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ДАЈЕ СЕ НА ЗНАЊЕ: СНИМА СЕ, ОД 1869.

Збогом, самосвојности – добро јутро, другачије Панчево
Шта би власник већинског
пакета акција „Панчевца”
– нови стваралац јавног
мњења у граду – морао да зна
Рођен 1869. Као „Панчевац”. У најранијој младости је због слободоумних
таласа које је емитовао, како би преживео, мењао имена. Током два светска рата, када је све у друштву стајало, није настављао вршење пресудног
утицаја на јавно мњење овога града,

то су чиниле пушке и топови. Али је
преживео, није убијен, постао је јачи.
Од средине деведесетих година
прошлог века, дакле две деценије, ни
динар није ни тражио ни добио од
очуха Града – решио је да се бори
сам за себе и да не зависи од других.
Преживео је и то што је скоро немогуће – српско тзв. тржиште. И развио
се, успут, у јединку од поверења. Бивао је и обожаван, баш као и обасут
мржњом, али никада остављен по
страни; Панчевке и Панчевци нису

били равнодушни према њему, јер
им је много значио, као старији брат.
Преживео је „Панчевац”, захваљујући преданом раду своје деце, и погубну прву приватизацију 2008. То
држави, прорачунатој маћехи, није
било довољно да га остави на миру –
решила је да га поново прода, да њој
буде боље. И, док читате овај текст,
биће продат ономе ко да највише. Па
шта буде.
Само, Панчевке и Панчевци и даље живе уз „Панчевац”; захваљујући

њима он живи пуним плућима, јак
као стена, непоткупљив. Он им много значи и данас: здрав је и прав
2015, у својој 147. години живота.
Старац – младић.
Нови власниче већинског пакета акција – мислите о свему овоме. Будите
будни. Премотавајте филм. Од 1869.
Синиша Трајковић, главни и
одговорни уредник „Панчевца”,
у име целе редакције и свих
осталих колегиница и колега
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Светла будућност, светлоцрна
Сви они што мисле да када се неко ко обитава у јавној сфери бави собом,
онда заправо шири неукус – апсолутно су у праву. Није лепо, молићу лепо,
причати о себи.
Али то важи само док та читава фабула не дође до медијског простора,
што јесте сфера јавног, а требало би да буде и самосвојног, независног. Јер
нема медија који постоји себе ради, да би постојао мора имати и публику,
а онда то више није прича о самом себи, већ о мноштву. Више о томе можете се информисати гледајући фотке и читајући текст на насловној страни овог броја, не бисмо да ширимо тему.
Додаћемо само још једно опажање: информисање о круцијалним стварима у Србији има светлу будућност. Додуше, светлоцрну. А нико не би више од новинара волео да је претходна констатација нетачна, односно да се
у неком од наредних бројева „Панчевца” на насловној страни неће појавити она певаљка Сеса, која има везе с Панчевом колико и куја Лајка. Мада,
да не грешимо душу, Лајка је, за разлику од првопоменуте, била у космосу, важна је, треба је лајковати.

***
Признајемо, све ово може изгледати као „мажење облина” кристалне кугле
у којој се види будућност, зато хајде да видимо шта се дешавало у прошлости и да из ње извучемо поуке.
За читање у нашем листу препоручујемо фељтон Зорана Ротара „Занатство у Панчеву (1795–2015), првих 220 година”. У једној од претходних
епизода стајало је следеће: „Коларски мајстор Лоренц Херман 4. априла
1808. тужи Магистрату ковачког мајстора Адама Кајзера што је врбовао његовог калфу Леополда Блашког и тиме му нанео штету. Магистрат је Кајзера казнио с три дана затвора уз обавезу да плати Херману 30 форинти на
име одштете. Калфа Леополд је кажњен са два дана затвора у гвожђу и враћен Херману”.
За разлику од времена прошлих, сада се врбовање посебно цени: да је
поменути Кајзер ових дана к себи привукао неког корисног Леополда, нико не би завршио у бајбокани, већ би први напредовао на страначкој хијерархијској лествици, а други почео да се исплаћује новим газдама.
Или, када би неки данашњи Кајзер убедио ововременског Леополда да за
потребе више силе треба да купи један одређени медиј, овај би му купио
два, за сваки случај. И за то би био адекватно награђен.
У нареченом фељтону постоји још једна прича о части и поштењу:
„Сава Јовановић 1. априла 1813. тужи варошког пандура Илију Ивкова
због злостављања. Ивков признаје да је одржавао везу с Јовановићевом женом и да је Саву ударио сабљом. Сава Јовановић признаје да је Ивкова ударио једном летвом. Сведоци, пред Магистратом, тврде да је Јовановић везао Ивкова за плот, а затим млатио штафлом. Јовановићева жена признаје свој недозвољени однос с пандуром Илијом. Живана Јовановић је осуђена на 25 батина, а исто тако и пандур Илија, с тим што се Илија имао одмах упутити на ратиште.”
И 2015. године правило је строго: можеш да будеш нечастан и непоштен,
чак и манијак, али ако резултати твог рада воде ка завршавању посла, ако се
тиме добијају проценти на изборима, ако лик и дело вође тиме нису укаљани, него он постаје, што је немогуће, још лепши и бољи – ти си цар!
Цареви тог типа не станују у „Панчевцу”.
***
Елем, сви они што издвоје 40 динара недељно и купе „Панчевац”, а таквих
суграђана је преко десет хиљада, имају право на сопствено мишљење о томе шта су платили, каква је роба. Људи изнутра, који новине стварају, опет,
држе до својих ставова – знамо да нико није савршен, али сматрамо да смо
у великој мери испунили свој „план и програм”: били смо информативни
и, истовремено, критични према власти. Уз то, понудили смо место свим
странкама које мисле да имају шта да кажу, односно иза чијих идеја стоје
грађани Панчева. Свој простор су имали и појединци и удружења грађана.
Пре свих они.
Могло је и боље, наравно. Иако нисмо наивчине, желимо да верујемо да
је управо то могуће с новим власницима већинског пакета акција.
Нећемо се начекати, ни ви, ни ми. Хајде да видимо...

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Како побољшати
имиџ Панчева?
„Градско руководство жели да побољша негативан имиџ Панчева, да
ребрендира наш град и представи га
у лепшем светлу како у земљи тако и
у иностранству”, изјавио је градоначелник Саша Павлов.
Иако звучи добро, намеће се питање да ли је то изводљиво или је
реч о немогућој мисији. О Панчеву
је последњих година објављено толико негативних текстова и вести
да су прве асоцијације на наш град
чак и код просечно обавештеног
грађанина из било ког места у Србији – загађеност ваздуха, бувљак,
пораст оболелих од рака и болести
дисајних органа, проблеми с дивљим таксистима, мањак чистача и
вишак административног особља у
„Хигијени”, крађе на споменику
Стратиште...
Међутим, то не треба да буде тако.
Довољно је сетити се бриљантних
успеха које су постигли панчевачки
спортисти и спортисткиње: Ања
Цревар, чланови клуба „Кликер”,
Нађа Хигл, Душан Борковић, Жикица Милосављевић и Предраг Стоја-

динов, чије фотографије могу да се
виде у холу зграде Градске управе.
То није све, јер су Панчево остатку
Србије и Европи у лепшем светлу
представили и филмски и ликовни
ставараоци, млади глумци, музичари,
организатори панчевачког карневала,
иницијатори бројних гастрономских
манифестација и други које нисмо
поменули. Такође, можемо да се поносимо Ђорђем Вајфертом, дугом и
богатом историјом, податком да је у
нашем граду снимљен велики број
филмова и телевизијских серија...
Из тога произилази закључак: у
овом граду можемо много боље и
имамо шта да понудимо. Потребно
је само да дође неки прави маркетиншки стручњак, повеже све добре
ствари у нашем граду и успешне
Панчевце, све то лепо „спакује” и
осмисли добру стратегију. Чекамо
таквог и надамо се да ће се у догледно време појавити.
Очекујемо да се жеља да другима
прикажемо Панчево у лепшем светлу неће претворити у неславан покушај побољшавања имиџа Србије у
иностранству. У то је уложен огроман новац, а резултати су никакви.
Да нема Новака Ђоковића и других
спортиста и уметника, за Европу бисмо и даље били примитивци са Балкана.
М. Г.

Пиарење
У земљи апсурда и „фризиране”
стварности сервиране од стране власти и (про)режимских медија, ништа више не може да чуди. У таквом
амбијенту није ни чудо што на челу
ЕПС-а, упркос свим баханалијама о
којима се већ дуже време навелико
говори, одолева извесни Александар
Обрадовић. Иако се месецима спекулише о његовој смени, он и даље
спискава милионе на разне рекреације, саветничке услуге, израде логоа и друге промоције (нешто слично имали смо и у овдашњем аферашком случају без преседана под називом „Апотека”).

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

За разлику од „сироте” Милојевићеве, Обрадовић се и даље несметано башкари у својој фотељетини.
Колико је човек безбрижан, говори
и то што се протеклих дана науживао у једном луксузном црногорском хотелу, у којем преноћиште
стаје тричавих хиљаду еврића. Кад
се човек тако пуних батерија вратио
да управља енергетским гигантом
(који на салду бележи милијарде губитка), прво је безусловно најурио
своју најближу сарадницу, шефицу
пи-ар тима.
Разлог више него смислен – није
га довољно бранила пред медијима
од напада због расипништва и других афера у којима је био главни
протагониста. Дакле, није лагала за
њега, што је вероватно био њен најважнији задатак.
А чему другом служи такозвани
пи-ар него да лаже и маже, то јест да
се рукама и ногама батрга против неумитне истине о бљузги коју праве
њихови послодавци.
Таквих је случајева унедоглед. Довољно је само присетити се како су то
радили они који су заступали интересе водећих људи у клубовима, посебно у таборима вечитих ривала. Формула је једноставна – ништа не признај, макар ти новинар то доказао
„црно на бело” (или „црвено на бело”,
свеједно). Добро, њих је лако и разумети, знајући то да су управе контролисане са „севера”, „југа” и других
проблематичних страна света, а с
тим браћалама се није шалити.
О такозваним страначким пи-аровима да и не паламудимо, будући да
је вештина извртања истине основни
предуслов за напредовање у партијским хијерархијама.
И како после да верујемо нашим
старијима када нас уче да се не сме
лагати, јер ко лаже тај и краде, а ко
краде тај иде у затвор да га грицкају
буве...
Е, тога (бар према броју реализованих судских пресуда) нема ни за лек
у земљи напредњака, социјалиста,
демократа и других поштењачина.
Ј. Ф.

Зоран Т. Поповић

• Ми не живимо као сав нормалан свет, јер хоћемо да изградимо
један виши квалитет живота.
• Доживео сам екстазу. Жена ме је довела до лудила.
• Ми мислимо на будућност. Сваки дан се питамо шта ће с нама
бити.
• Пристали смо на понуђени компромис јер је имао снагу ултиматума!

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Чак и голубови стигоше близу бога, кажу жабе. Еј, жабе, сада ћемо да се
истоваримо по свима вама, одавде нам пуца поглед, узвратише голупчићи.
Крст у Градском парку, ових дана

Снимио Зоран Компар

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

КАКО ВРЕМЕ БРЗО ЛЕТИ. ДО ЈУЧЕ СМО САЊАЛИ ДЕМОКРАТИЈУ,
А ВЕЋ ДАНАС ОНА ЈЕ ЗА НАС ПРОШЛОСТ.
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НАЈАВЉЕН ШТРАЈК У ШОСО „МАРА МАНДИЋ”

НЕЗАДОВОЉНИ НАСТАВНИЦИ И РОДИТЕЉИ
Судбина дневног
боравка извесна
Мањак простора
отежава рад
ПОДВИГ МЛАДЕ ПАНЧЕВКЕ

ЈП Дирекција
најављује почетак
изградње преко
потребног објекта

Ања Цревар иде у Рио

Наставници ШОСО „Мара
Мандић” једногласно су прихватили предлог да се, због
услова рада у тој школи, 1.
септембра ступи у штрајк, односно у потпуну обуставу наставе. Запослени су се одлучили на овакав радикалан корак
на наставничком већу одржаном у понедељак, 24. августа,
након што је директор те установе Бранко Куриљ упознао
запослене с реализацијом
пројекта изградње продуженог боравка. Наиме, на адресу
школе није стигао никакав одговор надлежних на допис директора у коме је он тражио
информације о томе зашто
још увек није почела изградња
објекта у кругу школе.
Малтретирање свих
Према речима Бранка Куриља, гнев наставника и професора потпуно је оправдан, јер
ће у тој специјализованој васпитно-образовној установи и
ове године бити тешко радити
уколико се нешто не предузме. Како је он рекао за наш
лист, тој угледној панчевачкој
образовној установи недостаје
око 400 квадратних метара
простора за неометано извођење наставе, а с губитком
дневног боравка (200 квадрата) проблем се погоршао, јер
су се поједине учионице током прошле школске године
користиле за потребе дневног
боравка. Све то је отежавало
рад како наставном особљу,
тако и самим ученицима.
Очекивало се да ће нехумани услови ове године бити

На месту старог биће подигнут нов дневни боравак
прошлост, али иако је новац
обезбеђен и у априлу потписан уговор с фирмом која треба да обави радове, машине ни
овог лета нису ушле у школско двориште. Запослени су
бесни јер се нико од званичника није одазвао и објаснио о
чему се ради. С друге стране,
незадовољни су и родитељи,
који најављују да ће се 1. септембра придружити наставницима у штрајку и да ће организовати шетње и протестно
окупљање испред зграде локалне самоуправе, јер сматрају да је потпуно неодговорно и
безобзирно то што ће њихова
деца и ове године бити изложена непотребном малтретирању.
Да подсетимо, прича о
дневном боравку ове школе
траје већ три године. Град је
неколико пута у буџету обезбедио новац за тај објекат,
али, како тврде у ЈП Дирекцији, којој је поверена реализација овог посла, ниједна фирма се није јавила на тендер.
Тек ове године, пошто је финансијска понуда задовољила

градитеље, потписан је уговор
с једном фирмом. Након процедуралних ствари (банкарске
гаранције итд.) извођач је 20.
априла уведен у посао.
Оправдано незадовољство
Фирма се обавезала да ће направити и неопходне пројекте. Јован Станковић, заменик
генералног директора Дирекције, сматра да је незадовољство родитеља и наставног
особља ШОСО „Мара Мандић” потпуно оправдано зато
што посао, који је из оправданих разлога морао да се заврши што пре, није финализован.
Па ипак, он сматра да грађани заборављају да је Дирекција јавно предузеће.
– Ми морамо да спроведемо
све процедуре и законске прописе који прате изградњу. Не
можемо да радимо мимо закона. Пробали смо да овај објекат прогурамо по тзв. хитној
процедури, тј. да инвеститор
има право да гради објекат и
да тек накнадно, за годину дана, обезбеди сву неопходну до-

кументацију и дозволе. Међутим, нисмо могли да приступимо изгради зграде одмах,
јер случај објекта у школи
„Мара Мандић” није испунио
законом прописане услове који то омогућавају – рекао је за
наш лист Станковић.
Како закон налаже, ушло се
у редовну процедуру прибављања и израде свих неопходних докумената. Према речима заменика директора Дирекције, стара зграда биће
потпуно срушена и на том месту ће бити подигнута нова.
Према динамици, радови
ускоро треба да почну и, како
кажу у том јавном предузећу,
ђаци ће у ново здање моћи да
уђу најкасније средином октобра. Јован Станковић је потврдио да ће присуствовати
новом наставничком већу, на
којем ће детаљно упознати
родитеље и запослене са свим
што се тиче пројекта изградње дневног боравка. Од тог
разговора зависи да ли ће 1.
септембра школа у Улици цара Душана почети да ради.
З. Станижан

ДРУГИ ПАФФ ПОЧИЊЕ 2. СЕПТЕМБРА

„Flotel Europa” на отварању
Организатори „Панчево филм
фестивала” представили су у
уторак, 25. августа, овогодишњи програм и филмске селекције на конференцији за
медије у фоајеу Културног
центра. Том приликом су говорили: уметничка директорка
Татјана Крстевски, директор
фестивала Огњен Главонић и
селектор Стефан Иванчић.
Други „Панчево филм фестивал” (ПАФФ) биће одржан
од 2. до 6. септембра на више
различитих локација у Панчеву. Филмске пројекције ће се
одвијати у оквиру шест филмских програмских целина.
Осмишљени су и разноврсни
пратећи садржаји. Фестивал
организују млади филмски
радници и уметници окупљени
око удружења „Панчевачки
филмски фестивал”, у сарадњи
с Културним центром Панчева
и Домом омладине Панчево, уз

подршку Града Панчева, Министарства културе и информисања Републике Србије и
Аустријског културног форума.
Други ПАФФ ће свечано
отворити филм „Flotel Europa” (режија: Владимир Томић;
монтажа и продукција: Срђан
Кеча), филм-есеј који је на
фестивалима „Crossing Euro-

pe” у Аустрији и „Beldocs” у
Србији добио награде за најбољи документарни филм.
Реч је о интимној исповести
аутора, који је био део групе
југословенских избеглица што
су, у потрази за азилом, завршиле усидрене у луци у Копенхагену, у хотелу на води
названом „Flotel Europa”. Фе-

У НЕДЕЉУ У БРЕСТОВЦУ

Сосина паприкијада
Брестовачка „Паприкијада”
биће одржана тринаести пут у
недељу, 30. августа, у центру
села. За разлику од претходних
издања те манифестације, захваљујући сплету околности,
овогодишње неће, као досад,
организовати локално удружење, већ недавно оформљен Актив жена „Соса”, па ће због то-

га она имати нешто измењен
назив.
Званичан старт „Сосине паприкијаде” заказан је за 8 сати, када ће почети продајна
изложба препознатљиве брестовачке врсте поврћа.
Два сата касније на платоу
испред Дома културе биће
приређен базар рукотворина,

који ће бити свечано отворен
у 11 сати. Одмах након тога
Тамбурашки оркестар „Неолит” побољшаће штимунг извођењем традиционалних војвођанских нумера.
И ту није крај, јер је за 18 сати заказан вечерњи концерт за
младе и мало старије.
Ј. Ф.

стивал ће бити отворен у среду, 2. септембра, у 20.30, у
Културном центру.
Исте вечери у биоскопу
„Аполо” биће приказана још
два филма – „Иранац” Мехрана Тамадона и „The Canal”
Ивана Каванага. У оквиру музичког програма, првог дана
ће наступити група „Ти” (плато Културног центра, од
22.30) и ди-џеј Марко Абрамовић („Штаб Погон”). (Детаљан програм Фестивала за све
наредне дане – од 3. до 6. септембра – биће објављен у следећем броју „Панчевца”.)
Овогодишњи ПАФФ се може
похвалити и познатим гостима
из иностранства који ће доћи и
представити своје радове. Између осталих, то су Ларс Хенрик Гас, директор филмског
фестивала у Оберхаузену, као и
британски редитељ Џулијан
Ричардс. Гост фестивала ће бити и Кристијан Бергер, познати
аустријски директор фотографије, номинован за награду
„Оскар”. Бергер ће одржати
бесплатан мастер-клас за све
заинтересоване на тему „Светлост и професионална расвета
– против технолошке диктатуре”. Мастер-клас ће бити одржан у суботу, 5. септембра, од
13 сати, у дворани Културног
центра. Још један гост, у оквиру посебних фестивалских
програма, биће и Пет Моријарти, стрип-уметник из Сједињених Држава.
С. Ћ.

У финалној трци на 400 м мешовито на Светском првенству у Сингапуру за јуниоре
Ања Цревар је остварила фантастичан успех. Сјајна Панчевка је у уторак, 25. августа,
као пета стигла на циљ (после
250 препливаних метара била
је трећа), али више од пласмана радује чињеница да је
успела да оствари А-норму за
Олимпијске игре, које ће следеће године бити одржане у
Рио де Жанеиру. Исто тако,
ова тинејџерка је још једном
срушила српски апсолутни
рекорд у овој дисциплини, а

тајмерица је после последњег
додира на циљу показала резултат 4:43,36. Њен успех је
још већи ако се узме у обзир
да је пливала у конкуренцији
девојака које су чак и две године старије од ње, али се још
једном показало да јака конкуренција доприноси постизању одличних резултата.
Ања Цревар је током
елитног такмичења представљала националну селекцију
Србије и у дисциплинама
200 м мешовито и 200 м
делфин.
С. Д.

Честитка
градоначелника
Градоначелник Панчева Саша Павлов упутио је најсрдачније честитке пливачици
Ањи Цревар за постигнуте
резултате на Светском првенству за јуниоре у Сингапуру.
„Желим да у име свих грађана Панчева, мојих сарадника и лично честитам Ањи Цревар на постигнутом резултату
на такмичењу у Сингапуру,
којим је остварила А-норму за
Олимпијске игре у Бразилу
следеће године. Овим великим успехом још једном је
доказано да су спортисти
најбољи амбасадори како
Панчева тако и наше земље.
Верујем да ће и у наредном
периоду наши спортисти наставити с постизањем ова-

квих, изузетних резултата,
који нас Панчевце, као и све
грађане Србије, чине поносним. Србија је земља спорта
и то Панчево препознаје.
Град и локална самоуправа
ће наставити да помажемо у
даљем развоју и афирмацији
спорта.
У Панчеву талената има
напретек, дугачак је списак
успеха наших спортиста
остварен у претходним годинама. Надам се да ће се тај
тренд наставити. Младој Ањи
желим да настави с низањем
одличних резултата. Сигуран
сам да ће тако и бити.”
Градоначелник Панчева
Саша Павлов

У СУБОТУ У НОВОМ СЕЛУ

Банатски рок
фестивал
Први „Банатски рок фестивал” биће одржан у суботу,
29. августа, од 20 сати, на
бетонском терену поред Дома културе у Новом Селу.
Поклоницима како чвршћег гитарског звука, тако
и нешто лаганијег рока
представиће се разноврстан састав бендова, који
ће свирати ауторске песме,
али и познате рок хитове.
Прво издање „Банатског
рок фестивала” обележиће

наступи бендова „Гитарта”,
„Период”, „Counterfate” и
„Dyakon” из Панчева и
„Уземљења” и „Изнебуха”
из Београда.
Овај завидан музички
подухват Слободана Стаматова из Новог Села, гитаристе без бенда, уједно
је и допринос обележавању великог јубилеја – 250
година од оснивања тог
места.
М. Ј.

ИТФ ИНТЕРНАЦИОНАЛ,
18. ПУТ У НАШЕМ ГРАДУ

Панчево у знаку
„белог спорта”
Тениски клуб „Динамо” и
Град Панчево поново ће доспети у жижу европске, па и
светске јавности наклоњене
„белом спорту”. На теренима Спортског центра „Младост” осамнаести пут ће бити одржан традиционалан
ИТФ турнир за играче до
осамнаест година, који од
ове године носи назив „Србија ИТФ Панчево 2015”.
Квалификације ће бити
одигране 30. и 31. августа, а
главни турнир почиње 1.
септембра и трајаће до 6.
септембра. Као и сваке године, у наш град ће доћи тени-

серке и тенисери из готово
целог света, па су тако већ
стигле пријаве из: Аустралије, Америке, Бразила, Боливије, Јапана, Кине, Шведске,
Холандије, Француске, Словачке, Италије, Шпаније,
Мађарске, Хрватске, Русије,
Енглеске, Украјине, Немачке, Финске, Турске, Македоније, Румуније, Црне Горе,
БиХ и, наравно, Србије.
Играће се сингл и дубл
мечеви, у обе конкуренције,
а турнир ће бити свечано
отворен у понедељак, 31. августа, у 19.30, на СЦ-у „Младост”.
А. Ж.
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У ГРАДСКОЈ УПРАВИ

СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Гости из Швајцарске

УСАГЛАШАВАЊЕ, НЕПОСРЕДНОСТ
И ПОГОДБЕ

– Панчево је интензивирало
сарадњу са Aмбасадом
Швајцарске, Немачким друштвом за међународну сарадњу и Швајцарском отвореном регионалном фондацијом за модернизацију општинских комуналних услуга. Очекујемо да ће наш град
имати користи од тога и да
ће се оне огледати у побољшању рада градских комуналних предузећа у Панчеву
и модернизацији процеса
управљања отпадом на Новој депонији која ускоро
треба да почне с радом.
Подједнако је важно и то
што су нам отворена врата

да конкуришемо за новац из
фондова Европске комисије
– изјавио је градоначелник
Панчева Саша Павлов.
Павлов је нагласио и да
градско руководство жели да
побољша негативан имиџ
нашега града, да ребрендира
Панчево и представи га у бољем светлу. Он је то изјавио
након састанка с представницима поменутих организација.
Тај скуп је одржан 26. августа у згради Градске управе, а с гостима су разговарали и Саша Левнајић, Сузана
Јовановић и Јелена Батинић.

САОПШТЕЊА
ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА

Унапредити положај
младих
Од 24. до 31. августа на
Власинском језеру се одржава Форум младих, у организацији Омладине Покрета социјалиста и њеног
председника Ивана Јездића.
„Да ли данашња омладина
има своје место у друштвеном поретку и какви су њена
улога и утицај? Да ли се положај младих може подићи
на виши ниво? Сурова стварност о редовима незапослених, образованих, младих
стручњака, о пољуљаним и
урушеним вредностима, бахатости и криминалу сваке
врсте, тешко да може формирати уточиште наде,
правде и једнакости за сва-

ког моралног човека, а камоли за млада бића”, наводи се
у саопштењу послатом медијима.
Покрет социјалиста наглашава и колико је жалосна прича младића који је
одлучио да се штрајком глађу бори за добијање запослења у панчевачкој болници и истиче како она није
једина.
„Залажемо се за побољшање положаја младих, за
њихово Уставом загарантовано право на образовање,
које ће применити у пракси
и својим радом допринети
развоју људске заједнице”,
пише у саопштењу.

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

И ми смо Ђуро Медић
„Да ли се још неко сећа када су крајем маја ове године
медији на сва звона објавили вест о томе како су Панчево и Бањалука нови добитници регионалног цертификата за повољно пословно окружење? Тада су
се политичари сликали из
свих углова и обећавали куле и градове. Том приликом
је тадашњи градоначелник
рекао: ’Влада Републике Србије такође има значајне
планове управо због близине Панчева главном граду’”,
пише у саопштењу.
Социјалдемократска странка истиче да је власт заборавила нашег младог суграђанина Ђуру Медића, који је прошле недеље започео штрајк
глађу како би дошао до запослења.
„Упућујемо питање министру привреде Жељку Сер-

тићу и Агенцији за приватизацију, а тиче се низа пропуста због којег је Панчево изгубило инвестицију од преко 100 милиона евра у панчевачкој стаклари. Питање
се односи на разлоге због
којих је процедура расписивања тендера за продају
Стакларе трајала толико дуго да је заинтересовани кинески инвеститор ’Чајна
глас лимитед’ планирани
новац и машине преусмерио у једну афричку државу”, такође се наводи у саопштењу.
СДС сматра да неко из
власти треба да објасни породицама око 180 запослених радника Стакларе због
чега ће у новембру, уколико
се до тада не појави други
заинтересовани купац, своја
права морати да траже као и
млади Ђуро Медић.

КРАЈИШКИ ДЕМОКРАТСКИ ФОРУМ

О забрани ћирилице
„Забрана употребе ћирилице у Вуковару није тек ексцес, нити недемократска
осорност хадезеовске већине. Крајишки демократски
форум сматра да се с једне
стране ради о рецидиву свијести и праксе из времена
такозване Независне Државе Хрватске, која је одмах
послије 10. априла 1941. донијела закон о забрани ћирилице, а с друге стране је
на дијелу континуитет политике из ратних деведесетих
година, коју симболишу
Туђман и злочини у ’Олуји’.
У политици културоцида лако се препознаје намјера да

се српски народ и физички
уклони с простора Хрватске.
Запањујућа је фактографска
грађа о наведеном, настала
захваљујући дјеловању, између осталих, и познатог
професора социологије села
др Светозара Ливаде. Милиони књига написаних ћирилицом нестали су у пламену
неонацизма у Хрватској”,
наводи се у саопштењу.
Крајишки демократски
форум сматра да ће борба
српског народа за слободу,
опстанак и равноправност у
Хрватској бити дуг процес
пун осцилација и неизвесности.

Заменик
председника
Скупштине
дефинитивно
волонтер
Градско веће је на седници
одржаној у среду, 26. августа,
усвојило нацрт одлуке о измени Статута града Панчева.
Одлучено је да заменик председника Скупштине не може
бити у сталном радном односу. Овај нацрт је прихваћен
једногласно, с обзиром на то
да, како се могло чути на седници Већа, претходни није
био у складу са Законом о локалној самоуправи. У ствари,
у питању је усаглашавање с
мишљењем инспектора Министарства за локалну самоуправу, које је недавно изненадило многе политичке факторе у граду.
Усвојен је и Предлог одлуке
о покретању поступка за куповину зграде дечје установе
„Бајка” непосредном погодбом. Милован Ановић из
Агенције за имовину овом
приликом је казао:
– На снагу су ступиле измене и допуне Закона о јавним
набавкама по којима се на поступак за прибављање непокретности или закуп земљишта, зграде или неке друге непокретне имовине не примењују одредбе Закона о јавним

Лето је, тек се загревају...
набавкама. Због тога морамо
да донесемо нову одлуку по
којој ће се прибављање спровести непосредном погодбом.
Већници су прихватили
трећу измену програма пословања ЈКП-а „Хигијена”, која
подразумева преусмеравање
средстава с опреме на радове.
– Измена није суштинска јер
финансијски резултат остаје
исти. Долази само до потребе
пребацивања с једних позиција

програма пословања на друге,
то јест са опреме на радове, али
је то веома битно за измену
плана јавних набавки – казала
је Милица Јовановић, директорка овог предузећа.
Већници су подржали учешће Панчева на конкурсу
„Европа за грађане”, као партнера на пројекту „Реке спајају
људе”. Конкурс је отворен до
1. септембра, а финансијски
све покрива Европска унија.

Такође, прихваћено је учешће
НИС-а на конкурсу Европске
уније „Хоризонт 2020”, с циљем унапређења система индустријске безбедности.
О томе шта су већници одлучили у вези с Нацртом одлуке о доношењу плана детаљне регулације нове депоније у нашем граду имаћете
прилику да читате у неком
од наредних бројева „Панчевца”.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

Медијски мрак и намештене приватизације
Чланови Српске радикалне
странке сматрају да приватизација локалних медија враћа
наш град у период од пре 50
година, као и да су за то криви
прозападна власт у Београду и
Европска унија. На конференцији за новинаре одржаној у
понедељак, 24. августа, они су
истакли да се залажу за истину и слободу говора, као и да
најоштрије осуђују кршење
ових основних демократских
принципа и „намештене” приватизације.
Зоран Вујасиновић, потпредседник Градског одбора
СРС-а, казао је:
– Европској унији, тој лицемерној творевини, која се проглашава ненадлежном када се
уништава српска ћирилица у
НДХ, смета да локална самоуправа буде власник медија,
али не сматра проблемом када се неко из Крушевца појави
с торбом новца и купи РТВ
Панчево. Јавност и појединци
морају се побунити против
овог понижавања, јер недељник „Панчевац” и поменута

телевизија представљају општи интерес свих грађана.
Он је додао и да се ова
странка противи финансирању фестивала „FreeDom Art”,
који, по њиховом мишљењу,
промовише западњачку треш
културу и негативне појаве у
друштву. Нагласио је и да су
изненађени како Нафтна ин-

дустрија Србије новчано помаже овакав догађај, јер су уобичајено за то надлежни
„Џорџ Сорош и компанија”.
Смиљана Гламочанин Варга, чланица председничког
колегијума СРС-а, овом приликом се осврнула на, како је
рекла, лоповлук у панчевачкој апотеци, јер је за скуп-

штинском говорницом прекидана и утишавана. Сматра да
доскорашња директорка Апотеке није крала сама, већ по
налогу и са својим саучесницима који су је на то место и
поставили.
– Бранка Милојевић је пре
избора за директора Апотеке
Панчево већ била кривично
гоњена због малверзација у
ужичкој апотеци. Вероватно ју
је то препоручило за место директора у нашем граду, јер међу нама Панчевцима нема таквих стручњака. Милојевићева је довела Давида Стокића,
финансијског директора из
Ужица, против кога је такође
подигнута кривична пријава.
Грађани не знају да су они и
даље на платном списку Апотеке Панчево – подвукла је
Смиљана Гламочанин Варга.
Српска радикална странка
истиче да решење локалне
власти да плате запосленима
у Апотеци буду надокнађене
из буџета заправо значи да ће
грађани надокнадити оно што
су СНС политичари покрали.

РЕАГОВАЊЕ НА САОПШТЕЊЕ „ДВЕРИ”, „ПАНЧЕВАЦ” БРОЈ 4623

Нека чудна математика
Јавно комунално предузеће
за превоз путника „Аутотранспорт Панчево” са ПО
Панчево има регистроване
редове вожње на међумесним линијама Панчево–Београд Дунав станица и Панчево–Београд АС. Регистрација редова вожње је у надлежности Министарства саобраћаја, грађевинарства и
инфраструктуре.

Страну
припремила

Сузана
Првуљ

У периоду од 05.30 до 19.30
интервал између полазака је 15
минута, а после 19.30 интервал
полазака је 30 минута, што је у
складу с вaжећим законима који регулишу област превоза
путника, јер није могуће регистровати редове вожње са интервалом између полазака мањим од 15 минута. У јутарњем
и поподневном вршном оптерећењу (шпицу) одређени број
полазака реализујемо са два
аутобуса због великог броја
путника који своје путовање завршавају у Београду.
Врло добро знамо распоред
рада школа, односно почетак

и завршетак наставе, те на
основу познатих података и
пројектујемо тзв. школске поласке. Искоришћеност капацитета наших возила пратимо
свакодневно, тако да ћемо
уколико буду повећани транспортни захтеви, увести додатне поласке.
Није нам позната математичка радња уз помоћ које сте
дошли до резултата да 12 нових аутобуса кошта као 52 аутобуса из донације с обзиром
на чињеницу да је донацијa
поклон, дакле не подразумева
новчану надокнаду. И молимо
вас, уколико познајете хумане

људе и људе добре воље који
би донацијом аутобуса помогли Граду Панчеву, односно
нашем предузећу да се обновом возног парка повећа квалитет услуге, обавестите Град
и наше предузеће, како бисмо
били спремни да заједничким
деловањем реализујемо донацију.
И на крају, за вашу информацију, дивљи превоз од грађана Панчева месечно „одузме” један нови аутобус.
Надзорни одбор
и руководство ЈКП-а АТП

Четвртак, 27. август 2015.
pancevac@pancevac-online.rs
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МИЛИЦА МАРЈАНОВИЋ, СЕКРЕТАР СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

НАПЛАТА ПОРЕЗА ПОБОЉШАНА

ПОГЛЕД ПРЕКО РЕКЕ

На рачуну више новца
него прошле године

Испипавање –
па докле може

Након недавног физичког
напада на службенике
важи нова процедура за
грађане који долазе
у Пореску управу
Наши суграђани који због било ког
разлога желе да се обрате службеницима градске Пореске управе однедавно морају да поштују нову процедуру.
Пре одласка на осми спрат зграде
Градске управе, на коме се налази
Секретаријат за пореску администрацију, најпре морају да у Градском услужном центру попуне формулар, у који уписују своје податке и
број личне карте, као и име и презиме службеника с којим желе да контактирају и разлог због којег желе да
разговарају с њим.
Милица Марјановић, секретар Секретаријата за пореску администрацију, изјавила је да је нова процедура за странке почела да се примењује после немилог догађаја од 7. августа у просторијама Пореске управе.
Подсећамо, тог дана је наш суграђанин Лазар Будин напао и повредио пореског инспектора Александра Јовичића и помоћницу секретарке Љубицу Валашко. Јовичића је
више пута изударао шољицом за кафу по глави, а Љубици је заврнуо руку и ударио ју је песницом у главу.
Насрнуо је на њих бесан због тога
што се пореска уплатница води на
име његове покојне мајке, што је неминовно јер оставински поступак
није завршен.
– То је било једино што смо засад
могли да урадимо како бисмо се заштитили, јер је незадовољство грађа-

Пише: Милош Васић

Трудимо се да максимално помогнемо грађанима
на већ дуже време изузетно велико.
Нисмо криви за то, јер немамо никаква дискрециона права да смањујемо пореске обавезе, већ једноставно
морамо да спроводимо прописе које
су донеле републичке институције.
Поред тога, увек се трудимо да грађанима максимално изађемо у сусрет, па они који не могу да плате
порез одмах када им стигне уплатница, могу то учинити након договора с нашим службеницима у више
месечних рата – истакла је Михајловићева.
Она је изјавила и да је током ове
године наплата пореза од физичких

ПАНЧЕВО УЧЕСТВУЈЕ У ПРОЈЕКТУ „SERBIAN PUZZLE”

Представљање историје,
културе и привреде града

лица износила осамдесет процената.
Према њеним речима, у првих седам
месеци на рачуну је било 25 милиона динара више него у истом периоду прошле године.
– Од физичких лица прошле године је наплаћено 190.518.074 динара,
а ове године 215.314.525 динара. Такав резултат је остварен и поред тога
што је требало да наплата за ову годину буде мања с обзиром на смањење цене квадратног метра у свим зонама, као и на то да је пореска стопа
за земљиште преполовљена. Међутим, боља наплата пореза на имовину грађана резултат је ефикаснијег
рада радника Секретаријата и увођења високих казни за оне који не плаћају на време ову обавезу – додала је
Марјановићева.
М. Глигорић

Ево је ових дана група од око три
хиљаде потписника затражила да
се у хрватској војсци као службени поздрав уведе оно усташко: „За
дом – спремни”. Ионако се виче
по фудбалским утакмицама и
концертима оног Томпсона, па
мора бити да је добро и народу уз
срце прирасло. Уосталом, кажу за
дом спремни домољуби, то је „стари хрватски поздрав” још из опере
„Никола Шубић Зрински” (није,
али ко би сад ситничарио...).
Овај унебовапијући безобразлук
и бедастоћа није ништа изненађујуће: хрватска десница, како она конзервативна, тако и неоусташка и
изравно нацистичка, већ месецима
гура се у јавност и испипава колико
дубоко може да забразди. Кампања
против ћирилице траје годинама;
почели су и напади на загребачке
„Новости”, недељник „рационалне
мањине”: да тамо – замислите – пишу и Хрвати о свему и свачему, а не
само Срби за Србе и о Србима, како
би приличило „мањинском гласилу”, је ли, а то све финансира хрватска држава из буџета. Загребачке су „Новости” колатерална штета:
не смета десници та етнички мешана операција; смета јој што је
реч о критичном и поштеном новинарству, демократско-социјалистички оријентисаном, дакле левичарском, чега иначе више нема у
медијима – затукло их.
Него, има ту узрок тога разлога:
подбрцкивањем посусталог шовинизма, уз пастирско саслуживање
Цркве у Хрвата (као и обично),
Карамарко и његов ХДЗ сада муче

владајућу коалицију премијера
Милановића. То му дође као тамни вилајет: ако реагују, кајаће се;
ако оћуте, кајаће се. Карамарко
привлачи себи десно-шовинистичко и клерофашистичко бирачко тело које ионако никада не
би гласало за Милановићев СДП,
али би га могле поделити екстремно десне неоусташке странчице које су свадљиве и стално нешто хоће за себе (паре и положаје,
наравно). Милановић и његови
пак плаше се да реагују, све из
разлога демагошких (ко ће против
„народа”?), па ће тако и пропасти
на тим неким општим изборима
крајем године.
Молим: одлука Градског вијећа
Вуковара о уклањању ћириличких
табли противзаконита је и неуставна; то се види голим оком.
Влада је, међутим, на одмору, па
ће тек касније да то Градско вијеће распусти – што мора да учини.
Неодлучност у политици јамчи
пораз, сетимо се Тадића и ДС-а.
Председница Хрватске, гђа Колинда, одбила је ту блесаву идеју о
усташком поздраву у војсци одмах
и одрешито; може јој се, а и ови су
га прекардашили само тако.
То што је иницијатива потекла
од преко три хиљаде „интелектуалаца, јавних радника, новинара и
црквених кнезова”, наравно да не
значи ништа. Уосталом, толико
будала има свуда, обично више од
паметног света. Сетимо се само
колико је наших будала радило
свињарије и потписивало свашта;
свакако више.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ СТЕ СПРЕМНИ ЗА ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ?

