Број 4582, година CXLVI

„Дан авантуре”
постаће традиција

Дуца Борковић ушао
у историју

» страна 7

» страна 36

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 30. ОКТОБРА 2014.

У ОВОМ БРОЈУ, ШТАМПАНОМ

ОПАСНЕ ИГРЕ ОКО ГРАДСКИХ ПРИЗНАЊА

ОЗБИЉАН СКАНДАЛ С ПОЛИТИЧКОМ ПОЗАДИНОМ

У

12.000 ПРИМЕРАКА

Хроника
Ноћни живот у
граду: пиштољ,
нож, фантомка
» страна 10

Политика
Кадровска пометња
у СПС-у
» страна 4

Економија
„Тиха” гасна криза
» страна 6

Култура
Дивна илити када
се све утопи у глас
» страна 13

Друштво
Градоначелник: „Одлука
о лауреатима донета под
невиђеним притисцима”
Комисија потврдила одлуку
о Новембарској награди,
председник затражио
разрешење
Питање на које је ових дана најтеже
дати јасан одговор, али истовремено
отвара бројне могућности за спекулисање, јесте како ће изгледати додела овогодишњих градских признања поводом 8. новембра, Дана града.
Сви догађаји који су у последњих недељу дана чинили увертиру у свечану седницу Скупштине Панчева, када би требало да буде уручена Новембарска награда, те признања почасном и заслужном грађанину Панчева, наговештавају да би та свечаност могла протећи у мучној атмосфери, а да ће политичке последице
несугласица, које су око тог питања
настале, бити озбиљне.
У четвртак, 23. октобра, истог дана
када је комисија за доделу градских
признања обзнанила да су лауреати
глумац Зоран Ротар, учитељ Предраг
Старчевић, организација „Српска
Спарта” и директор Дома здравља
Панчево др Слободан Овука, огласио
се градоначелник Павле Раданов с
тврдњом да је оваква одлука донета
под притиском, сугеришући тако
њену нерегуларност.
– Обратио ми се један број особа
које чине жири за доделу Новембарске награде са обавештењем да су поједине групе и појединци вршили невиђен притисак да се неким кандидатима додели ова награда. Зато ћу
предложити да она ове године не буде додељана, а Скупштини града ћу
предложити да распусти жири, како
бисмо формирали нов и наредне године доделили Новембарску награду

без притисака – изјавио је Раданов
након седнице Градског већа.
Он је позвао Миодрага Радојковића, члана Већа и заменика председника комисије, да објасни о чему се
ради, али присутним новинарима ни
он није дао јасан одговор ко је вршио
притисак, на кога и у чију корист.
Упркос томе, већ тада је било јасно
да је на помолу озбиљан скандал и
поставило се питање како ће изгледати свечаност за Дан града.
Већ дан касније, у петак, 24. октобра, приликом расправе на седници
локалног парламента о градоначел-

никовом предлогу да титулу почасног Панчевца понесе Мајкл Девенпорт, шеф Мисије ЕУ у Србији, због
својих заслуга на реализацији европских пројеката намењених избеглицама и Ромима, уследио је нови заплет. Предлог је усвојен, али је изазвао жестоке критике неких одборника владајуће већине. Смиљана
Гламочанин Варга (СНС) је оценила
да Девенпорт није заслужио ово признање јер је правдао НАТО бомбардовање 1999, у коме су гинули Пан-

чевци, а многи суграђани су након
тога тешко оболели.
– Девенпорт је правдао бомбардовање, тврдећи да је оно било потребно и корисно, па сам хтела да питам
градоначелника да ли се он слаже с
тим. Мислим да је велика срамота да
усвојимо овај предлог због породица
радника рафинерије који су погинули на својим радним местима и због
свих оболелих од малигних болести,
што је директна последица бомбардовања – изјавила је ова одборница.
Сличне коментаре имали су и Рајко Мијовић, шеф одборничке групе

СДПС-а и командант противваздушне одбране у Панчеву током НАТО
кампање, и Миладин Шакић, одборник ДСС-а. Предлог одсутног градоначелника бранио је Султан Фератовић, шеф одборника СНС-а. Он је рекао да не треба бити емотиван приликом одлучивања о почасном грађанину, јер Двенпорт представља организацију и једну моћну државу
(Велику Британију – прим. аут.) које
нам могу много помоћи. Одлука је
ипак усвојена већином гласова.

Витомир Сударски, председник
комисије, у понедељак је сазвао хитну седницу тог тела и у присуству
бројних новинара на њој предложио
да се поново гласа о добитницима
Новембарске награде, с тим да се организација „Српска Спарта” избаци
са списка, а тројица преосталих кандидата добију признања.
– Имам обавештења да постоји
код „Српске Спарте” председник и
још један број људи који имају криминална дела и не би могли да учествују у додељивању овакве награде.
Можда је грешка што нисмо на време добили та упозорења и да скинемо са листе оне који имају такве
ознаке – рекао је Сударски.
Чланови комисије Првослав Пендић, Војо Кркобабић, Мирко Ковачевић, Миодраг Радојковић Јован Ока
и Александра Трајковиски Гаврилов
одлучно су одбацили тај предлог. Већина их је тврдила како су лауреати
изабрани у демократској атмосфери,
а неки су изнели аргумент да се није
гласало за председника и чланове
„Српске Спарте”, већ за читаву организацију. То што сваку организацију
чине њени чланови, овде није имало
значаја.
Пендић и Ковачевић су захтевали
да комисија затражи јавно извињење
од Раданова због „изношења неистинитих тврдњи”, али је Радојковић
ублажио њихову љутњу. Већина чланова жирија спречила је Сударског
да стави свој предлог на гласање и
уместо тога затражила да се изјашњавају о првобитној одлуци, коју
су потврдили.
Председник Сударски је онда обавестио присутне да је 23. октобра,
дакле након спорне седнице комисије, затражио од председника Скупштине Панчева да га разрешен дужности, додавши како „у оваквом
друштву не може да ради”.
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ИЛУСТРАЦИјA: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Александар Живковић

