Водите рачуна о
личним документима

Посетите
„Интимни музеј”

Три тима – два
бода
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Када се одозго завири
у Панчево, свашта
може да се види.
Ето, нисмо ни знали
да у вароши имамо
гробље камиона и
осталих грађевинских
машина.
Дронови су, уопште,
једна врло занимљива
и употребљива справа.
Можемо тек да
замислимо шта све
виде они који нас
посматрају из сателита.
Зато Панчевци,
памет у главу.
Не бацајте пикавце
по улици.
Не чачкајте власт.
И не дирајте туђу
имовину.
Ни туђе брачне
другове, а нарочито
другарице.
Нечије око вас
можда управо
посматра.

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 29. ОКТОБРА 2015.

Број 4633, година CXLVI

САМО ВАС ГЛЕДАМО

Новембарски
лауреати
» страна 6

Хроника
Куповина на невиђено
» страна 5

Екологија
Удишемо чист ваздух?!
» страна 7

Село
Ускоро почетак
комасације у три места
» страна 11
СТАКЛАРА ПРЕД СТЕЧАЈЕМ СПАСА

Култура

Бесмислице као судбина
Стакларци би да
одложе блокаду
Кинези и даље
заинтересовани
Вишегодишњи покушаји да Индустрија стакла Панчево буде продата
и тако избегне стечај као најгору опцију нису успели, па је предузеће доведено у апсурдну ситуацију да у стечајном поступку види спас. Начелно
гледано, стечај и не треба да представља крај, већ нови почетак једне
фирме, али домаћа пракса то начело
по правилу оповргава. Ретки су изузеци као што је Млекара Панчево, у
којој је такав поступак довео до обнављања производње.
Овакав епилог вишегодишњег
мрцварења Стакларе резултат је
континуираног (не)деловања државе и незаинтересованости њених
институција и представника да
окончају свој посао на најбољи могући начин. Апсурдно је и то што ће
ИСП морати у стечај иако је дуже
од годину дана за то предузеће за-

интересована кинеска компанија
„China Glass Ltd”.
Емануел Лупулеску, директор Стакларе, рекао је да су у понедељак, 26.
октобра, Скупштина и Управни одбор предузећа донели одлуку да Привредном суду у Панчеву упуте захтев
за покретање предстечајног поступка. Он је објаснио како је таква одлука била мотивисана потребом да се
избегне блокада рачуна која би наступила након 31. октобра, када истиче законска заштита фирми у реструктурирању од поверилаца. У супротном би рачун фабрике стакла
био блокиран, па би стечај свеједно
наступио, али у неповољнијим околностима.
Лупулеску је рекао да се нада како
ће до петка, 29. октобра, суд донети
решење о покретању предстечајног
поступка, чиме ће предузеће добити
још месец дана како би радници могли да добију отпремнине и повежу
стаж.
– Ми бисмо тако избегли блокаду
рачуна на неко време, а радници би
могли да оду из предузећа уз отпремнине. У супротном не би добили ништа, а свеједно би завршили на

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

ОД ПОНЕДЕЉКА „ПАНЧЕВАЦ” НА НОВОЈ АДРЕСИ
Поштовани клијенти, сарадници, читаоци и пријатељи „Панчевца”, подсећамо вас да се у понедељак, 2. новембра, АД „Панчевац” сели у нове просторије, које се налазе у згради старе Техничке школе у Улици Вука Караџића 1 (одмах поред Католичке цркве, иза старе Поште, а недалеко од Гимназије).
На наведеној адреси убудуће ће радити благајна „Панчевца“, редакција,
маркетинг, као и све остале службе. Бројеви телефона маркетинга и огласног
одељења остају непромењени, а благајна ће, као и до сада, радити понедељком и уторком од 8 до 20, а осталим радним данима од 8 до 13 сати.

бироу. Закон обавезује стечајног
управника да заврши започете послове, па ће он морати и након отварања стечаја да ангажује одређени
број људи да произведу уговорена
стакла за аутобусе АТП-а, београдског ГСП-а, новосадског градског
превозника и фабрику трактора „Белорус” у Минску – рекао је директор
Стакларе.
Он је додао да им је стечај сугерисао Милун Тривунац, помоћник министра привреде, уз напомену како
ће кинеска компанија на тај начин
можда лакше купити фабрику ради
обнављања производње равног ста-

кла у њој. Лупулеску је навео да су
Кинези након вишемесечног узалудног ишчекивања да Србија одговори
на њихову понуду за преузимање
ИСП-а отишли у Нигерију.
Компанија „China Glass Ltd” намеравала је да у два инвестициона циклуса уложи 200 милиона евра у нове погоне и запосли око 600 радника,
али су планове омеле „раштимоване”
државне институције аутистично затворене у глупаве и неусаглашене
прописе, што све заједно ужасно одудара од медијских заклињања премијера и министара да се „убише”
привлачећи стране инвеститоре.
О чему се заправо конкретно ради? Кинези су пре годину дана послали писмо о заинтересованости, а

онда су се непрестано интересовали у
Агенцији за приватизацију када ће
бити заказана продаја Стакларе. Међутим, тај процес је отезан због промене модела приватизације, а касније су искрсли проблеми с рестутитуцијом, јер су неки бивши власници
грешком тражили повраћај парцела
Индустрије стакла уместо своје праве имовине. Два и по месеца је руководству Стакларе требало да Агенцији за реституцију разјасни о чему се
ради.
Након тога је заказана продаја
имовине фирме, али је она одложена
због измена Закона о приватизацији.
На нови позив се нико није јавио, а у
Стаклари оцењују да су купци чекали
други покушај продаје, када ће цена
бити преполовљена. Међутим, тада
се испречила Пореска управа, која
није дала одобрење за приватизацију,
јер јој прописи не дозвољавају да то
учини уколико не може да наплати
свих 170 милиона динара главнице и
камате које јој ИСП дугује. Да су
пристали, добили би 128 милиона, а
у случају стечаја који се смеши Стаклари неће добити ни 20 одсто потраживања. Какав нонсенс! Влада
Србије је могла да пресече ову бесмислицу, али није.
Зато се сада руководство Стакларе нада да ће и даље присутан кинески интерес надоместити одсуство
домаће памети, јер компанија с Далеког истока жели да дође у Панчево како би ушла на европско тржиште. Лупулеску је рекао да се Кинези преко званичника из нашег Министарства трговине и даље распитују о куповини панчевачке фабрике, па су замољени да српским властима упуте званично писмо о заинтересованости за куповину Стакларе из стечаја. Лупулеску се нада да
би тај документ коначно убрзао
процедуре.
Д. Вукашиновић

Уметност уместо
андроида и ријалитија
» страна 13

Друштво
„Вокал тин” може све!
» страна 14

Спорт
За јубилеј – титула
» страна 34
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Ономатопеја
Постоји много дефиниција политике. Не бисмо да их ређамо, па ћемо цитирати само једну, чији је аутор Душан Бајатовић, први човек СПС-а у Војводини и
шире: „Политика је интерес”.
А када је нешто интерес, онда се не бирају начини да се до тога дође. Рецимо, идеално је да странка има медиј у власништву. Тако је на јавном надметању за куповину „Панчевца” један од такмаца био и конзорцијум састављен од
социјалиста, а међу њима беше и њихов највиђенији члан из Панчева – председник ГО СПС-а. Стоји прокламована идеја државе да продаје медије како би
из ње изашла, као и чињеница да позитивни прописи забрањују политичким
странкама да их купују.
Али кога то занима? СПС ни у ком случају, иако је део републичке власти,
која и прописује стварност. На улазу у седиште те партије залепљен беше ономад плакат, са све стилизованом ружом, на ком је писало: „Дана 27. 8. 2015.
СПС неће радити због аукције за лист ’Панчевац’. Члан конзорцијума Н. Дангубић”. (О активностима старијег великог брата на тему куповине медија информишите се на страни 5.)
Али како је то било пре два месеца, у питању је, признајемо, бајата (хе-хехе, бајата) вест, стога бацимо се на актуелности: пошто је плаћен рачун у висини од око 140.000 динара, почетком ове недеље је после два и по месеца струја поново стигла на адресу бившег Комитета на почетку Улице Жарка Зрењанина. Сада светлост свеће више неће бити изговор за то да се не види, игнорише истина да институција Комитета увелико не постоји, тј. да је све што беше
комитетско већ деценију и кусур државно.
У тај опис упада и зграда на нареченој адреси, изграђена 1926. године, за чијег се власника самопромовише СПС, иако у изводу из листа непокретности бр.
317 лепо стоји да је у питању „својина државна 1/1”. Политика је јасна, интересна: мало мазнеш медиј, мало мазнеш државну својину и свој си на своме.
Нас истинске комунисте та филозофија плаши, а не бојимо се за друга члана, тј. председника ГО СПС-а; могуће је да ће прелетети у још социјалистичкију, напреднију странку, како би био у бољој прилици да у пуној мери допринесе развоју државе и друштва.
Следи поучна прича...
Деца су много лепша бића од нас матораца: искрена су, неоптерећена сујетама, новцем... И паметнија, посебно она што читају „Политикин забавник”.
Тамо је недавно изашла сторија о истинитим догађајима од пре стотинак година, коју ћемо за ову прилику романтизовати.
Отац тројице синова негде у забитима Херцеговине решио да стасалим потомцима обезбеди будућност. Двојица су била писмена, па их је ћале запослио
као пандуре у Билећи, а трећи – Обрен – беше, јадан, неписмен и не нарочито
интелигентан. Али умео је да се сналази, а тата га је научио и да мора на све
могуће начине да прескаче препреке када се бори за себе.
Зато га је старина ставио на брод и послао у Америку. Обрен је био забринут:
не зна да пише и чита, као, наравно, ни реч енглеског. Но млади Херцеговац је
убрзо упознао извесног човека коме је, користећи ономатопеју (мада није био
свестан да се то, та стилска фигура, тако зове), објаснио шта зна да ради: изговарао је дуго „мууу, муууу”, при чему је рукама „мазио” и „водио” „краву”. Добри и
добростојећи Американац је схватио да је Обрен сточар, па му је поклонио неколико крава, стају у којој је могао да живи с њима, као и парченце земље.
Аризона, позната по сушама, није била идеално место за сточарство. Обрен
је због тога, присећајући се онога што је отац радио у такође сувој Херцеговини, решио да пробуши рупе на свом малом имању како би нашао извор воде.
Јако се уморио, али је наставио да буши једну за другом, а из једне од њих је,
изненада, шикнула нафта!
Обрен је онако сналажљив, претпостављате већ, после извесног времена постао најбогатији становник Аризоне и – мистер О’Брајен. Знатижељни новинари су га запиткивали о којечему, а један од њих је поставио круцијално питање: „Мистер О’Брајен, у обећану земљу сте дошли неуки и створили чуда; шта
ли би тек било с вама да сте били писмени?”
Херцеговац му је ко из топа, на „тарзан-инглишу”, одговорио: „Па, био бих
пандур у Билећи.”
Наравоученије можете извући сами, али ево и неколико понуда: ко зна зашто
је нешто што вам изгледа као несрећа у ствари добро; важно је да човек никада
не губи наду и веру у бољу будућност; труд се увек исплати, а понекад и у виду
пријатног изненађења... Е, сада, има злобних којима би прво пало на памет да
је поента приче да данас у Србији не шкоди да будеш образован, интелигентан
и стручан, али да то није посебно важно, већ да је најбитније да си сналажљив
и да не бираш начине за прескакање препрека када је у питању твоја задњица.
Посебно када хоћеш да се бавиш политиком.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Државна срамота
Србија се ових дана још једном прописно обрукала када је реч о кажњавању виновника најтежих саобраћајних несрећа које су завршене погибијама. Београђанин Марко Милићев,
возач аутомобила марке „мини морис кантримен”, који је у јулу прошле
године, возећи брже од сто километара на сат, на Бранковом мосту усмртио двадесетједногодишњег младића
Луку Јовановића, кажњен је са само
четири године затвора!
Иако је након те несреће побегао с
лица места, уместо да пружи помоћ
повређеном (чиме је починио још
једно кривично дело), и потом отпутовао из Србије да не би био доступан органима гоњења (ухапшен је у
Кини, где се скривао, а потом изручен нашој земљи), изречена му је
блага и минимална казна.
И поред тога што је законима
предвиђено да се за тешка дела против безбедности саобраћаја (за шта
је Милићев био оптужен) изричу затворске казне у трајању од четири до
дванаест година, судије најчешће
изричу четворогодишње, а често и
блаже казне.
Да све буде страшније, такве одлуке образлажу реченицама попут „си-

гурно то није урадио намерно, са
умишљајем, већ случајно, без жеље
да усмрти настрадалог”, а готово
увек траже олакшавајуће околности
за оптуженог (да пре тога није био
кажњаван, да је на суђењу рекао да
се каје и да му је жао због онога што
је урадио и да је породичан човек).
Уместо да такве возаче кажњавају
што строже и тиме пошаљу поруку
да за бахату вожњу и управљање возилима под дејством алкохола нема
никакве попустљивости и толеранције, што би сигурно деловало превентивно – као опомена за све возаче, ради се сасвим супротно.
Нажалост, судије које изричу благе казне бахатим возачима ни најмање не воде рачуна о томе колико тиме повређују породице њихових жртава. Тако је, на пример, наш суграђанин који је у марту 2012. године
изазвао тешку саобраћајну несрећу
на путу Панчево–Београд, у којој су
погинуле четири младе особе, кажњен са само осам година затвора.
Судије је дирнуло то што је рекао да
се искрено каје због тога и да ће до
краја живота живети с тим што је
урадио.
Међутим, оне који су донели одлуку да му таквом казном практично
прогледају кроз прсте требало би питати да ли су узели у обзир то да ће
се осуђени по истеку казне вратити
кући, а да породице погинулих више
никада неће видети своје најдраже и
да су унесрећене за цео живот. Требало би их питати да ли су после такве срамне пресуде икада поцрвенели и могу ли да се мирно погледају у
огледало. А таквих судија је безброј
широм Србије, па и у Панчеву.
М. Г.

Оде „златна
кока”?
Након година одлагања, све је очигледније (и неминовније) да ће на
светско тржиште ускоро морати и
најздравије домаће предузеће. Реч
је, наравно, о „Телекому” – најпрофитабилнијој државној фирми.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

Све више експерата на сав глас
вришти да не постоји ниједан економски разлог да се одрекнемо компаније која је (према информацијама Академије инжењерских наука
Србије) претпрошле године остварила више од 125 милиона евра профита и тек нешто мање инвестирала
у развој. Притом је успела да отплати кредит од двеста милиона еврића
и, поврх свега, у државни буџет је
уплатила пет и по милијарди динара. Они тврде и да продаја не би била по закону, будући да телекомуникације виде као добро од општег интереса (као у многим богатим земљама у чијем смеру толико жудимо). Кажу још и да би, када буду исплаћени кредити узети за куповину
компаније „Телеком Република
Српска” и дела акција грчког ОТЕ-а,
зарада скочила и на триста милиона
евра.
После овога и нама лаицима је тешко прихватљиво (слично као када
је одлазио НИС) да нешто што мора
да ради макар падале секире треба
пошто-пото да се прода.
А како би се нови страни власник
понашао? Судећи по примерима из
блиске прошлости и још ближег
окружења (Хрватска), вероватно би
дошло до енормног отпуштања,
услуге би биле скупље, социјална издвајања неупоредиво мања... У том
случају би се цифра о којој се увелико спекулише (до милијарду и по
евра) веома брзо истопила, а нашу
најмлечнију краву музли би неки
странци и кајмак носили у своју
авлију.
Интересантно је да су све постоктобарске власти заговарале продају „Телекома”. (Кажу „зли језици” да их томе „уче” душебрижници из ММФ-а).
Још чудније је да, кад се нађу у опозицији, имају дијаметрално супротне ставове: пре четири године напредњаци су здушно били против
продаје, а ових дана апсолутно исто
размишљају и демократе.
Треба их разумети – у овом случају заиста је тешко не ићи „узводно” и
не ставити потпис на опцију „против”.
Ј. Ф.

Зоран Т. Поповић

• Докле ћемо да будемо Срби? Кад ћемо већ једном да постанемо
народ?
• У кафани се завршавају сви послови. Тако да сам ја увек на
радном месту.
• Није живот једна жена. Ту је увек и ташта!
• Читао сам Езопове басне. Све су то ипак само бајке.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Тица замахнула крилима, подигла се. Отворила очи.
Кад год хоћете, црква с два торња и Маргита
Снимио Никола Стоилковић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

МИ СМО ПРОДАЛИ КОСОВО, А КУПОПРОДАЈНИ УГОВОР ЈЕ КОД
НАШИХ ПОЛИТИЧАРА!
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АКТУЕЛНО

Четвртак, 29. октобар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

ОД СРЕДЕ, 28. ОКТОБРА

ХУМАНИТАРНО ВЕЧЕ У СТАРОЈ ПИВАРИ

НОВА ДЕПОНИЈА ПОЧЕЛА ДА РАДИ!
Одлагање отпада
биће у складу с
највишим европским
стандардима
– Ово је изузетно важан дан за
Панчево јер смо завршили један пројекат који је од изузетног значаја за заштиту животне средине и здравији живот
грађана Панчева и околних
места – рекао је градоначелник Панчева Саша Павлов на
церемонији поводом отварања нове депоније која је одржана 28. октобра.
Поред њега, званичном пуштању у рад тог објекта присуствовали су и амбасадор
Шведске у Србији Кристер
Асп, чија земља је подржала
завршетак депоније са 439.500
евра, затим Стана Божовић,
државни секретар у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Милица Јовановић, директорка
„Хигијене”, као и бројни представници градских служби и
јавних комуналних предузећа.
Истакнуто је да су након завршетка нове депоније, за коју је Град Панчево до сада
платио око 3,5 милиона евра
из сопственог буџета, створени сви услови да се одлагање
ђубрета и његова рециклажа
убудуће обављају у складу са
европским прописима.
Кристер Асп је нагласио да
је важно и то што ће на нову
депонију бити одлагано ђубре
из околних села и с територије

Да ли је стављена тачка на вишегодишњи проблем?
Опова. Додао је да се финансијска подршка Шведске Србији своди и на спонзорисање
много тога другог. Шведска је
планирала да подржи процес
приступања Србије ЕУ са готово седамдесет милиона евра, а
на име помоћи нашој држави
од 2010. године издвојила је
између 10 и 12 милиона евра.
Стана Божовић је објаснила
да Србија у процесу прилагођавања европским стандардима мора да усагласи своје еколошке прописе са светским
законима. Као пример за то је
навела да ће до 2028. године
сви градови и општине у нашој држави морати да саграде
нове депоније.
Рекла је да је добро што ће се
на новој депонији у нашем граду обављати и одвајање, селекција и рециклажа отпада. Нагласила је да Србија још увек не

заслужује добру оцену када је
реч о односу грађана према рециклажи, јер у тај процес улази
само пет одсто уместо педесет
одсто отпада, како је то у
европским државама.
Према речима Милице Јовановић подједнаку захвалност
заслужују и радници „Хигијене”. Објаснила је да су многи
од њих радили прековремено и
током викенда да би нова депонија на време почела да ради. Она је захвалила и Општини Опово и међународној организацији „International Management Group” (IMG) на сарадњи током припрема за пуштање у рад нове депоније.
Иначе, нова депонија на
Доловачком путу почела је да
се гради пре двадесет три године, због чега су многи сматрали да је то панчевачки
Скадар на Бојани.

Покушаји новинара да добију тачну информацију колико је новца потрошено за
њен завршетак били су безуспешни и тај податак је био
добро чувана тајна. Тек ових
дана локална власт је објавила да је за тај посао из градског буџета издвојено више од
3,5 милиона евра.
Све досадашње локалне власти у Панчеву безброј пута су
обећавале да ће нова депонија
бити завршена током њиховог
мандата, а те најаве су се највише чуле током предизборних кампања. С друге стране,
неке политичке партије на
конференцијама за новинаре
су упозоравале да има много
тога сумњивог и спорног када
је реч о новој депонији и јавно
су захтевале да тужилаштво и
полиција испитају да ли је у
реализацији ове највеће комуналне инвестиције у Панчеву
било криминалних радњи.
Иако од тих захтева није
било ништа, почетком маја
ове године се испоставило да
ипак има разлога за сумњу,
односно да ту нису чиста посла. Тада је обелодањено да
квалитет радова који су до сада обављени на њој није задовољавајући, као и да је нестало 6.500 кубних метара
шљунка. Након тога овим случајем је почело да се бави Више јавно тужилаштво у Панчеву, али до дан-данас није
објављено докле се стигло са
истрагом и да ли је завршена.
М. Глигорић

ТРИБИНА ЦРВЕНОГ КРСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ

Едукација о миграцијама
Црвени крст Панчево организовао је у среду, 28. октобра, у
малој сали Градске управе,
трибину на тему миграција, а
скуп су подржали и локални
Координациони тим за борбу
против трговине људима града Панчева и градски Савет за
миграције. Према речима Саве Веселиновића, координатора Тима за борбу против трговине људима Теренске јединице Црвеног крста Панчево,
националног тренера на програму Превенције трговине
људима и инструктора Међународне федерације Црвеног
крста за област миграција, састанак је имао едукативни карактер, а идеја је била да се
грађанима и професионалцима приближи појам миграција и истакну њихова права,
али ризици којима су мигранти на свом путу изложени.

Сава Веселиновић представио је присутнима основну
терминологију везану за миграције. Он је нагласио да су
азиланти суочени с различитим облицима експлоатације
током свог пута, па и трговином људима, због чега је Тим
за борбу против трговине људима и укључен у овај пројекат. На трибини је говорила и
Сузана Јовановић, чланица

ПЕТИ ФЕСТИВАЛ ХУМОРА И САТИРЕ

Жаока афоризама
у Качареву
Пети фестивал хумора и сатире под називом „Жаока” биће
одржан наредног викенда у
организацији качаревачког
Дома културе.
Први дан, петак, 30. октобар, посвећен је деци. Најпре
ће од 16.30 у свечаној сали
Месне заједнице Панчевац
Никола Драгаш приредити
радионицу цртања карикатура
за ученике локалне основне
школе. Потом ће бити објављени резултати конкурса и
додељене награде најбољима,
а у 19 сати ће дечје афоризме
читати Дејан Милојевић, Бојан Љубеновић (БГ) и Зоран Т.
Поповић.
„Жаока” за одрасле биће
одржана наредног дана, у суботу, 31. октобра, када ће и

званично бити отворена реновирана зграда Дома омладине. Програм ће у 19 сати почети изложбом карикатура Душана Гађанског из Земуна.
Након тога ће глумац Јован
Поповић из Панчева говорити
две кратке сатиричне приче
Бојана Љубеновића, а потом
ће афоризме и друге сатиричке радове, поред домаћина и
селектора фестивала Зорана
Т. Поповића, представити и
Јово Николић из Угљевика
(Република Српска), Милан
Тодоров и Нинус Несторовић
(Нови Сад), као и Београђани
– Александар Чотрић, Слободан Симић и Миодраг Стошић, познати стендап комичар, који ће бити и водитељ
програма.
Ј. Ф.

Градског већа, председница
Савета за миграције и координаторка Координационог тима за борбу против трговине
људима града Панчева, која је
објаснила како се локална са-

моуправа бори са овим проблемом. Она је напоменула да
се запослени у градским институцијама од прошле године едукују на поменуту тему и
да постоје одређене процедуре које се спроводе како би се
злоупотребе миграната предупредиле.
Посетиоци су имали прилику и да у холу Градске управе
погледају фотографије настале у оквиру пројекта „Трговина људима у фокусу”, који је
финансирала локална самоуправа, а реализовао Тим за
борбу против трговине људима Теренске јединице Црвеног крста Панчево.

Концерт
за Драгану Раданов
Унија младих града Панчева организоваће у уторак, 3.
новембра, у Старој пивари,
хуманитарно вече за Драгану Раданов. Том приликом
ће наступити бендови: „Магла”, „Фантастик”, „Милано” и „Престиж”, а госте ће
забављати и певачи Маријан Триви, Стефан Ајдаревић, Никола Грујић, Снежа-

на Рашета, Бојан Барон и
Санела Вујиновић. Концерт
почиње у 21 сат, а цена улазнице је 300 динара. Новац
се прикупља за четворогодишњу девојчицу Драгану
Раданов, која средином новембра треба да отпутује у
Нови Сад на редовну терапију за очи, која кошта око
60.000 динара.
И. П.

ПРОГРАМ „ЕТНО ГЛАСА”

У знаку неговања
традиције

У оквиру обележавања Дана
града, од 5. до 8. новембра
биће одржан „Етно глас”, у
организацији КУД-а „Станко
Пауновић” и Дома омладине.
Фестивал ће бити отворен
следећег четвртка, 5. новембра, у 18 сати, у холу Градске
управе, изложбом Етнографског музеја из Београда под
називом „Шумадијска сукња
1860–1960” мр Татјане Микулић,
кустоса-етнолога.
Дан касније, 6. новембра, у
19.30, у Дому војске Србије
биће приређен концерт фолклорних ансамбала, на којем
ће учествовати ГКУД „Лаза
Нанчић” из Вршца и овдашњи КУД „Пауновић”.
У суботу и недељу, 7. и 8.
новембра, у дворани „Аполо”,
заинтересовани грађани ће
од 10 до 13 сати моћи да учествују у радионици гроктања
(фрулашка пракса, певање уз
гусле, свирање на гајдама,
грокталице) у организацији
Српског етномузиколошког
друштва. Увече у суботу, на

истом месту, у 18.30 најпре
ће бити промовисан компакт-диск „Врбице, врбо зелена”, а у 20 сати ће почети
концерт на којем ће наступити певачке групе „Ера” из
Ужица, „Мелизма” из Скопља, КУД „Штаваљ” из Штавице, КУД „Ђока Павловић”
из Београда и гуслар Миладин Карличић из Панчева.
У недељу, 8. новембра, у
дворани „Аполо” најпре ће, у
18.30, бити промовисан мултимедијални диск „Традиционални плесови Срба у Банату”, да би у 20 сати почео
концерт на којем учествују:
певачка група „Мелизма” из
Скопља, Елена Станисављевић Рошкова Астрахањ из Русије, „Луновачка моба” из Луновог Села, КУД „Димитрије
Котуровић” из Београда, КУД
„Петар Кочић” из Челарева и
овдашњи КУД „Станко Пауновић” НИС–РНП.
Уредник програма је Дејан Трифуновић.
Д. М.

ПОКЛАЊАМО УЛАЗНИЦЕ
ВЕЧЕРАС У „АПОЛУ”

Велика журка
„Резервног плана”
Промоција првог албума панчевачког бенда „Резервни
план” биће приређена вечерас
(четвртак, 29. октобар) у дворани „Аполо”.
Наши суграђани су током
лета посетили Ковин, Бањалуку, Пирот, Вршац и Власотинце, где су одржали низ великих и успешних концерата. На ред је дошао и родни
град.

Како до „Државног
посла”?

Албум под називом „Види шта
ћу ти рећи...” наишао је на одличан одзив публике, па не треба
сумњати да ће дворана „Аполо”
бити попуњена до последњег места, јер ће, поред песама с „првенца”, фанови „Резервног плана” моћи да чују и добре старе
ексјугословенске рок хитове.
Велика жураја је у најави...
Свирка почиње у 22 сата, а
улаз је слободан!

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ОШ „ВАСА ЖИВКОВИЋ”

Дан бундеве
Овогодишњи Дан бундеве биће обележен у четвртак, 29.
октобра, у Основној школи
„Васа Живковић” (Карађорђева 87).
Догађај ће почети у 10 сати, када ће из школског дворишта поменуте образовне
установе у смеру Улице Матије Гупца кренути дефиле
под маскама у бојама јесени

и облицима јесењих плодова. Колона ученика нижих
разреда, заједно с гостима из
вртића и панчевачких забавишта, упутиће се ка Месној
заједници Горњи град.
Тамо ће у 11 сати бити
отворена пригодна изложба
и одржан занимљив програм.
Ј. Ф.

У Дому војске у суботу, 7.
новембра, од 20 сати, даје се
урнебесна комедија „Државни посао”, настала из хумористичке ТВ серије која се
годинама емитује на ТВ Војводини.
Два најбржа читаоца који
до среде, 4. новембра, у 12
сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији
одговор на питање: „Који је
најисплативији државни по-

сао?”, добиће две улазнице
за представу „Државни посао”.
Правило за слање СМС-а
је следеће: укуцајте КО (размак) ПРЕДСТАВА (размак)
текст поруке и пошаљите на
1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП
мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у
мт:с мрежи.
Д. М.
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ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА

ХОЋЕ ЛИ ОПЕТ БИТИ ИЗБОРНИХ КОАЛИЦИЈА?

Шта би с Радоицом
и РТВ Панчевом?

МОЖЕ БИТИ САМО ЈЕДАН!

– Још 15. октобра је Крушевљанин Радоица Милосављевић потписао уговор о
купопродаји РТВ Панчева,
јер је на лицитацији за ову
медијску кућу понудио више од 87.000 евра, а до данас, ни пре куповине, ни после куповине, није дошао да
посети ову фирму – истакла
је Лидија Марко, портпарол
Либерално-демократске
партије, на конференцији за
новинаре одржаној у понедељак, 26. октобра.
– Телевизија и Радио су
продати под чудним околностима. Пре него што је купопродајни уговор потписан, био је уважен приговор
једног од кандидата за куповину, одговор је стигао, као
и одлука Mинистарства привреде, али без обзира на то
овај медиј је био продат.
Шта то треба да значи и зашто се журило с приватизацијом? Медији треба да буду
независни, слободни и
објективни, а сада стичемо
другачији утисак, јер је на
Телевизији пуно простора
остављено Српској напред-

ној странци, у емисије се позивају само чланови те
странке, а опозиције не. Нико из ЛДП-а у последњих
шест месеци није био позван
да гостује у некој емисији.
Када сумирамо све чињенице, све више смо убеђени да

то није слободан, независан
и објективан медиј – рекла
је Лидија Марко и напоменула да се сада објављују
прилози о активностима
СНС-а чак и из Алибунара.
Она је на крају изразила
бојазан да ће се са оваквим
наставком приватизације
медија у Србији догодити
све исто као и са РТВ Панчевом.

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

O трансплантацији
органа

Форум жена Социјалистичке
партије Србије је на конференцији за новинаре одржаној у уторак, 27. октобра, најавио предавање под називом
„Трансплантација органа и
значај донорских картица”.
Предавање ће бити одржано у петак, 30. октобра, у малој сали Градске управе, од
17 сати, а улаз је слободан.
– Предавачи ће бити наши еминентни стручњаци
из ове области, као што су
пуковник проф. др Ђока
Максић са Војномедицинске академије, проф. др
Влада Ђукић из Клиничког
центра Србије и проф. др

Душан Шћепановић – рекла
је Маја Миловановић, председница овог форума.
– Донорска картица никоме неће сметати и никоме
неће ништа нажао учинити,
али ће неким људима много
значити. Између осталог,
професор Шћепановић има
пресађено срце које траје
девет година и говориће и о
свом искуству – додала је
Весна Драгојерац, члан
Председништва Форума жена, и истакла да смо ми на
последњем месту у Европи
када је реч о донорским
картицама и трансплантацијама органа.

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Успешна година
упркос блокади
–Социјалдемократска
странка с Борисом Тадићем
на челу само годину дана након оснивања успела је да
створи јаку страначку инфраструктуру, чији ослонац
чине нови и млади људи и
нова политичка енергија,
неопходна за решавање проблема с којима се суочава наше друштво. Као резултат
једногодишњег рада на ојачавању нове политичке опције, СДС је данас присутан у
више од 140 локалних средина у Србији – рекао је Срђан
Миковић, председник Градског одбора ове странке, поводом поменуте годишњице.
Пpема његовим речима,
упркос томе што је реч о
најмлађој парламентарној
странци у Србији, СДС се
већ профилисао као озбиљ-

на партија која „грађанима
нуди конкретна решења нагомиланих проблема, а не
само демагошку критику”.
– Успели смо да окупимо
велики број грађана у борби
за демократску и правну државу, која поштује вредности социјалдемократије. Тај
број, без обзира на то што радимо у тешким околностима
медијске и финансијске блокаде од стране власти, која
угрожава опстанак истински
опозиционих странака, свакодневно се повећава – изјавио је Миковић.
Он је истакао да и у нашем
граду СДС има групу озбиљних и одговорних људи који
су се већ доказали на својим
редовним пословима, а Панчевцима нуде реална решења за њихове проблеме.

Шта води велике
странке да се
удружују с потпуним
маргиналцима?
Окупљање Курте и
Мурте у више колона
– Покрет социјалиста није за
ревизију 24 приватизације,
већ је за ревизију 2.224 приватизације. Све зло у економском и друштвеном смислу у
Србији произашло је из пљачке коју су неки назвали приватизацијом и док се не реши
тај проблем, ми нећемо имати политичку и економску
стабилност... Инсистирамо на
томе да приватизација није
нужност и да су колективни
облици својине пречи и важнији, па чак и економски
успешнији – рекао је Александар Вулин, председник те
странке и актуелни министар
рада и запошљавања, приликом посете Панчеву 19. јула
2013. године.
Он је тада још додао да се
од сличних странака леве
оријентације Покрет социјалиста разликује пре свега по
„односу према својини”, као и
да та партија никада „неће
подржавати законе који од
државног капитала праве
приватни”.
Овом приликом нећемо се
упуштати у разматрање или
критику ових ставова, јер је
потпуно легитимно право сваке странке да у свом политичком и економском програму
истиче слична или сасвим супротна залагања. На овај цитат подсећамо само као на један од примера како бисмо
поставили другачије питање.
Наиме, како је могуће да
нека странка која је тако изричити противник приватизације буде у коалицији на власти с партијом попут Српске
напредне странке, која се не
само залаже за то него и спроводи хитну и најширу могућу
продају свега онога што је државно или још увек друштве-

но власништво? И не само да
буде коалициони партнер на
папиру већ и један од најистакнутијих и најагилнијих
учесника у поменутој „реформској продаји свега постојећег”.
Ако чувени наслов Душана
Ковачевића „Шта је то у људском бићу што га води према
пићу” мало изокренемо, могли бисмо да поставимо питање: шта је то што води велике

прескочити цензус од пет одсто, што самосталним изласком на изборе очигледно није
могуће, и некако обезбедити
даље учествовање у политичком животу. Дакле, или тако,
или никако. Али шта је мотив
оних већих?
Политички аналитичари,
на примеру СНС-а, најчешће
помињу настојање да се поменута странка прикаже као најшири могући, свеопшти, на-

политичке странке према
удруживању с потпуним маргиналцима?

родни фронт у вршењу власти. Међутим, реч је само о
привиду демократичности и о
модерној, вишестраначкој
имитацији некадашњег Социјалистичког савеза радног народа (ССРН), који су сачињавали Савез комуниста, Синдикат, Савез омладине, Савез
бораца и све остале друштвене организације, укључујући и
цркву. Уз ССРН је тада била
везана флоскула да представља „најшири фронт социјалистичких снага друштва”,
али се чак и у оно време јако
добро знало да ту партија
(СКЈ) коло води.
Приоритет – лојалност
Великом Брату
И ту долазимо до суштине.
Нису СНС-у важне све те сит-

Вишестраначка имитација
ССРН-а
Подсетимо, на страначкој листи СНС-а, на пример, за изборе 2014. године нашли су се:
„Нова Србија” (Велимира Илића), СДПС (Расима Љајића),
Српски покрет обнове (Вука
Драшковића), Покрет социјалиста (Александра Вулина),
Покрет „Снага Србије” (Богољуба Карића), Демохришћанска странка Србије (Олгице Батић) и Народна сељачка странка (Марјана Ристичевића).
Мотиви малих странка, а нарочито њихових лидера су, притом, сасвим јасни – потребно је

не, безначајне партије, без
икаквог упоришта у бирачком
телу, само због маркетиншке
представе. Важно му је оно
што сам не поседује у довољном броју. Вршење власти у
држави, укључујући ту и локалне самоуправе и сву силу
државних и јавних предузећа,
захтева гигантски кадровски
потенцијал и какво-такво искуство у вођењу конкретних
послова. Врхови ситних коалиционих странака су за то
душу дали. Ем морају да показују апсолутну лојалност
Великом Брату, јер и сами
најбоље знају да су без њега
нико и ништа, ем могу послужити као потрошна роба, коју
је као непотребан баласт лако
одбацити у случају да ствари
крену наопако. Због тога СНС
тако некритички прима све
рестлове из других партија
који су напрасно одлучили да
промене дресове, потпишу
приступницу и у изјавама
почну да величају Александра
Вучића. А шта о њему и својим новим шефовима стварно
мисле, то само они знају. Засад је важно само да ћуте и
слушају.
Све то значи да ће се на
предстојећим изборима мало
тога променити. Око СНС-а
ће покушати да се окупи и
Курта и Мурта, те да себи
обезбеди егзистенцију; свеже
размрвљена, такозвана демократска опозиција (ДС, Нова
странка, СДС, ЛДП, ЛСВ,
„Доста је било”, ЗЗС...), покушаће да се окупи у једну или
више колона да би уопште
опстала; десница је већ започела некакво окупљање и
збијање редова (ДСС, „Двери”, СНП, ДПС, СОФ...), а
око Шешељевог СРС-а неће
да се окупи нико.
Ако ипак прораде опозиционе лидерске сујете и коалиционих нагодби не буде, може
се догодити да се све заврши
као у филмском серијалу о
Хајлендеру (Горштаку), са
оном чувеном реченицом:
„Може бити само један!”

ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

Интересују нас они који од земље живе
После најаве Лиге социјалдемократа Војводине да ће
покренути акцију прикупљања 100.000 потписа за расписивање референдума којим
ће бити затражено да се домаћи пољопривредници заштите од нелојалне конкуренције из иностранства, али
и од домаћих тајкуна, када је
реч о продаји обрадивог земљишта и његовом давању у
дугорочни закуп, та странка
је кренула с речи на дела.
Тим поводом је у суботу, 24.
октобра, на централним улицама Банатског Новог Села
одржана акција под називом
„Шетња сто војвођанских застава”.

– Судбина референдума зависи од одлуке надлежног министарства за локалну самоуправу, па у случају да дође до
тога да не можемо на референ-

дум, ми ћемо те потписе искористити као основ за покретање поступка за измену Закона о
пољопривредном земљишту у
Народној скупштини. Баш сам

радознао да видим како би
Скупштина могла да не реагује
на захтев за измену, иза којег
стоји 100.000 потписа – рекао
је након шетње Душан Јаковљев, шеф посланичке групе
ЛСВ-а у Скупштини Војводине.
Пред окупљеним грађанима
он је нагласио да је ова иницијатива брижљиво планирана, да не угрожава ни Споразум о стабилизацији и придруживању, као ни процес
евроинтеграције, јер се управо
користе искуства земаља ЕУ.
– Лига се не противи ниједном закону, ни Уставу, него је
интересују они који од земље
живе – подвукао је том приликом Јаковљев.

СРПСКИ ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

Заборављена ваздушна лука
Подсећајући да је на панчевачком Аеродрому још 1923.
године, у склопу редовне
авио-линије Париз–Истанбул, обављен први ноћни лет
у нашој земљи, Српски покрет „Двери” истиче да је
„потпуно несхватљиво” зашто су га све овдашње градске власти запоставиле и заборавиле, упркос великом
значају који авио-саобраћај
данас има.

„’Двери’ ће се залагати за
осавремењавање и подизање
категоризације Аеродрома
Панчево, што је могуће ако
узмемо у обзир његову дужину
и ширину. Тако би на њега могли да слећу и с њега полећу
савремени авиони средње величине, како путнички, тако и
теретни. Било би потребно
уложити значајна средства у
набавку радионавигационе
опреме, изградњу нове писте

и аеродромске зграде за пријем путника и робе, с пратећим садржајем. Реализација
овог капиталног подухвата
превазилази моћи локалне самоуправе, тако да би била
неопходна помоћ Републике и
Покрајине”, каже се у саопштењу овог покрета.
Панчевачка ваздушна лука
била би усмерена – сматрају
„Двери” – на онај део авио-саобраћаја који је мало засту-

пљен на београдском аеродрому, као што су линије нискобуџетних компанија, на пример. Управо је близина Београда предност, а не мана, те
би се ова два аеродрома допуњавала – каже овај покрет.

Страну припремио

Зоран
Спремо
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МИЛОСАВЉЕВИЋ ПЛАТИО ЗА РТВ ПАНЧЕВО

КУПОВИНА НА НЕВИЂЕНО

ПОГЛЕД ПРЕКО РЕКЕ

Нови власник се још није
појавио у Панчеву

Ал’ се некад
добро јело. Баш.