Нека се завеса подигне

С. МРКАЈА

Од 24. до 28. августа Панчево ће
имати своју презентацију на интернет страници Министарства за државну управу и локалну самоуправу
„Serbian Puzzle”, на којој се сваке недеље представља по један град или
општина и промовишу њихова традиција, култура, туризам, гастрономија и инвестициони потенцијали.
Наш град ће искористити то за
представљање привредних потенцијала, историјата зграде Градске управе, као и за промоцију „Штрудлијаде”
и „Панчево филм фестивала”. Поред
тога, посетиоци сајта ће моћи да се
упознају и с ликом и делом познатог
панчевачког индустријалца, банкара
и филантропа Ђорђа Вајферта.
Градоначелник Панчева Саша Павлов изјавио је да се то одлично поклапа с плановима и настојањима
локалне власти да се Панчево озбиљније промовише и брендира на локалном, регионалном, националном
и међународном нивоу.
– Желимо да се бавимо тиме плански и стратешки, кроз један озбиљан
и свеобухватан процес унапређења
имиџа Панчева у широј јавности. То
је планирано и у новој стратегији
развоја нашег града. Захвални смо

Министарству за државну управу и
локалну самоуправу на прилици да
кроз „Српску слагалицу” представимо Панчево на интересантан начин.
Очекујемо да ће наша промоција током пет дана, колико ће трајати,
имати одјека и да ће преко медија и
друштвених мрежа доћи до публике.
Значај овог пројекта Министарства
за државну управу и локалну управу
јесте у томе што он пружа могућност
упознавања с бројним градовима и
општинама широм Србије. Уз то,
„Serbian Puzzle” је добра прилика и
да се инострана јавност добро упозна
са сваком нашом средином која се
буде представила на том сајту. Посебна важност овог пројекта је у томе
што ће послужити за продубљивање
сарадње и везе између градова и општина, на једној, и Министарства
државне управе и локалне самоуправе, на другој страни. Он ће бити користан и за унапређивање комуникације и размене информација и за
стварање добрих контаката. То су све
предуслови да унапредимо локалне
самоуправе широм Србије у добре
сервисе који ће увек бити на услузи
грађанима и инвеститорима – закључио је Павлов.
М. Г.

А. ЈОВАНОВИЋ

Већина школараца се сигурно већ
пита да ли је могуће да је распуст
прошао и да почиње нова школска
година. Да, могуће је. У уторак, 1.
септембра, хиљаде основаца и средњошколаца поново ће заузети своја
места у школским клупама. Сваки
почетак је тежак, а страх од неизвесности је један од израженијих. Свакако, најтеже ће бити првацима,
онима који крећу у пети разред, као
и ученицима који полазе у средњу
школу. Јасно је и због чега. Они други су већ навикли на почетке. Нова
школска година доноси и немале издатке, а иако смо много пута чули да
је школовање бесплатно, питајте родитеље да ли је то сасвим тачно. Једно је сигурно – за ученике, али и за
родитеље и наставнике, следе нова
искушења.
СЕЛЕНА МРКАЈА, ученица четвртог
разреда:
– Одморила сам се добро током
распуста и потпуно сам спремна за
полазак у четврти разред. Мислим да
ће нам свима који смо завршили
трећи, сада бити мало теже, али се
надам да ће све бити уреду. Већ сам
сав школски прибор набавила, а

Ж. СКОРИЋ

Д. МРКАЈА

књиге ћу добити преко школе. Радујем се поновном сусрету с другарима, јер ми баш сви недостају.
АНДРЕЈ ЈОВАНОВИЋ, тенисер:
– Брзо ми је прошао распуст. Био
сам у Грчкој на мору, а сад чекам да
почне школска година, иако се не радујем превише. То кажем јер ћемо у
шестом разреду добити нов предмет,
а то је физика. Ипак, надам се да ћу
са успехом савладати и те лекције.
Иначе, спреман сам за школу, а књиге ћемо добити кад настава почне.
ЖЕЉАНА СКОРИЋ, гимназијалка:
– После завршетка осмог разреда
помало ми је све чудно. Битно ми је
да од почетка првог разреда у Гимназији добро кренем, као и да се на
прави начин упознам с новим друштвом. Знам да је велика разлика између основне и средње школе и колико је Гимназија захтевна као школа, али ја сам спремна и надам се да
ће све бити у реду.
ДАНИЦА МРКАЈА, ученица:
– Током лета сам се добро одморила. С родитељима сам била на мору,
а већ ми је помало и досадно, па једва чекам да почне нова школска го-

А. ЈОВАНОВИЋ

И. БЕЛОШЕВИЋ

дина. Крећем у шести разред, а то је
за мене новина из много разлога.
Знам да ће бити мало теже у односу
на пети, али даћу све од себе да будем успешна у школи.
АНДРЕЈ ЈОВАНОВИЋ,
фудбалер:
– Одморио сам се на распусту колико сам могао, јер је ово лето било
топло као ретко које. То ме је много
уморило. Сваке године је помало тежа настава, али то је нормално, јер
идемо ка крају основне школе. Добијамо и неке нове предмете, али знам
да се исплати учити јер се на крају,
кад буде резултата, то најбоље примети.
ИВАНА БЕЛОШЕВИЋ,
средњошколка:
– Једва чекам да почне школска
година. Лепо сам се одморила и
спремна сам за нови почетак. После
основне школе жеља ми је била да
упишем Техничку школу и она ми се
остварила, јер волим да цртам, а
уписала сам смер архитектонски
техничар. Очекујем да од школе добијем добру основу како бих касније
наставила да се образујем.
Анкетирао С. Дамјанов
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ХРОНИКА
ДР ВЕЉКО БОЖИЋ, НАЧЕЛНИК ОРЛ ОДЕЉЕЊА

ХИТНА ПОМОЋ

Mногима сметала
промена времена

Пише: Драган Лукић,
главни техничар
Запослени у Служби хитне
помоћи имали су прошле
недеље пуне руке посла.
У нашој амбуланти смо
прегледали 470 особа различитих узраста, обавили
смо око 200 кућних посета,
34 пута интервенисали на
јавним местима и у граду
транспортовали 150 лица, а
ван града, до бања и београдских болница, превезли
око 140 пацијената.
Наш је утисак да је протеклих дана било доста оних
који нису добро поднели
наглу промену времена,
престанак врућина и пад
температуре. То се највише
односи на срчане болеснике
и оне који болују од високог
притиска.
Током прошле недеље је
прегледано и шездесеторо
дечака и девојчица који су
имали неку вирозу или високу температуру. Кад је о
томе реч, хтео бих да апелујем на родитеље деце која се
разболе да када им затреба
помоћ, не долазе код нас,
већ да иду у Предшколски и

Школски диспанзер. Подједнако је важно и то да буду стрпљиви док антибиотици који су преписани њиховој деци не почну да делују,
јер је немогуће преко ноћи
очекивати добре резултате.
Посебно бих желео да
скренем пажњу на проблеме
који настају током телефонског разговора грађана с нашим диспечерима. Када им
постављају питања, диспечери то не раде из хира, већ да
би добили што више информација и стекли што потпунију слику о пацијенту коме
је потребна наша помоћ. Зато је важно да они који нас
зову буду смирени, да нам не
прете, већ да сарађују и одговоре на свако питање које им
диспечери поставе. Требало
би да буду спремни да и сами реагују уколико им диспечер каже шта треба да ураде док не стигне наша екипа.
Поред тога, имамо још један проблем, који је нарочито приметан када морамо
да пребацујемо болеснике у
болнице или бање. Има
много оних који сматрају да
су завршили посао након
што нас позову и затраже
нашу интервенцију, а не
треба да буде тако. Уместо
тога, неко од чланова породице требало би да све време буде уз болесну особу
док се до краја не заврши
њен пријем у бању и болницу, а не да се очекује да за
то буду задужене наше медицинске сестре и лекари.
Ми ћемо увек помоћи, али
људи не треба да очекују да
ми урадимо баш све.

ОВИХ ДАНА У НАШЕМ ГРАДУ

Обновљена
сигнализација
Ненад Мирковић, помоћник секретара у градском
Секретаријату за инспекцијске послове, изјавио је да је
поводом почетка школске
године ових дана обављена
контрола вертикалне и хоризонталне
саобраћајне
сигнализације у близини
свих школа у граду.
Он је нагласио да је том
приликом утврђено да је ситуација задовољавајућа што
се тиче саобраћајних знакова, а када је реч о ознакама
пешачких прелаза на асфалту, као и ознакама „школа”,
неопходно је да на неким
местима оне буду поново
офарбане, јер су избледеле.
Због тога је саобраћајна
инспекција наложила Дирекцији за изградњу и уређење града, која је задужена
за одржавање свих саобраћајница на територији Панчева, да то буде урађено,
што је и учињено.
Припреме за почетак
школске године започела је
и саобраћајна полиција. И
овог септембра, као и претходних година, испред свих
школа у граду дежураће патроле саобраћајне полиције,
ЧИТАЈТЕ

које ће контролисати саобраћај сат времена пре и после завршетка наставе.
Саобраћајци ће посебно
пратити има ли возача који
када се приближе школама,
возе брже него што је дозвољено и они који буду примећени да крше прописе, биће
због тога кажњени. Најављено је и да ће полицајци у цивилу снимати све возаче, тако да ће евентуални саобраћајни прекршаји бити документовани и коришћени
пред судијама за прекршаје.
Полицајци у цивилу ће посебно водити рачуна о возачима који се не заустављају
испред семафора и не пропуштају пешаке.
На срећу, последњих неколико година испред панчевачких школа није забележена ниједна саобраћајна
несрећа која се завршила
повређивањем или страдањем најмлађих. Ово је врло
важно ако се узме у обзир да
је, на пример, у Београду
прошле године једанаесторо деце повређено у удесима који су се догодили у непосредној близини школа.
М. Г.

И У ЕЛЕКТРОНСКОМ ИЗДАЊУ
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СВЕ ВИШЕ ПАЦИJЕНАТА СА АЛЕРГИJАМА
Расте број оних који
се жале на алергијске
реакције због удисања
полена амброзије
На Одељењу за оториноларингологију Опште болнице у
последње време је све више
наших суграђана који се жале
на алергијске реакције изазване пушењем, прашином,
грињама, конзумирањем воћа
и поврћа у којима има пестицида или намирница са адитивима и конзервансима, као
и удисањем загађеног ваздуха
из јужне зоне.
Начелник ОРЛ одељења dr
sc. med. оториноларинголог
Вељко Божић упозорио је да
је ових дана нарочито приметан број оних који се жале на
алергије због амброзије. Он је
зато апеловао на надлежне у
граду да што пре почну да је
интензивно косе.
– Ситуација је гора него
прошле године јер је због великих врућина и дуготрајне
суше дошло до превременог
сазревања и сушења амброзије, па је има доста у ваздуху.
Ово је тек почетак, јер у септембру и октобру очекујемо
врхунац њеног деловања. Када
организам дође у додир са
алергеном попут амброзије,
најчешћи знаци алергијске
реакције су свраб, цурење из
носа, отеченост очију – конјунктивитис, црвенило по кожи и осип. Испољавање алергија варира од особе до особе,
а може се кретати у распону
од мањих иритација до анафилаксије, хитног стања које
може бити опасно по живот.
Већина алергија, па и оне које
изазива амброзија, не може се
трајно излечити, јер медицина још увек нема одговор на
то. Након што се неком пацијенту препише терапија, њена
примена може само да помогне и олакша симптоме алер-

У граду као што је Панчево посебно су угрожени пушачи
гије. Добро је што је доста људи створило имунитет, па њихови организми не реагују на
алергене, али је с друге стране
пуно оних с којима то није
случај, па је мало потребно да
осете здравствене проблеме –
изјавио је др Вељко Божић.
Зашто је пушење опасно
Он је посебно упозорио на
штетност пушења. То је аргументовао тиме да је научно
утврђено да је дувански дим
након што се удисањем унесе
у организам, изузетно погодна подлога за кумулирање полена и свих других алергена
којих има у ваздуху. Према
његовим речима, подједнако
је опасно пушити у присуству
деце, као и то ако су пушачи
људи који су имали алергијске реакције.
– Пушење нам је проблем
број један зато што нам се често дешава да успемо да откријемо шта је узрок алергија

и препишемо адекватну терапију, али резултат не буде добар зато што пацијент неће да
прекине пушење. Рећи ћу и то
да су сви они код којих смо
открили карцином гркљана, а
он је у драматичном порасту,
били пушачи. Радили смо петогодишњи скрининг ситуације у јужном Банату и видели смо да 80 одсто болесних
од те врсте рака чине радно
способни људи, узраста од 20
до 60 година. То би требало да
забрине државу. Није исто
кад оболи неко радно способан и неко са седамдесет година – нагласио је Божић.
Он је упозорио да се на ОРЛ
одељењу бележи и пораст деце која болују од алергијског
ринитиса због удисања загађеног ваздуха. Према његовим речима, ситуација је незнатно боља откад фабрике у
јужној зони не раде пуним капацитетом, али је и даље забрињавајућа.

Божић је додао да су приметни и случајеви деце која
су имала алергијске реакције
због дуготрајног конзумирања
слаткиша у којима има конзерванса.
„Зеленило” већ коси амброзију
Поводом упозорења др Вељка
Божића да је у последње време све више оних који се жале
на алергијске реакције због
амброзије, разговарали смо с
надлежнима у „Зеленилу”.
Према речима Жење Маринковић, саветнице за просторно
планирање, радници тог јавног комуналног предузећа су
већ обавили кошење амброзије и у највећем делу града су
завршили њено уклањање.
– У граду немамо проблема
зато што не може доћи до њеног цветања на јавним површинама, које се редовно косе.
Највећи проблем су нам површине које су на периферији
града, на ободу, а доста су велике, као што је део око Хиподрома, старог црепајачког пута, стазе Монца на Котежу и
пољане иза „Азотаре”. Амброзије има и на пољопривредном земљишту које након
брања других култура остаје
слободно. Њој погодује неуређено земљиште, као и оно на
коме има шута, шљунка, грађевинског материјала итд.
Она успева тамо где друге
биљке не могу. „Зеленило”
сваке године коси амброзију,
јер Град издваја за то новац.
Ове године је за ту сврху обезбеђено милион динара. Хтела
бих да кажем и то да ми не
уништавамо амброзију хемикалијама, већ је косимо тзв.
тримерима. Нажалост, не можемо да покријемо комплетну територију града, јер има
површина које су у приватном
власништву и не одржавају се
на одговарајући начин – додала је Маринковићева.
М. Глигорић

ПОРЕСКА УПЛАТНИЦА ШОКИРАЛА ЈЕДНОГ ПАНЧЕВЦА

Мора да плати два милиона динара!
Наш суграђанин Душан Бундевић доживео је стрес након
што му је из панчевачке филијале Пореске управе Србије
стигла уплатница на којој пише да у року од пет дана мора
да плати два милиона двадесет седам хиљада динара или
ће у супротном бити кажњен.
Наведено је и да ће се, уколико не поступи по том решењу, казна спровести тако што
ће Пореска управа почети поступак принудне наплате одузимањем дела његових редовних новчаних примања, непокретне и покретне имовине.
У решењу које је Бундевићу уручено на кућну адресу
прецизирано је да се пореска
обавеза коју мора да измири
односи на доприносе за
здравствено осигурање које
морају да плаћају физичка
лица, власници пољопривредног или шумског земљишта и пољопривредници ко-

јима је земљорадња једино
занимање.
Револтиран таквим пореским решењем, Бундевић је
ангажовао адвоката и решио
да потражи правду на суду.
Његов бранилац је у панче-

вачкој филијали Републичког
фонда за пензионо и инвалидско осигурање извадио потврду да се Бундевић не налази у
евиденцији обвезника који
плаћају пензијско и инвалидско осигурање, ни као запо-

слено лице, ни као пољопривредник или приватник.
Сличну потврду је добио и у
панчевачкој филијали Републичког завода за здравствено
осигурање.
Након тога Бундевићев
адвокат је послао званичан допис директору панчевачке филијале Пореске управе Србије.
У њему је затражио да му на
основу Закона о доступности
информација од јавног значаја
буде одговорено на основу чега је уплатница са шокантним
новчаним износом послата
његовом клијенту.
„Из потврда које сам приложио јасно се види да мој штићеник нема здравствену књижицу, па није користио никакве здравствене услуге још од
1971. године на терет Завода
за пензионо и здравствено
осигурање”, пише, између
осталог, у наведеном допису.
М. Г.

ИСПРЕД ЗГРАДЕ ПАНЧЕВАЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ

Стражари наоружани калашњиковима
Последњих неколико месеци
испред улаза у панчевачку Полицијску управу могуће је видети полицајце наоружане калашњиковима, као и у неким
другим градовима у Србији.
Поводом тога многи грађани су на друштвеним мрежама постављали питање због
чега је предузета та мера, а
било је и оних који су посум-

њали да је уведено ванредно
стање али да то није јавно саопштено. Међутим, те сумње
су без основа и нема никаквих
разлога за забринутост.
Највиши функционери у
Министарству унутрашњих
послова Србије одлучили су да
испред улаза у полицијске станице почну да стражаре полицајци наоружани аутоматским

пушкама након терористичког
напада на полицијску станицу
у Зворнику и акције македонске полиције у Куманову.
Подсећамо, у првом случају
наоружани младић муслиманске националности 27.
априла је утрчао у полицијску
станицу у Зворнику са аутоматском пушком и, након што
је узвикнуо: „Алах је велики”,

отворио ватру и убио једног
полицајца, а двојицу ранио.
Други полицајци су га након
тога ликвидирали.
У Куманову је већа група
албанских терориста 10. маја
напала тамошњу полицију и
том приликом је убијено осам
полицајаца, а 37 их је рањено.
Убијено је 10 терориста, а 30
их је ухапшено.
М. Г.
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ЗАВРШЕН ПЕТИ ЕДУКАТИВНО-РЕКРЕАТИВНИ КАМП

МЛАДИ СЕ ВРАЋАЈУ ПРИРОДИ
Буђење свести
о томе да је сваки
дан битан
Полазници кампа
били потпуно
искључени
из цивилизацијских
токова
Пети едукативно-рекреативни камп под називом „Друштво у природи” завршен је у
недељу, 23. августа, на Чардаку, а у њему је учествовало
двадесет ученика од 16 до 18
година из панчевачких средњих школа. За едукацију
средњошколаца су били задужени чланови Планинарског
клуба „Соко”, Одреда извиђача „Надел” из Старчева,
Астрономског удружења „Милутин Миланковић”, Клуба
путника Србије, клубова
„Компас” и „Буди мушко”,
удружења грађана „Сунцокрет” и „На пола пута”, Женске мировне групе (ЖМИГ) и
многи други.
Циљ програма је био да
млади науче како да правилно користе слободно време
током распуста. Полазници
кампа су били потпуно искључени из цивилизацијских
токова. Било им је ускраћено
право на коришћење интернета и друштвених мрежа, а
све с циљем да се потпуно
предају природи. Током седам дана дружења и учења
невладине
организације,
спортска удружења и појединци организовали су многобројна предавања и низ
различитих интерактивних
радионица у којима су ученицима представили своје бесплатне програме за младе и
скренули им пажњу на вредности које они промовишу.
Тако су чланови Астрономског друштва „Милутин Миланковић”, који су претходних година за грађане организовали гледање звезда,
упознали полазнике са својим акцијама и циљевима
својих кампања. Клуб „Буди
мушко”
и
организација

РЕНОВИРАЊЕ ШКОЛА

Нови светларник

Ученици нису имали приступ интернету и друштвеним мрежама
ЖМИГ промовисали су толеранцију и борбу против дискриминације.
Живот какав јесте,
а не наша пројекција
Координаторке и вође групе
биле су Марина Грујић и Марија Милосављевић. Оне су
истакле да је за камп карактеристично то да је програм
сваке године другачији, јер
као предавачи учествују представници различитих организација.
– Трудимо се да их васпитавамо на природан начин,
кроз разговор. Предочавамо
им како треба да се понашају
према родитељима и у школи
и упознајемо их са животом
какав он заправо јесте, а не
како су они замислили – рекла је за наш лист Марина
Грујић.
Према речима организатора, све је било осмишљено тако да цео дан буде испуњен активностима, скоро без пауза.
На пример, ујутру су учеснике
будили песмама које подстичу
на размишљање и реакција
средњошколаца је била феноменална. Идеја координатора

је била да код учесника развију свест о томе да је сваки дан
битан и да не треба да губе
време на глупости, већ да погледају око себе и помогну
онима којима је то потребно.
Наша саговорница је истакла
да се оваквим погледом на
свет личност преображава и
излази из чауре. Како је рекла,
то их нагони и мотивише да
испробају нове ствари, уче како да воле и поштују себе и да
сваки прогрес који желе да постигну зависи од њих самих.
Нова пријатељства
и бољи резултати
Марина Грујић је истакла да
је веома задовољна резултатима кампа. Приметан је пораст
броја волонтера и полазника,
а код многих је камп, када је
реч о резултатима у школи,
позитивно утицао на њихов
однос према обавезама и према раду.
– Дешавало се да су нас родитељи звали и захваљивали
због промена које су деца показала након кампа – поносно
прича координаторка.
Обе менторке издвајају да
им је посебно драго то што су

с младима изградили такав
однос да им се многи и након
завршетка кампа јављају да
би причали о проблеми с којима не могу разговарати са
старијим особама.
Једна од учесница, Марија
Игњатовић, у кампу је стекла
нове пријатеље и прикључила
се једној друштвеној организацији. Према њеним речима,
камп јој је много значио, јер је
током предавања научила и сазнала нове ствари које ће моћи
да примени у даљем животу.
Иницијатор кампа је Марија Команов, а његов значај за
развој младих људи сагледали
су и надлежни у Министарству за омладину и спорт, тако да су им прве године реализације овог програма пружили финансијску подршку.
Наредних година је Град помогао овај пројекат, али, како
тврде наше саговорнице, и даље постоје финансијски проблеми, који су сваким даном
све већи. Међутим, како кажу, упркос томе, оне су оптимисти и верују да ће наћи начин да ова идеја и даље живи.
А. Баба

АП ВОЈВОДИНА ПОМАЖЕ ШКОЛАМА

Вијаче, лопте и ластише у руке!
Мариника Тепић:
„Недопустиво је да
се деца у школама,
у којима проводе
готово читав дан,
не баве физичком
активношћу”
Иновативни
и креативни
реквизити омогућиће
учитељицама,
учитељима и ђацима
максималан учинак
Покрајински секретаријат за
спорт и омладину издвојио је
30 милиона динара за куповину спортских реквизита за наставу физичког васпитања за
103 основне школе у Војводини, односно за све војвођанске
основне школе које немају сале за физичко или су оне неадекватне, дотрајале и небезбедне за одржавање наставе
физичког васпитања. Оне чине трећину укупног броја
основних школа у Војводини,
а међу њима су како подручне,
тако и матичне школе, са по
више стотина ђака.
Опремање основних школа
у Војводини спортском опремом и реквизитима један је од

најзначајнијих циљева проистеклих из Стратегије развоја
школског спорта у АПВ и пратећег акционог плана. На
основу најновије базе података тог секретаријата о стању и
опремљености сала основних
школа у Војводини, Секретаријат је у сарадњи са Савезом
за школски спорт Војводине
пописао све реквизите неопходне за квалитетно спровођење наставе физичког васпитања, нарочито у школама које
за то користе адаптиране учионице или напросто стандардне учионице.
– Опрема и реквизиторијуми које смо обезбедили у сарадњи са Савезом за школски

спорт Војводине служиће не
само за наставу већ и за ваннаставне активности, за квалитетно провођење великих
одмора, када дежурни ученици увек могу дати на коришћење у школским двориштима бројне реквизите, као
и за најразличитије активности током викенда, летњих и
зимских распуста. Недопустиво је да се деца у школама,
у којима проводе готово читав
дан, не баве физичком активношћу, која је предуслов за
њихово здравље. Недопустиво
је да деца после два часа седења изађу на велики одмор да
нешто презалогаје и опет седе. Дајте им вијаче, лопте и

ластише у руке и цело двориште ће зачас трчати и скакутати. Деца нису свесна колико
кроз игру чине за своје здравље и дужи и квалитетнији
живот – рекла је секретарка
Покрајинског секретаријата
за спорт Мариника Тепић
приликом прошлонедељног
сусрета с директорима школа
у Соколском дому, где су и демонстрирани примери коришћења потпуно иновативних
реквизита.
Секретаријат и Савез су нарочито обратили пажњу на
нижи основношколски узраст, на ученике од првог до
четвртог разреда, водећи посебно рачуна о опреми, иновативним и креативним реквизитима који ће учитељицама, учитељима и ђацима
омогућити максималан учинак на минималном простору. Сваки сет садржи више
десетина реквизита – од струњача (мањих, већих и косих)
до шведских сандука и мердевиница, трамбулина, лопти
за разне лопташке спортове,
балансера, полигона, лествица, препона и бројне друге
наставне и тренажне опреме.
С обзиром на велику количину ових сетова, њихова расподела ће се одвијати више дана и недеља.
З. Ст.

Приближава се почетак нове школске године и радови
у школама се приводе крају.
Захваљујући Граду Панчеву
и покрајинској власти током распуста је у Електротехничкој школи „Никола
Тесла” замењен светларник,
уређен је спортски простор
у дворишту школе, фискултурна сала је добила нова
врата, а неколико учионица
и кабинета је окречено.
Град је обезбедио око
400.000 динара за замену
светларника, али школа је
успела да смањи трошкове
израде и уградње, па је на

рачуну остало новца и за репарацију масивних улазних
врата. С друге стране, Покрајински секретаријат за
спорт и омладину одобрио
је новац за замену врата на
фискултурним салама, као
и за замену уличне ограде,
како би се безбедност ученика повећала. Покрајинским
новцем су купљене и справе
за вежбање.
Ту није крај радова. Планирано је да се у наредном
периоду замене спољна столарија и врата на учионицама.
З. Ст.

КАМПАЊА НИС-а

Попуст за
пољопривреднике
Промотивна акција
доноси попуст
од пет динара
на литар горива
Kомпанија НИС је уочи
предстојећих пољопривредних радова покренула акцију „Агро викенд”, у оквиру
које потрошачи могу остварити додатне попусте приликом куповине гасног уља
0,1. Промотивна акција се
спроводи нa 146 бензинских
станица „НИС–Петрола”
широм Србије, сваког викенда, суботом
и недељом, и траје до
15. новембра.
У оквиру ове кампање НИС обезбеђује
попуст од пет динара
по литру гасног уља
0,1 за све пољопривреднике на бензинским
станицама
„НИС–Петрола” на
којима важи промотивна активност. С друге
стране, корисници НИС-ове
златне „Агро картице” у
оквиру ове акције приликом
куповине гасног уља 0,1 могу остварити попуст од 10
динара. Детаљне информације о акцији „Агро викенд”,
као и списак станица на које се промотивна активност
односи, доступне су на сајту
www.nispetrol.rs, а могу се
добити и бесплатним позивом на број кол-центра
НИС-а 08-0000-8888.
Корисник НИС-ове „Агро
картице” може бити физичко лице, предузетник или
правно лице које има активни статус регистрованог пољопривредног домаћинства
или газдинства. Поред попуста на дизел-горива квалитета евро пет, уз НИС-ове
картице пољопривредници
остварују попуст од 15 одсто
на асортиман уља и мазива
„нисотек”, као и на одабрану робу широке потрошње.
Поступак издавања овог документа је једноставан, а
картица је бесплатна.
Подсећамо да је НИС и
ове сезоне обезбедио ниже
цене горива за пољопри-

вреднике. Регистрована пољопривредна газдинства
„Агро картицом” остварују
попуст од пет динара по литру евродизела, три динара
по литру за гасно уље 0,1,
као и седам динара по литру за ултра Д, премијум
евродизел са адитивима.
Како истичу у тој компанији, оваква мера представља
значајан подстицај и меру
олакшице за куповину неопходног ресурса за рад пољопривредника, тако да
НИС на овај начин подржа-

ва пољопривреду као животно важну грану економије у Србији.
Пољопривредници су схватили предности НИС-ове
„Агро картице”, па се овом
програму од средине 2013.
године прикључило више од
90.000 пољопривредних газдинстава у Србији. Издавање картице је бесплатно, а
процедура једноставна. Попуњени захтев за издавање
картице и документацију
(потврда о активном статусу
у Регистру пољопривредних
газдинстава за текућу календарску годину и фотокопија
важеће личне карте) треба
предати на бензинским станицама НИС-а или послати
обичном поштом на адресу:
НИС а. д. Нови Сад, Народног фронта 12, 21000 Нови
Сад. Картица се активира
најкасније у року од четрнаест радних дана.
Детаљније информације
о издавању и коришћењу
картице доступне су на потрошачком сајту www.nispetrol.rs, као и бесплатним
позивом на број кол-центра
НИС-а 08-0000-8888.
З. Ст.
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ПРУГА ПАНЧЕВО–БЕОГРАД БИЋЕ ГОТОВА
ПРЕ ИСТЕКА РОКА

Радови се одвијају
брже од планираног

Четвртак, 27. август 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

НЕОБИЧАН АНГАЖМАН АЛПИНИСТЕ ЛАМБРОСА ХУДЕЛУДИСА

ПОМОГАО „ВОДОВОДУ” У БОРБИ
ПРОТИВ ЛОПОВА
Наш познати
суграђанин за мање
од једног дана
поставио на мосту
специјалну заштиту
против крађе

– Више смо него задовољни
динамиком и квалитетом
радова на прузи Београд–Панчево. Посао добро напредује, завршено је скоро
деведесет одсто онога што
смо планирали и, уместо да
нова пруга буде пуштена у
саобраћај у новембру идуће
године, прве композиције
ће кренути много раније –
већ у фебруару – изјавио је
26. августа на железничкој
станици Панчево–Главна
Александар
Витаљевич
Цељко, потпредседник компаније „Руске железнице”.
Он је то рекао након што
је обишао комплетну деоницу пруге Београд–Панчево
заједно са Сергејем Павловим, директором компаније
„РЖД Интернешенел”. Занимљиво је да је Цељко најодговорнији за стање комплетне железничке инфраструктуре у Русији.
У изјави за „Панчевац” он
је нагласио да ће се од почетка идуће године Панчевци који буду путовали возом
за Београд и натраг возити
најновијим дизел моторним
возовима за чију је испоруку
аванс у износу од 15 милиона долара платила Влада
Србије.
Цељко је прецизирао да
ће у нашу државу из Русије

бити испоручено 27 нових
композиција у којима ће
путници имати највиши
степен комфора, а прва од
њих биће на нашим пругама
у децембру ове године.
Подсећамо, пруга Београд–Панчево, дужине 16
километара, само је један од
пет пројеката у оквиру модернизације железнице у
Србији које спроводе компаније „Руске железнице” и
„РЖД Интернешенел”. Новац за то обезбеђен је захваљујући кредиту који је нашој држави дала Русија пре
две године.
Иначе, поред реконструкције ове пруге, завршавају
се радови на шест железничких деоница које се налазе на изузетно значајном
саобраћајном Коридору 10.
Крајем овог месеца комплетно ће бити завршене деонице Голубинци–Рума и
Сопот–Космај, а након тога
ће бити обављен технички
пријем.
У плану је и реконструкција
пруга на линији Ресник–Ваљево, изградња новог железничког колосека од Старе
Пазове до Новог Сада укупне дужине 44 километара,
реконструкција пруге на деоници Ниш–Прешево...
М. Г.

ПРВИ ВОЛОНТЕРСКИ КАМП У ПАНЧЕВУ

Ново лице Стрељане
У плану емитовање
емисије о значајним
омладинцима
Регионални волонтерски
центар први пут је организовао национални камп који ће трајати од 19. до 31.
августа. Локалним добровољцима се придружило и
десеторо младих из разних
крајева Србије.

први волонтерски врт у граду. Учествујемо и на фестивалу „FreeDom Art” фотографишући догађаје и снимајући кратке филмове и
интервјуе с публиком и извођачима – истакао је Вељић.
Камп је организован у
сарадњи с Младим истраживачима Србије као један од тридесет које овог

Панчевачки „Водовод” је ових
дана ангажовао алпинисту
Ламброса Худелудиса, нашег
суграђанина, за постављање
заштите на високонапонском
струјном каблу испод тамишког моста.
Од тог кабла, који је био на
мети лопова, зависи рад фабрике воде на путу Панчево–Београд и њено снабдевање
струјом, а колико је он важан,
видело се и почетком августа
2013. године. Лопови које је
ухватила полиција тада су на
више места пресекли тај кабл
и изазвали нестанак воде у
читавом граду. Посебно је било опасно то што су тиме
угрозили и рад Опште болнице и бубрежне болеснике на
Одељењу за дијализу.
Ламброс Худелудис и Раде
Љубовић, запослен у „Водоводу” на одржавању електрич-

То је била ситница
них инсталација у Филтерстаници, започели су радове
на постављању заштите на мосту 24. августа у раним јутарњим часовима, а завршили су
их истог дана.

– Прошле недеље смо приметили да је кабл на једном
делу изваљен из лежишта у
дужини од око 50-60 метара.
То нам је био сигнал да се лопови припремају да га потпу-

но извуку и исеку како би истопили изолацију и продали
алуминијум и бакар неком
трговцу секундарним сировинама. Због тога смо одлучили
да се осигурамо од будућих
крађа тако што ћемо на више
места поставити челичне ланце као заштиту, па смо ангажовали Худелудиса. Укупна
дужина кабла који иде од
Филтер-станице јесте око
1.300 метара, а најкритичнији
део је онај испод моста, у дужини од око 250 метара – објаснио је Љубовић.
Високонапонски кабл испод тамишког моста налази
се на висини од око осам метара. За Ламброса Худелудиса
то није представљало никакав
проблем будући да он већ годинама ради на одржавању
високих објеката.
– Између осталог, пењао сам
се на зграде са двадесет спратова, на силосе и на телевизијске
релеје високе стотинак метара.
Током алпинистичке каријере
сам савлађивао планинске врхове високе и до осам хиљада
метара – изјавио је Худелудис.
М. Глигорић

РЕАГОВАЊЕ НА ТЕКСТ „САМОИНИЦИЈАТИВНО ПРЕУРЕДИО ДЕЧЈЕ ИГРАЛИШТЕ”,
„ПАНЧЕВАЦ” БРОЈ 4625

Спорна добра воља
ЈКП „Зеленило” овим путем реагује на текст објављен у прошлом броју вашег листа о нашем суграђанину Дејану Станковићу који је самоиницијативно преуредио дечје игралиште код Самачког хотела.
„Пре свега, желимо да похвалимо сваког нашег суграђанина који испољи такву или
сличну иницијативу. Међутим, када је реч о Станковићевој акцији, није све објашњено
у тексту који је објављен у
прошлонедељном ’Панчевцу’.
Због тога сматрамо да је требало да позовете ’Зеленило’
како бисте чули и другу страну и добили додатне информације.
Закон и разни прописи обавезују ’Зеленило’ да једном годишње обави детаљан преглед
стања у коме се налазе 62 дечја игралишта у Панчеву и да
их периодично одржава. На
поломљеним или оштећеним
дечјим игралиштима можемо
да интервенишемо уколико
ми то приметимо, или ако нас
обавесте грађани и комунална
инспекција, у чијој надлежно-

сти је такође обилазак дечјих
игралишта.
У овом случају то није урађено. Господин Станковић је
самоиницијативно скинуо љуљашку (која је, могуће, била
неисправна и небезбедна),
али је исто тако морао по прописима да достави доказе и
обавести наше предузеће или
комуналну инспекцију.
Она би онда издала налог
’Зеленилу’ да поправи неисправно игралиште. Осим тога,
након обиласка терена и до-

бијања информација од различитих служби у нашем предузећу
можемо рећи да је
ординарна лаж да
је на игралишту
испред Самачког
хотела било корова. То тврдимо
због тога што се
Синђелићева улица и део код Самачког хотела редовно одржавају.
У тексту објављеном у прошлонедељном
’Панчевцу’
прочитали смо и да господин
Станковић жели да на игралишту испред Самачког хотела
постави и тобоган. То подржавамо, као и сваку грађанску
иницијативу, али би он морао
знати да то не сме урадити без
сагласности ’Зеленила’, коју
би добио само уколико би
приложио дозволе и сву потребну документацију.
Након обиласка игралишта
код Самачког хотела утврдили
смо да су справе офарбане

(једна љуљашка и клацкалице),
што је, још једном наглашавамо, за сваку похвалу. Међутим,
приметили смо да су око дечјег
игралишта постављени пластични столови, где се вероватно окупљају старији, јер смо
пронашли и пепељаре и лименке пива и гомилу смећа.
Овом приликом желимо да
укажемо на то да грађани често не воде рачуна о дечјим
игралиштима, остављају све и
свашта на њима и додатно их
оштећују. ЈКП ’Зеленило’ нема капацитета да константно
поправља игралишта, пошто
то ради из сопствених средстава. Ове године из градског
буџета за ту намену нисмо добили ни динара, за разлику од
претходних година.
Молимо све људе добре воље
да убудуће координирају с нашим предузећем и када су у
питању игралишта, или кошење траве, сеча грана и слично,
те да заједно, уколико то желе,
решимо сваки такав проблем.”
Мирослав Милаков,
портпарол ЈКП-а „Зеленило”

У БЕОГРАДУ СЛИЧАН ПРОБЛЕМ КАО У ПАНЧЕВУ

Искључивање с даљинског грејања
немогућа мисија
Како је објаснио Синиша
Вељић, координатор Регионалног центра и организатор
кампа, смештај за учеснике
обезбедила је Стрељачка
дружина „Панчево 1813”, па
су због тога волонтери одлучили да улепшају изглед њихове зграде, која је ове године обележила 202. рођендан.
– Уредићемо зелене површине око Стрељане и ту
планирамо да направимо

лета финансира Министарство омладине и спорта кроз пројекат „Млади
су закон”. Панчевачки добровољци планирају да организују још оваквих акција, као и да почну са
емитовањем емисија о занимљивим младим људима града које су снимили
чланови редакције Регионалног центра.
А. Б.

