do 01.09.2016.

Последњи поздрав баба Смиљи

Студијски програм: ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА
Начин финансирања:
Број студената
– одељење на српском језику
из средстава буџета Републике Србије
32
на терет личних средстава (самофинансирајући)
21
– одељење на румунском језику
из средстава буџета Републике Србије
6
- одељење на ромском језику
из средстава буџета Републике Србије
7
Наша Висока школа нуди могућност студентима да у оквиру Еразмус+ прграма ЕУ, један или више семестара
проведу, студирају и полажу испите на неколико универзитета у ЕУ уз стипендије које овај програм нуди.

СМИЉА ТУЛИЋ
1922–2016.
Све информације око термина уписа , провера као и класификационих испита биће благовремено истакнуте на
сајту www.uskolavrsac.edu.rs и доступне на бр. тел. 013/831-628.

16. августа 2016. остали смо без наше мајке

Последњи поздрав
сестри

Унуци: ЈОВАН, ИВАН и ЗОРАН с породицама и снаја МАРИЈА
25. августа навршава се
седам година откако
није с нама наш вољени

(52/226234)

Прошло је пет година
откако с нама није наш
Увек ћеш бити у мом
срцу.
Твој сестра САЊА
(80/226359)

Последњи поздрав

АНЕ ЈЕШИЋ ЛЕЛЕ

ДРАГАН
ВУКОВИЋ
1962–2009.
Заувек у срцу и
мислима.
Твоја породица
ВУКОВИЋ и ТАДИЋ
(77/

Хвала што си увек била ту за нс.
Ћерке ЗЛАТА и МИЛЕНА с породицама
(34/226184)

СЛАЂИ
Породица КАРЛАШ
(90/226370)

22. августа, опростили смо се од наше миле
ћерке, мајке и сестре

СЛАЂАНЕ КАРЛАШ

рођ. Жалац
1970–2016.
У срцу туга, на гробу тишина, а у кући велика
празнина. Не видимо ти очи и не чујемо глас,
али осећамо да си поред нас.
Мајка ДАНИЦА, ћерка АНА, син АЛЕКСА,
сестра САЊА и брат СРЂАН с породицама

Последњи поздрав
нашој мами

Жао нам је што си нас
тако рано напустила.

Воле те АНА и АЛЕКСА
(88/226370)

ПАНЧЕВАЦ

РАША САВАНОВИЋ

Увек у нашим срцима.
Породица
МЛАДЕНОВИЋ

(73/226329)

(68/226309)

013/301-150

С тугом се опраштамо
од наше сестре

СЛАЂАНЕ
КАРЛАШ
рођ. Жалац
1970–2016.
Нека те анђели чувају,
почивај у миру.
Твоје сестре: КЕКА и
ДУШКА с породицама
(83/226342)

26. августа навршава се пет година како са нама није

Драгој

СЛАЂИ

РАДОМИР САВАНОВИЋ
Последњи поздрав Ралету.

последњи поздрав од
породице ЧИВЉАКУ

Породица КОЛУНЏИЋ
(85/226363)

(74/226331)

Последње збогом

НИКОЛА НИНИЋ

(76/2263429)

МЛАДЕНОВИЋ

телефон:

(81/226342)

Твоје место у срцу увек ће да стоји, док смо живи
вечно ће да боли.
Твој брат ПЕТАР са децом

ЈОВАН

Поштованом колеги и великом пријатељу, последњи поздрав од твојих најближих сарадника
у служби „Дежурног РНП-а”:
СТЕВАНА ГАЈИЋА, СТЕВАНА БАТРНЕ, МИЛОРАДА РАШЕВИЋА, СЛОБОДАНА БИРАКА, РАДЕТА КРУНИЋА, ВИОРЕЛА БАРБУЉА

СЛАЂАНИ

РАДОМИР САВАНОВИЋ

Радо се сећају и спомињу је: брат, деца и унуци

Почивај у миру.
Породица БУГАРСКИ

Последњи поздрав драгом комшији од станара зграде
у Војвођанском булевару 30

(101/4667)

(82/226342)

(75/226340)

МАТИЛДА БУКВИЋ
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Петак, 26. август 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Последњи поздрав супругу, оцу и деди

19. августа 2016. преминула је наша драга

ВЕЛКУ ИЛИЈЕВУ
од његових најмилијих.

ЉИЉАНА ЦЕНИЋ

Супруга ЉИЉАНА, ћерке ДАНИЈЕЛА
и ДРАГАНА, зет ДАМИР и унучад ДРАГОЉУБ
и ВАЊА

24. IX 1953 – 19. VIII 2016.

Последњи поздрав драгом пријатељу

(6/225717)

Ожалошћени: супруг МИЛОШ, ћерка МАЈА и синови ПРЕДРАГ
и НЕНАД с породицама и сестра ЂИНА с породицом

Последњи поздрав мајци наше колегинице

(14/226086)

Последњи поздрав
драгој

Последњи поздрав драгој

МИЛЕНКУ ПОЧУЧИ

Последњи поздрав драгој Љиљи

ЉИЉАНИ ЦЕНИЋ
од ДУЛЕТА, НЕНАДА, ЗОРАНА и САШЕ

Запослени у „Панчевцу”

ЉИЉАНИ
ЦЕНИЋ

(72/226319)

(100/4676)

ЉИЉИ

од комшија:
ЛУШЕВСКИ,
ОБРЕНОВИЋ, ЛОЦИ,
КОЊЕВИЋ, ШОЈА,
ГОЈКОВИЋ и
ТРАЈКОВСКИ

Нека те анђели чувају.

Драги наш
Твоје другарице
са клупе

од породице БОТИЋ

(21/226132

(27/226154)

(79/226347)

Последњи поздрав дра-

ЉИЉА ЦЕНИЋ

22. августа 2016, умро је наш драги стриц и девер

гом „прики”

МИЛКА
ПЕТРОВИЋ
МИЛЕНКО ПОЧУЧА
од ЗОРАНА и ВЕСНЕ МАРИЋ

1951–2016.
С поштовањем и тугом АНЂЕЛИЈА, ЗОРИЦА, ЈЕЛЕНА,
МИЛАНА, НАДА, ВЛАДА и ПЕЂА

(50/226225)

(42/226204)

МИЛЕНКУ ПОЧУЧИ

Драга стрина, бићеш за-

МИЛЕНКО ПОЧУЧА

увек у нашим мислима
и срцу.
МИЉА и САВА
(84/226361)

Заувек ћеш остати у нашем срцу и сећању.
Заувек неутешни супруга ЈЕЛА, син ПЕТАР, снаја ЈЕЛЕНА, унуци
МАТЕЈА и СТРАХИЊА

У четвртак, 18. августа заувек нас је напустила наша драга

Последњи поздрав прији

(30/226167)

Последњи поздрав
драгом пријатељу

Последњи поздрав
Перином оцу

МИЛКИ
ПЕТРОВИЋ

ЈОВАНКА СТОЈШИЋ
Само ми знамо колико нам недостајеш. Бићеш увек међу нама и
никада нећеш бити заборављена.
Ожалошћени: ћерка СВЕТЛАНА, зет ЗОРАН и унука
ТИЈАНА с породицом
(11/226067)

Последњи поздрав нашој драгој снајки и стрини

МИЛЕНКУ
ПОЧУЧИ

од пријатеља
ЖИВАНКА, ДЕСЕ,
ДРАГАНЕ, ШАНДОРА
и ИРИНЕ
(48/226212)

МИЛЕНКО
ПОЧУЧА

Сећање и драге
успомене остају да
трају.
ОЛГИЦА и ЈОЦА

Последњи поздрав
брату Миленку
од брата СИМЕ,
синовца МИЛЕ и снаје
ДРАГИЦЕ

(99/226426)

(28/2261639

МИЛЕНКУ
ПОЧУЧИ

Последњи поздрав прији

МАРКО и НЕМАЊА
(92/226377)

Вољеној баки

МИЛКИ
ПЕТРОВИЋ
МИЛКИ ПЕТРОВИЋ

МИЛЕНКО ПОЧУЧА

МИЛКИ

Њени: МИРКО, ЉУБИЦА, МИЛИЦА и МИЛОШ

Недостаје нам још мало времена са тобом.
Твоји АНЂЕЛА и ОГЊЕН

(46/226212)

(45/2262312)

Последњи поздрав нашем деки:
од унука МАТЕЈЕ и СТРАХИЊЕ
(31/226156)

од ПЕЦЕ и ЉИЉЕ
с породицом
(47/226212)

Петак, 26. август 2016.