Ко води кадровску
политику у радију
и на телевизији?
Радоица Милосављевић из Крушевца је у петак, 23. октобра, по подне, и
званично постао власник Радио-телевизије Панчево, јер је пред истек
законског рока уплатио 87.200 евра,
колико је износила купопродајна цена за та два електронска медија. Он
би у наредне две недеље морао да
одржи седницу Скупштине предузећа ради доношења одлука о промени
правне форме привредног друштва и
именовања нове управе. Потом ће те
измене морати да буду уписане у
Агенцији за привредне регистре.
Татјана Јелесић, актуелна директорка РТВ-а, потврдила је да се ни
купац ни његови представници још
увек нису појавили у предузећу, те
да нема информација о томе када ће
неко од њих доћи у Панчево.
Милосављевић, према купопродајном уговору, у року од 15 дана од
преузимања предузећа треба да одржи седницу Скупштине акционара
на којој ће бити промењен правни
статус РТВ Панчева и изабрани органи управљања предузећа. Након тога
ће уследити поступак уписивања
ових измена у Агенцији за привредне регистре.
Нови власник ових панчевачких
електронских медија је по купопродајном уговору преузео обавезу да у
наредних пет година одржи пословање предузећа и обезбеди континуирано реализовање постојећих програмских шема радија и телевизије.
То подразумева продукцију свих информативних и других некомерцијалних садржаја, укључујући емисије
на језицима националних мањина,
онако како је наведено у програмском елаборату предузећа који је
усвојила надлежна државна агенција
за радио-дифузију.
У наведеном року власник неће
моћи да заложи или прода капитал
РТВ-а нити своје акције. Током наредне две године Милосављевић ће
морати да инвестира по 40.000 евра
у предузеће, те да задржи затечене

Пише: Милош Васић

Главна „игра” ових дана – попунити празна места
раднике ангажоване на неодређено
време, и да обезбеди редовну исплату зарада. Након реализације социјалног програма у радију и телевизији остало је укупно шесторо запослених, јер су сви други узели отпремнине и радне књижице, али је највећи број њих остао да ради и одржава
програм у хонорарном статусу.
Остало је нејасно како, или је можда боље питати зашто је држава дозволила и новчано подстакла безмало све раднике да дају отказе у фирми која се бави послом од општег
значаја, те стога има обавезу да одржи минимум функционисања ради
задовољења интереса јавности, због
кога је и основана. Када се погледа
све наведено, тешко је отети се утиску како је намера власти била да
будућем власнику остави велику
„рупу” у купопродајном уговору и
олакша му испуњавање клаузула које се односе на исплату зарада и отпуштање. Српски речено, трошак за
зараде шесторо запослених је десет
пута мањи него што је био раније, а
никога неће ни морати да отпушта
када су сви већ отишли добровољно.
Милосављевић ће сада моћи на миру да изабере колико ће људи запослити и какве ће им зараде дати.
А према неким незваничним информацијама које круже градом, новинари и техничари који су остали
да чекају газду као хонорарци ових
дана су добили налог да саставе сво-

је професионалне биографије у писаној форми. Из више извора се могло чути да тај налог није стигао ни
од Милосављевића ни од актуелног
руководства РТВ Панчева, већ из одређених страначких структура у граду. Такве приче, уколико су тачне,
само подгревају нагађања да иза куповине ових медија, као и још неколико сличних у Србији, стоји тренутно највећа владајућа странка.
Колико у томе има истине, врло
брзо ће се видети и чути у програмима локалног радија и телевизије, мада се јавно већ чују притужбе да телевизија селективно ради свој посао
и навија за СНС. Биће занимљиво
пратити и на који начин ће власник
поштовати уговорне обавезе о реализацији програмских шема, те како
ће све то бити финансирано без досадашњег обима финансијске подршке локалног буџета. Укратко, интерес панчевачке јавности да има
електронске медије је јасан, све
остало није, укључујући и разлоге
због којих је приватизација спроведена на овакав начин ако може угрозити тај интерес грађана.
Д. Вукашиновић

Е, ово ме је ујело за срце моје банатско! Тамо нека Светска здравствена организација обзнани да су
месо и месне прерађевине можда
(пазите: можда!) опасни по здравље, да се од тога добија рак итд.
Дакле: месо (које се данас зове
„црвено”, као да има другачијег),
прерађевине у које спадају шунке,
кобасице, шваргле, пихтије, крвавице, папци, коленице, бифтеци
(добро, то је црвено, поготово у
татарском облику), ринфлајш, говеђи реп, свињска ушеса (то ипак
спада у пихтије, слажем се) и –
бризле! Све је то, чујте, добри свете, штетно за здравље. Па шта смо
дочекали!
У недостатку дрекаваца, мишева у хлебу, жилета у пиву (и обрнуто), наше новинарство ухватило се месишта. Све то спада у трку за „политичком коректношћу”:
пушење убија, чак и електронско;
пиво треба да је безалкохолно,
вино и лоза такође; секс је ризичан; уживање је грешно – укратко. Одмах су позвани професори
који су пажљиво објаснили да је
месо, ајде добро, у реду јер је неизбежно, али никако на роштиљу,
јер ту има угља. Јавили су се слабачким гласићима људи из месне
индустрије, објашњавајући да је
наше месо здраво, да нема генетски модификованог (ако не лажу)
и да они то не разумеју.
Ово ме подсећа на моју рану и
нежну младост. Моја госпођа мајка, опчињена педагогијом и општим прогресом, решила је тако
негде крајем педесетих да је маст
штетна, па је прешла на зејтин –

на незадовољство моје и мога
оца. Сналазили смо се некако –
кад она не гледа. Онда је пре десетак година установљено да је
маст здрава, а уље сумњиво. Они
ће нас из Баната да уче ко је мангулица! Ја од уља признајем само
маслиново, а маст од мангулице
веома ценим и поштујем. О месу
и да не говорим, од сваке пасмине. Вегетеријанцима свака част,
не терам их ја ни на шта, као што
од њих нестрпљиво очекујем да
ни они мене не терају.
Ми смо људи месождери. Кад
неко крене с том причом да је месо лоше за здравље, сетим се да је
то у прошлости био изговор за слабу исхрану становништва у разним тоталитарним режимима.
Месо није здраво, једите репу; репа није здрава, једите коријење; од
кромпира се добија рак, а тек од
јаја! Гладујте, гласали сте, то вам
је патриотска дужност: коријење и
тољаге, јер вам пушке не дамо.
То што Светска здравствена организација мисли да је месо – можда! – канцерогено, нека себи забије у дупе. Ми и наши родитељи
и преци паори јели смо и јешћемо
месо, а политички коректни нека
једу говна. Некако ми се јавља да
има много опаснијих канцерогена
од меса, кобасица, шваргли и
осталог: политика, ратови, Вучић,
Мали, Вулин, Мира и Слоба, антипушачки терористи, вегани, финансијске корпорације, банке, комунална полиција, мракобјесни
попови, лицемери свих врста.
И шта ја сада хоћу?
Бризле на жару. Реш.

НАША АНКЕТА
МЕСО И ПРЕРАЂЕВИНЕ – ДА ИЛИ НЕ?

Ко зна ко је у праву

СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Планови за северну зону
Чланови градске владе усвојили су одлуку о изради плана детаљне регулације за северну индустријску зону.
Славе Бојаџиевски, помоћник градоначелника за послове урбанизма, објаснио је како је намера предлагача да
тај део Панчева, као тренутно највећи
развојни потенцијал града, постане урбанистички што уређенији. Он је додао да постојећа планска документација већ сада омогућава потенцијал-

ним инвеститорима добијање локацијских и грађевинских дозвола, али је
жеља локалне власти да они све неопходне сагласности добију у што краћем року. Бојаџиевски је нагласио како Закон о планирању и изградњи не
обавезује Град да донесе план детаљне
регулације за наведену пословну зону,
већ је мотив привлачење улагача.
Већници су усвојили предлог измене програма пословања ЈКП-а
БНС из Новог Села, који подразумева измене неких планираних прихода и расхода. Недељко Ерак, директор предузећа, рекао је да се најпре

очекује увећање прихода од комуналних услуга на укупно 1,1 милион
динара, те још 850.000 динара кроз
реализацију програма јавних радова
који финансирају Град и Национална служба за запошљавање. Ерак је
додао да је ово комунално предузеће
уштедело 400.000 динара на електричној енергији, али да неки планирани послови неће бити реализовани, што значи да ће приход бити

смањен за 700.000 динара. Он је закључио да ће позитивни пословни
резултати омогућити инвестирање
од 700.000 динара у поправку паркинга и санацију изворишта воде.
Месна заједница Глогоњ добиће још
1,5 милиона динара, како је то утврђено ребалансом буџета, за асфалтирање
улица које су сада под калдрмом.
Градско веће је позитивно одговорило
на захтев МУП-а да добије на коришћење пословни простор у Улици војводе Радомира Путника ради спровођења пројекта „Саветовалиште за безбедност – кућа безбедности”.
Д. В.

З. ЈОВАНОВ

Ј. ТОМИЋ

Месне прерађевине попут сланине,
кобасице и шунке могу изазвати рак
црева код људи – саопштили су ових
дана стручњаци Светске здравствене
организације.
– За појединца је ризик од рака
црева због конзумирања обрађеног
меса мали, али ризик расте с количином конзумираног меса – саопштио је доктор Курт Штрајф, шеф
истраживачког програма.
Ретко када је овако експлицитно
јавност упозорена на штетност поменутих намирница или, боље рећи, адитива који се у њима налазе. Упозорење
чак иде толико далеко да се њихово
конзумирање пореди с коришћењем
алкохола или дувана. Рекло би се да је
ова информација, колико год била корисна, бајата као лањски снег, што би
рекао наш народ. Често су нас последњих деценија „упозоравали” на штетност разних производа, па смо сазнали
да то у ствари и није баш тако. Да ли је
најновије обавештење СЗО и његово
драматично представљање увод у поштенији однос према конзументима
или је реч само о још једном маркетиншком трику и вођењу кампање у
нечије име, остаје да се види. Питали
смо суграђане шта мисле о овој теми.

Ж. ТОЂЕРАШ

З. СТАРЧЕВИЋ

ЗДРАВКО ЈОВАНОВ, пензионер:
– С обзиром на то да живим на селу, гајим стоку за сопствену употребу. Правим и одличне кобасице, само
купус треба да се донесе. Кад је реч о
овој теми, већина нас је збуњена. Баш
гледам, на телевизији једни говоре да
смеју да се једу ти производи, а други
су изричито против тога. Свакако да
постоји разлика кад је нешто домаће,
а кад је производ пун адитива.
ЈЕЛЕНА ТОМИЋ, мајка:
– Будући да имам мало дете, водим рачуна о томе шта се конзумира
код куће. Углавном купујем словеначке и аустријске производе. У обзир долазе и производи из кућне радионице. Наравно да је СЗО једном
морао да скрене пажњу на оно што
већ сви знају. Препорука је: не једите месо више од два пута недељно.
ЖЕЉКО ТОЂЕРАШ, музичар:
– Увек сам пре за домаћу сланину
него за хамбургер из „Мекдоналдса”.
Некад су наши стари јели сланину
сапуњару, а тај производ су и лекари
користили против туберкулозе. Сад
не ваља. Такође, знам да су многи домаћи производи бољи од оних који
нам стижу из Европе.

С. ЋАЛИЋ

М. ДАБИЋ

ЗОРИЦА СТАРЧЕВИЋ, дипл.
правник у пензији:
– Боловала сам од тешке болести и
знам да није добро јести месне прерађевине, јер садрже многе штетне
адитиве. Исто тако знам да неки домаћи производи, кад се конзумирају
умерено, не штете. Ово упозорење
СЗО сигурно није неки трик.
СРЕТЕН ЋАЛИЋ, пензионер:
– Чије мишљење ми сад треба да
уважимо кад и лекари ову тему тумаче свако на свој начин? Без меса не
могу, али и не претерујем. С обзиром
на то колико се у Европи једе месо, ми
далеко заостајемо, па смо самим тим
и мање угрожени. Рибу би требало јести чешће. Бар кажу да је здравија.
МИЛЕНА ДАБИЋ, хемијски техничар:
– Деци за доручак правим млечне
шејкове, а током дана им више дајем поврће и воће. Цене су приступачне, па ту не видим проблем. Нисам за слаткише и храну која садржи
много адитива. Нажалост, месну индустрију и трговце занима само профит, а мање обраћају пажњу на то да
нас обавесте о штетности неког производа.
Анкетирао С. Дамјанов
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ОДЛУЧЕНО О ДОБИТНИЦИМА НАЈВИШЕГ ГРАДСКОГ ПРИЗНАЊА

ТРИ НАГРАДЕ БЕЗ ПОЛИТИЧКИХ ИГАРА
Кандидати из
области просвете
и медицине оцењени
као најдостојнији
Новембарске награде
Овогодишњи добитници Новембарске награде Панчева су
Гимназија „Урош Предић”, др

Душан Стојић, хирург запослен
у Општој болници Панчево, и
Бранка Давидовић, учитељица
из Качарева – одлучио је жири
за доделу признања Града Панчева на седници одржаној у четвртак, 22. октобра.
– Три лауреата су изабрана
међу 15 предложених кандидата, а жири је одлуке о добит-

ницима донео већином гласова својих чланова и без много
расправе – изјавила је Вера
Царина, председница тог тела.
Бранку Давидовић је предложила група родитеља њених
ученика због дугогодишњег
преданог и пожртвованог педагошког, хуманитарног и еколошког рада. Панчевачку гим-

назију је за највише градско
признање предложио Витомир
Сударски, претходни председник жирија, који је у међувремену преминуо, а у образложењу је навео како је реч о школи
из које је изашло 150 генерација панчевачких интелектуалаца. Номинацију за доктора
Стојића поднео је Фудбалски

клуб „Динамо” за несебичан
волонтерски рад у том спортском колективу и дугогодишњи рад на хируршком одељењу Опште болнице Панчево.
На свечаној седници Скупштине Панчева, 8. новембра,
добитницима Новембарске награде Панчева плакете и новчани део признања у вредности

од по 50.000 динара уручиће
градоначелник Саша Павлов.
Ове године неће бити додељена звања почасног и заслужног грађанина Панчева, јер у
кабинет градоначелника или
Градску управу није стигла
ниједна иницијатива за додељивање таквих признања.
Д. В.

ДР ДУШАН СТОЈИЋ, ХИРУРГ

БРАНКА ДАВИДОВИЋ, УЧИТЕЉИЦА У ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”

Добар хирург треба да сазри,
као добро вино

Творац еколошког чуда у Качареву

Да фудбалска репрезентација Бахреина те
2005. године на Интернационалном купу није
примила гол у утакмици са екипом Тринидада
и Тобага, отишла би на Светско првенство 2006.
године, а живот нашег суграђанина хирурга др
Душана Стојића, лекара Опште болнице Панчево, кренуо би у потпуно другом правцу. Панчево би стога остало ускраћено за једног од најбољих специјалиста хирургије у граду. С обзиром на то да му је поред хирургије и фудбал пасија, др Душан Стојић је пре тачно десет година прихватио необичну понуду да буде лекар
фудбалског клуба „Ал Мухарак” из Бахреина.

Да је тог судбинског дана репрезентације Бахреина обезбедила карту за највеће светско такмичење, наш Дуда, како га Панчевци одмиља
зову, постао би званични доктор репрезентације и потписао уговор на седам хиљада долара.
Ипак, судбина је Дуди уцртала другачији
животни пут, обезбедила му останак у родном
граду и пружила привилегију да обавља посао
у којем се проналази. Обишао је многе земље,
посетио многе болнице, гледао највеће фудбалске мечеве, али признаје да је веома везан
за Тамиш и фудбалски клуб „Динамо”, где су га
родитељи често водили када је био дете.
Др Душан Стојић рођен је 1957. године, завршио је Гимназију „Урош Предић”, а затим и

Медицински факултет у Београду. На Одељењу
хирургије Опште болнице Панчево почео је да
ради 1984, специјализацију је завршио 1991, а
2004. године и супспецијализацију из онколошке хирургије. Ожењен је и има двоје деце. Десет година је био помоћник директора (од
2000. до 2010. године), да би се после кратке
паузе поново вратио на место помоћника директора за хируршке гране.
Медицину је уписао јер је желео да постане
неуропсихијатар. Али када је на четвртој години први пут ушао у операциону салу, било му
је јасно којим ће се позивом бавити. Објашњава шта га је привукло хирургији:
– Очарала ме је та метафизичност и
ниво адреналина коју она носи собом,
јер у хирургији или решите проблем
или га не решите, не постоји ништа
између. То је врста заната, а да бисте
били добар хирург, неопходно је да
много пута наиђете на проблем и да га
решите, јер само кроз искуство једног
дана од калфе можете постати мајстор. Као и добро вино, да би лекар
стасао у доброг хирурга, мора да прође време да сазри. Треба да буде посвећен, да жели да учи и да је спреман
на одрицање.
Новембарска награда за др Дуду Стојића значи много, а посебно му је драга јер је то признање добио од града у
којем је рођен и који много воли. Вест
да је ове године он један од лаурета
дочекала га је где другде него у операционој сали, у којој проводи много
времена. Годишње уради преко 500
операција и готово једини је хирург који оперише карцином дојке. За тридесет две године, колико је запослен у Општој болници, каже да се
много тога променило. Као пример наводи податак да је пре три деценије око дванаест пацијената месечно умирало у болници, а данас тај
број иде до сто двадесет. Све је више болесних
и све више посла за хирурге. И поред тешких
околности, наш саговорник наводи да с радошћу иде на посао јер има одличне колеге којима још увек не мањка ентузијазма. А посебна
сатисфакција и награда за њега јесте када види
да се пацијент који је примљен у тешком стању,
без пулса, опоравља. Тај призор, како каже др
Дуда Стојић, нема цену.
И. П.

На предлог родитеља њених ученика и Гордане
Влајић из Секретаријата за заштиту животне
средине Градске управе Панчева, учитељица
Бранка Давидовић је награђена Новембарском
наградом за изузетне заслуге у педагошком, као
и у социјалном и хуманитарном раду.
Рођена је у Качареву 1962. године, завршила
је Педагошку академију за образовање наставника разредне наставе у Београду, има тридесет три године стажа у просвети и тренутно води своју девету генерацију ђака у ОШ „Жарко
Зрењанин” из Качарева.

Привржена је свом селу на разне начине, а
негује и квалитетан однос с мештанима, што
јој помаже да много лакше постиже запажене
резултате. Веома је ангажована приликом учешћа њених ученика на општинским и окружним такмичењима из математике, као и на
ликовним и литерарним конкурсима, за која се
припремају ван смене у школи или по кућама.
То је сасвим сигурно утицало на то да многи
њени ђаци постану професори математике или
ликовне уметности.

– Пре двадесетак година почела сам да се
ангажујем на очувању животне средине, а од
пре четири године заједно с ученицима сам се
укључила у програм једне фондације за повраћај и рециклажу искоришћених лименки. Иако у њему обично учествује око двеста организација, увек се налазимо међу прве три. Направили смо прави „бум” у селу, па ако се нађе нека лименка на улици, неко од деце ће је већ
следећег тренутка покупити. Пре две године
смо, у договору с родитељима, направили уговор с предузећем ЈКП „Хигијена” о сакупљању
осталог отпада. Донедавно је и Месна
заједница на зарађено додавала још
толико, па је од тог новца организовано много екскурзија и излета, што је
представљало изузетну мотивацију за
децу. Постигли смо велики успех и на
градском конкурсу „Сакупљај и штеди, видећеш да вреди”, а наша школа
је имала око пет и по тона отпада, три
више од следеће – наводи ова свестрана учитељица.
Деци увек понавља паролу „Рад уз
задовољство” и труди се да им помогне да се лакше пронађу у разноликој
понуди активности у школи и ван ње.
Ангажује их на разне начине – шију на
машини, ручно праве завесе у учионици, организовано утоварају кукуруз
код другара, па чак у учионици праве
и колаче, кифле, кокице и палачинке.
Ту је и израда „мора” креативних
предмета са или без помоћи родитеља, браће, сестара...
Иза ње су, поред великог броја излета и екскурзија, и многе хуманитарне
акције, као и опуштеније активности
попут „Бициклијаде” или маскенбала,
када се она прва маскира.
Њен мото гласи „Важно је учествовати, а још је боље победити; Кад радиш
– ради из све снаге!”
Воли да ради и постиже успехе, можда и зато што сме да искочи из шаблона, а својим
примерима на сваком кораку доказује зашто је
један од најбољих учитеља.
Примера ради, не либи се да у школу дође с
флашом или лименком које је претходно покупила са земље. Тако утиче на ширење свести
својих суграђана, па није мало рећи да је у том
погледу Качарево „подигла на ноге”.
Ј. Ф.

ГИМНАЗИЈА „УРОШ ПРЕДИЋ”

Признање бројним генерацијама
Гимназија „Урош Предић”,
школа с традицијом од преко
150 година, награђена је признањем Града Панчева за област
образовања, на иницијативу и
предлог бившег председника
Комисије за доделу Новембарске награде, недавно преминулог, Витомира Сударског.
Наша гимназија је израсла
из Царско-краљевске ниже реалке у панчевачку институционалну громаду, кроз коју су
прошли, што као ученици, што
као професори, веома угледни
грађани, привредници, лекари,
књижевници, правници, новинари и нaучни радници, попут
Михајла Пупина, Исидоре Секулић, Десанке Максимовић,
Мирослава Антића, Милоша
Црњанског, Васе Живковића,
Мите Топаловића, Стојана
Трумића, Душан Вукајловића,
Димитрија Стефановића и
многих других.
Време и догађаји мењају људе, али мењају и здања. Последњих година је много тога

урађено у овој школи. Обновљени су неки кабинети, измењена је дотрајала инсталација,
сређена је фасада итд., али је
мањак простора и даље највећа брига. На овом пољу још
увек нема конкретних корака.
Ученици и професори ове
школе годинама сарађују с међународним институцијама,
различитим организацијама и
угледним установама и тако
доприносе имиџу Гимназије
не само у нашем граду него и
шире. С друге стране, увек је
постојао тај препознатљив феномен гимназијалаца да воле
и поштују своју школу и након
матурског испита. Многи бивши ђаци када је неопходна каква помоћ садашњим генерацијама, прискачу у помоћ и
ретко где у средњим школама
у нашем граду је очуван тај некадашњи препознатљив дух
старих времена, када су се
искрена пријатељства зачињала у школским клупама и трајала колико и век пријатеља.

Директор ове угледне панчевачке образовне установе
Владимир Марић тим поводом је за наш лист рекао:
– То је највеће градско признање и много нам значи. То
је награда за све оно што је у
Гимназији урађено, не у последњих месец или годину дана, већ оно што су деценијама
уназад чиниле генерације ученика и професора. У ову новембарску награду уткано је и
све оно што су урадили садашњи ђаци и професори и мени је због тога веома драго.
Град је препознао труд и напор који сви улажемо да Гимназија буде то што јесте. Она
је мотив да наставимо даље и
доказ да смо на добром путу.
Сада имамо већу одговорност,
јер ако су људи препознали да
наша школа заслужује такву
награду, онда морамо да наставимо даље и оправдамо
признање које смо добили и
поверење које нам је тиме
указано.
З. Ст.
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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

УДИШЕМО ЧИСТ ВАЗДУХ?!
Другу годину
заредом ваздух
у нашем граду
оцењен највишом
оценом и припада
првој категорији
Агенција за заштиту животне
средине објавила је годишњи
„Извештај о стању животне
средине у Републици Србији
за 2014. годину” у коме је дефинисано да 68,8 посто становништва имало чист или незнатно загађен ваздух, осим на
подручју Ваљева, Бора, Ужица
и Смедерева. У зони Војводине
током 2014. године ваздух је
незнатно загађен у Сремској
Митровици, Панчеву и Новом
Саду. У истом периоду 31,2
процента становништва имало
је квалитет ваздуха који захтева побољшање. Према подацима, прошле године смањио се

Опасне материје
потичу из
термоенергетских
постројења,
производње и
прераде метала,
прехрамбене
и минералне
индустрије
проценат становништва који
живе у средини где ваздух
припада III категорији.
Занимљиво је да је у нашем
граду ваздух, другу годину заредом, оцењен највишом оценом и да припада првој категорији. Посебно је значајно
нагласити да је Панчево у извештају за 2011. и 2012. припадало групи градова за високим степеном загађења (трећа
категорија квалитета ваздуха)
и имало статус угрожене животне средине, да би само годину дана касније, 2013, било
уврштено у прву категорију.
Занимљиви подаци
Панчевцима никад нико није
презентовао конкретне податке о овом феномену: како,
где, које и колико су смањене
емисије опасних и загађујућих материја? Зна се да „Азотара” и „Петрохемија” у последњих неколико деценија
нису ималe капиталних инве-

ФОТО АЛЕКСАНДАР МИЛОШЕВИћ

Квалитет ваздуха
који захтева
побољшање имало
је 31,2 процента
становништва

ДАНИ ЕНЕРГЕТИКЕ У НОВОМ САДУ

Подршка и помоћ
локалним самоуправама
Стварност је ипак другачија – много смрадна

стиција у модернизацију. С
друге стране, НИС је тек ове
године завршио обимну модернизацију појединих погона који ће, према њиховој
процени, у многоме смањити
емитовање честичног загађења. Ако се погледа извештај
Секретаријата за заштиту животне средине за прошлу годину и узме у обзир само мерење Завода за јавно здравље,
а која се тичу нивоа чађи, онда је сасвим илузорно говорити да Панчевци удишу ваздух
прве категорије. А где су прашкасте материје, укупни
угљоводоници, емисије азотних оксида итд?
Стручњаци Агенције за заштиту животне средине тврде
да Извештај о стању животне
средине у Републици Србији
за 2014. годину „ садржи релевантне податке и информације утемељене на званичним
подацима државних институција, научних и стручних организација и других релевантних учесника надлежних за
праћење стања појединих медијума животне средине, до-

носиоцима одлука при креирању политика у области животне средине, како кроз доношење краткорочних мера
тако и кроз израду стратегија
које имају циљ побољшање
стања”.
Амброзија хара
На основу података, информација и анализа из овог Извештаја изводе се следећи закључци. Када је реч о ваздуху,
најзначајније емитоване количине су оксиди сумпора,
оксиди азота и прашкастих
материја и онe потичу из термоенергетских постројења,
производње и прераде метала, прехрамбене и минералне
индустрије. Као и претходних
година и током 2014. године
полен амброзије поново је
био доминантни алерген и
недовољно сузбијање агресивног корова амброзије допринело је одржавању високих вредности њене концентрације.
Квалитет воде се, према индикаторима константно поправља у периоду 2004–2013.

годинe. Доминантно загађивање вода у Републици Србији
потиче из комуналних и индустријских извора који преко канализационих система
своје непречишћене отпадне
воде испуштају у водотокове.
Током 2014. године заштићено је 35.369 хектара територије Републике Србије. Укупно је заштићено 2.628 врста
биљака, животиња и гљива од
чега је 1.760 врста строго заштићено. У 2014. години дошло је до повећања површина
под органском пољопривредом у односу на 2013. годину
за 14 процената, тако да удео
површине под органском пољопривредом у односу на коришћену пољопривредну површину износи 0,27 посто.
Када је реч о раду еколошке
инспекције, у Извештају стоји
да је прошле године републичка обавила 7.614, а покрајинска инспекција 1.816
прегледа. Број решења током
2014. године био је већи у односу на претходну годину, као
и број пријава за привредни
преступ и кривичних пријава.

На Новосадском сајму, од
28. до 29. октобра, Централно европски форум за развој – ЦЕДЕФ и покрајински
Секретаријат за енергетику
и минералне сировине организовали су „Међународне
дане енергетике и инвестиција”. Реч је о манифестацији чији је циљ да подстакне пословне контакте и сарадњу између свих релевантних актера у области
енергетског и сектора локалног развоја у Србији и
региону. Поред тога, овај
скуп треба да омогући упознавање потенцијалних инвеститора са инвестиционим пројектима локалних
самоуправа и подстакне већа инвестирања у тим областима, као и да заинтересованим странама представи
напредне технологије.
Према речима организатора, овај скуп је право место да се локалне самоуправе повежу са инвестиционим партнерима који су заинтересовани за пројекте у
области енергетике, инфраструктуре, воде, екологије и

других значајних комуналних области. Корисна искуства примене напредних
технологија, финансирање
путем могућих форми уговора, као ЈПП или ЕСЦО,
могућност за сусрет с посетиоцима и инвеститорима,
богат конгресни програм –
разлози су да градови и општине Србије буду фокус
тог дводневног међународног догађаја.
На сајму је наступило више од десет мађарских компанија које се баве енергетском ефикасношћу, обновљивим изворима енергије и
заштитом животне средине.
У Конгресном центру „Мастер” Новосадског сајма око
2.000 експерата, представника влада, локалних самоуправа, релевантних међународних и домаћих финансијских и развојних институција и организација, привредних субјеката разговарало је о инвестицијама у
енергетски сектор, отпадним водама, обновљивим
изворима енергије и јавно–приватном партнерставу.

ПЛАНИНАРСКЕ НОВОСТИ
СЕЗОНСКО ЗАГАЂЕЊЕ
Тешки облаци пуни опасних материја надвијали су се над нашим градом протеклих дана.
Према извештају надлежних у Секретаријату за заштиту животне средине, у понедељак, 26.
октобра, на мерном месту у Војловици апарати локалног мониторинг система за мерење
квалитета ваздуха регистровали су прекорачење 24-часовних концентрација прашкастих
материја (84,66 микрограма по метру кубном).
Једночасовни пик ове опасне материје у Војловици је био 291 микрограм, а на мерној станици у
Жарка Зрењанина 203 микрограма по метру кубном. На Ватрогасном дому је једночасовна вредност укупних угљоводоника била 260 микрограма
по метру кубном.
Тог дана грађани Панчева нису звали Центар
за обавештавање и узбуњивање, тако да је изостала реакција надлежних инспекцијских органа.

Преко Думбова
до Поповице
Наредног викенда, у суботу, 31. октобра, у организацији Планинарско-алпинистичког клуба „Матерхорн”, на Фрушкој гори
биће одржано друго коло
деветог циклуса официјелне Трекинг лиге Војводине–Србије.
Такмичарска стаза, која
се бодује за генерални пласман, дуга је 52 километра, а деонице од 33 и 19
километара намењене су

рекреативцима. Траса пролази кроз прелепе фрушкогорске пределе, поред
Андревља, Летенке, Бранковца, Црвеног Чота, Лединаца, Думбовачког потока, Змајевца, манастира
Раковац итд.
Старт трке је заказан за
суботу, 31. октобар, у 9 сати, на познатом излетишту
Поповица, удаљеном шест
километара од Сремске
Kаменице.

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА НИС-а

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Добит десет милијарди динара

Поглавље 27

Упркос неповољним макроекономским условима и ниским
ценама сирове нафте на светском тржишту НИС је задржао
профитабилност пословања.
Према речима менаџмента
нафтног гиганта, континуирано спровођење програма повећања оперативне ефикасности
и смањење трошкова допринели су остваривању нето добити
НИС-а у износу од 10,9 милијарди динара у првих девет месеци 2015. године.

Страну припремиo

Зоран
Станижан

– Сви наши напори су у
протеклом периоду били
усмерени на одржавање профитабилности
компаније
упркос сложеним макроекономским трендовима. У томе
смо успели јер смо непрестано радили на повећању оперативне ефикасности и на томе
сам захвалан свим запосленима. Захвални смо и акционарима на подршци коју нам
пружају, а ми смо исплатом
дивиденди показали да смо
остали сигуран извор прихода
– рекао је Кирил Кравченко,
генерални директор НИС-а,
поводом објављивања резултата пословања за девет месеци 2015. године.

НИС је наставио да инвестира, тако да је у првих девет месеци 2015. године за финансирање инвестиција издвојено
укупно 18,95 милијарди динара, од чега највише у области
истраживања и производње
нафте и гаса. Оперативни новчани ток је повећан за 87 процената у поређењу са истим
периодом прошле године, а
укупан ефекат мера повећања
оперативне ефикасности износи 5,8 милијарди динара.
Обим директних и индиректних пореских обавеза НИС
групе износи 109,3 милијарде
динара, што је за 12 процената
више него у првих девет месеци 2014. године.

Што се тиче оперативних
показатеља, укупан промет
нафтних деривата већи је за
четири одсто у поређењу са
истим периодом прошле године и износи 2.335.000 тона, док
је промет у иностраним активама повећан за 23 процента.
Укупна производња нафте и
гаса достигла је 1.190.000
условних тона. Обим прераде
износи 2.401.000 тона, што
премашује прошлогодишњи
показатељ за седам процената.
Такође, НИС је у трећем кварталу, у августу ове године, трећу годину заредом акционарима исплатио дивиденду. Укупно је исплаћено 7,64 милијарде динара.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине пустило је у рад званичну веб-страницу преговарачке групе 27 – животна
средина (ПГ 27), која je
доступнa како члановима
групе, тако и заинтересованој јавности.
Страница је израђена у
оквиру пројекта ЕНВАП ради унапређивања комуникације и координације активности ПГ 27. На страници
ће бити доступни закони и
подзаконски акти у области
животне средине и климатских промена (који преносе
прописе ЕУ) и њихови преводи, НПАА (део за животну средину), стратешка до-

кумента из области животне
средине и њихови преводи;
годишњи извештај ЕК о напретку у области животне
средине и документ „Пост
скрининг”.
Поред поменутих докумената, на страници ПГ 27 биће објављиване кратке информације о одржаним састанцима преговарачке групе, најаве предстојећих састанака секторских радних
група, распоред радионицa
у оквиру пројекта ЕНВАП,
информације о усвајању и
изради релевантних докумената у оквиру преговарачког процеса и биће успостављен линк за сајт Канцеларије за ЕУ интеграције.
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ХРОНИКА

МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКО ДРУЖЕЊЕ У ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Миришљава енергија
Дуња
се данас, нажалост, ретко
користи у свакодневној
исхрани иако је списак
њених лековитих и благотворних својстава за организам дугачак. У 100 грама дуње има око 40 калорија пошто се она састоји
од воде и минималне количине масти. Садржи
Це-витамин у великим
количинама, мање витамина Бе1, а од минерала
је највише заступљен калијум, затим калцијум,
магнезијум, натријум и
гвожђе. Најважнији састојак овог лековитог воћа, Це-витамин, има
кључну улогу за физичко
и ментално здравље. Он
је снажан антиоксиданс и
не допушта незасићеним
мастима да створе слободне радикале. Због високог удела калијума може бити користан у регулацији повишеног крвног
притиска. Уз то, дуња је
богата влакнима и пектином, па је због тога идеално воће за све који желе да изгубе на телесној
тежини. Пектин такође
помаже код пробавних
сметњи и регулише холестерол.
Дуња се у народној медицини дуго користила
против разних болести и

сметњи. Лековити су
плод, лист и семе. Облоге
од дуње користе се за лечење отворених рана,
опекотина, испуцале коже или брадавица. Од
плода се посебно препоручује сок и сируп који
повољно делују на рад
црева и спречавање инфективних болести. Дуњин сок лечи кашаљ, астму и акутну дијареју. Печена или кувана дуња
препоручује се код упале
желудачне и цревне слузокоже, али и за лечење
анемије. Чај од дуњиних
семенки користи се за лечење несанице, напетости, непријатаног задаха.
Помаже и код упала усне
дупље и ждрела и као
средство за ублажавање
болова. Захваљујући високом проценту слузи семенке дуње негују и хидрирају кожу и регулишу
процес природног хидрирања, због чега постају
све заступљенији састојак
у козметичкој индустрији. Опорог је укуса, због
чега ју је теже јести сирову, али је веома укусна
кувана, печена, као компот, мармелада или воћна кашица. Добро се слаже с печеним месом, а
код нас је добро познат
слаткиш китнкес од дуње,
као и ракија дуњевача.

Фини компот од дуња
Потребно: Две дуње, цимет, анис, 50 грама сувог грожђа, 30
грама ораха и мед.
Припрема: Дуње очистити и исећи на ситне коцке. Кувати са
анисом и циметом док не омекшају. Скинути са шпорета, извадити зачине и убацити суво грожђе. Када оно набубри, убацити
сецкане орахе и засладити медом по укусу.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на сајту www.brzoilako.com

ПРОЈЕКАТ УДРУЖЕЊА „ЗА ПОРОДИЦУ”

Подршка
родитељима
Број кривично неодговорне
деце која су пре навршених
14 година евидентирана
због проблема у понашању и
кршења закона у нашој земљи је у порасту, а кривична дела су све бруталнија. И
поред тога што с таквом децом и њиховим породицима
стручни радници центара за
социјални рад обављају разговоре, статистика говори
да у високом проценту ова
деца наставе антисоцијално
понашање. Та чињеница,
према речима стручњака,
указује на потребу за интегративним приступом који
подразумева синхронизовани третман целе породице.
Управо из тог разлога
панчевачко удружење „За
породицу”, у партнерству с
Центром за социјални рад
„Солидарност” Панчево, реализује пројекат под називом „Подршка родитељима
деце с проблемима у понашању”, који је финансијски
подржала локална самоуправа. Како смо сазнали од
Наде Кузмановић Томушиловић, председнице удру-

Страну припремила

Ивана
Предић

Четвртак, 29. октобар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

жења и координатора пројекта, двадесетак родитеља
учествовало је у радионицама које су спроводили педагог и психолог, усмереним
ка повећању нивоа знања и
јачању родитељских капацитета. Наша саговорница
наводи да су проблеми у понашању у раном пубертетском периоду најчешће повезани с породичним односима и васпитним поступцима. Родитељи су имали
прилику да разговарају са
стручњацима Центра за социјални рад, али и са судијама и са социјалним радницима који имају богато
искуство у раду с малолетницима.
Неки од родитеља који
имају децу с проблемима у
понашању радо су се одазвали и присуствовали едукативним радионицима, али
према речима Наде Кузмановић Томушиловић, неки
родитељи покушавају да
умање проблеме у понашању своје деце и не схватају
озбиљност ситуације и потребу да се реагује на време.
Она је оценила да су досад
резултати програма охрабрујући јер ниједно дете из
групе није у међувремену
испољило нове проблеме у
понашању.

СТАРИ И МЛАДИ МОГУ ЗАJЕДНО
Чланови удружења
„На пола пута”
помажу пензионерима
У Геронтолошком центру
Панчево ретко кад је досадно.
У оквиру радно-окупационе
терапије у тој установи се свакодневно спроводе различите
активности и радионице, а за
кориснике се често организују
приредбе и предавања. Током
октобра, месеца посвећеног
старијим особама, у просторијама Геронтолошког центра
су одржани приредба деце из
вртића „Бајка” и предавање
лекарке из Завода за јавно
здравље Панчево, а чланови
хора који функционише у
оквиру центра посетили су
своје колеге из инклузивног
хора „Звуци из Јабуке”.
Ових дана пензионери из
Геронтолошког центра интензивно се друже с младима са
интелектуалним тешкоћама
из удружења „На пола пута”.
Пројекат „Хајде да се френдујемо”, који су осмислили млади из удружења, спроводи се
од септембра у оквиру програма Министарства омладине и
спорта „Млади су закон”. Према речима Марине Илије, координатора пројекта и водитеља услуга социјалне заштите у
удружењу „На пола пута”, циљ
„френдовања” је промоција
волонтеризма, као и међугенерацијска сарадња између
младих и старих особа.
Еколошка радионица
– Особе са интелектуалним
тешкоћама су врло често примаоци неке врсте помоћи, док
су у овом пројекту у улози
пружалаца услуга, јер помажу
корисницима Геронтолошког
центра у њиховим свакоднев-

Заједничка акција чишћења парка
ним активностима. Веома су
се лепо снашли и активни су.
Њих десетак редовно долази.
Интересантно им је што су
они сада у прилици да некоме
помогну – објашњава Марина
Илија.
У оквиру пројекта су организоване различите креативне радионице. Еколошка радионица је реализована у среду, 28. октобра, када су се пензионери и млади са интелектуалним тешкоћама латили
грабуља и уређивали парк испред Геронтолошког центра.
Међугенерацијско дружење
прија и младима и старима.
Немања Јовић из удружења
„На пола пута” рекао је да се
лепо осећа у друштву пензионера и додао:
– Помажемо им да раде вежбе и играмо с њима игре меморије.