На(п)редни обрачуни
Српска стварност из дана у дан све више поприма облике карикатуре. Стара је вест да наши политичари не презају ни од чега: обмањују нас, отимају нам што се још отети може, намештају своје кадровике на важна места у јавним (и осталим) предузећима, иако су сами донели законе о забрани запошљавања у
њима... И да, сви су прављени као по калупу. Чини се да из године у годину гледамо један те исти филм, само се глумци у
њему мењају.
Стара је вест и да се увелико „ратује” и у оквиру самих партија. Свака струја вуче на своју страну, а у свакој странци их
има бар по неколико. Најважније је додворити се великом шефу, па макар то било и кроз функцију сићушног коалиционог
партнера. Једино се тако данас може задржати каква-таква позиција.
Ових дана Србија бруји о смени власти у Крагујевцу. Напредњаци с Радомиром Николићем на челу, заједно са еспеесовцима и „јединственим Србијанцима”, коначно су дочекали
да виде леђа омраженом Верку. Да би њихов паклени план успео, за сваки случај су, бар се тако прича, послушне одборнике крагујевачке скупштине три дана држали у карантину, и то
баш у хотелу у Палмином Кончареву, како не би променили
мишљење! Тако председников син, поред функције првог човека Извршног одбора тренутно најјаче партије, постаде и градоначелник. И то је Србија. Грађани се, наравски, не питају.
Очито има ко да мисли нашом рођеном главом. Што да се, је
л’ те, замарамо?
Трагикомично је и у нашем дворишту. „Струјни удари” у власти су све чешћи па, иако су политичке битке за превласт у
главном и најјачем повереништву још увек актуелне, на ред је
дошло и нешто што би бар требало да буде свето и аполитично:
новембарске награде Града Панчева – признања заслужним суграђанима у области уметности, науке, медицине, архитектуре
и урбанизма, новинарства, образовања, спорта, привреде, као и
у области социјалног и хуманитарног рада. Укратко – за чинодејстововање на добробити нашег друштва уопште. Побројасмо
све и лепо се види: нема признања у области политике, а поготово не за дисциплину „политичке сплетке”. Али неки као да то
нису схватили, па се баш уочи празника града утркују ко ће у
тој категорији добити најпрестижније признање. А цела земља
нам се смеје. Урла од смеха.
Елем, грађани и институције су номиновали кандидате,
скупштински изабрана комисија је урадила своје и изабрала
лауреате, а онда је градоначелник осуо паљбу по члановима те
исте комисије. Нечим изазван или не, то нисмо сазнали, јер су
оптужбе пљуштале „у рукавицама”. Ако је било неких притисака на чланове жирија, онда треба јавно обелоданити на које, а
актере сумњивих работа, ако се пронађу, најоштрије казнити за
неморал и укаљану част нашега града.
Овако, наше Панчево је одједном доспело у епицентар ионако смехотресног земљотреса који потреса Србију.
Власт је сласт. Ето, изгледа се помирише и неки опозиционари, па ће демократе, уз помоћ лигаша и Тадићевих социјалдемократа, успети некако да сачувају своје фотеље и да реконструишу војвођанску владу. По својој мери. Изделиће неке секретаријате, понеко јавно предузеће и то је то.
Кога је брига за предстојеће приватизације, за наметнуте државне хараче, за смањење плата и пензија, за обичног грађанина. Партијски инспектори ће и даље затварати мале радње и кафиће, све по закону, због једне непријављене киселе воде или
кутије жвака, док ће се тајкунима, који држави дугују милионе
евра неплаћеног пореза, гледати кроз прсте и нудити директорске фотеље великих предузећа – као месијама.
Карикатура од стварности, рођаци!

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Лаки лузери
Интересантно је видети како ће се
на политичаре одразити попуњавање
буџетске рупе и стезање каиша? Како ствари стоје, док народ испашта,
партије ће добијати све више, и то
захваљујући „хуманистичком” закону, који су још „жути” укројили (а
напредњаци, „тешка срца”, оберучке
прихватили), а по ком с повећањем
буџетских расхода расту и дотације
странкама.
А шта тек рећи о „перјаницама”, у
јавности обележеним као распикуће
и неспособњаковићи! Један од најконтроверзнијих свакако је случај
„Душан Бајатовић”. Због расула у
„Србијагасу” већ читаву вечност га
многи, а пре свих напредњачке фаланге, предвођене „отровном стрелицом” Зораном Михајловић, прогоне као љуту зверку. Међутим, дотични се неком, рекло би се источњачком, магијом (прецизније – руском)
и даље лагодно шепури, не само у
фотељи директора поменутог јавног
предузећа, већ и на још три много
боље плаћене функције!?
Чиме ли је овај „лаки лузер” заслужио да му сваког првог из четири
„енергетска извора” у џепове капље
(боље рећи, шикља) преко три мили-