Захтеви за искључење грејања
због превисоких рачуна нису
проблем само у Панчеву. Како
пишу „Вечерње новости”, у
Београду је из месеца у месец
све више оних који, због пада
стандарда, траже да им буду
пломбирани радијатори.
Међутим, да би се неко у
главном граду одјавио са система даљинског грејања, неопходно је да прво прибави сагласност осталих станара да је
то технички изводљиво, а затим да плати 12.000 динара.
– Стамбене зграде су пројектоване као целина, па би
укидање грејања у једном
стану могло да проузрокује

одређене потешкоће власницима других станова. Искључивање станова или пословних простора у једној згради
нарушава квалитет грејања у
суседним просторијама. Тога
би морали да буду свесни они
који дају сагласност неком
од станара да се искључи са
система грејања. Иначе, власник сваког стана је истовремено и сувласник свих заједничких инсталација и просторија у једној згради и то је
такође разлог због којег сагласност за искључење морају дати и остали станари, односно њихова скупштина у
зградама у којима је она

формирана – објаснили су
надлежни у „Београдским
електранама”.
Подсећамо, на седници
Скупштине Панчева одржаној
крајем јула усвојена је градска
одлука о условима и начину
снабдевања купаца топлотном
енергијом, у којој је, између
осталог, прописана процедура
која ће се примењивати када
неко поднесе захтев за искључивање с грејања.
Наши суграђани који од наредне грејне сезоне буду желели да то ураде, мораће прво
да добију одобрење 65 одсто
осталих станара. Њихова сагласност за то мора бити ове-

рена печатом скупштине станара, а подносилац захтева за
искључење ће, уколико он буде усвојен, и након искључења
морати да плаћа фиксни део
цене грејања.
У предлогу ове одлуке се истиче и да ће грађани који буду
желели да се искључе с даљинског грејања морати да
приложе елаборат о томе постоје ли техничке могућности
за то у њиховој згради. Грађани ће моћи да траже те елаборате од „Грејања”, као и од
других фирми које су овлашћене за израду пројектне документације.
М. Г.
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ПРОБЛЕМИ С НЕЛЕГАЛНИМ ОДЛАГАЊЕМ СМЕЋА

ЉУТА БОРБА ПРОТИВ
ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА
Тешко бреме на
сеоским комуналцима

Људи, не ружите околину
С друге стране, појединци
из Новог Села избацују смеће
и на самом прилазном путу
сеоском сметлишту. Затим
постоје и дивље депоније, а
најпроблематичније се налазе
код старе циглане (величине
од готово хектар), на катастарској тромеђи Качарева,
Новог Села и Панчева (где
чак неке фирме одлажу лешеве животиња), као и на такозваном црепајском пољском
путу. Директор ЈКП-а БНС
Недељко Ерак каже да реагују
самоиницијативно, као и по
налозима инспекцијских служби. Он наводи да повремено
долази и до комичних ситуација, јер у неким случајевима
имају чак и имена починиоца,
али инспекције пишу казне
његовом предузећу и тако му
набацују додатни трошак, за

који из буџета не добија ни
динар.
Самосвесни Јабучани
И у Јабуци има нелегалног одлагања смећа, а светли пример
је случај да су се сами грађани
ангажовали на уклањању дивље депоније код „Старог Тамиша”. Доловци имају највише мука на потезу „швабина
бара”, атарском путу ка Новом
Селу, где се налазе две нелегалне депоније. Будући да туда
пролази калдрмисани пут, место је „згодно” за истовар, па се
тамо може наћи „роба широког асортимана” – од пољопривредног до грађевинског отпада. Муке муче и Ивановчани,
нарочито на сметлиштима ка
атарима „карашица”, „врањак”
и „гогујева рампа”, која се у
најбољем случају двапут годишње уређују булдожером.

Не може се рећи ни да Одељење комуналне инспекције
Града Панчева седи скрштених руку. Само у току ове године издало је налоге за чишћење педесет једне дивље
депоније, за шта су трошкови
износили 456.877 динара.
Међутим, то очигледно није
довољно да се проблем санира
на задовољавајући начин, па
бахатим појединцима није згорег послати још једно упозорење. Наиме, чланом 48. Одлуке
о одржавању чистоће и управљања отпадом, прописане казне за бацање комуналног отпада ван уличних посуда за отпад
и стварања нечистоћа на површинама јавне намене износе
по 10.000 динара за физичка
лица и одговорна лица у
предузећима, као и дупло више
за предузетнике и правна лица.

ПАНЧЕВЦИ НА ФЕСТИВАЛУ РУМУНА У УЗДИНУ

Успеси Новосељана и Доловаца
На јубиларном, педесет петом Великом фестивалу музике и фолклора Румуна Војводине (који је уз Гучу најстарији догађај тог типа у земљи),
одржаном од 18. до 21. августа у Уздину, учествовало је
чак хиљаду петсто учесника.
Међу њима су се нашли и
представници насељених места с територије града Панчева. Као и увек у сличним згодама, најбољи су били Новосељани (место с највећим процентом Румуна у нашем граду), који већ годинама, уз велику подршку тамошњег Дома културе, постижу запажене
резултате.
Захваљујући врхунском наступу новосељански Велики

народни оркестар, сачињен од
деветнаест чланова, заузео је
прво место у својој категорији. Највеће заслуге за то припадају диригенту мр Жанијелу Шубљи, који је урадио и
аранжмане. Тај угледни уметник је исти допринос дао и у

освајању највишег места победничког постоља малог оркестра у „тараф” категорији.
Поред тога, специјалне награде жирија добиле су флаутисткиња Злата Грабунџија и
вокална солисткиња Кристина Мик, док је фолклорни ан-

самбл КУД-а „Др Раду Флора”
заузео друго место.
Уз Новосељане, на поменутом фестивалу су солидни
били и Доловци, тачније мешовита певачка група КУД-а
„Јон Креанге”, која је освојила друго место у такмичењу
црквених хорова. Једанаест
певача и десет певачица извело је две народне песме, диригент и аранжер био је Тодор Петровић из Алибунара,
одакле је стигао и део пратећег оркестра, а остатак су чинили музичари из глогоњског
КУД-а „Веселија”. Групу су
свесрдно подржале доловачке институције – румунска
православна црква и Дом
културе.

ОВОГ ЛЕТА У ГЛОГОЊУ

Активни школски распуст
Да добре идеје доносе добар
резултат, потврђује и реализација пројекта глогоњске школе „4. октобар” под називом
„Активан летњи распуст”. У
поменутој активности учествовали су и локална омладинска организација и Покрајински секретаријат за спорт и
омладину, који је обезбедио
новац за њихово спровођење.
Велики допринос је дало и
шездесетак ученика виших
разреда глогоњске школе, који
су од 17. до 31. августа организовали бројне креативне и едукативне радионице, еколошке
акције и спортска надметања.
Ђаци су, у оквиру активног
школског распуста, уређива-

– од четвртка до среде –
Банатски Брестовац: Тринаеста „Паприкијада” биће
одржана у недељу, 30. августа, од 8 сати, први пут у организацији Актива жена
„Сосе”.
Банатско Ново Село: Велики и мали оркестар и хор
Дома културе, као и чланови КУД-а „Раду Флора” постигли су запажене успехе
на Великом фестивалу Румуна Војводине, одржаном
од 18. до 21. августа у Уздину. Први „Банатски рок фестивал” биће одржан у суботу, 29. августа, од 20 сати,
на бетонском терену поред
Дома културе у Новом Селу. ЈКП БНС почеће реализацију јавних радова од 1.
септембра.

Загађиваче треба
оштрије кажњавати
Дивље депоније су мање или
више ноћна мора становника
земље Србије. У односу на
просек, панчевачка насељена
места нису драстично угрожена, иако је проблема напретек. Локална комунална
предузећа на једвите јаде одржавају и (не)званична сметлишта, а о редовном уклањању разног отпада с неадекватних места, која обично ничу
на периферијама, тешко је и
говорити.
А онда се грађани жале
градској Комуналној инспекцији, која углавном издаје налоге поменутим сеоским комуналним полицајцима, па
ови јадикују како им се (из
градске касе) за ту намену не
пребацује никакав новац.
Додатни трошак
Ситуација се од места до места разликује, па је такo у
Старчеву официјелна депонија одавно угашена. ЈКП
„Хигијена” једном недељно
односи смеће, али то очигледно појединцима није довољно, јер постоји пет-шест
проблематичних локација,
пре свих она на потезу „бели
брег”. Брестовчани немају
великих невоља с дивљим депонијама, а слично је и са
Омољчанима, не рачунајући
силазак у старо село и крај
Улице Жарка Зрењанина, док
је у Качареву највећа неуралгична тачка код Радничке
улице.

Месне актуелности

ли школско двориште, реновирали и офарбали клупе у
сеоском парку, једном од најлепших на подручју града
Панчева, и заједно са омладинцима „освежили” простор

чувеног дела тамишке обале
под називом „Скела”, на којој
млади традиционално проводе већину слободног времена.
Ученици су направили бројне
фотографије свог села, а нај-

боље ће бити презентоване на
изложби почетком школске
године.
Да су млади решили да унапреде здраве навике и животне стилове, говори и њихово
опредељење да, кроз поменути пројекат, приреде и едукативну радионицу о здравој исхрани. Поврћа и воћа овог лета у Глогоњу има у изобиљу,
па је то била добра прилика да
се ученици опробају у припремању природних сокова по рецептима њихових бака.
А да све буде у складу са
афирмацијом здравог живота,
организована су и бројна надметања екипа у малом фудбалу, одбојци и бич-волеју.

Долово: Двадесетак грађана
учествовало је у акцији добровољног давања крви
спроведеној у четвртак, 20.
августа, у просторијама Месне заједнице. Мешовита
певачка група КУД-а „Јон
Креанге” заузела је друго
место у такмичењу црквених хорова на Великом фестивалу Румуна Војводине у
Уздину. Прва „Гулашијада”
биће одржана у суботу, 29.
августа, у учитељском парку. У току су дечје радионице Дома културе.
Глогоњ: У организацији локалне омладинске организације и ученика основне
школе реализован је пројекат „Активан летњи распуст”. На плажи „Скела”
протеклог викенда је дочекана и испраћена шеста
„Еко-регата Тамиш”.
Иваново: На последњем састанку месне скупштине
усвојен је предлог финансијског плана за наредну
годину. Ускоро треба да буде постављена тартан подлога на кошаркашком терену.
Јабука: Почела је акција
Удружења грађана „Наш

Тамиш” на наставку уређења приобаља у близини
центра села, а тренутно
радници „Зеленила” крче
растиње. Приводе се крају
радови на постављању ЛЕД
расвете у спортској хали.
Качарево: Гајдашко вече у
организацији Удружења Македонаца „Вардар”, Националног савета македонске
националне заједнице и Дома културе биће приређено
у петак, 28. августа, од 19 сати, на платоу испред Месне
заједнице. Истог дана у поподневним сатима симболично ће бити затворено
СРЦ „Језеро”, када ће бити
приређено такмичење у кувању рибље чорбе. Ипак, у
случају да потраје топло
време, сезоне купања ће се
наставити и наредне недеље.
Омољица: Седница месне
скупштине на којој ће бити
изабрани чланови извршног одбора и комисија биће одржана у петак, 28. августа. Ових дана наставиће
се радови на завршетку
атарског пута у старом селу,
као и почетак доловачког
атарског пута.
Старчево: Изложба слика
академског сликара Богдана
Ђорића отворена је у четвртак, 20. августа, у галерији
„Боем”. Концерт панк бендова „Креативни неред” из
Старчева и чешког састава
„Хоуба” одржан је у суботу,

22. августа, у пабу „Неолит”.
Састанак на тему насиља у
школама одржан је у среду,
26. августа, а били су присутни представници свих
локалних институција.

ПАНК КОНЦЕРТ У СТАРЧЕВУ

Чеси и „креативци”
у жестоком ритму

Концерт двеју панк-рок група одржан је у суботу, 22. августа, у старчевачком пабу
„Неолит”. Том приликом су
се представили састав „Хоуба” из Чешке и домаћа подршка – „Креативни неред”.
За долазак музичара из
земље „Шкоде”, кнедлички
и најбољег пива на свету заслужне су друштвене мреже, тачније гитариста и лидер „Креативног нереда”
Горан Милошевић, који их
је позвао да, уз гостовање у
Суботици, продуже и до
Старчева, што су Чеси оберучке прихватили. „Хоуба”
постоји од 1995. године и
има близу хиљаду живих
наступа, поред осталог и у
Европи и Америци.
Вођа панк-рок састава
из града Усти над Лабем –

Мартин Ношек био је одушевљен гостопримством и
љубазношћу домаћина, за
шта им се његов бенд одужио енергичном панкерском свирком налик на ону
коју изводе „Гоблини”.
Пре њих догодила се „јужнобанатска елементарна
непогода” у виду „Креативног нереда”, када је верна
публика могла поново да
чује и већ афирмисане ауторске ствари као што су
„Мали парадајз”, „Сељаци
своме граду”, „Нови дан”...

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА

Културни телекс
Музика
Субота, 29. август, 21 сат, двориште Народног музеја: концерт џез бенда „Belgrade Dixieland Orchestra”.

Позориште
Недеља, 30. август, 21 сат, двориште Народног музеја:
дуо драма „Чекање”.

Тематски догађаји
Од петка, 28. августа, до недеље, 30. августа, Летња сцена
Културног центра: ревија домаћих филмова „Биоскоп под
звездама”.
Петак, 28. август, Дом „Срце” у Јабуци: од 17 часова, промо-пројекција у оквиру ПАФФ-а. Биће приказан филм
„The General”.
Субота, 29. август, 17 сати, Геронтолошки центар Панчево: промо-пројекција у оквиру ПАФФ-а. Пројекција филма
„Silent Movie”.
Недеља, 30. август, 20 сати, Дом „Споменак”: промо-пројекција у оквиру ПАФФ-а. Пројекција филма „City Lights”.
Од четвртка, 27. августа, до недеље, 30. августа: програми
у оквиру „FreeDom Art” феста. Детаљан распоред догађаја
можете наћи на 33. страни у оквиру фоторепортаже.
Среда, 2. септембар, 20.30, дворана Културног центра:
отварање „Панчево филм фестивала”. Пројекција филма
„Flotel Europa”.
Среда, 2. септембар, биоскоп „Аполо”: пројекција филмова у оквиру ПАФФ-а: „Иранац” (21.30) и „The Canal”
(00.00).
Субота, 29. август, од 14 до 20 сати, дворана „Аполо”: у оквиру „FreeDom Art” фестивала одржава се програм „FreeBook –
жива библиотека”.
Недеља, 30. август, 23 сата, Летња башта Дома омладине:
затварање „FreeDom Art” фестивала. Наступа бенд састављен од чланова међународног пројекта „Exploring Roots
and Ways of Cultural Diversity in Music and Education”. Овај
пројекат је мултиакцион и мултилатералан. Настао је из
дугогодишње сарадње организација из Немачке, Србије,
Италије, Португала и Израела.

Четвртак, 27. август 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

О ОБИЧАЈИМА, РИТУАЛИМА И РЕЛИГИЈСКОЈ СВЕСТИ

ДУШЕ ПРЕДАКА И СВЕТЛОСТ ВИЗАНТИJЕ
Занимљива поставка
Етнографског музеја
темељно истражује
неке од феномена
српске духовности
У сали Народног музеја у четвртак, 20. августа, отворена
је изложба „И Бог и преци –
православље и народна религија” Етнографског музеја из
Београда, ауторке др Весне
Марјановић.
Етнографски
музеј је ту изложбу презентовао за Видовдан 2013. године,
у част 1.700 година од потписивања Миланског едикта и
слободног проповедања хришћанства на простору некадашњег Римског царства.
Предмети који су приказани
на изложби су из фундуса гостујућег музеја. Међу њима су
делови народне ношње, колевка, различити дарови цркви,
иконе, надгробни споменици
из 19. века, као и многи други
објекти који се тичу специфичне духовне културе српског народа и православља.
Према мишљењу др Весне
Марјановић, наш народ и данас има изграђен однос према
својим прецима.
– Када посматрамо обичаје
везане за животни циклус и
одлазак са овог света, приметићемо да се у самој породици
годину дана обављају све радње које су релевантне за заједницу, а онда се покојник испраћа у заједницу предака. У
току годишњег циклуса ритуала и обичаја јако је важно бити са својим прецима и то видимо највише у божићним
обичајима. У Божићу се виде

Фотографија из каталога, ауторка Весна Марјановић
и трагови старе религије. Наравно, много тога је и црква
прихватила и дала своје тумачење. Широм Србије постоје
различите обредне праксе које
су изграђене у тим микросрединама и породицама – рекла
је ауторка изложбе и додала
да након Панчева није планирано ниједно ново гостовање.
Током прве поставке, у Етнографском музеју, специјалан ефекат и визуелни утисак
давало је осветљење. Тамо где
су били предмети који су се
односили на претке, светла су
била плавичасто-зеленкаста,
док је изложбени простор везан за православну цркву био
осветљен црвеном и плавичастом бојом. Игра светлости

изведена је и око предмета који представљају животни и годишњи циклус, а њиховим међусобним преплитањем додатно је истакнута комплексност српске духовности.
Изложбу прати и одличан каталог од преко 100 страна, из
којег се може много тога научити. У њему је детаљно објашњена и илустрована духовна сфера у којој су архаични култови
словенског и балканског наслеђа измешани с православним
догмама. Каталог садржи и детаљан опис изложених предмета, с кратким причама о многима од њих. Један од експоната
који врло лепо сведоче о томе
колико је сложен однос између
народне религије и правосла-

вља (као и још много чега другог, како изгледа) јесте барјак –
застава СФРЈ са апликацијама.
Такве заставе родбина је (у другој половини 20. века) износила
на гроб покојника за четрдесетодневни помен и остављала их
на гробу до годину дана по сахрани.
Отварању изложбе је присуствовао и протојереј-ставрофор Милован Глоговац, свештеник у пензији. Он је на веома леп и инспиративан начин
говорио о овој теми из аспекта
хришћанства и подсетио на то
колико је неговање крсне славе у народу помогло да се очувају духовност и православље.
Изложба ће бити отворена
до 20. септембра.

ПЕДЕСЕТ ГОДИНА РОК СЦЕНЕ У ПАНЧЕВУ

Отказана трибина
Трибина у оквиру „FreeDom Art” фестивала, на којој је планирано гостовање драмске списатељице Биљане Србљановић у четвртак, 27. августа, неће бити одржана. Нови термин ове трибине је 10. септембар, од 20 сати, а место остаје исто – дворана „Аполо”.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Свети греси”
Норe Робертс
Док лето у Вашингтону ниже вреле дане, шокантан
злочин узбуркаће успавани град. Пронађено је тело
младе жене, а поред њега
порука: „Греси су јој опроштени”.
Када полиција открије
још две жртве истог убице,
кога називају „Свештеник”, у истрагу неодољивог детектива Бена Париса
укључује се психијатар,
докторка Тес Корт.
Док настоје да зауставе
опасног убицу, Тес и Бен
се боре и с неочекиваном
сметњом – страшћу која се
распламсава међу њима.
Али лепа докторка привукла је пажњу још некога ко
жуди да је спасе од греха

Квалитетна музика која траје
У фоајеу Културног центра у суботу, 22. августа,
одржана је промоција
CD-а „Дани панчевачког
рокенрола” у издању
Удружења рок музичара
Панчева и фирме „Wagner Production”. CD је настао након низа концерата на платоу Културног
центра, 6. и 7. септембра
2013. Уредник издања је
Томислав Вагнер, сниматељи су били Драган Кашлер, Томислав Вагнер и
Синиша Кокерић, а продуцент CD-а је Стеван
Бирак Буцко. Град Панчево је
финансирао овај пројекат у
оквиру конкурса за културу
2013. године.
Према речима Томислава
Вагнера, Удружење рок музича-

ра Панчева основано је у марту
2013. године, са идејом да се
оживи сећање на педесет година активну рок сцену у граду.
– Поводом педесет година
рокенрола, септембра 2013.

године на платоу испред Културног центра концертима је
обележен велики јубилеј. Тада је наступило седамнаест бендова, а вечерас промовишемо компактдиск који је тада снимљен. На њему се налази и ауторска нумера Зорана Стеванова
и Стевана Бирака
Буцка „Овај град је
рокенрол” – рекао је
Томислав Вагнер. Он
је додао да је удружење било веома активно током
протеклог периода, па је тако
успело да организује неколико концерата, а постављена је
и изложба у оквиру манифестације „Ноћ музеја”.

Ове искусне рокере забрињава једино недостатак младих рок група.
– Данас млади људи свирају другачију музику –
електроника је узела свој
део приче. Исти бендови наступају већ тридесет година.
Ту су „Партибрејкерси”, „Рибља чорба”, „Ван Гог”... Тренутно се у Београду одржава
„Beer Fest”, а ту већ десет година свирају исти људи. Било би јако лепо да се појави
више младих бендова, као
што је „Бас и стега” – сматра
Вагнер.
На промоцији су наступили
бендови „Counterfeit”, „Бас и
стега” и бенд изненађења, састављен од чланова Удружења
рок музичара. Свирка је трајала до касно у ноћ.

РЕВИЈА ДОМАЋЕГ ФИЛМА

Филмови и звезде
својим „ритуалом” прочишћења... Хоће ли Бен успети да стигне до ње први?

Драги читаоци, издавачка кућа „Вулкан издаваштво” и
„Панчевац” препоручиће вам сваке недеље по један занимљив наслов из богате понуде те куће, чија се издања могу наћи у књижари „Вулкан” у новом делу „Авив парка”.
Два читаоца који до среде, 2. септембра, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најлепше образложен одговор на питање: „Да ли, према вашем мишљењу, постоји неки грех који се може опростити?”, наградићемо по
једним примерком књиге „Свети греси” Норe Робертс.
Имена добитника ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке
(не дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

На летњој сцени Културног
центра од петка до недеље,
28–30. августа, публика ће
имати прилику да ужива у ревији домаћег филма „Биоскоп
под звездама”. У оквиру занимљивог филмског програма
биће приказана нека од најновијих остварења српске кинематографије.
Ревија почиње у петак, када
се приказују филмови „Унутра” Јелене Марковић (од 20
сати) и „Бићемо прваци света”
Дарка Бајића (22 сата). Субота
је резервисана за филмове:
„Отворени кавез” Синише Галића (20 сати) и „Мали Будо”
Данила Бећковића (22 сата).
Трећег дана, у недељу, на репертоару ће бити „Аманет”
Немање Ћипранића (20 сати)
и „Горчило” Милана Караџића (22 сата).

Филмови су веома различити и намењени су широком
кругу публике. Најпре бисмо
истакли филм „Мали Будо”,
који ће вероватно бити интересантан млађим гледаоцима.
У њему се ради о догодовштинама сина подгоричког хирурга (који није баш на добром гласу) након што стигне
у Београд. Очеве пријатељскорођачке везе и везице убациће
га у ковитлац црнохуморних
дешавања која на врло духовит начин дочаравају први сусрет једног осамнаестогодишњака с нашом престоницом.
Треба истаћи и филм „Отворени кавез”, будући да је посвећен диви наше кинематографије Ружици Сокић, која се тада
последњи пут појавила на
филмском платну. Редитељ
филма Синиша Галић истакао

је да му је била велика част да
сарађује са овом великом драмском уметницом. „Ружица је
глумица која је цели свој живот
посветила филму и телевизији,
а остала ми је у дивном сећању
још из доба мог детињства у
бившој Југославији. Она је у нашем филму имала специјалну
улогу, комшинице Руже, коју је
упркос околностима играла с
великим ентузијазмом и посвећеношћу. Нажалост, Ружица је
преминула у току постпродукције филма тако да је овај пројекат њен задњи филм. Због нашег великог поштовања према
Ружици, као једној од најпознатијих глумица из бивше Југославије, желимо да овај филм
посветимо њој и њеној породици”, рекао је Галић.
Најзад, издвојили бисмо и
филм „Горчило” због необичне

тематике. У лето 1968. године
у једно село у црногорским брдима долази геометар Лаза са
својом супругом балерином,
како би припремио документацију за трасу будућег пута.
Његов долазак актуелизује питања корупције и толеранције
у локалној средини, али то није све чиме се филм бави. Паралелно с тим прати се и сукоб
двеју породица – Обада и Цвркота, које нису у добрим односима готово двадесет година
због међусобног оптуживања о
разлозима одласка на робију
Жељка Цвркоте, који је седам
година провео на Голом отоку.

Стране припремила
Сунчица
Ћирковић
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ЛЕ(Т)ЊИ РАЗГОВОРИ: ЏУЛИЈАН РИЧАРДС, РЕДИТЕЉ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

БЛИСКОСТ С ТАМНОМ СТРАНОМ
ЉУДСКЕ ПРИРОДЕ

„Трака боје лаванде”
Хедер Берч

Један од гостију (и селектора)
„Панчево филм фестивала”,
који почиње следеће недеље,
биће Џулијан Ричардс, филмски редитељ из Велике Британије, оснивач дистрибутерске
куће „Jinga Films” и двоструки
добитник награде „Златни
Мелијес” за најбољи европски
филм фантастике (за филмове „Darklands” и „Последњи
хорор филм”). Поред поменутих филмова, режирао је и
„Летње ожиљке” (за који је
добио две награде Британске
академије), „Језу”, као и документарац „Енглеска Чарлса
Дикенса”. Тим поводом смо
разговарали с њим и уједно
завирили у мрачно-узбудљив
свет хорор филмова. Надамо
се да ће вас овај разговор
охрабрити да дођете на неку
од поноћних пројекција
ПАФФ-а и поставите Џулијану нека своја питања.
ПАНЧЕВАЦ: Да ли постоји
нешто чега се плашиш?
Џ. РИЧАРДС: Имам неколико фобија: од паукова, бубашваба, вртоглавице и затвореног простора. Али мислим
да је мој највећи страх насиље
и људски капацитет за насиље
над другима. То није страх
као такав, већ нешто што ме у
исто време и узнемирава и
фасцинира.
• Да ли се некада догодило
да се уплашиш сцене из неког
од твојих хорор филмова?
– Превише сам близак са
својим филмовима да би ме
могли уплашити, али био сам
узнемирен током снимања
убистава у „Последњем хорор
филму”. Нарочито ме је потресла сцена у којој је пар убијен у подруму своје куће. Након што смо завршили снимање те сцене, завладала је мучна атмосфера у соби. Изашао
сам на улицу да удахнем мало
ваздуха и тамо видео неколико чланова екипе како плачу и
теше један другога.
• Шта мислиш, шта је нај више утицало на твоју љубав и
страст према филму? Какву
врсту филмова си гледао као
дете и да ли си имао узор у
оквиру породице?
– Мој ујак Питер је имао
филмски пројектор 16 мм и
кад бисмо га посећивали, он
би нам уз помоћ тога пројектовао „Створење из Црне лагуне” на зид своје дневне собе.
Нешто касније сам гледао
„Кинг Конга” на телевизији и
постао „навучен” на филмове
са чудовиштима. Често сам
остајао будан до касно у ноћ и
гледао хорор филмове као
што су „Дракула” и „Франкен-

Свој наредни филм снима у Србији
штајн” студија „Universal”, а
брзо сам открио и римејкове
које је правио „The Hammer”.
Али ипак је пресудан период
био средином седамдесетих,
када сам у биоскопу погледао
„Ајкулу” и „Ратове звезда”.
Тада сам одлучио да желим
да будем филмски редитељ.
Мој стриц Рекс Ричардс био је
рагбиста, а његов надимак је
био Тарзан. Године 1958. отишао је у Америку на аудицију
за римејк „Тарзана”, али је завршио играјући лик краља
Вонга у филму „Дивље жене
Вонга”. То је био филм Б-продукције у коме су глумили
они који су били одбијени на
„Тарзану”. Ипак, чињеница да
сам имао рођака који је радио
у филмском бизнису, дала ми
је поуздање да наставим да се
борим за свој сан да постанем
редитељ.
• Како си се определио баш
за специфичан и необичан
хорор жанр? Постоји ли неки
редитељ коме си се дивио?
– Први редитељ овог филмског жанра који је привукао
моју пажњу био је Алфред
Хичкок. Био сам фасциниран
његовом техником коришћења монтаже и мизансцене, које су доводиле до раста узбуђења и тензије у филму. То је било у време америчког новог
таласа, када су редитељи као
што су Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе, Брајан де Пал-

ма и Џон Карпентер били веома утицајни. Фасциниран сам
и редитељима Дејвидом Кроненбергом, Дејвидом Линчем
и Мајклом Ханекеом.
• „Последњи хорор филм”
ће бити приказан на ПАФФ-у.
Да ли је било тешко „ући у
ум” серијског убице и како си
се припремио за тај задатак?
– Некако спонтано, дошао
сам на идеју да направим такав филм, али је прошло неколико година док она није
реализована. Опирао сам се
томе да лично пишем сценарио. Уместо тога, савршеног
писца сам пронашао у Џејмсу
Ханделу. Он је доктор филозофије и велики фан хорор
филмова. Џејмс је изградио
уверљив лик серијског убице,
оживео га на филмском платну и написао неколико одличних монолога. Филм је урађен
у форми видео-дневника. На
тај начин публика је постављена у позицију својеврсног
криминалног психолога, што
јој омогућава необичну блискост са убицом. То баш и није пријатно искуство, а чињеница да је убица нарцис и
психопата, чини све још изазовнијим.
• У том филму публика је на
директан начин, кроз уста
главног лика, суочена с властитом тамом и разлозима
због којих гледа хорор фил мове.

– Да, „Последњи хорор
филм” је метахорор, који је
осмишљен тако да натера људе
да се запитају због чега уживају у гледању овог жанра. Поред
тога, постављају се и бројна
питања о вези која постоји између људске природе и насиља, као и етичко питање: да ли
нас гледање филма чини саучесницима у злочину?
• Да ли си некада био у Ср бији и да ли ћеш можда гостовати на још неком овдашњем
филмском фестивалу током
ове посете?
– Први пут сам посетио Србију 2007. године, када сам
био у жирију „Фестивала ауторског филма” у Београду.
То је било фасцинантно искуство које је учинило да пожелим да поново дођем. Поред
тога, успешно сам сарађивао с
многим Србима, међу којима
су Зоран Ђорђевић, Зорана
Piggott и Зоран Поповић. Након ПАФФ-а ћу отпутовати на
Палић, на први филмски фестивал „Dead Lake Horror &
Wine”. У исто време ову посету ћу искористити за истраживање локација за снимање
мог наредног филма „Америчка кучка”. Реч је о трилеру
који планирам да снимим у
Србији 2016. године.
• Да ли си гледао српске хо рор филмове и ког овдашњег
редитеља би посебно издво јио?
– Недавно сам гледао „Већ
виђено” Горана Марковића, а
желео бих да погледам и
филм „Вариола вера”, за који
су ми рекли да је још бољи.
Ипак, мој омиљен српски хорор филм свих времена је
„Српски филм”, који ме је
потпуно „одувао”. Имам посебну склоност ка екстремним хорор филмовима, али
само ако имају добар текст
или добар разлог за свој екстреман садржај. „Српски
филм” је чиста метафора и
управо због тога многи га нису схватили. То је био невероватан филмски деби редитеља
Срђана Спасојевића, писца
Александра Радивојевића и
продуцента Николе Пантелића. Они заслужују сву подршку коју је могуће добити да
направе своје наредне филмове. Још један интересантан
редитељ је Милан Тодоровић.
Он је режирао два савремена
српска хорор филма – „Зону
мртвих” и „Нимфу”, која је
дистрибуирана широм света.
Милан је постао српски амбасадор овог филмског жанра и
он је један од разлога због којих намеравам да свој наредни филм снимим у Србији.

ИЗЛОЖБА СЛИКА НОВОСАДСКОГ УМЕТНИКА

Загледаност у себе
У Галерији савремене уметности у понедељак, 24. августа,
отворена је изложба „Унутрашња слика” Добривоја Рајића,
академског сликара из Новог
Сада. О Рајићевим делима и
раду говорили су Ивана Маркез Филиповић, уредница
програма визуелних уметности Галерије савремених
уметности, и Сава Степанов,
ликовни критичар. Изложене
слике су настајале у периоду
од 2013. до 2015. године. Рађене су техником акрил на
платну и папиру.
Степанов је нагласио да аутор није окренут спољашњости и овој стварности око нас,
која понекад и не заслужује да
се озбиљније бавимо њоме.
Уметнику остаје да се загледа
у себе, да се бави својим по-

слом и буде специјалиста у
својој струци.
– У оваквим сликама садржински слој чине заправо сами
ликовни елементи. Рајић употребљава молерске ваљке који-

ма су извлачене мустре по зидовима у сеоским кућама. Дакле, то је садржај. Садржај је
атмосфера и дух банатске, војвођанске куће, нашег амбијента, који он чува дубоко у себи.

Крајњи резултат је емоција коју нам „Унутрашња слика” нуди као илустрацију свега онога
што је Рајићев унутрашњи ликовни свет – рекао је Степанов.
Ивана Маркез Филиповић
такође је истакла лични
аспект ове изложбе. Према
њеним речима, формати су
прилично велики зато што је
техника захтевна. Добривоју
Рајићу је ово друга изложба у
нашем граду. Реч је о уметнику који је освојио многобројне
награде и признања. До сада
је имао више од тридесет самосталних изложби. Дипломирао је на Академији уметности 1982. у Новом Саду, где
и данас живи и ствара.
Изложени радови могу се
видети до 4. септембра.
М. М.

Још рањена након горког
развода, Адријен Картер одлази из Чикага на југ Флориде. Ту налази мир на топлом
песку сунчаних плажа и са
жаром се посвећује реновирању оронуле викторијанске
куће на обали. При самом
почетку радова открива кутију скривену на тавану и у
њој топла и осећајна писма
падобранца из Другог светског рата, упућена девојци
која је пре више од пола века
живела у тој кући.
Ова стара писма – невероватно поетична и романтична – превазилазе временски јаз и буде у Адријен
радозналост која ће је нагнати да уђе у траг њиховом писцу. Вилијам Брајант сада је старац с надимком Декица и живи у оближњем граду са својим лепим али претерано заштитнички настројеним унуком
Вилом. Док постепено открива тајне тих писама, као
и тајне породице Брајант,
Адријен ће схватити да још
није вољна да потпуно одустане од љубави.

Може ли свежањ дуго
скриваних љубавних писама
јунака из Другог светског
рата надахнути жену сломљеног срца да опет заволи
– главно је питање на које
овај изузетан роман тражи
одговор. Препоруку за ово
дело дали су и књижевни
критичари познатог часописа „USA Today”. „Овом књигом Хедер Берч је показала
такав приповедачки дар да
бисмо могли пасти у искушење да је назовемо Марајом Кери љубавног романа”,
сматрају они.

Два најбржа читаоца који до среде, 2. септембра, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор
на питање: „Да ли бисте више волели да од неког до кога
вам је стало добијете љубавно писмо или СМС с љубавном
поруком и због чега тако мислите?”, наградићемо по једним примерком књиге „Трака боје лаванде” Хедер Берч.
Имена добитника ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке (не
дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

МОЈ

избор МОЈ

Страх, нежност и смех
Маја Пешић,
филолог
КЊИГА: Крис К. Хамфриз
је британски глумац, романописац и драмски писац.
Објавио је неколико историјских романа, од којих
бих издвојила роман „Влад
– последња исповест”. Одличан је за све оне који желе да о влашком војводи
Владу Дракули, односно о
Владу Цепешу (како га је
звао његов народ, јер је,
према легенди, набијао
противнике на колац), прочитају из мало другачијег
угла. У роману нема вампира, већ је то прича о судбини Влада Цепеша од рођења па до погибије 1476. године у једној бици с Турцима, после које му је глава
одсечена и послата његовом најљућем непријатељу
– султану Мехмеду. Мрачна прича није заснована само на легендама, већ је
обогаћена историјским чињеницама, па читалац тешко разазнаје шта је истина, а шта мит. Роман обилује акцијом, заплетима и
обртима, али и мотивима
љубави, праведности, мржње, деструкције... Непогрешивим пером писца то
све уједињено је у причу
која ће вас дирнути и учинити да књигу прочитате у
једном даху. Уживајте.
МУЗИКА: Албум „Децембар” Џорџа Винстона је четврти соло албум тог виртуоза на клавиру, издат 1982.
године. Садржи дванаест
нумера, a посебно бих издвојила девету композицију, под називом „Variation
on the Kanon”. Њихови нежни тонови воде вас на врх

планине, дубоко у шуму, у
дрвену кућицу у којој само
ватра осветљава просторију
и где чаша вашег омиљеног
вина чека само на вас. Пустите да вас албум „Децембар” макар на тренутак одведе у тај савршени кутак и
препустите се његовој дивној музици.
ФИЛМ: С обзиром на то да
је француски филм „Недодирљиви” (2011) Ерика Толеада и Оливија Некаша у
нашим биоскопима био веома популаран, велика је
шанса да сте га већ гледали.
Ако нистe, крајње је време
да то учините. То је најбоља
француска комедија коју
сам до сада погледала. Одлично дозирани хумор и
драма ће вас насмејати и
расплакати у исто време. Заснована на истинитом догађају, прича о богаташу који
после несреће постаје квадриплегичар и сиромашном,
проблематичном
младићу који је његов неговатељ показаће да пријатељство не познаје границе.
Главне улоге тумаче Омар
Си и Франсоа Клузе.
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ДРУШТВО
ЈАВНА АКЦИЈА МЛАДИХ

Реци НЕ алкохолу!
Jавне акције под паролом
„Лажна слобода – животни
стил без алкохола” биће
одржане 28. августа у Кикинди, Сјеници, Новом Пазару, Београду, Новом Саду, Бору, Лозници, Нишу,
Лесковцу, Зајечару, Сомбору, Бачкој Паланци, Бечеју,
Крагујевцу, Пироту, Пожаревцу и Панчеву. Млади из
17 градова у Србији овом
кампањом дижу глас за
промоцију животног стила
без алкохола. У нашем граду тај хепенинг ће бити
приређен у петак на платоу
испред Дома омладине, почев од 19 сати. Организатори јавне акције у Панчеву
су удружења Креативни
омладински центар Панчева за борбу против сиде
(КОМПАС) и Женска мировна
група
Панчево
(ЖМИГ). Организатори желе да упознају младе са
стварним ефектима алкохола, као и да укажу на то
да је добра забава могућа и
без њега.
Акције организује неформална мрежа 26 удружења
младих и за младе, као и
канцеларија за младе локалних заједница, уз координа-

цију Центра за омладински
рад, а догађај финансирају
Министарство омладине и
спорта и шведска организација IOGT–NTO.
Основни циљ ове јавне
акције је промоција здравих стилова живота, као и
указивање на проблем конзумације алкохола међу
младима. Према истраживању под називом „Положај и потребе младих у Србији”, које је рађено за потребе Министарства омладине и спорта 2014. године, конзумација алкохола
је условљена друштвеним
нормама и медијским порукама произвођача пића.
Најчешћи митови код младих су да је алкохол заслужан за добру забаву, да подиже самопоуздање, као и
да доприноси сексуалном
узбуђењу и успеху. Проблеми које алкохол директно
или индиректно проузрокује јесу нарушавање нормалног физичког и психичког развоја, антисоцијално понашање, адолесцентска трудноћа, полно
преносиве болести, прерана смрт итд.
З. Ст.