Његов колега Аћим Ристовски истиче да се лепо осећа када проводи време с корисницима Геронтолошког центра.
– Редовно долазим и радо
помажем пензионерима. С
њима радимо и у радионицама, недавно смо низали перлице – прича Аћим.
Помоћ значајна,
разговор лековит
Према речима Хани Шопов,
радног терапеута у Геронтолошком центру Панчево, учесници у пројекту су се веома
лепо уклопили и спонтано почели да се друже. Комуникација међу њима је одлична и
једва чекају наредно дружење.
– Ови млади људи воле да
дођу код нас, а то су и доказали
до сада. Прихватили су нас,
као и ми њих, и добро се осећамо у њиховом друштву – рекао

је Стеван Крстевски, корисник
Геронтолошког центра.
Лепе утиске с дружења носи и Златица Абци. Она наводи да јој помоћ много значи, а
лековит је и разговор.
– Они су драги, расположени су да нам помогну и ми се
поред њих осећамо младим.
Комуницирамо без проблема
о животним темама. Неки од
њих су затворенији, а неки врло комуникативни, али са сваким од њих могу да причам –
објаснила је Златица Абци.
Пројекат „Хајде да се френдујемо” завршава се крајем
године, али организатори
програма кажу да ће се он вероватно наставити. Крај пројекта, како каже Хани Шопов,
биће обележен изложбом радова насталих током овог необичног дружења.

„ПРЕПОЗНАЈ У СЕБИ”

Учење о саобраћају и екологији
Удружење за бригу о деци и
младима „Препознај у себи”
тренутно реализује неколико
пројеката. Како смо сазнали
од Радета Машића, координатора тог удружења, у основним школама се спроводи
програм „Саобраћајци”, који
финансира
Министарство
грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, с циљем да
се деца упознају са саобраћајним системом и да се њихова
безбедност унапреди. Други
пројекат, под називом „Палета боја, живота и рада”, који је
подржао Градски секретаријат за заштиту животне средине, према речима нашег саговорника, промовише заштиту
животне средине, конкретне
активности у области очувања
природних вредности и едукацију деце и младих.
Програм „Учење се учи” почео је недавно да се реализује
уз помоћ локалне самоуправе
и Националне службе за запошљавање. Реч је о креативним

и едукативним радионицама
за децу основношколског узраста која имају потешкоће у
савладавању градива, а спроводе их четири стручна сарадника удружења „Препознај у
себи”. Према речима Радета
Машића, са децом ће се радити вежбе које потпомажу концентрацију, меморију, логику,
самопоуздање, сигурност и

креативност кроз свакодневни
индивидуални и групни рад уз
савремене методе.
Последњи у низу програма
удружења „Препознај у себи”,
који је недавно одобрио Градски секретаријат за заштиту
животне средине, носи назив
„Позитив”. Како објашњава
Машић, то је еколошка манифестација која нуди нова и

креативна решења у области
промоције заштите животне
средине кроз низ радионица, у
оквиру којих ће малишани од
отпадног материјала израдити
нове употребне предмете (саксије, новогодишње украсе и
друго).
– На овај начин желимо да
утичемо на ширу друштвену
заједницу и да јој понудимо
могућу поновну употребу отпадног материјала и оригиналне видове његовог искоришћавања. Код деце и младих желимо да пробудимо свест о важности друштвене одговорности према животној средини,
флори и фауни, како би израсли у еколошки одговорне грађане – истакао је Раде Машић.
Радионице ће се одржавати
у просторијама удружења од
12. октобра до 26. децембра, а
малишани ће на завршној манифестацији
представити
своје креације кроз филм,
драмски игроказ и видео-презентације.

ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА БОРБЕ ПРОТИВ РАКА ДОЈКЕ

Преглед и снимање за запослене у „Водоводу”
Поводом Светског дана борбе
против рака дојке – 24. октобра, Дом здравља Панчево
спровео је у петак, 23. октобра,
акцију превентивних прегледа
за запослене у ЈКП-у „Водовод
и канализација”. Том приликом је радницама тог јавног
предузећа урађен клинички
преглед дојке, а потом су оне
упућене на ултразвук и мамографију, који су обављени дан
касније у Дому здравља.

Рак дојке је најчешћи злоћудни тумор код жена у Србији. Сваке године око 4.000 жена оболи, а 1.600 њих умре од
те болести. Јавља се код дама
које имају најближе сроднице
оболеле од ове болести, које су
прву менструацију добиле пре
12. године и последњу после
50. године, нису рађале или су
имале први порођај после 30.
године живота, дуже време
користе хормонску терапију,

као и код оних које су гојазне,
физички неактивне и користе
алкохол и дуван.
Уколико се открије у раној
фази, рак дојке може бити
потпуно излечен. Лекари саветују женама да сваког месеца обаве самопреглед дојке,
да ураде клинички преглед и
једном годишње ултразвук,
док се мамографија препоручује после 45. године живота
на две године. У нашој земљи

се спроводи програм за рано
откривање рака дојке, скрининг мамографијом, који је
бесплатан за све жене старости од 50 до 69 година.
Лекари апелују на жене да
воде рачуна о свом здрављу и
уколико примете чворић у
дојци, промену боје и изгледа
коже дојке, појаву секрета из
брадавице или промену величине груди, да се хитно јаве
свом изабраном лекару.
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ОД ПОЧЕТКА ИДУЋЕ ГОДИНЕ

ДОБАР ПРИМЕР ИЗ ВОЈЛОВИЦЕ

ПРОМЕНЕ У РАДУ АУТО-ШКОЛА

Успешна интервенција
комуналаца

Кандидати ће
одговарати на
питања на
компјутерима и
снимаће их камере
Власници ауто-школа
скептични према
овим новинама
Од 1. јануара идуће године
досадашњи начин полагања
теоријских испита у ауто-школама постаће прошлост.
На основу измена Правилника о обуци за управљање аутомобилима, кандидати ће убудуће решавати тестове на
компјутерима, а све време током трајања испита биће снимани камерама.
Ове измене су образложене
потребом да кандидати више
не долазе на полагања, као до
сада, припремљени на једну
комбинацију питања и да се
искључи могућност злоупотреба и превара.
Власници бројних ауто-школа широм Србије револтирани су због ових промена.
Они су незадовољни зато што
ће, поред новца који су до сада већ уложили у опремање
школа, морати да дају још неколико хиљада евра за куповину камера и компјутера.
Осим тога, сматрају да није
јасно шта ће радити кандидати који не знају да раде на
компјутерима или одбију да

Још мало па ће бити снимани на испитима
дају сагласност да буду снимани током полагања испита,
што је такође предвиђено изменама досадашњих прописа.
Владимир Николић, власник и директор Ауто-школе
„Тенета”, изјавио је да поздравља сваку новину и измену
која може допринети квалитетнијој обуци кандидата за
полагање возачких испита зато што то повећава безбедност
учесника у саобраћају. Додао
је да ће се придржавати свих
измена које су прописане и да
ће их поштовати, али да не
види да ће због тога у процесу
обуке доћи до неког бољитка.

– То сматрам зато што је
примарни циљ код регуларности теоретског дела возачког испита већ постигнут када је одлучено да кандидати
морају да се припремају тако
што пре него што изађу на
испит, треба да науче одговоре на око 2.700 питања из
свих области, колико их је
тренутно у оптицају. Самим
тим не постоји никаква шанса да ће неко од полазника
моћи унапред да научи било
коју комбинацију тих питања. Има их толико да је то
немогуће. Зато не видим сврху да компјутер насумице би-

ра питања сваком кандидату.
Они се могу припремити за
полагање теоретског испита
једино ако имају довољно
знања да би га прошли. Што
се тиче обавезе да се испити
снимају, немам ништа против тога, али је то мало дискутабилно, јер ће сваки полазник морати да потпише
један образац којим даје дозволу да буде сниман – истакао је Николић.
Он је скренуо пажњу на то
да је од пре неколико година
прописано да припрему кандидата за полагање возачких
испита из прве помоћи више
не раде ауто-школе, већ теренске службе Хитне помоћи
и Црвеног крста.
Додао је да то није добро
решење и објаснио да кандидати због тога имају додатни
трошак од пет до осам хиљада
динара, што није нимало безначајно, поготово ако се узме
у обзир да морају да плате и
лекарске прегледе, који такође доста коштају.
– Не видим да је та мера
донела бољитак, нити већи
ниво медицинског знања наших возача, да би били толико способни да укажу прву
помоћ повређеном на друму.
Након што заврше ту обуку,
кандидати не знају ништа више него пре, а морају да плате, што није био случај у време кад је обука из прве помоћи била у домену ауто-школа
– закључио је Николић.

ЗАВРШЕН ВАЖАН ПОСАО

Постављено ново дно отвореног базена
Захваљујући доброј сарадњи
Јавног комуналног предузећа
„Младост” и Дирекције за изградњу и уређење града ових
дана је завршено пластифицирање корита великог базена
код Хале спортова на Стрелишту, површине 1.660 квадратних метара.
Овај посао је обављен први
пут од изградње тог базена,
шездесетих година прошлог
века, а Дирекција је финансирала радове са готово четири
милиона динара. За пластифицирање је била ангажована
једна словеначка фирма, а њени радници су и поред бројних кишних дана завршили
сав посао пре рока.
Тим поводом су отворени
базен 26. октобра обишли
члан Градског већа задужен за
спорт Александар Фаркаш,
директорка Дирекције за изградњу и уређење града Маја
Витман и директор ЈКП-а
„Младост” Милан Станишић.
– Након успешног завршетка пластифицирања у плану
су још две инвестиције: једна

је изградња тартан стазе, а
друга постављање балон-хале.
То ће омогућити покривање
отвореног базена и његово коришћење током целе године,
и по завршетку летње сезоне.
Ако буде било све у реду, што
ми очекујемо, преостало је само да се анексира уговор с финансијером радова на покривању базена, Управом за капитална улагања АП Војводине.
То је потребно зато што је првобитан уговор био орочен на
31. децембар ове године и до

тада је требало да буду завршени пројектовање, поступак
јавне набавке и сви радови. То
неће бити могуће, па је неопходно да Покрајина пребаци
новац за идућу годину како
бисмо могли да окончамо радове и да исплатимо извођаче.
Не очекујемо да ће бити проблема зато што се Дирекција
неколико пута званично обратила Управи за капитална
улагања, а и градоначелник
Панчева је контактирао с том
покрајинском институцијом –

изјавила је Маја Витман.
Директор ЈКП-а „Младост”
Милан Станишић рекао је да
је пластифицирање корита
отвореног базена значајно за
то предузеће јер ће донети
знатну уштеду у одржавању и
побољшати квалитет услуга
које „Младост” пружа купачима и члановима спортских
клубова.
Објаснио је да након што је
пластифицирање завршено,
више неће бити потребе да се
корито фарба сваке године
пред почетак летње сезоне и
да се за тај посао троши много
новца.
– Важно је и то да након
пластифицирања корита више
неће бити могуће да дође до
клизања купача на местима на
којима се улази у базен. Хтео
бих да додам и то да ће ЈКП
„Младост” проверити квалитет радова који су обављени.
Ових дана ћемо поново напунити отворени базен и пратити да ли на неком месту долази до испуштања воде – додао
је Станишић.

ПИСМО ЧИТАОЦА

Докле бука у Стевана Шупљикца?
Бројни грађани из Улице Стевана Шупљикца који станују
на потезу од Баваништанског
пута па све до Новосељанског
пута већ дужи низ година изложени су тортури и дивљању
несавесних возача, нарочито
мотоциклиста и камионџија.
С тим проблемом су највише суочени они који живе у зони раскрснице са Улицом
Илије Гарашанина. Оно што
нас већ годинама иритира, је-

Страну припремио

Михајло
Глигорић

сте то што још увек није отклоњен квар на делу пута испод
којег пролазе цеви топловода.
Пре неколико година панчевачко „Грејање” је као инвеститор прокопало пут ради
полагања цеви за топловод у
непосредној близини раскрснице са Улицом Илије Гарашанина. Ништа не би било
спорно да су извођачи радова
урадили свој посао како треба.
Међутим, топловод је постављен на брзину, а још брже и
затрпан!
Земља испод асфалта није
била довољно сабијена и с
временом се слегла. То је
узроковало спуштање асфалта
за неколико центиметара и

тада су почели проблеми, који
трају и дан-данас.
Велики број возача камиона
који туда пролазе креће се брзином већом од дозвољене,
због чега се сваки пут кад пређу преко тог дела улегнутог
асфалта, чују лупњава и тресак. Најгоре је када током ноћи преко тог дела пролазе
празни шлепери и камиони с
приколицом. Они једноставно
„прескоче” улегнуће и приликом проласка тако снажно лупе у асфалт да се од тог треска
пробуди практично цео тај
крај у насељу Тесла.
Грађани су се до сада више
пута обраћали разним надлежним институцијама, а наро-

чито „Грејању”, које посао није одрадило како треба, али до
данас ништа није предузето.
Сматрам да овим треба да
се позабаве грађевинска инспекција и надлежни за путеве. Било би лепо када би се открило ко је вршио надзор над
тим, лоше изведеним радовима и ко је потписао да је све
урађено по пропису. Користим ову прилику и да апелујем на саобраћајну полицију
да у овој зони што чешће поставља радаре и патроле, јер
ће тиме свакако допринети да
се саобраћај у овом делу улице доведе у редовне оквире.
Име и адреса
познати редакцији

Екипе ЈКП-а „Зеленило”
ових дана су интервенисале
у Војловици, у Добровољачкој улици, након што су становници тог насеља пријавили одборнику Александру
Јошићу да на неким местима гране дрвећа додирују
електричне
инсталације
„Електровојводине” и да то
угрожава нормално снабдевање електричном енергијом. Он је о томе обавестио
Месну заједницу, након чега је она послала допис Ко-

муналној инспекцији са
обавештењем о овом проблему.
Чим су добили решење
Комуналне инспекције да
реагују поводом овог проблема, радници „Зеленила”
су изашли на терен и уз помоћ камиона и дизалица
исекли гране. Како је касније оцењено, та интервенција
је била пример добре сарадње грађана, одборника, Месне заједнице, инспекцијских служби и „Зеленила”.

ПИСМО ЧИТАТЕЉКИ

Захвалност особљу
Гинекологије
Када смо смештене на Гинеколошко одељење Опште
болнице у ишчекивању операција, биле смо уплашене,
али касније се испоставило
да није било разлога за то.
Забринуте за исход операција, у почетку нисмо примећивале блиставу чистоћу
и љубазност особља, јер смо
биле уплашене од непознатог. Међутим, постепено је
било све мање разлога за забринутост.
Медицинско особље на
Гинеколошком одељењу је
љубазно, увек насмејано и
не може се чути ниједан повишен тон. Осим тога, постељина се мења два пута у
току дана, а подови су увек
чисти.
Због свега тога желимо да
похвалимо медицинско особље Гинеколошког одељења
и све медицинске сестре.
Иако им не знамо имена,

сви заслужују похвале и захвалност.
Посебно су нам остали у
лепој успомени доктори Горан Јанковић и Зоран Петровић, као и начелник Гинеколошког одељења др
Растко Васић, који је успешно обавио две операције.
За њихов успех подједнаке
заслуге имају и доктори
анестезиолози Божић и Вајдић. Користимо ову прилику да захвалимо и Татјани
Костић, главној сестри на
Гинеколошком одељењу,
као и њеној колегиници Данијели Брајовић са Одељења за ухо, грло и нос, због
пажње и љубазности које су
показали према нама.
Бивше пацијенткиње
Татјана Костић, Татјана
Богатиновски, Даница
Ненадић
и Љиљана Свирчев

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Да ли си сидро
или мотор?
У прошлом броју нашег листа питали смо вас шта је по
вашем мишљењу најгора
осуда јавности. „Панчевац”
и издавачка кућа „Вулкан
издаваштво” припремили су
по један примерак књиге
„Док је небо горело” Џили
Мекмилан за два наша читаоца или читатељке који су
најкреативније одговорили
на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове.
„Велики људи суде ми по
врлинама, мали по манама,
а ја живим живот обрнутог
параноика и понашам се
као да су се сви заверили да
ми увећају благостање.”
064/3856...
„Кад ми кажу да сам пијаница, а ја само промашио
улицу.” 064/1792...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора нај-

креативнијег одговора на
питање ко/шта може да вас
спасе. Они ће освојити по
један примерак књиге
„Успавана и вретено” Нила
Гејмена и Криса Ридлија.
То издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих
одговора.
„Поштено говорећи – да
се оствари само половина од
оног што нам је премијер
најављивао, сви ћемо бити
спасени.” 063/7417...
„Постоје две врсте људи –
сидра и мотори. Одбацићу
сидра која ме само вуку доле и удружићу се с моторима, јер они некуда иду и више се забављају.” 062/7121...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.
Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.
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ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ПАНЧЕВО

САВЕТ ГРАЂАНИМА ПРИ УЛАСКУ У ДРЖАВНЕ УСТАНОВЕ

Ухапшени шверцери
нафте

ВОДИТЕ РАЧУНА О ЛИЧНИМ ДОКУМЕНТИМА
Укинута обавеза
остављања личних
карти и пасоша на
улазу у полицијске
зграде
Грађани недовољно
свесни опасности од
злоупотребе
података о њима

Панчевачка полиција је 22.
октобра у касним вечерњим
сатима на обали Дунава код
Ковина ухапсила три особе
из околине тог места због
постојања основа сумње да
су се бавиле недозвољеном
трговином нафтом и нафтним дериватима.
Ухапшени су М. Ј. (1970),
С. Т. (1985) и П. З. (1978) у
тренутку кад су из импровизованих баржи направљених на чамцима претакали
гориво у буриће. Приликом
хапшења су им одузети:
6.250 литара нафте, 3.000
литара прерађеног уља, 200

литара моторног уља, две
барже, два моторна чамца,
седам пумпи за претакање,
две машине за намешавање
бензина и комби возило –
саопштила је панчевачка
полиција.
У току су прикупљање чињеница и лабораторијске
анализе које треба да укажу
на порекло ове робе и начин њеног стицања. Тројици осумњичених је одређено задржавање до 48 сати,
након чега ће уз кривичну
пријаву бити приведени
Основном јавном тужилаштву у Смедереву.
Д. В.

У ГРАДСКОЈ УПРАВИ 30. ОКТОБРА

Трибина Покрета
ветерана Војводине
У великој сали Градске
управе у петак, 30. октобра,
од 18 сати, биће одржана
трибина коју организује Покрет ветерана Војводине поводом петогодишњице од
оснивања те организације.
На том скупу говориће се
о новом закону о борцима,
војним инвалидима и поро-

дицама палих бораца, од
којег се очекује да олакша
социјални положај и егзистенцију учесницима ратова који су вођени током деведесетих година прошлог
века на нашим просторима,
као и њиховим најближима.
На трибини ће бити представљен САБОР (Савез борачких организација Србије), организација основана у
марту ове године ради обједињавања свих борачких

организација које делују у
нашој држави.
Једна од тема биће подизање споменика свим страдалим учесницима ратова с
територије Панчева, за шта
се Покрет ветерана Војводине залаже већ годинама,
а говориће се и о потреби да
се учесницима ратова омо-

гуће олакшице у плаћању
комуналија.
Гости трибине биће државни секретар за борачка
питања у Министарству за
рад, запошљавање, борачка
и социјална питања Драган
Поповић, народни посланик Жељко Сушец, помоћник градоначелника Новог
Сада Бојан Торбица и председник Покрета ветерана
Војводине Бранислав Михајловић.
М. Г.

Грађани који убудуће буду долазили у просторије полиције
више не морају да дежурним
полицајцима на улазу остављају личне карте и пасоше
како би добили дневне пропуснице за улазак у те објекте.
Министарство унутрашњих
послова послало је допис свим
полицијским управама широм
Србије да престану с том праксом јер такви поступци нису у
складу са Законом о заштити
података о личности и Законом о приватном обезбеђењу.
Том одлуком МУП је у потпуности испоштовао недавно
упозорење повереника за информације од јавног значаја и
заштиту података о личности
према коме задржавање личних карти и пасоша грађана
повећава ризик од злоупотреба и представља непотребну и
недозвољену обраду података
о личности.
У упозорењу повереника
посебно је наглашено да потреба за провером нечијег
идентитета увидом у његов
идентификациони документ
не сме да подразумева и његово задржавање. Наведено је и

Пример злоупотребе личних података су и телефонски позиви од стране разних фирми
да то не важи само за улазак
грађана у полицијске просторије, већ да би тога морали да
се придржавају и портири,
као и припадници служби
обезбеђења који чувају државне установе.
Нажалост, грађани Србије
још увек не воде довољно рачуна о заштити личних података, иако постоји више могућности за њихову злоупотребу. Најчешће су тзв. крађе
идентитета (отварање фирме,
куповина преко веб-сајтова
на нечије име и презиме, по-

дизање новца с туђих рачуна,
као и вређање, малтретирање
и угрожавање приватности
других лица на интернету и
њихово сексуално узнемиравање).
Пример злоупотребе личних
података су и телефонски позиви од стране разних приватних фирми приликом којих се
од грађана тражи да учествују
у анкетама или им се нуди могућност учешћа у наградним
играма тако што ће „тог и тог
дана моћи да присуствују ручку или вечери у одређеном уго-

ститељском објекту”.
Такве понуде се могу одбити
без икаквих последица, али
нема оног ко није био жртва
телефонског узнемиравања, а
да након тога није одмах помислио: одакле им мој број телефона и моје име и презиме?
Одговор на то питање је једноставан – таква угрожавања
приватности су немогућа без
упада у базе података грађана
и продаје њихових имена, презимена, адреса и бројева телефона неовлашћеним лицима.
M. Глигорић

НА КОЈИ НАЧИН ЗАШТИТИТИ СВОГ ЉУБИМЦА?

Прича о једном дворишту
Уколико желите да заштитите
свог љубимца од људи који
желе да му науде, нема надлежне службе којој се можете
обратити за помоћ – упозорава Вукашин Велашевић, власник лабрадора по имену Чарли. Он живи у заједничком
дворишту с још неколико породица. Како нам је испричао,
сви станари су као једна породица, осим једне комшинице,
с којом нико не разговара и
која је покушала у неколико
наврата да му отрује пса.
Велашевић је објаснио да је
први сукоб настао када је комшиница позвала комуналну
инспекцију јер јој смета пас
који живи у дворишту. Након
муњевите реакције инспектора утврђено је да лабрадор
живи у стану, али су му тражили да стави обавештење на
капију да има пса. Иако се понадао да се све ту завршава,
нашег саговорника је после
неколико дана запрепастио
призор када је у дворишту на-

шао отров у остацима печења
близу његовог улаза. Како тврди Вукашин, он је тада позвао
полицију, која га је упутила на
инспекцијске службе јер је
комшиница тврдила да то није она урадила. Агонија се наставила и наредних дана, када
је власник пса видео исту ста-

нарку како по дворишту баца
отрове за пацове и пужеве.
Полиција је излазила на увид,
али сем упозорења ништа није могла да уради, јер нико није отрован.
– Обратио сам се полицији,
Градској управи, комуналној
и ветеринарској инспекцији,

Секретаријату за заштиту животне средине и свуда ме је
сачекао одговор да они нису
надлежни за то. У дворишту
има мале деце, која се играју
напољу, а често кроз њега
пролазе и мачке. Овим поступцима се угрожава и њихова безбедност – забринуто
прича Велашевић.
Проблем и даље постоји, а
решења нема. Уз помоћ заштитника грађана у Панчеву,
Велашевић је успео да састави
писмене пријаве комуналној
и ветеринарској инспекцији, а
у процесу је подизање тужбе
за угрожавање безбедности. У
овој борби му је помогло Друштво за заштиту животиња и
природе „Еколибријум”, које
је упознало јавност са овом
причом. Сада Велашевић, како каже, остаје да чека пресуду, да за то време будно пази
на „дворишног” љубимца и да
се нада да неће бити озбиљних
последица ни по децу ни по
животиње.
А. Б.

ЂАЦИ ИЗ ПАНЧЕВА И СПОРТИСТИ ПОСЕТИЛИ СЛОВЕНИЈУ

Настављено започето пријатељство
Од 18. до 21. октобра ученици и наставници панчевачких
основних школа „Ђура Јакшић” и „Мирослав Мика Антић” заједно су с кадетима
панчевачког Рукометног клуба „Динамо” боравили у словеначком граду Птују, где су
их угостиле тамошње основне
школе „Људски врт” и „Младика”, као и рукометни клуб
„Драва”.
То је била друга посета
Панчеваца Словенији, а наш
град је званично представљао
Миодраг Радојковић, градски
већник задужен за просвету.
Другог дана боравка у Птују
у тамошњој градској кући је за

чланове делегације из Панчева приређен свечани пријем
на којем су се они упознали с
кратком историјом тог најстаријег словеначког града и с
функционисањем
градске
управе.
У име Панчева присутнима
се обратио Миодраг Радојковић, a у име Удружења Словенаца jужног Баната „Логарска
долина”, које је иницирало
братимљење школа, говор је
одржао председник Јосип Вебер.
Истог дана у великој сали
школе „Људски врт” одиграна
је пријатељска рукометна
утакмица панчевачких и птуј-

ских кадета. Трећи дан је био
резервисан за рекреативно
дружење и тада је за Панчевце
била организована посета куглашком клубу и базену у термама „Птуј”, а рукометаши
„Динама” одржали су са својим домаћинима заједнички
тренинг.
Вечерњи сати били су резервисани за дружење у домовима домаћина. Четвртог
дана боравка за наше ученике
је организован боравак у
школама, где су имали прилику да заједно са својим вршњацима присуствују настави на два школска часа и тако
упознају њихов рад. Након

тога је био приређен заједнички ручак у школском ресторану, а онда је уследио повратак у Панчево.
Гостопримство домаћина
одушевило је све чланове панчевачке делегације, па је најављено да ће се учинити све да
се наш град реваншира Словенцима када следеће године
дођу у узвратну посету Панчеву. Удружење „Логарска долина” наставиће да посредује у
успостављању контаката између Панчева и других словеначких градова, не само када
је реч о братимљењу школа
већ и о спорту и култури.
М. Г.

11

СЕЛО

Четвртак, 29. октобар 2015.
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НАСТАВАК ЈЕДНЕ ОД НАЈВАЖНИЈИХ ДРЖАВНИХ МЕРА

УСКОРО ПОЧЕТАК КОМАСАЦИЈЕ
У ТРИ МЕСТА
Скупштина града
дала сагласност
за Јабуку, Качарево
и Брестовац

У Глогоњу урађено све оно што је очигледно
чана, а за извођача је одабран
Грађевински факултет из Београда. Након тога би уследила
права комасација, то јест прегруписавање парцела – сумирала је Маја Свирчевић Прекић.
Када је реч о последњој одлуци Града, на основу ње је за
комасацију катастарских области Јабука, Качарево и Брестовац издвојено деведесет
милиона динара. Новац ће бити обезбеђен из два извора –
пола из покрајинске касе, а
пола из фонда који се пуни издавањем у закуп државног земљишта.
– Ускоро крећемо у лобирање по насељеним местима за
која су усвојени програми. Јабука ће имати приоритет, с
обзиром на то да се надовезује на глогоњску катастарску
област. Потом ћемо прећи на
Качарево, а Брестовац ће доћи на крају. Уколико новац за
реализацију комасације буде
стизао задовољавајућом динамиком, можда ћемо у сва три
места стартовати истовреме-

но – најавила је Маја Свирчевић Прекић.
Добровољно и бесплатно
Сада следи формирање комисија, па обилазак месних
заједница. Тамо ће се одржавати састанци на којима ће
пољопривредници добијати
основне информације од
представника градског Секретаријата за пољопривреду
и Републичког геодетског завода, а по потреби и из надлежног министарства и других институција.
– Ти скупови почеће одмах
по завршетку пољских радова,
вероватно око 1. новембра, и
биће понављани онолико пута
колико то власници парцела
буду желели. Идеја је да нам
питања достављају написмено, како бисмо знали кога да
им доведемо од стручњака.
Заинтересовани грађани се у
сваком моменту за информације могу обратити Одељењу
за привредно земљиште, које
води Владимир Сантрач, на
број телефона 308-744 – рекла је чланица Градског већа.

Према њеној најави, ускоро
треба приступити и изради
програма за све преостале катастарске области.
То је добра вест, будући да у
Панчеву, као и у многим местима, у последњих четврт века готово ништа није чињено
на отклањању проблема изазваних неуређеним пољопривредним земљиштем, нарочито када је реч о узурпацији државних парцела, запуштености атарских путева и канала и
небројеним нерешеним правним односима. Све то би било
превазиђено комасацијом.
Важно је напоменути да ова
важна мера ником не може
бити наметнута, већ је апсолутно добровољна и бесплатна. Тачније, финансира је држава, а примера ради за спровођење комасације у једној
катастарској области неопходно је између сто и сто двадесет милиона динара. Како
народни новац не би био узалуд расипан, важно је да се у
процес уђе након опсежних
припрема.

РЕАГОВАЊЕ НА ТЕКСТ „ПСИ КОЈИ СУ ’ВОЛЕЛИ’ ПОШТАРЕ”, „ПАНЧЕВАЦ” БРОЈ 4631

Санкционисати неодговорне власнике
Текст у којем је наведено да је
омољичког поштоношу ујео
пас не одговара сасвим правом стању ствари.
На самом почетку важно је
истаћи да Градски тим за решавање проблема напуштених
животиња на територији града
Панчева (заједно са удружењима за заштиту животиња)
често истиче проблем напуштених паса, који постоји не
само у Омољици него на целој
територији града Панчева, као
веома комплексан, те захтева
системско решавање. Кључни
сегмент тога је спровођење мера којима се промовише одговорно, а санкционише неодговорно власништво.
Међутим, појава је да се, супротно законским обавезама,
власнички пси не чипују и често се могу затећи на улици
без надзора. Запослени у служби „Зоохигијене” на терену
често хватају управо напуште-

– од четвртка до среде –
Банатски Брестовац: У организацији Кино-фото клуба
„Поњавица” и Дома културе,
у петак, 23. октобра, отворена је изложба фотографија
Саше Прерадовића под називом „Идеализација жене”.
Банатско Ново Село: Регионални музеј из Темишвара
започео је израду стратегије
развоја Спомен-собе Дома
културе и каталогизације
експоната. Округли сто посвећен програму националних мањина биће одржан у
четвртак, 29. октобра, од 18
сати, када ће говорити Марћел Драган, директор редакције РТВ-а на румунском језику.

За реализацију
програма намењено
деведесет милиона
динара
По свој прилици, ускоро ће на
територији града бити настављена комасација, један од
суштински најважнијих послова које држава обавља на
земљишту изван урбаних средина, у областима пољопривреде, просторног планирања,
правних односа...
Након неуспешног покушаја у Новом Селу пре четири
године и успешног завршетка
прве фазе (па привременог
заустављања) у Глогоњу, ствари ће изгледа бити померене
унапред. Наиме, Скупштина
града је на последњој седници
дала сагласност на програме
комасације за три катастарске
области – Јабуку, Качарево и
Брестовац. Претходно је тако
одлучило Градско веће, а новац за реализацију обезбеђен
је последњим ребалансом
градског буџета, пренаменом
финансијских средстава претходно планираних за уређење
атарских путева.
Глогоњ чека измене
Чланица Градског већа задужена за пољопривреду, село и
рурални развој Маја Свирчевић Прекић навела је да је почетак овог процеса на неки
начин иницирало Министарство за пољопривреду и заштиту животне средине.
– У разговорима с директорком Управе за пољопривредно земљиште сугерисано
нам је да кренемо с комасацијом, односно да то наставимо, јер се у Глогоњу већ прилично одмакло у сагледавању
фактичког стања, будући да је
преко осамдесет одсто власника земљишта показало интересовање за лицитацију.
Али поступак је стопиран због
још увек неусвојеног Плана
генералне регулације, као и
рада на изменама програма
условљеним неподударањем
на терену, односно неуцртаном трасом јужног тока. Јавна
набавка за тај посао је окон-

Месне актуелности

не љубимце, па је веома сумњива тврдња да је велики пас
који је ујео омољичког поштара заиста са улице.
На страну то што се из градске касе издваја велики новац
за исплату грађанима које су
ујели власнички необележени
пси, као и чињеница да су
многи пријављени уједи настали под сумњивим околностима и често нису поткрепљени ваљаним доказима.
Неистинита је информација
да је тај велики пас стерилисан и враћен на исто место.
Пас се налази у градском прихватилишту и та информација
је могла да се провери једним
позивом службе „Зоохигијене”, као и све остало чиме се
наведени текст бави.
Програм контроле и смањења
популације напуштених животиња, који је Град Панчево усвојио још 2011. године, као једну
од мера подразумева и методу

„ухвати–стерилиши–врати”, а
предвиђено је да се на годишњем нивоу у склопу тог програма обави 350–400 стерилизација. Битно је да наши суграђани знају да се на улице враћају
само мирне животиње које прођу процес тријаже и вакцинације и имају неког старатеља.
Чопора паса у нашем граду
нема већ неколико година
управо захваљујући спровођењу поменутог програма, а свакако да би проблема с напуштеним љубимцима било мање када би их власници стерилисали и држали у својим кућама и двориштима. Било би
их неупоредиво мање на улицама, јер је веома редак случај
да се ради о животињама које
су одрасле на улици.
У тексту је наведена и нетачна информација у вези са Законом о добробити животиња,
усвојеним 2009. године, који
не искључује еутаназију агре-

сивних и неизлечиво болесних
животиња, а за доказивање
разлога за лишавање живота
неке животиње постоје одређене процедуре. Сматрамо да је
неопходно поштовати постојеће прописе и натерати, али и
едуковати власнике да воде
бригу о својим животињама; да
их чипују, стерилишу и вакцинишу и, у случају оваквих инцидената, кажњавати их и на
тај начин пунити буџет.
Напослетку, сматрамо да је
непотребно текстовима с недовољно провереним информацијама непосредно позивати грађане на хајку на животиње, јер ионако свакодневно
добијамо пријаве о онима које
су злостављане или убијене на
суров начин.
Градски тим за решавање
проблема напуштених
животиња на територији
града Панчева

Долово: Месна заједница је
санирала коловоз у Улици
Бориса Кидрича; ових дана
ће бити насут шљунак у
Улици Вељка Влаховића, а у
плану је и асфалтирање
трим-стазе на спортском
центру. Комунално предузеће је регулисало дугогодишњи дуг за електричну
енергију, па након три године капела има струју. Књижевно-драмско вече под називом „Обрада женских разговора”, по тексту Душка
Радовића, биће приређено у
четвртак, 29. октобра, од 18
сати, у организацији библиотеке Дома културе.
Глогоњ: Комунално предузеће је расписало јавну набавку
за изградњу еко-чесме. Дечји
комад „Чаролија на крају
представе” изведен је у четвртак, 22. октобра, у Дому
културе. Десето издање манифестације „Глогоњска јесен” одржано је у недељу, 25.
октобра, у организацији локалног удружења повртара.
Песник Душан Гајић Жоља
поклонио је комплет збирки
песама „Обраћање у пролазу
– од Свилаја до Аустралије”.
Иваново: У Дому културе је
отворен омладински клуб,
који ће радити свакодневно.
Првог новембарског викенда
биће одржана тридесет четврта Омладинска републичка изложба фотографија.

Јабука: Скупштина Месне заједнице је одобрила да се на
пијачној огради, након пуштања у рад суседних локала,
отворе капије. Дечја представа под називом „Заљуби се
Цица у принца” биће изведена у четвртак, 29. октобра, у
Дому културе, а наредног дана у исто време и на истом
месту школа ће приредбом
обележити Дан јабуке.
Качарево: Пети фестивал
хумора и сатире под називом „Жаока” биће одржан у
петак и суботу у организацији Дома културе.
Омољица: Основна школа
„Доситеј Обрадовић” добила је признање на завршној
свечаности програма „За
чистије и зеленије школе у
Војводини”, одржаној у четвртак, 22. октобра, у Новом Саду. Изложба Историјског архива под називом
„250 година Војне границе”
отворена је у петак, 23. октобра, у Дому културе.
Старчево: Фирма „Шумадијапут” започела је радове у
вредности
милион
и
шестсто хиљада динара на
реконструкцији и проширењу Улице Николе Тесле, а
то предстоји и Ритској и Вршачкој улици. Концерт дечјег хора „Звончићи” прире-

ђен је у понедељак, 26. октобра, у просторијама школе. Петнаести Међународни фестивал малих тамбурашких састава биће одржан у суботу, 31. октобра,
од 19 сати, у великој сали
Дома културе, а информације о улазницама могу се
добити у локалној библиотеци или на број телефона
631-913.

ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈЕ У БРЕСТОВЦУ

Идеализација жене
Београдски аутор Саша
Прерадовић приредио је у
петак, 23. октобра, у галерији брестовачког Дома
културе, изложбу фотографија под називом „Идеализација жене”. Та поставка,
заснована на класичном
приступу и црно-белој техници, резултат је дугогодишњег истраживања нагог
тела припадница лепшег
пола.
Око осамдесет гостију у
сали Ватрогасног дома поздравио је Срећко Јанковић, председник Кино-фото
клуба „Поњавица”. Потом је
Невена Ђурић, директорка
Дома културе, прочитала
рецензију о овој изложби на
тему женског акта коју је
написала Љубица Јелисавац Катић, историчар уметности и ликовни критичар
из Београда, а и сам аутор је
захвалио организаторима и
прусутним
љубитељима
уметничке фотографије.
Прерадовић, рођен 1965.
године, живи и ствара у Београду, где је и завршио
Факултет
примењених
уметности и дизајна Универзитета уметности, одсек – примењена графика,
атеље, фотографија, на

којем сада похађа докторске студије, управо на тему
акта. Има статус слободног
уметника, као члан Удружења ликовних и примењених уметника и дизајнера
Србије (УЛУПУДС). Власник је студија „Фотон” и
истоимене школе, у којој
подучава заинтересоване за
уметничку фотографију.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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Уместо телекса
Славна Флоренс
У четвртак, 29. октобра, у
19.30, у дворани Културног
центра биће одиграна представа „Атељеа 212” „Славна
Флоренс”, коју је режирала
Ђурђа Тешић. То је истинита прича о Флоренс Фостер
Џенкинс, најгорој певачици на свету, која је четрдесетих година у Њујорку била омиљена музичка атракција. Она је изградила

оперску каријеру иако није
умела да пева, а врхунац је
достигла приликом наступа
у „Карнеги холу”. Овај бродвејски шоу и велики позоришни хит први пут је изведен у Лондону, на Вест Енду, 2005. године. У комаду
играју: Горица Поповић,
Иван Михаиловић и Тамара Драгичевић, а цена улазнице је 600 динара.

Џезић за вртић
После успешно организоване акције „Концерт у вртићу” Дом омладине ће, у сарадњи с Културним центром и ПУ „Дечја радост”,
приредити програм под називом „У сусрет 18. џез фестивалу – џезић за вртић”.
Тако ће Невена Рачић (клавир) приредити три концерта: један у вртићу „Бајка” на
Котежу (у понедељак, 2. новембра), други у вртићу
„Петар Пан” на Миси (4. новембра) и трећи у „Пупољку” на Содари (5. новембра).

Невена Рачић је основно и средње музичко образовање стекла у МШ „Јован Бандур”, а потом је
дипломирала на Факултету музичке уметности у
Београду. Учествовала је
на курсу џез певања који је
водила Арија Хендрикс у
САД и тренутно је чланица интернационалног састава „Young Music Caravan”, с којим наступа широм Европе. Невена Рачић
је добитница бројних награда.

Спремни за џез звук?
Следећег четвртка, 5. новембра, у дворани Културног центра биће отворен 18.
„Панчевачки џез фестивал”.
Том приликом публика ће
моћи да прати наступ домаћег трија „Мајамисти” (у
20.30), као и звезду овогодишње манифестације –
Курта Елинга, који ће од 22
сата промовисати свој албум „Passion World”.
Наредне вечери, 6. новембра, од 20.30, свира амерички клавирски трио „The Bad
Plus”, а потом, од 22 сата,
британски састав „Get the
Blessing”, који предводе Џим
Бар и Клајв Димер, ритамсекција култне трип-хоп групе „Portishead”. У суботу, 7.
Културни центар

новембра, у 20.30, концерт ће
у фоајеу Културног центра
одржати квартет саксофонисте Макса Кочетова, а онда, у
22 сата, полазници џез одсека Музичке школе „Станковић”. Последње вечери, 8. новембра, од 20.30, љубитељима џеза ће се представити
саксофониста Гери Барц, музичар који је још давне 1971.
гостовао у Србији у бенду
Мајлса Дејвиса, а потом, од
22.15, легендарна америчка
група „Oregon”, чији су чланови тражили да им се омогући да концерт буде без временског ограничења.
Појединачна улазница
кошта 500 динара, а комплет карата 1.200 динара.