Последњи поздрав вољеној супрузи, мајци и баки

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У суботу, 27. августа, у 10 сати, на гробљу
Котеж, даваћемо годишњи помен нашој
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Прошло је годину дана откако је преминула наша вољена супруга,
мајка, бака и прабака

вољеној

ЉУБИЦА БОШКОВИЋ

МИЛКИ ПЕТРОВИЋ
ВАСКИ ДИМИТРИЈЕВСКИ
С тобом смо доживели тренутке за које
цели живот није довољан да их заборавимо... Недостајеш нам...
Твоји најмилији: супруг СРЕТА, синови
МИЛОРАД и НЕНАД, снаја ИВАНА,
унуци АНЂЕЛА и ОГЊЕН

1930–2015.

Заувек твоји: синови ТРАЈЧЕ, ДИНЕ
и ЗВОНКО, снахе МИЛИЦА и ЉИЉАНА
и унуци ДЕЈАН, ДУШАН и ЖАРКО

27. августа, у 11 сати, на Новом гробљу, одржаћемо помен.
Супруг МИЛОРАД, син ЂУРА и ћерка ЈОВАНКА с породицама
(66/226300)

(44/226112)

(65/226292)

Овог августа навршава се двадесет година од
смрти моје мајке и тридесет година од смрти мога оца

Последњи поздрав мајци

Твоје велико срце, пожртвованост, доброта и племенита душа заслужују да те са поносом спомињемо, у срцу носимо и вечно памтимо, јер вољени не умиру док живе они који их се сећају.

25. августа навршава се петнаест година откако
није с нама наша вољена

Наша драга

СТАНИШИЋ

ЗОРИЦА ДРАГОЈЛОВИЋ
ДОБРИНКА

ЉУБИЦИ ЈОВЧИЋ

ВЛАДИМИР

Сваког дана смо у мислима с вама.
Ћерка ТАЊА с породицом

1928–2016.

(57/226269)

рођ. Милановић
По доброти те памтимо, с поносом помињемо и
од заборава чувамо. Заувек ћеш остати у нашим
срцима.
Синови ИВАН и МИЛАН с породицама
и супруг ПЕТАР

АНЂА
СТЈЕПАНОВИЋ
рођ. Дувњак
28. VIII 1986 – 28. VIII 2016.
Тридесет година живи
у топлим сећањима
своје породице
(1/226020)

(71/226316)

30. августа 2016. је пет година како је преминуо наш
драги

Двадесет година је од
смрти наше драге

Осмогодишњи помен

ПОМЕН

Ћерка БУБА с децом
(59/226270)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је
14. августа 2016, у 75. години, преминула
наша драга

СЛАВОЉУБ СИМОНОВИЋ ЦАЛЕ
2011–2016.
Чуваћемо те од заборава.
Твоји најмилији
(69/226315)

ЛЕПОСАВА ВРАНИЋ

ДУШАНУ
БОЖИЋУ

ЈОВАНКЕ
МИЛАНОВИЋ
1960–1996
Никада те нећемо
прежалити.
Супруг ЉУБОМИР,
син МИЛАН и кћерка
БОЈАНА с породицом

Заувек у нашим
срцима.
Твоји кумови
ОЖЕГОВИЋИ

(78/226346)

(67/226306)

БОСИЉКА
СТАНКОВИЋ
31. VIII 2005 – 2016.

СТАНИМИР
(24/226146)

Последњи поздрав зету

Престало је да куца племенито срце наша вољене

1942–2016.
Сахрана је обављена 16. августа 2016, на
Православном гробљу у Банатском Брестовцу.
Ожалошћени: супруг ДАНИЛО, ћерка
СУЗАНА и син МИЛОВАН

РАДОМИР САВАНОВИЋ
1948–2016.

(61/226280)

ЛЕПОСАВЕ ВРАНИЋ

РУЛЕТУ

Успомену и сећање на тебе чуваћемо с поштовањем у нашим срцима.

С тугом и жалошћу обавештавамо да је
преминуо наш драги

Заувек ће те се сећати твоја ћерка МИЛА, зет
ДРАГАН и унуци ВОЈА и АЦА

Твоји: ДОБРИЛА и ЗОРАН с породицом

(62/226280)

(49/226214)

Никада те нећемо
заборавити.
ДРАГАНА, МАЈА
и ЦОБА
(87/226367)

23. августа 2016. преминуо је наш драги

Последњи поздрав

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

ДИМИТРИЈЕ ГАЂАНСКИ МИТА
1929–2016.
Успомена на тебе заувек остаје.
Нека те чувају анђели.
Твоја породица: ћерка ТАЊА, зет ЗОРАН, унуци
КСЕНИЈА, МАТЕЈА и ТОМАНА
(70/226318)

МИЛАН РУЖИЋ
1944–2016.
Заувек у нашим срцима: супруга БЕБА, синови
НЕНАД и ПРЕДРАГ, унукеСАНДРА и ТИЈАНА
и снаја ЗАДА
(87/226368)

МИЛАНУ РУЖИЋУ РУЛЕТУ
Кафић „Воз”
(96/226405)

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,
а четвртком
и петком
од 8 до 13 сати
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Две тужне године откад није с нама наш

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Нашој драгој

IN MEMORIAM
2000–2016.

26. августа навршава се четрдесет дана
туге и бола

АНЂЕЛКИ
ВЕЛИКИНАЦ

прим. др МИЛУТИН
МИЛОШЕВИЋ

МИЛАН МИРКОВИЋ

Ћерка БИЉАНА с породицом

у суботу ћемо давати
пола године.
Много нам недостајеш.
За њом тугују синови
ЂОРЂЕ и ДУШАН
с породицама

(91/ф-1421)

(22/226133)

оториноларинголог

Увек у нашим срцима.

МИРЈАНА МИЛКОВСКИ
Ћерка ЦАЛЕ,

зет ФИЛИП, сестра ДРАГАНА,

Драги тата,
хвала за све...

Заувек ћемо те носити у нашим срцима и
мислима.
Седам година је прошло откако није с нама наш
вољени

свастика МИРА и унуци МИЛИЦА,
КАТАРИНА и ВЛАДИМИР

Твоји најмилији

(95/226389)

(19/226123)

2. септембра навршавају се три године откад није с нама наш вољени супруг, отац
и деда

27. августа 2016, у 12 сати, на Новом гробљу даваћемо шестомесечни помен нашој
драгој

БРАНКО
ВУЈАШКОВИЋ

ТОНИ РАДЕСКИ

1997–2016.