НАРЕДНЕ НЕДЕЉЕ „ДОЛОВАЧКА
ШТРУДЛИЈАДА”

Најслађe,
шеснаести пут

Четвртак, 27. август 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

НОРВЕШКИ СИНДИКАЛЦИ ПОСЕТИЛИ КОЛЕГЕ У „АЗОТАРИ”

УГЛЕДАТИ СЕ НА СКАНДИНАВСКА ДРУШТВА
Реализована два
важна пројекта на
обострано задовољство
Могућ и наставак
сарадње
Поводом завршетка два пројекта у трајању од три године,
која је финансирала норвешка влада, „Азотару” су посетили представници синдиката
ове богате скандинавске државе. Њих су у панчевачкој
фабрици вештачког ђубрива
дочекали виђени чланови
гранског синдиката индустрије, енергија и рударства
„Независност” и упознали их
са својим активностима.
Један пројекат подразумевао је побољшање безбедности
и здравља на раду у нашим
предузећима. Акценат је био
на едукацији што више чланова синдиката, као и на инкорпорирању позитивних помака
из те области у колективне
уговоре и њиховом закључивању у већини компанија у којима је присутан синдикат
„Независност”. Други пројекат
тицао се успостављања регионалних синдикалних структура. Норвежани су у трогодишњем периоду финансијски
помагали да то буде што квалитетније урађено. Захваљујући томе, у многим деловима
земље постављени су регионални повереници и правни
заступници, чија је улога била
веома значајна за развој синдикалних организација.
Милорад Пановић, председник гранског синдиката
индустрије, енергија и рударства „Независност”, навео је
да су партнери, то јест представници норвешког синдика-

Синдикати ће убудуће имати све важнију улогу у креирању развојних планова
та, обавили неку врсту евалуације оног што је досад урађено
у поменутим областима.
– Норвешке колеге снажно
су подржале промене у синдикалном покрету у Србији. У
Панчеву су боравили у „Азотари”, како би видели у каквим
условима раде синдикалне организације, као и докле се стигло у реструктурирању фабрике. У том погледу и ми на све
начине желимо да помогнемо,
а исто важи и за „Петрохемију” – нагласио је Пановић.
Након обиласка „Азотаре”,
сусрет је настављен радним
ручком, у току ког је сумирано оно што је урађено.
Представници норвешких
синдиката закључили су да
радници у Србији имају много проблема, али да, и поред
тога што је индустрија у незавидној ситуацији, постоји нада да ће синдикати убудуће
имати све важнију улогу у

креирању развојних планова.
У конкретном случају, очекују
да ће „Азотара” одговорити на
изазове који се постављају
пред њу и верују да ће, када
буду спроведене планиране
инвестиције, без обзира на
умањење броја запослених, у
другој фази бити и проширења радних капацитета.
Када је реч о стању синдикалних организација у Србији, увидели су да ту има превише разних утицаја и да је
неопходно уложити више
енергије у бригу о члановима,
иако то није лако због мањка
расположивих ресурса.
Норвешки партнери нису
крили задовољство реализацијом наведених пројеката и
надају се да ће од норвешке
владе добити новац за њихов
наставак.
Председник синдиката „Независност” у „Азотари” Петар
Наумовић потврдио је да су

гости након упознавања с радом повереништва које он води били одушевљени виђеним
и да су посебно поздравили
сарадњу менаџмента и представника радника.
– То ће бити од велике важности уколико дође до нашег
уласка у Европску унију. Битно је и то што се грански синдикати уједињују, па смо недавно под наше окриље примили раднике металске индустрије. Норвежани желе да
финансирају два-три пројекта
који подразумевају фузију.
Важно је то што је улагано и у
едукацију људи кроз семинаре
када је реч о безбедности и
здрављу на раду – рекао је
Наумовић.
Остаје нада да ће синдикати, али и наша економија, као
и друштво у целини, кренути
стопама развијених скандинавских земаља.
Ј. Филиповић

ИГОР ШУЛОВИЋ, ТРЕНЕР ЖРК-а ПАНЧЕВО

Следи ново доказивање
„Доловачка штрудлијада”
биће одржана 5. септембра,
а промоције шеснаестог издања „најслађе” манифестације у региону биће приређене у среду и четвртак, 2. и
3. септембра, на панчевачком Корзоу.
Према речима Драгане
Марић, представнице организатора – Удружења жена
„Доловке”, на основу досад
приспелих пријава за најбоље припремљену надалеко
чувену банатску шпецију
надметаће се двадесет три
удружења из Панчева, Алибунара и Ковина, као и из

Петровца на Млави, Будисаве, Ковина, Ечке.
Жири ће учеснике оцењивати у три категорије: за
најбољу доловачку и гостинску штрудлу, као и за
најлепше уређени штанд, а
биће додељена и специјална награда „Чувари традиције”.
У пратећем програму ће
се представити и локална
удружења винара и медара,
припремљен је и културноуметнички програм, а догађај треба да отвори градоначелник Панчева.
Ј. Ф.

„ПАМЕТНА ТАБЛА” ЗА БОЉЕ РЕЗУЛТАТЕ

Ротари-клуб помаже
развој науке
У просторијама Регионалног центра за таленте у среду, 26. августа, представљена је „паметна табла”, поклон Ротари-клуба том
удружењу. Церемонији су
присуствовали и професори, који су након тога имали прилику да прођу обуку
коришћења табле.
Др Драгољуб Цуцић, руководилац Центра за таленте, рекао је да је ово значајна донација, јер ће уз помоћ
табле млади физичари, математичари и програмери
лакше радити, а предавања
ће моћи да се снимају и чувају у фолдерима. Такође,
„паметна табла” омогућава
да се директно преко ње

приступа садржајима на
интернету. Она је намењена
и професорима и ученицима.
Ротари-клуб је износ од
1.500 евра за ову донацију
прикупљао годину дана
преко разних догађаја и уз
помоћ сличних удружења.
– Хтели смо нешто да
урадимо и помогнемо овој
дивној и вредној деци чији
су резултати све бољи – додао је Владимир Сантрач,
бивши председник Клуба.
Једна од њихових значајних донација грађанима
Панчева била је и фитнессправа која је постављена у
Народној башти.
А. Б.

После једанаест
година поново рад
с девојкама
Помало заборављени женски
рукомет на велика врата се
вратио у наш град. Екипа
ЖРК-а Панчево је после успешних игара у Првој лиги обезбедила пласман у Супер Б лигу, па ће се од јесени надметати у другом рангу такмичења.
Нови шеф стручног штаба у
том спортском колективу однедавно је Игор Шуловић.
Прошло је једанаест година
од када је млади стратег радио у женском рукомету (тада
је водио Динамо), а у његовој
радној биографији стоји и да
је био на челу мушке екипе
Динама, коју је увео у Супер Б
лигу, а с популарним „жутоцрнима” је раније освојио и
пехар победника у Купу Војводине. С великим успехом је
предводио и качаревачко Јединство, а сада је пред њим
нов изазов. Шуловић је наставио да се школује, па ћа у наредном периоду стећи и звање
мастер-тренера, а ентузијазам
према популарној игри га ни-

кад није напуштао. Иако једно
време није седео на „ужареној
клупи”, наш саговорник добро
зна да се може бити тренер само када се ради, па се ниједног тренутка није двоумио када му је понуђен посао.
– Договор је постигнут за
пет минута. Рукомет је мој
живот, а тренерски посао
опредељење. Дошао сам у
клуб који има углед, а резултати које су играчице постигле у последње време морају
се поштовати. Требало ми је
мало времена да се поново

снађем у раду с девојкама, јер
сам дуже од једне деценије вежбао само рукометаше, али
већ смо се навикли једни на
друге. Моји први утисци су веома позитивни, а атмосфера
је на високом нивоу. Имали
смо и две контролне утакмице
с тимовима из Супер А лиге и
изгубили смо, али веома сам
задовољан како су девојке
играле у већем делу тих сусрета. Наравно, има још да се
ради и нема сумње да ћемо
спремни дочекати старт првенства – истакао је Шуловић.

Циљеви ЖРК-а Панчево су
постављени на време. Приоритет је да се задржи статус у
високом рангу надметања, а
озбиљност рукометашица на
тренинзима од почетка припрема говори да не би требало
да буде проблема.
– Тренутно два пута дневно
тренира осамнаест девојака.
Нажалост, напустиле су нас
Љиљана Јосимов и Буба Павловић, али су се зато вратиле
Милена Живковић и Ива Шулаја (девојачко презиме Покрајац – прим. аут.). Остале су
Маја Радојчин и Сања Павловић, рукометашице од којих
ће наша игра највише зависити. Задржали смо и талентоване девојчице, од којих се
тек очекује много. До краја
прелазног рока желимо у својим редовима да видимо још
једног бека и пивотмена – јасан је тренер ЖРК-а Панчево.
Почетак првенства у Супер
Б лиги заказан је за 19. септембар, а до тада ће Панчевке
сваке среде и суботе играти
пријатељске утакмице како
би што спремније дочекале
старт такмичења.
С. Д.

ПРЕДСТОЈЕЋЕГ ВИКЕНДА У ДОЛОВУ

Прва „Гулашијада”
Љубитељи шпеција из котлића и доброг дружења уприличиће у суботу, 28. августа, у
учитељском парку у Долову,
прву „Доловачку гулашијаду”.
Почетак дружења заказан је за
14 сати, до када траје пријављивање екипа. Организаторима су у помоћ притекли ло-

кална Месна заједница, као и
мањи и већи спонзори. Већ
имају четрдесетак пријављених учесника, а обезбедили су
симболичне награде у виду
пехара и медаља. Крчкање
специјалитета почеће већ након отварања скупа, а трајаће
до 18 сати, када ће се узимати

узорци за такмичарски део.
Два сата касније биће проглашени победници, а дружење
ће се наставити уз иће и пиће
до ситних сати. За добар штимунг побринуће се тамбураши, а након проглашења победника биће и живе музике
са озвучењем. Предвиђен је

велики котао у којем ће се кувати гулаш за вечеру за све
учеснике и званице.
Љубитељи гулаша и доброг
дружења надају се да ће ова
манифестација заживети и да
ће бити масовна, па стога позивају све гурмане да им се
придруже.
Н. Р.

13

ЗАПИСИ

Четвртак, 27. август 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

ЗАНАТСТВО У ПАНЧЕВУ (1795–2015), ПРВИХ 220 ГОДИНА (5)

Пише: Зоран Ротар

КРЧМАРИЦА У БЛУДУ С БЕРБЕРИНОМ
Пошто су године проведене
на изучавању заната само
представљале услов да калфа
затражи дозволу да постане
мајстор, покушаћемо да прикажемо цео поступак који је
претходио добијању мајсторског права. Калфа који је хтео
да постане мајстор, без обзира
на то да ли је мајсторски син,
да ли ће се или неће оженити
удовицом мајстора или „мајсторском девицом”, морао је
прво да се јави еснафској
скупштини и да поднесе доказе о праву на „мајсторшаг”, о
уредном учењу заната, о томе
да је радио у месту код неког
мајстора и како се владао, каквог је порекла. Ако није био
из исте државе, морао је поднети од власти доказ да му је
ту (у Панчево) „било слободно
доћи”.
„Управа Еснафа, 16. августа
1823. године, упућује молбу
Магистрату да се њихов предлог о условима, при тражењу
и давању мајсторског права,
достави на мишљење и одобрење Генералној команди.
Еснаф тражи да се увек испитају следећи подаци: 1) да ли
је молилац изучио занат; 2) да
ли је прописно вандровао; 3)
да ли је 24 године стар; 5) да
ли се Еснаф слаже да се молиоцу изда мајсторско право.”
Ако би се на скупштини
Еснафа мајстори сагласили,

кандидат би отишао у Магистрат да затражи дозволу. После тога је добијао од мајстора
задатак да направи тзв. пробу
(ремек, мајстерштик). Ову
пробу морао је да изради у
присуству двају мајстора, и то
у радионици једног од њих.
Ремек који је калфа израђивао био је понекад врло
компликован, тежак и скуп.
Радио се врло дуго и често је
представљао ремек-дело за
поједине занате. Ремек-радови су често служили као фирма на радионицама многих
мајстора.
Међу ремек-радовима који
су сачувани, најинтересантније је оковано стабло које се
налази у панчевачком музеју.
Оковано је плехом и целом
дужином стабла су заковани
већи и мањи гвоздени клинови. Њих су закивале калфе
пре него што постану мајстори. Укуцавање клинова је било обавезно и на симболичан
начин је обележавало почетак новог мајсторског рада.
Готов рад је мајсторски
кандидат показивао другим
мајсторима, који су му издавали мајсторско писмо, а он
га је носио у Магистрат на
оверу.
Панчевачки мајстори су били познати и признати широм
Аустријске царевине. Поменућемо неке који су остали
трајно забележени у историји
Панчева.
Тесарски мајстор Јохан Екл
први пут се помиње у списима
Магистрата 1826. Те године
„пуковник Миховил Михаљевић, командант 12. немачкобанатске регименте, предложио је граничарском (војном)
тесару Јохану Еклу да на периферији Панчева, на државној утрини, изгради једну
огледну ветрењачу на ’холандски начин’, ради лакшег
млевења житарица”.
У документима Магистрата
„млин на ветар” (ветрењача)

први пут се помиње 1. октобра 1801. у молби панчевачког трговца Мише Дијамандија да му „Магистрат уступи
један плац на државној утрини, на Црепајском путу, за изградњу једног товилишта за
свиње, поред ветрењаче Косте
Марковића”.
Почетком 19. века ветрењаче су, углавном, нестручно
грађене с низом конструкционих грешака, па су се због тога морале рушити, како би се
грешке исправиле.
Често су се градиле на погрешним местима у односу на
правац кретања ветрова. У
Панчеву је ветрењачама претила стална опасност од „кружних” ветрова и њихових изненадних удара.

Магистрат је 20. јула
1827. уступио бесплатно Јохану Еклу једно јутро државног земљишта за градњу
ветрењаче „под условом да
му тај подухват успе”! До
краја 1827. године Јохан
Екл је, с братом Јозефом, такође тесаром, изградио модерну ветрењачу „на холандски начин”, на Црепајачком путу.
Ватрењача Јохана Екла помиње се у документима Магистрата последњи пут 1868. године. Значи да је радила пуних 40 година!
Другу ветрењачу „на холандски начин”, у близини
ветрењаче Јохана Екла, подигао је 1830. године Јакоб Пајер, гвожђарски трговац,

Трећа ветрењача „на холандски начин” подигнута је
1832. године. Ветрењача се
налазила на Новосељанском
путу (данас: на месту школе
„Јосиф Панчић”). Од 1851. године ветрењача је била у поседу Јохана Фогла, штављачког
мајстора. Служила је за млевење бобица, шишарки и храстове коре за штављење коже.
У годишњем извештају за
1885. годину Муниципалне
вароши Панчево забележено
је да „Панчево, између осталог, има 4 парна млина, 2 ветрењаче и 1 воденицу”. После
1885. године ветрењаче се више не помињу у документима
Магистрата.
Тесарски мајстор Јохан Екл
1. марта 1830. обавестио је
Магистрат да је „вољан на
свој ризик и трошак да буши
артески бунар, на Главном
панчевачком тргу, каквих већ
има у Француској, Енглеској
и Северној Америци”.
Након консултација с Генералном командом у Темишвару Магистрат је прихватио Еклову понуду.
Феликс Милекер је у „Историји Панчева” забележио: „И
тако, у лето 1830. године точкови на три бунара на Главном тргу били су замењени
модерним пумпама, што је
извео наш панчевачки тесарски мајстор Јохан Екл”. То је
обележило нову еру – еру артеских бунара у Панчеву!
Можемо само да закључимо да је Јохан Екл био један
способан и визионарски занатлија наше старе вароши!
А сад – занимљивости из
18. века.
Кројачки калфа Георгије
Јовановић из Добрице 7. фебруара 1795. моли пријем у
општинску заједницу и мајсторско право, јер се жени
удовицом кројачког мајстора
Јецом Радосављевић из Панчева. Обавезује се да ће издржавати жену, ташту и четири
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малолетна шурака (шурак –
женин брат). С обзиром на
околности и пошто више овдашњих кројачких мајстора
тражи калфе, то је Магистрат
Георгију одобрио женидбу и
мајсторско право, уз горенаведене услове.
Магистрат је у то време, и
на овај начин, обављао и неку
врсту социјалне бриге о својим становницима који су након смрти мајстора запали у
тешкоће.
Полиција 14. октобра 1795.
извештава Магистрат да је
бивша крчмарица Ева Димитријевић отерала свог супруга, давши му шест дуката, настанила се код чизмарског
мајстора Јозефа Ковача и ту
проводи блуд с берберским
мајстором Јозефом Симоном.
Магистрат је наредио полицији да се Ева врати мужу у
року од осам дана, у противном да се стражарно одстрани
из Панчева. Берберин Симон
је кажњен тродневним затвором, а чизмар Ковач је кажњен новчано што није пријавио станарку.
Овде није потребан коментар.
Полиција 12. фебруара
1799. извештава Магистрат
да је Венцел Фогл претходне
ноћи опет банчио и флашом
разбио прозор мирољубивом
кројачу Јозефу Винтеру, те
према томе нема изгледа да
ће се поправити, иако је већ
више пута био кажњаван затвором и батинањем. Магистрат је решио да се Венцел,
као војни обвезник, одмах
упути на ратиште да смени
панчевачког војног обвезника
– артиљерца Андреју Петрашка. Полиција је поступила.
И тај Венцел је био нека јуначина па се намерио на мирољубивог кројача. Зато је јуначки отишао на фронт, да се
доказује! Нисмо пронашли
податак да ли се Фогл на ратишту показао и доказао!

Пише: Георгије Милошевић

Прича за незаборав
Почетком 1956. године освану
црни дан за позоришну уметност у Панчеву. Народни одбор општине Панчево 28. фебруара 1956. донео је одлуку
да се градско позориште у
Панчеву укине.
Грађани су ускраћени за једну лепоту живљења. Последња
премијера градског позоришта одиграна је 18. априла
1956, комедија М. Меја „Моје
бебе”, у режији Душка Антонијевића. Уметници – глумице
и глумци, редитељи, сценографи и техничко особље полагано напуштају панчевачку варош. Траже нове средине за
своје егзистенције. У Панчеву
остаје глумица Радмила Петровић Пиштало.
Чајанке код госпође Милице нестају јер актера више нема. Милица Илић, љубитељ
позоришта, али и добротвор
хуманитарних и културних
институција, упокојила се 20.
априла 1987. Сахрањена је на
Православном гробљу у Панчеву, у близини капеле Светог
великомученика
Георгија.
Њена пријатељица Радмила
живи сама у малом стану у кући породице Алексић на Корзоу. Увек је спремна за разговор. Много чита. Кроз „Политику” прати догађаје у земљи
и свету. Помаже младим
глумцима – аматерима. Када
се разболела и запала у тешкоће, помагали су јој глумци
аматери.
Дом културе и неки грађани
који је нису заборавили пома-

жу је у огреву, храни, лековима. И обилазе своју Миму.
Радмила се упокојила 13. новембра 1993. Сахрањена је о
трошку СО Панчево иза Драгичевићеве капеле на Православном гробљу.
Ево и кратких биографија Анке, Маше, Илинке и Радмиле.
Анка Мајценовић рођена је
7. маја 1903. у Бјеловару. Први пут на сцени у трупи Љубомира Рајачића „Чврге” у Битољу била је 1921–1926. Највише је глумила у Дунавском
народном позоришту у Новом
Саду и панчевачком позоришту, али и у позориштима у
Шапцу, Скопљу, Нишу и Светозареву. Играла је разноврсне карактерне улоге. За њу је
речено да је у улоге уносила
много природности. Неке од
бројних Анкиних улога су:
Љубица у „Ђиду” Јанка Веселиновића, Игуманија у „Јегору Буличову” Максима Горког, Стана у „Станоју Главашу” Ђуре Јакшића, Хасанагиница у Огризовића, Манда у
„Мећави” М. Будака, Авдокија
у „Путем цвећа” Валентина
Катајева, Коштана...
Маша Миљковић је рођена
14. децембра 1908. у Загребу.
Завршила је музичку академију – одсек соло певања и
одсек клавира. Отац и мајка
су јој били српски глумци на
хрватским сценама, крајем
XIX века. Маша први пут пева
у загребачкој опери 1934, а
глуми први пут на Цетињу
1935/1936. Затим следе Оси-

јек, Бањалука, па Дунавско
народно позориште у Новом
Саду.
Од 1942. до 1956. је у Народном позоришту у Панчеву.
По укидању панчевачког позоришта прелази у Загреб. Потом игра у Карловцу, Вршцу и
Суботици. За Машу је историчар Боривоје Стојковић у својој историји позоришта записао: „Врло лепе појаве, емотивна, непосредна и динамична у игри, са мецосопраном
врло звучним. Широко распеваним, она је у улоге са певањем уносила много личног
шарма, извесног чак свог интерпретаторског смисла за типично и карактеризацију ликова са осећањем за хумор,
природна и неконвенционална у глумачким изразима, тумачила је веома успешно и
карактерне улоге”.
Машине улоге су бројне:
Леди Милфорд, Настасја у
„Злочину и казни” Достојевског; Нушићева Живка и Јулишка, Зона Замфирова; Риђокоса Лукачија; Коштана...
Илинка Душановић, рођена
27. јуна 1910. у Требињу, завршила је три разреда гимназије. Као Илинка Дубровчићева
започиње позоришну каријеру
1926–1928. године као глумац
аматер у Белој Цркви. Од
1928. је професионална глумица у Новом Саду. У путујућем позоришту Николе Динића глуми 1933. Наступала и у
Београду, Бањалуци и Сарајеву. У Панчеву је од 1942. до

1956. По укидању панчевачког позоришта прелази у Нови
Сад (1956). Пензионисала се
1961, али је и даље наступала
на „даскама које живот значе”. За њену глуму је речено
да је играла улоге карактерне
и певачке. Беше пријатно непосредна и једноставна.
Наступала у бројним улогама: Ружица у „Циганину” Сигестија; Јелка у „Сеоском лоли” Дескашева; Коштана Боре
Станковића; Зона Стевана
Сремца; Живана у „Ђиду” Јанка Веселиновића...
Илинка се упокојила у Новом Саду 1990.
Радмила Петровић Пиштало
Мима рођена је 1910. у Мостару. Завршила је средњу трговачку школу, а затим је радила
у фабрици „Брдо” код очевих
пријатеља Додерових, где је
учила занат полирера. Након
тога строги отац Никола јој до-

пушта да учи балет у Загребу. С
малим сином Бошком 1928.
године затиче се у Београду, у
коме лута тражећи посао. Добија га у Великом позоришту, с
платом од 1.200 динара месечно. То јој је први ангажман.
Наступа са у то време најпознатијим глумцима: Ацом
Цветковићем, Салком Репцем,
Милом Ерцеговић, Евком Микулић... Затим је у Оперети код
Клериџа. У нишком позоришту је била две сезоне. После
боловања и лечења поново је у
Београду, у Дечјем позоришту
на „Коларцу”. Чувени редитељ
Александар Верешчагин 1922.
године ангажује Радмилу за
Новосадско позориште. Од
1942. је у панчевачком позоришту. Ту остаје до укидања позоришта 1956, сем сезоне
1952/1953, када гостује у Приштини. И након укидања панчевачког позоришта до свог

упокојења остаје да живи у
панчевачкој вароши.
За Миму је речено да је била „даровита, лепе осећајности, велике стваралачке снаге,
правилно однеговане, пријатне дикције одмереног уметничког израза”.
А улоге бројне: Антигона,
Анжелика у Молијеровом
„Уображеном болеснику”; Наташа у „Васји Железновој”
Максима Горког; жена Хајнекеса у Судермановој „Части”;
Јелица у Стеријиној „Лажи и
паралажи”; Есмералда у „Звонару Богородичине цркве”
Виктора Игоа, Султанија у
„Хасанагиници”...
Са Виктором Старчићем је
играла Пелу у Стеријиној „Злој
жени”. Са Рахелом Ферари,
позоришном другарицом и добром пријатељицом у Нушићевој „Ожалошћеној породици”.
У Приштини, где је прославила 30 година рада на сцени,
упознаје Белу, супругу Мирослава Крлеже, која присуствује
Мимином јубилеју. Бела је била одушевљена избором комада за јубилеј и Мимином глумом. Комад је био „Занат госпође Ворн” Бернарда Шоа.
Мима је тумачила улогу госпође Ворн. Маестрално!
Мима се упокојила 1993.
године у Панчеву. Почива на
Православном гробљу.
Сећања бледе. Заборављени
су многи догађаји и личности.
Испричасмо ову причу. За незаборав.
(Крај)
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МАЛИ „ПРИНЦ”

ДУХОВИТИ ПРЕДСЕДНИК

Претеча „Аудијевих”
модела
Првенац фабрике
у Сарајеву
Поред „Фолксвагенових” модела „буба” и „голф”, у Босни и
Херцеговини се током шездесетих и седамдесетих година
производио и НСУ-ов модел
„принц”. Тај аутомобил је прављен према лиценци немачке
фабрике, а производне траке
на којима се склапао, касније
су коришћене за монтажу поменутих модела „Фолксвагена”, јер је НСУ с временом постао део те велике компаније.
Дизајн по угледу на „шевролет”
Изворни „модел 1000” је немачки аутомобил прављен од
веома дебелог лима. Имао је
мотор радне запремине 996 кубика и снаге 43 „коња”, уз помоћ којег је достизао максималну брзину од 135 километара на час. На нашем тржишту
је била доступна верзија 1000
Ц, с нешто слабијим мотором
од 40 коњских снага, примерено тадашњем стандарду СФРЈ,
односно бензину са 86 октана.
„Принц” какав заправо знамо настаје 1961, кад је представљен мали „модел 4”, наследник „принца 30” из 1958,
који је дизајниран у стилу тадашњих „Шевролетових” мо-

дела. Мотор се налазио позади, а погон је био на задњој
осовини.
„Принц 1000”, представљен
1963, био је за то доба функционалан, солидан и окретан
аутомобил, са 43 „коња”, прилично темпераментан, а уз то
поуздан и издржљив. Ваздухом хлађени четвороцилиндраш био је ремек-дело свог
времена, с брегастим вратилом у глави, В-положајем
вентила и разводником паљења у продужетку брегастог
вратила. Трошио је осам до
девет литара, а ценовно је био
између „шкоде 1000 МБ” и
„фолксвагена 1200”, који су у

том моменту били веома популарни и продавани.
Иако лаган, био је чврст и
квалитетно урађен, са изврсном
лимаријом. „Принц 1000” био је
као створен за надоградњу, чему
је погодовала изврсна концепција мотора – у верзији „1000
ТТ” радне запремине 1.085 кубика, појачан са 53 на 55 коњских снага. Имао је двоструке
предње фарове, спуштено вешање и спортске додатке. Још јачи
„1200 ТТ”, са 1.177 кубика и 65
„коња”, на тржишту се појавио
1967, а недуго затим и тркачка
верзија „1300”, са тада невероватних 130 коњских снага.
„Позајмљени” аутомобил
Ознаку ТТ данас користи „Ауди”, наследник традиције
НСУ-а. Попречна уградња мотора у задњем делу доприносила је искоришћењу простора и бољем балансу. Спуштањем вешања задњи точкови су
се нагињали ка спољњој страни, што је повећавало стабилност у кривинама.
За разлику од „бубе”,
„принц” је имао врло добру
вентилацију и грејање – каналисањем ваздуха из мотора
путем два измењивача топлоте. Показао се и као врло трајан и поуздан, с ниским трошковима одржавања.

Купци су тражили више
комфора, па је 1965. представљен „тип 110”, верзија која је
продужена и проширена. Био
је то већ озбиљан аутомобил,
солидног комфора и врло добрих перформанси.
Сто километара на час је
достизао за 16,5 секунди, а
његова максимална брзина је
износила 145 километара на
час. Иако технички подаци
„принца” у односу на данашње
спортске аутомобиле делују
скромно, овај модел НСУ-а је
тада то и био. Сеад Алихоџић,
легенда југословенског аутоспорта, научио је да вози аутомобил још као тинејџер тако
што је кришом „позајмљивао”
аутомобил од старијег брата.
Да учествује у рели-трци „Сутјеска” 1968. године, Сеад је
прихватио на наговор пријатеља, тадашњег спортског новинара, који му је заузврат обећао чланак у новинама.
На трци се појавио с породичним аутомобилом, у потпуности серијским моделом
„НСУ принц 1200”, који није
био предвиђен за ауто-спорт.
Није победио, али је показао
импресивно возачко умеће и
био бољи од већине искуснијих возача за управљачима аутомобила који су наменски
били опремљени за трке.

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

ДВОГОДИШЊИ ПРОГРАМ ДОДАТНЕ ЗАШТИТЕ
Компанија „Фијат”, која са
успехом производи и у нашој
земљи, нуди нови програм намењен будућим купцима „Фијатових” возила, као и онима
који већ поседују аутомобил
тог италијанског произвођача.
Овлашћени дилер и сервисер
„Фијата” – „Ауторемонт Пивашевић” уврстио је поменути
програм у своју понуду. У складу с развојем тржишта, квалитетом производа, као и с политиком компаније „Фијат”, од
сада су клијентима доступни
програми заштите „Есеншал
кер” и „Есеншал кер плус”.
Куповином тог програма
клијент добија, пре свега, низ
попуста на резервне делове,
које може остварити путем
купона лојалности. Ови купони се односе на делове као
што су: акумулатор, филтери
уља и горива, пнеуматици, кочионе плочице и додатна
опрема, када говоримо о возилима старим до две године. За
аутомобиле старости од три
до пет година списку делова
на које клијент има попуст додају се и филтер кабине и
амортизери, док је за оне од
шест до осам година, поред
наведеног, јефтиније могуће

Страну припремио

Немања
Урошевић

купити ремен развода и делове квачила.
Циљ овог програма је да се
створи поверење између клијената и сервисера, који гарантује да ће купац додатне
заштите остварити попуст на
поменуте делове. Осим тога,

купац може бити сигуран да
ће приликом редовног или
ванредног сервиса све интервенције на возилу обавити
стручно лице, користећи притом оригиналне делови, чиме
се добија већа поузданост аутомобила и не губи гаранција

на возило уколико је оно у гарантном року. Током две године, колико и важе програми
„Есеншал кер”, купац добија и
два бесплатна прегледа возила, помоћ на путу, услуге
шлеп-службе, могућност рефундирања трошкова пута и
хотела уколико клијент настави путовање другим превозом
или чека да се возило поправи, добијање заменског возила
по повољнијој цени, као и помоћ „Фијатовог” кол-центра.
Треба напоменути да је овај
програм доступан у свим земљама у Европи, а права нису
везана за власника, већ за возило. Стога, уколико неко одлучи да купи возило које се
налази у поменутом програму, може без проблема остварити сва наведена права и попусте.

Учитељ Гејл Вајс је особа
која је прва купила „форд
мустанг” још давне 1964. године, плативши га око 3.500
долара. Те године је проглашен за професора године по
избору ђака. Вајс и даље поседује исти аутомобил и радо се сећа времена када су
наставници могли себи да
приуште нови „мустанг”.

Амерички председник Линдон Џонсон поседовао је
амфибијско возило које је
изгледало као регуларни
аутомобил. Вицкасти први
човек САД плашио је своје
госте које је возио у том
„аутомобилу” тако што је
нагло улазио у језеро, тврдећи да су отказале кочнице.

- - - - - ГАРАЖА - - - - -

ИТАЛИЈАНСКИ ХЕЏБЕК

„Алфа ромео 147” замишљена је као спортски аутомобил, као и сви модели тог
италијанског произвођача.
Међутим, иако на први поглед имате утисак да савршено лежи на путу и да се
можете безбедно брзо возити у њему, вешање на том
возилу ипак није направљено за тако нешто. Ентеријер
је квалитетно израђен, можда и боље него у већим моделима „алфе”, али места за
путнике на задњој клупи и
нема баш много, поготову у
моделима с троја врата, што
се може рећи и за простор
за пртљаг.
Сви мотори имају добре
перформансе, зависно од
тога какав стил вожње имате. Бензински агрегати који
су се уграђивали у модел
147 имају радне запремине
од 1,6 до чак 3,2 литра.
Најслабији, од 1.600 кубика, задовољиће потребе
већине возача, па представља и логичан избор при
куповини половњака, а за
оне који желе мало више
снаге, ту је дволитарски
мотор од 150 коњских сна-

га. Просечна потрошња за
слабије бензинце износи
око седам литара бензина,
мада власници кажу да је у
реалним условима то много више.
Од дизела, у понуди су
добро познати „Фијатови”
агрегати ЈТД од 1.900 кубика у две варијанте – са 115 и
140 коњских снага, а просек
потрошње код тих мотора је
око пет литара евродизела.
Када говоримо о кваровима, искуства возача су прилично подељена. Постоје
примерци који нису излазили из сервиса, а има и аутомобила код којих, према речима власника, ни сијалица
није прегорела. Цена резервних делова је највећи минус, а највише новца за одржавања свакако ће отићи на
трап возила, што је и најслабија тачка „алфе 147”.
При куповини обратите
пажњу на то да ли је зупчасти каиш мењан редовно,
тачније на сваких 60.000
километара. Уколико вам се
деси да он пукне, поправке
су веома компликоване и
скупе.

Покровитељ стране

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

МЕРЦЕДЕС А 140,
2003. годиште, клима,
на име купца, без улагања.
061/297-57-59.
(СМС)
РЕНО меган караван,
црн, 1.9, 2007, власник.
064/224-13-87.
(203423)
НА ПРОДАЈУ рено
клио, 2002. годиште,
1.2, одличан, повољно.
064/157-22-84.
(203678)
ПРОДАЈЕМ ситроен ZX
1998, у одличном стању, 900 евра. 060/33259-77. (203647)
СУЗУКИ свифт 1.3 ГТИ,
регистрован, 550 евра.
063/160-37-93,
062/821-75-85.
(203455)
МАЗДА 323 Ф, 1.6 бензин, 2001, 1.930 евра.
063/824-10-53.
(203473)
КАМИОНИЋ ивеко застава ривал, 1992. годиште, регистрован до 24.
априла 2016, алу странице, нова цирада.
063/372-162. (203483)
ФОРД фокус караван,
2003, регистрован од
априла 2016. 063/372162. (203483)

ОГЛАСИ
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МЕРЦЕДЕС 123, 100 Д,
1983, регистрован до
26. децембра 2015.
063/372-162. (203483)
ФОЛКСВАГЕН бора 1.9
ТДИ, 2002, регистрован
годину дана, 3.500 евра,
власник. 063/354-221.
(203493)

ПРОДАЈЕМ одличан
аутоматик, 130 евра.
063/663-24-24.
(203651)

НА ПРОДАЈУ шпедитер
2.5 Т и круњач прекрупар оџаци. 062/548990. (203548)

ВОЛВО С 40, 2002, 1.9
ТД, сив, алу фелне, ербег, АБС, сервисиран,
рачуни. 064/206-30-24.
(203613)

ОПЕЛ корса 2002, 3 В,
1.2, металик сив, на име
купца. 063/815-69-39,
066/632-00-88.
(203558)

НА ПРОДАЈУ застава
7010, годиште 1987, 4
тоне, цирада. 069/41468-24. (203629)

СИТРОЕН Ц 3, у одличном стању, 90 коња,
2003. Тел. 069/322-6929. (203561)

ФОРД фијеста 2005, 5
В, 1.4 ТДЦИ, регистрован до фебруара 2016.
063/315-328, 013/320672. (203901)

АУТО-КОД кључеви, замена кућишта, израда
кључева. Светог Саве
14.
065/282-88-28.
(203560)
РЕНО клио 2001, 1.2, 5
В, металик сив, на име
купца. 063/815-69-39,
066/632-00-88.
(203558)
ЈУГО корал ин, 1.1,
2007, атестиран плин,
металик
црвен.
064/142-55-93.
(203555)
ПРОДАЈЕМ
форда,
спортски, у екстра стању, без икаквог улагања. 064/154-25-82.

ПРОДАЈЕМ шкоду фелицију 1996. годиште,
плин, 1.300 кубика,
регистрован, 700 евра.
063/811-24-99.
(203866)
ПРОДАЈЕМ скалу 55,
2001,
регистрован.
063/804-57-99.
(203867)
ПРОДАЈЕМ опел астра,
1997. годиште, власник.
Тел.
063/820-16-74.
(203814)
РЕНО лагуна, 1995. годиште, тек регистрован,
плин атестиран, власник, 1.250. 064/30040-01. (103816)
ХИТНО продајем даеву
калос, 2003. годиште,
бензинац. 062/848-2578. (203871)
ФОЛКСВАГЕН поло 1.4,
1999, бензин, 2/3, регистрован до јуна 2016,
1.500 евра. 063/386378. (203878)

ПРОДАЈЕМ рено клио
2004. годиште, 1.2, бензин, 3 В, 5 Б, клима, металик боја, изванредно
стање,
2.400
евра.
064/071-13-33.
(203718)
АУДИ А 4, лимузина
2.0, атестиран плин,
2002. годиште, 4.290
евра. 063/811-13-65.
(203778)
СТИЛО 1.9 дизел, 2002.
петора врата, све од
опреме, регистрован.
064/130-36-02.
(203793)
КОРСА 1.0, 2003, троје
врата, у првој боји,
91.000 км, на име.
064/130-36-02.
(203793)
ПУНТО 1.2, 8 В, 2001,
фул опрема, троје врата,
власник,
сив.
064/130-36-02.
(203793)
КАДЕТ 1.3, суза 1989.
годиште, петора врата,
атестиран плин, регистрован годину, власник. 064/130-36-02.
(203793)
АСТРА 1.7 дизел, 1992,
крај, лимузина у екстра
стању, на име. 064/13036-02. (203793)
ЛАДА 110, производња
2000, регистрован до
2016, прешао 92.000
км.
061/721-11-92.
(203792)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих врста возила и
осталих
сировина.
066/409-991, 063/78282-69. (201440)
КУПУЈЕМ све врсте возила и катализатора,
стање небитно, продаја
делова. (202177)
КУПУЈЕМ све врсте возила до 3.000 евра, исплата одмах. 064/30040-01. (203816)
КУПУЈЕМ аутомбиле у
било ком стању, 90 500 евра. 063/892-0825, 064/230-52-21.