чет пет суб нед пон

ПОРЕД МЕНЕ

уто сре

19.00 20.00 19.00 19.00 19.00
21.00
21.00 21.00 21.00

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Никад не реци никад”
Кети Зан
Сара и Џенифер су одувек
биле најбоље другарице.
Кад је дошло време за одлазак на факултет, њих две
су направиле листу ствари
које никад не смеју радити. Али довољан је један
тренутак непажње – само
једна неопрезна одлука – и
њихов живот се претвара у
ноћну мору: три године заробљеништва у подруму
немилосрдног садисте.
Десет година касније Сара настоји да води нормалан живот, све док не сазна
да би њихов отмичар ускоро могао изаћи из затвора.
Прогоњена писмима која
јој стижу од њега и утварама потиснуте прошлости,
она схвата да скривање више није опција. Мораће да
урони назад у круг очајања
и страха из којег је мислила да се извукла и да зађе

Четвртак, 29. октобар 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

ИЗЛОЖБА РАДОВА ЗОРАНА ДЕРАНИЋА И СВЕТЛАНЕ КАРОВИЋ ДЕРАНИЋ

ПОСЕТИТЕ „ИНТИМНИ МУЗЕЈ”
Када уметничке поетике
ступе у отворени,
интимни дијалог
За живот, као и за
уметност, неопходно
је бити креативан
Изложбом „Интимни музеј”,
која је отворена у среду, 28.
октобра, у Галерији савремене уметности, обухваћени су
цртежи, слике, рељефи,
скулптуре и принтови панчевачких уметника – сликара
мр Зорана Деранића и вајарке
Светлане Каровић Деранић.
Они су се представили радовима који су настајали у последњих двадесетак година, у
различитим периодима њиховог заједничког живота. Ипак,
кажу уметници, то није ретроспективна поставка.
– Овде не постоји хронолошки распоред радова, не могу
се пратити „опуси”, јер их није ни било. Све што смо радили било је окренуто ка унутра
и усмерено на истраживање
унутрашњих мера, уз велику
стваралачку радост и радозналост. Неки радови су настали учешћем на конкурсима или по позиву и изведени
су у јавном простору, док су
други настајали спонтано. Један од експоната на изложби
рађен је откад смо се упознали па до данас – каже Светлана Каровић Деранић.
Музејска поставка узета је
као оквир из више разлога. Један од њих јесте тај што су им
музејске поставке увек биле
инспиративне због богатства
и разноликости понуде и посебног односа према експона-

Идеја о заједничкој изложби развијала се годинама
тима. Такође, то је и њихова
реакција на чињеницу да два
најзначајнија национална музеја не раде већ десет година.
– Идеја о заједничкој изложби развијала се годинама
као потреба да разумемо сами
себе и објаснимо шта ми то
радимо. Тако смо и дошли до
закључка да нам није потребно никакво насилно измишљање теме, већ само проналажење оквира којим бисмо
све обухватили – каже Светлана Каровић Деранић.
Они сматрају да је за живот, као и за уметност, неопходно бити креативан. У њиховом случају, животни и
радни простор малтене су
срасли, тако да у шали кажу
да и сами некада не знају да

Два читаоца који до среде, 4. новембра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„Шта би могло да стоји на вашој листи ствари које никада не треба радити?”, наградићемо по једним примерком књиге „Никад не реци никад” Кети Зан. 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.

и стварамо – објашњава Зоран
Деранић.
Иако је Светлана скулпторка, а Зоран сликар, обоје гаје
исту страст према ликовном
стваралаштву. Оно што их
разликује јесте другачији доживљај истих ствари и могућност спајања два мишљења –
једно о форми, а друго о површини. То им, како кажу, пружа прилику да стално напредују и развијају се учећи једно
од другог.
Ово је, иначе, њихова прва
заједничка изложба и они не
искључују могућност да то
прерасте у трајну праксу.
„Интимни музеј” се може
погледати до 9. новембра, након чега ће бити приређен 45.
Салон уметности Панчева.

САЈАМ КЊИГА
ОТВОРЕН САЈАМ КЊИГА У БЕОГРАДУ

Штанд „Панчевачко читалиште” у хали 14
Предвиђене
промоције нових
књига Немање
Ротара, Вукашина
Штрекера и Марије
Белић Бибин
Највећа књижевна манифестација у региону– Сајам књига у Београду – отворена је у недељу, 25. октобра, на штанду Русије,
овогодишњег почасног
госта. Поред издања издавачких/књижарских
гиганата, на јубиларном, 60. сајму посетиоцима се пружа могућност да до 1. новембра,
од 10 до 21 сат, за 250
динара, колико стаје улазница (групна је 150, а породична 600 динара), пронађу
књиге по повољнијим ценама,

присуствују књижевним програмима и промоцијама и
сретну се са омиљеним писцима.
Као и претходних година,
наш град има свој штанд у сали 14, под заједничким називом „Панчевачко читалиште”.
Како је рекао библиотекар Горан Траиловић, организатор
наше презентације
на Сајму, ту се могу
видети издања Градске
библиотеке,
Културног центра,
Народног
музеја,
Регионалног центра
за таленте „Михајло
Пупин”, Удружења
књижевника и књижевних преводилаца Панчева, Еврорегионалног центра за развој друштва у мултиетничким срединама „Ин медијас

Нови „Квартал”
дубоко у свет опскурних
култова и древног изучавања техника мучења, где је
закопана истина стравичнија од било чега што је
могла замислити…
Шта год мислили, знајте
да је горе од тога.

ли живе у атељеу или раде у
стану.
– За нас ови радови имају
посебну интимну вредност и
зато смо и створили свој „музеј” истинских ликовних
вредности за које се свих ових
година боримо – каже Зоран
Деранић.
Занимљиво је истаћи да
они често, сваки у свом медију и на себи својствен начин,
користе материјал из окружења или оно што је одбачено и,
наизглед, неупотребљиво.
– То су материјали у којима
препознајемо ликовне потенцијале за стварање нових духовних вредности. Немогућност да се улаже у скупа средства или велике пројекте не
спречава нас да истражујемо

Уметнички магазин Удружења
књижевника и књижевних преводилаца Панчева „Квартал”,
који уређује књижевни критичар Васа Павковић, у новом,

24. броју, у одељку „Савремена
књижевност”, између осталог,
доноси поезију Милана Ђорђевића, Стане Динић Скочајић,
Тање Ступар Трифуновић, Татјане Симоновић и Зорана Вуковића, као и прозу Мише Пасуљевића, Елвире Рајковић, Јадранке Миленковић и других
аутора. Од преведене књижевности, у 24. „Кварталу” могу се
прочитати песме Пентија Сарикоскија и Мирћее Картарескуа, интервју са шведским редитељем Ројем Андерсоном и
критике рецентне домаће и
светске књижевности. Илустрације је урадио Борис Станић, а стрип Восток.

рес”, Дома омладине, Завода за заштиту споменика
културе и Туристичке организације Панчева.
Првих дана Сајма књига, у уторак, 27. октобра, у
сали „Борислав Пекић”
приређена је промоција
новог „Квартала” и песничке едиције „Најбоља”.
У том догађају су учествовали Васа Павковић, Јасмина Топић, Јасна Милићев и Бојан Васић.

Из локалног угла, пажње су
вредни и промоција нове
књиге Немање Ротара „Последњи Ромеји” у четвртак,
29. октобра, у 15 сати, на
штанду ИК „Архипелаг”, те
представљање романескног
првенца наше суграђанке
Марије Белић Бибин „Маслина”, које је најављено за
петак, 30. октобар, у 17 сати,
на штанду „Чигоја штампе”.
Нова поезија Вукашина
Штрекера „Амерички кошмар”, објављена у ЛОМ-у,
биће представљена у петак,
30. октобра, у 18
сати, у КЦ Граду.
Поред њега, своју
поезију ће читати Милена Марковић, Марко Томаш и Звонко
Карановић.

ПАНЧЕВЦИ СВИ/СВУДА

Летње и јесење колоније
Сликарка Јелена Бадњевац Ристић је у последња два-три месеца учествовала у бројним ликовним колонијама и земљи и
региону. Она је била гост у колонијама у Зрењанину, Карановцу (Хрватска), Сврљигу, Неготину, Куманову (Македонија)
и на Чардаку. Почетком октобра је била у Боровом Селу (код
Вуковара), где је приређена међународна двадесет четврта Боровска колонија. У наредном
периоду сликарки предстоји
гостовање у Луковској Бањи, а
том приликом друштво ће јој
правити уметници из Русије,

Белорусије, Украјине, Словачке, Бугарске и Србије.
Како је рекла, цео тај период је за њу био веома продуктиван, а када колоније нису
биле тематског карактера, радила је оно што јој највише
лежи и доста је експериментисала с материјалом и техникама.

Стране припремила

Драгана
Младеновић
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РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: МИЛЕНКО ПАВЛОВ, НОВИ ВЕЋНИК ЗА КУЛТУРУ

УМЕТНОСТ УМЕСТО АНДРОИДА И РИЈАЛИТИЈА
Након распада локалне коалиције СНС–ДС у септембру, на
место члана Градског већа задуженог за културу ступио је
глумац Миленко Павлов. Он је
ту функцију преузео од Јасмине Вечански, такође глумице.
На сајту Градске управе може се прочитати његова биографија, која је богата улогама у позоришту и на филму,
али и другим ангажманима
на том пољу. Наводи се и да је
његова тежња да „употреби
своје велико искуство на пољу
културе и уметности и посвети се унапређењу духовности
и културног живота свих грађана града Панчева”.
Иако је члан Градског већа
за културу кратко, тек тридесетак дана, и вероватно је то само
привремено, он је пристао на
разговор за „Панчевац”. Због
чега је преузео ту функцију,
шта су његови приоритети и како види културније Панчево –
нека су од питања на која је покушао да нам одговори.
ПАНЧЕВАЦ: Да ли сте се двоумили када вам је понуђено да
постанете члан Градског већа
задужен за културу и шта је ту
било од пресудног значаја?
М. ПАВЛОВ: Нисам се много двоумио. Од пресудног значаја је било то што желим да
својим искуством и знањем
помогнем грађанима Панчева
и околине. Овде сам волонтерски и замољен сам да будем ту бар до избора. Немам
никаквих личних амбиција,
изузев да помогнем овом граду. Доста посматрам и разумем се у готово све области
уметности, и мислим да ова
средина мора да се унапреди.
• На који начин?
– То није лако. Акценат је
свакако на младима. Треба да
осмислимо како да их одвојимо од андроида, од те лажне
шарене слике живота. Морамо им показати да је једна
књига много вреднија и може
им много више помоћи од андроида. Јер културан човек
много лакше пролази кроз
живот.
• А какве бисмо им култур не садржаје, по вашем ми шљењу, морали понудити?

Миленко Павлов: унапредити културни живот града
– Овдашње институције
културе се махом баве мање
важним, периферним уметничким стваралаштвом. Ја
сам за враћање на основе, на
класику, јер када се не зна куда даље, онда је то најбоље, па
ћемо поново правити надградње. Постоје старине које
морамо да негујемо. Мени пада на памет старчевачка култура, која је стара 7.500 година и ми смо и по закону дужни да то чувамо и негујемо.
Душа ме боли што немамо
позориште. Затворено је још
1956. године. Било би добро
да овде имамо и сопствене
представе. Горуће питање је и
оно које се тиче галерије. Морамо их имати више, а овде
тренутно немамо ниједну адекватну. Овај град треба да
одише уметношћу и културом, па можда ће неко од
младих да се очеше. Ми, дакле, не можемо да их натерамо да прате културне садржаје, али можемо да их анимирамо. То је задатак свих нас –
од Музеја и Библиотеке до
Историјског архива. Млади су
нам важни, најважнији, и морамо бар мало да их одвојимо
од ријалитија.

ИЗЛОЖБА ПАЧВОРКА У БЕОГРАДУ

Панчевке са елитом
У холу Oпштине Врачар у српској престоници 26. октобра
отворена је изложба радова у
техници пачворк, која је привукла велики број знатижељника.
Овај уметнички правац све више заокупља и наше суграђанке, а доказ да су оне успешне,
јесте и чињеница да се међу изложеним радовима налазе и
креације Љиљане Кнежевић и
Слађане Маринковић.
Када се дефинише пачворк,
обично се истиче да је реч о

интересантној техници шивења која различите комаде тканине, по одређеном шаблону,
спаја у целину. Најзанимљивији радови пачворкa обилују
бојама и креативно осмишљеним дизајном. Tом техником
рада настају покривачи, јастучнице, теписи, али и мањи
комади, попут торбица и украса за одећу. Једноставно, она
се може применити на све.
Изложба ће бити отворена
до 2. новембра.
С. Д.

НОВИ УСПЕХ ЕЛИЗАБЕТЕ ЈАГИЦЕ

Друго место за „До, ре, ми”
На Републичком фестивалу дечјег музичког
стваралаштва
ФЕДЕМУС, који је
одржан 20. октобра у
Београду, наша млада
талентована суграђанка Елизабета Јагица,
ученица шестог разреда у ОШ „Јован Јовановић Змај” и МШ
„Јован Бандур” (одсек
виолина), освојила је
друго место за текст и
музику за песму „До,
ре, ми”. Пошто је написала и
компоновала песму, она ју је

снимила у студију
МТ у Београду, под
покровитељством
Павла Богдановића, професора музике и аранжера, и
та нумера ће се наћи
на албуму који припрема ПГП–РТС.
Захваљујући награди Јагица ће
бити панчевачки
репрезентант на
Међународном
такмичењу вокалних солиста „Златно славејче”
у Македонији.

• Шта ћете конкретно прво
учинити за културу у Панчеву?
– Тренутно мој ресор не
располаже никаквим буџетом
пошто је новац за ову годину
већ потрошен, тако да осим
разговора, убеђивања и размене идеја не могу много. Прво што сам урадио, било је позивање на састанак свих директора културних институција с територије Града Панчева и они су ми рекли да им
се сада први пут дешава да
сви заједно буду на окупу...
Идеја ми је била да направим
пресек стања, да чујем у каквим условима раде и о културним садржајима, којих
скоро да и нема по насељеним

местима. И онда се питамо
како да задржимо омладину
на селу! Једно место чак нема
ни дом културе, а у неким насељеним местима нема библиотекара. Морају се намирити неке основне ствари.
• Јесте ли задовољни функционисањем установа култу ре? Имате ли неке замерке на
њихов рад?
– Радило се, наравно, али бавило се периферним и мање
важним садржајима. Заобилазила се класична музика или
су то били концерти за десетак
људи у публици. Флоскула да
људи неће да дођу на такав садржај за мене је изговор, запослени морају наћи начин да
доведу публику. Тражим да ме
директори културних институција обавештавају о свим
активностима и дешавањима.
Имам много идеја. Једна од
њих је да Народном музеју неко поклони мањи електрични
клавир, који не кошта много,
како би се приликом отварања
изложби могла чути класика.
Тражио сам од свих запослених да сви планови културних
догађања буду благовремено
завршени, како би се на једном месту могао наћи репертоар свих сеоских и градских
збивања и више не би долазило до преклапања. На томе ћемо радити и то је питање информисања.
• Хоћете ли размислити о
останку на позицији ве ћника
за културу и након избора?
– Размишљам о томе, али
не знам. Везан сам за сцену,
она је мој живот. Прихватио
сам ово привремено, али све
сам дубље у причи и желим да
неке проблеме решим.

КОНЦЕРТ САРЕ ВЛАЈИЋ

Нежни звуци у „Возу”
Концерт харфисткиње Саре
Влајић одржан је у четвртак,
22. октобра, у заиста неуобичајеном амбијенту – кафићу
„Воз”. У њеној изведби дела
Моцарта, Доницетија, Офенбаха и других музичара уживали су они који су наменски
дошли да слушају нежне, богате и племените звукове харфе,
али и гости који су изашли с
пријатељима на пиће. Млада
уметница је извела и дела
француских композитора двадесетог века Марсела Турнијеа и Габријела Пјернеа, као и
неколико евергрин мелодија...
Сара Влајић је свој музички
избор начинила у раном детињству.
– Први пут сам харфу видела
у свом омиљеном цртаћу
„Мачке из високог друштва”.

Тада сам се заљубила у њу и нисам желела ни да мислим о
другим инструментима – рекла
је Влајићева.

Талентована музичарка већ
четрнаест година свира харфу
и студент је четврте године Факултета музичке уметности у
Београду. Досад је имала неколико солистичких концерата.
М. М.

ПОВОДОМ ТЕКСТА „KАФИЋИ ИЛИ ГАЛЕРИЈА,
ПИТАЊЕ ЈЕ САД”, „ПАНЧЕВАЦ” 4631, СТРАНА 12

Простора има, а воље?
У Панчеву постоји апсурд да
Град не може да нађе адекватно место за Галерију савремене уметности, а с друге стране
постоји огромна понуда празних, напуштених простора.
Да постоји неко добро решење, сигурно би се већ нашло,
јер су сви празни простори
или правно нерешени или
треба много улагања како би
били сређени. Јавност свакако
треба стално да притиска одговорне да се нађе коначно
решење за питање правог галеријског простора.
Знамо да су, изузев Библиотеке и „Апола”, све институције културе у зградама које
су некада имале другу намену
(Магистрат, Касарна, Фи-

шгрунтова кућа). Стога би најбоље било саградити наменски потпуно нову и савремену
галерију. То изискује много
новца, али данас је у земљи
чуда све могуће. Прелазно решење може бити и привремени павиљон у јавном простору, јер је значај галерије као
градског садржаја већи од
заузетe јавнe површине. Сетио
сам се дрвеног павиљона за
Бијенале испред Музеја, који
није заживео, већ је склоњен
на крај Народне баште, што
значи да је мртав. То говори
да простори постоје и решења
има, али су људски фактор и
воља надлежних пресудни.
Александар Станојловић,
архитекта

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Фратарске приче”
Иве Андрића
Припремајући једну велику фратарску „сагу”, Андрић је објавио низ приповедака у којима су јунаци
босански фрањевци, указујући на посебан дух, начин живота и борбу ових
фратара с турском влашћу. Великодушни ентузијасти и занесењаци, рационални и мудри духовници, промућурни, довитљиви и лукави борци, али
и набусити и мрзовољни
особењаци и приучени богослови, Андрићеви фрањевци су једноставни људи, искрено предани својој
вери. Ови „Христови сиромаси”, који босанским путевима ходају боси, у мантијама од грубог сукна,
опасани конопом уместо
појасом, чувајући веру у

сиромаштву и одрицању,
прерастају у протагонисте
једног од најуспелијих Андрићевих приповедачких
циклуса.

Два најбржа читаоца који до среде, 4. новембра, у 12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Чега бисте се најтеже одрекли?”, наградићемо по једним примерком књиге „Фратарске
приче” Иве Андрића. 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

Најбоље на сцени
Миљана Крашић,
дипл. менаџер
у култури и ди-џеј
АЛБУМ: Након петнаест година паузе састав
„St. Germain” објавио
је 9. октобра нови албум, под називом „St.
Germain”. За разлику
од прошлог це-деа, на
којем спаја џез и хаус
ритмове, Ludovic Navarre овог пута инспирацију тражи у афричкој
традиционалној
музици, претежно малијској. Он комбинује
оригиналне афричке
инструменте, попут коре, балафона, сокуе и
жичаног инструмента n’goni, са електричном гитаром
и саксофоном, а све то са
електронским секвенцама.
Три нумере изводе карактеристични малијски вокали,
а свирају и музичари из
Бразила, Сенегала, са острва Мартиника и Гваделупа… Спој традиционалне
афричке музике са електронским ритмовима и
блузом који се провлачи
кроз неколико нумера чини
овај албум вредан пажљивог слушања. Његова промоција подразумеваће турнеју групе „St. Germain”,
која у Београду наступа 2.
новембра.
РАДИО: Оно што бих такође препоручила када је у
питању музика, јесу интернет радио-станице: словеначки радио „Нула” и канадски радио „Wefunk”. Обе
емитују најбоље од соул,
фанк, хип-хоп и џез музике
и представљају неисцрпан
извор ових не тако популарних жанрова код нас,
укључујући класике, као и
њихове обраде.
СЕРИЈЕ: Издвојила бих
шведско-данску
серију
„Мост” (Bron/Broen), која је

урађена по новели Арне
Дах и у којој главне улоге
тумаче Ким Бодни и Софија Хелин. Ова криминалистичка серија о мистериозним убиствима има одличан заплет, који је прилично реалистично приказан,
уз сјајне ликове и јако добар одабир глумаца. Ако сте
љубитељ породичних серија, погледајте британску серију „Downton Abbey”, која
кроз шест сезона прати судбину аристократске породице пре и за време Првог
светског рата, паралелно са
судбинама нижих сталежа
и њиховим прилагођавањем времену пуном промена. „Downton Abbey” је
ушла у Гинисову књигу рекорда као најнаграђиванија
серија, с најпозитивнијим
оценама критичара.
ОД ПИСАЦА бих издвојила
Рјуа Муракамија, савременог јапанског књижевника
који у својим књигама: „Аудиција” (по њој је снимљен
истоимени филм у режији
најзначајнијег живог јапанског режисера Такашија Мике), „У мисо супи” и „Плаво,
готово прозирно” сагледава
токијске улице из једног сасвим другачијег угла.
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СЕВЕРНА ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА И ДАЉЕ АКТУЕЛНА

ИМА ОЗБИЉНИХ ИНВЕСТИТОРА
Разговори трају
заједно са стварањем
услова за улагања

НАСТАВЉЕНА ПРОИЗВОДЊА У „АЗОТАРИ”

Тржиште ће бити
добро снабдевено
Пуштањем у рад погона
Енергетика и Амонијак ових
дана је, после успешно завршеног ремонта, поново настављена производња у
„Азотари”. У понедељак, 26.
октобра, пауза је и званично
завршена и фабричка постројења су почела да се постепено уходавају.
Заменик директора „Азотаре” Миљан Ђуровић изјавио је прошле недеље, после
ватрогасне вежбе одржане у
тој фабрици, да ће у наредном периоду тржишту бити
испоручено довољно вештачких ђубрива по нешто
нижим ценама у односу на
досадашње јер је појефтинио гас.
– У наредној сезони пољопривредници могу очекивати благи пад цена јер је пала
цена гаса као наше основне
сировине за производњу
амонијака, а падају и цене
на светској берзи. Зато ће
пољопривредницима бити
понуђени повољнији услови

за куповину ђубрива и повољније цене. Производићемо стандардни програм. То
су ђубрива САН, КАН, карбамид, уреа и УАН. Укупне
количине планиране су на
нивоу око 350.000 тона за
2016. годину – истакао је
Ђуровић.
Подсећамо, „Азотара” је
саопштила да је ових дана,
први пут откако ради погон
Амонијак 3, обезбеђен стални мониторинг гасова и
производа сагоревања. То је
важно јер је допринело знатном смањењу количине
штетних гасова који се испуштају у атмосферу.
„У овом тренутку и у старијем фабричком постројењу Киселина 1 вршимо замену катализатора. Тиме ћемо смањити испуштање
азотних оксида у атмосферу
и прекинути испуштање жутог дима изнад града и фабрике”, наглашава се у саопштењу „Азотаре”.
М. Г.

Капитални планови локалне
самоуправе нису се променили с персоналним променама
у врху власти и скупштинској
већини. Тако бар стоје ствари
када је реч о северној индустријској зони, на чијем уређењу је инсистирао претходни
градоначелник Павле Раданов, а сада и његов наследник
Саша Павлов. То је значајна
промена досадашње праксе
да се готово сви планови
претходника склоне у страну
и све крене испочетка.
Павлов је изјавио како је
подручје уз раскрсницу путева за Јабуку и Качарево једна
од ретких градских зона где
може да се инвестира, па локална власт ради на стварању
услова да се то и догоди. Градоначелник је открио да су у
току разговори са заинтересованим улагачима.
– У претходном периоду
било је неколико разговора о
стављању тог простора у
функцију. Могу са задовољством да кажем да су наши
саговорници показали врло
озбиљне намере и мислим да
ћемо већ до краја ове године
моћи да објавимо неке од тих
пројеката, јер ћемо морати да
у буџету за 2016. планирамо
средства за њих – рекао је Павлов.
Градоначелник је нагласио
како је инфраструктурно опремање северне зоне основни
предуслов за инвестирање, при
чему је апострофирао изградњу канализације које у том делу града уопште нема. Он је
подсетио да је то део великог

посла израде потамишког колектора и седам километара
канализационе мреже која
треба да споји „Луку Дунав” с
качаревачким путем. Павлов је
рекао како Институт „Јарослав
Черни” израђује пројекат за
ове објекте који би требало да
буде завршен до јануара. Он ће
садржати процену трошкова и
етапну изградњу.
– Тај пројекат ће се радити
у фазама, јер је веома велики
и не може да се заврши у јед-

ној години. Настојаћемо да се
у првој фази раде најпре канализација од „Луке Дунав”
до Црвеног магацина, због пословне зоне Мали Рит, и мрежа у северној индустријској
зони с малим постројењима
за прераду отпадних вода која
би требало да послуже док све
не буде завршено и повезано
на потамишки колектор. На
тај начин ће пре завршетка
целог пројекта две пословне
зоне моћи да буду стављене

ПРЕКОГРАНИЧНА САРАДЊА С РУМУНИМА

ВЕЛИКИ УСПЕХ ПАНЧЕВАЧКОГ ХОРА

Почео нови конкурс

„Вокал тин” може све!

ЕУ планирала
50 милиона евра
за пројекте
Регионална канцеларија за
прекограничну сарадњу из
Темишвара је у четвртак, 22.
октобра, у Регионалној привредној комори Панчево
одржала семинар с циљем
информисања свих заинтересованих за учешће у новом циклусу претприступних програма Европске уније намењених развоју прекограничне сарадње Румуније
и Србије.
Укупан буџет за финансирање заједничких пројеката
партнера из две земље износи 50 милиона евра, од чега
су 22 милиона намењена за
стратешке програме. Своје
идеје могу кандидовати регионални и локални органи
управе, предузећа, установе
и организације из најразличитијих области рада. Поред
органа јавних власти и непрофитних организација,
право учешћа на конкурсу
имају сви који се баве привредом, спортом, културом,

образовањем, здравством и
туризмом, па чак и верске
организације.
Услов је да пријаву пошаљу најмање две сродне партнерске организације или институције са обе стране границе и да су с подручја румунских жупанија Тимиш,
Караш-Северин и Мехединци, односно Севернобанатског, Средњобанатског, Јужнобанатског, Борског, Браничевског или Подунавског
округа у Србији.
Предлози пројеката се
примају до 15. јануара 2016,
а крајњи рок за подношења
предлога стратешких програма је 15. март наредне
године. На сајту www.romania-serbia.net заинтересовани могу наћи сва неопходна
упутства и податке. По томе
што је сала панчевачке Привредне коморе у четвртак
била пуна, може се закључити да ће конкуренција бити
велика, што и не чуди када
се има у виду да је велика
сума новца намењена реализацији наредног циклуса
прекограничне сарадње.
Д. В.

Један од девет такмичара који
ће се борити за вредну награду од 20.000 евра у оквиру новог музичко-сценског спектакла „Ја могу све”, чије емитовање почиње у недељу, 1. новембра, од 21 сат, на РТС-у,
биће и хор „Вокал тин” Музичког центра „Вокали” из
Панчева.
Након ригорозних аудиција
за овај шоу РТС-а и продукцијске куће „Емоушн” 15 певача панчевачког тинејџ-хора,
под руководством професорке
Маје Ђокић, успело је да одушеви жири и нађе се међу 50
одабраних. Чињеница да је на
аудицији било више од 1.000
учесника, довољно говори о
томе колико су се наши распевани тинејџери и тинејџерке
истакли својим умећем.
У овом шоу-програму надметаће се деца узраста од
шест до четрнаест година и
учесници старији од 55 лета, а
и једни и други имају задатак
да докажу да за уметнике године нису важне и да их све
повезује љубав према музици

и плесу. Сваке недеље од 21
сат имаћемо прилику да на
малим екранима гледамо певаче, плесаче, инструменталисте и хорове. Поменутих 50
учесника подељено је тако да
ће се такмичити или као појединци или као групе, те ће
жири који чине Даница Максимовић, Рамбо Амадеус, Жика Николић и Константин Костјуков заправо оцењивати девет такмичара. Хор „Вокал
тин” наступаће у саставу
„Бенд & Вокали” заједно с ви-

олинистом, челистом, басистом, гитаристом и бубњаром.
Шоу ће трајати 13 недеља, а
сваки пут ће учесници имати
другачији задатак и бираће се
победник емисије, коме ће
припасти награда у износу од
1.000 евра. Но, како овај спектакл има хуманитарни карактер, сваки од победника ће
освојени новац уплаћивати у
хуманитарне сврхе, тамо где
сматра да је то најпотребније.
У последњој емисији гледаоци
ће одлучивати о победнику

на располагање инвеститорима – објаснио је Павлов.
Он је додао како се нада да
ће „Јарослав Черни” успети да
уважи ове планове, те да ће
ЈКП „Водовод и канализација” моћи да реализује радове
како би инвеститори добили
неопходне услове за рад. Поред тога, у току је и јавни позив за изградњу приступне саобраћајнице од северне зоне
до пута за Качарево.
Д. Вукашиновић

читавог такмичења, кога очекује награда од 20.000 евра.
– Јако сам поносна и пресрећна због тога што ми се након вишегодишњег улагања
енергије, знања и упорности
указала прилика да на најлепши начин представим нашу
дивну и талентовану дечицу, која вредно раде с професорком
Мајом Ђокић. Како чланови нашег састава „Бенд & Вокали” долазе из различитих градова, биће заиста напорно ускладити
све пробе и снимања. Но, то за
нас неће бити препрека, јер ће
учешће у програму овако великог формата сигурно бити дивно и несвакидашње искуство за
све учеснике – изјавила је Јелена Цветић, оснивач Музичког
центра „Вокали”.
Панчевке и Панчевци, сваке недеље у 21 сат даљински у
руке и гледајте први програм
РТС-а! Пратите наше младе
суграђане, уживајте и навијајте. Јер они заиста могу све! Па
чак и да стигну до првог места. Ми им то од срца желимо.
Д. К.

ПОГОДНОСТИ У „ПИРЕУС БАНЦИ”

Специјалне понуде за штедише
Иако „Пиреус банка” и иначе
има најразноврснију понуду
орочене штедње, која поштује
принцип повољних камата
365 дана у години, поводом
овогодишње Недеље штедње
та банка је одлучила да додатно награди штедише.
Специјална понуда „Пиреус
банке” првенствено важи за
„Пиреус 50” орочену штедњу у
динарима и еврима, која уз
атрактивне камате клијентима

ставља на располагање до 50 одсто положеног улога без прекида орочења. „Пиреус 50” орочена штедња у еврима клијентима
омогућава стимулативне каматне стопе, које се крећу од 1,50%
годишње за орочења на шест месеци до чак 1,80% годишње за
штедњу на 12 месеци. Посебна
погодност ове понуде јесте чињеница да клијент задржава договорену камату чак и уколико
раније подигне своја средства.

Клијенти који се одлуче за
„Пиреус 50” орочену штедњу у
динарима, уз значајно више каматне стопе, које иду и до 6%
за средства положена на три
месеца, односно до 6,35% за
орочења на шест месеци, добијају и целокупан износ камате
без икаквог одбитка на име пореза. Овај тип штедње намењен
је клијентима који желе да значајно увећају свој капитал, али
и рачунају на могућа улагања.

Једнако атрактивна понуда
важи и за „Пиреус 100” орочену штедњу у еврима. Она
подразумева камату од 2,25%
за орочење на 25 месеци. Погодност овог производа огледа се у каматној стопи која
расте сразмерно дужини
штедње, чиме се у случају разорочења приписује камата
предвиђена за достигнути период орочења.
Д. К.
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ВОЗИЛО КОЈЕ ЈЕ ДОБИЛО РАТ

„ИДЕНТИФИКАЦИОНИ” БРАНИК

Теренац какaв данас
знамо
„Џип вилис” је
поставио стандарде
Творац возила, које је поставило нове стандарде када је
реч о кретању по неприступачном терену, јесте Џон
Норт Вилис. Он је 1912. године купио фабрику аутомобила
„Оверланд” и започео производњу својих модела. Током
предратног периода у компанији „Вилис–Оверланд” правили су се аутомобили који су
били међу најлепшим и најнапреднијим у Сједињеним
Државама. Међутим, времена
су се мењала...
Три понуђача на тендеру војске
Док је рат беснео Европом
крајем тридесетих година,
америчка војска захтевала је
ново лако, извиђачко возило с
погоном на сва четири точка.
У јуну 1940. објављен је конкурс за командно-извиђачко
возило с међуосовинским растојањем од два метра, чија
тежина не сме да прелази 950
килограма. Прототип је морао бити направљен у рекордном року од 49 дана, а три понуђача су се јавила на конкурс: „Бантам”, „Форд” и „Вилис”.
„Бантам” је два дана пре
истека рока предао свој прототип с мотором од 48 коњских снага. Војна комисија је
за три недеље прешла 5.600
километара по најтежим полигонима. Ново возило се није распало и извештај је био
повољан, након чега је проглашен победник.
Против воље победника
конкурса с плановима „Бантамовог” модела упозната су и
друга два учесника. Донета је
одлука да све три компаније
произведу по 1.500 прототипова. У новембру 1940. испоручени су пробни модели и
почело је. Аутомобили су би-

Уколико причате мобилним
телефоном током вожње,
шансе да доживите, односно
изазовете саобраћајну незгоду расту за 400 одсто.
На електричном аутомобилу „тесла с”, током експлоатације, потребно је мењати
свега шест компоненти: четири гумe и два брисача.

ли наизглед слични, али су се
значајно разликовали у перформансама. „Вилис” се нашао на мукама јер је његов
модел био 120 килограма тежи од прописаних 950, а
„Форд” са својим тракторским мотором од 40 коња није могао да се мери са агрегатима друге две фабрике.
Нови захтеви
У међувремену војска је допунила листу захтева. Тражено
је да возило може да развије
брзину већу од 88 километара
на час, да може да прегази поток дубине до пола метра и да
се креће по бочном нагибу од
35 степени. „Форд” и „Бан-

там” су брзо испунили тражено, док је „Вилис” заостајао.
Војска је захтевала од „Вилиса” да смањи тежину за десет
одсто, али да мотор мора
остати непромењен, јер је био
изузетно поуздан.
Тако су уз помоћ стручњака,
који су својим техничким решењима олакшали шасију и
каросерију, челници „Вилиса”
на крају добили посао, а њихов
модел МБ постао је стандардно возило армије САД. Уз уговор, фабрика је добила и листу
захтева које је морала да испуни. Поред побољшања на акумулатору, генератору, филтеру ваздуха и резервоару за гориво, стандардни „џип” опре-

мљен је ратним светлом, лопатом и секиром, носачем цираде, куком за приколицу, ручну
кочницу на средини инструмент табле. И тако је настао
„џип” у свом препознатљивом
издању.
Према једној причи, име је
добио по ознаци „џи-пи” која
је означавала скраћеницу за
возило опште намене.
„Вилис–Оверланд” пре рата
није био аутомобилски гигант
и своја постројења прилагодио
је ратној производњи „џипа”.
После рата се наставила производња путничких возила, али
компанија није могла да занемари потенцијал теренског возила за цивилно тржиште.

У једном издању часописа
„Популарна механика” из
1931. године промовисан је
један од начина идентификације несавесних возача.
Наиме, идеја је била да се у
браник угради посебан механички систем, који ће при
удару у друго возило или пешака, избацити плочицу на
којој се налазе подаци о
власнику аутомобила и број
регистарске ознаке. На тај
начин би се лакше идентификовали починиоци који
побегну с места незгоде.

Први аутомобил који се
масовно производио јесте
модел „олдсмобил”, који је
имао закривљен предњи
крај, а прављен је у Детроиту током 1901. године.
Аутомобил је тако и назван – „закривљена табла”,
а произведен је у 425 примерака. Његов творац Ренсом Ели Олдс за производњу је користио технику
траке за склапање, коју је
касније усавршио његов
главни конкурент – Хенри
Форд.
У периоду од 1900. па до
1945. године у Сједињеним
Државама је основано и угашено око 1.650 ауто-компанија.
Од ове године држава Невада у САД ће почети издавање таблица за аутомобиле
који поседују систем самоуправљања.

- - - - - ПОЛОВЊАК - - - - -

ДОСТОЈНА ЗАМЕНА
У ВИСОКОЈ КЛАСИ

Упркос паду популарности
великих, масовно произведених, ексклузивних аутомобила деведесетих година,
„Пежо” је крајем двехиљадите лансирао „607”. Са
стилом који подсећа на мање моделе тог времена, широком и пространом унутрашношћу, овај аутомобил
има квалитете који се очекују од овог модела.
При куповини треба
обратити пажњу на електрику, проблеми нису непознати. Треба проверити геџете у кабини, пумпу и квачило код дизел мотора
ХДИ, дискове на свим точковима.
Путници имају пуно простора у кабини, а луксузна,
кожом пресвучена, седишта
доприносе угодној вожњи.
Јефтинији модели су комфорнији од снажније верзије са мотором В6 због тврдог
ослањања и великих точкова. Дизелаши од 2.000 и
2.200 кубика су добри, али
бензинац 2.2 треба избегавати јер троши готово идентично као најснажнија верзија са шест вентила.
Откако је лансиран, овај
„пежо” се продао у малој

количини. Упркос томе
што је реч о добром ауту с
пуно опреме, купци су наставили да пружају отпор
непрестижним
масовно
произведеним аутомобилима високе класе и радије се
опредељују за „бе-ем-ве”
серије 7 или „мерцедес” Це
класе.
Као и код осталих великих аутомобила, дизели се
чешће купују од бензинаца.
„Пежоови” ХДИ мотори добро су се показали у пракси
и лепо се одазивају на папучицу гаса.
С гледишта перформанси, унутрашњег простора,
понашања у вожњи и квалитета израде, „Пежо” је постигао много својом престижном лимузином. Захваљујући цени, ови аутомобили
представљају добар избор за
купце који нису спремни да
плате скупље и популарније
аутомобиле немачких произвођача.