2009–2016.
Заувек ћемо те волети и чувати од заборава.
Твоји: отац ЈУГОСЛАВ и брат РАДЕ с породицом
(20/226123)

С поносом и тугом чувамо те од заборава.
Супруга ЗОРА, син
ПЕРИЦА и ћера
ДРАГАНА с породицама
(39/226196)

СЕЋАЊЕ

МИЛИВОЈЕ МИЛАНОВИЋ

27. августа навршава се
девет година од смрти
нашег драгог

АНЂЕЛКИ ПАВЛОВ

1943–2013.
Време пролази, а бол и туга заувек остају.
Супруга ЈОВАНКА са ћеркама, зетовима
и унуцима

С поштовањем и захвалношћу њени
најмилији

(25/226152)

(33/226174)

ПЕТАР ТОДОРОВ

ДЕСАНКА ТОМОВ

1931–2013.
1934–2013.
С љубављу и поштовањем САВЕТА, ВАСКА и СТЕВА
с породицама
(55/226241)

СЕЋАЊЕ

ПОМЕН

Наша снајка

Прошле су најтужније две године од твоје смрти

Наша нина

БРАНИСЛАВА
РАЦИЋА
2007–2016.
Никада те неће
заборавити: супруга
СНЕЖАНА, ћерке
МАРИЈА и МИЛИЦА
и унука МИЛАНА
(26/2261559

СЕЋАЊЕ

ДРАГО СОВИЉ

КРСТА
МАКСИМОВИЋ

ЖИВОРАД
МАЛОБОВИЋ

27. VIII 2013 – 27.VIII 2016.
С љубављу супруга
НАТАЛИЈА, синови
ДОБРИЦА и ЈОВИЦА
с породицама

Година прошла, али ти
си остао у нашим срцима.
Твоји најмилији

(17/226098)

(9/226059)

МИРЈАНА
ИЛИЋ
Чувамо успомену на тебе с љубављу и поштовањем. Нека те анђели
чувају.
Свекар МИЛАДИН,
свекрва ВИШЊА,
ВОЈА, ЈОВАНКА,
ВОЈИНА и НИКОЛА

МИРЈАНА
ИЛИЋ
Никада те неће заборавити, остаћеш у нашим
срцима.
НЕНАД, ЈЕЛЕНА
и СТЕФАН ИЛИЋ

1935–2014.
Недостајеш нам и никада те нећемо заборавити.
Твоја супруга с децом
(51/226230)

У суботу, 27. августа 2016. године, у 11 сати, на
Новом гробљу дајемо шестомесечни помен нашем вољеном

(54/226248)

(53/226248)

ЋОСИЋ

ЈОВАН
РАМЈАНЦ
2000–2016.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.

У недељу, 28. августа
2016, у 11 сати, посетићемо вечну кућу нашег

Твоји најмилији

драгог

МИЛОВАНУ ЈОКСИМОВИЋУ

(29/226165)

1978–2016.

ЂОРЂЕ

СЕЋАЊЕ

Много те волимо и у срцу носимо.

МИЛАН

ЈАСМИНА
ИЛИЋ

1988–2016.
2010–2016.
С поносом и поштовањем ваши ВУКА
и МИЛИЦА с породицом
(12/206071)

Твоју доброту у души носимо, и за тобом ћемо
вечно жалити
Твоји најмилији
(94/226380)

1979–2000.

ПЕТРА ПАЈКА

СЕЋАЊЕ

РЕЉИЋ

Пуно нам недостајеш.
Поносни смо на твоје
речи, дела.. на тебе

СМИЉА

МИЛАН

29. августа 2016. навршава се шеснаест година откако ниси с нама.
Нема тих речи, ни начина, којима би се могао
описати осећај празнине, бола и туге.
Пуно нам недостајеш.

27. августа навршавају се две године како ниси с нама

БЛАГОЈА
ТРЕНГОСКИ
ЧУПКО
МАРТОН ЂЕРФИ
С љубављу...

7 година
2 године
Синови МАРИЈАН и МИРКО с породицама

Твоји најмилији

Твоји: сека, мама и тата

МИРА и КРИСТИНА

(8/226053)

(58/226228)

(60/226274)

(56/2262569)

2014–2016.
Никада те нећемо
заборавити.
Твоји најмилији
(89/226372

Петак, 26. август 2016.

28. августа 2016. навршиће се девет година откада није с нама

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

30. августа навршиће се две године откако ниси с нама

27
РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

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

СТАНКО ГВОЗДЕНАЦ
Девет година је прошло, а као да је било
јуче.

ДУШАН ЧУБРИЋ

27. августа, у 11 сати, на Старом гробљу даваћемо четрдесетодневни помен нашој мајци

Не можемо те заборавити, јер твоји унуци
ЛУКА, ЈЕЛЕНА и НЕМАЊА гледају слике
па кажу: то је сликао наш деда Станко.

После тебе све је тужно, празно и жалосно. Чувамо ти све, онако како си ти радио.

Твоји најмилији: супруга ДУШАНКА, син
МИОДРАГ с породицом и ћерка
НАТАША с породицом

Твоји најмилији: сестра ДУШАНКА,
сестрић МИЛАН с породицом
и сестричина НАТАША с породицом

(40/2261979

(41/226197)

Време пролази, успомене на вашу доброту остају

ЈОВАНКИ
МАРИНКОВИЋ

ЈОВАНКИ МАРИНКОВИЋ

Твоје ћерке и зетови с фамилијом

Сећаћемо те се у лепим
успоменама. Увек остајеш у нашим срцима.
РОБЕРТО, ЛОРАДАНА
и РОЗА
са својом фамилијом

(36/22

(37/226187)

Време пролази, туга и бол заувек остају. Већ нам
недостајеш. Нико те не може заменити у нашим
срцима.

СЕЋАЊЕ

НИКОЛИЋ

МИРКО МИЛОСАВЉЕВИЋ

Навршава се година дана откад није с нама наш
драги супруг, отац и деда

29. VIII 2010 – 29. VIII 2016.

СВЕТИСЛАВ

СТАНА

1997–2016.

2000–2016.

Ћерка ЗЛАТА, снаја ГИНА и унук ЖЕЉКО
(4/226045)

Нашој драгој баки

,,
ПАНЧЕВАЦ

телефон:
013/301-150

Године које долазе враћају слике среће коју смо
имали с тобом. Не бришу, и не лече ране.
Горко подсећају колико нам у сваком дану недостајеш.
Сестра, мама и тата
(63/226288)

СЕЋАЊЕ

ДРАГОМИР МИХАЈЛОВИЋ
У суботу, 27. августа 2016. године, у 10 сати, у
Успенској цркви у Панчеву даваћемо годишњи
помен.
Љубав и сећање на њега чувају његови
најмилији: МАРГИТА, МАРИЈАНА и ИГОР

Тужно сећање на сина јединца

(13/226074)

СРЕДОЈЕ
ПОПОВ
2000–2016.

МИРКО МИЛОСАВЉЕВИЋ

МАРКА РАДОСАВЦА
30. VIII 1999 – 30. VIII 2016.
У вечитом болу за тобом, твоја мама

Шест година прође, шест дубоких рана, које неће да
зарасту ни за сто година.
За тобом тугују твој деда МИЛЕ и баба АНКИЦА

(32/226161)

(64/226288)

СЕЋАЊЕ

Чувамо успомену на тебе.
Супруга ЧАРНА
с децом

Прошло је двадесет
седам година од смрти
моје маме

(3/226034)

Драги

ДУШАН ЛАЗИЋ
ЉИЉАНЕ
ИВАНОВИЋ
НЕНАД БАГАВАЦ БАГИ
2006–2016.
Десет година је прошло, туга и бол се не мери временом, љубав је вечна.
Твоји: мама, ћале и син МАРКО
(16/226095)

МАРКО
НИКОЛИЋ

(23/226138)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

НЕШО

ДЕКИ

ДЕБЕЛА
(2/226021)

,,
ПАНЧЕВАЦ

(97/226409)

РАДОЈИЦА
СТОЈАДИНОВ
Живот није вечан, сећања и успомене јесу.
Твоја ВЕРА с децом
(10/226061)

ДУШАН ЛАЗИЋ
24. VII 1961 – 27. II 2016.

и ДУЛЕ
(43/226211)

(98/226409)

28. августа 2016. навршава се седам година
од смрти нашег вољеног

Обавештавамо родбину
и пријатеље да ћемо 27.
августа давати годишњи
помен на Старом гробљу

ОЛГИ
РАДОВАНОВИЋ
1948–2015.
Ожалошћени: син
МАРЈАН, ћерка МАЈА
и зет АЛЕКСАНДАР
с децом
(18/226106)

24. августа навршило се
четири године

ИВАН
ЛЕКСОВИЋ
26. августа навршава се
пет година откако нас је
напустио наш вољени
супруг и отац.