она динара?! Та мистерија вероватно је старија и од настанка свемира,
па је очигледно да нема космичке
силе која ће га одатле померити. Без
обзира на све веће губитке и све више партијских упосленика у предузећу које води.
Релативно свеж пример „срећног
губитника” је и Горан Кнежевић.
Због последица афере „афлатоксин”
из Владе је „оћеран” право у Одбор
директора НИС-а. И то за тричаво
милионче месечно?! Ипак, за разлику од Бајата, екс-министар пољопривреде макар не гомила онолике
функцијетине.
Кад смо код Зрењанинаца, још
један бивши градоначелник највећег банатског места прекомандован
је на „резервни положај”. Након
шушкања да му партија спрема
свилен гајтан, Иван Бошњак је из
(надалеко чувених) „личних разлога” поднео оставку. Вероватно у
знак поштовања тог светог чина,
„отаџбинска управа” га је рукоположила за секретара у Министарству државне управе и локалне самоуправе.
Небројено је још примера политичара „лаки лузера”, па и у тој разлици између „њих” и обичних смртника може се исчитавати парадоксалност овог друштва: њих, кад забрљају, чека боље плаћено (не)радно место у заветрини, а ми, и кад добро
радимо, олако можемо да завршимо
на ветрометини клупе у парку.
Ј. Ф.

Инцидент
у Хрватској
На једном такмичењу у околини
Винковаца у Републици Хрватској
недавно је забележен тежак међунационални и међудржавни инцидент
у коме је Србија опет била она страна. А читаоци ће схватити која.
Наиме, такмичарка из Србије била је дисквалификована због наводног напада на хрватског гледаоца

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

из публике, због чега ју је словеначки судија (опа!) одмах избацио из
даљег такмичења! Никакве жалбе
тим поводом нису помогле. Наводно, све је било по пропозицијама
које кажу да такмичари морају бити крајње концентрисани и не смеју да обраћају пажњу на публику,
каква год да је. Ипак, без обзира на
све, тешко је отети се утиску да је
ово можда и режирана провокација, попут оне на недавној фудбалској утакмици са Албанијом.
И нема везе што је то било такмичење расних паса и што је поменута такмичарка из Србије била
куја која је, угледавши једног пољског миша на оближњој ливади,
одмах скочила и заврнула му шију.
Јесте да је то био хрватски миш и
нека врста домаћина, али и наша
куја није била агресивна, већ је само следила своје потпуно природне инстинкте. Због тога је можда
требало да добије и неки поен више, али судија Словенац, онако бирократски тумачећи европска правила, брже-боље ју је дисквалификовао!
Питање које су многи одмах поставили је следеће: није ли то још један режирани напад због европске
политике и оријентације наше Владе, а посредно и на премијера лично? Уосталом, памтимо ми како је
ономад онај Горан Матић упозоравао да су у Србију убачени неки пауци, или тако нешто, са задатком да
нападну председника Милошевића.
Није то наивно. А ево и ових дана је
онај Вучићевић, на ружичастом националном каналу, скоро без даха,
упозоравао, вриштао и кумио да се
не треба играти с тамо неким ликом
што је ушао на предавање нашег
премијера у Енглеској. А Енглези се
правили „енглези”.
И због свега тога ни овај инцидент
с нашом кучком, хрватским пољским мишем и словеначким судијом
уопште не би требало схватити олако. Ђаво не спава.
З. Сп.

Зоран Т. Поповић

• Кад бих био богат, отишао бих у пекару и купио килограм
хлеба, који би сав био мој.
• Влада је у сталном заседању. Сваки министар носи своју
фотељу са собом.
• Сиротиња је увек у првим борбеним редовима јер она
осим живота нема шта да изгуби.
• Оптужени с пуним правом тражи изузеће судије.
Сазнао је да је неподмитљив.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Птице и остале живуљке, чувајте се „доброчинитеља”.
У центру града, ових дана
Снимио Богдан Петров

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ОТКАКО СЕ ТАЧНО ЗНА О ЧЕМУ СЕ НЕ СМЕ ПИСАТИ И ГОВОРИТИ,
ЗА НАС ВИШЕ НЕМА ТАБУ ТЕМА.
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СЕДАМНАЕСТО ИЗДАЊЕ ПРЕСТИЖНОГ ФЕСТИВАЛА

НЕДЕЉА СВЕТСКОГ ЏЕЗА
Хедлајнери Марк
Тарнер, Стив Кун,
Анат Коен, Џон
Аберкромби...
Највећа новина Панчевачког
џез фестивала је да ће, након
дужег времена, он трајати дуже од два дана, па ће се самим
тим џезерска атмосфера осећати у граду више него икад.
Седамнаесто издање ове
престижне
манифестације
званично ће почети у суботу,

Од ове године уметнички
уредник Војислав Пантић, који
је и дугогодишњи креатор Београдског џез фестивала, најавио
је атрактиван главни програм и
нагласио да ће, поред пет великих светских ведета џеза (од којих ће тројица премијерно свирати у нашој земљи), у њиховој
музичкој пратњи наступити сијасет врсних мајстора.
Уводни догађај биће приређен у среду, 5. новембра,
од 21 сат, у дворани „Аполо”.
Реч је о бесплатном концер-

Колтрејна. Након њега ће наступити млада али изузетна
израелска и светска кларинетисткиња и саксофонисткиња Анат Коен, са својим
квартетом, из којег вреди издвојити Линду Ох на контрабасу. Главни програм ће у
петак, 8. новембра, у 20.30,
затворити Џон Аберкромби,
један од најзначајнијих гитариста музике настале у делти
Мисисипија, и Јоахим Кун,
ходајућа историја европског
џеза.

Први пут програми на више места
1. новембра, пратећим програмима, а биће завршено недељу дана касније, око поноћи, извођењем већ чувених
џем-сешна у фоајеу Културног
центра.
Главни програм
Тим поводом је у наведеној
установи у уторак, 28. октобра, одржана конференција за
новинаре, када је ново руководство представило све оно
што љубитељи џеза могу очекивати наредне недеље.