ГАРАЖУ издајем дуплу,
25 м2, струја, грејање
гратис, зидана, Тесла.
061/721-15-84.
(203703)

ПРОДАЈЕМ телевизоре
вокс и вивакс, исправни.
065/434-73-05.
(203699)

ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ нову металну
гаражу
у
центру.
063/222-373. (203779)

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

ИЗДАЈЕМ гаражу 52 м2,
10 х 5 х 3 м. 064/022-9660. (201538)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
монтажну гаражу, код
моста. 064/929-20-32.
(203449)
ИЗДАЈЕМ гаражу на
Котежу 1. 062/872-8199. (203431)
ИЗДАЈЕМ гаражу-магацин 52 м2, 10 х 5 х 3 м.
064/022-96-60.

АПАРАТИ

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, веш-машину, шпорет електрични.
013/346-790, 064/12973-60. (203154)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидер, ТВ – екран 70
цм и половни делови од
веш-машина. Тел. 25205-10, 063/703-76-07.

НА ПРОДАЈУ elite
8100SFF intel i3 3.06.
GHz, core, 250 GB hard
disk, 4 GB DDR3 меморија.
063/701-87-89.
(203497)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ШЉИВА, крушка за ракију, довозим. Тел.
063/898-53-08. (СМС)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ, 4
кw, ремонтовану, 100
евра. 064/387-85-15.
(СМС)
ОГРЕВНО дрво, багрем,
буква, храст, могућност
замене за кукуруз и сено. 064/356-03-93.
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ДРВЕНA СТАКЛЕНА
врата са штоком 210 х
106, 15 евра. Тел.
065/213-85-86.
(203532)
ГАЈБЕ за јабуке, дубоке,
20 динара комад. Тел.
065/213-85-86.
(203532)

АЛУ и ПВЦ столарија, нова и половна, комарници,
ролетне,
окапнице.
063/801-84-76, 065/80184-76. (203577)

ПРОДАЈЕМ нов двосед,
тросед, одличан, два радијатора, алуминијумска разну гардеробу за бебе,
остало од продаје, тепихе и
итисоне. 064/137-47-89.
(203541)
ПРОДАЈЕМ очувана дрвена врата и прозоре.
370-411. (203543)
КОБИЛА, четири године, комплетна опрема
за два коња, фијакер,
косачица италијанска,
бочна. Никола, 601836, Качарево. (203546)
ПРОДАЈЕМ прасиће,
кукуруз, тритикал и жито. Житарице доносим
на кућну адресу. Тел.
064/129-45-43.
(203563)

ШАПУРИНЕ продајем
и прасиће. 064/172-4410, 372-768. (202385)
ПРОДАЈЕМ преостало
огревно дрво. 061/25107-50. (321)
ПРОДАЈЕМ
половне
добре индустријске машине у раду, ендлерица
150 евра, ибердек римолди
300
евра.
063/887-43-01.
(203062)
ПРОДАЈЕМ тучане радијаторе. 064/040-8272. (203417)
ПРОДАЈЕМ пећ-камин
амати. 064/182-45-38.
(203425)
ПРОДАЈЕМ гусани камин алфа плам, Н. лактофриз за млеко, 150 л.
616-855. (203429)
ПРОДАЈЕМ клизна гаражна врата 6 м х 2,40 и
10 букових степеника.
064/213-97-37.
(203436)

АЛУМИНИЈУМСКА
ограда и гелендери, ново, више модела и боја.
063/801-84-76,
065/801-84-76.
(203577)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
отале кухињске елементе. Кухиња 10.000 динара. 063/773-45-97, 371568. (203682)
ПРОДАЈЕМ
двосед,
3.000, радне столове
1.500,
судо-машину
6.000. 063/735-44-50.
(203683)
ПРОДАЈЕМ нову НИСову напуњену и пломбирану плинску боцу, 4.500
динара. 060/663-24-24.
(203651)
ПРОДАЈЕМ угаону гарнитуру, стару годину
дана. 060/347-70-77.
(4264)
ТОПЛОТНЕ
пумпе
(70–300 м2), најекономичнији вид грејања,
гаранција, одржавање.
062/118-26-81.
(203662)
ПОТРЕБАН монитор за
старе компјутере, монохром херкулес. Тел.
353-469. (203462)

ПЕЋ за етажно грејање
„Милан Благојевић”, 12
кw, беж боја, ново, неотпаковано, рачун, гаранција. Цена 120.000 дин.
Тел.
064/135-53-13.
(203477)
ТА пећ, веш-машина,
машина за сушење веша, пуромат, карчер
нов, монитор 22 инча.
060/144-85-54.
(204380)
ПРОДАЈЕМ
женску
астраганску бунду очувану величине 44, за 15.000
динара и очуван сто за
дневну собу, 2.000 динара.
013/311-082,
060/331-10-82. (203505)
ПРОДАЈЕМ три фасадне пећи на гас и шпорет.
064/351-15-52.
(203514)
ПРОДАЈЕМ инвалидска
колица,
повољно.
065/414-17-19.
(103522)
ПРОДАЈЕМ комплетан
намештај, технику за
кућу, као ново, половно. 064/005-30-52.

ПРОДАЈЕМ пећ за централно грејање, термомонт 40 кв. Тел. 013/377341,
064/243-86-20.
(203601)
ПРАСИЋИ и свиње на
продају, могућност клања и кућне доставе. Мића,
064/303-28-68.
(203617)
ПРАСИЋИ на продају,
могућност клања и кућне доставе. 065/410-9734. (203617)
ПРОДАЈЕМ две младе
козе.
063/311-281.
(203638)

ПРОДАЈЕМ месарске
витрине, шест метара.
064/668-87-38.
(203632)
ПРОДАЈЕМ: троседе,
каучеве, угаону гарнитуру, регале, мост + ормане, орман трокрилни, орман двокрилни,
гарнитуре, мојца фотеље, витрине, комоде,
сто + четири столице,
сто + шест столица,
спаваћу собу комплет,
комплет кухињу, комбиновани фрижидер,
фрижидер, замрзивач,
дечја колица, телевизоре, двоседе, ел. шпорет,
ТА пећи, машину за
веш, суђе, тепихе, разно. 063/107-78-66. (ф)
ПРОДАЈЕМ уметничке
слике.
063/694-858.
(203889)
ПРОДАЈЕМ фрезу 506
и самоходни циркулар.
065/479-37-87. (4624)
ПРЕОСТАЛИ брикет,
висококалорично гориво од храста, за сва ложишта с превозом. Тел.
061/296-91-67. (и)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

ОТКУПЉУЈЕМ старе,
исправне и неисправне,
бициклове. 064/952-1796. (СМС)

КУПУЈЕМ коришћене
полице, сталаже за магацин,
продавницу.
063/122-55-22. (204341)
КИРБИ, нов, повољно,
смедеревац, шерпе ростфрај, комплет, бушилице, сто, столице, фотеље.
064/955-51-85. (203635)
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ПРОДАЈЕМ викендицу
на Златибору, у близу
хотела „Ловац”, 100 м
од мотела „Боем”, површина око 40 м2, има воду, струју и 2 ара плаца,
цена 25.000 евра. Може
замена за стан у Панчеву.
063/847-96-78.
(203412)

ПРОДАЈЕМ фрижидер
самоотапајући, купујем
неисправне замрзвиаче
и фрижидере. (203707)
ПРОДАЈЕМ приплодног бика и краву за клање.
013/648-131.
(203721)
ПРОДАЈЕМ култиватор
506, са рикверцом,
фрезом, приколицом,
ситан превоз, мотор +
приколица. 062/867-1167. (203724)
НОВИ кревети 95 х
1.000, ТА пећ 3 кw,
монтибајк
диск 26,
струјно бројило 2т.
064/584-53-38.
(203728)

ПРОДАЈЕМ регал мост,
тепих и полицу за 120
евра. Тел. 065/251-3504. (203829)
ПРОДАЈЕМ бицикл добро очуван, 6.000 динара.
065/344-85-77.
(203820)
ФРИЖИДЕРИ, замрзивачи,
веш-машине,
шпорети, сушилице из
Немачке,
гаранција.
062/824-23-21.
(203817)
ПРОДАЈЕМ прасиће.
Тел. 366-429, Божидар.
(203807)

РАСПРОДАЈА половног
намештаја до краја септембра. 065/592-78-75.
(203811)

ПРОДАЈЕМ
букву,
храст, багремове сеченице, са сечењем. „Топлина”, 063/364-310.
(203826)
ПРОДАЈЕМ 145 итонг
блокова 25 цм ширине.
064/347-98-78.
(203689)
ТРОСЕД и двосед на
развлачење,
фотеља
класична,
очувано,
7.000. 061/141-61-98.
(203690)
ПРОДАЈЕМ кауч, електрични мини шпорет,
мојца фотеља, тепих,
плинска пећ, грејање.
064/280-30-16.
(203694)
НОВ шпорет алфа 9, замрзивач, фрижидер, машина за веш, суђе, електрични шпорет, равна
плоча, мањи трпезаријски сто, регал, комоде,
ормани, ТВ сточић, тросед с фотељама, лежај
клик-клак, чивилук с ципеларником.
Тел.
063/861-82-66. (203744)

НА ПРОДАЈУ регал, орман, француски лежај,
симпова гарнитура, кауч, ТА пећ, крека весо,
дечји кревет, стари забавници, телевизори,
дневни сточић, столице,
фрижидери.
064/155-38-13.
(203733)
ПРОДАЈЕМ бибер цреп,
салонит плоче и грађу.
064/648-24-61.
(203737)
ПИСАЋИ и компјутерски сто, огласна табла,
плута 2 х 1. 064/188-4264. (203759)
КАЗАН за ракију, дна,
ложишта, мешачи, луле. 331-586, 063/80574-60. (203763)
ХИТНО и повољно продајем машину за хобловање паркета и циркулар. Тел. 062/840-8827. (203769)
ИМВ адриа камп-приколицу и пенту 7.
062/248-416, звати после 15 сати. (203768)
ПРОДАЈЕМ козе, јариће, козје млеко, сир, сурутку. 065/348-22-00.
(203789)
ХИТНО продајем пуромат за прање возила и
бутан боцу. 062/655244. (203796)
НЕКОРИШЋЕНИ алуминнијуски радијатори
за
двособан
стан.
064/489-40-36.
(203877)
ПРОДАЈЕМ дечју собу,
спаваћу и дневну, судомашину, сто, столице,
старо две године, добро
очувано. 064/943-8903. (203849)
ПВЦ врата 210 х 90,
прозор 1 х 1 м, собна
врата 2 комада и кауч.
Повољно. 064/119-0431. (203860)

ПРОДАЈЕМ кућу на Кудељарацу, 60 м2, с помоћним објектима и
плацем 8 ари. 064/04082-72. (203617)

ПРОДАЈЕМ прасце, 210
дин./килограм.
Тел.
063/185-22-74.
(203863)
ПРОДАЈЕМ дрвену кацу храстову, 500 литара, 50 евра. 063/811-2499. (203866)
КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе, бакар, алуминијум, месинг, вешмашине, замрзиваче,
телевизоре, долазим.
064/484-13-76.
(203846)
КУПУЈЕМ гвожђе, бакар, алуминијум, замрзиваче, веш-машине,
телевизоре, и остало.
Долазим. 061/322-0494. (203846)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, алуминијум, бакар, телевизоре, вешмашине, замрзиваче,
долазим. 061/206-2624. (203846)
КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
бакар, месинг, старе славине, акумулаторе, старе
веш-машине, фрижидере, замрзиваче, старе каблове и остали метални
отпад. 060/521-93-40.
(202978)
КУПУЈЕМ старо, ново
перје, замена лио јастуци, прекривачи фротирни. 062/974-14-04.
(203495)
КУПУЈЕМ исправне,
неисправне ТА пећи.
062/974-14-04.
(203495)
КУПУЈЕМ очувана покућства, витринице, комодице,
огледала.
062/974-14-04.
(203495)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац, сатове, пенкала. 013/313458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
КУПУЈЕМ старе: сатове, новац, пенкала, разгледнице, књиге, ситне
антиквитете. 013/23335-01, 064/265-82-98.
(203798)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ викендицу
на Белој стени, 3.000
евра. Може ауто, доплата. 069/170-48-29. (СМС)
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ПРОДАЈЕМ кућу, салаш, викендица, у Дебељачи, са земљом, 31 ар.
063/762-11-78.
(201664)
КАЧАРЕВО, кућа, 150
м2, спрат, 3,5 ари, може
замена за стан у Панчеву,
26.500
евра.
064/271-74-67.
(202086)
ПРОДАЈЕМ кућу 130
м2, 14 ари, Војловица.
063/778-48-35.
(202122)
ПЛАЦ 4 ара, 1/1, дозвољена изградња, ограђен, Миса, иза „Тмушића”,
9.500
евра.
061/678-10-10.
(202326)
КУЋА, центар, 100 м2, 3
ара, сређена, код угла
Карађорђеве и Моше
Пијаде, 55.000 евра.
061/678-10-10.
(202326)
НА ПРОДАЈУ кућа у
Старчеву, близу центра.
063/706-50-05.
(202753)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу 155 м2, 4,5 ари +
објекат у изградњи, 300
м2, у дворишту, Д. Туцовића. 065/335-32-37.
(202497)
КУЋА на продају у Шушари, 200 м2, са економским двориштем и
пратећим објектима и
са два ланца пољопривредног
земљишта.
063/829-33-09,
062/871-89-55.
(202472)
ПРОДАЈЕМ нову кућу
центар Панчева, повољно.
060/028-14-80.
(202589)
ПРОДАЈЕМ нову кућу у
Старчеву, близу центра,
16,5 ари плац. 060/02814-80. (202589)
ПРОДАЈЕМ кућу са
двориштем и баштом у
Дебељачи. 013/335-878.
(202641)
МЕЊАМ нову сређену
кућу, 120 м2, плац 16
ари, у Дебељачи, за стан
у Панчеву. Тел. 665041. (203167)
ПРОДАЈЕМ кућу на старој Миси, 200 м2, ЦГ.
064/196-08-41. (203159)

КУЋА, 12 ари плаца, викенд насеље на Новосељанском путу, јефтино.
064/024-36-36.
(203427)
ХИТНО, Мраморак, добра, 191 м2, 16 ари,
16.000. „Мустанг”, 331341,
062/226-901.
(203679)
БАВАНИШТЕ, центар,
139 м2, 6,72 ара, плин,
18.000.
„Мустанг”
062/226-901. (203679)
ДЕБЕЉАЧА, новија трособна, паркети, грејање,
120 м2, 22.000. „Мустанг”
062/226-901.
(203679)
ПАНЧЕВО, центар, кућа на 3 ара плаца, продајем/мењам. 063/76896-43. (203642)
ПРОДАЈЕМ кућу с плацем, Ул. Петра Кочића
23, Панчево. 064/18182-50, 063/881-79-92.
(203648)
КАЧАРЕВО, 20 км од
Београда, кућа + 8 ари,
ПВЦ, АЛУ, грејање гас,
седам норвешких радијатора, алфа плам 2 комада пелет + видео надзор. Намештена + поткровље. Кована браварија. Треба видети.
013/601-192, 062/82614-42. (203660)
НА ПРОДАЈУ кућа за
рушење на 9 ари плаца
у
Горњем
граду.
063/779-28-45,
063/101-54-56.
(203659)
НОВОСЕЉАНСКИ пут,
70 м2, 14 ари, 18.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(203471)
ЦЕНТАР, шири, 140 м2,
две јединице, 4,5 ара,
55.000. „Гоца”, 063/89977-00. (203471)
ВОЈЛОВИЦА, 55 м2, помоћни објекати, 17 ари,
хитно, 15.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(203471)

СТАРА кућа 150 м2, на
7,5
ари,
усељива.
065/427-58-48. (203464)
ХИТНО, због одласка у
иностранство продајем
дворишни део куће, једнособан стан с грејањем
и баштом. 062/885-4320. (203479)

НОВА Миса, кућа 198
м2, сређена, грејање на
пелет.
„UnaDalli”,
064/255-87-50.
(203591)
НОВА Миса, самостална
кућа на већем плацу.
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(203591)

ПРОДАЈЕМ ланац земље на граници црепајачког и јабучког атара.
060/351-03-56.
(203487)
ПРОДАЈЕМ плац од 5
ари с викендицом 32 м2,
у Пелистерској улици
20-и, са водом, телефоном, разводном струјом. Панчево. Тел.
064/926-78-49.
(203497)
ПРОДАЈЕМ кућу на Баваништанском путу, 83
м2, и помоћни објекат
54 м2, 18.000 евра.
065/561-01-50.
(203500)

Радно време благајне:
понедељком и уторком
од 8 до 20,
а осталим радним данима
од 8 до 13 сати

ДЕО куће, почетак
Стрелиште,
засебан
улаз, укњижено, замена.
064/952-19-80.
(203509)
ПРОДАЈЕМ кућу с плацем
17-90, 14 ари, у Војловици.
Тел. 367-118. (203552)
МРАМОРАК, кућа, продајем, 15 ари, воћњак,
извор лековите воде.
064/311-41-94.
(203568)
ЈАБУЧКИ пут 27, лепа
нова кућа, укњижена,
изолација, канализација, замена. 345-534,
064/246-05-71.
(203576)
ПРОДАЈЕМ кућу, 14
ари плаца, Самош, улагања
потребна.
064/226-67-31,
013/251-96-03.
(203578)
ПРИЗЕМНА, усељива
кућа на продају у Глогоњу. 061/154-57-32.
(203580)
ДОЊИ град, кућа, 4
ара, трофазна струја,
колски улаз, 25.000.
063/836-23-83.
(203586)
БАВАНИШТАНСКИ
пут, 114 ари, до пута, 33
ширина, грађевински.
063/836-23-83.
(203586)
ПРОДАЈЕМ кућу, 100
м2 + 60 м2, 3 ара плаца.
069/401-14-02.
(203588)
КУЋА, Миса, 98 м2, 7
ари, 36.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(203591)

КУЋА Старчево, 148 м2,
19 ари, 25.000. „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(203591)
ПРОДАЈЕМ кућу од 70
и 200 м2 и плац с темељима, све је испарцелисано.
013/341-789.
(203596)
КУЋА, Преспанска 15,
120 м2, на 5 ари, власник, замена. 063/307674. (203603)
ПРОДАЈЕМ плац, Девојачки бунар, 11 ари, 17 х
65, вода и пут. 063/86566-21. (203610)
ПРОДАЈЕМ 33 ара на
Старом црепајском путу, 7,5 ари на Јабучком
путу. 063/122-07-49.
(203619)
ПЛАЦ, Баваништански
пут, 18 ари, струја, вода,
укњижена викендица.
064/632-78-39. (203622)
ЛЕГАЛИЗОВАНА кућа,
14 ари грађевинског
плаца, урађена конверзија.
064/665-89-64,
064/549-08-78.
(203622)
КУЋУ у Скадарској продајем, мењам за стан на
Стрелишту. 063/70091-98. (203624)
БАЊА Врујци, кућа, новија, сређена, асфалт,
укњижена, може замена.
064/955-51-85.
(203635)
ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици. 063/311-281.
(203638)
ПРОДАЈЕМ башту на
Новосељанском путу.
063/192-65-14,
060/333-06-29.
(203900)
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КУЋА за рушење, код
Горње цркве, 5 ари,
50.000.
„Кров”,
060/683-10-64, рег. 398.

СТАРА Миса, трособна,
75 м2, ЕГ, 3 ара, гаража,
32.000.
„Премиер”,
063/800-44-30. (203774)

ШИРИ центар, петособна кућа, 183 м2, сређена, 14 ари, 85.000.
„Кров”, 060/683-10-64,
рег. 398. (203637)

ЦРЕПАЈА, кућа 16 ари,
помоћне зграде и два
ланца земље, продајем/мењам за стан у
Панчеву. 064/894-1138. (203799)

кућу у
мењам за
Шумице.
64-83.

КОВАЧИЦА, нова кућа,
220 м2, 4 ара, 55.000.
„Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(203609)

ПРОДАЈЕМ плац 9,15
ари, у Старчеву, уведена вода, локацијска дозвола. 064/178-72-32.
(203699)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру града, вреди погледати. 063/756-06-04.
(203756)

ВИКЕНДИЦА, 9 ари и
воћањак 9 ари, старо
српско поље. 063/86580-06. (203879)

САМОШ, кућа 80 м2, 16
ари, 9.000. „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (203609)

МОНТАЖНА кућа у
Жарка Зрењанина, 70
м2, сређена, 30.000.
„Олимп”,
351-061,
064/234-36-01.
(203705)

НОВА Миса, кућа 6 х
10, три етаже, укњижена. Добра локација.
063/879-51-40.
(203758)

ДВОРИШНА кућа, 96
м2, шири центар, два
ара плаца + помоћни
објекти, 28.000 евра.
064/511-60-96.
(203891)
ДУБОКА бара, укњижена, 34 м2, за рушење, 6
ари, вода, струја, 8.000,
договор. 064/376-80-83.
(203856)
ПРОДАЈЕМ
Старчеву или
стан, насеље
062/176(203876)

БЕЗ посредника, Карађорђева, самостална,
укњижена, ЕГ, 130 м2,
4,5
ари,
75.000.
064/376-80-83.
(203856)

КУЋА, 30 м2, засебна,
власник. 064/248-9016. (203859)
ЈАРКОВАЦ, кућа 144 м2,
за реновирање, плац 18
ари, излази на реку.
064/386-42-49. (203842)

ЦРЕПАЈА, кућа, 118 м2,
16 ари, 45.000. „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (203609)
КНИЋАНИНОВА 33,
кућа 120 м2, 5 ари,
45.000. „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(203609)
ТЕСЛА, кућа 87 + 87 м2,
4 ара, 52.000. „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (203609)
ПРОДАЈЕМ кућу, Горњи
град, повољно. 064/55082-40. (203626)

ПРОДАЈЕМ кућу, Максима Горког, 200 м2, 3,8
ари. 063/301-360.
ПРОДАЈЕМ њиву 30
ари, Омољица, 400 м од
главног пута. 062/708070. (203713)
СПРАТНА кућа 170 м2 +
100 м2 поткровља, на 4,5
ари плаца, помоћни
објекти, башта + дворишни станови код Болнице.
064/848-88-87,
064/584-53-38. (203728)

ДОЊИ град, кућа сређена, с два стана, ЕГ, плац 7
ари.
064/066-78-43.
(203823)

ТРОСОБАН стан, Котеж
2, продајем/мењам за
мањи
стан,
кућу.
063/771-15-68. (202587)

СТРОГИ центар, 60 + 6

ПРОДАЈЕМ кућу, Панчево, мењам за мању, договор.
063/748-72-63.
(203824)

ГАРСОЊЕРА, 24 + 2,
терраса, ЦГ, VIII спрат,
власник, функционалан,
21.000 евра, договор.
062/849-16-52. (202856)

064/337-20-11.

ПРОДАЈЕМ повољно викендицу, Девојачки бунар, Улица златна ружа.
Тел. 342-444, 069/26088-00.

НОВ СТАН, 65 м , и гаража, Таковска. 063/342220,
063/701-19-77.
(202640)

ПРОДАЈЕМ кућу на Тесли и воћњак пут Млекаре,
пословна
зона.
064/586-89-13. (203833)

У САМАЧКОМ продајем
гарсоњеру + код болнице
гарсоњеру,
помоћне
објекте. 065/353-07-57.
(201552)

КУЋА, Змај Јовина, пешачка зона, 180 квадрата,
100.000
евра.
060/034-31-11.
(203729)
ЕЛИТНИ део насеља
Котеж 1, ексклузивна
кућа на 3 ара плаца, врло повољно. 062/19382-55. (203749)

БАВАНИШТАНСКИ
пут, 85 ари, грађевинско 484 м, 85.000. „Јанковић”,
348-025.
(203764)
МИСА,
одлична,
75.000, Турска глава за
реконструкцију, 45.000.
„Лајф”,
317-634,
061/662-91-48.
(203773)
КУЋА, Доситејева 8-а,
укњижено,
2
ара.
061/333-31-19,
062/860-80-94,
063/277-025. (203763)
КУЋА, Тесла, две стамбене јединице, 4 ара,
комплетно реновирана.
064/218-15-72.
(203809)
ПРОДАЈЕМ кућу на
старој
Миси.
Тел.
063/472-433, 063/440447. (203811)
ДВОРИШНА кућа, 136
м2, с великом баштом,
предато за легализацију.
063/820-16-74.
(03813)
ПРОДАЈЕМ кућу у Качареву, плац 11 ари,
26.000 евра, близу центра.
064/300-40-01.
(203816)

КАРАУЛА, нова кућа 86
м2, грађевинска дозвола,
власник, плац 4 ара.
065/258-87-77. (203835)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
стан од 65 м2, у Тополи,
за мањи са ЦГ-ом.
060/309-74-52. (СМС)
КОТЕЖ 2, троипособан
стан, 84 м2, VI спрат,
продајем/мењам за мањи.
065/398-98-99.
(202664)

м2, двострано орјентисан, без посредника.

ПРОДАЈЕМ једноипособан стан на Стрелишту, 39 м2, ВП, ЦГ,

2

20.500 евра. 063/77427-26. (202449)
ХИТНО продајем двособан нов стан у центру
Панчева. 063/263-025.
(203015)
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МЕЊАМ стан, Тесла, 52
м2, власништво, за локал, шири центар, власништво, уз доплату
власнику
стана.
061/132-11-18.
(202979)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан у Панчеву, приземље, насеље Стрелиште. Власник. 064/28177-61. (203102)
СТАН, 80 м2, С. Шупљикца 127, контакт,
064/614-08-08.
(203036)

СТАН, 53 м2, Мајке Југовића 13, новоградња,
употребна
дозвола.
060/661-05-79.
(203213)

ТЕСЛА, трособан са ЦГ.
063/770-45-55, 331-079.
(203354)
ПРОДАЈЕМ/издајем
двоипособан стан, 62
м2, насеље Содара. Цена
договор. 063/853-47-81.
(203369)
ГАРСОЊЕРА 25 м2, Котеж 1, високо приземље, ЦГ, телефон, подрум, 17.600. Власник.
064/176-74-14.
(203419)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ стан на Тесли,
једнособан,
I
спрат, ЦГ, власник.
064/800-36-53.
(203441)
ПРОДАЈЕМ стан од 60
м2, нова Миса, полусутерен, изолација, спољна и унутрашња, паркинг, итнернет, усељив
одмах, 27.000 евра.
Ивана, 063/756-15-82.
(203444)
ПРОДАЈЕМ двоипособан стан, приземље, 66
м2, на Котежу 2, поред
„Симпа”. 062/311-955.
(203451)
СТРЕЛИШТЕ, центар,
нов стан од 86 м2. Тел.
064/267-71-74.
(203460)
ЧЕТВОРОСОБАН комфоран стан, 102 м2 + гаража 28 м2, 66.000 евра.
Тел.
063/436-809.
(203469)

ТЕСЛА, трособан, 68 м2,
38.000, 74 м2, 48.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(203471)
ПОТРЕБНИ станови,
све локације, брза реализација. „Гоца 013”,
063/899-77-00.
( 2 0 3 4 7 1 )
ЦЕНТАР, 90 м2, трособан, 45.000, 64 м2, двоипособан, 42.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(203471)
ТЕСЛА, 45 м2, двособан,
25.000, 40 м2, 24.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(203471)

КОТЕЖ 2, 38 м2, једноипособан, нов, 650/квадрат. „Гоца”, 063/89977-00. (203471)

СТРЕЛИШТЕ, 80 м2,
трособан,
хитно,
35.000, 53 м2, двособан,
24.000. „Гоца”, 063/89977-00. (203471)

СОДАРА, 46 м , мањи
двособан,
одличан,
23.500. „Гоца”, 063/89977-00. (203471)

ПРОДАЈЕМ стан на
Стрелишту. 064/17057-10, 065/824-39-44.
(203569)

ГАРСОЊЕРА, центар,
18 м2, лепа, 14.500. „Гоца”,
063/899-77-00.
(203471)

ТРОИПСОБАН
лепо
уређен стан, 81 + 6 м2,
гипсани радови, Котеж
2, замена. 345-534,
064/246-05-71.
(203576)

2

МИСА, 37 м2, једноипособан, нов, 17.000, 50 м2,
17.000, 45 м2, 20.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(203471)

2

КОТЕЖ 2, 50 м2, једноипособан, 25.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(203471)

ПРОДАЈЕМ стан, Котеж
1, први спрат, 50 м2.
065/475-77-56. (203476)
ДВОРИШНИ, 44 м ,
центар, без улагања,
12.500. „Гоца”, 063/89977-00. (203471)

2

КОТЕЖ 1, 60 м , двособан, I, ЦГ, 35.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(203471)
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СОДАРА, хитно, комфоран двособан стан,
64 м2, ЦГ, II спрат,
38.000. 064/565-11-36.
(203491)
ПРОДАЈЕМ стан, приземље, нова Миса, пословни простор може.
063/749-68-07.
(203520)
ПРОДАЈЕМ, Котеж 2,
64 м2, ЦГ, II спрат, двособан, без посредника,
40.000. 063/857-77-21.
(203493)
СОДАРА, I спрат, двособан стан, 54 м2, централно грејање, кухиња,
комплетно опремљена,
паркет у свим собама,
кухиња плочице, тераса, одмах усељив, с
комплетним намештајем, власник 1/1. Цена
37.000 евра. 065/44289-26. (203504)
МАРГИТА, 53 м2, I
спрат,
новоградња,
укњижен, намештен,
власник. 063/449-798.
(203526)

ЦЕНТАР, 47 м2 + гаража, II спрат, лифт, новоградња, гас, власник.
063/757-47-50.
(203526)

КОТЕЖ 1, на продају

СТАН на продају, хитно, договор. 064/13027-34. (203673)

ПРОДАЈЕМ дворишни

двособан стан, 47 м2,
Новосадска бр. 6/10,
без посредника. Тел.
318-717. (203542)

стан, 74 м2, 370-411,
власник. (203543)

ДВОИПОСОБАН, 68 + 8
м2, тространо орјентисан, одмах усељив, Тесла. „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(203576)
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КОТЕЖ 2, једноипособан, 49 м2, VI, лукс,
31.000, двособан 52 м2,
I,
36.000.
„Кров”,
063/683-10-64, рег. 398.
(203637)
2

ПРОДАЈЕМ стан, 75 м ,
с двориштем, 1/1, договор.
061/721-12-56.
(03626)
СТРОГИ центар, двособан, 62 м2, ЦГ, VIII, тераса, 40.000. „Мустанг”,
062/226-901. (203679)
ТЕСЛА, двособан, II, 50
м2, ТА, тераса, 25.000.
„Мустанг”,
062/226901. (203679)

ЦЕНТАР, мањи двособан, ЕТ, договор. „UnaDalli”, 064/255-87-50,
рег. бр. 188.
КОТЕЖ 1, једнособан,
33 м2, III 19.500. „UnaDalli”, 064/255-87-50,
рег. бр. 188.
ПРОДАЈЕМ повољно
мањи дворишни стан,
једнособан, Горњи град,
власник. Тел. 064/66586-51, 062/825-26-09.
(203600)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, 26 м2, Содара, цена 17.500 евра. Тел.
066/908-60-49.
(203583)
2

ХИТНО, Содара, 46 м ,
ЦГ, VI, усељив, 25.000.
061/321-92-28.
(201586)
СОДАРА, 57 м2, ЦГ, VI,
први власник, укњижен,
33.000. 064/130-38-29.
(203586)
МИСА, трособан у згради, II, сређен, 36.000.
„UnaDalli”, 064/255-8750, рег. бр. 188. (р)
ТИП СТАНКО, једнособан, I, тераса, сређен,
22.000.
„UnaDalli”,
064/255-87-50, рег. бр.
188.
ТЕСЛА, једноипособан,
40 м2, VI, ЦГ, 23.000.
„UnaDalli”, 064/255-8750, рег. бр. 188.
СОДАРА, двособан, 57
м2, двоипособан, 64 м2,
сређен, договор. „UnaDalli”, 064/255-87-50,
рег. бр. 188.
КОТЕЖ 2, двособан, ЦГ,
договор.
„UnaDalli”,
064/255-87-50, рег. бр.
188.
КОТЕЖ 2, дуплекс, 86
м2, ЦГ, сређен, 45.000.
„UnaDalli”, 064/255-8750, рег. бр. 188.
ЦЕНТАР, трособан, 73
м2, III, нов с гаражом,
43.000.
„UnaDalli”,
064/255-87-50, рег. бр.
188.

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 71 м2, II, леп, ЦГ,
34.000. „Мустанг”, 331341,
062/226-901.
(203679)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53 м2, I, ТА, 24.000.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (203679)
СТРЕЛИШТЕ, као нов,
двоипособан, I, ЦГ, 57
м2, 35.000. „Мустанг”,
062/226-901. (203679)
СОДАРА, 67 м2, двособан, ЦГ, два мокра чвора, X, 31.000. „Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (203679)

ПРОДАЈЕМ једноипособан стан, 47 м2, Котеж
2.
063/844-39-44.
(203606)

КОТЕЖ 1, гарсоњера,
25 м2, I, ЦГ, 15.000.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (203679)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан у центру, 55 м2, II
спрат, ЕГ, сређен. Тел.
064/528-32-10.
(203607)

МИСА, леп дуплекс,
двоипособан, терасa, II,
58 м2, 21.000. „Мустанг”,
062/226-901.
(203679)

ТЕСЛА, двособан, 4/IV,
ЦГ, без лифта, сређен,
33.000. 066/954-33-05.
(203608)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 55 м2, 30.000, једнособан, 18.000. „Медиа”, 315-703, 064/22399-20. (р)
ЦЕНТАР, једнособан,
24 м2, 18.000, двособан,
29.000. „Медиа”, 315703, 064/223-99-20. (р)
МИСА, једнособан, 30
16.500,
етажа,
м 2,
39.000. „Медиа”, 315703, 064/223-99-20. (р)
ТЕСЛА, једнособан, 32
м2, усељив, 22.000, договор. „Медиа”, 315703, 064/223-99-20. (р)
2

СОДАРА, 42 м , I спрат,
ЦГ, ПВЦ. 063/354-208.
(203614)
ПРОДАЈЕМ у центру,
двособан стан, 45 м2,
ВП,
без
грејања.
064/279-59-98,
013/252-00-83.
(203618)
РОБНА кућа, двоипособан, 61 м2, V, 43.000,
центар двособан, 52 м2,
III,
40.000. „Кров”,
063/683-10-64, рег. 398.
(203637)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 66 м2, ЦГ, III,
36.000. „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(203609)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 59 кв, ЦГ, II,
33.000. „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(203609)
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МАРГИТА, трособан, 85
м2, ЕГ, I, гаража, 60.000.
„Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(203609)
ЦЕНТАР, двособан, 57
м2, ЦГ, X, 40.000. „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (203609)
ЦЕНТАР, двоипособан,
65 м2, ЦГ, XII, 45.000.
„Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(203609)

ТЕСЛА, двособан, 51 м2,
лођа, 6 м2, ЦГ, ВПР, гаража, 32.000. „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (203609)

СТАН са малим двориштем, Маргита, Колонија, сређен, 37 м2,
16.000. „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(203609)

ПЕНЗИОНЕРИ, купујем стан или кућу с Вашим плодуживањем,
остајете у стану, у најповољнијим условима.
Достојанствено проведите старост. 061/32440-85.