телефон:
013/301-150

(93/226377)

МИКА, ЛУКА, НАДА

Бата ЛАЗА, снајка,
(38/226193)

Отац РАДОВАН, брат
ЗОРАН и сестра
ЗОРИЦА

Пуно нам недостајеш.

ма!

БИЉА и ЖЕЉКО

Ћерка БИЉАНА с
породицом

Успомену на вољеног
брата чуваће сестра
ЉИЉА, зет
МИЛОШ и сестричине
ЈАСМИНА, МИРЈАНА и
ДРАГАНА

Живиш у нашим срциДођеш ти мени у снове,
па се испричамо к’о некад, к’о некад се смејеш
и опет одеш и дуго још
тај осмех одзвања...
Знам да сам будна тек
кад ми суза крене!
Недостајеш!

У суботу, 27. августа
2016, даваћемо шестомесечни помен.

Чувамо успомену на њу.

2006–2015.
Никад непрежаљен...
Никад непребољен...
Никад незаборављен...
Вечито вољен.
Твоји најмилији

НЕНАД
БАГАВАЦ

24. VII 1961 – 27. II 2016.

МИЛИВОЈА
ПЕШЕВСКОГ

Његова породица

1937–2009.
Чувамо га у срцу и сећамо с љубављу и поносом.
Његови најмилији

(15/226096)

(7/226052)

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

НИКОЛА
НИНИЋ
Тужно сећање на тебе, а
најлепше и најтеже тренутке које смо провели
заједно, памтићу заувек!
Ћерка ГОЦА
с породицом
(5/226000)
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Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 09-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Дежурне апотеке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

РОЂЕНИ

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

Добили ћерку
17. јула: Биљану – Есма Асанов; 21. јула: Леу – Тинде и Иштван Ђерфи; 22. јула: Марину – Далиборка Петровић и Марко Новаков; 27. јула: Хелену – Оливера Андрејевић и Најдан Мацура, Хелену – Ивана Попов и Коста Филиповић; 3. августа: Жени – Ержебет и
Иштван Бујдошо; 4. августа: Лејлу – Елизaбета Ђерфи и Дејан Веселиновић; 5. августа:
Леону – Данијела и Марко Ковачевић; 6. августа: Искру – Мина и Милан Миладиновић,
Нину – Ивана и Дарко Чала; 7. августа: Сташу – Слађана и Ђура Стојановић; 8. августа:
Невену – Виолета Вукадиновић и Владимир Ђорђевић; 9. августа: Сару – Милена Поповић Црнобрња и Далибор Црнобрња; 12. августа: Софију – Жаклина и Сава Гава, Јовану
– Драгана и Игор Кузманов, Ану – Данијела и Мирослав Холок; 14. августа: Лену – Маријана и Зоран Наумовски; 15. августа: Марију – Зорана Аћимов Лакичин и Јован Лакичин, Милану – Драгана и Ненад Бобић, Емилију – Маја и Данило Мојса; 16. августа: Дуњу – Зорица и Зоран Берлован, Петру – Маријана и Предраг Стојанов.

УМРЛИ
4. августа: Богдана Радошевић (1928), Мирослава Николић (1927), Божидар Михајиловић
(1942); 5. августа: Јелица Штркаљ (1934), Сава Димитров (1944), Момир Савић (1940); 6.
августа: Мира Курјега (1956); 7. августа: Розалија Илић (1960), Ђока Маринковић (1935),
Раде Величковић (1952), Видоје Веселић (1935), Десанка Брујић (1937); 8. августа: Загорка Јовић (1936), Сара Стефан (1933), Ружа Јаношев (1937), Стојан Земан (1943), Душан Јованов (1940), Рожи Олачи (1966); 9. августа: Драга Јојић (1933), Мара Михалек (1929), Василије Илић (1919), 10. августа: Петар Зелчев (1951), Зорица Милин (1931), Боривој Поповић (1956), Саво Васиљевић (1931), Ђула Шимон (1946); 11. августа: Марко Шулц (1937),
Ката Јовашевић (1927); 12. августа: Мата Ловрић (1942), Велко Илијев (1946); 13. августа:
Станој Гарић (1956); 14. августа: Никола Србеско (1958), Милена Цвијетић (1928), Гурген
Паталов (1955), Лепосава Вранић (1942), Даница Тарајић (1930); 15. августа: Јон Лападат
(1945), Драгомир Ђан (1947), Дуја Јосиповић (1929); 16. августа: Роман Ардељан (1939),
Радмила Грга (1944), Десанка Павловић (1939); 18. августа: Ката Балтић (1933), Мирјана
Цветковић (1939), Јоца Раду (1953), Миомир Петровић (1927), Јованка Стојшић (1935).

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ
3

4

5

МАГИЧНИ ЛИК 6 х 8

6

3

Речи су састављене од следећих слова: ВЕ, ВО, ЗА, ЈА, ЈЕ, КА, НАЦ, ПРЕ, РА, РАК,
РЕ, ТИ, ТИ, ТО, ТРА, ХО, ЦИ, ЧА.
ВОДОРАВНО: 1. врста зељасте биљке, примог, акант, 2. највеће сеоско насеље у
оквиру града Панчева, 3. тутор, старалац, 4. староримски лирски песник, 5. фах,
преградак, 6. засути снегом.

4

СТИХОВНИ АНАГРАМИ

1
2

(1) СТАРОРИМСКИ ВЛАДАР

5

Aко себе ПРИМОРАТЕ
да се мало поиграте,
преметнута слова свима
даће звање цара Рима.

6

НАИВАЦ ИЗ
Угао у
ПАДИНЕ астрономији

Град у
Шпанији

Наследна
владавина

Име
глумице
Рас

Лична
заменица

Име му је Гијом,
песме су му знане,
срцем испеване,
душом ПОЛИРАНЕ.

Симбол
азота

Уносити
новину,
осавременити

Огољено
земљиште
на Арктику

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Непланирани пут може вам до-

Клоните се сплеткарења, огова-

нети познанство које има све изгледе да прерасте у нешто дуготрајно. На пословном плану се вртите
укруг, без јасног плана. Концентришите се на најбољу могућност,
а потражите и помоћ пријатеља.

рања и преношења информација,
чак и ако су вам намере добре, да
не бисте упали у проблеме. Није
повољан период за далека путовања. Узмите краћи одмор и склоните се од свих на неко време.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Новац вам пристиже, не онолико колико сте очекивали, али довољно да закрпите све рупе. Одговоре које сте тражили, добили
сте; врућ кромпир је у вашим рукама. Мало тактичности и дипломатије би помогло.

Нови послови су пред вама и можете
очекивати велико изненађење. Припремите се за луду трку с временом да
бисте постигли све што је планирано.
Очекујте и позамашан новчани добитак. Љубавни живот улази у стабилну
фазу и партнер вам је као дар с неба.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

када је у питању новац, али ове
седмице ствари би могле мало да
се отму контроли, па се посаветујте с још неким. Љубав вам некако
стално измиче. Вечерњи излазак
може донети лепо изненађење.

Све законске проблеме решавајте што пре да се ствари не би још
више закомпликовале и измакле
контроли. Не дозволите својим
сарадницима и људима који вас
окружују да вас изведу из такта.
Подршка партнера је оно што вас
тренутно држи „на земљи".

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

ну посла, па се потрудите да не
упрскате када до ње дође. Не
трошите оно што немате, не узимајте кредит, не позајмљујте новац. Пустите љубав да буде господар у вашем животу.

Папиролошки проблеми одложиће ваше планове на неко време. Добро је што ће се на крају показати да
је реч о чисто административној грешци. Немојте бити депримирани, у
питању је само неколико дана, тако
да то неће битно утицати на ваш
претходно установљени распоред.

1

2

3

4

2
3

Притока
Саве
Предлог (са)

Име
Џегера
Симбол
силицијума

Немачко
мушко име
Лична
заменица

4

Ознака за
тону
Стари
назив Кине

Осушен
Страно
женско име

Лука у
Израелу

Рибља
јајашца

је врсте, а на провокације одговорите аргументима. Ваши планови полако почињу да се реализују. Стрпите се још само неколико дана, а затим можете започети реализацију свега што се замислили. Новац стиже.