ту тенора и саксофонисте
Марка Тарнера, представника савременог џеза. Његов
квартет чине, такође, етаблирани музичари – довољно
је само навести име бубњара
Маркуса Гилмора, који је,
поред осталих, свирао и са
Чиком Коријом. Два дана касније, у петак, 7. новембра,
вече ће у 20.30 отворити
Стив Кун, један од оних из
генерације „златног доба”
џеза педесетих година и први пијаниста бенда Џона

ЗАВРШЕНА АДАПТАЦИЈА

Последње две вечери ће, по
традицији, бити зачињене
атрактивним џем-сешнима.
Пратећи садржаји
Никола Марковић, главни и
одговорни уредник веб-магазина „Jazzin”, као уредник
пратећег програма Панчевачког џез фестивала, представио је све оно што ће се догађати у „сенци” наступа великих светских музичара.
Већ у суботу, 1. новембра,
као и сутрадан, поменути нови-

нар одржаће радионицу џез новинарства у Школи рачунара
„Божић и синови”. У недељу, 2.
новембра, у клубу „Двориште”
биће одржан и званично први
фестивалски музички догађај,
када ће од поднева наступити
панчевачки џез музичари.
Слична свирка ће бити поновљена на истом месту наредног
дана од 21 сат, а на таласима
Радио Панчева биће емитована
емисија о фестивалу.
Отварање изложбе фотографија Горана Николића
под називом „Friday Nights at
Apolo” планирано је за уторак, 4. новембар, у 19.30, у
фоајеу Културног центра, а
сат касније у галерији „Електрика” на програму ће бити
пројекција документарног
филма „Милошћ”. Два дана
након тога, од 19 сати, у Градској библиотеци биће представљене едиције издавачке
куће „Утопија”. Презентација
Катедре за џез ФМУ у Београду почеће у петак, 7. новембра, у 17 сати, у Музичкој
школи „Јован Бандур”, а два
и по сата касније у фоајеу
Културног центра наступиће
и студенти поменутог факултета. На истом месту ће сутрадан, од 19.30, бити одржан
и јавни час ученика џез одсека музичке школе из Вршца.
Музички уредник Културног центра Слободан Танасијевић навео је, поред осталог, да
су се карте по популарним ценама, од 300 динара по вечери, одлично продавале и пре
него што се знао лајнап и притом је захвалио Граду Панчеву, Покрајинском секретаријату за културу, „Ерсте банци” и
другим покровитељима.
Ј. Филиповић

зи адаптације обављени су
молерско-фарбарски радови
и замењена је комплетна столарија, за шта је издвојено
пет милиона динара. Друга
фаза радова, која ће почети
следеће године, обухватиће
реконструкцију електроинсталација и санацију санитарних чворова.
И. П.

Градска управа подсећа да је у
току јавни позив за жене на селу ради учешћа у пројекту
„Информатичка обука за жене
на селу”, који суфинансирају
Завод за равноправност полова
из Новог Сада и Град Панчево.
Рок за пријаву истиче 31.
октобра. Уколико не буде довољно заинтересованих, постоји могућност продужења
рока до попуне места. Почетак обуке је планиран за 8. но-

вембар, а након обуке и завршног теста полазнице ће добити цертификате.
За све информације у вези с
подношењем пријава заинтересоване се могу обратити Тиму за реализацију поменутог
пројекта, у згради Градске
управе Панчева, Трг краља Петра I број 2–4, канцеларија 312,
или путем телефона 013/308752, 308-944 и 308-945.
Ј. Ф.

ШКОЛА „ ВАСА ЖИВКОВИЋ” ПРИРЕДИЛА „ДАН БУНДЕВЕ”

Настављена традиција
Ученици и запослени у Основној школи „Васа Живковић”
приредили су у среду, 29. октобра, дванаести „Дан бундеве”. Тим поводом је постављена изложба радова у холу те
образовне установе, а у првом
плану је била бундева. Ученици и њихови наставници су
традиционално прошетали
улицама у близини школе у
костимима налик бундеви.
Предшколци из вртића „Буба-

Честитка градских
челника
Поводом недавног успеха
најбољег српског аутомобилисте Душана Борковића, нашег суграђанина, на
трци Светског првенства
туринг аутомобила у Јапану и најбољег резултата
свих времена у историји
српског аутомобилизма,
градоначелник Павле Раданов и председник Скупштине Филип Митровић
упутили су телеграм-честитку Борковићу и њего-

вом тиму за овај сасвим сигурно заслужен успех.
У телеграму се наводи:
„Са великим задовољством примили смо вест о
Твом изванредном спортском успеху у Јапану. Свесни труда, рада и енергије
који су уложени у овај трофеј, Теби и Твом тиму упућујемо најискреније честитке и желимо пуно
успеха у будућим спортским такмичењима”.

КОНЦЕРТ У „АПОЛУ”

Васил Хаџиманов
и Дејвид Бини

У дворани „Аполо” у петак,
31. октобра, од 22 сата, наступају бенд Васила Хаџиманова и Дејвид Бини (David Binney).
Након 17 година рада и
пет студијских албума бенд
Васила Хаџиманова је одлучио да свој шести албум сни-

ми уживо, уз присуство специјалног госта, Василовог
старог пријатеља, реномираног саксофонисте и композитора Дејвида Бинија.
Улазнице ће се продавати
пре концерта, у дворани, по
цени од 300 динара.
Д. М.