Страну припремио

Немања
Урошевић
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ГОЛФ 2, 1.6 Д, 1989, регистрован, власник, фиксно
600 евра. 064/327-56-70.
(СМС)
ОПЕЛ астра 2001, пежо
206, 2004, на име купца,
замена. 064/199-43-42.
(207740)
ПЕЖО 206, 1999, бензин,
металик плав, панорама
кров, повољно. 064/17691-85. (208128)
ПРОДАЈЕМ голф 2, 1986.
годиште.
633-495.
(208131)

ПРОДАЈЕМ ауто-приколицу и шпидитер две и по
тоне.
063/190-36-81.
(208194)
ПРОДАЈЕМ бора фолксваген, 1.9 ТДИ, 2002,
3.000 евра. 063/354-221.
(208215)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
флорида 1300, бензин,
плин, регистрован до 4.
августа 2015. 064/158-0190, 013/322-164. (208233)

ПРОДАЈЕМ заставу 128
скала, 55, регистрован до
7. јуна 2016. Тел.
064/924-59-85. (208379)
ПРОДАЈЕМ форд фокус
2002, регистрован, у фулу.
060/488-38-15. (208389)
СИТРОЕН саксо, 1.5 дизел, 2003. годиште, регистрован, 1.450 евра.
064/300-40-01. (208411)
МЕРЦЕДЕС вито 2003,
путнички комби, одличан, замена. 064/300-4001. (208411)
ПРОДАЈЕМ југо 55, има
плин, 1994. годиште.
063/896-49-78, 355-709.
(208432)
БМВ 318 Д, тјуринг М пакет, рађен по наруџбини,
караван, 2004. 064/22444-51. (208449)
ЈУГО темпо 1.1, 2004, прва боја, регистрован до 4.
маја 2016, 700 евра.
063/755-85-84. (208458)

РЕНО 4, 1991. годиште,
солидан, регистрован до
28.
јануара
2016.
064/446-22-01. (208140)

ЏЕТА 16, одлично стање,
регистрован, власник, цена по договору. 061/17713-50. (208325)

ПРОДАЈЕМ форд мондео
караван, 1998. годиште,
странац, 1.6 бензинац,
250 евра. 061/130-19-90.
(208178)

РЕНО клио 1.2, 2002,
клима, ел. подизачи, централна брава. 064/95608-66. (208363)

ПОЛОВНЕ гуме из Немачке, R 13, R 14, R 15, R
16, 15 евра комад.
061/130-19-90. (208178)

ПРОДАЈЕМ кабине за раковице или мењам за крила.
063/812-82-62,
061/189-24-19. (208371)

ВОЛВО С 70 Т 5, аутоматик, црне боје, 1997. годиште, у екстра стању, фул
оперма, регистрован до
јула
2016.
године.
060/757-50-64. (208462)
ПРОДАЈЕМ лада нива
2004. године, 57.000 км,
плин атест. Тел. 062/357540. (208483)
ПЕЖО 307 1.4 ХДИ, 5 В,
регистрован, 2002, власник.
060/351-86-13.
(208488)

marketing@pancevac-online.rs

ПАСАТ, 1990, бензин +
плин (2018), и мотокултиватор ИМТ 506. Драган.
064/386-47-52.
(208493)
ПАСАТ Б 3, 1992, 1.8 бензин, гас, опрема, регистрован
до
августа.
064/179-28-61. (208504)
ЛАНОС 2003, 5 В, клима,
плин, фабричко стање,
2.150, замена. 065/80911-83. (208520)
ПРОДАЈЕМ рено меган,
2007, караван, регистрован до октобра 2016.
064/224-13-87. (208537)
ЗАСТАВА 101 скала 55,
’96, истекла регистрација.
064/130-36-02. (208538)
ПУНТО 1.2, 8 В, 2006, застава 10, клима, прешла
62.000, власник. 064/13036-02. (208538)
КЛИО 1.5 ДЦИ, 2002, регистрован до јуна 2016,
екстра хитно. 065/633-3085. (208554)
ПРОДАЈЕМ пасат 2.0
ТДИ, 4 мотион, 2008.
063/831-80-69, 065/83180-69. (108568)
РЕНО сеник, 2001, 1.9
ДЦИ, регистрован, власник.
061/190-17-62.
(208569)
ОПЕЛ астра Г 1.7 ДТИ,
2003. годиште, регистрован целе године. 064/59364-86. (208570)
ПРОДАЈЕМ нов џип форд
куга,
2015,
хитно.
063/899-37-08. (1085839
ФОЛКСВЕГЕН џета 1989,
1.6 дизел, одличан, 900
евра.
063/256-191.
(208580)
ФОЛКСВАГЕН пасат 3,
1993. годиште, 2.0 бензин, нерегистрован, комплет
или
делови.
063/256-191. (108580)
ФИЈАТ стило, 2001, 1.9
ЈТД, петора врата, очуван, одржаван, вреди видети, клима. 065/910-3535. (208592)
РЕНО сеник 1.4, бензин,
2002, стање одлично, мали потрошач, клима.
063/286-031. (108592)
РЕНО лагуна 2001, 1.9
ДЦИ, лимузина, алу фелне, очуван, власник.
065/910-35-35. (208592)
ДАЕВУ такума, 2003, 1.6
Б, петора врата, клима,
метан.
064/085-52-38.
(208594)
ПЕЖО 206, кабрио 1.6
ХДИ, 2006, металик црн,
фул опрема. 064/085-5238. (208594)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 - 500
евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21. (208232)
КУПУЈЕМ возила до
3.000 евра, исплата одмах.
064/300-40-01.
(208411)

ПРОДАЈЕМ велику зидану гаражу, локација центар Стрелишта. 061/23305-53. (208234)

МАШИНЕ

ИЗДАЈЕМ гаражу на
Стрелишту. 064/386-5187. (108468)

ПРИКОЛИЦА утва, 3 тоне, кипер и плуг леопард,
две бразде. 064/074-5515. (208017)

ОТКУП свих врста возила
и катализатора, продаја
делова. 063/782-82-69,
066/409-991. (108246)

ОТКУП свих врста возила, небитно стање, долазим на ваш позив од 100
до 2.000 евра. 068/42395-60. (208246)

ОТКУП свих врста возила
од 80 до 1.500 евра, продаја половних делова.
069/203-00-44, 064/55231-19. (108246)

КУПУЈЕМ све врсте возила до 3.000 евра, исплата
одмах.
065/809-11-83.
(108520)

ПРОДАЈЕМ гаражу, Браће Јовановић 133, 2.400
евра. Тел. 069/540-63-33,
зидана, лево. (208508)

ГАРАЖЕ

АПАРАТИ

НА ПРОДАЈУ гаража метална, на Стрелишту.
063/164-61-52. (206725)

ТВ половни, из увоза, 37,
54, 72. 348-975, 066/348975. (208270)
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АПАРАТИ

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
16 мм и све врсте видео
касета квалитетно преснимавам на ДВД. 343563,
063/288-278.
(208142)

ПРОДАЈЕМ лежај и фотељу од еко-коже беле боје,
очувано. 060/ 696-93-55.
(10825)

ВЕШ-МАШИНА, замрзивач и половни делови од
веш-машина. Тел. 25205-10,
063/703-76-07.
(208481)

ПОКЛАЊАМ кера старог
десет месеци, полутеријер мешанац. 064/441-8653. (208272)

КУПОПРОДАЈА

ПРОДАЈЕМ ремонтоване,
офарбане комплет сређене као нове, ТА пећи.
065/344-49-30. (208274)

ПОНУДА

КАПИЈУ продајем, дужина 7 метара, састоји се од
два крила. 063/736-38-98.
(СМС)
НА ПРОДАЈУ мобилни
телефон cat b25, нов, у
кутији, фул опрема, две
картице, један слот на
„Телеком”, а други откључан за друге мреже.
064/125-99-23. (СМС)
ПРОДАЈЕМ одличну стару грађу, салонит плоче и
стару циглу. 064/648-2461. (205154)

ПРАСИЋЕ
продајем.
064/117-45-81. (108277)
ШПОРЕТ смедеревац врло мало коришћен, повољно.
064/944-13-25.
(108284)
ПРОДАЈЕМ прасиће 210
динара, кауч и две фотеље, 5.000 динара и прекрупач 10.000 динара.
Тел.
063/185-22-74.
(208136)

ПВЦ столарија, половна,
из иностранства, телевизори – више врста и величина.
061/130-19-90.
(208178)
ПЕЋИ за централно грејање, на гас, валиант, више
комада,
200
евра.
061/130-19-90. (208178)
ВЕШ-МАШИНА електролукс, четири године стара, неисправан лежај,
3.000.
063/713-79-16.
(208223)

ГОЛУБАРИ, на продају
протеински сирак, могућ
превоз,
Ковачица.
062/442-159. (207100)

СВИЊЕ дебеле и прасићи
на продају. 372-768,
064/172-44-10. Пелистерска 24. (207238)
ПРОДАЈЕМ половну дрвену столарију од двоспратне куће, повољно.
065/201-01-40. (208108)

ПРОДАЈЕМ француски
кревет и две комоде, и
комплетну спаваћу собу,
орман, брачни кревет, комода.
063/272-386.
(108286)
ТА пећ 2,5 кв, мало коришћена, одлична, 7.000
РСД.
065/361-13-13.
(108293)
ПРОДАЈЕМ половне канцеларијске столове. Тел.
064/246-02-70. (208294)
ТЕЛЕВИЗОР, клупе, колица метална, алат, тушкабина, прозори вакум.
064/635-77-42. (208313)

013/632-145, 060/500-3091, свињске полутке на
продају. (208396)

БРИКЕТ буков, без лепка,
калоричан,
исплатив,
4.500 динара кубик, преостала количина, достава.
064/482-65-53. (108310)

ПРОДАЈЕМ пећ алфа 20,
за етажно грејање, елеватор 10 метара, фелне 14
рупа 5. 063/436-761.
(208414)

БАШТЕНСКА фреза рапид 300-35, класик, denmark.
013/626-926,
064/401-61-50. (208126)
НА ПРОДАЈУ ремонтован
алфин камин. 061/62581-77. (208139)

БЕТОНСКИ блок 30, 35,
45, 65 динара. ЗТР „Луна
плус”, Црепаја. 069/27573-94. (207101)

ПРОДАЈЕМ пуромат за
прање возила и гуме 16514, пунто. 062/655-244.
(208159)

СВИЊЕ дебеле продајем.
064/117-45-81. (207230)

УГАОНА гарнитура за седење, из Италије, веома
очувана, несвакидашњег
облика, 2,70 х 1,95.
065/536-27-02. (208160)

ПРОДАЈЕМ тучане радијаторе, дечји креветић и
круњач-прекрупач.
064/040-82-72. (207796)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, као нове, достава, монтирање, гаранција.
060/080-32-15. (208165)

ПРОДАЈЕМ: циглу велики и мали формат, бибер
цреп, салонит плоче, повољно.
064/122-69-78.
(208245)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, кухиња 10.000 динара.
063/773-45-97, 371-568.
(208247)

ФРИЖДИЕР, веш-машина, суђе, шпорет равна
плоча, ормани, комоде,
регал, тросед + фотеље,
сто са столицама, ТВ сточић, шиваћа, усисивач,
грејалица. Тел. 063/86182-66. (208429)

ПРОДАЈЕМ регал 4 м дужине, трпезарија, комода
2,20, витрина стаклена,
ручни циркулар вомакс.
064/616-47-67. (208331)
ТА пећ цер, 3 кв, с колицима, фрижидер обод 145
л.
064/394-06-20.
(208368)

ДВОСЕД, очуван, на продају, 3.000. 064/324-1116. (208399)
ПРОДАЈЕМ нову циглу, 8
динара комад. 064/17888-98. (208408)
НА ПРОДАЈУ штенци
златног ретривера. Тел.
066/358-201. (208415)

ПРОДАЈЕМ боце за аутогено варење. Тел. 366522,
063/807-27-07.
(208253)
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,
сушење, тепихе, разно.
063/107-78-66. (ф)

ПРАСИЋИ, плуг, приколице, задња гума са фелном 13,6 х 38 и опел омега на продају. 323-123.
(208346)
АЛУ ПВЦ столрија, нова,
пловна, алуминијумска
ограда,
гелендери.
063/801-84-76, 065/80184-76. (208343)
ПРЕОСТАЛИ
брикет,
4.300 кубик буква и храст
с превозом. 061/296-9167. (и)
ПРАСАД на продају,
услужно клање, печење и
превоз, договор. 063/314454. (208383)

ФРИЖИДЕР беко комбиновани, 145 цм висок, самоотапајући фрижидер
168 л (доле), замрзивач
54 л (горе). Као нов, у гаранцији. 060/555-25-42.
(108416)
ПРОДАЈЕМ
пијанино
смоленск, одлично очуван, три педале. 063/83581-90. (108422)
МАНГУЛИЦЕ, јарићи,
чичока, стари механизми, могућа замена.
062/431-815. (208418)
ФРИЖИДЕРИ, замрзивачи, веш-машине, сушилице, ЛЕД, ЛЦД ТВ из Немачке.
Гаранција.
062/824-23-21. (208515)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ половне кревете, фотеље, дечји креветац, дрвене прозоре 120
х 140 и балконце са шалонима, душек 190 х 160.
Тел. 063/841-65-39, звати
после 15 сати. (108451)
ПОВОЉНО продајем очувану
веш-машину.
062/167-67-69. (208450)

ПРОДАЈЕМ две свиње по
40 килограма, 180 динара
килограм. 064/940-83-09,
013/631-783. (208454)
ТРОСЕД мојца, ТВ сточић, ел. шпорет, веш-машина, витрина с лежајем,
замрзивач вертикални,
музичка линија, ћилими.
Звати после 13 сати.
060/144-85-54. (208456)

ПРОДАЈЕМ регале, кревете на спрат, ормаре, сто
+ столица, угаона клупица и сто, тепихе, тросед,
стаклене полице, кухиња,
сандук за постељину, радни сто, француски кревет, клавир, ел. шпорет,
комода, телевизор, микроталасна, мали шпорет, судопера. 064/15538-13. (208452)
МЕСНАТА прасад на продају, услуга клања гратис.
060/444-55-03. (208490)
СВИЊСКЕ полутке од 25
до 45 кг, Борачка 1, Војловица. 342-819. (208499)
ЈАРИЋЕ продајем, 27, 31,
39 кг. 065/348-22-00.
(208485)

ОГЛАСИ

МАШИНА
ендлерица,
три конца јуки, 230 евра.
Тел.
065/842-91-93.
(208550)

ПРАСИЋИ на продају,
могућност клања и кућне
доставе. 065/410-97-34.
(208595)

ПРОДАЕЈМ ТА пећ 2,2 кв.
Тел.
013/258-03-57,
063/550-131. (208551)

ПРОДАЈЕМ камену коцку, 2.500 ком, цена 8 динара комад. 064/651-1638. (4633)

ПРОДАЈЕМ два дрвена
прозора 60 х 90, устакљена, стаклену преграду уза
каду у купатилу, ново, 80
х 150 и дрвене гарнишле,
различитих димензија,
све
врло
повољно.
063/169-01-92. (208553)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ цер
4,5 kw с постољем, очувана. Тел. 063/218-830.
(208561)
ИНВЕНТАР из кафића,
сто, столице, апарат за
еспресо, расхладна витрина.
065/202-11-56.
(108558)

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, веш-машину,
половне делове. Мића,
013/346-790, 064/129-7360. (208586)

ПРАСИЋИ, јагањци, на
продају, услужно печење
на дрва, ражањ, повољно.
064/997-79-09. (208527)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи 2–6 кв, достава, монтирање, гаранција. 335-930,
064/366-57-87. (208521)
ПРОДАЈЕМ JVC ТВ, каљеву пећ уску. 063/84741-62. (208590)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ тренажни, собни бицикл. 066/345-017.
(СМС)
КУПУЈЕМ
покућство,
очуван намештај, столове, столице, комодице,
огледала. 066/900-79-04.
(208165)

ЈУНИЦЕ, 200-300 кг, прегорело овчије ђубре, балирано сено. 066/354791. (108578)

ПРОДАЈЕМ плинску пећ
на гас, алфина бр. 9.
064/130-22-78. (208472)
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САЛАТАРА, електрични
роштиљ, прохромска хауба 230 х 65, тостер, замена.
064/952-19-80.
(208589)
ПРАСИЋИ на продају,
могућност клања, Новосељански пут 175, Мића.
064/303-28-68. (208595)

КУПУЈЕМ исправне, неисправне ТА пећи, долазим.
060/080-32-15.
(208165)
КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, разгледнице, књиге, ситне антиквитете. 013/233-35-01,
064/265-82-98. (208262)
КУПУЈЕМ исправне, неисправне ТА пећи свих
величина
и
типова.
065/344-49-30. (208274)
КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
веш-машине, фрижидере, замрзиваче, акумулаторе, старе каблове и
остали метални отпад.
060/521-93-40. (208320)

КУПУЈЕМ раковице 60,
65, 76 и крила за раковице.
063/812-82-62,
061/189-24-19. (108371)
КУПУЈЕМ старе клавире,
харфе и хармонике, може
и
неисправне.
Тел.
063/641-855. (ф-1944)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, сатове, новац,
пенкала. Тел. 013/313458,
063/199-60-36,
064/481-14-77. (208423)
КУПУЈЕМ замрзиваче,
веш-машине, гвожђе, акумулаторе, бакар, месинг,
алуминијум,
долазим.
061/321-77-93. (208573)
КУПУЈЕМ бакар, месинг,
алуминијум, телевизоре,
замрзиваче, веш-машине,
гвожђе,
долазим.
061/206-26-24. (208573)

КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе, бакар, месинг,
алуминијум, замрзиваче,
веш-машине. 064/484-1376. (208573)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈА куће, Омољица, стара реновирана, 160
м2, цена 45.000 евра.
064/313-92-50. (205563)

КУПУЈЕМ исправне, неисправне ТА пећи свих
величина, најбоље плаћамо. 063/182-08-95, 335974. (208521)
КУПУЈЕМ ТА пећи, перје,
старински намештај, слике, сатове, стари новац,
пенкала, старо покућство. 335-974, 063/70518-18. (208521)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу 155 м2, 4,5 ари + објекат у изградњи, 300 м2, у
дворишту. Хитно, Д. Туцовића. 065/335-32-37.
(206225)
ПРОДАЈЕМ кућу на старој Миси. 063/472-433,
063/440-447. (106457)
ПРОДАЈЕМ кућу са десет
ари плаца, код Горње цркве.
064/133-32-02.
(207011)

Четвртак, 29 октобар 2015.
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ПОНУДА

СРБОБРАН, кућа 87 м2,
плац 7,3 ара, продајем/мењам за Панчево.
063/295-787. (207605)

ПРОДАЈЕМ земљу у селу
Омољици и Старом Селу.
062/708-070. (206637)

ПРОДАЈЕМ кућу на Кудељарцу од 60 м2, усељива, двориште 8,5 ари.
064/040-82-72. (207796)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

КАЧАРЕВО, кућа 150 м2,
26.500, може замена за
стан у Панчеву. 064/27174-67. (206729)
2

УЛИЧНИ део куће, 90 м ,
у Војловици, продајем/мењам, може и село.
063/887-09-82. (207336)
ПРОДАЈЕМ кућу и 5,5
ари плаца, Србијанска 55,
Панчево. 064/651-16-22.
(207162)

КАЧАРЕВО, кућа спратна, усељива, Пролетерска
30. 063/218-860. (208023)
ПЛАЦ 10 ари, Новосељански пут, близу асфалта, врло повољно. Доступна струја, парцелизација,
упис у катастар урађен.
066/385-289, 063/385289. (207606)

КУЋА код бувљака, 64 м2,
4,14 ари, усељива, 35.000
евра.
064/151-37-66,
064/495-55-59. (207437)

КАЧАРЕВО, кућа спратна, 160 м2, на 10 ари плаца, усељива, струја, вода,
телефон, гас, власник,
1/1, укњижена, 4. октобра
16. 013/601-110, цена
30.000 евра. (208024)

НА ПРОДАЈУ стара кућа
у Банатском Брестовцу +
започета нова. 060/70051-89,
069/196-49-77.
(207570)

КУЋА на продају, нова,
Војловица, 180 м2, могућа
замена. Тел. 063/771-7596,
063/784-71-34.
(108063)

ОГЛАСИ

ПРИЗЕМНА усељива кућа на продају, у Глогоњу.
061/154-57-32. (208105)
ПЛАЦ на продају, 7 ари,
Старчево. 065/340-13-41.
(208109)
2

ЦЕНТАР, кућа 124 м , на
3 ара, продајем/мењам.
063/768-96-43. (208163)
ПАНЧЕВО, Козарачка 3,
екстра нова кућа 138 м2
бруто, прелепо двориште,
све ново и квалитетно,
прелеп распоред, три
паркинг места места, саграђена са грађевинском
дозволом, укњижена, 1/1,
све врх. 063/637-673.
(208164)
КУЋА, 10 ари, 1/1, легализована, Баваништански
пут, преко пута касарне.
064/248-94-34. (208222)
ПРОДАЈЕМ кућу у Јабуци.
063/751-45-17.
(208213)
ЈАБУЧКИ пут, продајем
плац 4 ара. 069/213-9737. (208249)
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БАШТУ са воћњаком 20
ари код Дубоке Баре, дајем на пола, првенствено
брачном пару. 064/14391-40. (208216)
СТАРА Миса, 5 ари плаца, спремљена за градњу,
пројекат, 18.000. „Кров”,
060/683-10-64, рег. 398.
(и)
БАВАНИШТЕ, лепа трособна кућа, 150 м2, 13 ари,
17.000. „Кров”, 060/68310-64, рег. 398. (и)
ГОРЊИ град, трособна
кућа, 88 м2, 2 ара, 30.000,
договор. „Кров”, 060/68310-64, рег. 398. (и)
СТАРА Миса, лепа кућа
троипособна, 5 ари, 100
м 2,
36.000.
„Кров”,
060/683-10-64, рег. 398.
(и)
КУЋА за рушење, Горња
црква, 5 ари, 50.000.
„Кров”, 060/683-10-64,
рег. 398. (и)
ПРОДАЈЕМ кућу или мењам за сеоску, тражим
доплату. Београд, Борча,
насеље Црвенка. 064/92942-51. (208248)
ЈАБУЧКИ пут, продајем
халу 90 м2, зидану, на 5
ари.
069/213-97-37.
(208249)
ДОЊИ град, 80 + 35, 4
ара, колски улаз, 1/1.
331-341,
062/226-901,
„Мустанг”. (208255)
ДОЊИ град, кућа 4 ара,
усељива, 1/1. 063/836-2383. (108255)
БАВАНИШТАНСКИ пут,
114 ари, 33 ширина, до
пута.
063/836-23-83.
(108255)
ПРОДАЈЕМ кућу, 65 м2, и
6 ари на старој Миси. Тел.
064/007-84-63. (208273)
ПРОДАЈЕМ кућу у Јабуци, одмах усељива, на
6,25 ари. Тел. 064/303-3032. (208275)
ПРОДАЈЕМ плац на Миси, 5 ари, 26,80 х 18.80 м,
повољно. 062/334-348.
(208299)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кућу у Панчеву, 170 м2, на 8,70 ари
плаца, Цара Душана 100.
013/251-66-46. (208304)

ДОЊИ град, кућа сређена
са два стана, ЕГ, плац 7 ари.
064/066-78-43. (208410)
ЦЕНТАР, кућа 140 м2,
стара-нова, 3,5 ари,
55.000. „Гоца”, 063/89977-00. (208407)
КОТЕЖ 1, кућа 60 м2, 6
ари,
35.000.
„Гоца”,
063/899-77-00. (208407)
ПРОДАЈЕМ плац на Баваништанском путу, излази
на Надел, 15,5 ари, струја, вода. 060/028-14-80.
(208439)

ПРОДАЈЕМ ланац земље,
граница црепајачко-јабучког атара, стари виногради.
060/351-03-56.
(208315)
ПРОДАЈЕМ кућу у Омољици, Др Светозара Илића 10, површине 12 ари.
617-169. (208324)
КАРАУЛА, нова кућа,
приземна, плац 4 ара,
28.000 евра. 065/258-8777. (208322)

БЛИЗУ центра самостална половина куће на 2,6
ари, 40.000. „Лајф” (396),
317-634, 061/662-91-48.
(208430)
ПРОДАЈЕМ нову кућу у
центру Панчева, 130 м2,
укњижено. 060/028-1480. (208439)
ПРОДАЈЕМ нову кућу у
Старчеву, близу центра,
16,5 ари плац. 060/02814-80. (208439)

ПРОДАЈЕМ испарцелисано грађевинско земљиште,
Јабучки
пут.
060/504-54-44. (208359)
ИЗДАЈЕМ плац на Новосељанском путу, на излазу из Панчева, преко пута
„Белог Нарциса”, 8 ари,
30 х 27 м, има воду.
063/225-996. (208353)

ПРОДАЈЕМО две куће, с
помоћним објектима у
Банатском
Брестовцу.
064/143-64-35. (208392)
ПРОДАЈЕМ њиву у селу,
44 ара, Војловица, дозвољена градња. 064/256-3540. (208402)
КУЋА, Јове Максина 31,
100.000, без посредника.
Тел.
064/813-00-21.
(108446)
ПРОДАЈЕМ новију кућу у
центру, хитно. 066/93700-13. (208501)
ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици.
066/366-115,
013/366-115. (208494)

КУЋА 88 м2, лепа, без
улагања, замена за мањи
стан уз доплату. 064/90210-30. (208424)

ДЕО куће + анекс, почетак Стрелишта, укњижена, замена. 064/952-1980. (208589)

КУЋА, Котеж 2, 110 м2, 14
ари грађевинског плаца.
064/130-38-35. (208426)

ОМОЉИЦА, 48 м2, 4,67,
16.000,
Новосељански
пут, 4.03, 157, рушење,
30.000. 67, „Милка М”,
063/744-28-66. (208596)

КУЋА 200 м2, нова, сива
фаза, плацеви ППС зона.
341-789. (108420)
КУЋА на продају код Зелене пијаце, може и замена.
063/867-03-33.
(208409)

ПЕЛИСТЕРСКА, плац, 8
ари, до пута, струја, вода,
13.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951, рег. бр. 336.
СТРЕЛИШТЕ, грађевински плац, 8 ари, 15 х 55,
25.000. „Олимп”, 351061, 063/274-951, рег. бр.
336.
ПРОДАЈЕМ кућу, мењам
за
мању,
договор.
063/748-72-63. (208510)
ПРОДАЈЕМ плац у Рибарској улици, 1.000
евра/ар, вода, струја. „Дива”, 345-534, 064/246-0571. (и)
ЛЕПА, нова, трособна кућа, Јабучки пут 35, продаја/замена за мањи стан.
345-534, 064/246-05-71.
(и)
ТЕСЛА, 100 м2, 4,5 ари,
51.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(208536)
МИСА, 300 м2, 6 ари,
75.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(208536)

САМОШ, кућа 80, 10 ари,
9.000, посебна кућа 100,
врт, 23.000. „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (208536)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу у Војловици на 17 ари
плаца, за стан. 060/43146-65. (208345)

ПРОДАЈЕМ плац на Баваништанском путу, 32 м
ширине, без посредника.
064/867-48-11. (208355)
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КОВАЧИЦА, нова кућа,
220 м2, 3 ара, 55.000. „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15. (208536)

КУЋА, 120 м2, на 5 ари,
Преспанска 15, замена.
063/307-674. (208338)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ уз
моју доплату кућу у Баваништу, на 28 ари плаца за
стан у Панчеву. 062/322298. (208345)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ ланац земље
на путу, Качарево – Ново
Село,
близу
села.
064/193-19-01. (208541)
ПРОДАЈЕМ плац 22 ара,
шири центар, комунално
опремљен. 062/886-5600. (208555)
ПРОДАЈЕМ плац, Пелистерска улица, 5,3 ара,
струја, вода, асфалт,
11.500 евра. 062/634-008.
(208574)
2

ЗАСЕБНА кућа, 30 м ,
укњижена,
власник.
064/248-90-16. (208579)
ИЗДАЈЕ се плац у Војловици, погодан за стовариште с вагом 45 тона, с
плацем 44 ара, објектима.
063/822-21-61, 064/13232-98. (4633)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ викендицу у
Делиблатској пешчари.
063/386-277. (208243)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ стан, дворишни, шири центар, све
ново, хитно, 15.500 евра.
065/551-17-22. (СМС)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, Панчево, насеље
Стрелиште, приземље,
повољно,
власник.
064/281-77-61. (207410)

ПРОДАЈЕМ двособан, Котеж 2, 64 м2, II спрат, ЦГ,
40.000, без посредника.
063/857-77-21. (208215)

ЦЕНТАР, двособан, етажно грејање, с намештајем, 28.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (208289)

СТАН 65 м2, нов и гаража
у
Таковској
улици.
063/342-220, 063/701-1977. (107280)

СТАН, 53 м2, Мајке Југовића 13, употребна, може
замена
за
земљу.
060/661-05-79. (208211)

ЧЕТВОРОСОБАН стан, 80
м2 + остава у дворишту 3
м2, Ваљевска 22, кухиња,
врата, уградни ормани и
ципеларник од фурнираног медијапана, 60.000
евра.
069/214-41-49.
(208251)

СТРЕЛИШТЕ, једноипособан 44 + 4 м2, тераса,
ЦГ, IV спрат, 22.000. Тел.
315-290. (107248)
МИСА, 15.500, 40 м2,
ПТК; 55 м2, 21.000.
063/377-835. (207617)
ДВОСОБАН стан, центар,
II спрат, 50 м2, сређен,
ЕГ, 35.000. 063/801-5663. (207662)
КОТЕЖ 1, стан 56 м2, II,
ЦГ, лођа, ПВЦ столарија,
адаптиран у трособан,
сређен. 064/813-04-46.
(207806)

ШИРИ центар, нови двособан, 47 м2, једнособан,
27 м2, усељив, власник.
063/208-352. (208218)
КОТЕЖ 2, једнособан, 37
м2, III, 24.000. „Кров”,
060/683-10-64, рег. 398.
(и)

СОДАРА, двособан, I,
двоипособан, ЦГ, договор. „UnaDalli”, 064/25587-50, 334-090. (208289)

КОТЕЖ 2, лукс двособни,
52 м2, I, 35.000; једноипособан, 49 м2, VI, 30.000.
„Кров”, 060/683-10-64,
рег. 398. (и)

СТАН, Георгија Димитрова, двоипособан, нижа
спратност.
„UnaDalli”,
064/255-87-50. (208289)

ПРОДАЈЕМ стан, Карађорђева 15/I, 101 м2, и Тесла, дуплекс, Илариона
Руварца 4/II, 80 м2.
063/334-430. (207820)

ТЕСЛА, нова кућа 110 м2
+ 20 м2, гаража. 063/78339-97. (108599)

ПРОДАЈЕМ
двособан
стан на Тесли, ЦГ, одмах
усељив. 064/587-25-32.
(СМС)
ПРОДАЈЕМ јако леп, једнособан, стан, на Стрелишту, повољно. 062/477388. (СМС)
2

ТЕСЛА, трособан, 75 м ,
IV, ЦГ, тераса, сређен,
усељив, договор. 013/331079. (205707)
ПРОДАЈЕМ стан на Котежу 2, шести спрат, од 84
м 2.
065/398-98-99.
(206396)
ШИРИ центар, трособан,
68 м2, први спрат, две терасе, подрум, 32.000
евра.
064/128-91-70,
063/194-34-94. (206768)
СТРЕЛИШТЕ, 65 м2, ЦГ,
двоипособан, VII спрат,
тераса, реновиран, без
посредника. 063/761-7687. (207097)
СТАН, повољно, центар,
двоипособан, сређен, тих,
светао, IV спрат. 066/409989. (207187)

ТЕСЛА, једноипособан,
42 м2, договор. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (208289)

ПРОДАЈЕМ на Содари,
двособан стан, ТА, ПВЦ
столарија. 060/601-60-23.

КОТЕЖ 2, двособан, ЦГ,
укњижен, договор. „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(208289)

ТЕСЛА,
двоипособан,
двостран, две терасе, II
спрат,
ЦГ,
власник.
069/176-08-57. (208113)
ПРОДАЈЕМ
двособан
комплет сређен стан, I
спрат, ЕГ, ужи центар,
укњижен,
власник.
064/401-13-58. (208156)
СОДАРА, двособан, 64 м2,
II спрат, ЦГ, две терасе,
могућ договор. 064/56511-36. (208172)
СТРЕЛИШТЕ, центар, нов
стан од 86 м2. Тел.
064/267-71-74. (208186)
ТЕСЛА, гарсоњера, одвојена кухиња, велика тераса, лифт, X, ЦГ, комплет
опремљена, КТВ, нет, шаљем
слике
мејлом.
060/323-69-63. (208224)
СТАН, нова Миса код
школе.
062/485-502.
(208201)
ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, 47 м2, Котеж 2, Војвођански булевар, пети
спрат.
069/004-11-83.
(208207)

ЦЕНТАР, нов, I, 100 м2,
75.000, трособан, 73 м2,
43.000.
„UnaDalli”,
064/255-87-50. (208289)

СТРОГИ центар, двоипособан, 63 м2, V, 43.000.
„Кров”, 060/683-10-64,
рег. 398. (и)
МАКСИМА Горког, четворособан, 115 м2, ВП, као
нов,
70.000.
„Кров”,
060/683-10-64, рег. 398. (и)
СТРЕЛИШТЕ, леп двособан, 62 м2, ВП, ЦГ, 29.000.
„Кров”, 060/683-10-64,
рег. 398. (и)
ПРОДАЈЕМ стан, 75 м2,
са двориштем, 1/1, договор.
061/721-12-57.
(208240)
ПРОДАЈЕМ
двособан
стан у центру, 55 м2, II
спрат, ЕГ, сређен. Тел.
064/528-32-10. (208283)
СОДАРА, једноипособан,
35 м2, I, ЦГ, 23.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(208289)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
сређен, I, усељив, 45.000.
„UnaDalli”, 064/255-8750. (208289)
СТРОГИ центар, једноипособан, 50 м2, II спрат,
ЦГ, клима, подрум, укњижен (без посредника).
064/190-40-55. (108300)
ПРОДАЈЕМ
салонски
стан у строгом центру, 86
м2, 38.000 евра. 069/22590-67. (208328)
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СТРЕЛИШТЕ, продајем
стан, ВП, ЦГ, тераса, подрум.
064/066-78-43.
(208410)

СТАНОВИ
ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, продајем
једноипособнан
стан,
Гундулићева, високо приземље, ЦГ, реновиран,
власник.
063/263-052.
(208316)

ПРОДАЈЕМ нов стан у
згради, грејање на гас,
близу центра. 064/04962-72. (208417)

ПРОДАЈЕМ стан од 41 м2,
на Котежу 1, код окретнице. Тел. 063/361-530.
(208323)

ЛУКС трособни, приземље, спрат, 1,5 ари плаца,
сива
фаза.
341-789.
(208420)

ПРОДАЈЕМ стан у власништву без посредника,
војне зграде на Тамишу,
61 м2, II спрат, ЦГ, цена
43.000 евра. Може и замена за мањи уз доплату.
064/181-83-63. (208329)
ПРОДАЈЕМ
трособан
стан на Содари, 74 м2, I
спрат, власник. 064/61647-67. (208331)
ПРОДАЈЕМ у центру двособан стан, ВП, без грејања.
064/279-59-98,
013/252-00-83. (208344)
ТЕСЛА, 52 м2, двособан,
тераса, намештен, одличан, 30.000. „Медиа”,
064/223-99-20, рег. бр.
324. (208373)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру,
Синђелићева
21/б.
064/440-35-42. (208421)

ТЕСЛА, продајем једнособан стан, 34 м2, приземље,
централно грејање. Тел.
063/751-42-92. (208354)
КОПАОНИК, апартмани
у сивој фази или кључ у
руке, замена. 060/312-9000. (208431)
ПРОДАЈЕМ
двособан
стан на Стрелишту, без
посредника. 251-41-52,
062/514-159, 069/514-1522. (208430)
ПОВОЉНО
продајем
стан, новоградња, 63 м2,
Карађорђева 98. 065/81248-55. (208384)

СТРОГИ центар, двособан, 62 м2, тераса, VIII,
38.000, договор. „Мустанг”,
062/226-901.
(208386)
ЗЕЛЕНГОРА, двособан, I,
53 м2, тераса, добар,
30.000. „Мустанг”, 331341, 062/226-901. (208386)
ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, велико двориште, гаража, укњижен.
064/938-41-99. (108387)
МИСА, продајем поткровље са свим прикључцима, 100 м2, власница.
065/333-55-25. (208390)
2

ПЕПЕЉАРЕ, двособан, 42
м2, ТА, ВП, ПВЦ прозори,
24.000.
„Мустанг”,
062/226-901. (208386)

СТРЕЛИШТЕ, 62 м , ПВЦ
столарија, храстов паркет, ново купатило, власник.
064/260-05-34.
(208397)
ПРОДАЈЕМ стан на Котежу 1, од 32 м2, повољно.
060/070-80-84. (208398)
ЦЕНТАР, 40 м2, једноипособан, 25.000, 54 м2, двособан, 35.000; 64 м2, двоипособан, 45.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (208407)
ТЕСЛА, 45 м2, двособан,
мањи, 25.000; 52 м2, двособан, 28.500. „Гоца”,
063/899-77-00. (208407)

2

СОДАРА, 82 м , троипособан, I, продаја, замена,
58.000.
„Медиа”,
064/223-99-20, рег. бр.
324. (208373)
ЈЕДНОСОБНИ, центар,
24 м2, 18.000; Миса, 30 м2,
16.500.
„Медиа”,
064/223-99-20, рег. бр.
324. (208373)
ТЕСЛА, 43 м2, једноипособан, тераса, одличан,
25.000.
„Медиа”,
064/223-99-20, рег. бр.
324. (208373)
2

СТАН у центру, 30 м .
060/312-90-00. (208431)

ТЕСЛА, двособан, II, 50
м2, ТА, тераса, 25.500.
„Мустанг”, 062/226-901.
(208386)
СТРЕЛИШТЕ, трособан,
71 м2, II, леп, ЦГ, 34.000.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (208386)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 м2, I, леп распоред,
24.000. „Мустанг”, 331341,
062/226-901.
(208386)
ВЕЛИКИ избор дворишних станова од 8.000 до
17.000. „Мустанг”, 331341,
062/226-901.
(208386)

СТРЕЛИШТЕ, 38 м2, једноипособан, ЦГ, лифт,
хитно, 18.500. „Гоца”,
063/899-77-00. (208407)
СТРЕЛИШТЕ, 60 м2, двоипособан, 33.500; 80 м2,
трособан, 35.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (208407)
КОТЕЖ 2, 50 м2, једноипособан, 25.000; 74 м2,
трособан, 46.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (208407)
СОДАРА, 40 м2, једноипособан, 21.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (208407)
КОТЕЖ 2, 52 м2, једноипособан, приземље, ЦГ,
хитно, 27.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (208407)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ четворособан, Котеж 2, трећи спрат, 92 м2. 063/85674-02. (208435)
СОДАРА, трособан, I, TA,
41.000; двособан, VI, ЦГ,
27.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (208438)
СОДАРА, трособан, II,
ТА, 37.500; војне, двоипособан, I, 41.000. „Лајф”,
(396), 317-634, 061/66291-48. (208438)
СОДАРА, одличан једнособан, ЦГ, VII, 17.000;
двособан, приземље, ТА,
28.000. „Лајф”, (396),
317-634, 061/662-91-48.
(208438)
ЦЕНТАР, салонски, 114
м2, 67.000 и 86 м2, 43.000.
„Лајф”, (396), 317-634,
061/662-91-48. (208438)
ПЕПЕЉАРЕ, леп двоипособан, II, ТА, 27.000; Тип
Станко, мањи двособан, I,
сређен, 28.000. „Лајф”,
(396), 317-634, 061/66291-48. (208438)
СТРОГИ центар, двособан, I, 44.000, близу центра, новији једноипособан, 22.000. „Лајф”, (396),
317-634, 061/662-91-48.
(208438)
БЛИЗУ центра одличан
дворишни стан, 15.500 и
улични део куће у центру,
35.000. „Лајф”, (396),
317-634, 061/662-91-48.
(208438)
ШИРИ центар, једнособан, 32 м2, новоградња,
ВП, ЕГ, 21.000, договор.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951, рег. бр. 336.
(2084443)
СОДАРА, двособан, 52 м2,
II, ТА, сређен, 27.000.
„Олимп”,
351-061,
063/494-898, рег. 336.
(208443)
СТРЕЛИТШЕ, трособан,
80 м2, II, ЦГ, 41.000, договор. „Олимп”, 351-061,
063/494-898, рег. 336.
(208443)
ЦЕНТАР, двособан, 56 м2,
VII, ЦГ, усељив, 38.000,
договор. „Олимп”, 351061, 063/494-898, рег.
336. (208443)
КОТЕЖ 2, двособан, 56
м2, I, ЦГ, усељив, 35.000.
„Олимп”,
351-061,
064/234-36-01, рег. бр.
336. (208443)
ТЕСЛА, једноипособан,
38 м2, ВП, ЕГ, реновиран,
усељив, 26.000. „Олимп”,
351-061,
063/274-951,
рег. бр. 336. (2084443)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
59 м2, V, ЦГ, усељив,
32.000. „Олимп”, 351061, 063/274-951, рег. бр.
336. (2084443)
КОТЕЖ 2, двоипособан,
70 м2, III, ЦГ, 40.000.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951, рег. бр. 336.
(2084443)

СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 54, 32.000; 7. јула,
39, 18.000, дворишни станови од 8.000. „Јанковић”, 348-025. (208464)

ТЕСЛА,
двоипособан,
тространо оријентисан,
одмах усељив, 43.000.
„Дива”, 345-534, 064/24605-71. (и)

ТЕСЛА, гарсоњера, 28 м2,
ЦГ, II, 18.000. „Премиер”, 352-489, 063/800-4430, регистар посредника
320. (208467)

ТРОИПОСОБАН, 87 м2,
два ве-цеа, I спрат, усељив одмах, може замена
за мањи уз доплату. 345534, 064/246-05-71. (и)

МАРГИТА, двоипособан,
нов, ВПР, I, 55 м2, ЕГ,
плин, 39.000. „Премиер”,
063/800-44-30, (208467)

КОТЕЖ 1, двособан, 57
м2, IV, ЦГ, 31.500. „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (208536)

ТЕСЛА, двособан, ВПР,
61 м2, ЦГ, тераса, 31.000.
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30, (208467)

БЕОГРАД, Крњача, нов
стан, 37 м2, I. „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (208536)

ЦЕНТАР, двособан, II, 50
м2, ТА, 33.000. „Премиер”, 352-489, 063/800-4430, (208467)
КОТЕЖ 2, једноипособан,
I, 52 м2, ЦГ, 31.000. „Премиер”,
063/800-44-30.
(208467)
СОДАРА, трособан, I, ЕГ,
67 м2, реновиран, 41.000.
„Премиер”, 063/800-4430, регистар посредника
320. (208467)

ТЕСЛА, двособан, ВПР,
гаража, 31.000. „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (208536)
ПРОДАЈЕМ стан у строгом центру, са грејањем,
45 м2. 069/217-28-60.
(208539)
ДВОСОБАН стан продајем, Котеж 1, Ослобођења, 54 м2, сређен, усељив.
064/218-15-72. (208544)
ПРОДАЈЕМ четворособан
стан од 113 м2, на Тесли.
065/993-37-75. (208540)

ПРОДАЈЕМ стан и локал,
повезани, укупно 60 м2,
центар. 062/886-56-09.
(208555)
СТРЕЛИШТЕ, нов, 44 м2,
ПТК, трособан, клима,
ПВЦ, укњижен, 22.000
евра.
062/269-566.
(208565)
СТРЕЛИШТЕ, нов, 54 м2,
трособан, клима, ПВЦ,
укњижен, 35.500 евра.
062/269-566. (208565)
ТЕСЛА, 68 м2, две терасе,
подрум, IV спрат, 33.000
евра.
064/158-94-28.
(108567)
ТЕСЛА, одличан двособан, договор, двоипособан, Стрелиште, трособан, ЦГ, договор. „Лајф”
(396), 317-634, 061/66291-48. (108474)
ПРОДАЈЕМ нов стан, 52
м2, Тесла, IV спрат,
18.000.
062/530-076.
(208591)
СТРЕЛИШТЕ, 52 м2, VII,
22.000, Котеж 2, 39, XI,
18.000. 67, „Милка М”,
063/744-28-66. (208596)
КОТЕЖ 1, 56 м2, III,
28.000, Стрeлиште, 57, I,
28.000. 67, „Милка М”,
063/744-28-66. (208596)

ЦЕНТАР, двоипособан,
салонски, 68 м2, II спрат,
ЦГ, ПВЦ столарија, две
терасе, клима, паркинг.
013/319-014. (208459)
СОДАРА, двоипособан,
високо приземље, 61 м2,
укњижен, 29.500 евра.
063/768-22-61. (108473)
ГАРСОЊЕРА, строги центар, повољно, звати од 17
до 20. 064/540-99-87.
(108477)
ЦЕНТАР, 18 м2, једнособан, ТА, без улагања,
15.000. „Гоца”, 063/89977-00. (208571)
ПРОДАЈЕМ лукс дуплекс,
Иве Курјачког бр. 8.
064/118-64-57. (208582)

КОТЕЖ 2, двособан, 59, I,
договор; двособан, VI, 59,
29.000. „Јанковић”, 348025. (208464)

ТОПОЛА, 80 м2, 8 ари,
чврста градња, укњижена,
30.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951, рег. бр. 336.