Папина
апанажа

Енглески
шахиста
(Џонатан)
Подморница

Наша
старија
глумица
(Ита)

Саставни
везник

Не улазите у расправе било ко-

бодни, у било каквом виду везе
или пак у браку, потрудите се да
не будете предмет оговарања и
злурадих коментара околине. Расејаност и превише преузетих
обавеза могу вам донети мање
проблеме у виду неког превида.

1

Врста
рибарске
мреже (мн.)

Тог
тренутка

И један
и други

(23. 10 – 21. 11)

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ 4 x 4
Император

Умна жена,
мудрица

ЧЛАН
КОВАЧИЧКЕ Експери- Престоница
ЛИЧНОСТ
Први вокал
СА СЛИКЕ
ШКОЛЕ мент, оглед Азербејџана
НАИВЕ

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

Дуго очекујете понуду за проме-

(2) ФРАНЦУСКИ ПЕСНИК

би од толико догађања. Пред вама је велики пројекат који вам
може донети сјајан успех и новчани прилив, пут у иностранство,
као и понуду да сарађујете с послодавцем на дужи период.

Букети
цвећа

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. зељаста украсна и лековита
биљка, красуљак, 2. врста расних паса (мн.), 3. наше женско
име, 4. поклањање, давање дарова.

АНАГРАМ
ДИМЉЕНИ СПЕЦИЈАЛИТЕТ

КУШАЛА, БРЗО ТИ СТРПА

Опрезно
поступати
Рачун (скр.)
Буџет,
држава
(фр.)
Ампер

Сестра
одмила
Ознака за
разред
Старије
мушко име

РЕШЕЊА – Магични лик 6 х 8: траторак, Качарево, старатељ,
Хорације, претинац, завејати. Анаграм: златиборска пршута.
Стиховни анаграми: (1) император, (2) Аполинер, Скандинавка:
паметница, алови, Нан, Рина, Сора, Ака, сув, т, Ларс, Мик, оба, Јан
Хусарик, па, тактизирати, икра, сеја, етат, тундра, Ананије.
Укрштени слогови: бела рада, лабрадори, Радослава, даривање.

2

Мало сте посустали, а ко и не

Бик

Ваша интуиција је непогрешива

Припрема: Момир Пауновић
1

(23. 9 – 22. 10)

Без обзира на то да ли сте сло-

ВЕНЧАНИ
6. августа: Сања Божовић и Милош Барбир, Јулијана Керекеш и Драган Милкић, Ивана
Стојановски и Горан Стошић, Јована Милићевић и Иван Недељов, Зорана Лукић и Марко
Орашанин; 7. августа: Јелена Тијанић и Зоран Сладаковић, Сања Иванчевић и Дејан Гргић;
11. августа: Светлана Дамљановић и Перица Јепуре; 12. августа: Петронија Лепедат и Љубиша Јанку; 13. августа: Наташа Зајић и Никола Стојаковић, Le Ti Tui Vui и Слободан Илић,
Сања Марковић и Слободан Ћурчић, Ивана Живановић и Миљан Младеновић; 14. августа:
Марија Вељковић и Мирослав Ширка; 18. августа: Ивана Ајрулај и Слободан Колак.

Вага

(21. 3 – 20. 4)
Могући су проблеми са стомаком, грчеви и дијареја, па зато будите на опрезу. Љубав вас у овом
тренутку помало заобилази. На пословном плану немате проблема,
али ако размишљате о промени
радног места или чак посла, сада је
тренутак за то. Будите истрајни.

Добили сина
27. јула: Уроша – Александра и Слободан Стојановић; 31. јула: Илију – Марија и Марко
Ћурчић; 1. августа: Илију – Маја Ђорђић и Ненад Зубовић; 4. августа: Вука – Перса Паску, Петра – Марина и Драган Ристић; 5. августа: Огњена – Бојана и Предраг Ковачевић,
Данила – Гордана и Коста Штулић, Николу – Валентина и Миодраг Јовановић, Симеона
– Милена и Дарко Стојковић; 7. августа: Луку – Тања и Душан Гератовић, Луку – Марина и Ђорђе Павловски; 8. августа: Новака – Ања и Ненад Илић; 9. августа: Јована – Санија Мустафовски и Данијел Бањаш, Михајла – Биљана и Бранко Станковић; 12. августа: Страхињу – Маријана и Никола Венцел, Андрију – Александра и Александар Илић;
15. августа: Милоша – Драгана и Горан Анџић, Николаја – Сенка и Маринко Стојановић.
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РКУД „ЈЕДИНСТВО” ИСП БРИЉИРАО У ГИМАРАИСУ

И ПОРТУГАЛЦИ ЗАИГРАШЕ КОЛО
Представљене
традиционалне
вредности Србије
Кључна је љубав
према игри
Радничко културно-уметничко
друштво „Јединство” Индустрије стакла Панчево учествовало је на међународном
фестивалу народних игара под
називом „Fest’InFolk Corredoura” у Гимараису, граду у ком се
родила Португалија. На тој
манифестацији, која је трајала
од 8. до 15. aвгуста, а ове године
је одржана јубиларан – шездесети пут, поред наших суграђана и домаћина, народном
музиком и традиционалним
плесом представили су се учесници из Казахстана, Панаме
и Аргентине.
Циљ фестивала и његових
организатора свакако је упознавање и приказивање народних стваралаштава из целог
света, али и учење о непознатим традицијама и спајање
различитих култура. Наши
„Јединствени” су током тих
седам дана проведених у Гимараису представљали не само своје друштво и град Панчево већ целокупно богатство
фолклорних, традиционалних
вредности Србије.
Сандра Јованов, асистент за
игру, казала је за „Панчевац”
како су се чланови РКУД-а од
јануара напорно припремали
за учешће на овом фестивалу.
– Ми се сви иначе бавимо
другим пословима, нисмо професионалци, али љубав према
игри нас одржава. Многи од
нас су одрасли у овом друштву,
имамо воље да се боримо и постижемо значајне резултате. У
јануару смо добили позив за

нађена и одушевљена лица, као
и громогласни аплаузи, говорили су о томе да се до самог
тог тренутка нису сусрели са
српском народном ношњом,
музиком и шопским колом.
Сунчано време током целокупног боравка послужило је
да се једно од занимљивих поподнева проведе у самом центру града, где су фолклораши
изненадили мештане извођењем кореографија на трговима. Заинтригирани Португалци
прилазили су и одушевљено
посматрали плес и слушали
музику, да би се после само
неколико минута укључивали
у коло и константно покушавали да науче да играју. Током
наредног дана, који је такође
био пун обавеза и многобројних активности, организатори
су одвели учеснике у Фаф, месташце надомак Гимараиса.