ЈОШ ИМА МЕСТА ЗА ИНФОРМАТИЧКУ ОБУКУ

Амбуланта „Нови свет” Позив женама са села
почела да ради
После скоро два месеца адаптације амбуланте на Тесли
„Нови свет” Дома здравља
Панчево радови су приведени
крају. Запослени су у новом,
освеженом простору почели
да раде у понедељак, 27. октобра. Према речима др Слободана Овуке, директора Дома
здравља Панчево, у првој фа-

ПОВОДОМ УСПЕХА ДУШАНА БОРКОВИЋА

мара”, „Црвенкапа” и „Бајка”
украсили су овај наступ.
Као и увек до сада, манифестацију је обележио веома
богат културни садржај. Да
све протекне успешно, побринули су се Борис Матијевић, који је био на челу дувачког оркестра Музичког
центра Панчево, као и учитељице Ирена Мирковић и Гордана Јосимов, које су са својим ученицима приказале

У ПЕТАК ФЕСТИВАЛ ХУМОРА И САТИРЕ

Афористичарска
„Жаока” у Качареву
Четврти фестивал хумора и
сатире под називом „Жаока”, у организацији качаревачког Дома културе, биће
одржан у петак, 31. октобра,
од 19 сати, у свечаној сали
Месне заједнице.
Тада ће почети главни
програм, у оквиру којег ће
афоризме и друге сатиричке
радове представити Београђани Александар Баљак,
Александар Чотрић, Бојан
Љубеновић, Слободан Симић, Владимир Драмићанин и Дејан Милојевић. Поред њих, наступиће и Грујо
Леро из Бијељине (Републи-

ка Српска), Бојан Рајевић с
Цетиња (Црна Гора) и Горан
Мракић из румунског Темишвара, као и Зоран Т. Поповић, који је уједно домаћин
и селектор фестивала.
Поменути панчевачки вишеструко награђивани афористичар ће на истом месту
нешто раније (од 16 сати),
заједно с Бојаном Љубеновићем, учествовати на књижевној вечери дечјих афоризама.
Након главног програма
биће отворена изложба под
називом „Пјер 2013”.
Ј. Ф.

СВИРКА У ДОМУ ВОЈСКЕ

Чорба се чује
и без струје

САНИРАНА ФИСКУЛТУРНА САЛА
Уз одржавање „Дана бундеве”, у среду је гостима и учесницима представљен нови
изглед школске фискултурне
сале. У њој су обављени молерско-фарбарски радови и,
тако умивена, добро ће доћи
многобројним ученицима.
Овај пројекат је финансирао
Покрајински секретаријат за
спорт и омладину, на чијем
је челу наша суграђанка Мариника Тепић.

представу „Учитељица”. Одлични су били и школски
фолклораши, које је предводио Лазар Стојнов.
Ученици који су направили
најбољи костим и најквалитетније „обрадили” бундеву,
њих петоро, добили су дипломе, а било је изложено више
од 200 експоната.
– Сваке године деца су све
боља и креативнија, у шта су
се могли уверити сви који су
били на нашој манифестацији. Желим овог пута да похвалим све мајке, баке, тетке и

остале вредне сараднице нашег „Дана бундеве” због тога
што су припремиле одличне
пите, колаче и остале ђаконије, које су биле више него укусне, а послужене су учесницима и гостима – истакла је Маја Марошан Михајловић,
школски психолог и један од
организатора ове манифестације.
Традиција је настављена, а
деца, родитељи и запослени у
ОШ „Васа Живковић” заслужују похвале за уложени труд.
С. Д.

Следећег петка, 7. новембра, од 20 сати, у панчевачком Дому војске биће приређен концерт „Рибље чор-

бе” под називом „Чорба се
чује и без струје”. Биће то
анплагд наступ те легендарне групе.
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СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ УОЧИ КОНГРЕСА

КАДРОВСКА ПОМЕТЊА У СПС-у
Никола Дангубић
нови шеф
панчевачких
социјалиста?
ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

Трули компромиси
на штету грађана
Догађаји у вези с доделом
овогодишњих новембарских
награда били су тема конференције за новинаре Лиге
социјалдемократа Војводине која је одржана у среду,
29. октобра.
– Ако се овако нешто дешава с Новембарском наградом, шта се све дешава у
сегментима битним за
функционисање града, сфери економије, привреде и
финансија, тамо где је
укључен новац, и колико је
било компромиса за које
грађани не знају? – запитао
се Милош Веселинов, шеф
одборничке групе Лиге у
Скупштини града.
Он је подсетио на изјаве
градоначелника Павла Раданова, као и на реаговање
Комисије за доделу награда
тим поводом, о наводним
„невиђеним притисцима од
стране неких група и појединаца на рад и одлучивање” тог тела.
– Пошто је овакве тврдње
изнео први човек града, Ли-

га је на седници Скупштине
тражила да се и градоначелник и заменик председника
Комисије обрате одборницима са објашњењем настале ситуације. Нико се од поменутих није усудио да се
обрати Скупштини и та тачка није ни стављена на дневни ред – напоменуо је Веселинов и закључио да је резултат свега на крају „трули
компромис, као да се ништа
није десило”, те покушај да
се „сва та галама гурне под
тепих”.
– Ово је још један од доказа
да овај град води накарадна
коалиција у којој дува велика
промаја и прљав веш повремено избија на површину, а
онда се срамним компромисима ствари заташкавају.
Владајућа коалиција је стабилна само што се тиче бројности и када су фотеље у питању, а када је реч о суштинским проблемима грађана
Панчева, то остаје по страни –
додао је Владан Кељевић, одборник ЛСВ-а.
З.Сп.