КОТЕЖ 1, једнособан, 44,
24.000; Тесла, двособан,
I, ТА, 28.000. „Јанковић”,
348-025. (208464)

ТЕСЛА, једнособан, ТА,
21.000, сређен, замена за
већи. „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, 37 м2, Котеж.
062/886-56-09. (208555)

ТЕСЛА, ВП, 41, 24.500;
центар, III, 52, 32.000. 67,
„Милка М”, 063/744-2866. (208596)

ПЕНЗИОНЕРИ, купујем
стан или кућу са вашим
плодоужитком (остајете у
Вашем стану). 061/32440-85. (205872)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
стан и локал за стан у
Панчеву,
власник.
063/351-709. (4633)

КОТЕЖ 2, стан двоипособан, укњижен, реновиран
са уграђеном кухињом,
клима, ЦГ, застакљена тераса, ПВЦ столарија.
Контакт
063/313-844,
063/693-944. (ф)

ПРОДАЈЕМ стан, Стрелиште, две собе, кухиња, трпезарија, тераса, ЦГ.
060/331-08-01. (208492)
ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан, 58 м2, са гаражом и
подрумом. 060/861-8317. (208508)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ повољно једноипособан, I спрат, на
Тесли.
066/937-00-13.
(208501)

СТАНОВИ

МАЊИ двособни 43 м2,
елегантно детаљно опремљен, у строгом центру,
парно грејање, 130 евра
месечно. Тел. 064/17119-88. (207866)
ЦЕНТАР, једноипособан,
намештен дворишни, ТА
пећ, ИПТВ, интернет.
064/313-89-72. (207860)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стан, кућу, део
куће
за
адаптацију.
064/218-15-72. (208208)
КУПУЈЕМО једноипособан стан, центар, нижа
спратност. 060/683-1064. (208218)

ИЗДАЈЕМ стан у кући,
ЦГ, Стрелиште, близу
„беовоза”. 013/361-872,
063/219-532. (208010)
ИЗДАЈЕ се стан, први
спрат, ЦГ, Котеж 1, повољно.
064/122-20-75.
(208110)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ
једнособан
празан стан у згради, без
грејања, Содара. 013/344167,
064/950-23-40.
(208180)
ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан, центар Стрелишта,
50 м2, новије зграде.
064/959-98-83. (208183)
ИЗДАЈЕМ трособан комфоран стан у строгом
центру. 064/954-68-01.
(208184)
ИЗДАЈЕМ ненамештен
двособан комфоран стан
у
најужем
центру.
013/348-486. (208184)
ИЗДАЈЕМ кућу у Војловици, трособан и једнособан
комфоран.
Тел.
062/872-90-62. (108149)
ИЗДАЈЕМ
намештен
стан, нова Миса, 100
евра.
064/665-86-21.
(108193)
ИЗДАЈЕМ двособан празан стан, нова Миса.
063/775-99-86, 372-144.
(208201)
ИЗДАЈЕМ кућу у Војловици, следи договор. Тел.
013/232-21-30, 063/16250-00. (108214)

КУПУЈЕМ двособан стан
без грејања, на Тесли, без
посредника. 063/104-4964. (208370)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Тесли, полунамештен
са ЦГ. 061/150-43-17.
(208120)

КУПУЈЕМ гарсоњеру или
једнособан стан у Панчеву.
062/886-56-09.
(1208555)

ДВОСОБАН стан, празан,
дворишни, прелеп, 67 м2,
Младост. 062/161-48-74,
013/373-027. (208121)

СТАНОВИ

ИЗДАЈЕМ кућу на Тесли,
50 м2. 061/199-60-84.
(208123)

ИЗДАВАЊЕ

ОЗБИЉНА трочлана породица тражи намештену
кућу, стан на чување, уз
наше плаћање дажбина,
Београд, Панчево и околина.
064/125-99-23.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ двособан, ненамештен стан, Котеж 1,
ЦГ, телефон. 062/116-2427. (СМС)
ИЗДАЈЕМ двособан, ненамештен стан, на Тесли,
ЦГ. 064/587-25-32. (СМС)

ДВОСОБАН нов, намештен стан, грејање, клима,
кабловска, спан, Миса.
060/357-82-21. (208129)
ИЗДАЈЕМ једнособан, 40
м2, празан стан на Содари, с телефоном и парним грејањем. 064/42888-94. (208127)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, Котеж 2.
063/150-37-49. (208138)
ИЗДАЈЕМ намештен једноипособан, Котеж 2,
приземље, ЦГ, на дуже.
061/195-19-10. (208155)

НА СТРЕЛИШТУ мали
намештен стан, повољно,
две собе, грејање на дрва.
069/150-31-98. (108217)
ПОВОЉНО издајем једноипособан полунамештен стан, ЦГ, Котеж 2.
064/180-24-67, мали трошкови. (208237)
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан, ЦГ, предност породица, центар
Стрелишта. 061/696-0521. (208242)
ДВОСОБАН мањи, ново,
ламинат, ПВЦ, одвојено
грејање, интернет. Стрелиште. 064/877-53-09.
(108246)

ИЗДАЈЕ се двособан празан стан на новој Миси,
пећи на гас, клима, телефон, интерфон, кабловска, интернет. 343-675.
(208266)
ИЗДАЈЕМ двособан празан стан, код Стоматолошког у згради. 064/19218-14. (108267)
ИЗДАЈЕМ
намештен
стан, центар, треба видети, приоритет хигијена.
063/734-82-31. (108276)

ИЗДАЈЕМ нову гарсоњеру и једнособан стан у
центру.
Намештено.
063/313-005. (СМС)
ИЗДАЈЕМО собу, централно грејање. Употреба
кухиње, купатила, интернет, 10.500 динара све
укупно,
Стрелиште.
062/829-16-28. (СМС)
ИЗДАЈЕМ
једнособан
стан, ЦГ, намештен, Јастребачка. 063/472-499.
(СМС)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ стан у
центру, 55 м2, намештен,
нова градња, грејање, интернет, клима. 063/454011. (СМС)
ИЗДАЈЕМ стан, 55 м2, Котеж 1, ЦГ, клима, интерфон.
064/149-42-23.
(207764)

ИЗДАЈЕМ стан, гарсоњеру, одвојена бројила,
струја,
вода.
Тел.
060/034-21-84, 013/342184. (208158)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачком, празну, 60
евра. Тел. 069/271-63-99,
013/367-043. (208167)
ИЗДАЈЕМ стан, намештен, Улица цара Лазара
73, 32 м2. 064/420-08-25.
(208168)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан, ТА грејање.
Тел. 251-69-47. (208170)
ИЗДАЈЕМ празан стан на
Стрелишту,
55
м 2.
060/551-17-20. (208173)
ПОВОЉНО издајем једнособан стан. Питати на тел.
060/013-49-52. (208175)

ИЗДАЈЕМ стан, Карађорђева 15/1, 101 м2, Тесла,
Илариона Руварца 4/2, 80
м2, намештено. 063/334430. (207820)

ИЗДАЈЕМ намештен дворишни стан, близу Стоматолошког и „беовоза”.
Тел.
064/160-46-39,
013/333-517. (108177)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
ненамештен стан на Тесли, ЦГ, ВП. 063/222-312,
066/222-312. (207790)

ИЗДАЈЕМ једнособан ненамештен стан на Тесли,
41 м2. 064/137-92-61.
(208181)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан на Миси, намештен.
Тел.
064/224-60-74.
(208307)

ГАРСОЊЕРА, намештена
за самце у центру, дворишни
стан,
депозит.
063/733-02-53. (208406)

ИЗДАЈЕМ стан, Карађорђева, 50 м2 и радионицу с
каналом. 064/994-13-16.
(208327)

ИЗДАЈЕМ нов стан, 55 м2,
Димитрија Туцовића 57.
064/178-88-98. (108408)

ИЗДАЈЕМ намештен једноипособан стан, Котеж
2.
064/545-55-81,
062/120-69-02. (208347)
ИЗДАЈЕМ кућу на Јабучком путу, преко Сервиса
„Пивашевић”.
Тел.
065/219-14-22. (208349)
ИЗДАЈЕМ новију кућу
100 м2, са окућницом у
центру Старчева. Тел.
353-500. (108351)
ДВОСОБАН мањи намештен, ЦГ, строги центар.
063/124-10-18, 063/392236. (208352)

ИЗДАЈЕМ кућу у Качареву, са баштом, повољно.
064/186-97-56. (208411)
ИЗДАЈЕМ леп апартман
на Златибору, близу аутобуске. Тел. 064/049-6272. (208417)
ИЗДАЈЕМ двособан стан
у кући, Стрелиште. 322051,
061/162-64-42.
(208419)
ИЗДАЈЕМ стан на Тесли,
преко „Авива”, 50 м2, ЦГ,
високо
приземље.
064/514-05-06. (208594)

ИЗДАЈЕМ стан, двособан,
без грејања, намештен,
центар, одмах усељив.
063/617-421. (108278)
НАМЕШТЕН двособан
стан, издајем, нова Миса,
кабловска, ТА. 064/23123-59. (208288)
ИЗДАЈЕМ двособан стан с
грејањем, празан, Стрелиште. Тел. 311-071.
(208291)
ИЗДАЈЕМ стан самицама,
самцима, посебан улаз.
Тел.
065/592-78-83.
(108308)
ИЗДАЈЕМ
гарсоњеру,
Стрелиште, ЦГ, полунамештену, VII спрат, депозит, договор. 064/635-7742. (208313)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан на дуже, Котеж, ЦГ,
фул опремљен. 064/13763-19. (208314)
СТРЕЛИШТЕ,
издајем
празан
једноипособан
стан, ЦГ, кабловска, реновиран, високо приземље.
063/263-052.
(208316)

ДВОСОБАН, ненамештен
стан, у центру Стрелишта, на трећем спрату.
064/124-48-15. (208576)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, 45 м2, ЦГ, строги
центар града. 063/802-2135. (208585)
ИЗДАЈЕМ нов двособан
стан на новој Миси, ТА
грејање. 060/603-58-77.
(208482)
ИЗДАЈЕМ комфоран намештен једнособан стан,
кирија 100 евра. 064/04021-48, Драган. (208498)
СМЕШТАЈ за раднике и
групни смештај, 5 евра.
Тел.
062/823-84-98.
(208507)

ИЗДАЈЕМ собу, кухиња,
купатило, женској особи,
Тесла, 50 евра, струја, вода.
061/132-11-18.
(208377)

СТАН
за
издавање.
064/180-45-25. (208514)

ИЗДАЈЕМ, Тесла, мањи
двособан,
намештен.
063/843-21-20. (208373)

СТАН за издавање, у кући, Војловица. 060/66988-99. (208516)

ЈЕДНОИПОСОБАН намештен стан, Тесла, 42 м2,
ЦГ, I спрат. 063/742-0521. (208436)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
намештен, шири центар,
грејање гратис, 130 евра.
060/340-70-60. (208528)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Стрелиште преко пута
школе. 064/313-89-95.
(208444)

ИЗДАЈЕМ трособан празан стан у новијој кући,
на дужи период. 064/13036-02. (208538)

ИЗДАЈЕМ трособан и
двособан дворишни празан стан. 064/224-12-60.
(208463)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан на Стрелишту, повољно. 066/345-145. (208512)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Котеж 2. Тел. 063/721-6513. (208545)
СТАН, Тесла, дворишни,
комфоран, породични,
ЦГ, гаража, јефтин, одличан.
061/269-88-64.
(208548)
ТРОСОБАН, ненамештен,
Котеж 2, први српат, могућност коришћења гараже.
062/213-487.
(208559)

НАМЕШТЕНИ станови,
једнособан,
двособан,
трособан, скроз намештени,
интернет,
ТВ.
062/823-84-98. (208507)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ,
Стрелиште, 43 м2, III
спрат.
060/318-61-30.
(208500)

ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локале у центру Стрелишта
од 39 и 81 м2, за стан. Тел.
064/267-71-74. (208186)

ИЗДАЈЕМ магацински
простор 260 м2, на Баваништанском путу 201.
Тел.
065/226-22-26.
(208312)
ИЗДАЈЕМ ексклузиван
локал, Његошева, радионица, канал. Карађорђева.
064/994-13-16.
(208327)
ПРОДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци. 064/942-8929. (208378)

ИЗДАЈЕМ пословни простор.
060/707-44-04.
(208428)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
повољно. 062/813-82-24.
(206816)

ИЗДАЈЕМ пословни простор од 380 или 740 м2.
060/312-90-00. (208433)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ локал с кућом, Новосељански пут, може и замена.
063/838-33-97. (207091)

ИЗДАЈЕМ канцеларијскопословни простор, две
просторије по 25 м2, може
и заједно, Жарка Зрењанина 11, строги центар,
погодно за агенције,
представништва и слично.
060/690-51-33,
013/352-506. (208505)

ИЗДАЈЕМ локал 65 + 38
м2, код Хитне помоћи.
Тел.
069/172-91-75.
(207285)
ПОСЛОВНО-МАГАЦИНСКИ простор, издајем,
врхунски, екстра локација, вреди погледати.
062/162-53-21. (207603)

ИЗДАЈЕМ опремљен локал (кафић „La Folie”, Б.
Јовановића 8. 063/337895. (208557)
ИЗДАЈЕМ локал, центар,
Б. Јовановића 17, 40 м2.
064/850-70-69. (208563)
ИЗДАЈЕМ локал два нивоа, 130 м2, бивша пекара
„Тара”, Војводе Р. Путника
29.
063/278-250.
(208532)
ИЗДАЈЕМ локале 12 м2 и
25 м2, у дворишту Војводе
Радомира Путника 29.
063/278-250. (208532)

ТЕСЛА, гарсоњера, полунамештен, КТВ, ТА, ПВЦ,
двориште, искључиво самици.
063/230-926.
(208469)

ИЗДАЈЕМ канцеларијски
простор 25 м2, у дворишту, Војводе Радомира
Путника 29. 063/278-250.
(208532)

ГАРСОЊЕРА, полунамештена, строги центар, повољно, звати од 17 до 20.
063/165-22-54. (208477)

ИЗДАЈЕМ више канцеларијских простора, АМЦ
„Звезда”, Стевана Шупљикца 88. 063/278-250.
(208532)

ИЗДАЈЕМ усељив намештен стан у центру Панчева. 353-364, 069/36969-93. (208470)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, III, ЦГ, лифт, ненамештен, Содара. 063/354278. (108391)

ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен комфоран стан.
066/209-400. (208401)

ИЗДАЈЕ се локал код пијаце, Ул. Немањина бр. 8.
Контакт
телефон
064/267-72-59. (208188)

ИЗДАЈЕМ локал у Тржном центру „Трубач”.
064/370-79-47. (205578)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту. 060/03011-62. (208457)

ИЗДАЈЕМ нов двособан
стан на новој Миси, повољно. Тел. 063/873-7262. (208404)

ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ
Змај Јовина 2, повољно.
063/853-93-29. (208190)

ПРОДАЈЕМ локал повољно, Стрелиште 29 м2.
069/776-677. (208385)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан, ЦГ, на Котежу 1.
064/206-51-57. (208466)

ДВОИПОСОБАН суперкомфоран, у „Тамиш капији”, усељив. 064/24220-25. (208394)

ИЗДАЈЕМ локал, центар,
близу „Максија”, 18 м2,
новоградња, излог, изолован, клима. 063/752-0400. (208081)

ИЗДАЈЕМ локал код улаза у пијацу, могуће све
намене. 060/351-03-56.
(208315)

ТРАЖИМ намештену гарсоњеру с парним грејањем
и
интернетом.
sdt.tehnogroup@gm a i l . c o m . (208365)

СТАН, двособан намештен, трособан, празан,
кућа, Котеж 1 близу школа, пијаца. 061/225-1643. (208455)

ИЗДАЈЕМ локал 45 м2, у
центру Панчева. 060/33352-60. (208004)

ИЗДАЈЕМ локал спремам
за рад, одлична локација.
063/617-421. (208278)

ИЗДАЈЕМ стан. 069/13227-09. (108360)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
у приватној кући, Стрелиште.
062/114-63-73.
(108434)

ИЗДАЈЕМ пекару с турском пећи и столарску
радњу
с
машинама.
063/102-94-45. (208024)

ЛОКАЛ, 24 м2, близу пијаце, Лава Толстоја, грејање. 333-058. (208241)

ИЗДАЈЕМ
намештену
гарсоњеру у центру, 80
евра. Тел. 069/113-00-73.
(208321)

ИЗДАЈЕМ собу с употребом купатила и кухиње.
321-408. (208257)
ЈЕДНОСОБАН, засебан
намештен стан у кући,
сопствено грејање, Миса.
066/373-521. (208263)
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ИЗДАЈЕМ радионицу 120
м2 и технички преглед и
магацински простор 350
м2, АМЦ „Звезда”, Стевана
Шупљикца
88.
063/278-250. (208532)
ДВОСОБАН стан, Зеленгора, близу „беовоза”, ТА
грејање, АДСЛ, IPTV.
064/837-26-28. (208566)

ПРОДАЈЕМ
пословни
простор у строгом центру,
дозвољена
надградња.
062/345-958. (207664)

ИЗДАЈЕМ
пословностамбени простор, Војводе Радомира Путника бр.
23, први спрат, 70 м2.
063/497-070. (208535)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Ул. краљевића Марка.
Тел.
065/831-56-38.
(208572)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ пословни простор 52 м2,
Његошева 2. 065/555-1376. (207700)

ИЗДАЈЕМ локал, Димитрија Туцовића 7, испод
стубова, 140 + 170 м2.
063/497-070. (208535)
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ЛОКАЛИ

КЛУБ дискотека, 200 м2,
потпуно
опремљена,
120.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(208536)

ПОТРЕБАН
продавац/продавачица колача
на Зеленој пијаци и бувљаку, могућност добре
зараде.
066/316-936.
(208560)
ПЕКАР с искуством за
хлеб и пециво и помоћни
на пећи. 064/120-09-42.
(208562)

ОГЛАСИ

ШАМОТИРАМ шпорете
за ложење, пећи, чистим
каљеве пећи. 064/437-6433. (208124)
СПУШТЕНИ плафони,
преградни зидови, израда
кошуљице, постављање
ламината, уградња столарије.
062/816-33-84.
(1208143)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ,
хала 450 м2, на плацу 10
ари, погодна за ве производно-занатске радове.
063/285-230. (208598)

ПОСАО

ПОСАО

ПОНУДА

ПОТРАЖЊА

ТРАЖИМО молере и фасадере с пасошем ЕУ.
Контакт
телефон
064/643-71-94. (СМС)

ТРАЖИМ посао возача Б,
Ц, Е. Искуство 5 година,
Београд, Панчево и околина. 064/125-99-23. (СМС)

ЗАНИМА те здрава исхрана, спорт? Постани
wellness саветник! Додатни посао. 060/337-74-42.
(207237)

ТРАЖИМ посао личног
возача 5 година искуства
као возач Б,Ц,Е. Београд,
Панчево и околина.
064/125-99-23. (СМС)

ПОТРЕБНИ продавци за
рад на терену, свакодневна исплата. 062/825-2725. (206647)

МОЛЕРСКО-гипсарски
радови повољно, мајстори из Ковачице. 060/06608-60. (СМС)

СПРЕМАМ станове, кувам, пеглам, чувам старије особе, децу, повољно.
063/278-038. (208128)

ПОТРЕБНЕ искусне жене
за рад на индустријским
машинама за шивење.
064/191-64-95. (207993)
СЕЗОНСКИ посао, потребан радник, дневна и ноћна смена, спортски објекат, предност спортисти.
065/311-31-33. (208119)
„БЕЛОЈ врани” потребне
жене за рад на индустријским шиваћим машинама.
063/246-135.
(208212)
ПОТРЕБАН бравара-заваривач.
063/250-570.
(208228)
ПОТРЕБНА радница за
шивење на ибердеку са
искуством. 060/027-5701. (208319)

ШЉУНАК, песак сејанац,
одвоз шута малим и великим кипером. 064/66485-31,
013/342-338.
(СМС)

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

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање, воде, канализације, кабина,
славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76.
(205182)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли,
инсталација.
Мића,
064/310-44-88. (207349)

ПОПРАВКА: столарија,
браварија, санитарије,
монтирање бојлера, шпорета, грејача. Слободан.
063/865-80-74. (208146)

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино,
21
година
искуства.
013/251-78-97, 063/78251-48. (208185)
МАТЕМАТИКА, часови,
основци, средњошколци,
студенти. Искусна дипломирана професорка математике. 343-370. (208191)
ЧАСОВИ, основе електротехнике, професор са
искуством. 062/801-9758. (108198)

ПОТРЕБНА радница за
рад у пицерији. 061/63656-64.
ПОТРЕБНА девојка за
рад на Зеленој пијаци.
064/294-21-40. (208438)
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребан пица-мајстор и
раднице за палачинке.
Доћи лично од 18 до 20
сати. (208382)
КАФИЋУ „Мода бар” потребни конобари/конобарице, Карађорђева 9. (208594)
ПОТРЕБНА радница за
слободне дане, у кафићу
на
Стрелишту.
Тел.
060/304-07-64. (208518)
ПОТРЕБАН кувар за ресторан. Информације на
063/307-996. (208584)

ДИМНИЧАР: чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-85-95.
(207472)
ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, кречење, бетонирање, извлачење кошуљице, повољно.
063/865-80-49. (207619)
ХОБЛОВАЊЕ, поправка,
фуговање и лакирање
паркета.
013/602-701,
064/341-79-60. (207955)
ПВЦ и АЛУ столарија, ролетне, венецијанери, комарници, поправљам и
уграђујем. 064/181-2500. (207970)

ИНСТАЛАЦИЈА оперативног система, програма
и могућност сервисирања, долазак на адресу,
тражим посао. 063/320002. (208287)

МОЛЕРСКИ
радови,
063/746-77-58, електричар, 063/730-50-21, мајстори
из
Падине.
(208465)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге.
Александар.
013/351-073, 064/157-2003. (208471)
КРЧЕЊЕ, кошење, сечење дрвећа, вађење пањева, фрезирање баште.
064/196-17-32. (208478)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало, најповољније.
065/361-13-13. (208293)
СЕРВИС, допуна, уградња
климе, повољно. 064/52048-80. (208296)
РАДИМ изолацију равних
кровова, тераса, гаража.
345-874,
062/235-839.
(208306)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипсарски радови, повољно.
060/521-93-40.
(208320)

ПРЕВОЗ ствари и робе
пик-апом, кмбијем или
камионом, селидбе са
монтирањем и демонтирањем намештаја. Дејан,
061/626-14-50, 065/44097-00. (208471)

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА вашег телевизора и постављање ТВ и сателитских
антена. 064/866-20-70.
(208318)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, демит фасаде, квалитетно, повољно.
064/145-89-98, 061/14138-02. (208484)

ОБАРАЊЕ стабла, кошење траве, корова, рушење, одношење непотребних ствари и друго.
064/122-69-78. (208245)
РАДИМО све физичке
послове: рушење кућа,
бетонирања, обарање стабала, одношење ствари.
060/035-47-40. (208245)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења канализације, адаптације купатила, сервис,
повољно, одмах. 377-930,
064/586-85-39. (208252)
ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и лакирање. 061/314-90-18, 601892. (208256)
ДУБИНСКО прање намештаја, тепиха, душека,
унутрашњости аутомобила. Наташа, 361-474,
060/361-47-41. (208265)

ДРВОСЕЧА исећи ће моторном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846. (208335)
ПРЕВОЗ кипером до 6 тона.
062/195-33-35.
(208376)
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством квалитетно, педантно, повољно.
064/252-51-75.
(208393)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
преправке, поправке купатила, одгушење канализације одмах. 063/269173. (208400)
ПОВОЉНО
спремање
станова. 063/848-04-12.
(208405)
ЧАСОВИ математике за
основце. 060/676-36-37.
(208413)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка старе, уградња нове инсталације, машинска одгушења санитарија.
062/382-394. (208445)
СПРЕМАМ станове, канцеларије,
кафиће.
063/430-409. (208448)
ОЗБИЉНА жена чувала
би старију особу или децу.
062/167-67-69.
(208450)
ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-7764. (208480)

KIZZA – превоз шљунка,
песка, сејанца, ризле мањим и већим камионима.
063/218-894, 013/258-0400.
KIZZA – истовар и утовар
робе виљушкарима на
свим теренима, рушење
старих кућа и других
објеката, утовар шута с
одвозом, ископ багерима.
KIZZA – изнајмљивање
ваљка за равнање и сабијање терена, насипање,
набијање вибро-плочама.
Жарка Зрењанина 68.
063/218-894, 013/258-0400.
KIZZA – сечење бетона и
асфалта до 20 цм, разбијање бетона свих величина и дебљина. 063/218894, 013/258-04-00.
KIZZA – изнајмљивање
камиона с корпом за рад
на висини до 23 метра,
сечење и резање стабала
и грања. 063/218-894.

СВЕ врсте физикалија,
утовар/истовар робе, селидбе, сечење/цепање дрва, кошење, копање, чишћење тавана, шупа, подрума и слично. Дејан,
013/341-571, 065/440-9700. (208481)

СРПСКИ језик, приватни
часови, пријемни испит.
Дугогодишње искуство.
Професор. 063/115-3850. (208229)

РЕЛАКС,
антицелулит
масажа, педикир, повољно.
061/169-52-62.
(208239)

СЕЛИДБЕ станова, локала, кућа, магацина, екипа
радника, све по вашој жељи, за фирме специјални
попусти, бесплатан долазак и процена посла од 00
до 24 сата, за вас радимо
и недељом. Изаберите
најбоље. Борис, 013/352536,
063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbepancevo-boris.ser.rs.
(Ф)
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,
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (Ф)

ОРЕМ и фрезујем баште
малим трактором „тома
винковић”. 064/163-5885. (208199)

СРПСКИ, часови, припрема пријемних за средње школе и факултете.
064/462-37-64. (208238)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика часови.
Тел. 251-19-81, 063/85222-43. (207554)

МЛАДА и одговорна жена
врши услуге чишћења
станова, кућа, пословног
простора, помоћ старијим лицима, свакодневно
кување, договор. 064/92919-46. (208281)

БРАВАРСКО-ЗАВАРИВАЧКИ радови, израда
надстрешница, капија, заштитне
решетке.
062/816-33-84. (208143)

МАТЕМАТИКА, физика,
статистика, информатика, могућност месечног
плаћања, професор. Центар.
013/353-569,
061/603-94-94, 066/405336. (208235)

ПОТРЕБНЕ искусне жене
за шивење на индустријским
машинама.
065/587-67-27. (108326)

ПРОФЕСИОНАЛНИ дактилограф, I-a класа, IV
степен стручне спреме,
тражи озбиљан посао.
061/372-17-55. (208285)

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим
кипером до 2 кубика.
065/334-23-38. (207931)

ИЗРАДА свих врста грађевинских пројеката. Тел.
+38164/131-98-75,
+38165/341-64-90.
(208157)
ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребне раднице у кухињи и на роштиљу. 063/897-55-04.

marketing@pancevac-online.rs

БРАВАРИЈА, надстрешнице, ограде, терасе, капије,
рукохвати, услужно полирање прохрома, месинга,
врло повољно. 060/14054-44, Дуле. (208478)
АКО желите мирну и
удобну старост, бринућемо о вама уз обострани договор. 341-476. (208509)
СЕЛИДБЕ, утовар-истовар робе камионом 2-3
тоне, повољно, договор.
063/780-07-63, 061/72585-61. (208597)
СВЕ врсте керамичарских
услуга, повољно и квалитетно,
Мирослав,
062/824-11-51. (208529)
ПСИХОЛОГ, терапија, саветовање, разговори, њујоршки
цертификати
(SAD). Тел. 061/198-3232. (208534)
ЧАСОВИ
математике,
програмирање, Java, C++,
професор. 063/868-70-74.
(208577)
КЕРАМИЧАР, квалитетно, поуздано, повољно.
063/318-780. (208557)

УСЛУГЕ

КОМБИ превоз робе и селидбе, грађевински материјал, шут. Слободан.
064/348-00-08, 062/85036-58. (207461)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, већ од 700 динара,
услуга селидбе пикапом,
комбијем 1,5 т, камионима 3, 5 и 7 т, са радницима или без њих, у свим
правцима, плаћање могуће чековима, 100 дана и
преко рачуна. Борис,
013/352-236, 063/253028, 064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (F)
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-boris.ser.rs.
(Ф)

РАЗБИЈАЊЕ и сечење бетона с одвозом шута или
без њега. 064/648-24-47,
Горан.
ИЗДАВАЊЕ
рамовске
скеле с превозом или без,
изнајмљивање агрегата.
064/648-24-47.
ПРЕВОЗ шљунка, песка,
сејанца, шута са утоваром, утовар и истовар виљушкаром, ископ багерима, изнајмљивање возила
с корпом за рад на висини.
064/648-24-50.
(205154)
ОДГУШЕЊЕ одвода и канализације специјалним
машинама, може преко
рачуна. „Acqua”. 062/532346. (206122)

ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам
и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38.
ШЉУНАК, песак, сејанац, ризла, утовар, истовар виљушкарима, услуге
утоваривача, ископи подрума, темеља и рушење
објеката са одвозом.
064/595-98-01. (205869)

КОМБИ превоз робе и селидбе.
Најповољније.
069/260-00-40,
Раша.
(207577)

КИРБИ, дубинско усисавање, прање тепиха, намештаја. Мики, Тибор.
258-30-62, 065/329-4907. (207360)

ПРЕВОЗИМ малим кипером, шљунак, песак, сејанац,
шут,
утовар.
063/246-368.

ЕЛЕКТРОСЕРВИС „Лукић”, поправља веш-машине, фрижидере, бојлере, шпорете, електроинсталације. 060/180-02-83,
013/251-28-97. (206185)
СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници, повољно. Вук. 064/176-9185, 063/278-117, 013/365051. (206371)
СЗР „МАКИ” постављање,
хобловање, полирање и
лакирање. Мајстори из
Дебељаче. 063/822-94-82,
063/865-45-31. (206354)
РОЛЕТНЕ, венецијанери,
тракасте завесе, комарници, израда, монтирање,
гаранција. 013/353-923,
063/775-96-08. (206315)

Четвртак, 29 октобар 2015.

УСЛУГЕ

ПОВОЉНО, превоз робе
и селидбе комбијем, цена
по договору. 064/147-1477, 013/311-514. (206414)
ДЕЗИНСЕКЦИЈА, уништавање буба гелом и пастом, нов метод, без прскања. Славиша. 062/18274-50. (206541)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, цена
договор. 063/193-22-29,
013/366-843. (206765)
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање, 28 година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs. 065/347-55-02,
011/288-30-18.

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, водоводне адаптације. Замена вирбли,
вентила, батерије, санитарије од 0 до 24 сата, долазим одмах, пензионерима екстра попуст.
013/235-39-21, 064/29045-09,
061/348-20-00.
(208268)

ЛИМАРСКИ радови, олуци, окапнице, лајсне, кровопокривачки радови, санације цурења, преправке
кровова, термо и хидро
изолација, долазак не наплаћујемо. Најјефтиније.
064/903-39-23. (208281)

РОЈАЛ МГ, уградња, поправка: ролетне, венецијанери, тракасте, римске,
панелне, роло, зебра завесе, хармо-врата, туш-кабине, комарници, тенде,
роло-заштитна врата. Горан,
013/351-498,
063/816-20-98. (208302)

ВУЛКАНИЗЕР, машине
треће генерације, Радничка 1-а. 063/240-591.
(208107)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, канализације, адаптације, поправке, замене. 331-657,
064/495-77-59, 063/77718-21. (208162)
СЕРВИС телевизора, продаја половних разних
електроуређаја, електрике,
ауто-електрике,
уградња
ауто-радија.
063/800-01-96. (208176)
ПРЕВОЗИМ мањим кипером повољно, песак, шљунак, сејанац, одвозим шут.
064/354-69-94. (208195)
КИРБИ, дубинско усисавање, прање тепиха, намештаја. Мики, Тибор.
258-30-62, 065/329-4907. (208189)
ОДВОЗ шута, земље, непотребних ствари кипером, рушење мањих објеката. 064/144-88-44. (ф)

ФАСАДЕ, малтерисање,
кровови, зидамо куће од
темеља
до
крова.
064/206-50-91. (208524)

ПОТРЕБНА женска особа
која би могла да ме научи
да плешем (основни
плес), уз надокнаду.
064/201-16-52. (208282)

НАЈПОВОЉНИЈИ превоз
комбијем (селидбе, роба).
069/260-00-40. (208439)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, ТА пећи поправљамо с гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-05.
(208453)

ТРАЖИМ жену за рад у
кући, бесплатно становање.
064/437-63-59.
(208506)
ПОТРЕБАН млађи психолог, дефектолог младићу
од 30 година, повремено.
063/222-358. (208381)
ЧУВАЛА бих полупокретну особу, кувам, спремам.
062/826-07-99.
(108548)

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС” број 72/09, 81/09 –
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13УС, 98/13-УС, 135/2014 и 145/2014) и чланом 83. став
2. Правилника о садржини и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС” број 64/2015)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНСКЕ И
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

БРАВАРСКА галантерија,
капије, ограде, гелендери, устакљивање тераса,
метал, дрво. 066/908-6658. (208317)

РАДИМО зидање, бетонирање, поправка кровова,
разне изолације, фасаде.
013/664-491, 063/162-5389. (208395)

Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације катастарске парцеле
2471/3 к. о. Панчево за планирану изградњу вишепородичног стамбеног објекта, за социјално становање,

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, на основу члана 25.
Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС” бр. 135/04), објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу Решења о давању сагласности на
Студију о процени утицаја на животну средину
Надлежни орган обавештава јавност да је 20. октобра 2015. године донето Решење о давању 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 к. о. Војловица СО Панчево, носиоца пројекта НИС а. д. Нови Сад, Блок Прерада, Улица народног
фронта бр. 12.
Решење о давању сагласности је донето на основу
предлога одлуке који је саставни део Извештаја Техничке комисије, као и увидом у достављену документацију,
којом је констатовано да предметни пројекат својом реализацијом неће имати негативних утицаја на животну
средину уколико се испоштују прописане мере заштите.
Ради заштите чиниоца животне средине носилац
пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе мере
дефинисане поглављем 8.0. Студије о процени утицаја на животну средину, као и да обезбеди извршавање
програма праћења утицаја на животну средину, предвиђеног поглављем 9.0. Студије о процени утицаја на
животну средину.
Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном
поступку. Против овог решења се може покренути
управни спор пред Управним судом у Београду у року
од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.
(Ф-1951)

с обухватом УП-а који се односи и на кат. парцелу

ДУБИНСКО усисавање,
прање кревета, мебла, 15
година искуства. 334-034,
063/839-75-93. (208340)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови, гипс, керамика, повољно, проверите.
061/141-38-02,
064/145-89-98, 063/16036-15. (208342)
ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче, мешалице
за
бетон.
064/351-11-73. (208153)

УДОВАЦ, пензионер, добро материјално, стамбено обезбеђен, антиалкохоличар, искључиво ради
брака тражи жену од 50
до 60 година, не мора да
има никакве приходе.
Тел.
013/361-292.
(208201)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ, гипсани радови, постављање, ламинат, керамике,
проверите.
062/816-66-78. (208564)
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ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, канализације, замена вирбли,
батерија и вентила, све за
воду, 0–24 сата, долазим
одмах,
пензионерима
екстра попуст. 013/348139,
064/493-44-63,
061/317-26-33. (208427)

ПРЕВОЗИМ малим кипером, шљунак, песак, сејанац,
шут,
утовар.
063/246-368. (208461)

КЕРАМИЧАР Дача лепи
све врсте плочица, брзо и
повољно. 061/249-29-90.
(108118)
ПОЛИРАЊЕ фарова, фабричко стање, Радничка
1-а.
063/240-591.
(208107)

ОГЛАСИ

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
061/283-66-41, 062/15602-07,
064/317-10-05,
„Саша”. (208480)

2470/1 к. о. Панчево и део Чумићеве улице – део кат.

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању и

парцеле 8035 к. о. Панчево.

изградњи („Службени гласник РС” број 72/09, 81/09 –

Урбанистички пројекат израђен је од стране ДОО

исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-

„Геовизија” Панчево, Др Светислава Касапиновића

УC, 98/13-УС, 135/2014 и 145/2014) и чланом 83. став

бр. 14, под бројем УП 2471/3-15, за инвеститора град

2. Правилника о садржини и поступку израде докуме-

Панчево, путем ЈП Градске стамбене агенције Панче-

ната просторног и урбанистичког планирања („Слу-

во, Његошева улица 1-а, Панчево, излаже се на Јавну

жбени гласник РС” број 64/2015)

презентацију у згради Градске управе града Панчева,
Трг краља Петра I број 2–4, у Панчеву, у трајању од
седам дана, почев од 30. октобра 2015. године.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити

ТВ сервис „Плус”, поправка телевизора, монитора, даљинских. Д. Туцовића
28.
353-463.
(208358)

РАЗНО

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, 063/894-2180. (208364)

ИЗДРЖАВАО бих старију
особу у замену за некретнину. Озбиљан брачни
пар.
060/753-62-30.
(206817)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНСКЕ И

у холу VI спрата Секретаријата за урбанизам, грађе-

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

винске и стамбено-комуналне послове, током трајања

ОГЛАШАВА

Јавне презентације.

ИНВАЛИДСКИ пензионер, 1968, тражи озбиљну
жену ради брака, ситуиран.
065/672-87-01.
(208187)

Обавештења о Јавној презентацији могу се добити
и путем телефона 013/308- 905.

Урбанистичког пројекта као урбанистичко-архитек-

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта за
време трајања Јавне презентације, у писаном облику,
Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове,
Трг краља Петра I број 2–4, Панчево.

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

(Ф-1947)

тонске разраде локације катастарске парцеле 5628 к.
о. Панчево за планирану изградњу вишепородичног
стамбеног објекта, с обухватом УП-а и дела Улице цара Лазара, део катастарске парцеле 8053 к. о. Панчево, Улица цара Лазара број 54.
Урбанистички пројекат израђен је од стране Бироа за пројектовање и инжењеринг „АГП студио” Панчево, под бројем УП 01-2015, за инвеститора Драгана
Нокића, Улица Милутина Бојића број 5/21 из Панчева, излаже се на Јавну презентацију у згради Градске
управе града Панчева, Трг краља Петра I број 2–4, у
Панчеву, у трајању од седам дана, почев од 30. октобра 2015. године.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити
у холу VI спрата Секретаријата за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, током трајања

СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, Војводина, Србија, са радницима или
без њих. Најповољније
Иван. 063/107-78-66. (ф)

Јавне презентације.
Обавештења о Јавној презентацији могу се добити
и путем телефона 01З/308- 905.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта за

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
Иван. 063/107-78-66. (ф)

време трајања Јавне презентације, у писаном облику,
Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове,
Трг краља Петра I број 2–4, Панчево.