Том приликом су његови мештани уживали у вишечасовном концерту одржаном у
центру града. Српско коло, панамске игре, аргентински танго и многи други плесови
остављали су их без даха и речи, док су учесталим аплаузима пружали подршку.
О значају фестивала говори
и чињеница да је његов председник Енрике Маседо, заједно
са Домингом Брагансом, градоначелником, и Илком Варелом, амбасадорком Панаме у
Португалији, у згради локалне
самоуправе примио представнике држава учесница на свечаности током које су размењивали искрене речи хвале и
симболичне поклоне. На обострано задовољство, Португалци
су позвани да посете Панчево,
док је „Јединственима” било наглашено како би домаћини же-

лели да већ наредне године поново допутују у Португалију.
Након церемоније око тридесет српских учесника у ношњама, у пратњи музике, прошетало је Гимараисом, изазивајући

У опанцима се шетало још у
једном граду на северу ове државе. Вијана до Кастело био је
домаћин не само учесницима
фестивала већ и другим плесачима из Шпаније и Француске
и многобројним португалским
друштвима. Наиме, 13. августа
прославља се Дан Свете Марте, заштитнице тог места. Весељем и гужвом на улицама,
дефилеом колоне, која је била
дугачка и неколико километара, и великим концертом, који
је трајао до поноћи, обележен
је овај велики празник – а наши су поново бриљирали.
учешће на фестивалу и од тада
смо вредно вежбали како бисмо представили град и земљу
у што бољем светлу. Ово путовање је највише значило млађим члановима, који до сада
нису имали оваква искуства –
изјавила је Сандра Јованов.
На самом почетку манифестације, у склопу њеног садржајно разноврсног програма,
најосетљивијој популацији, то
јест тешко оболелим пензионерима, био је приређен наступ
панчевачких фолклораша у
старачком дому. Њихова изне-

ВОЛОНТЕРИЗАМ И ЕНТУЗИЈАЗАМ
Битно је напоменути да је оснивач овог друштва Индустрија стакла Панчево, предузеће које је у стечају, као и да оно не добија никакву финансијску помоћ од локалне самоуправе, а нема
ни другог спонзора. На новинарско питање како је могуће да
још увек функционише, постиже значајне резултате и представља не само град већ и државу, чланови су казали да су ентузијасти, да они сами одржавају просторије, набављају дрва за
огрев, да им баке сређују ношње, да волонтерски држе пробе
деци, а да су њихови родитељи и пријатељи преузели обавезе
и функције чланова управног одбора. Ипак, нагласили су да им
је, поред све добре воље коју имају, помоћ ипак неопходна.

Преданост и посвећеност
учесника на фестивалу потврђује и то што су музичари са
својим колегама из свих поменутих земаља свакодневно
имали часове и пробе, на којима су, уз дружење и константно склапање нових пријатељстава, увежбавали химну
града Гимараиса, коју су одсвирали на званичном отварању фестивала, одржаном код
краљевског дворца Сао Мамеде. Многобројна публика усхићено је овацијама поздрављала овај гест намењен домаћинима.
На финалној вечери манифестације, а након получасовних наступа свих учесника,
највеће одушевљење су изазвали играчи извођењем заједничког плеса. Кореографија
коју су увежбавали данима покретима је говорила о љубави,
толеранцији и пријатељству.
Том приликом су организатори
публици говорили о историји
Србије, Панчева и РКУД-а „Јединство”, чији су чланови са
задовољством, љубављу и поносом представљали своју земљу и град на најбољи начин,
а све зарад очувања традиционалних вредности...
Након седам дана и завршетка фестивала, а жалећи

пажњу пролазника, за које је и
тада био приређен фолклорашки наступ на тргу.
Толеранција и поштовање
различитости као примарна
основа и вредност манифестације највише су били испољени у Сао Торкату, катедрали
која је удаљена десетак километара од Гимараиса. У склопу
програма било је предвиђено
присуствовање миси и представљање народних и религиозних песама. Стога се том приликом у цркви чуло и извођење
песме „Тамо далеко”.
што он није дуже трајао, секретар„Јединства” Илија Лазић нагласио је како је презадовољан гостопримством домаћина, организацијом која је
била на завидном нивоу и самим учешћем чланова на фестивалу, додавши како је ово
путовање било један невероватан доживљај, који је пре свега
резултирао новим искуствима
и пријатељствима.

Страну
припремила

Сузана
Првуљ
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ОДРЖАНА СЕДМА „ЕКО-РЕГАТА ТАМИШ”

АКЦИЈА КОЈА ДАЈЕ РЕЗУЛТАТ – СВЕ ЧИСТИЈА РЕКА
Можда најважнији
аспект „Еко-регате Тамиш”, која се одвија једним делом предивног
банатског водотока,
управо је скретање пажње јавности на потребу
очувања природне лепоте у коју човек неминовно мора да се заљуби на
први поглед.
Најбољи доказ исправности наведене тезе
јесте то да листом сви
новопечени учесници,
били они и прекаљени
речни вукови с хиљадама преваљених наутичких миља, при додиру с
Тамишем доживе моментални шок.
Прецизније речено,
прави „тектонски” удар
позитивних вибрација
изазваних најнепосреднијим могућим контактом с
бајковитом природом.
За седму „Еко-регату Тамиш”
било је пријављено рекордних
тридесет шест посада, од којих
су три одустале из оправданих
разлога, а њих шест је сачекало
флоту у Јабуци. Тако је путешествије од Панчева до Опова у
петак, 19. августа, у преподневним сатима, с градске плаже
започело двадесет шест пловила, са стотинак људи, већином
из Панчева и околине, али и из
разних делова Београда.
Сви они прошли су неку врсту безбедносних, па и здравствених провера, што је било
нужно ако се зна да је реч о изузетно добро организованој
регати, може се рећи и породичног карактера, с обзиром
на то да је у тамишкој чаролији уживало и много деце.
Сирене из Рија
Након евидентирања и преузимања мајица и других обележја
конвој је кренуо ка првом пролазном циљу – јабучкој плажи,
на којој је направљена краћа
пауза, уз пециво и сокове.

Тамо им се прикључило још
шест пловила; уследио је пут
ка Глогоњу, који је подразумевао и наставак чишћења реке
од ПЕТ амбалаже и другог
смећа. Фокус је био на ономе
што се може покупити мередовом. То се једино није односило на мање чамце који су
могли да се завуку и у гушће растиње. А било је и „фанатика”
спремних да ризикују, како би
тамишка природа вратила некадашњи сјај. Треба издвојити
капетана бродића „Никола Тесла” – Бранка, који је напунио
три џака запремине 150 литара и зато стигао „убедљиво”
последњи.
Флота је у пуном саставу
продужила ка Глогоњу, где ју

Стране припремио

Јордан
Филиповић

ташима је чувени пасуљ „легао” као наручен. До вечере су
се многи окупали још који
пут. Потом су они мало времешнији остали да се друже у
оближњој чарди, а млађарија
се растрчала по граду, јер се у
то време одржавао рок фестивал.

је дочекао уиграни тим предвођен Јовицом Загорцем. Госте је поздравила и др Мирела
Петровић, председница јабучке месне скупштине и чланица Градског већа задужена за
област здравства, а професор
др Јонел Субић, директор Института за економику пољопривреде и професор примењене екологије Јордан Алексић, одржао је краће предавање. Регаташи су се домаћинима одужили тако што су их
провозали један круг.

У међувремену се спустила
ноћ, а већина учесника се убрзо сместила у своја пловила
или шаторе на обали. И таман
што су, упркос сабласној грмљавини која се оглашавала с
неба, изморени бројним дневним исцелитељским активностима у чудотворној природи,

почели да тону у безбрижан
сан, пробудило их је заглушујуће завијање сирена. Ошамућени љубитељи реке накратко
су се нашли у неверици, јер у
првом моменту нису могли
објаснити разлоге ненадане
узбуне. Али убрзо, када се зачуло скандирање: „Србија, Србија”, било је јасно да еуфорија „стиже” из олимпијског Рија. У питању је била нешто веселија екипа, која је припремала рибу, али и пијуцкала и
навијала.
Ујутро су се сви сложили да
ипак нема никаквог разлога за
санкционисање прегласног
навијања, нарочито ако се зна
да су претходне ноћи наши
кошаркаши изборили пласман у финале.
Након тог ванредног састанка регата је мирно запловила
и ускоро прошла покрај Сефкерина, у који због показаног
(не)гостопримства протеклих
година није било свраћања.
Деца су украс регате
Водостај је био повољнији него икад откад регата постоји,
па је конвој без по муке стигао
на крајње одредиште у Опову.
Пловила су, уз очекиване перипетије око уласка у тамошњу марину, увезана без икаквих последица.
У тој банатској општини
дочекао их је локални естаблишмент с председником Зораном Тасићем на челу. Уследио је предах до ручка, који су
неки искористили за брчкање
у Тамишу. Изгладнелим рега-