У руководству и неки
за које се не зна да
ли су чланови
странке
Панчевачка филијала Социјалистичке партије Србије по свој
прилици ускоро ће добити ново
руководство. Како „Панчевац”
сазнаје из незваничних, а добро
обавештених извора, требало
би да нови градски шеф те партије буде Никола Дангубић, директор панчевачке филијале
„Дунав осигурања”.
Наиме, почетком прошле
недеље Покрајински одбор
СПС-а предложио је Председништву партије 15 имена за
привремено тело те странке у
нашем граду, а Председништво је на састанку одржаном
у суботу, 25. октобра, аминовало тај списак. На њему се,
поред познатих имена као
што су Зоран Малобабић, недавни кандидат те странке за
градоначелника, Гордана Топић, народни посланик у Републичкој скупштини, Влада
Гаврановић, досадашњи члан
осмочланог привременог тела, и Љубомир Станишић, познати џудиста, налазе и имена
људи за које у странци није
познато да су уопште њени
чланови, као што је то случај
са Бором Ратићем, Зораном
Ашанином, па и Николом
Дангубићем!

КЛУБ ДЕМОКРАТСКЕ ОМЛАДИНЕ

Скандалозно
деградирање награде
Клуб демократске омладине
ДС-а оштро је реаговао на дешавања поводом доделе Новембарске награде и апеловао на комисију која је о томе
одлучивала да из моралних
разлога поднесе оставку.
– Позивамо све чиниоце у
граду да се договоре и у комисију именују људе из
струке, а не
оне по политичкој линији. Сматрамо
да је скандалозно да се
деградира таква награда,
да се показује
како смо неозбиљан град
и да градоначелник каже
да је неће доделити. Желимо да се страсти смире,
ова одлука преиспита, али и
да се промени сама комисија за доделу – рекао је
Стефан Јосимов, заменик

председника КДО, на конференцији за новинаре одржаној 29. октобра у Градском парку.
Чланови клуба ДС-а су
овом приликом позвали све
младе, као и омладинска
удружења, да се до 6. новембра јаве како би им КДО, поводом Дана града, симбо-

Према Статуту те партије,
да би неко могао да обавља какву страначку функцију, претходно би морао бар три године да буде њен члан. А на поменутом списку новог руководства нема, на пример, ни
Мирка Николића, шефа одборничке групе СПС-а у Скупштини Панчева, ни Жељка
Лазића, у претходној власти
члана Градског већа задуженог за финансије. Повереник
за јужни Банат у наредном периоду, према нашим изворима, треба да буде Вршчанин
Влада Милићевић, који је и до
сада био члан повереништва
задуженог за Панчево.

Подсетимо, откако је пре
две године распуштен Градски
одбор СПС-а и именован петочлани тим на чијем је челу био
Душан Бајатовић лично, а
припомагала му је Јована Триван као извршни секретар за
јужни Банат, било је превише
индиција о постојању неколико струја унутар те панчевачке
партије, што су њени представници у свим приликама
уредно демантовали. Бољи познаваоци овдашњих прилика
више су наслућивали него што
им је било познато да се у
градском СПС-у догађају необичне ствари. Потврда тога је
и писмо једног члана СПС-а

ПОКРЕТ „ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ”

Петиција против смањења плата и пензија
Покрет „Доста је било – Саша
Радуловић” најавио је да ће у
свим деловима Србије организовати потписивање петиције као подршку уставној
жалби против два неуставна
закона Владе премијера Александра Вучића којима се смањују плате и пензије.
Поменуто смањење Покрет
сматра „неморалним и противуставним” и тврди да је „оно и
економски штетно”, те да ће нас
„гурнути још дубље у кризу”.
„Александар Вучић обмањује јавност да пензионери
одрицањем од своје пензије
инвестирају у будућност своје
деце. Да је тако, сваки пензионер би готово сигурно подржао то. Нажалост, смањењем

пензија грађани Србије само
плаћају премијера који је неспособан да на прави начин
реши економске проблеме земље и грађана, као и његову
партијску машинерију са десетинама хиљада партијских
кадрова на измишљеним административним радним местима. У две и по године од
када је на власти, дуг државе
повећан је за преко седам милијарди евра, смањен је број
запослених за преко 50.000 и
постигнут рекордни дефицит
у историји Србије, виши од 2,5
милијарди евра”, каже се у саопштењу овог покрета.
За најновији ребаланс државног буџета Покрет сматра да је
„катастрофалан” и да се дефи-

цит не може смањити повећањем пореза и смањењем расхода, јер то доводи до смањења
привредне активности, а ово до
пада пореских прихода и још
већег проблема с дефицитом.
„У ребалансу буџета порески приходи су мањи за 43
милијарде динара, иако је заједно са буџетом за 2014. годину бивши министар финансија Лазар Крстић повећао готово све пореске стопе. Приходи од ПДВ-а мањи су за 32 милијарде динара. А повећали
смо стопу ПДВ-а са осам одсто
на 10. Приходи од ПДВ-а у земљи мањи су за 41,2 милијарде динара. Приходи од акциза
мањи су за 16,4 милијарде динара. А повећали смо стопе

акциза. Приходи од акциза на
дуван мањи су за 19,8 милијарди динара. С друге стране,
повећане су безумне Динкићеве субвенције за 13 милијарди динара”, наводи се у саопштењу.
Тврдећи да „смањење пензија није реформа”, Покрет „Доста је било – Саша Радуловић”
Влади Србије нуди следеће мере: „укините сулуде Динкићеве
субвенције; отпустите партијски запослен вишак кадрова са
купљеним дипломама из јавног сектора; уведите универзалну социјалну заштиту за све
породице које немају примања; оверите свима здравствене
књижице и смањите намете на
рад”.
З.Сп.