(Ф-1948)
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На основу члана 11. Одлуке о располагању становима града Панчева („Сл. лист града Панчева” бр. 19/2014) Надзорни одбор ЈП Градске стамбене агенције Панчево, на
предлог Комисије за давање у закуп градских станова, на 23. седници, одржаној 17. јуна 2015. године, расписује и објављује:

КОНКУРС
за давање у закуп на одређено време градских станова
У закуп на одређено време на период од пет година дају се следећи станови:
1. Панчево, Максима Горког бр. 97, стан бр. 13, други спрат, трособан, укупне површине 60,01м2; са грејањем у
сопственој режији.
Трошкови закупа приближно: 8.900,00 динара, остали комунални трошкови (струја, вода, одношење смећа...) у
приближном износу од 6.500,00 динара.
2. Панчево, Максима Горког бр. 97, стан бр. 9, први спрат, трособан, укупне површине 50,88 м2; са грејањем у
сопственој режији.
Трошкови закупа приближно: 7.600,00 динара, остали комунални трошкови (струја, вода, одношење смећа...) у
приближном износу од 6.000,00 динара.
3. Панчево, Максима Горког бр. 97, стан бр. 8, први спрат, двособан, укупне површине 48,34 м2; са грејањем у
сопственој режији.
Трошкови закупа приближно: 7.200,00 динара, остали комунални трошкови (струја, вода, одношење смећа...) у
приближном износу од 5.000,00 динара.
4. Панчево, Максима Горког бр. 97, стан бр. 6, приземље, двособан, укупне површине 45,98 м2; са грејањем у сопственој режији.
Трошкови закупа приближно: 6.900,00 динара, остали комунални трошкови (струја, вода, одношење смећа...) у
приближном износу од 4.500,00 динара.
5. Панчево, Максима Горког бр. 97, стан бр. 12, први спрат, двособан, укупне површине 39,00 м2; са грејањем у
сопственој режији.
Трошкови закупа приближно: 5.800,00 динара, остали комунални трошкови (струја, вода, одношење смећа...) у
приближном износу од 4.000,00 динара.
6. Панчево, Максима Горког бр. 97, стан бр. 11, први спрат, двособан, укупне површине 38,66 м2, са грејањем у
сопственој режији.
Трошкови закупа, приближно: 5.800,00 динара, остали комунални трошкови (струја, вода, одношење смећа...) у
приближном износу од 4.000,00 динара.
7. Панчево, Максима Горког бр. 97, стан бр. 10, приземље, једнособан, укупне површине 29,98 м2; са грејањем у
сопственој режији.
Трошкови закупа приближно: 4.500,00 динара, остали комунални трошкови (струја, вода, одношење смећа...) у
приближном износу од 3.500,00 динара.
НАПОМЕНА:
Сваком кориснику стана уступа се на коришћење по један помоћни објекат – индивидуална остава за огрев
– шупа, површине 2,76 м2, која је смештена у заједничком дворишту.
2.
Право учешћа на Конкурсу има појединац/породица без решеног стамбеног питања, а који живе најмање пет
година на територији града Панчева (пријављено пребивалиште), имају држављанство Републике Србије или имају поднет захтев за стицање држављанства и који не остварују приходе на основу којих би стамбено питање могли
да реше на тржишту.
3.
Поступак избора закупца станова и доношења решења о додели градских станова у закуп на одређено време
спроводи Комисија за давање у закуп градских станова.

4.
Пријава на Конкурс подноси се Комисији за давање у закуп станова у ЈП-У Градска стамбена агенција Панчево у року од 30 дана од дана објављивања Конкурса у затвореној коверти са документацијом и назнаком „пријава
на Конкурс”. Образац пријаве преузима се у ЈП-у ГСА Панчево. Образац пријаве садржи списак потребне документације за учешће на Конкурсу.
На Обрасцу пријаве назначити адресу и број стана за који се конкурише.
У складу са Законом о социјалном становању може се конкурисати за стан мање површине, али не мањи од 10
м2 по члану домаћинства, односно, не мањи од 20 м2 у случају једночланог домаћинства.
5.
Критеријуми за давање станова у закуп су:
1. стамбени статус,
2. услови становања,
3. висина примања,
4. имовинско стање,
5. број чланова породичног домаћинства,
6. једнородитељско домаћинство,
7. инвалидност или телесно оштећење.
Редослед на ранг листи утврђује се бројем бодова. Број бодова на ранг листи утврђује се стањем на последњи
дан рока за подношење пријаве.
6.
Пријава за Конкурс мора бити попуњена у свим елементима обрасца. Пријава мора бити уредна и благовремено предата са свом документацијом којом се потврђују наводи у пријави по елементима.
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве биће одбачене и неће се разматрати.
7.
Комисија за давање у закуп градских станова након разматрања и бодовања свих благовремених и уредних пријава на Конкурс сачиниће и објавити предлог ранг листе на огласној табли ЈП-а ГСА Панчево.
Подносиоци пријава имају право на подношење приговора на ранг листу у року од осам дана од дана њеног објављивања Комисији за давање у закуп градских станова. Приговори се предају ЈП-у ГСА Панчево.
Комисија о приговорима одлучује у року од 15 дана од дана истека рока за подношење приговора.
Након доношења одлука по приговорима Комисија сачињава и објављује коначну ранг листу.
На основу коначне ранг листе Комисија доноси решења о додели станова у закуп на одређено време. На основу решења закључује се са ЈП ГСА Панчево уговор о закупу стана на одређено време.
8.
Закупац стана дужан је да плаћа месечну закупнину у складу са Законом о становању, Уредбом о стандардима
и нормативима за планирање, пројектовање, грађење и условима за коришћење и одржавање станова за социјално
становање и другим прописима који регулишу стамбену област.
9.
Права и обавезе закуподавца и закупаца ових станова регулисаће се уговором о закупу стана на одређено време који закључују ЈП ГСА Панчево као закуподавац и учесник Конкурса као закупац.
За све информације можете се обратити ЈП-у ГСА Панчево на телефон 304-932.
НАПОМЕНА: Конкурс траје 30 дана од дана објављивања на огласној табли ЈП Градске стамбене агенције
Панчево, почев од петка, 30. октобра 2015. године, а закључно са понедељком, 30. новембра 2015. године.

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС” број 72/09, 81/09 –
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/1З-УС, 50/1ЗУС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ,

ОБАВЕШТЕЊЕ
Обавештавамо све наше кориснике у Панчеву и насељеним местима Старчево, Омољица, Банатски Бре-

ГРАЂЕВИНСКЕ И

стовац и Иваново да ће се од 1. новембра 2015. године

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

очитавање водомера вршити према Плану очитавања

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

водомера, који ће бити објављен на сајту нашег предузећа (www.vodovodpa.rs) и на видном месту у просторијама Службе наплате и рекламација, у Улици ослобођења
бр. 15, Панчево, сваког радног дана, од 7.30 до 15.30,
суботом, од 8 до 12 сати. Наведене информације могу се

Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-ар-

добити и путем телефона на број 013/347-155.

хитектонске разраде локације за изградњу дела ветро-

Имајући у виду месечни план очитавања, корисни-

парка „Бела анта” на к. п. 11890/1 (део) и к. п. 11890/2

ци, односно овлашћени представници корисника, треба

(део) к. о. Долово.

да омогуће приступ водомерним склоништима и до-

Урбанистички пројекат израдио је „Инфоплан” д.

ступност местима у којима се водомери налазе и да на

о. о. Аранђеловац, Улица краља Петра I бр. 29, за ин-

тај начин, у сарадњи с радницима нашег предузећа, до-

веститора „Wellbury – bela anta” d. о. о. у Београду,

принесу ефикаснијем очитавању водомера.

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

Драги наш дешо

Последњи поздрав брату

МИЛАН
КОЈИЋ

а осталим
радним
данима
од 8 до 13
сати

(ф-1946)

Игманска улица број 15 и излаже се на Јавну презен-

300-830

Ми знамо да нас ти и даље чуваш и бићеш поно-

НЕНАДУ

сан на нас.

Ожалошћени праунуци:
од БОГДАНА
с породицом.

ГОРДАНА, МИЉАНА,

(107/108525)

(72/108348)

Последњи поздрав драгом тати

Последњи поздрав драгом комшији

АНА и ГОРАН

тацију у згради Градске управе града Панчева, Трг
краља Петра I број 2–4, у Панчеву, у трајању од седам
дана, почев од 30. октобра 2015. године.

Последњи поздрав драгом тати

24. октобра преминуо је наш вољени

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити
у холу VI спрата Секретаријата за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, током трајања
Јавне презентације.
Обавештења о Јавној презентацији могу се добити

НЕБОЈШИ

и путем телефона 013/308- 905.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта за
време трајања Јавне презентације, у писаном облику,

НЕНАДУ

НЕНАД РОСИЋ
1936–2015.

Градској управи града Панчева, Секретаријату за ур-

(Ф-1949)

НЕНАДУ

Твоји најмилији: син ЗОРАН, снаја ДРАГА
и унуке ИВАНА и МАРИНА

од ћерке БОЖАНЕ,
унука БОЈАНА, снаје
ТАМАРЕ и праунука
ДУЊЕ и ЈАЊЕ.

од сина ГОРАНА, снаје
МИЛКЕ и унука
СТЕФАНА и ЈОВАНЕ.

Комшије у Илије
Гарашанина 20

(106/208525)

(109/208525)

(108/208525)

(28/208197)

банизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове,
Трг краља Петра I број 2–4, Панчево.

МАРИНКОВИЋУ

Четвртак, 29. октобар 2015.

После кратке и тешке болести, 22. октобра, преминула је наша супруга, мајка,
свекрва и бака

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Последњи поздрав драгом сину и брату

3
Наша вољена тетка

МАРКО
БРАЈОВИЋ

СТАНКА ЦАЦА САВИЋ

ВУКОСАВА ЈОВЧИЋ

учитељица у пензији

1935–2015.

из Панчева
Постоји нешто што никада неће умрети, а
то је љубав, понос и сећање на тебе.

преминула је 30. септембра 2015, у 80.
години, у Пролом Бањи.

Твој ДЕКА, ИВА, МАРИНА и АЛЕКСА

Њени: ЈАСМИНА, МАРИЈА, ВЕРА
и СВЕТА

(6/208122)

(64/208330)

Са жалошћу вас обавештавамо да је 28.
октобра 2015, у 84. години, преминула наша вољена

Последњи поздрав

Последњи поздрав тетка

Нека те анђели чувају и
пазе и не дозволе да ти
било ко ремети твој вечити сан!
Сахрана је обављена 23.
октобра 2015.
Вечито ожалошћени:
отац МИРКО, мајка
ЈОВАНКА, брат
ДРАГАН, сестра
ДРАГАНА и зет ЖЕЉКО

22. октобра 2015. године преминуо је наш

(42/208231)

Последњи поздрав

ВЕЛИЗАР БРАНКОВИЋ
1927–2015.
Заувек ће остати у нашим срцима и мислима.

ВУКИ

АНУШКИ
ТОМАШЕВИЋ

МИЛЕНА ТУРАН
1932–2015.
Ожалошћени: ћерка СЛАВИЦА,
син ЈАНКО, зет РАДОЈИЦА, снаја
КАТИЦА, унуци и праунуци

ЛАЗАР
КАЦИЈАН

од брата АРСЕ, снахе
БОСЕ и братаница
ЈЕЛЕНЕ и БОЈАНЕ
с породицама.

Радо ће је се сећати
ЉИЉАНА и ВЕЉКО.

Твоја ЕМА

(20/208154)

(22/208166)

(26/208192)

БРАНКИЦА, КАРЛО и НИКОЛА
(65/208333)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 23. октобра 2015. преминуо наш

Обавештавамо све рођаке и пријатеље да нас је
25. октобра 2015, у 60. години, напустила наша
драга мајка, супруга и бака

(98/208503)

ЛАЗАР КАЦИЈАН
1982–2015.

С великим болом и тугом опраштамо се од
мајке, таште, свекрве, баке и прабаке

ЛАЗАР
СТЕФАНОВИЋ

БРАНКА МИЛОСАВЉЕВ
из Долова
Ожалошћени: супруг МИТА, син ИВАН, ћерка
ИВАНА, снаја ЖЕЉАНА и унука СОФИЈА

1933–2015.
Последњи поздрав оцу
од синова БОГОЉУБА
и СТЕВАНА
и ћерке МИРЈАНЕ
с породицом.

(8/208130)

(88/208440)

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и
пријатеље да је 23. октобра 2015, у 81. години,
преминуо наш драги

Последњи поздрав комшији

Ожалошћени: мајка СЛАВИЦА, отац МИЛЕНКО,
брат ДУБРАВКО, снаја НИКОЛИНА, братанац
ПРЕДРАГ и братаница ИВАНА
(74/208356)

Мајко, бдела сам над тобом и дању и ноћу. Нисам те могла сачувати, а хтела сам. Сада те препуштам анђелима.

АНЕ ТОМАШЕВИЋ

1931–2015.
Преминула је 21. октобра 2015, после тешке болести. Сахрана је обављена 23. октобра, на гробљу Котеж, у Панчеву. Нека
почива у миру, а заувек ће остати у нашим срцима и мислима! Хвала за све што
је учинила за нас!
Ожалошћени: ћерка ЦИЦА, зет ЂУРА,
снаја ИРЕНА, унуци ЈЕЛЕНА, НЕНАД,
АНА, ПРЕДРАГ и АЛЕКСАНДРА, као и
сви праунуци и остала родбина и пријатељи
(7/208125)

Последњи поздрав драгој сестри

ДОНКА МИТРЕВСКИ
1925–2015.
Заувек у срцу: ћерке ВЕРА и БИЉАНА,
унука МИЛИЦА и унуци ДЕНИС
и АЛЕКСАНДАР из Шведске.

МИЛАНУ

ВИТОМИР ЕРИЋ
1934–2015.
Сахрана је обављена 24. октобра 2015, на Новом
гробљу, у Панчеву.
Ожалошћени: супруга ЈУЛИЈАНА, ћерка ВЕРА,
зет ДЕЈАН, унук МИЛОШ, унука МИЛИЦА, као
и остала многобројна родбина и пријатељи.

ЛАТИНОВИЋУ
од комшија
у В. Влаховића бр. 15.

(30/208203)

Последњи поздрав

(54/208290)

Последњи поздрав најдражој бабици Донки.

(83/208375)

Последњи поздрав драгом оцу, тасту и деди

АНА

РАДМИЛА

ТОМАШЕВИЋ
1931–2015.
Последњи поздрав
најдражој баби од
унуке АНЕ
с породицом.
(86/208425)

ДОНКА

АНИ
ТОМАШЕВИЋ
ВИТОМИРУ ЕРИЋУ
од сестре ЕВЕ
с породицом.
(43/208244)

БОШЊАК

МИТРЕВСКИ

добром и племенитом
човеку, од породице
ДОБРИЋ.
(31/20820

од његових најмилијих: кћерке ЈЕЛЕНЕ, зета
ДРАГАНА, унука МИЛАНА и унуке САНДРЕ.

Била је мој велики пријатељ и животни учитељ.
Унука МИЛИЦА

Драгој комшиници
последњи поздрав од
комшија у Моравској 5,
Панчево.

(97/108502)

(55/208290)

(34/208209)

МИЛАНУ ЛАТИНОВИЋУ
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Четвртак, 29. октобар 2015.

21. октобра 2015. преминула је наша драга

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Последњи поздрав нашој нани

26. октобра 2015. преминула је

26. октобра 2015. изненада је преминула

МИЛЕНИ

НАДКА
МИЛЕНКОВ

НАДКА
МИЛЕНКОВ

МИЛЕНА БОСНИЋ
1936–2015.
Сахрана је обављена 23. октобра 2015.
Чуваћемо те од заборава.

БОСНИЋ

Твој син НЕБОЈША, снаја ЉИЉАНА и унука
БОЈАНА с породицом

Твоји: ЈАНА, АНА
и САЊА

Последњи поздрав
вољеној баки од унуке
МАРИЈАНЕ
с породицом и унука
МАРКА.

(68/208337)

(70/208341)

(115/208543)

1931–2015.
Вољеној мајци
последњи поздрав
од ћерке ЉИЉЕ
и БРАНКЕ с породицом
(114/208542)

2. новембра 2015. навршавају се две године откако нас је напустила наша драга супруга, мајка, бака и прабака

МАРИЈА МИХАИЛОВИЋ
Иако си нас напустила, сваког дана си у
нашим мислима и срцима.

Последњи поздрав

Наша драга прија

Твоји најмилији
(89/208441)

МИЛЕНИЦИ БОСНИЋ
Породица ОШЉАНАЦ
(82/208369)

МИЛЕНИ
БОСНИЋ

АЛЕКСАНДРА

Време никада не може и
неће излечити нашу бол
и тугу. Док смо живи, у
срцу ћемо те носити.
Твоји најмилији:
супруга ДЕСАНКА,
синови КРИСТИЈАН и
ПАВЛЕ и кћерка
АЛЕКСАНДРА

(100/208513)

(101/208512)

ФЕРИ КИРАЉ
Тата ... недостајеш. Никада нећу заборавити
дан када си нас напу-

Драга сестро Мицо

Последњи поздрав

Породице
МИЛАНОВИЋ
и ГРУЈИЋ
(73/208350)

стио.
Твоја кћерка

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
Данас се навршавају две тешке године туге и бола откако је отишао на пут без повратка мој драги и вољени супруг

МИЛОРАД ЈЕРЕМИЋ
МИЦА

МИЦИ

Никада те нећу прежалити.
Твој брат
САВО НИКОЛИЋ

од пријатеља АНКЕ,
ДОБРИВОЈА
и БОРИВОЈА ПАНТИЋА

(81/208362)

(80/208762)

Драга бака Мицо

Изненада, 19. октобра
2015, напустила нас је
наша драга

Обавештавамо родбину и пријатеље да се 31. октобра навршава шест тужних месеци без наше
драге супруге, мајке и баке

професор-дефектолог
У вечној жалости супруга ЈАРМИЛА, кћерка
МИРЈАНА, зет ЖЕЉКО, унуци МИЛОШ
и ФИЛИП и братанац СЛАВКО ЈЕРЕМИЋ
(111/208530)

Драга моја Мицо

СЛАВИЦА

СТОЈНА АНДРИЈЕВСКИ

МАКСИМОВИЋ

Остале су само успомене и бол који си оставила
иза себе. Много нам недостајеш. Твоје племенито
срце и топлину твоје душе чуваћемо од заборава.
Твоји: супруг ЉУБА, син ГОРАН и ћерка ТАЊА
с породицама

1955–2015.

МИЦА

Супруг МИЛОРАД

Увек ћеш бити у нашим
срцима.
Твоји: супруг
МИЛОРАД, синови
ЂОРЂЕ и ДРАГАН,
снаје ГОРДАНА
и ЈЕЛЕНА и унуци
СТРАХИЊА, ВЕЉКО,
МИЛИЦА и МИХАЈЛО

(77/208362)

(76/208362)

МИЦА

Наша висина се може
измерити, али љубав
према теби никако.
Унуци СТРАХИЊА,
ВЕЉКО, МИЛИЦА
и МИХАЈЛО

Четрдесет година срећног брака говоре више
од свих речи.

(78/208362)

(94/208479)

Прошло је четрдесет
дана од смрти

Шестомесечни
драгој снаји

помен

(118/208588)

Прошла је година од
смрти нашег

БОЖИДАРА
ПЕРОВАНОВИЋА
МИЦА
Много нам недостајеш.
Твоја заова ВЕСНА
БОКШАН с породицом

МИЛАН КОЈИЋ
1928–2015.

Твоје сестре МИЉА
и БЕБА захваљују ти на
братској љубави.
Сестрић ВЛАДАН
чуваће успомене на
свог ујака.
(96/208491)

СТОЈНИ
АНДРИЈЕВСКИ
Никад је неће
заборавити заова
МИЛИЦА с децом.
(116/208556)

(79/208362)

Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав
јача од заборава.
Ожалошћени: син БОЖА, снаја ЉУБИЦА, унук
МИЛАН, снаја СОЊА и праунуци ГОРДАНА,
МИЉАНА, АНА и ГОРАН

Последњи поздрав деверу

ПОМЕН

(71/208348)

АНЂЕЛКА
МАЦАНОВИЋ
БОРИ

ЂУРА
СРЕЋКА

ПЕТРОВ
ФИРКА

Заувек те чувамо од заборава и живећеш вечно у нашем срцу.
МИЋА КИЧКИЛА,
РАША, КУЖЕ, ДЕКИ
АНУШИЋ и ЧИЛЕ

Тужно сећање на двадесет година без Тебе.

(105/208523)

(67/208336)

Син ЛАЗА с породицом

Последњи поздрав другарици

БРАНИСЛАВ
РАДОВАНОВ

Последњи поздрав уја Вези од породица
ТАДИЋ и ФРЕНЦ.

од снаје МАРИЈЕ
ЛУЖАЈИЋ.

Твоја сестра МАРИЈА

2010–2015.
Време не брише љубав
и успомене. Заувек ћеш
остати у нашим срцима.
Твоје: супруга БРАНКА
и ћерка САНДРА
с породицом

(99/208511)

(36/208220)

(37/208220)

(104/108522)

2. новембра навршавају
се три године откако си
ме оставила.

ВЕЛИЗАР

Десет година касније
... Заувек ћеш бити у нашим срцима.

ЉУБИЦА и АЛЕКСАНДРА

Драга наша Мицо

После кратке болести преминуо је наш

СЛОБОДАН СТАНКОВИЋ

ПОНЕДЕЉАК И
УТОРАК С
ПОПУСТОМ
СТАНКИ
ЉИЉАНА МИТОВСКИ
с породицом
(113/208533)

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

Четвртак, 29. октобар 2015.
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Драги наш

Прошле су три тужне године откад није с нама

31. октобра 2015. године, у 10 сати, на Новом
гробљу, даћемо шестомесечни помен нашем
драгом

БРАНКО СТАНОЈЕВИЋ

СТОЈАНУ СОКОЛОВУ

2. XI 2008 – 2. XI 2015.

ДРАГОЈЕ ЗАРИЋ

Живиш у нашим срцима и нашим сећањима.

Тужни смо што више није с нама, много нам недостаје.

Твоји најмилији

Његови најмилији

(40/208227)

(51/208279)

Чувамо сећање на тебе.

Шестомесечни помен

Твоји најмилији
(4/208116)

Сећање на нашег тајку

ОЛИВЕРА ЖИВАНОВИЋ

РАДОСЛАВ МИНИЋ РАЦКО

1966–2015.

ИШТВАН
ЖОК

ЖЕЉКА ВУЛЕТИЋА
4. XI 2002 – 4. XI 2015.

Твоје ћерке САНЕЛА и ДАНИЈЕЛА
и супруга АНА

1989–2015.
Ако је смрт јача од живота, није од љубави и
бола коју носим за тобом.
Супруга ЈУЛИЈАНА
с децом

(53/208286)

(41/208230)

У суботу, 31. октобра 2015. године, у 11.30, даваћемо шестомесечни помен нашем драгом тати

Пролази четрдесет дана
од смрти нашег

Вољени никад не умиру, док живе они који их
воле!

Навршава се тужних шест месеци откако ниси с
нама...

Време које пролази тужно је.
Сећање на тебе болно је, али љубав према теби
вечна је.

Твоји најмилији

Твоји најмилији

(110/208526)

(29/208200)

26. октобра 2015. навршило се петнаест година
од преране смрти наше

Дан по дан и четрдесет дана прође од смрти нашег деде

МИРЈАНЕ БАЛТИЋ

ЂОРЂА ЧЕЧОВИЋА

1. I 1949 – 26. X 2000.
Радо и често с поносом га се сећамо. Успомене
су вечне.

ЖИВКА
МИЛИКИЋА

ДУШАНУ ТУЧЕНУ
Тешко је живети без тебе...
Неутешне ћерке ЈЕЛЕНА и АЛЕКСАНДРА,
унуци БРАНИСЛАВ и ВЛАДИМИР
и зет ДРАГОЉУБ
(90/204842)

Прошло је претужних
шест месеци откако ниси
с нама драги

На звезданом небу нашем опет се једна звезда угасила и своје најмилије тужне оставила.
Његови: сестра
ГОРИЦА, зет НЕНАД и
ујкини ВЕСНА и СРЂАН

С љубављу и поштовањем породице БУРИЋ
и БАЛТИЋ

Унуке САНДРА и КАТАРИНА с мамом

(69/208339)

(87/208433)

31. октобра 2015, у 11 сати, на Католичком гробљу, даваће се четрдесетодневни помен мом
драгом оцу

(93/208476)

Четрдесетодневни помен

СЕЋАЊЕ

ВЛАДИМИРУ ЛУКИЋУ

ДУЛЕ
Сестра ДУШАНКА
с породицом
(95/208486)

СЕЋАЊЕ

МАРИНКОВИЋ

ЖИВКО
МИЛИКИЋ

ЖИВКУ

Тужни су и празни дани без тебе, ноћима чујем
твоје дозивање, недостаје нам твој оптимизам,
савет, поглед.
Чувамо те у незабораву.
Син СТЕВАН, снаја БРАНКА
и многобројна родбина

КАТИЦА

ПАВЛЕ

1995–2015.

1983–2015.

С љубављу и поштовањем њихове ћерке МАРА
и БЕБА са децом
(85/208411)

(91/208447)

МИЛИКИЋУ
Заувек остајеш
у срцима сину ДАРКУ
и супрузи ЛОЛИ.

4. VII 1953 – 25. IX 2015.
Време пролази, туга и
бол остају вечно у нашем срцу.
Брат МИЛОИЦА
с породицом

(92/208475)

(56/208292)

Четрдесет дана је од
смрти мог брата

Четрдесет дана

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ
Прошло је четрнаест година

СЕЋАЊЕ

СЛАВОМИР
РАЈАКОВ ЛАЛА

ЖИВКА
МИЛИКИЋА

28. X 1993 – 28. X 2015.
Увек си присутан у нашим срцима и мислима.
Волимо те.
Супруга с децом
(84/208388)

26. X 2010 – 26. X 2015.
Oстаје заувек у нашем сећању.
АНДРА, ВЛАДА, ЗЕКА, БАРНА, ФЕКА, БИЉА,
МАРИНА, ДРАГАНА и НАДА

Брале, бол у грудима,
сузе у очима остају
заувек сестри ВЕРИЦИ,
зету МИКИЈУ,
сестрићима ВЛАДАНУ
и МИЉАНУ и снајки
СВЕТЛАНИ

(103/208519)

(102/208517)

МИЛЕНКО ПЕТРОВИЋ

ЖИВКО

ДРАГАН

МИЛИКИЋ

СТОЈАНОВИЋ

С љубављу и поштовањем чувамо те од заборава.
Брат ВУКОЛА и снаја
РАНКА

31. X 2010 – 31. X 2015.
С љубављу заувек у срцима и мислима.
Најмилији

Твоји најмилији

(112/208531)

(75/208361)

(12/2081359

НИКОЛА
ЖИВУЉ
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Прошло је седам тешких година без тебе
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29. октобра навршава се двадесет седам
година од изненадног одласка нашег вољеног и никад незаборављеног сина и
брата

1. новембра 2015. навршавају се две године откако није с нама

СЕЋАЊЕ
Две године није с нама

Др ЂУРИЦА ГЛУВАКОВ
1929–2008.

БОШКА ГВОЗДЕНОВИЋА
БОБАНА

ИЛИНКА СЕЈА УЗЕЛАЦ
1. XI 2013 – 1. XI 2015.

Драги наш вољени и никад незаборављени
Бобо, вечно ћеш живети у нашим срцима.

Као вечна љубав, увек део наших живота.

Твоји ЉИЉА и САША

Твој тата ЉУБА, мајка ЈОВАНКА и сестра
СЛАВИЦА с породицом

Твој ЛАВКО

(27/208196)

(24/208174)

(52/208280)

Обавештавамо родбину, пријатеље и колеге да се у суботу, 31. октобра 2015, навршава година откад нас је напустила наша драга

4. новембра 2015. навршава се четрдесет
дана од смрти нашег драгог

Остали су љубав, туга и успомене.

ИЛИНКА
УЗЕЛАЦ
СЕЈА
Мама, у мислима си
увек с нама.

Ћерка ВЕСНА
с породицом
(49/208269)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

АТИЛА

РУЖИЦА ПОПОВ
1956–2014.
Помен ћемо одржати истог дана, у 11.30,
на Новом гробљу.

ГОЈКО ЏАЈИЋ
МИРЧЕТЕ КОВАЧЕВИЋА

АНТАЛ

1943–1995.

1998–2015.

Тога дана, у 11.30, изаћи ћемо на Ново
гробље, у Панчеву, и одати му дужно поштовање.

Драго моје дијете, мајка те никад неће заборавити. Нема те, голубе мој, остао си
без крила да дођеш својој мајци. Твоји су
голупчићи одлетели, а ја сам остала сама.

Њени најмилији

С љубављу његови најмилији: супруга
ЛУДМИЛА, син БРАНИСЛАВ и кћерка
САЊА с породицом

(11/208134)

(63/208311)

Обавештавамо пријатеље и родбину да ћемо 31.
октобра 2015, у 11 сати, на гробљу у Качареву,
обележити годишњи помен нашој вољеној

Двадесет је година откако живим без тебе.
Мајка ЂУЈА ЏАЈИЋ
(25/208179)

СЕЋАЊЕ

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Још увек је велика љубав у срцима, а сећања
не бледе.

1. новембра 2015. навршава се девет година од
смрти нашег драгог супруга и тате

МИРА, ДАНИЈЕЛА
и ЗОЛТАН АНТАЛ
(60/208303)

СЕЋАЊЕ

МАНОЈЛО

ДАНИЦЕ
2008–2015.

СТАНА ВЈЕШТИЦА

Изгледа да Бог никоме није обећао живот без
патње.
Синови НИКОЛА и ГОРАН с породицама

Твоји најмилији

(57/208295)

(62/208309)

ВЕЉКО

МИЋАНОВИЋ

ОПАРНИЦА

4. XI 2013 – 4. XI 2015.

30. X 2012 – 30. X 2015.

РАДОВАН
ДЕБЕЉАЧКИ
1947–2006.

(38/208821)

Туга се не мери, сећања
не бришу. Заувек у нашим срцима.

Сећање на драгог супруга, оца и деду

ВЕСЕЛИНКА НИКОЛОСКИ

ЖИВА ВУЛИЋ
2002–2015.
С љубављу и поносом супруга ЛАТИНКА с децом

1940–2007.
С поносом и љубављу те увек спомињемо.
Воле те твоји: ИВАНЧО, ПЕРО и ЉИЉА

(58/208298)

(61/208305)

Син МАРИНКО
МИЋАНОВИЋ
с породицом

Породица

Твоји: супруга АНЂА,
ћерка ЗОРИЦА
с породицом и ИВАНА

(66/208334)

(44/208250)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ
Пролази и петнаеста година од Твог одласка,
али остаћеш заувек наша вољена

31. октобра је годишњи
помен нашој супрузи,
мајци, баки и прабаки

БЕБА
СЕЋАЊЕ

Прошле су три године откад ниси с нама

ДРАГАН
МИХАЈЛОВИЋ
1940–2012.

РАДОВАН СЕКУЛИЋ

ЗОРАН МУРГИН
2009–2015.
С љубављу твоји најмилији.
(59/208301)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Супруга БОРИСЛАВА и синови ДАРКО и ДЕЈАН
с породицама
(35/208210)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији
(50/208271)

МИРЈАНИ
ДРАГУТИНОВИЋ
С великим поштовањем
и сећањем те чувамо од
заборава.
Супруг ДРАГИША са
ћеркама ГОЦОМ
и РУЖИЦОМ
(39/208225)

Недостајеш нам. Пуно.
С великом љубављу, болом и поносом чувамо
Те од заборава.
Сестра МИРА
с породицом
(117/105781)

,ПАНЧЕВАЦ

телефон:
013/301-150

Четвртак, 29. октобар 2015.

У суботу, 31. октобра, даваћемо шестомесечни помен вољеном супругу, оцу и деди
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31
СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ
27. октобра 2015. наршило се седам година

КАРЛО
ШАРАИ

БОРИСЛАВУ КРИШАНУ

БРАНКА БОЈАТ

1943–2015.

1950–2008.

Живим с тугом и неверицом да те више
нема.

2008–2015.

Верујем да је твоја болна душа нашла спокој и мир у царству небеском. Недостајеш
нам пуно.

Време које пролази тужно је, сећање на
тебе болно је, али љубав према теби је
вечна. Ако је твој живот морао стати, наша љубав ће вечно трајати.

Твоји најмилији

Твоји најмилији

(13/208137)

(17/208150)

Већ седам година ниси
с нама. Недостајеш нам,
али живиш у нашим мислима и срцу.

У суботу, 31. октобра 2015, у 11 сати, на Старом
православном гробљу, даваћемо једногодишњи
помен нашој драгој

Супруга ЕТУШКА
и ћерке СОФИЈА
и ЈУЛИЈАНА
с породицама
(10/208133)5

ВИДОСАВИ ШТЕЛЕР
Сећање на родитеље

Сећање на драге родитеље

МЛАДЕНОВИЋ

МИЛОСАВЉЕВ

1. новембра навршава
се пет година откако
није с нама наша мајка

Породице ШТЕЛЕР и ДОБРОСАВЉЕВ
(9/208132)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 31.
октобра, у 11 сати, давати десетогодишњи помен
нашем драгом

ДОБРОСАВ

СУТА

РАДИВОЈА

МАРИЈУ

29. X 2005 – 29. X 2015. 13. VIII 2013 – 13. X 2015.
Само ја знам колико ми недостајете. Бићете увек
са мном и никада нећете бити заборављени. Сећање на вас живи јер имате мене.
Ваша ћерка ЉИЉАНА

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на
вас.
Ваша ћерка ВЕРА, зет ПЕТАР и унука ЈЕЛЕНА
с породицом

(5/208117)

(16/208147)

У суботу, 31. октобра 2015, у 11 сати, на гробљу у
Јабуци, дајемо годишњи помен нашем драгом
супругу, оцу и деди

РАДМИЛА
КОСТАДИНОВСКИ
1935–2010.
Синови МИРКО и БОРА
и унука ТАМАРА
с породицом
(3/208112)

У суботу, 31. октобра, у
11 сати, на Католичком
гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен нашој вољеној

Драги наш

ДРАГАН УРШИЧИЋ
ДИМИТРИЈУ ПЕТРОВИЋУ МИТИ
1933–2014.
Дугујемо ти велику захвалност за твоју велику
љубав и доброту, које нам тако недостају.
Чува те од заборава и радо те се сећа и жали за
тобом твоја породица ПЕТРОВИЋ.

Навршава се шест месеци откако ниси с нама.
Много те волимо.
Помен ће бити одржан 31. октобра, у 11.30.

СОФИЈИ
ИЛИЋ

Ожалошћени: супруга ЈОВАНКА и ћерке МАЈА
и НАТАША с породицом

Њени најмилији

(18/208151)

(48/208264)

(23/208269)

Прошле су четири године откако није с нама, а
неутешни смо као првог дана

31. октобра 2015. даваћемо шестомесечни помен
нашем драгом и вољеном супругу, оцу и деди

СИМО КЕШИН
Године пролазе, али твој лик и сећање на тебе
никад не бледе.
Увек ће те волети и памтити твоји: супруга
МАРА, син ГОЈКО, ћерка БРАНКА, зет СТЕВАН,
снаја СНЕЖАНА, унуци АЛЕКСАНДАР
и МИЛОШ и унука КАТАРИНА
(15/208145)

Обавештавамо родбину
и пријатеље да ћемо у
суботу, 31. октобра, у
10.30, на Новом гробљу,
давати шестомесечни
помен нашој драгој мајци, супрузи, баки и свекрви

БОЈАНА

ЗОРИЦИ
КОВАЧЕВИЋ
ВОЈА МИТИЋ

Породице БАРИЋ и НИКОЛОВСКИ

Не постоје речи да опишу тугу и празнину у нашим срцима која је остала после тебе.
Твоји: супруга ВЕРА, ћерке МИРЈАНА
и БРАНИСЛАВА и унука НИКОЛ

1957–2015.
Вољени наш брате, љубав према теби је превелика, бол претешка, а
туга за тобом вечна.
Брат ЉУБОМИР
и сестре НАДА
и ЗОРИЦА с породицама

(45/208258)

(32/208205)

(33/208206)

ВОЈА МИТИЋ

МИЛИЦА БАРИЋ

1957–2015.

1981–2011–2015.
Заувек тужни њени најмилији.

У суботу, 31. октобра
2015, на гробљу у Јабуци, дајемо шестомесечни помен мајци, баби,
прабаби

ТАСИЋ

Ожалошћени: супруг
ВУЛЕ, синови и ћерке
с породицама

Ћерке ЦАРИНКА
и РАДОЈКА
и син МИЛОРАД

(19/208152)

(14/208144)

Драга сестра

СЕЋАЊЕ

ПОЉАК

ЦВИЈО ЂУРИЋ
30. X 1973 – 30. X 2015.

МИЛИЦА

МИЛИЦА

Нека сећања никад не бледе. Тако ни наша туга за тобом.
Тетке ЉУБИЦА, ДАНА и ВЕРА и ујак ЈОВАН
с породицама

Милице, четири године се
надам да је ово само сан.
МИРА

(47/208260)

(46/208259)

Љубав и сећање на тебе,
драги тата, никад не
умиру.

МАРГАРЕТА МИХАЈЛО
1912–1999.

1914–1999.
Ваши најмилији

Ћерка ЉИЉАНА

(21/208161)

(2/208101

ОЛГА КОВАЧИЋ
рођ. Грубанов
из Сефкерина
напустила нас је 24. септембра 2015.
Иако те више нема, наставићеш да живиш кроз
наше успомене.
Твоје сестре ЗЛАТА и
МАРИЈА с породицама
(1/206554)
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Гановић, Елену – Јована Лацаков; 12. октобра: Кристину – Ивана и Србислав Угљешин; 13. октобра: Луну – Лепосава Максимовић и Дарко Мијучић, Ленку – Јована и
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Срђан Стефановић – 1948, Милена Боснић – 1936, Небојша Маринковић – 1950.

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ
Припрема: Момир Пауновић

КВАДРАТ 7 х 7
1
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7
Речи су састављене од следећих слогова: А, БРА, ВА, Е, КАН, КЕ, НА,

1

НА, НА, НА, О, ПО, СВЕ, СИ, СРЕ, ТА, ТА, ТА, ТАН, ТИ, ТИ, ТИ, ТОС.

Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Пробајте да пронађете меру у
свему што радите и говорите.
Крајем седмице може вас изненадити непланирана посета особе коју дуго нисте видели. Уносите више витамина како бисте
спречили грип.

Пред вама је велики успех, и
пословни и приватни. Много излазака, дружења и контаката с
људима, а до краја месеца и пут
у иностранство који ће променити нека ваша гледишта.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Будите толерантнији према

Спустите лопту, смирите стра-

пријатељима и партнеру. Мало
више сна или одмора донеће вам
другачији поглед на догађаје.
Могућа је нека пословно-финансијска акција, али будите опрезни. Болови у зглобовима.

сти и не бијте битке које су унапред изгубљене. Понекад је паметније повући се и сачекати да
олуја прође. Љубавни трептаји
не дају вам сна. Ослабљен имунитет.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Ова седмица је погодна за сре-

Пустите да вам се глава још ма-

ђивање пословног живота. Преоптерећени сте обавезама, али
можете очекивати леп новчани
добитак до краја месеца. Одвојте
мању суму и употребите је да
угодите партнеру. Проблеми са
синусима.

ло охлади, па онда реагујте. Исхитрене одлуке нису добре. Концентришите се на посао или тражење посла – то ће вам решити
многе проблеме. Главобоља.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Стрпајте све своје проблеме у

Имате посла преко главе, пома-

неки ћошак и посветите се млађем члану породице кога сте због
обавеза занемарили. Очекујте
помоћ особа на положају, а могуће је и унапређење.

ло сте конфликтни, понекад чак
и неразумни, а кад се све сабере
– преморени сте. До краја седмице вам стиже већа новчана
уплата, али и позив за далек пут.
Пакујте кофере.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Чини вам се да проблемима не-

Не журите са закључцима. По-

ма краја и већ сте на крају живаца. Дајте себи одушка, отпутујте
некуд на неколико дана. Вести
које дуго чекате стижу ових дана,
па се полако спремајте на далек
пут. Прехлада.

мало сте растрзани између разума и осећања. Не секирајте се, за
неколико дана ће се све средити.
Вести о сређивању пословне ситуације враћају вам миран сан.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. кратак састав којим писац показује коме посвећује своје дело, 2. обрнут, супротан, 3. наше старије женско
име, 4. најмања независна држава на свету, 5. налепница, 6. старогрчко

3

божанство смрти, 7. јужно воће (мн.).