бројних спонзора, а о овом јединственом догађају сниман
је и филм.
На крају, можда и најважнији податак јесте да никад
мање смећа није покупљено.
Ако се зна да је до пре неколико година на сваком метру
Тамишем плутало све и свашта, очигледно је да ова акција даје резултат. Вероватно
су и медијски апели пецарошима и другим корисницима
реке подигли свест о очувању
овог бисера природе изузетне
лепоте.
У недељу ујутро се, након
доручка и поновног заустављања на глогоњској плажи,
похитало ка Јабуци, где је чекало окрепљење у виду рибље
чорбе, сокова и другог пића.
Када су попуњене „рупе” у стомаку, прешло се на доделу
плакета капетанима, као и
најмлађим учесницима. Вреди истаћи да је највише деце
било на броду Ђорђа Зенга, који је био окружен унуцима –
Анастасијом, Анђелом и Огњеном, а друштво су им правили и Ћосићи – Андреј и Михајло.
То је практично био и званичан крај регате. Јабучани су
остали код куће, а Панчевци и
Београђани су наставили ка
Панчеву, где није било заједничког пристајања.
Свест о очувању природе
Према речима Милорада
Тимченка, капетана и координатора „Еко-регате Тамиш”,
ова градска манифестација
није комерцијална (и засад
нема индиција да ће то постати), већ је искључиво промотивног карактера.
– Зато је све бесплатно –
нема котизација или партиципација учесника. То нас обавезује на више труда, али нам и
даје право избора учесника.
Изузетно смо обазриви приликом одабира из више разлога,
нарочито безбедносних – зарад сигурности пловидбе и великог броја деце. Општи је закључак да смо испунили све
задате циљеве – од чишћења
реке и других еколошких
аспеката, намере да Тамиш
добије статус пловног водотока, преко едукације деце и
младих, до промовисања одрживих видова развоја наутичког и руралног туризма уз реке
– навео је Тимченко.
Манифестација је, поред
Града Панчева, имала помоћ и

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.

Слободан
Чист и добро ухрањен лабрадор ухваћен је у Улици ослобођења пре недељу дана без
чипа или ознаке, па је немогуће утврдити коме припада.
Уколико се нико не буде јавио у законском року, ова весела куца биће понуђена на
удомљавање.
Слободан се тренутно налази у градском прихватилишту (контакт-телефон 352-148)
и чека свог старог или новог власника, који ће морати да га
чипује како се не би догодило да га поново изгуби без икаквог трага.

Новосељанка
Прелепа женкица са очима
различитих боја стигла је из
Новог Села пре неколико дана у градско прихватилиште
у друштву још двеју сестрица.
Стара је око седам месеци и веома је умиљата. Биће
већег раста, па би било најпогодније да је удоми неко ко
има кућу с двориштем. Још
боље је да заинтересовани
узме две или све три куце у
„пакету”, с обзиром на то да
су навикле да живе заједно.

Након усвајања могуће је обавити бесплатну
стерилизацију удомљене животиње. Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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Петак, 26. август 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ПАНЧЕВО У ЗНАКУ БЕЛОГ СПОРТА

„ДИЗЕЛКА” ЈАЧА ОД ЦЕМЕНТА

ПОЧИЊЕ ЈУБИЛАРНИ
„ИТФ ИНТЕРНАЦИОНАЛ”

Убедљиви тријумф
Железничара
Динамо 1945 се
прошетао кроз Вршац
Популарна панчевачка „дизелка” одлично је „отворила”
нови шампионат у Српској лиги група „Војводина”. После
бода освојеног у Темерину, у
првом колу, момци које предводи тренер Александар Стевановић су прошлог викенда
на свом терену надиграли Цемент из Беочина и освојили
нове бодове. Пред више од 500
љубитеља најважније споредне ствари на свету на Спортском центру „Младост” Жељко Стајчић и његови саиграчи
рутински су дошли до тријумфа: Железничар–Цемент 3:0.
Домаћи тим је играо у саставу: Катанић, Руњајић, Текијашки, Илић, Гудан, Јовановић, Стајчић, Шалипуровић,
Симић, Ковачевић и Ђуровић,
а прилику су добили и: Симоновић, Трифковић и Дробњак.
Иако је од самог почетка
утакмице било јасно да је бољи од противника, Железничар се већим делом првог полувремена мучио да дође до
циља. Домаћи су имали иницијативу, стезали су обруч око
гола Цемента, желели су лопту у мрежи ривала... Труд им
се исплатио у право време. У
самом финишу првог полувремена Новак Шалипуровић је
мајсторски реаговао и довео је
свој тим у толико очекивано
вођство.
У наставку меча, после одмора, све је било лакше. „Дизелка” је додала гас и појачала
притисак на ривала, па гости
нису имали ни најмању шансу

за повољнији исход. Све је било решено у 73. минуту, када
је Марио Гудан повисио на
2:0, а тачку на овај дуел ставио
је Дарко Симић у 83. минуту,
када је постављен и коначан
резултат.
– Лепо је када се победи, задовољан сам освојеним бодовима, али игра није била на

ЕФИКАСНИ КА ЧА РЕВ ЦИ
Прошлог викенда је стартовала првенствена трка за бодове
и у Првој јужнобанатској лиги.
Јединство је у Качареву с 5:0 савладало Партизан из Гаја, Младост је у Омољици победила Будућност са 4:1, а Југославија је с 1:0 поражена у Влајковцу. Пораз су претрпели
и фудбалери Борца из Старчева, који су у Гребенци изгубили са 2:0, а у локалном дербију у Банатском Новом Селу
ивановачка Стрела је савладала домаћу Слогу с 1:0.

нивоу коме тежимо. Ипак, почетак је првенства, још увек се
испитују снаге, потребно је и
време да се новајлије уклопе у
систем. Задовољан сам и односом мојих играча према игри,
а када сви буду схватили своје
улоге у тиму, сигуран сам да ће
све бити знатно боље. Следи
нам неугодно гостовање у Вр-

шцу, али ми идемо да се надигравамо, желимо победу, а да
ли ћемо успети у својим намерама, остаје нам да видимо –
рекао је после утакмице први
тренер Железничара Александар Стевановић.
Освојеним бодовима био је
задовољан и Данило Ковачевић, вођа навале у екипи „дизелке”.
– Први гол смо постигли на
време, па смо после егал игре

у првом полувремену у наставку меча били знатно бољи
тим. Имали смо шансе и за
убедљивији тријумф, али мислим да сви треба да будемо
задовољни после овог меча –
рекао је популарни Кова.
Железничар је тренутно на
трећем месту на табели, са
четири бода, а у трећем колу
гостује у Вршцу, где ће одмерити снагу са истоименим домаћином.
У другом колу Војвођанске
лиге група „Исток” панчевачки Динамо 1945 наставио је
победнички низ и тако потврдио да ће бити најозбиљнији
кандидат за пласман у виши
ранг. Момци које предводи
тренер Срђан Живојнов били
су убедљиви у Вршцу, где су
домаћи Вршац јунајтед савладали са чак 5:0.
Панчевачки тим је наступио
у саставу: Томић, Каранфиловски, Дашић, Радојевић, Недучић, Ракић, Стојановски, Пештерац, Скокна, Вуковић и Арбутина, а прилику су добили и:
Шарић, Тошић и Николић.
Питање победника на овом
мечу није се постављало ниједног момента. Већ у петом минуту Небојша Арбутина је довео Динамо 1945 у вођство, а
мрежу домаћег тима су ефектним головима погађали и
Бранислав Тошић, Филип Пештерац (два пута) и Ненад
Радојевић.
У суботу, 27. августа, Динамо 1945 на Градском стадиону
у Панчеву дочекује Раднички
из Ковина.