САОПШТЕЊЕ КРАЈИШКОГ ДЕМОКРАТСКОГ ФОРУМА
лично уручио захвалнице за
све што су током протекле
године урадили на промовисању нашег града и младих
људи у њему.
З.Сп.

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Бојан Петровић
у Главном одбору
Социјалдемократска странка Бориса Тадића одржала је
прву изборну скупштину у
недељу, 26. октобра. На њој је
усвојен статут и програм, а за
потпредседнике те партије су
изабрани Ненад Константиновић, Марко Ђуришић,
Александар Ивковац, Горан
Радосављевић, Тинде Ковач
Церовић и Светлана Вујовић.
Истовремено, академик
Нинослав Стојадиновић постао је председник Политич-

Страначке просторије СПС-а – брава мењана у три наврата

које је „Панчевац” недавно објавио – о закључавању страначких просторија и њиховој недоступности чак и за страначке активисте. Брава на вратима је, кажу, мењана у три наврата у врло кратком периоду.
Међутим, проблеми који су
гурани под тепих, морали су
ипак да буду разрешени после
седнице Извршног одбора
Главног одбора СПС-а одржане 19. септембра, на којој су
„разматране активности које
предстоје у припреми деветог
конгреса” те партије, планираног за средину децембра. Након седнице је одржан и састанак руководства с председницима општинских одбора
СПС-а, „на коме су утврђени
рокови и изборне радње за
спровођење избора у месним,
општинским, градским и покрајинским организацијама”.
Тада је „оцењено да избор квалитетног кадра треба да учини
да партија постане што јача”,
те да приликом предлагања
кандидата за унутарпартијске
изборе, као и делегата за конгрес, „треба бирати квалитетан
кадар који се доказао својим
ангажовањем и знањем”.
Поменути избори у општинским организацијама
морали су бити одржани најкасније до 25. октобра. У Панчеву се ништа од тога није догодило, избора није било, а
сада је уследила одлука за коју није познато да је овде било
ко консултован и која ће вероватно унутар саме странке бити различито тумачена и прихваћена.
З.Спремо

ког савета СДС-а, а бирани
су и чланови Главног одбора.
Представник Јужнобанатског округа у том органу током наредне четири године
биће Бојан Петровић, који је
од два предложена кандидата добио више гласова.
Панчевачки одбор СДС-а
најавио је интензивније учешће у политичком животу
Панчева одмах по завршетку конституисања преосталих органа странке.

Пастора би требало сменити
Иницијативни одбор Крајишког демократског форума
најоштрије осуђује изјаву
предсједника Скупштине АП
Војводине др Иштвана Пастора којом експлицитно оптужује избјеглице за нападе на
пекарске радње у Војводини.
Иако нигдје није јавно објављено да су приведени млађи
хулигани избјегли Срби из Хрватске и Босне и Херцеговине,
то није сметало Иштвану Пастору, лидеру Савеза војвођанских Мађара и предсједнику
Скупштине АПВ, да сручи у
лице јавности отровну шовинистичку изјаву којом стигматизује читаву популацију пострадалог народа и око врата
јој ставља „камен кривице”.
Како друкчије тумачити његове ријечи да су „Војводину
деведесетих населили људи који су донели другачију културу… нису успели да се уграде у
овдашње друштво. Превише

фрустрација, беде, сиромаштва, бахатости у смислу да је
све дозвољено, те је то повод за
избијање таквих животињских
инстинката” (цитирано: „Наше
новине” од 22. октобра 2014).
Поред свих невоља којима су
били избјеглице и протјерани
изложени током рата и у послијератној борби за преживљавање, ето сада их предсједник

Скупштине АПВ „части” расистичким квалификацијама и
„менгелеовским дијагнозама”.
Дјелити грађане на „дођоше” и „старосједилачко становништво” у мултиетничкој
и мултикултуралној Војводини није само недемократски и
нецивилизовано, него је опасна матрица подела и потпаљивања најнижих страсти у

функцији политикантства.
Иницијативни одбор КДФ-а
тражи од релевантних институција и цјелокупне јавности
да осуде понашање и изјаве
Иштвана Пастора и покрену
питање његове смјене с мјеста
предсједника Скупштине АП
Војводине.
Милан Мркела,
председник ИО КДФ-а

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Обележена слава
Српска напредна странка је
у понедељак, 27. октобра,
обележила славу – Свету
Петку. Многобројне госте и
присутне чланове партије
поздравио је Иван Тешић,
секретар Градског одбора
СНС-а и домаћин славе. Он

им је притом пожелео да је
обележавају још много година у миру, слози, благостању и с много љубави, а
потом је предао славу Недељку Топићу, поверенику
Месног одбора те странке у
Банатском Новом Селу.
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ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