4

1

5
6
7

БЕЛА УКРШТЕНИЦА
Сами треба да откријете и упишете црна поља. Њихов
број је означен у загради на крају описа за сваки ред и
колону.
ВОДОРАВНО: 1. река у Русији (0), 2. држава у Азији (0),
3. деран, мангуп (далм.) (0), 4. Електродистрибуција Београд (скр.) – ознака за ванадијум (1), 5. птица тркачица
(1), 6. покровитељ, заштитник (0), 7. путујући певач код
старих Грка – италијански филмски продуцент (Карло)
(1), 8. бедеми за заштиту од поплава – симбол бора (2), 9.
телефон-телеграф (скр.) – име физичара Њутна – први
вокал (2), 10. дивља мачка – квалификован (скр.) – основна тарифа (скр.) (2), 11. верске вође шиитских муслимана
(0), 12. име америчке глумице Вест – до половине (2), 13.
просипати (0), 14. Вердијева опера – мушки потомак (2).
УСПРАВНО: 1. саставни везник – размена робе за робу
(1), 2. људи који живе од ренте (0), 3. песма узвишеног
садржаја – предлог (заједно) – предлог уз генитив (2), 4.
ознака за темпо – симбол силицијума – град у Русији
(2), 5. владике, епарси (1), 6. име и презиме панчевачког глумца (на слици) (1), 7. словеначка тенисерка (Катарина) – речни рибар (1), 8. пустиња у Индији – слово
латинице – бодљике на пшеничном класу (3), 9. стара
мера за течност – прати водом и четком – притока Дунава у Аустрији (2).

1
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7
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Проблеми на послу неће се ре-

Чекате, чекате, а ништа се не

шити ако будете само неми посматрач догађаја. Ступите у акцију и изборите се за своја права. Боље одустаните од узимања
кредита ако икако можете.

догађа. Односи с партнером су
стабилни и он вам је велика подршка. Здравствено се осећате
врло лоше, могуће су уринарне
инфекције. Пробајте и алтернативно лечење.

СТИХОВНИ АНАГРАМИ
НАШ КОШАРКАШ
Кошаркашком лоптом
он креће у бој
да РАЗГРНЕ ЦЕО
противнички строј.
НАЈВИШИ СТЕПЕН СУДСТВА
Највиша инстанца,
то је јасно свима,
у систему судства
СВРХУ ВИДНО има.
ДЕО ШАКЕ
СТРПАМ ЛИ га себи
у нос понекада,
озбиљна критика
не гине ми тада.
РЕШЕЊА – Квадрат 7 х 7: посвета, обратан, Сретина, Ватикан, етикета, Танатос, ананаси. Стиховни анаграми: Зоран
Ерцег, врховни суд, мали прст. Бела укрштеница: Мста, Ирак,
леро, ЕБ, в, ној, протектор, аед, Понти, насипи, б, тт, Исак, а,
рис, КВ, ОТ, ајатоласи, Ме, упола, проливати, „Аида”, син.
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ЈУБИЛАРНА, ДЕСЕТА „ГЛОГОЊСКА ЈЕСЕН”

ПОВРЋЕ ЗА СВЕ УКУСЕ
Глогоњ је поодавно познат по
повртарству. Вредни људи из
тог места почетком сезоне,
крајем пролећа, на многобројне тржнице и велепродаје пласирају млад кромпир, а негде
у овo доба и њихов главни
„адут” – атохтону врсту купуса.
Како би афирмисало свој
рад и поспешило продају, локално удружење повртара својевремено је осмислило манифестацију под називом „Глогоњска јесен”. Популарна „купусијада” нараста из године у
годину, па је јубиларну десету,
одржану протекле недеље, посетило највише људи, како излагача тако и купаца, гурмана
и других знатижељника.
Сви су, углавном, били задовољни: произвођачи јер су
солидно зарадили, а гости јер
су могли да пазаре јефтиније
поврће, али и да дегустирају
специјалитете попут свадбарског купуса, пита, колача и
разних ђаконија.
Јубиларна, десета „Глогоњска
јесен” одржана је у недељу,
25. октобра, а све је почело у
раним јутарњим сатима на
сеоској пијаци. На око педесет штандова су, наравно, доминирали купус и производи
од те, за људску исхрану изузетно здраве и корисне биљке.
Убрзо се центар збивања
преселио на плато Дома кул-

Примопредаја победничке главице

туре, а част да свечано отвори
манифестацију припала је др
Влади Ковачевићу, саветнику
министра пољопривреде и заштите животне средине.
Уследио је културно-уметнички програм, када су се
представили фолклорни ансамбли Дома културе и КУД-а
„Веселија”, а између њихових
лепршавих
кореографија,
пропраћених бурним аплаузима, ученици основне школе
рецитовали су на тему села,
јесени, вашара...
Истовремено су на сеоској
пијаци, док је трајала помену-

Весело уз „Веселију”

донског удружења „Илинден”;
друго место заузеле су „Доловке”, треће брестовачке
„Сосе”, а свој штанд су најлепше уредиле „Новосељанке/Boboacele”.
Интересантно је да је први
пут ове године понуда проширена на „авантуристичке активности”, па су углавном деца имала прилику да се опробају у гађању луком и стрелом,
спуштању низ жицу („зиплајн”), ходању по траци...
Напослетку су се повртари
и њихови гости окупили како
би наградили најбоље и захвалили пријатељима и покровитељима, попут републичке и
покрајинске владе, Града, Месне заједнице... Том приликом је, на импровизованој
аукцији, за 2.000 динара продата и победничка главица.
Ј. Филиповић

Још један закључен посао

СЛАБИJИ РОД НЕГО ЛАНЕ
Повртари, који су килограм купуса продавали за око двадесет динара, имали су свој поглед на ову сезону.
Александар Танасковић каже да му је у односу на прошлу годину род на хектару засејаном купусом и карфиолом преполовљен и
додао да држава не брине о пољопривредницима. Иако трошкови расту, продајне цене
не мрдају. Миле Јањић је посејао поврћа на
пола хектара, а приноси су му нижи за око

Када је реч о такмичењима,
ласкаву титулу за најбољи купус понео је Данаил Вучковски, чији је купус, обима 99
центиметара, био тежак 5.340
грама. Друго место је заузео
Драган Цветковић, који је произвео главицу од 3.750 грама и
85 центиметара, а треће –
Александар Танасковић с купусом од 3.600 грама и 82 центиметра. Увек атрактивна дисциплина била је бацање купуса с рамена, у којој је тријумфовао Данијел Спасић, хитнувши главицу чак 25 метара,
испред Владе Љотића (24 метра) и Дејана Спасића (23 м).
У режији Удружења жена
„Глогоњке”, које од ове године
учествују у организацији манифестације, одржано је надметање у справљању пите од
купуса. По одлуци жирија најбоље су биле жене из маке-

двадесет одсто. Ипак, роба му је доброг квалитета и наглашава да је глогоњски купус бољи за кишељење чак и од футошког. Одао је
и малу тајну: након сече, главице треба да
одстоје седам дана пре него што оду у бурад.
Даница Зарић је, заједно са синовима,
произвела око три вагона купуса. Тако добар
род су постигли захваљујући правовременом
заливању, а свака цена изнад 15 динара по
килограму је прихватљива.

та продаја поврћа, удружења
жена из Глогоња и других панчевачких села (међу којима и
штићеници Дома „Срце у јабуци”) излагала своје руковорине – од веза и штрикераја до
пита и колача. На једној од тезги чланови локалне омладинске организације припремали
су свадбарски купус, који је
грађанима дељен бесплатно, а
свако је могао да у кутију убаци добровољни прилог за лечење мале Драгане Раданов.

ПРОШЛОГ ВИКЕНДА У ДВОРАНИ „АПОЛО”

Панчево угостило стонофудбалску елиту
Досад невиђени стонофудбалски спектакл не само у нашем
граду него и целој земљи под
називом „Балкан куп” одржан
је протеклог викенда у дворани „Аполо”.
Тродневни догађај од далекосежног међународног значаја за овај млади али атрактивни спорт окупио је укупно
сто играча (седамдесет једна
особа у синглу, а осамдесет
четворо у дублу) из Словеније,
Хрватске, Бугарске, Румуније,
Републике Српске, Црне Горе
и Србије.
Након што је у име домаћина Милош Ђорђевић, председник Федерације стоног фудбала Србије, дао знак за почетак,
одиграно је сијасет узбудљивих мечева, у којима је све прштало од егзибиционих потеза, брзих руку и мајсторских
голова.
Конкуренција је била врхунска, па је било тешко домоћи
се вредних трофеја. Свеукупни

овогодишњи победник балканског купа нација (у који су
убројани и резултати с претходна два турнира одржана у
Ајдовшчини и Загребу) је ре-

презентација Словеније, Хрватска је била друга, а екипа
Србије је заузела треће место.
Поред тога, најбољи играч
је био Симон Зорман (Слове-

нија), док је његова колегиница из репрезентације Јана Рожац била без премца у конкуренцији дама. Први међу јуниорима и сениорима су

представници Србије Мирко
Трнинић и Владимир Гремплиновић. Када је реч о пласманима на Балкан купу Србија, у опен-дубловима и
микс-дубловима доминирао
је румунско-бугарски тандем
Екатарина Сарбулеску и Станислав Георгиев, који је био
неприкосновен и у конкуренцији синглова.
По завршетку свих такмичења уприличена је и такозвана „лига шампиона”, у којој су
учествовали најбоље пласирани с претходних турнира опен
категорије, а прво место и

главну награду – сто „адреналин роберто спорт” освојила је
екипа Дина Вичевића из Хрватске.
Од панчевачких такмичара
највише се истакао Зоран
Кришћински, освојивши трећа места у синглу и у пару са
Словенцем Игором Павлетићем у спид-болу. Поред Милоша Ђорђевића, наступили су и
Дејан Максимовић, Тијана
Ђорђевић, Ведран Васић, Милан Гаргента и Младен Куриљ
и у пакленој конкуренцији
оставили солидан утисак.
Ј. Ф.

ГОСТОПРИМСТВО
Гости су били презадовољни гостопримством Панчеваца.
Рок Слокар, председник словеначке федерације, овде се увек осећа феноменално,
а посебно је одушевљен простором. Његова
животна и спортска партнерка Јана Рожац
каже да је све организовано на високом нивоу, а од ривалки издвојила је Благовесту
Герову. Ова бугарска играчица је истакла да
се, са својих двадесет колега, одлично провела међу драгим људима у лепом граду.

Председник Хрватског стононогометног
савеза Антонио Новачки нагласио је да је
овај спорт још увек заснован на ентузијазму
и пријатељству, па је веома пријатно изненађен отварањем тренинг центра у Панчеву.
Милош Ђорђевић је изразио велику захвалност свима који су помогли у организацији догађаја и најавио трећи „Сава куп”,
који ће се играти средином јануара на „фаби” столовима, највероватније поново у дворани „Аполо”.
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КАРАТЕ КЛУБ ДИНАМО ШАМПИОН ПРЕМИЈЕР ЛИГЕ СРБИЈЕ

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

ЗА ЈУБИЛЕЈ – ТИТУЛА
Четири меча, четири
победе
Круна генерације

АНДРЕА И АНЂЕЛА
ОБЕЛЕЖИЛЕ ЕВРОЛИГУ
У Осијеку је прошлог викенда одржан десети меморијални турнир „Јосип Потнек”, на коме је наступило
преко 400 џудиста из Мађарске, Румуније, Србије и
Хрватске. Истовремено је
организовано и четврто коло
Еврорегионалне лиге. ЏК
Динамо се представио са
шест бораца, који су освојили девет медаља.
У конкуренцији млађих
кадета у Еврорегионалној
лиги Андреа Стојадинов и
Анђела Ранђеловић освојиле
су златна одличја у својим
категоријама и тако на најлепши начин завршиле овогодишње надметање. У укупном пласману Андреи је
припао пехар за прво место,
док је Анђела заслужила награду намењену другопласираној такмичарки.
Наши такмичари су били
одлични и у конкуренцији

кадета. Златне медаље су
освојили Андреа Стојадинов,
Анђела Радуловић и Филип
Ринковец, a сребром се окитила Ена Стефановић. У надметању јуниора најсјајнија
одличја су припала Андреи и
Алекси Стојадинову, а Филип
Ринковец је заслужио сребро.
Већ у недељу, 25. октобра,
одржан је међународни турнир у Руми, на коме су се
надметали најмлађи џудисти. У конкуренцији 450 бораца из Хрватске, Словеније
и Србије. Екипу Динамо су
предводили Петар Илијин и
Неда Остојић.
Најсјајнија одличја су заслужили Андријана Кртенић
и Владимир Богдановски,
Филип Француз се окитио
сребром, а бронзе су зарадили: Никола и Дејан Долинга,
Марија и Јелена Стојановски,
Никола Мирковић и Милена
Секуловић.
А. Ж.

ОДЛИЧНИ ПАНЧЕВЦИ

На такмичењу у Руми одличне
резултате су остварили и чланови ЏК-а Панчево. Михајло
Вуковић је освојио златну ме-

даљу, а сребрна одличја су заслужили: Милица и Немања
Нишић, Филип Паланачки и
Нина Албијанић.
С. Д.

Карате клуб Динамо је најбољи у Србији! Сениорска екипа
тог спортског колектива је у
недељу, 25. октобра, на турниру Премијер лиге, одржаном у
Банатском Новом Селу, постала екипни шампион наше државе – по други пут у богатој
историји клуба. И то баш у години када Динамо прославља
вредан јубилеј – 50 година рада и постојања. Свака част!
Карате клуб Динамо је још
пре почетка лиге истакао кандидатуру за највиши пласман,
с обзиром на то да у тиму има
четири сјајна сениорска репрезентативца Србије. Већ у
првом колу Панчевци су
остварили сјајну победу од 4:0
над екипом Борца из Чачка,
прошлогодишњим шампионом лиге, па су тако потврдили да им је освајање титуле једини циљ. У другом мечу Динамо је рутински савладао
Цемент из Беочина с 5:0, а онда је уследило ново искушење. У трећем колу Панчевци
су одмерили снаге с јаком
екипом Студентског града.
Меч је био изузетно тежак,
али је Динамо успео да тријумфује с 3:1 и тако приђе на
корак до циља. У последњем,
четвртом мечу Слободан Битевић и његови другови остварили су сигурну победу од 4:0
над Хајдуком из Куле, што је
значило да је Карате клуб Динамо постао екипни шампион

Србије. После низа освојених
бронзаних медаља, као и прошлогодишње вицешампионске титуле, ово је био логичан
след догађаја и круна једне
сјајне генерације.
За освајање титуле с максималним скором од четири победе у исто толико мечева најзаслужнија је прва петорка,
која је одрадила све борбе: капитен Слободан Битевић, Никола Јовановић, Стефан Лугић, Александар Шестаков и
Дејан Цвркота, а важан део
екипе били су и одлични борци Немања Лугић, Огњен Јерков и Небојша Спасковски.
Велике заслуге за остварење
историјског успеха има и
стручни штаб КК-а Динамо, на
челу са својим шефом Предрагом Стојадиновим, као и с тренерима Ненадом Соколовићем

и Љубишом Миленковићем.
Будући да су они са својим такмичарима успели да освоје све
најважније медаље на светским, европским и балканским
шампионатима, ово је за њих
посебно признање и сатисфакција за успешно вођење клуба с
најдужом традицијом у земљи.
Дакле, пре тачно педесет година у Панчеву је кренула бајковита прича о све популарнијој јапанској вештини, која је с
временом прерасла у један од
најмасовнијих и најпопуларнијих спортова, с великим међународним успесима.
Панчево и Динамо су изнедрили два светска и пет европских шампиона, али и небројене одличне такмичаре, репрезентативце и шампионе државе. КК Динамо је уткао себе у
српски, европски и светски ка-

рате и дао пун допринос афирмацији овог дивног спорта.
У суботу, 24. октобра, такође у Банатском Новом Селу,
одржан је Куп Србије за полетарце, пионире и наде, а најмлађи такмичари Динама су
освојили три медаље.
Бронзана одличја су зарадили Дарко Спасковски, Стефан
Стојковић и Милица Гагић.
Иако су остали без трофеја, одлично су се борили и: Миљан
Варсаковић, Милош Стефановић, Софија Бубало, Тамара
Драгичевић, Анђела Ђекић,
Катарина Петковић, Никола
Ивановић, Огњен Чекеревац,
Антоније Ћулибрк, Сташа Јевремовић, Александар Здешић, Горан Обућина, Александра Стоилковски, Андрија Радивојев и Лука Богданов.
А. Живковић

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ТАМИШ ПОНОВО БУЈА
У петом колу КЛС-а кошаркаши Тамиша су остварили другу победу заредом. Они су у суботу, 24. октобра, у Суботици
савладали Спартак са 58:69,
по четвртинама: 13:21, 18:16,
19:12 и 8:20. Тај дуел је посматрало око 300 гледалаца.
Изабраници Бојана Јовичића се враћају на прави колосек
после три пораза у низу на
старту првенства. Тријумф
против Спартака дошао је после победе над Слогом, па се
сада, не само због бољег вредновања на табели већ због
укупног стања у клубу, може
рећи: лакше се дише. Душан
Хукић и његови саиграчи отишли су на ово гостовање на
крилима победе против Краљевчана, после изузетно зани-

мљиве утакмице и важне победе, а у сусрету с неугодним
ривалом видело се колико позитивна енергија утиче на
крајњи резултат.
Иван Смиљанић је још једном потврдио класу. Био је
најбољи актер меча, а поново
је убацио највише поена од
свих играча који су наступили
у дворани „Дудова шума”. За
34 минута, колико је провео
на паркету, одлични кошаркаш је постигао 21 поен. Овог
пута није био усамљен, не само када је реч о реализацији
већ и о приступу утакмици.
Истакли су се и Вујовић, Манојловић и Милошевић, а посебно радују игре све бољег
Алексе Илкића, младог плејмејкера, који добија и већу
минутажу. У Суботици је на

терену провео 20 минута, највише од старта такмичења у
КЛС-у.
Кошаркаши Тамиша су
ухватили прави ритам, али
тек сада су пред њима изазови. Већ у петак, 30. октобра, у
Панчево стиже Борац из Чачка. То је стари ривал, а у овој
сезони гости представљају и
веома озбиљног противника,
па треба бити више него обазрив у овом сусрету ако се жели повољан резултат. Ипак, уз
помоћ навијача све би могло
бити много лакше.
У четвртом колу Прве српске лиге Крис-крос је био убедљив у мечу против Црвенке,
па је победио са 83:54.
– Ово је важна победа за
нас. Идемо даље. Мислим да
још нисмо ни свесни колико

можемо – рекао је Вук Станимировић, тренер екипе из
Панчева, после важног тријумфа.
Кошаркаши Динама су у
трећем колу Друге српске лиге група „Југ” победили Партизан у Шиду са 78:85.
– Била је то тешка и неизвесна утакмица. У самој завршници, поенима с линије слободних бацања, Владимир Кањевац и Миљан Раденковић
успели су да отклоне сваку
сумњу кад је реч о крајњем резултату – истакао је Ненад Раковац, тренер Динама.
Најистакнутији у победи
били су Раденковић, са 27 поена, и Александар Млинар,
који се петнаест пута уписао у
листу стрелаца.
С. Д.

кватан терен за утакмицу, па
зато морам да одам посебно
признање мојим играчима који су дали све од себе. Имали
смо много осцилација у игри,
али на крају се све добро завр-

шило. Окрећемо се следећим
утакмицама када ћемо покушати да још више поправимо
бодовни салдо – истакао је први тренер „дизелке” Александар Стевановић.

Предстојећег викенда Железничар ће гостовати у Старим Бановцима, где ће одмерити снагу са седмопласираним Дунавом.
А. Ж.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

„ЖЕЉА” ИЗНАД БАНАТА
Важну победу остварили су
фудбалери Железничара у једанаестом колу Српске лиге
група „Војводина”, које је одиграно прошлог викенда. Пред
око 300 гледалаца популарна
панчевачка „дизелка” угостила је на СЦ-у „Младост” Банат
из Зрењанина, успела је да га
савлада с 2:0 и тако се приближи екипама из средине табеле.
Није то био претерано занимљив сусрет, али ако се зна да
су Панчевци у овај дуел ушли
под императивом победе и да
су поред Зрењанинаца, за противника имали и огроман притисак, онда и није било очекивано да се ужива у лепоти фудбалске игре. Уз све то, терен на
СЦ-у „Младост” био је у очајном стању, па је права срећа да
се нико од момака из оба тима
није озбиљније повредио.

Први тренер панчевачког
тима Александар Стевановић,
поверење за овај дуел указао је
следећем саставу: Катанић,
Ковач (Текијашки), Благојевић, Адвигов, Сарић, Јовановић, Шалипуровић (Ђоковић),
Гудан, Спасковски, Цвејић
(Новаков) и Чикић.
Домаћи фудбалери су одлично почели овај сусрет. Нису потценили ривала, заиграли су агилно и нападачки од
првог минута, а такав приступ
утакмици врло брзо је донео и
промену резултата. Док су
гледаоци још пристизали на
трибину, Стефан Чикић је успео да савлада голмана Баната и доведе свој тим у вођство.
Имала је „дизелка” још неколико повољних прилика у првом полувремену, али се на
одмор отишло с актуелним

резултатом од 1:0. У наставку
меча слика на терену се знатно изменила. Банат је у уводним минутима био доминантнији, из неколико покушаја је
угрозио гол домаћих, али на
срећу свих навијача Железничара, није успео да затресе
мрежу голмана Бранислава
Катанића. Време је одмицало
и када је нервоза полако почела да се увлачи и у једну и у
другу екипу, Сретен Новаков
је, после једне одличне акције
својих другова, успео да повиси вођство Железничара на
2:0, тако „умири” госте и омогући саиграчима да меч мирно приведу крају.
– Тешко је играти под императивом победе, посебно на
домаћем терену, али и у условима који су данас били специфични. Нисмо имали аде-
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ВЕСТ ПО ВЕСТ

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

МАЛИ МАЈСТОРИ

ТРИ ТИМА – ДВА БОДА

Чланови ШК-а „Аљехин” из нашега града били су веома активни прошлог викенда.
Одличне резултате су
остварили најпре у суботу, 24.
октобра, на међународном
турниру у Ритишеву. Златне
медаље у својим групама
освојили су Наталија Катнић,
Никола Миоковић и Вук Жегарац, док се Матеја Мијушковић окитио бронзом.

Већ у недељу, 25. октобра,
ШК „Аљехин” је први пут откад постоји, организовао турнир, који је одржан у ОШ „Јован Јовановић Змај”.
Златне медаље су освојили
Ања Радмановић и Вук Жегарац. Бронзана одличја су заслужили Стефан и Никола Марић
и Наталија Катнић.

КРОС РТС-а
Такмичари АК-а Тамиш наставили су да постижу запажене резултате на овогодишњем Кросу РТС-а.
На трци у Рековцу, у конкуренцији 1.000 такмичара свих
узрасних категорија из Србије,
БиХ и Мађарске, Стефан Марић и Ана Драгојевић освојили
су сребрне медаље, а Сања Марић се окитила бронзом.

Већ у суботу, 24. октобра,
Шабац је био домаћин финала Гран-при кроса РТС-а за
ову годину, на коме је АК Тамиш освојио два одличја.
Стефан Марић се окитио
сребром (други и у генералном
пласману), што је остварила и
Сања Марић (трећа у генералном пласману), док се Ана
Драгојевић пласирала на четврто место.

ВАЉЕВЦИ БЕЗ ШАНСЕ
У трећем колу Друге лиге, у
сали МКУД-а „Петефи Шандор”, у суботу, 24. октобра,
стонотенисери СТК-а Панчево савладали су Железничар
из Ваљева са 4:0.
За екипу из нашега града наступили су: Немања Марић, Јожеф Млеков, Никола Лалић и
Слободан Ристовски. То је био
један од бољих мечева које су
Панчевци одиграли у последње
време, а тридесетак гледалаца
је уживало у мајсторијама овдашњих стонотенисера.

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сд6)
Избор Р. Радојевић

Изостало изненађење
на Стрелишту
Борац и Одбојка
013 освојили по бод
Прошлог викенда одиграно је
друго коло у Суперлиги за одбојкашице, а панчевачке „лавице” претрпеле су и други
пораз у овогодишњој трци за
бодове у српској елити. Пред
око 300 гледалаца у Хали
спортова на Стрелишту девојке, које с клупе предводи тренер Александар Владисављев,
нису успеле да изненаде једног од главних фаворита за
освајање титуле шампиона, па
су бодови заслужено отишли у
Стару Пазову; Динамо–Јединство 1:3, по сетовима: 14:25,
15:25, 25:22 и 10:25.
Гошће су од самог почетка
утакмице наметнуле свој стил
игре. Иако су биле изразити
фаворити, ниједног тренутка
нису потцениле екипу из нашега града. На другој страни,
Панчевке су играле онолико
колико им је ривал дозвољавао... Било је и грешака, на
обе стране. На жалост навијача домаћег тима више их је
направио Динамо, па је Јединство релативно лако дошло до убедљивог вођства од
2:0 у сетовима. Ипак, у трећем делу утакмице слика на
терену се прилично изменила. „Лавице” су оствариле почетну предност од 5:0, вратиле пољуљано самопоуздање,
блок је постао чвршћи, а сервиси прецизнији и јачи... Успеле су гошће да финиш сета
учине неизвесним, али за потпуни преокрет нису имале
снаге. Динамо је смањио на
2:1, али када се учинило да ће
наставити у истом темпу, дошло је до нове промене снага
на паркету панчевачке хале.
Јединство је додало гас, па је
без већих проблема четврти

сет решило у своју корист и
славило коначну победу од
3:1.
– Посебно ми је жао што
нисмо мало боље одиграле у
четвртом сету. Исто нам се
догодило и у Суботици, у првом колу. Надам се да ћемо се

сандар Владисављев, први
тренер Динама, коме је пре
почетка утакмице приређено
мало изненађење, када му је
капитен Јелена Лазић уручила пригодан поклон за сјајне
резултате које је остварио као
помоћни тренер репрезента-

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

до преокрета и резултата 11:7,
али Железничар се није предавао, па је пораз успео да
претвори у победу.
Драматична утакмица одиграна је и у другом колу Друге лиге „Север” за жене. У Хали спортова на Стрелишту

Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Крагујевац: КРАГУЈ–ДИНАМО
ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–СПАРТАК
недеља, 19 сати
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ОДБОЈКА 013 – ОМЛАДИНАЦ
недеља, 15.45

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ПАНЧЕВО–ПРОЛЕТЕР
субота, 17.30
мушкарци
Панчево: ДИНАМО–КОЛУБАРА
субота, 19.30
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Инђија: ИНЂИЈА–ЈАБУКА

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–БОРАЦ
петак, 19 сати
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Ковин: РАДНИЧКИ – КРИС КРОС

опоравити од оваквих пораза,
да ћемо у следећу утакмицу
ући „чисте” главе и победити
– рекла је Јелена Лазић, капитен Динама.
„Лавице” предстојећег викенда путују у Крагујевац, где
ће одмерити снагу с екипом
Крагуја и покушати да освоје
прве бодове у овој сезони.
– Морамо да будемо реални. Јединство је за класу боље
од Динама и то се видело на
терену. Није то толико велика
разлика у играчким квалитетима, већ у уиграности и искуству. Јединство већ неколико година игра у истом саставу, па му је зато и лакше да
буде на нивоу на коме је био
против нас – истакао је Алек-

ције Србије на Светском купу
и Европском првенству.
Одбојкаши старчевачког
Борца претрпели су пораз у
другом колу Прве лиге. Њих
је прошлог викенда савладао
Железничар у Београду с 3:2,
по сетовима: 25:17, 19:25,
27:25, 22:25 и 15:12.
Био је то веома узбудљив и
неизвестан меч, који је обиловао преокретима, али и осцилацијама у игри оба тима. На
крају, радовали су се домаћи
одбојкаши, али и да је било
другачије, било би сасвим заслужено. Најузбудљивији су
били трећи и пети сет. Посебно је било драматично у тај-бреjку. Београђани су повели
са 4:1, Борац је потом стигао

Одбојка 013 је угостила Младост из Инђије и изгубила је с
2:3.
Најузбудљивије је било у
трећем сету, који су гошће добиле с 27:25, чему су „кумовале” и спорне судијске одлуке... Победник се тада већ могао наслутити...
– Младост је искуснија екипа од нас. Шта да се ради, морамо да подигнемо главе и
идемо даље. Предстоји нам
много рада, како би убудуће
избегли овакве ситуације –
рекао је Иван Радивојевић,
тренер Одбојке 013.
Панчевке су сада на петом
месту на табели с три бода, а и
предстојећег викенда ће играти пред својим навијачима.

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
С. Бановци: ДУНАВ–ЖЕЛЕЗНИЧАР
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Гребенац: ВУЛТУРУЛ–БОРАЦ
Б. Н. Село: СЛОГА–ЈУГОСЛАВИЈА
Алибунар: БУДУЋНОСТ–ЈЕДИНСТВО
Панчево: ДИНАМО 1945 – МЛАДОСТ (О)
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Баваниште: БСК–БУДУЋНОСТ
Долово: ДОЛОВО–СТРЕЛА
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Сефкерин: ТЕМПО–ГЛОГОЊ
Панчево: „МИКА АНТИЋ” – УНИРЕА
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ПОЛЕТ

Прошлонедељни
резултати
Одбојка

МАСТЕРС ТУРНИРИ У ТЕНИСУ

ТРОФЕЈИ ЗА ЕМУ И ЦЕЦУ
У предивној атмосфери Тениског центра „Новак” у Београду прошлог викенда су одржани мастерс турнири у тенису
за играче до 14 и до 18 година.
На том такмичењу, које окупља најбољих осам играча и
играчица с ранг-листе ТСС-а,
у свакој категорији, две играчице Динама освојиле су највредније трофеје.
Емилија Којчић је у финалу
са убедљивим резултатом од
6:1 и 6:0 савладала Јовану Бабић из београдског Партизана

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ЈАДРАН
субота, 15.30
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ПАРТИЗАН
субота, 19 сати
Шимановци: ПИНК–БНС

и тако на крају свог учествовања у категорији до 14 година
освојила значајну титулу.
У конкуренцији тенисерки
до 18 година чланица ТК-а Динамо Јапанка Сацуки Такамура, популарна Цеца, такође је
озбиљном игром стигла до финала турнира, у којем је била
боља од Београђанке Јане Лазаревић, па се сусрет завршио с
резултатом 6:3, 6:2.
Ема и Цеца су тако крунисале вредан и тежак рад током
целе сезоне.

СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–ЈЕДИНСТВО

1:3

ПРВА ЛИГА
Београд: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БОРАЦ

3:2

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

2:3

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Свилајнац: РАДНИЧКИ–ПАНЧЕВО
мушкарци
Прокупље: ТОПЛИЧАНИН–ДИНАМО

26:24

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–ЛАВОВИ

31:24

17:33

Кошарка

ПОЧЕЛА ТАКМИЧЕЊА МЛАДИХ СТРЕЛАЦА

НАША „ДРУЖИНА” СЈАЈНО СТАРТОВАЛА
Прво од укупно осам кола Лиге
пионира, кадета и млађих јуниора Војводине, већ по традицији, одржано је 25. октобра у
нашем граду, у организацији
чланова и судија Стрељачке
дружине „Панчево 1813”. Такмичење је спроведено беспрекорно, у две реновиране сале са
по једанаест места, а то је допринело и одличним резултатима 150 стрелаца из 18 војвођанских клубова.
Све женске екипе из нашега
града освојиле су прва места у
гађању из ваздушне пушке. Пионирке су тријумфовале с 513
кругова, у саставу: Марија
Алексић (176 кругова), Мина
Михајловић (170) и Ивана Виславски(167). Кадеткиње су
„убиле” 1.105 кругова, а гађале

су у саставу: Марија Алексић
(374), Бојана Николић (369) и
Ивана Виславски (362), док су
млађе јуниорке тријумфовале с
1.127 кругова, а екипу су чиниле Исидора Стојановић (396),
Бојана Николић (369) и Ивана
Виславски (362 круга).
У појединачној конкуренцији
прво место је заузела млађа ју-

ниорка Исидора Стојановић,
која је упуцала чак 396 кругова
(четири деветке и 36 погодака у
центар), док је најмлађа такмичарка Марија Алексић била одлична у све три категорије –
освојила је друго место у надметању пионирки, четврто у групи
кадеткиња и шесто место у конкуренцији млађих јуниорки. За-

пажене су биле и: Мина Михајловић, Бојана Николић, Ивана
Виславски и Елена Станић.
Екипа кадета СД-а „Панчево
1813” била је друга, док су пионири били седми, а млађи јуниори четврти. У појединачној
конкуренцији, иако су остали
без трофеја, солидан наступ су
имали: Ђорђе Јовчевић, Никола
Адвигов, Давид Даутовић, Виктор Ресановић и Игор Стајчић.
Наредна два кола биће на
програму у новембру, а домаћини ће бити Стара Пазова и
Инђија.

Страну припремио

Александар
Живковић

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Суботица: СПАРТАК–ТАМИШ

58:69

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ЦРВЕНКА

83:54

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Шид: ПАРТИЗАН–ДИНАМО
Б. Н. Село: БНС–ЈЕДИНСТВО

78:85
79:92

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БАНАТ

2:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО 1945 – ПАРТИЗАН (У)
Омољица: МЛАДОСТ–БУДУЋНОСТ
Качарево: ЈЕДИНСТВО – МЛАДОСТ (В)
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – Ц. ЗВЕЗДА
Старчево: БОРАЦ–ВЛАДИМИРОВАЦ

9:0
1:1
5:2
0:1
2:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Иваново: СТРЕЛА–ПРОЛЕТЕР
5:1
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–ОМЛАДИНАЦ 3:1
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Дебељача: СПАРТАК – С. ТАМИШ
Идвор: ПОЛЕТ – „МИКА АНТИЋ”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ОМЛАДИНАЦ

2:2
7:1
1:0
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ИЗЛОЖБА И БЕРЗА РАСНЕ ЖИВИНЕ, ГОЛУБОВА, КУНИЋА И ПТИЦА

ПАНЧЕВЦИ ЈОШ ЈЕДНОМ ОДУШЕВИЛИ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Ове године акценат
је стављен на младе
узгајиваче
Преко пет хиљада
посетилаца
Иако панчевачко Удружење одгајивача расне живине, голубова, кунића и
птица ради већ деценијама, оно што је
представљено јавности у недељу, 25.
октобра, у дворишту Пољопривредне
школе „Јосиф Панчић”, остаће дуго у
мислима свих који су посетили изложбу и берзу у нашем граду.
И поред тога што је јутро било прохладно и магловито, убрзо, кад је сунце надјачало облаке, постало је још за-

Стамено здање

нимљивије у простору који организатори већ годинама користе како би
приредили једну од најугледнијих поставки птица и животиња у нашој земљи. Ове године акценат је стављен на
младе узгајиваче, практично почетнике у овом занимљивом свету птица и
животиња, па не чуди што су се баш
најмлађи, уз помоћ својих ментора,
потрудили да пред јавност изнесу најбоље примерке. После оцењивања
стручног жирија пехар и диплома за
најлепши примерак голуба пануке, овдашње аутохтоне расе, као и награда
за апсолутног победника припали су
Урошу Филиповићу из Панчева. Победници у осталим такмичарским групама постали су: Марјан Перљак, Јонел Царан, Траија Јон, Муарем Хусменовић, Драган Савић, Милан Матић,
Петар Арамбашић, Дејан Белча, Лаза
Муњеран, Милош Филиповић, Фрања
Хоц и браћа Давид, Дејан и Срђан Уршичић.
Преко пет хиљада посетилаца присуствовало је изложби, а берза је овог
пута заиста и била међународног карактера, јер су своје птице и животиње
у Панчеву показали и одгајивачи из
Хрватске, БиХ, Црне Горе, Македоније, Румуније и тако потврдили да су
овдашња изложба и берза међу бољима у Србији.
– Као и увек до сада, потрудили смо
се да све протекне у најбољем реду, али
морам признати да смо и сами изнена-

ђени колико смо имали посетилаца, а
посебно гостију из суседства. Сви су
својим кућама отишли веома задовољни и најавили су да ће поново доћи у
Панчево – нагласио је Лазар Станчуљ,
секретар Удружења одгајивача расне
живине, голубова, кунића и птица.

Наша варош ће још постати препознатљива по мостовима и надвожњацима.
Река, пруга и путеви је тако окружују да из ње ускоро неће моћи ни да се макне без каквог мостића.
А један од најстаменијих које имамо налази се код преводнице на Тамишу.
Јесте да је металне делове мало начела рђа, али зато бетонске још увек није.

Ерлава грађевина
Наравно, голуб панука је још једном
био у првом плану. Ова, сада већ призната раса голубова све је више и пред
очима иностране јавности, а током новембра представници панчевачког
удружења показаће је и на великој Међународној изложби у француском
граду Мецу.
С. Дамјанов

Надвожњак преко пруге на путу према Јабуци градили смо скоро колико и нову депонију и једва га дочекали.
Када је коначно завршен, онда су возачи гунђали да је мало
ерлав.
Сада негодују што је пун закрпа, рупа и неравнина и што су
пропали чешљеви.
Свету никада угодити.
А с њега се пружа баш величанствен поглед на чувени панчевачки смог.

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ПРВИ ТРИЈУМФ ЖРК ПАНЧЕВА
Динамовци изгубили
у Прокупљу
Рукометаши Динама нису
успели да наставе победоносни низ. Они су прошле
суботе у Прокупљу изгубили од Топличанина са
26:24 (15:10). Дуел шестог
кола Супер Б лиге пратило
је око 1.000 гледалаца.
Панчевци су се намерили
на веома искусан тим, а
момци који наступају за Топличанин посебно су инспирисани кад играју код
куће. Гости у првом полувремену нису успели да се
снађу, али после одмора су
Бранко Радановић и његови
саиграчи полако долазили
до жељеног нивоа игре. У
једном тренутку су чак и
повели (20:21), али за више

није било снаге. Иако су
Панчевци претрпели пораз,
Иван Петковић, тренер „жуто-црних”, није био незадовољан. Како је истакао, ником није пријатно кад губи,
али било је и веома позитивних ствари у игри његовог тима. Млади Миљан Буњевчевић одиграо је можда
најбољу партију откад носи
дрес Динама, што је и те како важно за наставак такмичења, а одлична је била
реакција младог састава из
нашег града кад су домаћини притисли и направили
разлику од пет голова пре
одласка на полувреме. Све
су то важни детаљи који
много говоре о карактеру
играча и кад се губи.
Тријумф ЖРК Панчева
над Радничким из Свилајнца у гостима дошао је као

мелем на рану и у правом
тренутку. Гошће су победиле с резултатом 17:33.
Била је ово прва победа
изабраница Игора Шуловића у Супер Б лиги, и то после шест одиграних утакмица. Раднички је био преслаб ривал за Светлану Ничевски и њене саиграчице,
али требало је разбити ту
психолошку баријеру и коначно стићи до победе. Веома брзо је постало јасно
да су гошће много боље и
да се питање победника неће ниједног тренутка поставити. Маја Радојчин је
била најефикаснија са
осам постигнутих голова, а
радују све боље игре Невене Станишковић, која је у
Свилајнцу шест пута била
успешна. Панчевке су прошле кроз много брига и

осцилација у игри, али како време одмиче, стекли
смо утисак да ће девојке
играти још боље, а резултатски бити успешније.
Рукометаши Јабуке не
попуштају кад играју на домаћем терену. Изабраници
Жикице Милосављевића су
у петом колу Прве лиге
„Север” победили Лавове
из Бачке Паланке с 31:24
(17:13).
Још једном је дворана у
месту надомак Панчева била мала да прими све посетиоце који су пратили меч,
а момци који наступају за
локални тим одужили су се
навијачима на прави начин. Брети је бранио одлично, а највише голова за
Јабуку постигли су Крстевски и Јовановски.
С. Д.

Пренамењени објекат
После много натезања надвожњак код Предграђа добио је сестрицу у облику пасареле.
Намонтирана је због пешака, све зарад њихове безбедности.
А они и даље уредно иду поред, па је зато извршена пренамена објекта.
Тако је пасарела постала једна висока и шупља канта за сакупљање опалог лишћа.

Н. Стоилковић З. Спремо

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Димитрије
Митрески,
ученик:

Матеја
Лазаревић,
фудбалер:

– Без обзира на то што
је викенд пред нама,
треба и да се учи.
Ипак, нећу пропустити
прилику и да изађем и
да се играм с друговима.
Гледаћу на ТВ-у
шпанску и италијанску
лигу.

– Током викенда ћу
ићи у Дубовац код деде.
Тамо пецамо и уживамо
поред Дунава. Кад
се вратим кући,
следи фудбалица
с другарима.

Алекса Дабић, ђак
првак:
– Викенд ћу провести
с родитељима у
Кумодражу код баке
и деке. То је веома
близу Авалског торња,
а има и много лепих
терена за игру.
Биће нам супер као
и увек.
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