НАДМЕТАЊЕ ТРИАТЛОНАЦА У СОМБОРУ

ДВАНАЕСТ МЕДАЉА ЗА ТАМИШ
Сомбор је прошлог викенда
био домаћин трке у спринт
триатлону, популарно назване
и „Сомбормен”. Окупило се
преко деведесет такмичара из
земље и иностранства, а чланови ТК-а Тамиш су и овог пута били на висини задатка – у
свим узрасним категоријама
освојили су дванаест медаља.
У трци спринт триатлона,
која се састојала од 750 метара
пливања, 20 километара вожње бицикла и пет километара трчања, надметали су се
елитни такмичари, јуниори и
ветерани. Најбржи је био наш
суграђанин Данило Јовановић,
који је тријумфовао испред
Лазара Дедића и Срђана Омаковића. У надметању јуниора
најуспешнији је био Сомборац
Лазар Дедић, сребрно одличје
је зарадио наш суграђанин који наступа за ТК „Михајло Пупин” Никола Медан, а бронза
је припала триатлонцу Тамиша Алекси Карлашу. У конкуренцији неелитних такмичара
најсјајније одличје заслужио је
Растко Радосављевић.
Сјајни су били и млади триатлонци из нашега града. У
трци нада Ања Давидовић је
освојила златну медаљу, а у
надметању дечака Вања Исев-

Од недеље, 28. августа, па
у наредних осам дана, све
до 4. септембра, Панчево
ће бити у знаку белог спорта. Пред нама је јубиларан,
двадесети међународни тениски турнир за играче и
играчице до осамнаест година, много познатији и
као „ИТФ интернационал”.
И овог пута ТК Динамо
ће се потрудити да буде добар домаћин младим тенисерима који ће у наш град
стићи са свих страна света.
У Панчеву ће се надметати
момци и девојке из: Француске, Јапана, Русије, Италије, Естоније, Холандије,
Данске, Румуније, Швајцарске, Сједињених Америчких Држава, Словеније,
Аустрије, Норвешке, Финске, Словачке, Аустралије,
Бугарске, Кине, Белгије,
Велике Британије, Немачке и, наравно, Србије.
За бодове на светској листи за престиж и титуле бориће се око 140 такмичара

у синглу и дублу. Турнир у
нашем граду је високе, друге категорије, па по бодовном рангу окупља играче у
првих педесетак места на
светској ранг-листи.
– Све је спремно за још
један велики догађај. Боје
нашега града браниће Емилија Којчић у главном жребу,
али и Наталија Ђукић, Милана Вулин, Ана Вилчек,
Ана Милошевић, Драган
Омчикус и Коста Петров,
који ће кроз квалификације покушати да се домогну
главног турнира – рекао је
Младен Вуковић, директор
јубиларног „ИТФ интернационала”.
Мечеви ће се играти на
теренима Спортског центра
„Младост”, а тениски програм ће сваког дана почињати око 9 сати. Свечано
отварање овогодишњег турнира планирано је за понедељак, 29. август, у 19 сати,
а од уторка почињу борбе у
главном жребу.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

КАЈАКАШКА РЕГАТА У ЗЕМУНУ

У Земуну је прошлог викенда одржана традиционална
кајакашка регата, на којој је
тренер ККК-а Панчево Ђурица Левнајић обавио последње провере својих такмичара
пред Првенство Србије.
У категорији мини-кајак
Лука Станчевски је освојио
прво место у једноседу, а златно одличје му је припало и у
двоседу са Антонијем Теофиловићем. Кадет Алекса Левнајић заслужио је сребро у К-1,
као и у двоседу с Виктором
Стаменковићем. У јуниорској
конкуренцији Иван Стојановић је други стигао на циљ у

трци једноседа, а Марија Кривокућа је зарадила бронзу у јуниорској конкуренцији и сребро у надметању сениорки.
Иван Крстић је био најбржи у
трци сениора, а у двоседу с
Николом Левнајићем освојио
је сребрно одличје.
Предстојећег викенда, од
26. до 28. августа, у Бачкој
Паланци ће бити одржано
Првенство Србије у кајаку и
кануу на мирним водама, на
коме ће учествовати и наши
олимпијци и освајачи сребрне медаље на Олимпијским
играма у Бразилу – Марко Томићевић и Миленко Зорић.

СЛЕДИ ПУТ У АТИНУ
Из Атлетског клуба Тамиш
стиже лепа вест: освајачи медаља на Првенству Србије у
брзом ходању у конкуренцији
до четрнаест година – Јелена
Васиљевић и Стефан Лазић –
добили су позив да учествују у
међународном кампу у Атини, који ће бити одржан од 26.
августа до 11. септембра.
Национални тим Србије
бројаће шеснаест чланова, а
поред њих, у главном граду
Грчке боравиће и атлетичари
из још двадесет европских
земаља, па се очекује преко
400 учесника.
С полазницима кампа радиће тренери из иностран-

ства, некадашњи освајачи
медаља са европских и светских шампио ната. То ком
трајања кампа Јелена и Стефан ће учествовати на две
трке на 3.000 метара у својој
категорији. Као члан репрезентације Србије у Атину
путује и тренер АК-а Тамиш
Зоран Коцић.

ШАХОВСКИ КУТАК
Anderson
ски се окитио сребром, а Ђорђе Рацић бронзом. У надметању триатлонаца рођених 2003.
и 2004. године најбржи је био
Огњен Перишић, а сребром се
окитио Лука Глигорић. Одлични су били и најмлађи. У
конкуренцији девојчица најбржа је била чланица ТК-а Тамиш Ива Божичковић, а сре-

бром се окитила Марта Медан, наша суграђанка која наступа за ТК „Михајло Пупин”.
Код дечака су сва одличја
припала Панчевцима. Победио је Богдан Јелача, сребро је
зарадио његов брат Стефан, а
бронзу Марко Глигорић.
Већ у суботу, 27. августа,
чланови ТК-а Тамиш биће на

новом искушењу. У Сремској
Митровици ће учествовати на
Првенству Србије у акватлону.
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Страну припремио

Александар
Живковић

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лц7)
Избор Р. Радојевић
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Наградни конкурс
Увелико траје време годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био,
а неко се тек спрема за одлазак из града.
Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан
примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића бр. 1, с личним
подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs фотографију
с летовања с назнаком где је она снимљена.
Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 23.
септембра – награда је ваша.
P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Одваљен!
Протоку времена и његовим пријатељима гозбу представља једење метала. Када вода и ветар дуго гризу, нема теорије да олук
не зарђа.
То се види и на фотографији.
Али није могуће да проток времена овако закриви решење које је човек створио да би себи живот учинио квалитетнијим; то
може да уради само човек. Односно, џибер.
Можда је баш из оне групације с графита на зиду у позадини.

Најлепша плажа у Пефкохорију. Права чаролија, уживале смо...
Пољубац и поздрав с плаже „Елефант”.
Марица Павловић, Баваништански пут 34

Марице, Марјана,
честитамо!

Цепај!
Зуб времена и пријатељи су и овде умешали прсте. Мада, јасно
је да нису довољно јаки да на овај начин поцепају пола фасаде у
центру града.
Поново им је помогао човек.
Докон.
Бесан.
Насилан.
Е, и таквих има у комшилуку, будите опрезни.

Од првог октобарског
броја „Панчевац” ће стизати
на вашу адресу.

Скућен!
Нема шансе да се неко у овој уџерици на Содари скућио.
Прокишњава.
Разлупана је, па дува са свих страна.
Унутра, видесмо, какиле су животиње, а богами и људи.
Па, добро, и неки људи су животиње.
Заборависмо, простор је скучен, са ч.
Због свега тога нема шансе да се тамо неко скући.

Овако браћа уживају...
Марјана Ћосић, Рашка 38

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?
Михајло
Манасијевић,
ученик:
– Често одлазим у
викендицу, а када је лепо
време, с другарима идем
у Градски парк. Распуст
је био сјајан, а сада
се припремам за школу;
већ су ми стигле књиге.

Леа Михајловић,
ученица:
– Углавном излазим
с друштвом у Градски
парк. Током распуста
сам била на мору,
а сада се припремам
за школу; већ сам
купила све што
је потребно.

Марија
Златановић,
ученица:
– Ишла сам у Врњачку
Бању на одмор. Дане
често проводим
с другарицама, а идем
и на базен. Сада се
лагано припремам за
нову школску годину.
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