2

ТРОСОБАН стан, 83 м ,
у најстрожем центру,
реновиран, одличан.
064/954-68-01.
(202686)
ТРОСОБАН, 68 м2, Моше Пијаде, две терасе,
подрум, 32.000 евра.
064/128-91-70,
063/194-34-94.
(203692)
ПРОДАЈЕМ нов једнособан стан, хитно.
064/550-82-40.
(203696)
ПРОДАЈЕМ једнособан,
центар, 46 м2, повољно.
066/937-00-13.
(203696)

ТЕСЛА, двособан, 50 м2,
ТА, I, 29.000. „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (203609)

ПРОДАЈЕМ трособан
стан, 88 м2, Котеж 1,
40.000 евра. 069/33929-90. (103697)

ТЕСЛА, трособан, 61 м2,
ЦГ, IV, 36.000. „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (203609)

ТЕСЛА, двособан, 52 м2,
ВП, ТА, тераса, 25.000,
договор. „Олимп”, 351061,
064/234-36-01.
(203705)

ТЕСЛА, једнособан, са
стварима, 30, ТA, I,
26.000. „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(203609)

СОДАРА, двособан, 54
м2, I, ЦГ, сређен,
33.000. „Олимп”, 351061,
064/234-36-01.
(203705)
ЦАРА Лазара, новоградња, једнособан, 32
м2, ВП, ЕГ, 22.000, договор. „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(203705)
ТЕСЛА, двособан, 55 м2,
II, ЦГ, сређен, усељив,
35.000,
договор.
„Олимп”,
351-061,
064/234-36-01.
(203705)

ШИРИ центар, двособан, 57 м2, II, ТА, потпуно сређен, 45.000, договор. „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(203705)
КОТЕЖ 2, једнособан,
42 м2, III, ЦГ, усељив,
25.000. „Олимп”, 351061,
064/234-36-01.
(203705)
МИСА, једнособан, 40
м2, II, ТА, усељив,
19.000. „Олимп”, 351061,
064/234-36-01.
(203705)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56 м2, I, ЦГ, 30.000,
договор. „Олимп”, 351061,
064/234-36-01.
(203705)
КОМФОРАН двособан,
двостран стан на почетку Кикиндске, код теретане. 063/178-10-19.
(103715)
ПРОДАЈЕМ стан у зиданим баракама, нема папире, фиксно 3.000
евра. 062/864-93-53,
064/221-57-28.
(203717)
МЕЊАМ/продајем двособан, 53 м2, Котеж 1, за
мањи, једнособан, власник. 063/765-83-10.
(203725)
ПРОДАЈЕМ стан од 32
м2, Котеж 1, V спрат, без
лифта. 060/070-80-84.
(203732)

ЦЕНТАР, двособан, II,
ЦГ, лифт, може бити
трособан, екстра, власник. 064/188-42-64.
(203759)

НОВА Миса, трособан,
I, 72 м2, ЦГ, усељив,
36.000.
„Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(203774)

ЦЕНТАР, двоипособан,
61, 32.000, улично, 32,
11.000.
„Јанковић”,
348-025. (203764)

СОДАРА, једнособан,
III, TA, 40 м2, 23.000.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(203774)

КОТЕЖ 1, двособан, 59,
31.000; Котеж 2, двособан, 59, 30.000. „Јанковић”, 348-025. (203764)
ПРОДАЈЕМ стан, Стрелиште, 50 + 43, IV, TA,
25.000, функционалан.
063/598-820. (203772)
ПЕПЕЉАРЕ, одличан
двоипособан, 27.500,
код
стоматолошког
сређен једноипособан,
18.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-90-48.
(203773)
СОДАРА, трособан, I,
41.500, једнособан, III,
22.500. „Лајф”, 317-634,
061/662-90-48.
(203773)
СОДАРА, војне, двоипособан, договор; двособан, VII, 27.500. „Лајф”,
317-634, 061/662-90-48.
(203773)
ТЕСЛА, новији двоипособан и двособан, договор. Велики избор дворишних
станова.
„Лајф”,
317-634,
061/662-90-48.
(203773)

ГАРСОЊЕРА, 25 м2, Котеж 1, први спрат, ЦГ,
паркет,
сређен.
066/343-476. (203755)

ТЕСЛА, двособан, III,
TA, 54 м2, усељив,
29.000.
„Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(103774)

КОТЕЖ 1, ВПР, 57 м2,
ЦГ, велика тераса,
укњижен, 29.500, замена.
064/266-25-80.
(203757)

КОТЕЖ 1, двособан, III,
59 м2, ЦГ, усељив,
31.000.
„Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(103774)

КЕЈ, војне зграде, двоипособан, ВПР, ЦГ, 61
м2, 32.000. „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(103774)
ЦЕНТАР, стан, пословни простор, једнособан
приземље, ЦГ, 30 м2,
15.000.
„Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(103774)
ПРОДАЈЕМ стан, нова
Миса, зграда, двособан,
приземље, двориште,
власник. 063/775-8410. (203775)
ПРОДАЈЕМ стан, колоније Иве Курјачког,
градска канализација,
42 м2. 064/414-25-17.
(203685)
ПРОДАЈЕМ стан на Тесли, једнособан, 34 м2,
приземље, централно
грејање, власник. Тел.
063/751-42-92.
(203788)
КОТЕЖ 2, двособан, 51
м2, приземље, укњижен,
одмах усељив. 063/16643-48. (203803)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан на Стрелишту.
251-41-52, 069/514-1522,
062/831-27-41.
(203806)
СТРЕЛИШТЕ, продајем
стан, ВП, ЦГ, тераса и
подрум. 064/066-78-43.
(203803)
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НОВОГРАДЊА, на продају једноипособан и
четворособан стан, могућност компензације.
063/187-48-96.
(203827)
МИСА, продајем поткровље, 100 м2, са свим
прикључцима. 065/33355-25. (203838)
2

КОТЕЖ 2, стан од 72 м ,
први спрат, ЦГ, клима,
ПВЦ столарија, застакљена тераса, реновирано купатило и кухиња. Контакт 063/693944, 063/313-844. (ф)
ПРОДАЈЕМ нов стан,
Тесла, IV спрат, 15.000
евра. 062/160-94-76.
(203894)
ПРОДАЈЕМ стан на
Стрелишту, 30 м2. Тел.
064/440-33-80,
062/827-70-36.
(203886)
2

СТАН, 57 м + гаража 30
м2, у кући до улице, центар, продајем, 23.500 евра.
320-397, 065/401-04-56.
(203883)
НОВА Миса, 40 м2,
15.500, 55 м2, 21.000,
хитно.
063/377-835.
(203880)
ПРОДАЈЕМ/мењам
двособан
комфоран
стан, 64 м2, за мањи.
063/314-877. (203882)
ТЕСЛА, комфоран 2.5,
63 м2, две терасе, VI/X,
лифт,
600/квадрат.
064/376-80-83.
(203856)
СТАН, центар, 42 м2, с
локалом у приземљу, 18
063/389-972.
м 2.
(203864)
ПРОДАЈЕМ леп реновиран дворишни стан,
35 м2, близу центра.
Тел.
064/049-62-72.
(203714)
ПРОДАЈЕМ стан од 60
м2, близу школе, обданишта,
Стрелиште,
укњижен, повољно, хитно. Тел. 064/992-62-07.
(и)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стан, кућу,
део куће за адаптацију.
064/218-15-72.
(203809)

ПЕНЗИОНЕРИ, купујем стан или кућу с Вашим плодуживањем,
остајете у стану, у најповољнијим условима.
Достојанствено проведите старост. 061/32440-85.

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ДВОСОБАН стан 50 м2,
ЦГ, клима. Цена 100
евра, Максима Горког
67. 066/351-711. (СМС)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан 45 м2, Котеж 2, намештен, ЦГ, 90 евра,
Тел.
063/196-05-61.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ једнособан,
намештен, стан на Тесли, преко пута Месне
заједнице, ТА. 063/86811-09. (СМС)
ИЗДАЈЕМ нов, једнособан, стан и гарсоњеру у
центру.
Намештено.
063/313-005. (СМС)
ИЗДАЈЕМ стан, једнособан, ненамештен .
062/186-14-03,
063/707-18-75. (СМС)
ИЗДАЈЕМ ненамештен,
једнособан стан, на Котежу 1. Тел. 060/37163-88. (СМС)
ЈЕДНОСОБАН и једноипособан дворишни,
центар, стан за издавање. Тел. 061/142-23-69.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Самачком.
063/154-22-14.
ТРОСОБАН,
строги
центар, II спрат, телефон, клима, грејање
етажно, нов. 064/28060-53. (202729)

ОГЛАСИ

У САМАЧКОМ издајем
намештену гарсоњеру,
самцу. 065/353-07-57.
(2 ИЗДАЈЕМ повољно
стан у кући, ЦГ, Стрелиште, може ученицима.
013/361-872,
063/219-532. (202239)
ЦЕНТАР,
намештен
двособан, реновиран,
ТА пећ, ИПТВ, прелепо
двориште. 064/313-8972. (203200)
ИЗДАЈЕ се стан, празан,
Котеж 2, двоипособан, с
америчким плакарима.
060/031-50-14.
(202932)
ИЗДАЈЕМ једноипособан стан, намештен, ЦГ,
клима, на Содари. Тел.
343-573. (203428)
НАМЕШТЕН двоипособан стан, Котеж 1, СБ,
ЦГ, клима, телефон.
Тел.
063/803-14-86,
064/255-86-79.
(203434)
ОД 1. септембра 2015,
издајем двоипособан
намештен стан на дужи
период (ЦГ, кабловска,
интернет, клима), на
Тесли близу „Авива”,
130 евра + обавезни депозит
200
евра.
064/149-08-36.
(203435)
ИЗДАЈЕМ повољно стан
у кући, ЦГ, Стрелиште,
близу беовоза. 013/361872,
063/219-532.
(203437)
УЧЕНИЦИМА издајем
намештену собу, Стрелиште.
320-847.
(203439)
ДВОСОБАН, ЦГ, строги
центар, на дуже време,
звати од 20 до 22 сата.
013/671-018. (203440)
ИЗДАЈЕ се ненамештена, гарсоњера, Котеж 2,
код
гараже.
Тел.
063/514-360. (202935)
ИЗДАЈЕМ
двособан
стан, 55 м2, на Содари,
одмах усељив, нов, намештен, кабловска, интернет, интерфон, паркинг
места,
ЦГ.
065/451-29-15. Стефан.
(203420)
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ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан, Содара, дужи период, грејање,
депозит.
Тел.
013/370-544. (203538)

ПОТРЕБНА кућа за изнајмљивање, с плацем,
Војловица, стари бувљак. 060/600-29-40.
(203506)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
ненамештен,
одмах
усељив стан, у кући,
Војловица. 060/669-8899. (203843)

ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан и намештену гарсоњеру, шири
центар. 064/489-65-50.
(203742)

ИЗДАЈЕМ два дворишна намештена комфорна стана + гарсоњера, Стрелиште. 362-406,
064/218-83-45.
(203453)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту, ЦГ. 063/866-7803. (203507)

ИЗДАЈЕ се стан, 28 м2,
Цара
Душана
38.
062/886-56-02,
013/351-477. (203844)

ИЗДАЈЕМ
трособан
стан, 83 м2, комфоран,
одличан. 064/954-6801. (203868)

БРАЧНОМ пару издајем гарсоњеру, на Тесли, намештену, ТА грејање. 064/561-56-26.
(103845)

ИЗДАЈЕМ кућу, шири
центар, пословно-стамбене намене. 062/347667. (203700)

ДВОИПОСОБАН стан
мале квадратуре, ненамештен, ЦГ, клима, издајем. 063/738-40-63.
(203457)
ИЗДАЈЕМ комфоран
једнособан стан, ненамештен, Котеж 1, Војвођански
булевар.
063/362-370. (203464)
ДВОСОБАН стан за издавање. 064/145-47-48,
061/175-00-15.
(203468)
ИЗДАЈЕМ
двособан
стан, намештен, полунамештен, зграда, Миса, Дом здравља. Тел.
063/874-71-12.
(203471)

ДВА двособна ненамештена стана, на Стрелишту и Кудељарском насипу. 064/124-48-15.
(203510)
САМИЦИ издајем намештен стан код Хотела
„Тамиш”. 064/351-1552. (203514)
ИЗДАЈЕМ део куће, баште, дворишта, гаражу,
засебан стан, 100 м2,
центар. 063/472-392.
(203524)
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан, на
Стрелишту.
Тел.
063/171-92-12.
(203528)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Тесли. Тел.
060/888-83-53.
(203531)

ИЗДАЈЕМ нов једнособан стан, комплет намештен, ЦГ, клима, интернет. 335-807. (203472)

ИЗДАЈЕМ једноипособан стан, нова Миса,
ЦГ, кабловска. 063/80205-04. (2035339

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, ученицама, самцима, посебан улаз,
грејање. Тел. 065/59278-83,
013/370-344.
(203474)

ИЗДАЈЕМ дворишни
стан у центру, соба, кухиња
и
купатило.
064/076-86-67.
(203535)

СЛОБОДАН дворишни
намештен стан од септембра, соба, кухиња,
купатило, за самицу,
Тесла, 60 евра. 064/11070-71. (103486)
ИЗДАЈЕМ стан, ТА грејање, 50 м2, опремљен,
Котеж 1. 065/665-75-10.
(203488)
ИЗДАЈЕМ стан, 55 м2 с
грејањем, може намештен или полунамештен, може и студентима, обезбеђен паркинг,
место, кабловска и интернет. 062/512-475,
064/320-85-37.
(203499)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан на Котежу 1. 063/114-17-27.
(203872)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан у центру града.
Контакт. 063/693-944,
063/313-844.
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Тесли. 063/11830-40. (203890)
ИЗДАЈЕМ
двособан
стан,
ненамештен.
066/209-400. (203892)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, центар, одмах усељива, интернет,
паркинг,
повољно.
065/691-88-23.
(203887)

АПАРТМАН, шири центар, кабловска, паркинг, 70 евра месечно +
комуналије. 063/80934-18. (203851)
ДВОИПОСОБАН ненамештен, центар, 67 м2,
реновиран, ЦГ, клима,
две терасе, 150 евра +
депозит. 064/238-16-84.
(203854)
ИЗДАЈЕМ собе за теренце,
раднике.
064/305-73-01.
(203855)
ИЗДАЈЕМ, Тесла, мањи
двособан
намештен
комплетно,
Содара,
празан, ЦГ. 060/147-3833. (203861)
ИЗДАЈЕМ намештену
собу, употреба кухиње,
купатила, ученици, студенткињи. 063/833-3751,
013/345-496.
(203869)
ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан, ЦГ,
Стрелиште, депозит.
064/131-44-67.
(203840)
ГАРСОЊЕРУ већу намештену, издајем, кабловска, интернет, близу центра. 060/555-8562. (203800)
ИЗДАЈЕМ кућу у Качареву, празна, месечно
плаћање, плац 10 ари.
064/186-97-56.
(203816)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, студио, на
Котежу 2. 063/224-528.
(203819)
ИЗДАЈЕМ двоипособан
намештен, Содара, војна зграда. 063/854-9085. (203834)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, у кући, намештена кухиња, веш-машина, Панчево, Ж. Зрењанина 120-б, близу стоматолошког факултета.
063/725-23-43.
(103701)
СТАН, двособан намештен, кућа, приземље,
Котеж 1, близу пијаца,
школа. 061/721-15-84.
(203703)
ИЗДАЈЕМ празан двособан стан на Содари.
Тел.
064/876-52-32.
(203706)
ИЗДАЈЕМ једноипособан намештен стан, Котеж 2, ЦГ, приземље, на
дуже. 061/195-19-10.
(203709)
СОБА с купатилом, дворишни, близу Зелене
пијаце. Тел. 060/41741-20. (203711)
ИЗДАЈЕМ једноипособан нов стан, зграда,
празан. 063/262-127.
(203716)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру
Панчева. 063/745-6426. (203719)
КОТЕЖ 1, издајем празну гарсоњеру у згради,
ЦГ.
064/610-52-38.
(203730)
ТРАЖИМ мању самосталну кућу за изнајмљивање. 064/065-23-38.
(203731)
СТАН, 58 м2, пети
спрат, лифт, Стрелиште,
код
школе.
065/234-34-25.
(203735)
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ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту, 55 м2. Тел.
060/551-17-20.
(203736)

СОБА за издавање, ученици, студенткињи, самици. Тел. 063/898-0739. (203887)

ИЗДАЈЕМ ненамештену
празну гарсоњеру од 17
квадрата. 069/271-6399. (203661)

ИЗДАЈЕ се намештена
соба, ученици или самици, Котеж 2. Тел.
318-321. (203739)

ИЗДАЈЕМ
двособан
стан на Стрелишту, ЦГ,
полунамештен, климатизован без уличне буке, кирија договор.
063/199-24-05.
(203790)

ГАРСОЊЕРА, намештена, у центру, дворишни
стан, за самце. 063/73302-53. (203663)

ИЗДАЈЕМ стан, одвојени мерачи бројила,
струје,
гаса,
воде.
013/342-184, 060/03421-84. (203720)
ИЗДАЈЕМ трособан полунамештен стан на Котежу
2,
одличан.
013/321-89-07, 060/03218-97. (203752)
ИЗДАЈЕМ једнособан,
35 м2, ненамештен стан,
Маргита, Матије Гупца.
060/370-03-37.
(203760)
СОДАРА, Макси, 58,
комплетно реновиран
намештен, 150, ПВЦ,
ЦГ.
064/320-05-42.
(203766)
СТАН издајем, Стрелиште, двособан, ЦГ, дуже
време. 064/288-01-23.
(203777)
ШИРИ центар, 60 м2,
намештен, II, ЕГ, трособан.
064/348-05-68,
„Перфект”. (203781)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 39 м2, празан, III
ЦГ.
064/348-05-68,
„Перфект”. (203781)
ИЗДАЈЕМ гарсоњееру
намештену, самцима,
собу с купатилом самцу, центар. 061/131-7904. (203784)
ЈЕДНОСОБАН
комплетно намештен стан,
Стрелиште,
четврти
спрат, лифт, ЦГ. Звати
после 16 сати. 064/38838-57. (203785)

КОТЕЖ 2, издајем једноипособан полунамештен
стан.
Тел.
064/180-24-67.
(203791)
ДОМАЋИЦА у кући,
женској особи и примам две ученице на
стан. 064/125-66-47.
(203795)
ИЗДАЈЕМ
трособан
празан стан у новој кући, може и део стана.
064/130-36-02.
(203793)
ИЗДАЈЕМ
трособан
празан дворишни стан,
четворочланој породици.
064/224-12-60.
(203672)
ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан. 063/77727-08,
013/355-575.
(203676)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан, ЦГ, Стрелиште.
063/193-63-98.
(203649)
ИЗДАЈЕМ већи једнособан комфоран стан на
дуже, клима, кабловска,
засебан улаз и струја,
услужна гаража. Стара
Миса, Козарачка 31,
Тел.
013/377-948,
064/518-64-42.
(203656)
ГАРСОЊЕРА, стан за
издавање, код Спортског, самцима. 064/43685-26. (203657)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, Котеж 1, први спрат, централно
грејање. 063/820-90-82.
(203667)
ИЗДАЈЕМ кућу у Јабуци, може бити намештена и не. 064/163-5755. (203539)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан на Стрелишту.
063/729-07-74.
(203540)
ПРИМАМ на стан ученике, Новосадска 6/10,
Котеж 1, све школе су у
непосредној близини.
Тел. 318-717. (203542)
ИЗДАЈЕМ једнособан,
ненамештен стан, ЦГ,
Котеж
2,
договор.
063/740-79-19,
063/884-72-61.
(203565)
ИЗДАЈЕМ стан на новој
Миси. 063/875-60-34.
(203557)
ЦЕНТАР, двособан, 55
м2, парно грејање, клима, ненамештен, издајем.
069/606-630.
(203554)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан, 27 м2, центар, самци, ученици. 063/83148-74. (203553)
ИЗДАЈЕМ
двособан
стан на Стрелишту, полунамештен и, једнособан на Содари, празан.
Тел.
063/322-006.
(203566)
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ИЗДАЈЕМ комфоран
стан, 30 м2, ненамештен, Стрелиште, депозит.
251-96-03,
064/226-67-31.
(203578)

ИЗДАЈЕМ дворишни
стан у строгом центру,
ТА, 70 м2, тераса.
013/341-998, 062/85233-57. (203636)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан у кући код Стоматолошког. 061/311-3167,
064/555-40-13.
(203585)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ намештену
собу с грејањем, Содара, за ученике и студенте.
064/439-40-89.
(203952)
ИЗДАЈЕМ једнособан
празан дворишни стан,
нова Миса. 373-237.
ИЗДАЈЕМ намештен
стан, собу у центру,
150/80
евра.
Тел.
062/886-97-15.
(203594)
ИЗДАЈЕМ
трособан
стан у центру. 063/70813-05. (203958)
ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан на Содари, ЦГ, III
спрат.
063/248-729.
(203599)
ИЗДАЈЕМ дворишни
стан. 060/032-27-09.
(203603)
ИЗДАЈЕМ ненамештен
двоипособан стан, Максима Горког 81-а, Та.
064/665-89-64.
(203622)
ИЗДАЈЕМ стан у приватној кући, на Стрелишту, намештен. Тел.
063/777-28-66.
(203627)
СТРЕЛИШТЕ, двособан
стан, 95 евра. 060/03011-62. (203628)
ИЗДАЈЕМ кућу у С. Саве 62. Тел. 064/668-8738. (203632)

ИЗДАЈЕМ две канцеларије по 25 м2, може и
заједно, Ж. Зрењанина
11-д. Тел. 060/690-5133. (СМС)
ИЗДАЈЕМ локал у Тржном центру „Трубач”,
на
првом
спрату.
064/370-79-47.
(202550)
ИЗДАЈЕМ локал у центру, повољно. 062/81382-24. (202842)
ПРОДАЈЕМ локал у
центру Панчева, 20 м2.
060/028-14-80.
(202589)
ЛОКАЛ издајем/продајем, може за друге услуге, пијаца Стрелиште.
063/240-784. (202658)
ЛОКАЛ на продају,
10.000 евра, Синђелићева 15. 063/265-457.
(201636)

ИЗДАЈЕМ локал у центру, повољно. 062/81382-24. (202842)
ИЗДАЈЕМ два локала,
повољно. 064/283-4835, центар, 065/953-2206. (203641)
ХИТНО, повољно продајем киоск на главној
аутобуској
станици.
061/156-26-00.
(203648)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локал, Ц. Лазара 3, бивша
АШ
„Срећко”.
064/867-48-43.
(203864)
ИЗДАЈЕ се локал у Ватрогасном дому, у Јабуци, Трг Бориса Кидрича
2. 063/764-15-65.
ЗЕЛЕНА пијаца, издајем
локал 25 м2, одличан,
сређен. 064/226-91-30.
(203454)
ИЗДАЈЕМ локал код пијаце, близу три школе,
могуће све намене.
060/351-03-56. (203487)
ИЗДАЈЕМ локал, стадион
„Динамо”, 20 м2, 70 евра.
063/354-221. (203493)

КЛУБ-дискотека, Ковачица, 120.000, сређен,
разрађен. „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (203609)

ИЗДАЈЕМ/продајем пословни простор, 52 м2,
Његошева 2. 061/36262-86. (203623)
ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци, локација
одлична. 063/748-5250,
013/615-298.
(203626)
ЛОКАЛ у зеленој пијаци, 25 м2, 17.000.
„Кров”, 060/683-10-64,
рег. 398. (203637)
ИЗДАЈЕМ локал у центру. 063/725-71-70.
ИЗДАЈЕМ локал 20 м2,
спреман
за
рад.
063/617-421. (203702)
ПРОДАЈЕМ два локала,
40 и 18 м2, заједно или
појединачно, власник,
1/1, строги центар.
064/124-57-02.
(203881)
ИЗДАЈЕМ локал на улазу у Зелену пијацу, повољно. 064/942-89-29.
(203875)

РАДИОНИЦУ нову продајем, 84 м2, М. Пијаде
улица. 064/255-87-37.
(202465)

ИЗДАЈЕМ пословни простор, 120 м2, Мите Топаловића 10, код Социјалног.
063/278-151.
(203498)

КАНЦЕЛАРИЈУ, 20 м2,
Његошева 1-а, продајем
повољно. 063/250-971.
(202390)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
киоске код хотела „Тамиш”. 060/086-42-15.
(203510)

ПОВОЉНО продајем
канцеларију од 16 м2, у
Његошевој
1-а.
063/700-10-91.
(202390)

РАЗРАЂЕНИ фризерски салон, Браће Јовановић 56, издајем, 45
м 2.
063/240-817.
(203552)

ИЗДАЈЕМ магацин или
пословни простор. Ул.
Книћанинова
55.
064/549-72-05.
(203852)

ХИТНО повољно продајем локал 25 м2, у Панчеву.
063/263-025.
(203015)

УСТУПАМ локал у раду, због одласка у иностранство. 063/555-770.
(203581)

ИЗДАЈЕМ канцеларијско-пословни простор
25 м2, Радомира Путника, 110 евра. 063/341871. (203870)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
издајем локал, нов, 16
м2, одлична локација,
повољно. 064/951-6522. (203850)
ИЗДАЈЕМ локал, Браће
Јовановић 83, 064/54972-05. (203852)

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.

Четвртак, 27 август 2015.

ИЗДАЈЕМ локал 20 м2,
Змај Јовина код пијаце,
WI/Fi
бесплатно.
064/497-21-32.
(203753)
ИЗДАЈЕМ локал, центар, 70 м2, два тоалета,
магацин,
паркинг.
066/345-009. (203808)
ИЗДАЈЕМ локал у ужем
центру града. 066/120019.
Александар.
(203830)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ПОТРЕБНЕ раднице за
продају гардеробе на
Зеленој
пијаци.060/309-74-52.
(СМС)
ПОТРЕБНА шивара с
индустријским машинама за услужно шивење дечје гардеробе. Доносим посао целе године,
моје
кројење.
064/275-72-00.
(203062)
ПОТРЕБНА радница у
кафићу
„Fantazy”.
063/800-07-94.
(203681)

ПОТРЕБАН
пекар.
064/122-21-56.
(203852)
ПИВНИЦА „Тасина механа” Банатско Ново
Село, потребне конобарице, одлични услови
рада, свакодневна исплата. 063/708-33-72.
(203862)
ПОТРЕБАН инжењер
грађевинске или машинске струке, може и
пензионер. „Самиго инвест”
,
Панчево,
013/312-729, 063/389972. (203864)
ПОТРЕБНЕ раднице за
рад у маркету, искључиво с искуством, доћи
у петак и суботу од 8 до
14 сати, у Браце Петров
53. (ф)
ЛИМАРСКО-ФАРБАРСКОЈ радионици потребан помоћни радник.
063/248-536. (203828)
ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац”
потребне
раднице у кухињи и за
роштиљем. 063/897-5504. (203836)

ПОСАО
ПОНУДА

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребне раднице, доћи
лично од 18 до 20 сати.
(203668)
ПОТРЕБНА девојка за
рад у кафићу. Звати на
тел. 331-241. (1203653)
ФРИЗЕРСКОМ салону
„Мерима” потребна волонтер-ученица.
063/196-94-85.
(203654)
ПОТРЕБНЕ раднице с
искуством за шивење на
индустријским машинама. Услови одлични.
СЗТР
„Mimitex”.
064/981-77-65.
ПОТРЕБНЕ раднице кафеу
„Пацифико”.
061/236-32-87,
060/319-05-77.
(203492)
ПОТРЕБНЕ раднице за
шивење на индустријским
машинама.
064/127-22-48.
(202825)
ПОТРЕБАН пекар и
продавачица за продају,
са искуством. 064/12009-42. (203564)
ПОТРЕБНА
девојка,
жена, за рад на роштиљу ћевабџиници „Грил
бум”. 064/323-92-77.
(203573)
ПОТРЕБНА шнајдерка,
рад у Панечву, три дана
недељно. 064/111-2256, MZ Euro Home d. o.
o. (203957)
ПОТРЕБНА жена за чување деце у Италији.
061/298-08-55.
ПИЦЕРИЈИ New York
Slice потребан достављач с одличним познавањем града. 063/338112. (203893)

ЧАСОВИ енглеског језика за основце и средњошколце. Студенткиња.
061/186-26-67.
(СМС)
ШЉУНАК, песак сејанац, одвоз шута малим
и великим кипером.
064/664-85-31,
013/342-338. (СМС)
ТРАЖИМ посао помоћног пекара, физичког
радника, само озбиљне
понуде. 061/318-91-95.
(СМС)
СЕРВИС за чишћење
свих врста објеката
„Зид плус”. 064/557-7681. (СМС)
НЕГОВАТЕЉИЦА, чувала би старије особе
ноћу. 060/421-05-91.
(СМС)
САМОХРАНА мајка издржавала бих старију
баку у замену за некретнину. 060/533-3640. (СМС)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бојлера, шпорета,
индикатора, разводних
табли, инсталација. Мића,
064/310-44-88.
(202525)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/15585-95. (202586)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
Панчево, машински сечемо влажне зидове, гаранција. 060/691-01-13.
(198600)

ОГЛАСИ

МАСЕРКА, релаксациона масажа – парцијална. Тел. 062/817-17-31.
(202337)
МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање и нега болесника.
063/737-59-60.
(202186)
ПОВОЉАН сервис и
уградња свих типова
клима уређаја. Александар. 064/342-68-42.
(203386)
МАЛТЕРИСАЊЕ, реновирање, кровови, кречење, бавалит фасаде,
квалитетно, повољно.
063/865-80-49.
(203443)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање,
воде, канализације, кабина, славина, бојлера,
котлића. 063/836-8476. (203411)
РАДИМО све физичке
послове: рушења кућа,
разбијање бетона, бетонирања, кошење траве,
итд.
064/122-69-78.
(203459)
РАДИМО све: чишћење
тавана, подрума, одношење ствари, обарање
стабала, кошење, бетонирање, итд. 061/13242-75. (203459)
ФИЗИКАЛАЦ: радимо
све врсте физичких послова од бетонирања,
рушења, крчења плацева - дворишта, обарање
стабала, изношење шута, и др. 061/293-39-36.
(203458)
БЕТОНИРАЊА, ископи, обарање стабла, кошење траве, одношење
непотребних ствари,
рушења. 060/035-47-40.
(203459)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА,
Панчево, машински сечемо влажне зидове, гаранција. 060/691-01-13.
(203470)

СЕЛИДБЕ, комби по
граду и ван. 065/55781-42. (203472)
МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање столарије, пензионерима
попуст. 013/235-78-82,
065/557-81-42.
(203472)
НЕМАЧКИ и енглески,
преводилац тражи посао.
Тел.
317-411,
069/317-41-11.
(203482)
ЧИСТИМ куће и станове, ако вам треба позовите. 064/278-71-20.
(203489)

РОЛЕТНЕ, комарници,
АЛУ и ПВЦ столарија,
поправљам, уграђујем.
063/820-70-39.
(203490)
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АЛУ-ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
тракасте завесе, венецијанери, уграђујем,
поправљам. Тражим посао.
063/882-25-09.
(203496)
МОЛЕРСКИ и гипсарски радови, квалитетно
и повољно. Мајстори из
Ковачице. 060/660-8600. (203501)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка, израда инсталација,
ТА пећи, бојлера, најјефтиније у граду.
063/804-57-99.
(103867)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, поправка и лакирање паркета. 013/602701,
064/341-79-60.
(203520)

СПРЕМАЊЕ станова и
кување, повољно. Тел.
061/807-62-99.
(203868)

МОЛЕРСКИ
радови,
Миша,
Падина.
063/746-77-58, 668-100.
(203530)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
демит фасаде, гипс, повољно, пензионерима
попуст. 061/626-54-06.
(203839)

МОЛЕРАЈ, фасаде, столарија, адаптације, на
рате, обраде око прозора.
063/893-39-94.
(203680)

КЕРАМИЧАР, квалитетно, поуздано, повољно.
063/318-780.
(203841)

ОЗБИЉНА жена, непушач, чувала би дете или
неки
други
посао.
060/601-96-17.
(203550)

СЕРВИСИРАЊЕ, допуна и уградња климе,
квалитетно и повољно.
Тел.
064/520-48-80.
(203805)

ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, с искуством, тражи посао.
064/120-77-64.
(203551)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушења канализације, адаптације купатила,
сервис, одмах, повољно. 377-930, 064/58685-39. (203815)

ЧАСОВИ српског, професорка. 063/750-6685. (203561)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном
тестером
свако дрво које вам
смета.
063/369-846.
(203565)
БРАВАРИЈА, надстрешнице, врата, капије,
терасе, решетке, израда
и од прохрома, врло повољно. Тел. 060/140-5444, Дуле. (203594)
ВРШИМ превоз комбијем, селидбе и робе, повољно. 061/627-06-54,
Златко. (203605)
ВРШИМ откуп гвожђа,
старих
веш-машина,
шпорета, фрижидера,
бојлера,
замрзивача.
Златко, 061/627-06-54.
(203605)
РУШИМ старе објекте,
чистим подруме, таване, износим и чистим
шут. Златко, 061/62706-54, 064/227-68-03.
(203605)
СПРЕМАЊЕ кућа, станова, пословних простора. Тел. 063/761-1189,
064/495-31-68.
(203616)
НЕГУЈЕМ, чувам старе
и болесне, помоћ у кући, дугогодишње исксутво.
065/555-13-76.
(203623)
СВЕ врсте керамичарских радова, квалитетно и повољно, Мирослав. 062/824-11-51.
(203885)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, гипс, фасаде, изолација, повољно.
013/372-247, 060/03722-47. (203895)

ЧУВАЛА бих дете.
064/065-23-38.
(203731)
МЛАДА и одговорна
жена врши услуге: чишћење зграда, станова,
помоћ старијим лицима, као и свакодневно
кување, врло повољно.
064/929-19-46.
(203738)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, пријемни, месечно плаћање, професор.
013/353-569,
066/405-336, 061/60394-94. (203751)

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим
кипером до два кубика.
065/334-23-38.
(203762)

СВЕ врсте физикалија,
утовар/истовар робе,
селидбе, сечење, цепање дрва, кошење, копање, чишћење тавана,
шупа, подрума и слично. Дејан, 013/341-571,
065/440-97-00.
(203771)

УСЛУГЕ

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. (185558)

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА вашег телевизора и постављање ТВ и сателитских
антена, бесплатни сат
канали. 064/866-20-70.
(203821)
ПРОФЕСИОНАЛНА релакс и шијацу масажа.
Тамара. 064/151-58-88.

ДУБИНСКО прање намештаја, аутомбила,
машинско прање тепиха. Наташа. 361-474,
060/361-47-41.
(203833)

ПОПРАВКЕ, столарија,
браварија, санитарије,
монтирање
бојлера,
шпорета, грејача. Слободан. 063/865-80-74.
(203688)
КОШЕЊЕ и крчење, сечење дрвећа, вађење пањева, фрезирање, сејање траве. 062/826-6438. (203695)
ЗАМРЗИВАЧЕ, фрижидере, климе, поправљам с гаранцијом и купујем
неисправне.
063/248-734, 013/366006. (203707)
ПЕДИКИР, бесплатан
долазак на позив на вашу адресу. 060/366-0063,
013/366-006.
(203707)
КАО учитељица и психолог с искуством помажем основцима, I-IV
разреда, посебно код
проблема у учењу.
069/270-98-40.
(203723)

KIZZA – превоз шљунка,
песка, сејанца, ризле мањим и већим камионима.
063/218-894,
013/258-04-00.

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, јефтино, долазим, 21 година искуства.
013/251-78-97,
063/782-51-48.
(203767)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар.
013/351-073, 064/15720-03. (203771)
ПРЕВОЗ ствари и робе,
комбијем или пикапом. 065/440-97-00,
061/626-14-50.
(203771)
ТРАЖИМ посао, поправка кровова, зидање,
малтерисање, фасаде.
Тел.
064/866-25-76,
066/944-55-90.
(203684)

KIZZA – истовар и утовар робе виљушкарима
на свим теренима, рушење старих кућа и других
објеката, утовар шута с
одвозом.
KIZZA – изнајмљивање
ваљка за равнање и сабијање терена, насипање,
набијање вибро-плочама.
Жарка Зрењанина 68.
063/218-894, 013/25804-00.
KIZZA – утовар великим
утоваривачима (кашика
3 м ), ископ великим и
мини-багерима, подрума, темеља, канала, канализационих прикључака,
септичких јама, с одвозом.
KIZZA – сечење бетона и
асфалта до 20 цм, разбијање бетона свих величина и дебљина. Жарка Зрењанина 68. 063/218-894,
013/258-04-00.
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СЗР „МАКИ” постављање, хобловање, полирање и лакирање. Мајстори

из

Дебељаче.

063/822-94-82,
063/865-45-31.
(203021)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
ДЕЗИНСЕКЦИЈА, уништавање буба гелом и пастом, без прскања. Славиша,
062/182-74-50.
(201895)
СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници, повољно. Вук. 064/176-9185,
063/278-117,
013/365-051. (202030)
ЕЛЕКТРОСЕРВИС „Лукић”, поправља веш-машине, фрижидере, замрзиваче, бојлере, шпорете,
електроинсталације.
060/180-02-83, 013/25128-97. (202140)

KIZZA – изнајмљивање
камиона с корпом за
рад на висини до 23 метра, сечење и резање
стабала
и
грања.
063/218-894.
РАЗБИЈАЊЕ и сечење
бетона с одвозом шута
или без њега. 064/64824-47, Горан.
ИЗДАВАЊЕ рамовске
скеле с превозом или
без њега и с монтирањем или без њега. До
100 м2 на дан – 10 евра,
до 200 м2 – 20 евра.
064/648-24-47
ПРЕВОЗ шљунка, песка,
сејанца, шута с утоваром,
утовар и истовар виљушкаром, ископ багерима,
изнајмљивање возила с
корпом за рад на висини.
064/648-24-50.

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

одгушења купатила, канализације, адаптације,
замена, поправке. 331657,

064/495-77-59,

063/777-18-21.
(203107)

БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs. 065/347-5502,

011/288-30-18.

(192865)
РОЛЕТНЕ, венецијанери, тракате завесе, комарници, израда, монтирање. 063/775-96-08,
013/353-923.

ОДГУШЕЊЕ одвода и канализације специјалним
машинама, може преко
рачуна.
„Acqua”.
062/532-346. (202257)

ПРОФИ сервис „Гиле”:

РАДИМО зидање, бетонирање, оправке кровова, изолације, пресецање
влаге, фасаде. 013/664491,
063/162-53-89.
(202318)

анти-вирус

ПЕРФЕКТ, фасада, зидање, кровови, глетовање,
кречење, ламинати, керамика. 063/122-14-39.
ДУБИНСКО прање намештаја професионалним
керхер машинама. Тросед 1.200, фотеља 600.
069/322-05-33. (203045)

инсталација

windows

оперативних система,
пратећих програма (корисничких апликација,
заштите,

итд), подешавање оперативног система и корисничких апликација
у складу с вашим потребама, дијагностика хардверских кварова и замена неисправних делова, чишћење кућишта
и компоненти од прашине, одлазак у набавку хардвера и софтвера
уместо вас. 060/526-0784. (203298)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
– Борис – већ од 700 динара, с пик-апом, комбијима, камионима, екипа
радника, монтирање, демонтирање, паковање
ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту
намештаја, селите се без
стреса. Борис, 013/352536,
063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbepancevo-bor i s . s e r . r s . (F)
СЕЛИДБЕ Борис, већ од
700 динара, пикап, комби 1,5 т, камиони 3–7 т,
утоварна рампа, са радницима или без њих, гаранција за безбедност
вашег намештаја, могућност складиштења
ствари. Борис, 013/352536,
063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbepancevob o r i s . s e r . r s . (F)
СЕЛИДБЕ станова, локала, кућа, магацина,
екипа радника, све по
вашој жељи, за фирме
специјални попусти,
бесплатан долазак и
процена посла од 00 до
24 сата, за вас радимо и
недељом.
Изаберите
најбоље.
Борис,
013/352-536, 063/253028,
064/444-66-74.
b o m b o n cicb@gmail.com, www.selidbepancevob o r i s . s e r . r s . (F)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис, већ од 700 динара, услуга селидбе
пикапом, комбијем 1,5
т, камионима 3, 5 и 7 т,
са радницима или без
њих, у свим правцима,
плаћање могуће чековима, 100 дана и преко
рачуна. Борис, 013/352236,
063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbepancevob o r i s . s e r . r s . (F)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са радницима
или без њих. Најповољније. Иван. 063/107-7866. (ф)
ОДВОЗ шута, земље, непотребних ствари, кипером, рушење мањих објеката. 064/144-88-44. (ф)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионлано, екипа
радника, све релације
по Србији, откуп намештаја. Иван. 063710778-66
КИРБИ, дубинско усисавање, прање тепиха,
намештаја. Мики Тибор.
258-30-62,
065/329-49-07.
(203644)
РОЈАЛ МГ, уградња, поправка: ролетне, венецијанери,
тракасте,
римске, панелне, роло,
зебра завесе, хармоврата, туш-кабине, комарници, тенде, ролозаштитна врата. Горан,
013/351-498, 063/81620-98. (203629)
ПОЛИРАЊЕ фарова,
фабричко стање. Радничка.
063/240-591.
(203456)
ИЗДАЈЕМ рамску скелу, металне подупираче, мешалице за бетон.
064/351-11-73.
(203463)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
061/283-66-41,
062/156-02-07,
064/317-10-05, „Скочко”. (203503)

СЕРВИС телевизора,
осталих електроуређаја, електричне услуге,
ауто-електрика, остало.
Дејан, 063/800-01-96.
(203478)
ЗАШТИТИТЕ
кућу,
стан, викендицу, локал,
гараже, аутомобил, камион од крађе горива,
акумулатора. 063/80001-96. (203478)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
061/283-66-41,
064/317-10-05. „Скочко”. (203503)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
062/156-02-07,
064/317-10-05, „Скочко”. (203503)

КОМБИ превоз робе и
селидбе, монтирање,
демонтирање, с нашим
радницима или без њих,
превоз грађевинског
материјала, одвоз шута,
од 0 до 24, може и преко рачуна. 064/348-0008, 062/850-36-58, Слободан. (203537)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ,
одгушење купатила, канализације, водоводне
адаптације, замена вирбли, батерија, вентила,
санитарије, све за воду,
од 0-24 сата, пензионерима екстра попуст.
Долазим одмах. 348139,
064/493-44-63,
063/811-74-89.
(202542)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одушење купатила и канализације, водоводне
адаптације, замена вирбли, батерије и санитарије, прикључак водомера и главне канализације, све за воду, пензионерима екстра попуст. од 0 до 24 сата,
нон-стоп, долазим одмах,
013/235-39-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00.
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
фарбање, фасадерски,
гипсани радови, постављање ламината, керамике. 062/816-66-78.
(203851)

КОМБИ превоз робе и
селидбе, најповољније.
069/260-00-40, Раша.
(203858)

ТВ СЕРВИС „Плус”, поправка телевизора, монитора, даљинских. Д.
Туцовића 28. 353-463.
КИРБИ, дубинско усисавање и прање намештаја. Перионица „Гоша”,
064/338-49-78.
(203720)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче,
шпорете, бојлере, поправљамо с гаранцијом.
„Фриготехник”,
361361, 064/122-68-05.

КЛИМЕ свих типова поправљамо, сервисирамо
и уграђујемо с овереном гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361,
064/122-68-05.

ЛИМАРСКИ радови,
олуци, окапнице, лајсне, кровопокривачки
радови, санације цурења, кровови, преправке,
прављење нових. Све то
врло повољно и брзо.
064/903-39-23.
(203738)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови, гипс, ламинат, керамика, најповољније у граду. Проверите. 061/141-38-02,
063/160-36-15.
(203746)

ПРЕВОЗ малим кипером, шљунак, песак, сејанац, шут, утовар.
063/246-368. (203330)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље,
цена договор. 063/19322-29,
013/366-843.
(203765)
РОЛО НАЈ вам нуди поправку, уградњу ролетни, венецијанера, тракастих завеса, роло-комарника, хармо-врата,
туш-кабина, роло-врата
(челичних, заштитних),
тенди. Ми смо најквалитетнији, најјефтинији, с највећом гаранцијом.
Проверите.
013/344-594, 063/89421-80.
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У складу са чланом 50. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УC и
98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014)

„Термомонтелектро” д. о. о.
расписује

Радно време
благајне:

конкурс за радно место:
продавац

понедељком и
уторком
од 8 до 20,

Услови: познавање електроматеријала, искључиво са
искуством.
Доћи на разговор лично 12. септембра 2015, од 8 до 12 сати.
Баваништански пут 247
013/215-54-44.
(ф/1524)

а осталим
радним данима
од 8 до 13 сати

ВРЊАЧКА бања, издајем лукс стан, близу
центра, клима, кабловска.
063/265-314.
(202693)
ПОВОЉНО, летовање
Сутоморе, Шушањ, пансион с превозом, септембар
повољнији.
064/193-15-92.
(203582)
БАЊА Врујци, издајем
повољно собе са својим
купатилима, центар.
063/883-80-04.
(203683)
АПАРТМАН 60 м2,
1.800 дин, собе 450 динара, Бања Врујци.
064/616-33-83.
(203534)

ОГЛАШАВАМ неваже-

РАЗНО

ћом пензионерску карту издату од АТП-а на

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство
и заштиту животне средине, на основу члана 20. Закона
о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС” бр. 135/04)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбено-комуналне послове
ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
СЛЕДЕЋЕГ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА
Нацрт плана генералне регулације
за насељено место Иваново

Носилац пројекта НИС а. д. Нови Сад Блок Прерада, Улица народног фронта бр. 12, поднео je захтев за
давање сагласности на Студију о процени утицаја на
животну средину пројекта Пројектовање и уградња
филтера и вентила сигурности на линијама отпреме деривата железничког пунилишта у Рафинерији нафте
Панчево, на к. п. бр. 3576 КО Војловица СО Панчево.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид радним данима, од 10 до 14
сати, у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39) и у просторијама Градске управе града
Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4, до 21. септембра
2015. године. За време трајања јавног увида заинтересована јавност може у писменом облику поднети примедбе и мишљења на изложену студију о процени утицаја на адресу Секретаријата.
Јавна расправа и презентација одржаће се 22. септембра 2015. године, у 12 сати, у згради Владе АП Војводине (приземље, канцеларија бр. 39).

Нацрт наведеног планског документа излаже се на
јавни увид од 27. августа 2015. године, у згради Градске
управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4, у холу на шестом спрату, у трајању од 30 дана.
За пружање информација у вези с наведеним планским документом обратити се Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске управе града Панчева, на тел. 308-905. Представници обрађивача плана даваће обавештења везано за
плански документ за време трајања јавног увида, сваког
петка, од 10 до 12 сати.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт плана, за време трајања јавног
увида, искључиво у писаном облику Градској управи
града Панчева, Секретаријату за урбанизам. грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице
Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.
2–4, Панчево.
Јавна презентација Нацрта изложеног планског докумената биће организована 9. септембра 2015. године,
у 12 сати, у малој сали зграде Градске управе града
Панчева.
Јавна седница Комисије за планове биће одржана 9.
октобра 2015. године, с почетком у 13 сати, у малој сали зграде Градске управе града Панчева.
Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, огласиће се
нови термин и место одржавања седнице Комисије.

(Ф-1542)

(Ф-1539)

ОГЛАШАВА
јавни увид Студије о процени утицаја
на животну средину

Јавно комунално предузеће
„Зеленило” Панчево

„ТЕХНОМАРКЕТ”
Д.О.О. ПАНЧЕВО

расписује

расписује конкурс за следеће радно место

име Јанко Јовановић.
МОМАК 1975. неожењен, инвалидски пензионер, упознао би девојку ради брака. 064/30350-15. (СМС)
ИНВАЛИДСКИ ПЕНЗИОНЕР, 47 година,
тражи жену ради брака,
сличних
година.
065/672-87-01.
(203438)
МУШКАРАЦ, 55 година, материјално обезбеђен, жели да упозна жену или девојку до 40 година, ради дружења, излазака, звати око 21 сат.
013/352-203. (203442)

ПЕНЗИОНЕРИ, купујем стан или кућу с Вашим плодуживањем,
остајете у стану, у најповољнијим условима.
Достојанствено проведите старост. 061/32440-85.

(203794)

КОНКУРС

ТУРИЗАМ

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА –
ЛОКАЛА

СОКОБАЊА, издајем
апартмане, дечији паркић, двориште, интернет.
064/810-76-77.
(СМС)
СОКОБАЊА, издајем
апартмане и собе, центар, Борићи, КТВ, паркинг. www.sokobanjaa p a r t m a n i m i r a. c o m
063/485-829. (и)
СОКОБАЊА, апартмани и двокреветне собе,
ново,
кабловска.
061/636-08-57. www.soko-banja.org. Зорица.
(196741)
ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору, КТВ,, паркинг, повољно, центар.
063/759-98-77. (4621)

1. РЕФЕРЕНТ СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ

Локал бр. 10, у ламели 5, укупне површине 10,52
квм, на Зеленој пијаци, Улица ослобођења бб, по почетној цени од 1.000 дин./квм.

ИЗДАЈЕМ
прелеп
апартман на Златибору,
IV спрат, има лифт,
близу
аутобуске.
064/049-62-72.
(203714)
СОКОБАЊА
издајем
комплетно опремљен
апартман, кабловска,
паркинг. 064/212-5292. (203874)
ИЗДАЈЕМ собе у центру
Брање Врујци, 500 динара лежај. 064/324-0848. (203587)

Рок за достављање понуда је осам дана од дана објављивања Конкурса.
Ближи услови Конкурса биће истакнути на огласним таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене пијаце,
у Панчеву.

– висока или виша стручна спрема економског смера,
– радно искуство на пословима увоза и извоза (више од
пет година),
– обавезно познавање девизних и царинских прописа,
– радно искуство у књиговодству,
– праћење и примена активних рачуноводствених прописа,
– активно знање енглеског језика (писана и говорна комуникација).
Уколико сте заинтересовани пошаљите свој CV с фотографијом на email: ljilja@tehonomarket.com или се јавите лично на адресу: Скадарска 73, Панчево.
Контакт телефон: 013/307-700.
О нама сазнајте више на www.tehnomarket.com.

(Ф-1513)

(Ф-1540)

ФСХ „Јабука” д. о. о. Панчево
потребан један извршилац – приправник
за послове пелетирања и омашћивања
на одређено време од шест месеци.
Услови: III степен, КВ бравара или електричар.
Пријаве с доказима о испуњавању услова слати на адресу ФСХ „ЈАБУКА” д. о. о. Панчево, Трг маршала Тита 63
или на мејл: jabuka@fsh-jabuka.rs у року од осам дана
од дана објављивања Огласа.
(ф-1525)

На продају цреп медитеран 222, Потисје Кањижа,
15.000 комада и шамотне цигле 1.000 комада. Детаљније информације на тел. 069/847-90-44.
(ф)
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21. августа, у 69. години, изненада је преминуо наш драги

Драги деко, хвала ти на сву љубав коју си нам
пружао. Недостајаће нам твоји нежни и топли загрљаји. Био си нам ослонац и велика подршка у
животу, а сад нам је много тешко да видимо твоје
недужно лице на парти. Иако те нема, увек ћеш
нам бити у срцу и души. Почивај у миру деко!

НИКОЛА ЂУРИЋ
рођ. 19. XII 1946.
Прерано и неочекивано си нас напустио. Био си нам све, велики
човек добре и племените душе. Без тебе више ништа неће бити
исто.
Остајемо у дубоком болу са сећањем на срећне године које смо
провели заједно.
С љубављу и поштовањем твоји: супруга НАДА, ћерка СНЕЖАНА,
зет ДЕЈАН и унуци ТЕОДОРА и ФИЛИП и брат ЉУБОМИР
(64/203658)

Изненада, 26. августа 2015, напустио нас је наш
најдражи супруг, отац и син

Изненада си отишао, али моја љубав према теби
и сећања на дивне заједничке године трајаће
вечно.

Воле те твоји унуци ТЕОДОРА и ФИЛИП

Твоја НАДА

(67/203658)

(66/203658)

Сваки тренутак проведен с тобом био је радостан и пријатан!
Заувек ћеш живети у нашим мислима!
Почивај у миру, добри Никола!

Последњи поздрав комшији, пријатељу и пре
свега добром човеку

НИКОЛА ЂУРИЋ

МИЋИ

Хвала ти за све лепе тренутке које смо провели
заједно и за огромну љубав коју си ми пружао.
Поносна сам што сам имала таквог оца.
Знао си колико те волим, али никада нећеш знати колико ћеш ми недостајати!
Буди сретан, тата, тамо где твоја душа сада одлази.
Твоја СНЕЖАНА

НИКОЛА ЂУРИЋ

ЉУБОМИР МАТИЈАШЕВИЋ
МИЋА

НИКОЛА ЂУРИЋ

Породица МАРГЕТИЋ

1946–2015.
Последњи поздрав пријатељу Николи од прије
МИЛЕ ФИЛИПОВИЋ, НЕНАДА и СЛАВИЦЕ
с АНДРЕЈЕМ и ЛУКОМ.

(65/203658)

(103/Ф-15269

(117/203899)

1961–2015.
Хвала за све лепо проведено с тобом. Заувек
ћеш нам недостајати.
Воле те твоји: супруга МИЉА, ћерке ТАЈАНА
и ДАЈАНА, мајка ДРАГИЦА и отац СТАНКО

С великом тугом обавештавамо родбину и пријатеље да је 25. августа 2015. године преминула наша вољена

(114/203894)

Последњи поздрав једином брату

НИКОЛА
ЂУРИЋ

СТОЈКА СТАНКОВИЋ

ЉУБОМИРУ МАТИЈАШЕВИЋУ МИЋИ
Увек ћеш бити само мој мали брат.
Сестра МИЉА с породицом
(115/203899)

1927–2015.

НАДА ПАЧЕВСКА

Последњи поздрав драгој мајци, баки и прабаки.
Ћерка ЈОВАНКА с породицом

1952–2015.
Сахрана ће се бити обављена у четвртак, 27. августа 2015. године, у 14 сати, на Новом гробљу, у
Панчеву.
Ожалошћени: супруг МИРЧЕ, син
АЛЕКСАНДАР и ћерка ВИОЛЕТА с породицама

(43/203571)

(111/203853)

Хвала за све лепе заједничке тренутке.
Почивај у миру!
ЖИВКО, НЕНА, ТАЊА
и САНДРА с породицом
(68/203658)

Последњи поздрав најдражем и најбољем брату и братићу

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

ЉУБОМИРУ МАТИЈАШЕВИЋУ МИЋИ
Увек ћемо мислити на тебе.
Сестра ЉИЉАНА с породицом и тетка МИЉА

21. августа 2015, у 78. години, преминуо је наш
отац и деда

После дуге болести преминуо је мој стриц

Последњи поздрав

(116/203899)

С великом тугом у срцу опраштамо се од нашег вољеног

ЗЛАТОМИР РАНКОВИЋ ЈОВА

ВАСИЛИЈЕ ЖИВКОВ
Ожалошћена: супруга ОЛГИЦА и деца ДРАГАН,
САЊА и САША с породицама
(32/203527)

Драгом пријатељу

АЛЕКСАНДАР РОНАИ

НИКОЛИ

1937–2015.
Сахрана је обављена на гробљу Котеж.
С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену на
тебе, у нашим срцима.
Ожалошћени: син ЗОРАН, ћерка ЗОРИЦА,
унука ЕЛЕНА, унуци НЕНАД, МИЛОШ
и МАРИО и остала родбина

Преминуо је 4. августа 2015, у Шведској.
Заувек ћемо те памтити и остајеш нам у срцима.
Ожалошћени: РУЖА, БРАНКО и ДРАШКО

Твој брат ЉУБОМИР

(97/203802)

(70/203666)

(69/203658)

ЂУРИЋУ

Последњи поздрав пријатељу

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
понедељком и уторком од 8 до 20,
ВАСИ
последњи поздрав од
породице МОЛДОВАН.
(40/203562)

ВАСИЛИЈУ
ЖИВКОВУ
Прија РАДЕНКА
и пријатељ РАДЕНКО
(34/203527)

а осталим радним данима од 8 до 13 сати

Почивај у миру!
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Последњи поздрав драгом стрицу

РАДОВАН ВОЈВОДИЋ

Последњи поздрав вољеном ујаку

РАДОВАНУ

1927–2015.

од ДРАГАНА, МИЛАНА и ДРАГИЊЕ
с породицама.

Захвални смо и поносни што смо Те имали.
Хвала Ти за све.

(79/203708)

Ожалошћени: супруга БИСЕРКА, син МИЛОШ, снаја
ВЛАДАНА и унука УНА
(78/203708)

Тужног срца и с болом обавештавамо родбину и
пријатеље да је 22. августа 2015, у 79. години,
преминула наша драга

РАДОВАНУ

Сестрићи ДАРКО и ВАЊА с породицом
(80/203708)

СТОЈАНКА СТАНКОВ

ВЛАДИМИР ДОДЕВСКИ
1975–2015.
Хвала ти што си нам улепшао детињство. Увек
ћеш имати посебно место у нашим срцима.

ВЛАДИМИР
ДОДЕВСКИ

(3/203445)

19. VIII 1975 – 20. VIII 2015.

Твоји другари у жутој згради: МОКИ, ЖЕЉКО,
ГАГА, НЕША, ТОКИ, МАРКО, КРКИ и САЛЕ

Последњи поздрав
Владимиру од тетке
МИРЕ КРУНИЋ
с породицом.

(60/203640)

(5/203447)

Последњи поздрав

1937–2015.
Сахрана је обављена 24. августа 2015, у 12 сати,
на Старом православном гробљу, у Панчеву.
Ожалошћени: супруг МИЛОШ, синови ДРАГАН
и СРЂАН, снаха ЉИЉАНА, као
и остала многобројна родбина и пријатељи

Последњи поздрав сестри

Последњи поздрав сестри

РАДОВАН ВОЈВОДИЋ
Драги стриче, остаћеш заувек у нашим срцима.
Твоје: БОЈАНА и БРАНКИЦА с породицама
(101/203818)

Последњи поздрав нашој драгој колегиници

ТРАЈАНКИ

ТРАЈАНКИ

БАТИЦИ
од породице ИЛИЋ.
(105/203837)

СТОЈАНКИ

од сестре ЗОРИЦЕ
с породицом.

од сестре СНЕЖЕ
с породицом.

(109/203838)

(108/2038389

Последњи поздрав сестри

Драги тата, оставио си
болан траг у мом срцу.
Вечно ћу те волети!

Радоване, брате, вест о твојој смрти унела је вечиту тугу и бол у наша срца и дом.
БОЖО и ДАЦА ВОЈВОДИЋ
(102/203818)

СТАНКОВ
Радо ћемо се сећати ње
и њеног ведрог лика.
Пензионери ОШ
„Борисав Петров Браца”

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом пријатељу

(20/203512)

Последњи поздрав драгој

ДОДИ

РАДОВАНУ ВОЈВОДИЋУ

од ДУЛЕТА, СЛАЂАНА, НЕШЕ и ЗОКИЈА.

од ДРАГАНЕ ДЕАНОВИЋ с породицом.

(106/203837)

ТРАЈАНКИ

СТОЈАНКИ

ВАСИЛИЈЕ

(75/203675)

ЖИВКОВ

од брата ДРАГАНА
и снаје РАЈКЕ.

Ћерка САЊА, зет
ДАРКО и унук МАРКО

(107/203838)

(33/203527)

Тужни, опраштамо се од наше вољене мајке, свекрве, баке и прабаке

СТАНКОВ

Прија БОЖИЦА, СЕКА
и ЉУБИША

ЈАГОДА ПУРИЋ
1931–2015.

ЗОРИЦЕ СТАНИСАВЉЕВ

(10/203446)

Сахрана ће бити обављена 27. августа, у 12 сати,
на Новом гробљу, у Панчеву.
Последњи поздрав нашој драгој Јагоди
од породице ВАСИЉЕВИЋ.
(38/203556)

,ПАНЧЕВАЦ

телефон:
013/301-150

ТРАЈАНКА ДЕГИ
Последњи поздрав драгој мајци од ћерке ДАНИЈЕЛЕ
с породицом.
(110/203838)

1923–2015.
Сахрана ће бити обављена у четвртак, 27. августа
2015, у 13 сати, на Старом православном гробљу.
Сећаће је се с љубављу син ВЕЉКО, снаја
ЉИЉАНА, унуке САЊА и МИРЈАНА са САШОМ
и праунучад СТЕФАН, ЛУКА и ДУЊА.
(95/203795)
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Ако ти јаве умро сам...
Не веруј, то не знам...

Љубави мојој првој, најмилијој, мом супругу

ЉУБА ТАНЕВ
1958–2015.

ЉУБИ ТАНЕВУ
Не верујем...

1958–2015.

Твој друг, твоја смота
(23/203516)

ВЕЧНАЈА ПАМЈАТ!

Преселила се у вечност
наша драга пријатељица

25. августа 2015. преминуо је

Супруга МИЛКА
(22/203516)

ЉУБИША МАРЈОНЦ
Последњи поздрав нашој вољеној мајци, свекрви и баки

Последњи поздрав брату, деверу и стрицу

1954–2015.
Данас када морамо признати истину да
међу нама живима није више наш драги
супруг и отац, једино што ми можемо рећи и обећати да пут којим нас је усмерио,
и научио да путујемо у животу на земљи и
после његове смрти доследно ћемо поштовати.

СВЕТЛАНА
ЋУКОВИЋ

БОРИСЛАВА и ВОЈА
(89/203746)

Поштована

С љубављу МАРА и САША

ДРАГИЦА ПРЕМЧЕСКИ

ЉУБИША МАРЈОНЦ

1937–2015.

1954–2015.

(92/203782)

С љубављу, поносом и поштовањем чуваћемо те
од заборава.
Син МИЛИСАВ, снаја РАДМИЛА и унуци ИГОР
и МИЛИЦА

Брат ЂУРА, снаја ВАЊА, ИВАНА,
СПАСЕНИЈА и ЛУКА

(98/203804)

(93/203782)

17. августа преминула је наша мама, бака и прабака

СВЕТЛАНА
ЋУКОВИЋ
1933–2015.

Последњи поздрав нашој вољеној мајци, свекрви и баки

МИРЈАНА АТАНАЦКОВ

ДРАГИЦА ПРЕМЧЕСКИ

рођ. Петков
1933–2015.
Увек ће је волети њени: ћерка ВЕРА,
зет ДУШАН, унуке ЈЕЛЕНА, БИЉАНА
и ДУШАНА, праунучад ЛЕНКА, МИЛА и ВАСИЛ
и зетови ВЛАДИМИР и БЛАГОЈЕ.

РАДОЈКА ХАЛАСОВ

1937–2015.

рођ. Корица
3. I 1947 – 24. VIII 2015.

Мила наша, у трену си нестала, вечно ћемо те
памтити.
Син ЗОРАН, снаја ДРАГАНА
и унуци МИЛОШ и УРОШ

Кад нестану речи и осмех, није свега нестало.
Остало је њене љубави и за будућа покољења.
Твоји најмилији: супруг ПАВЛЕ
и ћерка АНКИЦА с породицом

(99/203804)

(37/203549)

Твоји најмилији: унуке
РУЖИЦА и ЈОВАНА
и снаја ЉИЉАНА
(74/203672)

ИЗЈАВА
ЗАХВАЛНОСТИ

(87/203744)

Поводом смрти наше

17. августа 2015. заувек нас је напустила наша

драге Мирјане Атанацков, изражавамо највећу захвалност на несебичној помоћи и пожртвовању Деси, Ани, Јо-

24. августа, у 79. години, преминула је наша најдража

ванки и Мирјани.

Последњи поздрав

МИРЈАНА АТАНАЦКОВ

Породица
(86/203743)

1933–2015.

,ПАНЧЕВАЦ

РАДОЈКИ ХАЛАСОВ

ДРАГИЦА ПРЕМЧЕСКИ
Много има разлога да те памтим и волим.
Супруг СТОЈАН

од сина РАДОСЛАВА, снаје МИЛКИЦЕ и унука
ЈОВАНА и ЈЕЛЕНЕ.

(100/203804)

(94/203786)

Ожалошћени: син ДРАГАН, снаха ВЕСНА, унук
ЛУКА и унуке АНА и ЕМИЛИЈА
(85/203743)

телефон:
013/301-150

Четвртак, 27. август 2015.
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Обавештавамо родбину и пријатеље да ће се у суботу, 29. августа
2015, на гробљу Котеж, одржати годишњи помен нашем супругу и
оцу

1. септембра 2015. навршава се тужна година
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Две године откако није с нама наш драги

БУДА
ИВКОВИЋ

БУДИСЛАВУ
ИВКОВИЋУ

С поносом и тугом чувамо успомену на Тебе.

Твоје сестре: ЗОРИЦА
(58/203630)

и ВЕРИЦА с породицом

МИЛИВОЈЕ
МИЛАНОВИЋ

КУЗМАНОВУ

2. IX 2013.

6. IV 1972 – 19. VII 2015.

С поштовањем супруга ЈОВАНКА и ћерке
МИРА и СЛОБОДИНА с породицама
(63/203655)

(51/203590)

РАДОЈКА ВУКИЋ
30. августа 2015. навршава се десет година откако ниси с нама, али твоја љубав и доброта заувек
ће живети у нашим срцима.

Увек у нашим срцима и мислима.

20. II 1961 – 1. IX 2013.
Године пролазе, истина је тешка, туга велика, бола превише, речи премало да ти
кажемо колико нам недостајеш.

Заувек ћеш бити
у мислима и срцу
супруге ЉИЉАНЕ
са својом децом
РАШОМ, ИКОМ
и НИЏОМ.

2. септембра 2015. навршавају се две године откако није с нама наш
вољени

30. августа 2015. навршиће се четири године откако није с нама

ЈОВАН МЛАДЕНОВИЋ

ЗОРАН РАДОНИЋ

ДЕЈАНУ

А туга и бол не престају.

(36/203547)

1. септембра 2015. навршавају се две године откако није с нама наш

29. августа даваћемо четрдесетодневни помен
нашем драгом

МИЛАДИН
ВУЧИЋЕВИЋ

Супруга МИРА и синови СРБА и ДРАГАН
с породицама

Твоји: супруг, синови, снаје и унуци

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији

(72/203670)

(57/203620)

(77/203687)

Једанестогодишњи помен

IN MEMORIAM

СЕЋАЊЕ

Увек твоји: мама, тата и породица
(90/203748)

СЕЋАЊЕ

Примаријус др МИЛУТИН
МИЛОШЕВИЋ

МИЛАН

оториноларинголог
28. VIII 2000 – 28. VIII 2015.

САМАРЏИЋ

НЕНАД

31. VII 2004 – 31. VII 2015.

Заборав не постоји. Хвала за све.
Ћерка БИЉАНА БАРНА с породицом

ДРАШКО ШТЕКОВИЋ

(113/203881)

29. VIII 2005 – 29. VIII 2015.
Нико не умире док има неког да га се сећа.

СЕЋАЊЕ

телефон:

С љубављу ДРАШКО, ЗОРАНА, СТОЈАНКА
и ЈЕЛЕНА

013/301-150

(45/103574)

Поштовани

ДУШАН

БОЖИЋ

БОЖИЋ

30. VIII 2008 – 30. VIII 2015.
Чико, чувамо те од заборава, с љубављу и поштовањем.
ЗОКИ, МИКИ и ЦЕЦА

30. VIII 2008 – 30. VIII 2015.

За све што је прошло
недостајеш.
За све што долази недостајеш.

(46/203575)

Док смо живи на овоземаљском свету, ти си у
нашим срцима. Памтићемо твој лик и чувати
успомене на тебе.

Твоји најмилији
(71/203669)

(61/203650)

СЕЋАЊЕ
С љубављу супруга
РАТОМИРКА и синови
ЗОРАН и ГОРАН

1. августа 2015. навршава се тужних четрдесет
дана откако ниси с нама

(104/203831)

ЗОРАН
ВУЈАНИЋ
ВУЈКЕ

ДРАГУТИН

1. IX 2001 – 1. IX 2015.
Заувек ћемо те волети,
никада те нећемо заборавити.
Мајка АНЂЕЛКА и
стриц СЛОБОДАН

Заувек у срцима и мислима кумова ОЖЕГОВИЋ.

1. IX 2002 – 1. IX 2015.
С љубављу те се сећамо, с
поштовањем помињемо.
МАРА, ДРАГАНА и
ЕМИЛИЈА

(112/203865)

(73/203671)

(82/203734)

ЈЕЛИЋ
ДУШАНА БОЖИЋА

Сећање на нашег драгог

ЈЕЛКА
АРСЕНИЈЕВИЋ
Ћерка ОЛИВЕРА
и унука ЈЕЛЕНА
с породицом
(96/203801)

СЕЋАЊЕ

(84/203741)

,ПАНЧЕВАЦ
Твоја МИЛИЦА,
МИЛОШ и МИЛЕНА

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

27. VIII 2013 – 27. VIII 2015.
С љубављу
и поштовањем супруга
НАТАЛИЈА, унуци
АЛЕКСАНДАР,
ЈОВАНА, АДРИЈАНА
и ДУШАН, снаје ВЕСНА
и ЗОРИЦА и синови
ДОБРИЦА и ЈОВИЦА

Седам година од смрти нашег милог

СЕЋАЊЕ

ДУШАН

,ПАНЧЕВАЦ

РАДМАНОВИЋ

КРСТА
МАКСИМОВИЋ

телефон:
013/301-150

СЛАВОЉУБА СИМОНОВИЋА ЦАЛЕТА
30. VIII 2011 – 30. VIII 2015.

МИЛАН
ВУЧКОВИЋ

НАДА РАДИЋ
Сећање на сестру.

Волимо те.
Твоји најмилији
(91/203761)

Брат ИЛИЈА с породицом
(76/203677)

2005–2015.
Радо те се сећају твоји
најмилији.
(59/203631)
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Четвртак, 27. август 2015.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

28. августа 2015. навршава се осам година откако ниси с нама

29. августа 2015, у 11 сати, на гробљу у Владимировцу, обележићемо годишњи помен и освештати споменик нашем Душану. Позивамо родбину, кумове, колеге, пријатеље да присуствују помену

ДУШАН
ЧУБРИЋ

Мр СТАНКО ГВОЗДЕНАЦ
И после толико година ми те тражимо у сновима, речима, причамо о теби.
Твоја унука Јеца те је запамтила и често те помиње. Твој унук Немања се распитује за тебе.
Најболније ми је што ниси дочекао нашег унука Луку који те показује на сликама, а чини ми се да мало личи на свог деда Станка.
Причамо деци о теби да створе слику о свом деди.
Твоји: супруга ДУШАНКА, син МИЛАН, снаја ТАЊА, унук ЛУКА,
ћерка НАТАША, зет ДЕЈАН, унука ЈЕЛЕНА и унук НЕМАЊА

И после годину дана радо те се сетим.

ДУШАН ЧУБРИЋ
Драги брате, ујко, знали смо да си болестан, али нисмо веровали
да ћеш нам тако брзо отићи. Нама сада остаде велика туга и обавеза да ти чувамо кућу и виноград о коме си причао задњи дан твог
живота.
Твоји: сестра ДУШАНКА, сестрић МИЛАН с породицом
и сестричина НАТАША с породицом

МИЈО
(17/203485)

29. августа навршава се
петнаест година туге

(16/203485)

(15/203485)

29. августа пет година без тебе, али и даље с тобом

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ЈАСМИНА
ИЛИЋ
1979–2000.

МИРКО МИЛОСАВЉЕВИЋ

МИРКО МИЛОСАВЉЕВИЋ
8. VIII 1992 – 29. VIII 2010.

8. VIII 1992 – 29. VIII 2010.

1957–2014.

Време брише само године које пролазе, време
не брише успомене и сећање на тебе.
Волимо те одавде до бескраја.
Твоји: сестра САЊА, мама и тата

Прошли су многи дани, многе ноћи, чекајући
кад ћеш доћи, али на жалост то су само пусти
снови.

Нека те анђели чувају на небу, а ми ћемо те у нашим срцима чувати од заборава.

Воле те твоји: деда МИЛЕ и баба АНКИЦА

Твој брат МАНЕ, ЗОКА, ДУЛЕ и ДРАГАНА

Заувек твоји: сека,
мама и тата

(27/203521)

(81/203722)

(49/203584)

(28/1023521)

Сећање на моје миле и драге

У суботу, 29. августа, у 11 сати, на Старом православном гробљу, даваћемо једногодишњи помен
нашој драгој и вољеној

МИЛОСАВЉЕВИЋ

РАЈКО

МИРКО

ГОРИЦА

1929–1999.

1992–2010.

1955–2011.

Пролазе дани и године, а туга и бол за вама су
вечни.
Заувек ожалошћена супруга,
бака и мајка РАДМИЛА

31. августа је годину дана откад ниси с нама

РАДОЈИЦА
СТОЈАДИНОВ

Тугу и празнину коју осећамо за тобом време не
може ублажити. Увек ћеш живети у нашим срцима.

Пролазе године, а твоја
љубав и доброта остаће
вечно.

Твоја деца СРЂАН и СЛАЂАНА

Твоја деца

Твоја ВЕРА с децом

(18/203502)

(50/203589)

(44/203571)

ЗОРИЦИ КЕЉЕВИЋ
Мајко, анђеле наш, недостајеш.

СЕЋАЊЕ
3. септембра 2015. је
осам година откако није с нама наш

Сећање на наше драге родитеље и баку

ЕРДЕЉАН

СЕЋАЊЕ

БРАНКО
ВУЈАШКОВИЋ

МИЛАН РЕЉИЋ
ВАСА

КАТИЦА

ПЕРСИДА

ПЕТАР БОСИЋ

1973–2015.

1990–2015.

1989–2015.

Тугују за тобом твоје сестре СЕКА и ЉУБИЦА

Увек си у нашим срцима и мислима.
Супруга СТАНКА
и ћерка ВЕСНА
с породицом

1997–2015.
Осаманест година је
прошло.
Недостајеш нам пуно.
Супруга ЗОРА,
син ПЕРИЦА и ћерка
ДРАГАНА
с породицама

(11/203467)

(53/203602)

(48/203582)

Чувају вас од заборава ваши најмилији.
(52/203595)

Прошла је тужна година откако си отишао, драги брате, али из нашег срца нећеш никад отићи.

Две године без нашег вољеног

НЕНАД БАГАВАЦ БАГИ

ПЕТАР ТОДОРОВ

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

МИЛАНКА ВУКЕЛИЋ

(29/203521)

МРАОВИЋ

ДУШАН ЧУБИЋ

Све може да избледи и
нестане, све, али ти никада. Сваки дан почиње
и завршава се сећањем
на тебе.
Успомене су вечне.

1931–2013.
Твоји најмилији: супруга САВЕТА, син СТЕФАН
и ћерка ВАСКА с породицама

2006–2015.
Најдражи сине, био си наша радост, наше сунце и срећа.
И док ми живимо бићеш светлост у нашим животима.
Мама и тата

(56/203615)

(62/2036529

БЛАГОЈЕ
АВРАМОВИЋ

МАРКО
РАДОСАВАЦ
30. VIII 1999 – 30. VIII 2015.
Бол је велики, туга у срцу доживотна, а љубав
према теби вечна.
Мама
(47/203579)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ЈОВИЦА
МРЧКОВИЋ

МИЛКА
НИКОЛИЋ

1. IX 1999–2015.
Вољени никад не умиру.
Твоји најмилији

1. IX 1985 – 1. IX 2015.
Твоји најмилији

2008–2015.
МИЛОРАД

(83/203740)

(88/203745)

(30/203523)

Четвртак, 27. август 2015.

29. августа 2010. напустио нас је наш

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

СЕЋАЊЕ
Прошло је шест година откад није с нама наш
драги

31
СЕЋАЊЕ

ЈОВАН

СРЕТЕН ПАВИЋЕВИЋ
Наша два живота су дата један другом заувек, а онда си ти једне вечери отишао заувек.

МИЛИВОЈЕ ПЕШЕВСКИ

РАМЈАНЦ

1937–2009.
Захвални на искреној љубави и неисцрпној
енергији којима нас је несебично даривао.
С поносом и поштовањем чувамо успомене на тебе.
Твоји најмилији

1960–2010.
Умиру само они који су
заборављени.
Кумови ЋОСИЋ
(1/202963)

(2/203433)

СЕЋАЊЕ

Помен родитељима

Воле те твоји: ДУШАНКА, ВЛАДИМИР
и БОРИС

У суботу, 29. августа, у 10.30, дајемо годишњи
помен нашем драгом

РЕЉИЋ

(9/203461)

СЛОБОДАНУ ПОПОВИЋУ
5. XI 1943 – 1. IX 2014.
31. августа 2015. године навршава се тужних четрдесет дана од смрти моје мајке

Увек си с нама!

МАРКО

СМИЉА
шест година

МИЛЕ

НИКОЛИЋ

једна година

2006–2015.

Синови МАРИЈАН и МИРКО с породицама

Никад непрежаљен, туга и бол остају.
Твоји најмилији

(7/203450)

(35/203545)

Увек сте у нашим срцима.

ДРАГИЊЕ СПАСИЋ
Обавештавам родбину и пријатеље да ће тог дана, у 11 сати, на Новом гробљу, бити одржан парастос у њену част.
Њен син ДРАГАН

(8/203452)

Навршава се годину дана, болних и тужних, без
мог вољеног и поштованог брата

Вољени

Дан за даном... и већ прође четрдесет дана

СЛОБОДАН ПОПОВИЋ

(6/203488)

У суботу, 29. августа 2015, у 10 сати, на гробљу у
Црепаји, даваћемо полугодишњи помен нашој
вољеној мајци, баки и супрузи

Твоји најмилији

СТАНИМИР
ЦАНЕ
АВРАМОВИЋ

ДЕЈАН ДЕКИ АДМИГОВ
Батице, недостаје нам твој осмех и подигнута
рука за поздрав.
Увек ћемо те се сећати....
Породица НЕДИЋ

1953–2005.
Прошло је десет година
без тебе, а даље живиш
у нашим срцима.
Твоја супруга ДРИНА
с децом и унучићима

(31/р)

(21/203513)

1943–2014–2015.
Нема више брата мог, брата мог јединог, узео га
себи Бог.
Срешћемо се једног дана, јер само је небо између нас.
Батице, почивај у миру, али знај да ћеш заувек
бити у мом срцу!
Твој брат ЖИКА и СЛАЂА
(54/203604)

29. августа 2015, у 11 сати, даваћемо шестомесчени помен

У суботу, 29. августа
2015, у 10 сати, на Војловачком гробљу, даваћемо једногодишњи помен драгом

ВЕЛИНКА АТАНАЦКОВ
11. VII 1938 – 27. II 2015.

У суботу, 29. августа, у 11
сати, даћемо годишњи
помен нашем драгом

СЕЋАЊЕ
на наше драге

Ожалошћени: ћерка ДРАГАНА, зет НЕНАД,
супруг ВАСА и унуке АНА и ЕМИЛИЈА
(39/203559)

НИКОЛА
МАРТИНОВИЋ

Сећање на

1950–2015.

ДИМИТРИЈЕВИЋ

НИКОЛА
ОМОРИЈАН

ЗОРА
СТЕВАНОВИЋ

2001–2015.

рођ. Оморијан
2005–2015.
С љубављу чувамо их заборава.
Супруга, мајка ТАНА, ВОЈКИЦА и РОЗИНА
с породицама
(41/203567)

РАДИВОЈУ
НИКОЛИЋУ

Увек ћеш бити с нама.

Увек ћеш бити у нашим
срцима.
Твоји најмилији

Супруга РОСА, ћерке
ДАНИЈЕЛА и ЈЕЛИЦА
с породицом и сестре
ЗВЕЗДАНА и РУЖА
с породицом

(42/203570)

(19/203508)

МИЛАНУ
БОЖИЧИЋУ
BOBBY
Радо те се сећамо.

Твоји најмилији
(55/203611)

МИХАЈЛО СЛОБОДАНКА БОШКО
18 година

три године

једна година
Ваши најмилији
(24/203517)

27. августа 2015. навршава се четрдесет тужних дана откад није с
нама

Поштованом

ПОМЕН

25. августа 2015. навршава се година откако
није с нама наш драги

СЕЋАЊЕ

СРЂАН

ДУШАНУ
ДАМЈАНОВИЋУ
ЈУЛКА
ЖИВАНОВ

ГИЗЕЛА КОСОВИЋ
27. VIII 2014 – 27. VIII 2015.
Недостајеш нам.
С љубављу породица
(12/203475)

2009–2015.

БОСИЉКА
СТАНКОВИЋ
31. VIII 2005 – 2015.

Породица МИТРОВИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији

СТАНИМИР

(13/203481)

(14/203494)

(4/203446)

СРЂАН
ПАВКОВИЋ
29. VIII 1934 – 25. VIII 2014.
из Долова
Супруга СРБИНКА, син
ВАСА, снаја СНЕЖАНА
и унуци РАДОЈЕ
и ИВАНА
(25/203518)

ПАВКОВИЋ
из Долова
Остао си у срцима оних
који те воле...
Ћерка ЂУРЂЕВКА, зет
АНДРЕЈА и унуке
ДАНИЈЕЛА и СЛАЂАНА
(26/203518)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

3

4

5

РОЂЕНИ

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

Добили ћерку
20. јула: Марију – Александра Арсић и Милорад Максимовић; 28. јула: Дуњу – Александра и Саша Милованов; 2. августа: Ивону – Ивана и Зоран Пејов, Симону – Данијела и Ненад Шолајић; 4. августа: Адријану – Катарина и
Иван Лифа, Катарину – Валентина и Горан Спасић; 7. августа: Ксенију –
Барбара Гуљаш и Јан Дубовски; 8. августа: Лану – Анита и Жељко Станчевски; 9. августа: Ану – Марина и Боривоје Јеротић, Милицу – Александра Јаначковска и Филип Ангеловски; 11. августа: Нину – Слађана Вукашиновић
и Петар Ковачевић; 13. августа: Јовану – Невенка и Дарко Пејић.

ВЕНЧАНИ
15. августа: Алма Осмић и Роберт Биро, Невена Клисара и Звездан Мирковић, Биљана Ремељеј и Игор Бисак, Далила Ђурић и Милан Ковачевић;
Сандра Пислевић и Виктор Ковачевић, Магдалена Ковач и Оскар Кираљ,
Драгана Јокић и Миљан Латовљев; 20. августа: Убавка Јовановски и Слађан Ваневски, Катерина Мулаки и Ален Блековић, Милица Радовановић и
Драган Димић.

УМРЛИ
14. августа: Љубица Трбушковић – 1928, Маргита Сел – 1930; 15. августа: Нада Милићевић – 1938, Драган Тодоровић – 1952; 17. августа: Розалија Личина – 1946; 18. августа: Мита Живојновић – 1933, Мирославка
Савановић – 1933, Светлана Ћуковић – 1933, Иван Годошев – 1948; 19.
августа: Ана Николић – 1943, Владимир Додевски – 1975.

(23. 10 – 21. 11)

Не сумњајте у партнера, бли-

Финансијска и пословна ста-

ске пријатеље и своју породицу.
Клоните се тајних веза и прошлих
љубави. Поведите рачуна о заосталим рачунима, јер камате могу бити огромне.

билност у овом периоду је ваш
приоритет. Превише посла, премало пара. Неиспаваност само
додатно повећава вашу нервозу.
Оно што не можете да промените, није ваш проблем.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Предстоје вам пословна путо-

Овај период је повољан за скла-

вања и контакти са странцима.
Враћате се на раније позиције
или вам следи повишица. Дуго
сте чекали на то да се неке ствари коначно покрену у вашем животу.

пање нових послова, који вам
могу донети веће приходе. Одлуке које будете доносили у том
смеру треба да буду добро анализиране. Не причајте превише.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Не позајмљујте новац, јер ћете

Јарчеви могу очекивати удвара-

и сами имати новчаних проблема
крајем ове седмице због непланираних давања. Незадовољни сте
својим емотивним животом, али
немате снаге да нешто мењате.

ње, позиве за изласке и једну
динамичну недељу. Новац вам
стиже с више страна, чак ћете
наплатити и неке заостале дугове. Заузети ће уживати с партнером.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)
могу бити поново покренути, па
ћете озбиљно размишљати о томе шта је најбоље за вас у овом
тренутку. Љубав пламти у вашем
срцу и ви се поново заљубљујете
у свог партнера.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

МАГИЧНИ ЛИК 6 х 8

6

СТИХОВНИ АНАГРАМИ
ДУХОВИТА ИЗРЕКА

СОКРАТОВА ЖЕНА

5
6

ЧЛАН
КК
„ТАМИШ”

ОН ЈЕ ...

Ко преметне слова,

У обичној ТРАКАЛИЦИ

откриће у трену

енигматски шта се збива?

да ПАКИСТАН скрива
Сократову жену!

Духовити, мудри израз
преметнут се тамо скрива!

Општинска
комисија
(скр.)

Ознака за
пречник

Народна
банка
(скр.)

Инђијски
рукометни
клуб (скр.)

Бивши
директор
„Утве”
(Марко)

Искупљивати
грехове

Ковани
новац
(грч.)

Наш писац
Петар
Део куће

Одбојкашки
клуб (скр.)
Предлог
Врста
телесне
вежбе

Последње
слово
азбуке

Пијук
Македонско
мушко име
Мера за
злато (турц.)
Језеро у
Финској

Муслиманско женско
име
Име глумца
Брајовића

Први вокал
Варке,
преваре
(турц.)

Место код
Неготина
Коњски
поводац

Ново познанство са особом из

Повећани трошкови, али и по-

иностранства могло би вам дати
мало снаге и вратити осмех на
лице. Послови не иду онако како
сте замислили, али нећете имати
већих финансијских проблема.

већани прилив новца. Помало
сте сетни и размишљате о томе
колико сте постигли у животу.
Ломите се око небитних ствари.
Проблеми са старијим чланом
породице.

КОЊИЋЕВ СКОК

Отпремати,
отпраћати

Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског
коња, почев од посебно обележеног поља, добићете једну
духовиту мисао француског писца Онореа де Балзака.

Врста
краставаца

БИ

МУ-

-МЕ-

-НЕ

НАЈ-

-ЂУ

ЖЕ-

БРАК -ШКАР-

-ВОГ

БИ-

СЛЕ-

-БО-

И

-ПЕ

-ЉИ

ГЛУ-

-О

-ЦА.

ИЗ-

АНАГРАМ
НАЈЕЗДА ИЗБЕГЛИЦА ИЛИ... (Т = А)

Дивља
мачка

ОСНОВ: ОНА БЕДА, РАТ...

Део фудб.
тима
Слово грчке
азбуке
Реткост
(лат.)
Симбол
азота

Место код
Сарајева

Ћата,
нотар

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

Неки ранији пословни договори

4

О. А.
Стара
астрономска
справа

Бик

проблеми, вирусне и бактеријске
инфекције итд. Пробајте да се одморите и дистанцирате од проблема. Планови су вам амбициозни, али нису реални.

3

Болест
коже

можете упознати на неком краћем путовању или преко пословних контаката, у ресторану или
на излету. Проверите да ли су
вам сва лична документа важећа. Малаксалост.

Пад имунитета, неуролошки

2

ПАНЧЕВАЧКИ
СПОРТИСТА

Заинтригираће вас особа коју

Припрема: Момир Пауновић

Слогови: А, ВИ, ВИ, ВИЋ, ЗА, ЗАМ, КА, Р, РА, СКА, СКА, СТА, СТАР,
СТИ, ТА, ТА, ТИ, ТИ, ТИ, ЦА, ЦА.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. законом уређена евиденција о земљишту
и објектима на њему, 2. стезати шаком, притискати, 3. врста папрати, 4.
везивно ткиво око костију, 5. сличност с прецима (стр.), 6. налазити некога на одређеном месту.

ЛИЧНОСТ
СА
СЛИКЕ

(23. 9 – 22. 10)

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ

1

Бивши
британски
премијер
(Клемент)

Вага

(21. 3 – 20. 4)
Однос с претпостављенима је
помало напет. Било би најбоље
да избегавате било који вид расправе, јер се неће завршити баш
најбоље по вас ако будете тврдоглаво инсистирали на својим ставовима.

Добили сина
25. јула: Андреју – Ана Брошчињанц и Марин Брошчанц; 29. јула: Немању – Марија и Александар Тадић, Нику – Ана и Даниел Томашик; 2. августа: Филипа – Дијана Месарош и Спасоје Стаменковић; 6. августа: Стефана – Ивана и Иван Ђорђевић; 7. августа: Михајла – Милена и Бранислав Стојановски, Константина – Лана и Себастијан Попов, Александра –
Јадранка и Срђан Матић; 8. августа: Младена – Ивана Милин и Александар Закић; 10. августа: Максима – Милица и Слађан Цветковић, Милоша
– Александра Стојановић и Иван Каранфиловски; 11. августа: Алексу –
Маја и Бојан Николовски, Марка – Биљана и Александар Грујичић; 15. августа: Страхињу – Сузана и Урош Прчуљ.

Ован

Мали
носеви

Саставни
везник

РЕШЕЊА – Магични лик 6 х 8: катастар, стискати, раставић,
рскавица, атавизам, затицати. Стиховни анаграми: Ксантипа,
крилатица. Скандинавка: корнишони, ок, Бракус, ш, к, крамп,
Азра, ајар, Рготина, а, оа, Вук Ивановић, астролаб, навала, Илијаш,
раритет, писар, носићи, и. Анаграм: нова сеоба народа. Коњићев
скок: Најбољи брак би био између слепе жене и глувог мушкарца.

2

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 09-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Дежурне апотеке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-100
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00
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Четвртак, 27. август 2015.
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pancevac@pancevac-online.rs

ОТВОРЕН ПРВИ „FREEDOM ART” ФЕСТИВАЛ

ТОЛЕРАНЦИJА И ПРАВО НА РАДОСТ ЗА СВЕ
Нова манифестација у нашем
граду, чија је посебна мисија
да током осам дана пошаље
што више порука о слободи,
од првог дана је заинтересовала велики број посетилаца.
Стереотипи, мржња, фашизам, искључивост, предрасуде
и слични „тамни елементи”
људске природе барем ове недеље немају шта да траже у
Панчеву. Присуство велике
групе младих уметника из целог света, осмеси и гласови
искусних певача који се и даље радују животу, необични
новинари који својим „искривљеним” вестима исправљају
„криве Дрине” у нашем друштву само су део онога што
„FreeDom Art” нуди. Слобода
за све и свима. И тачка.
Фестивал је отворен у недељу,
23. августа, на Тргу слободе у
Панчеву, наступом хора
„Смиље”, који чине припадници дневних центара и клубова Геронтолошког центра
Београд. Чланови овог хора су
више него шармантни, у беспрекорним униформама, са
осмесима и ентузијазмом на
коме би им позавидели и много млађи певачи. Тонови песама „Билећанка”, „По шумама

свеститизма како на личном
плану појединца тако и у широј, друштвено политичкој
равни.
Организатори задовољни
реакцијама публике
Према речима директора Дома омладине (и уједно директора фестивала) Ненада Ма-

и горама”, „Коњух планином”
и других партизанских и родољубивих композиција одјекивали су тргом као ехо неког
прохујалог времена које тражи да не буде заборављено.
Након овог заиста незаборавног наступа уследила је
акција осликавања нових графита преко насилних порука
мржње на улицама нашега
града.
На крају прве вечери фестивала изведена је представа
„Afanisis – или о пресвлачењу”
у продукцији групе „Хајде
да...” и према концепту и тексту Марка Пејовића. Представа се бави феноменом тран-

летина, град је оживео током
трајања манифестације.
– Поносни смо и задовољни
првим ефектима фестивала,
новим муралима у граду, одржаним трибинама, порукама
аутора гаражног филма, али и
бројним контактима и иницијативама које су покренуте захваљујући овом фестивалу.
Идеја је била да обезбедимо
дијалог и слободу изражавања. Лепо је, али није лако организовати један овакав фестивал, управо због чињеница
да страх спутава креативност,
а да одбрана слободе зависи
од видљивих и невидљивих
притисака, тлачитеља и по-

тлачених у друштву које, нажалост, није довољно отворено, нити толерантно – истакао
је Малетин.
Трибина каква се не памти
у граду
Другог дана фестивала у „Аполу” је одржана трибина
„Njuz.net – Истине и лажи” на
којој су учествовали креативци из редакције „Njuz.net-а” и
специјални гост Зоран Кесић.
Трибину је модерирао Тибор
Јона, а посећеност је надмашила сва очекивања. Многи
посетиоци су остали испред
врата, а унутар дворане једва
да је било места за стајање.
Гости су причали о настанку
„Njuz-а”, сарадњи с Кесићем
на стварању култне емисије,
„озбиљним” медијима који су
преносили њихове вести, као и
о много чему другом.
Према речима Ненада Милосављевића из „Njuz-а”,
„прави” медији су често преузимали њихове текстове. Познат пример је „вест” о фамозном Србину који је скоком с
литице убио ајкулу у Шарм ел
Шеику, коју су многи светски
медији пренели као да је
истинита.
– Иако то буде комично, када мало боље размислимо, то
је и забрињавајуће, јер показује колико је наша стварност
извитоперена кад људи могу
да поверују и у неке сумануте
приче које су врло очигледно
измишљене – сматра Милосављевић.
Он је додао и неколико речи о настанку сајта „Njuz.net”.
Идеја је потекла од Дејана Ни-

колића из Новог Сада, који је
у једном периоду због здравствених тегоба морао да мирује код куће и помало се досађивао. Њему је тада пало на
памет да на „Фејсбуку” почне
да објављује сатиричне текстове по угледу на амерички
„The Onion”. То је наишло на
јако добар одзив, с тим што су
многи људи у почетку били
збуњени и није им било јасно
да ли су то реалне или измишљене приче. Неколико месеци касније настао је и сајт и
формирала се прва екипа
„Njuz.net-a”. До актуелне сарадње с Кесићем на стварању
емисије „24 минута” дошло је
спонтано. Сви заједно одлично функционишу као тим, а
ова емисија је покренута по
узору на „Daily Show” Џона
Стјуарта.
Екипа „Njuz-а” је била изузетно задовољна гостовањем у
„Аполу”. Интересантно је да
се публика сетила „Жутих
страна” које су пре десетак година објављиване у „Панчевцу” на идеју тадашњег главног
уредника Ненада Живковића
и које су такође наводиле читаоце на то да поверују у истинитост таквих вести.
Гаражни филм и концерти
Трећи и четврти дан фестивала протекли су у знаку гаражног филма. Приказани
су филмови „Океан” Тамаре
Дракулић, „Жигосана” Саше
Радојевића, „Унутра” Јелене
Марковић и Мирка Абрлића, и „Петља” Милутина Петровића. Одржана је и трибина на тему гаражног фил-

ма, као и разговор са ауторима, а наступио је и бенд „The
Loop”.
У наредним данима публику очекује још много занимљивих догађаја. У четвртак,
27. августа, на тамишком кеју,
од 15 до 20 сати, биће организоване спортске активности,
трибина и радионица посвећена азилантима. Након тога,
од 22 сата, у Летњој башти Дома омладине биће одржано
вече стендап комедије. У петак, 28. августа, од 17 до 20 сати, у парку „Барутана” одржаће се такмичење у вожњи
скејтборда и рекреација.

тека”. Такође у суботу, на
платоу испред Дома омладине од 19 сати одржаће се догађаји: „Preparty”, „Инспириши слободу” и „Freeshop” базар. У Летњој башти Дома
омладине од 21 у плану су
концерти група „Бас и стега”,
„Били Андол”, „Ева Браун” и
„Тресе.Лупа.Удара”. Суботњи
програм затвара бенд „Telekollegen” у „Аполу” наступом
који ће почети у 1 сат после
поноћи.
У недељу, 30. августа, на
платоу испред Дома омладине, у 18 сати ће почети бициклистичка „Free Art” тура. У

Истог дана, од 19 сати, на платоу испред Дома омладине
одржаће се „Preparty” и „Freeshop” базар, док ће од 21 сат,
у Летњој башти Дома омладине концерте одржати бендови
„Hogy”, „Ничим изазван”,
„Стерео банана” и „Зостер”.
Након тога, у 1 сат после поноћи следи афтер парти у
„Аполу”, где ће наступити интернационални састав „Telekollegen”.
У суботу обавезно посетите
„Аполо” у периоду од 14 до 20
сати и упознајте се с пројектом „Freebook – жива библио-

Летњој башти Дома омладине
од 21 сат одржаће се финално
вече „In_Треш” фестивала.
На затварању манифестације
(у Летњој башти Дома омладине, од 23 сата) наступиће
бенд међународног музичког
пројекта (о чему ће више речи бити у наредном броју
„Панчевца”), као и бенд „Lorna Wing”.
Током трајања фестивала
група уметника ће својим муралима украсити шири центар
Панчева и тако пренети своју
визију слободе.
С. Ћирковић

ОДРЖАН ПЕТИ „MAКСИМАЛНИ КОТЛИЋ”

Крчкао се врхунски пасуљ...
Традиционално такмичење у
кувању пасуља одржано је у
недељу, 23. августа, на Содари, у организацији кафеа
„Макс”. Као по обичају, и
овога пута су се окупили најбољи мајстори варјаче са
ових простора, а на „црту” је
изашло једанаест екипа.
Главни „кривац” за одржавање ове манифестације – Дра-

ган Поповић и овога пута се
потрудио да све такмичаре,
али и бројне госте, изненади
бројним поклонима, а као и
на четири претходна надметања, први оперативац и „мозак операције” Петар Наумовић уложио је максималне
напоре да све протекне у најбољем реду. Е, баш тако је и
било.

жнијих надметања овакве врсте на овим просторима.
Специјални жири из Београда није имао нимало лак
задатак, јер је требало одабрати најбољег од најбољих. Велики пехар намењен шампиону петог „Максималног ко-

Већ на самом окупљању
учеснике је сачекало пријатно
изненађење. Поред већ стандардних мајица, свака екипа
је добила и шешире, па пиће
добродошлице... Наравно, и
материјал за кување. Уследило је заједничко фотографисање, поздрав организатора, а

потом је под котлићима запуцкетала ватрица. Крчкало
се три сата, а свих једанаест
тимова трудило се да баш њихов буде најбољи, да освоје
вредне награде, али и да уђу у
галерију величанствених, у
ред оних који су освојили трофеје на једном од најпрести-

тлића” припао је кафани „Ђерам”, друго место је освојио
тим „ИЕР Независност”, на
челу с Валентином Марковић,
а треће место је заслужила
екипа „Јеца и Душан”. Одличне пасуље су скували и „Дуња
и Крле”, „Дифол”, Келетова
„Креативна радионица”, „Цеца и Пера”, „Пештерац”, Брана, Гавра и Џипси и његов тим
„Јована и Јован”.
Било је то још једно предивно дружење – пријатељско,
али и право, бескомпромисно
надметање, а оно што је најважније, све је протекло у најбољем реду и веселој атмосфери. Бројни посетиоци ове манифестације су такође задовољни
напустили
Кафе
„Макс”, а нарочито они који
су били најбољи на турниру у
стоном фудбалу, који је организован за време крчкања пасуља. Свака част!
Ј. Филиповић
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ОДРЖАНА ШЕСТА „ЕКО-РЕГАТА ТАМИШ”

ОД ПАНЧЕВА ДО ОПОВА НИКАД МАЊЕ СМЕЋА
Шеста „Еко-регата Тамиш”,
чији су циљеви чишћење предивне банатске реке, а посебно скретање пажње на проблеме у којима се она налази, могућност добијања пловног статуса до Опова и очување природе што је окружује, одржана
је протеклог викенда.
Помаци су прилично видљиви, а једна од примарних
намера испуњена је тако што
никад мање смећа није било
на том путу, дугом четрдесетак километара.
На старту овогодишње „Еко-регате Тамиш” од Панчева до
Опова, који је, као и ранијих
година, био на градској плажи, у јутарњим сатима у петак, 21. августа, нашло се двадесет шест бродића и чамаца.
У њих се укрцало седамдесеторо људи старости од четири
до седамдесет четири године,
већином из Панчева и околи-

„Најмлађи” брод

ни Јабучани беспрекорно уредили. Тамо су се регати придружила још четири пловила,

Предах на глогоњској „скели”

не, а пет пловила је стигло из
Београда. Међу њима се нашла и симпатична екипа из
Ритопека, која је и ове године
била несебична и за пут припремила четрдесет килограма
рибе.
Сомче уз гитару
Када су подељена обележја и
безалкохолни напици, флота
је кренула на крстарење дуго
четрдесетак километара, а након неколико сати пловидбе и
сакупљања отпада уследило је
и прво пристајање на плажи
„Песак”, коју су недавно агил-

па је путовање убрзо настављено према Глогоњу, где је било
планирано и прво преноћиште, на плажи „Скела”, чувеној по снимању сцена паузе за
ручак из култног филма „Ко то
тамо пева”. Одбор за дочек је у
име Месне заједнице по традицији предводио Јовица Загорац. Било је спремно и освежење, док се у казану крчкао
пасуљ. Јутро је било облачно,
али није уплашило искусне регаташе, навикнуте на свакојаке изазове. Они су преко Сефкерина, уз много опреза док се
пролазило испод тамошњег
моста (због бојазни од остатака некадашњих стубова), прошли безбедно и примакли се
крајњем одредишту – Опову.
Већина пловила усидрила
се у марини „Опаве” (која

Повратак у Панчево

неодољиво подсећа на егзотичне лагуне), а у прелепој
чарди наутичаре су дочекали
представници локалне општине. За то време део учесника бацио се на чишћење
рибе, док је један од њих –
Фрања Ђапић из првог забачаја на позајмљеног кедера
уловио сома тешког неколико
килограма. Након укусне вечере, по прилично хладном
времену за ово доба године,
најупорнији су се препустили
опуштању уз понеку капљицу
и звуке гитаре, којом је вешто
баратао координатор регате
Милорад Тимченко.
Скоцкани Дуришник
Тимченко је истакао да је уместо очекиваних стотинак врећа пуних разног смећа и наплавина, које највише за собом остављају неодговорни
пецароши и становници приобалних насеља, сакупљено
свега четрдесетак.
– То се може приписати чињеници да је Тамиш неупоредиво чистији него претходних
година, па смо имали најмање
посла до сада. Овиме је све
што смо минулих година радили добило прави смисао.
Веома смо захвални и предузећу „Војводинашуме”, чије су
машине раскрчиле најпроблематичнији део реке за пловидбу – канал Дуришник у околини Јабуке. Свесни смо да су
ови помаци у великој мери и

НА КОЈИ НАЧИН ТРЕБА ВОЛЕТИ ЉУБИМЦА

Васпитање и социјализација паса
Да би наш пас био срећан и
испуњен, а наш однос с њим
складан и пун љубави, поштовања и поверења, потребно је
да га васпитамо, социјализујемо и дресирамо. Постоји много недоумица око тога шта
тачно значе ови појмови, па
ћемо овде покушати да их појаснимо.
Васпитање је темељ нашег
односа с псом. Васпитати пса
значи научити га који су односи и правила понашања унутар нашег „људско-псећег чопора”. То значи научити га да
постоји хијерархија која му
даје одређено место и улогу у
чопору, као и правила у складу с том улогом.
Васпитање нам омогућава
да успоставимо контролу над
понашањем пса и да га научимо основним манирима, како
би увек знао шта сме, а шта не
сме да ради. Васпитањем градимо однос са својим псом;
учимо га где је прихватљиво
да врши нужду; да не сме се

Страну припремио

Јордан
Филиповић

гризе у кући; да не краде храну и не претура по смећу; да
не скаче по намештају, по укућанима или гостима... Псима
су изузетно важни дисциплина, структура и јасна хијерархија, а учење ових правила од
самог почетка омогућује псу
да нађе своје место и сврху
унутар чопора. Многи проблеми у понашању настају јер су
пси збуњени услед непостојања правила или недоследности у њиховом поштовању и
тада је пас принуђен да их учи
сам методом покушаја и погрешака, све док не открије
где је граница до које сме да
иде.

Зато је у васпитању изузетно важно не да будемо строги
и да не кажњавамо сваки преступ, већ да ми сами знамо
шта желимо да дозволимо
свом псу, да га од почетка
учимо правилима и да их и
сами доследно поштујемо. То
ће псу дати осећај сигурности
и научити га да је његов власник поуздан вођа чопора који
заслужује његово поштовање
и поверење.
Већина власника сматра
да је социјализација учење
пса од малих ногу да се дружи и игра с људима и псима
који не припадају његовој
породици. Овакво поимање

социјализације, нажалост,
има много недостатака и
опасности, јер су пси на тај
начин врло често потпуно
ван контроле – скачу на људе, вуку поводац зато што су
видели суседа или пса с којим воле да се играју, одбијају да дођу на позив власника
када се заиграју, а неретко и
страдају претрчавајући улицу да би се поздравили с неким познатим.
Постоји другачији приступ
социјализацији који је далеко
ефикаснији и заснива се на
привикавању пса на различите ситуације, људе и животиње, тако што се све време потенцира интеракција с власником. Да би се пас успешно
социјализовао на овакав начин, неопходно је има изграђен однос с власником којег
доживљава као извор забаве и
лепих искустава. Људи с којима се пас среће требало би да
га у почетку потпуно игноришу и да једина забава у окружењу долази од игре и интеракције с власником. Ово пса
учи да се у сваком тренутку
може ослонити на власника
који ће га заштитити и безбедно провести кроз било коју ситуацију.

резултат израде „Стратегије
развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015. до
2020. године”, у којој и Тамиш
има значајно место. Дужни
смо да споменемо и пријатеље
без којих не бисмо могли успешно да организујемо овај догађај – Републичку и Покрајинску владу, Општину Опово
и месне заједнице Јабука и
Глогоњ. Град Панчево се може
сматрати организатором, као
и ЈКП „Хигијена”, а генерални
покровитељ је била фирма
„Кока-Кола”, која је, попут
многих других спонзора, давала робу и друге потрепштине –
навео је Тимченко.

Последњег дана, у недељу,
23. августа, при повратку су
паузе поново направљене на
глогоњској и јабучкој плажи,
на којој их је дочекао председник локалне скупштине
Месне заједнице Слободан
Илић с бројном екипом. То
је уједно, уз дружење, „шпеције” из казана и печење, био
и званичан крај крстарења.
Поједини учесници укотвили су се и на градској плажи,
како би на тераси удружења
„Херој Марко Кулић” последњи пут разменили утиске,
жељно ишчекујући нови сусрет наредне године.
Фото Милорад Тимченко

Опуштање уз вино и гитаре

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.

Ротвајлерка
Женка стара око две године пронађена је почетком године са огромном
раном на глави. Повреда је санирана
и ова мирна и доброћудна ротвајлерка сада је спремна за нове власнике.
Куца се налази у градском прихватилишту и уколико је неко препозна или жели да је удоми, може се
обратити на број телефона 352-148.

Шарка и Жућко
Два мачета, сестра и брат Шарка и Жућко, однедавно траже
нови дом. Привремени смештај су нашли у једној ветеринарској амбуланти у нашем граду.
Очишћени су од паразита и навикнути на обављање нужде
у посипу (песку), а обавештења о њима могу се добити на
тел. 335-501.

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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ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

„ДИЗЕЛКА” ОСВОЈИЛА ПРВИ БОД

БРОНЗА ЗА АЊУ

Железничар и Сента
играли нерешено 1:1
Велики број
гледалаца на СЦ-у
„Младост”
Утакмицама другог кола прошлог викенда је настављена
првенствена трка за бодове у
Српској лиги група „Војводина”. Једини представник нашега града у трећем рангу
такмичења, тим Железничара, освојио је први бод у дебитантској српсколигашкој сезони. Пред око 500 љубитеља
најважније споредне ствари
на свету на СЦ-у „Младост”
популарна „дизелка” је угостила Сенту и с њом играла
нерешено 1:1.
Шеф стручног штаба Железничара Александар Стевановић је поверење за први наступ пред својим навијачима
поклонио следећем саставу:
Катанић, Млађеновић, Митић, Текијашки, Шалипуровић, Благојевић, Гудан, Сарић
(Станисављевић), Стајчић,
Цвејић (Јовановић) и Новаков
(Тахировић).

Пре почетка сусрета приређена је мала свечаност, када је
генерални секретар Фудбалског савеза Војводине Урош
Милојковић уручио побед-

нички пехар капитену Железничара Жељку Стајчићу за
освојено прво место у Војвођанској лиги „Банат”, које је
извојевано пролетос.

ЛОКАЛНИ ДЕРБИ ПРИПАО ДИНАМУ 1945
Дерби другог кола Прве јужнобанатске лиге
прошлог викенда је одигран у Старчеву.
Снаге су одмерили Борац и Динамо 1945, а
сва три бода су освојили гости, који су победили са 2:1. Оба гола за Панчевце постигао
је Славен Јуриша.
Још један локални дерби одигран је у Јабуци, где је Југославија са 2:1 савладала
качаревачко Јединство. Младост из Омољице је у Гају победила Партизан с 1:0, док је
Младост из Војловице гостовала у Белој Цркви и са БАК-ом играла без голова. Слога

из Банатског Новог Села поражена је у Владимировцу са 2:1.
Идућег викенда на програму ће бити треће
коло. Југославија ће гостовати у Баранди, Јединство ће у Качареву дочекати Партизан из
Гаја, а комшијски дерби биће одигран у Омољици, где ће се састати Младост и Борац из
Старчева. Динамо 1945 ће на свом терену одмерити снаге с Војводином из Црепаје, док
ће у Војловици Младост играти против Владимировца, а у Банатском Новом Селу Слога
и Вултурул.

Од самог старта утакмице
водила се жестока борба,
углавном на средини терена,
без правих прилика за погодак на обе стране. Нешто
агилнији су ипак били домаћи фудбалери, имали су више
лопту у свом поседу, али промене резултата није било. У
првом полувремену мреже су
остале нетакнуте.
Слична слика на терену
виђена је и у наставку дуела.
Железничар је играо солидно, чврсто, а гости су своју
прилику вребали из контранапада. У 77. минуту је уследила управо таква акција гостујућих фудбалера и мрежа
иза леђа голмана Железничара се затресла – 0:1. После
вођства Сенте „дизелка” је
кренула у потпуну офанзиву,
а до изједначења је стигла у
89. минуту, из једанаестерца.
Сигуран реализатор најстроже казне био је Новак Шалипуровић.
– Ово је била врло тешка
утакмица за нас. Играли смо
и под императивом победе.
Као и у Падини, поново смо
имали доста прилика. Момци
су изгарали, борили су се. Морамо бити задовољни. Сигуран сам да ћемо у наредним
утакмицама пружати и квалитетније игре, јер имамо простора за напредак. Нажалост,
нисмо успели да привучемо
пажњу неких играча које смо
желели да доведемо, али и
поред тога имам пуно поверење у фудбалере које предводим – рекао је Александар
Стевановић, тренер ФК-а Железничар.
Следећег викенда „дизелка” путује у Бачку Тополу, где
ће поделити мегдан с домаћом екипом ТСЦ-а у трећем
колу Српске лиге.
А. Живковић

ЈОШ ЈЕДАН ПОДВИГ ВЛАДИМИРА САВИЋА

И ЈАПАН ПОД НОГАМА
Наш суграђанин Владимир
Савић још једном је све задивио својом снагом, вештином
и упорношћу. Он је у трци „Ајронмен” у Јапану заузео 12.
место у конкуренцији 1.500
учесника, а треба напоменути
да је чак 216 такмичара одустало и није стигло на циљ.
Савић је 3.800 метара пливања, 180 километара вожње бицикла и 42.195 метара трчања
прешао за 10:20,44. Трка је
одржана на острву Хокаидо,
близу града Сапоро.
– Након што су организатори били принуђени да измене
стазу, надметање „Ајронмен” у
Јапану је и званично постало
најтежа трка у овој серији. Током пролећа је набујала река
однела мост, а једина опција за

нову стазу подразумевала је
прелаз преко оближње планине. С обзиром на то да је стаза
промењена три недеље пре трке, брдско трчање је било прави изазов за све учеснике, а висинска разлика од 2.355 метара коју је требало савладати током вожње бицикла довољно
говори о изазову који је био
пред учесницима. Тактички
сам врло добро одрадио трку и
распоредио снагу на прави начин – истакао је Савић у ексклузивној изјави за „Панчевац”
после надметања у Јапану.
Владимир је и на Далеком
истоку доказао своју вредност,
а још један успех сврстава га у
галерију најбољих Европљана
који се баве овим спортом.
С. Д.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У СПРИНТ ТРИАТЛОНУ

ПАНЧЕВЦИМА ТРИНАЕСТ МЕДАЉА
Чланови ТК-а Тамиш су прошлог викенда учествовали на
Првенству Србије у спринт
триатлону, које је приређено у
Сомбору. Одржане су трке на
различитим дистанцама за различите категорије, а Панчевци
су заслужили тринаест медаља.
У надметању почетника
Александра Јевтић је освојила
сребрну медаљу, док су се
бронзаним одличјима окитили Срна Марковић и Лука Радуновић. У конкуренцији младих нада Алексија Коцић је
постала шампионка Србије, а
Марко Глишић се окитио
бронзом. Ања Давидовић је

освојила најсјајније одличје у
надметању нада, а Душан Сто-

јадиновић је заслужио сребрну медаљу.

Главна трка, спринт триатлон (750 м пливања, 20 км
вожње бицикла и пет километара трчања), била је и најзанимљивија. У елитној конкуренцији Вида Медић је освојила шампионску титулу за
ову годину, а најсјајнијим одличјем се окитио и Душан
Лазаревић у трци јуниора.
Урош Јованов је био други. У
трци ветерана, у групи такмичара од 31 до 40 година,
Марјан Лукић је заузео прво
место, док је Владимир Рилинг био други, а Коста Мирковић трећи.
А. Ж.

На турниру треће категорије
из календара ТСС-а, који је
недавно одржан у Београду,
код девојчица до четрнаест
година запажен резултат је
остварила и наша суграђанка Ања Милошевић, чланица ТК-а Динамо.
Ова талентована тенисерка је у конкуренцији 35 девојчица успела да освоји пехар намењен трећепласираној играчици на турниру.

ШАХ У ЦРЕПАЈИ
У Црепаји је прошлог викенда одржан четврти Великогоспојински шаховски турнир. Учествовало је осам
играча, који су се надметали
по Бергеровом систему.
Прво место, са 6,5 поена,
освојио је Љубинко Николић
из Панчева, други је био Душан Атанацковић из Црепаје (5,5 поена), а трећи Радоје
Радојевић (4,5 поена), такође наш суграђанин.
Судија је био Милан Ђукић, а директор и добар домаћин Бранислав Атанацковић. Прва тројица играча добили су пехаре, а сви остали
учесници пригодне поклоне,
као и позив да се и следеће

године окупе на истом месту, јер је овај турнир већ постао традиционалан.

АТЛЕТИЧАРИ ДИНАМА ОДЛИЧНИ

Чланови Атлетског клуба
Динамо имали су још један
успешан викенд. Они су у
Сремској Митровици учествовали на такмичењу под
називом „Летњи митинг пријатељства 2015” и постигли
запажене резултате. Клуб из
нашега града се представио
са 19 такмичара, који су
освојили седам медаља.
Иван Божанић је заслужио сребрна одличја у тркама на 100 и 300 метара, док
је Никола Радовановић био
трећи у најатрактивнијој
спринтерској дисциплини. У

бацању вортекса Лана Цветкоски је зарадила сребро, а
Милош Крсмановић је освојио бронзу. Страхиња Стевшић је био трећи на 60 м,
као и Андреја Божанић у трци на 300 м.
Поред поменутих такмичара, одлични су били и: Ива
и Лана Анђеловски, Анђела
Брошћанц, Нина и Никола
Крсмановић, Дуња и Вук
Олуски, Стефан Михајлов,
Николина Кораћ, Катарина
Радовановић, Јована Пацевски и Марија и Јелена Петровић.

ТРОФЕЈИ ЗА ТАМИШ

На митингу у Сремској Митровици одличне резултате су
остварили и чланови АК-а Тамиш. Мали Панчевци, предвођени тренером Зораном Коцићем, освојили су три медаље.
У категорији деце из атлетских школа Стефан Марић је
освојио бронзана одличја у
тркама на 60 и 200 метара,
док је Ана Драгојевић зара-

дила сребро на 200 м. У трци
на 100 м, која се бодовала ван
конкуренције, Александар
Бошковић је победио у својој
групи.
За финале су се изборили
и: Ања Марић, Алекса Нертица, Стефан Лазић, Владимир Драгојевић, Миона Филиповић, Сања Марић и
Урош Игња.

ШАХОВСКИ КУТАК
Dawson
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Наградни конкурс
Увелико траје време годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био,
а неко се тек спрема за одлазак из града.
Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан
примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Трг краља Петра I бр. 11, с личним
подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs фотографију с
летовања с назнаком где је она снимљена.
Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 24.
септембра – награда је ваша.
P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Оно с рупом одгоре
Ова фотографија нам је стигла из једне државе за коју је мало ко
чуо. Кажу, има тамо много гладног, напаћеног народа и још толико задриглих и бахатих властодржаца. Послали нам уз фотку и
допис тамошњих министара у коме се даје упутство „да се има
казнити сваки грађанин који смеће не баца у оно пластично или
лимено, с точковима ил’ без, што има рупу одгоре и поклопац”.
Сазнадосмо да у тој јадној држави власт баш и не познаје свој народ. Поједини ово поред контејнера и даље зову – смеће. Међутим, све
је више оних што тврде да се то назива – ручак. Страшна нека земља.

Ко би рекао: 1,7 метара наспрам 829,8 метара? Топли поздрав из још топлијег Дубаија.
Јелена Благојевић, Краља
Петра I 47, Омољица

Да се Спајдермен не повреди

Путовање за незаборав! Чаробна Италија, прелепе Cinque Terre,
градић Riomaggiore. Велики поздрав!
Миомира и Златко Ковачевић, Марка Кулића 7а

Обилазак најлепших плажа острва Лефкада. Фотографија је снимљена у повратку с
плаже Порто Катсики. Велики пољубац.
Марица Павловић, Баваништански пут 34

Миомира и Златко,
Јелена, Марице,
честитамо!
Од првог октобарског
броја „Панчевац” ће стизати
на вашу адресу.
Редакција

Послаше нам из исте земље, коју је тешко на глобусу убости, и овај
фото-апаратом овековечени призор. Позвасмо људе одатле да питамо какав је то хаос на слици. Нађосмо некако станара зграде
смештене баш у близини депоније. Питасмо га откуд такав грозан
призор на њиховим улицама. И добисмо неочекиван одговор.
Каже нам он: „То комшија гаји Спајдермена на крову зграде,
па му поставио заштиту – ако се оклизне да се не повреди”.
Чудна нека земља.

Још мало па нестало
И на крају, ево нам послаше из те земље, на коју је и Бог заборавио, и ову „разгледницу”. На полеђини потписници написаше
да је оно што нама изгледа као ругло и одраз неваспитања тог
народа заправо привид.
Пишу – то је њихов тржни центар на крају радног времена. Ко
је био гладан, најео се; ко је био без ципела, обуо се; ко је хтео
да прочита вести; узео је новине. Ујутру стижу нове залихе...
Тужна нека земља. Много тужна.
З. Компар
Д. Кожан





КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?
Дарио
Мемешаховић,
фолклораш:

Милена
Ђорђевић,
студенткиња:

– Супер је било током
овог лета. Лепо време
ми је пријало, а поред
тога што сам уживао с
другарима у Панчеву,
посећивао сам и деку у
Банатском Брестовцу.

– Један део лета проводим у Панчеву. Нисам
из вашег града, па ми
веома прија што сам
овде. Осећам се лепо, а
посебно уживам у пријатном друштву.

Вук Крчединац,
ученик:
– С родитељима сам
био у Грчкој на мору и
баш нам је било лепо.
Остатак лета проводим
у Панчеву играјући се с
другарима и чекајући да
почне нова школска година.
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