ДОКУМЕНТИ ЗА БУДУЋНОСТ

ПОГЛЕД ПРЕКО РЕКЕ

Стратегија развоја града
и нова одлука о грејању
усвојене у сенци расправе
о градским признањима
Последње заседање Скупштине Панчева, одржано у петак, 24. октобра,
обележила је расправа о додељивању
признања заслужног грађанина, о
чему „Панчевац” опширније пише
на првој страни овог издања. У сенци
тог догађаја било је усвајање Стратегије развоја Панчева од 2014. до
2020. године и доношење одлука о
грејању и начину обрачуна те услуге.
Примедбе на Стратегију изнели су
Павле Ђукић, одборник Лиге социјалдемократа Војводине, и Рајко
Мијовић, шеф одборничке групе Социјалдемократске партије Србије.
Ђукић је творцима тог документа
пребацио што у његову израду нису
укључили ЛСВ и додао да локална
власт није уважила ниједан предлог
чланова Лиге изнет током јавне расправе. Он је прецизирао да у Стратегији нема ни речи о развоју малих и
средњих предузећа, већ је она посвећена искључиво „билдовању” јавног
сектора.
Мијовић је изнео помало контроверзан став да је овај стратешки документ „списак лепих жеља” и нереалан, јер се не види којим средствима ће бити реализован, али је додао
да ће одборници СДПС-а гласати за
њега. То ће учинити зато што сматрају да је Стратегија, и таква каква
је, некакав помак у односу на садашње стање.
Сузана Јовановић, чланица Градског већа, рекла је да креатори Стратегије нису преамбициозно правили
планове развоја града, имајући у виду могући пад прихода буџета у наредном периоду, те непознаницу на
који начин ће бити разрешена судбина великих предузећа у реструктурирању. Она је рекла да је очекивала
„озбиљнију расправу” с обзиром на
значај теме и додала да то што је таква дискусија изостала, може значити да су аутори документа добро урадили свој посао.
Представљајући Локални акциони
план за унапређење положаја избеглица и интерно расељених, ова чланица Градског већа је објаснила да
суштину документа чине мере за
обезбеђивање крова над главом и посла за те људе. Јовановићева је подсетила да је у Панчево деведесетих
година дошло 13.000 људи из бив-

Кажипрст
Пише: Милош Васић

Бар у нечему су били потпуно јединствени
ших југословенских република. Данас избеглички статус има око 1.600
људи, од којих је 700 у тешкој животној ситуацији. Јовановићева је
додала да је с Косова у Панчево расељено 1.700 грађана и позвала одборнике да подрже овај акциони
план како би се свим тим људима
помогло.
Мишо Марковић, одборник ДСС-а,
предложио је да Град помогне избеглицама у решавању стамбеног питања тако што би поклонио грађевинско земљиште онима који желе да
сазидају куће и снизио цену легализације већ изграђених објеката. Додао је да би занатлијама међу избеглицама требало смањити висину закупа локала и укинути локалне таксе, како би им се омогућило да започну сопствени посао.
Вероватно због усијане атмосфере
унутар најјаче владајуће странке, која се очитовала у окршајима поводом додељивања Новембарске награде и других градских признања,
раније оспоравана одлука о грејању
прошла је без икакве полемике. Мада је могуће да објашњење за то делимично лежи и у чињеници да ће
она бити примењивана тек од наредне јесени.
Предраг Патић, члан Већа задужен за комуналне делатности, рекао
је да ће ова одлука и нов тарифни
систем за обрачун грејања, заснован
на калориметрима, донети добро
свима. Он је објаснио да је Панчево
у одлуци прописало могућност уво-

ђења индивидуалних калориметара,
што ће обезбедити да грађани прате
потрошњу топлоте и да штеде, а они
који не буду хтели да се греју из топлана, моћи ће лако да се искључе са
система.
Он је додао да су новине то што ће
грејна сезона почети уколико спољна температура буде испод 12 степени два дана заредом, а не три као сада, затим то што ће викендом грејање почињати раније, као и то што ће
бити изједначена цена за стамбени и
пословни простор, јер ће се грејање
наплаћивати према потрошњи, а не
према квадратури и намени објеката. Патић је рекао да је током јавне
расправе о овој одлуци било превише популизма и застрашивања грађана наводно превисоким рачунима
које могу очекивати. Он је оценио да
је одлагање примене одлуке о грејању доказ колико наше друштво није
спремно за реформе и све новине
које му доносе бољитак.
Д. Вукашиновић

Јуче, у среду ујутро, моја колегиница и врсна новинарка Сузана
Трнинић завршила је своју живу
емисију „Кажипрст” злокобном
најавом: да је можда последња и
да „видимо се у неком другом
филму”. Тај њен „Кажипрст”
ишао је годинама у пола десет
изјутра на радију, па онда и на
телевизији Б92. После се у подне
репризирао на каналу Б92 Инфо,
који је у међувремену нестао,
баш некако када су нудили да на
њега преместе „Утисак недеље”
Оље Бећковић. „Кажипрст” је
прво скинут с радија, са све репризом у подне, па је почело да
га репризира после вести у пет
на радију.
Мало сам се распитивао о томе.
Испало је да је менаџерија РТВ
Б92 (то су они у Арманијевим оделима и високим штиклама, ваљда
и онај Ајнштајн који је излактао
Ољу Бећковић) захтевала да се
емисија „Кажипрст” више не емитује уживо, него да се снима дан
раније. Сузана се није сложила с
тим и запретила је отказом; данас,
док ово читате, требало би да се та
ствар коначно реши, мада тешко
да ће Сузана Трнинић наћи заједнички језик са овима; знам жену,
а видим и какви су они.
Зашто је то важно? Зато што је
то још једна потврда – на нашу
жалост очекивана – да парни ваљак којим управља Александар
Вучић, а ложи га ароганцијом и
пасјалуком, наставља да полако
и сигурно гази слободу штампе и
говора у Србији. Молим: прво је
„Утисак недеље” одложен за
лимбург месец кад се мајмуни
шишају; онда су укинути „Сара-

пин проблем” и „Центар” на Студију Б; то је само најскандалозније, оно што се одмах види.
Б92 већ месецима, ако не и годинама, систематски смањује свој
информативно-политички програм, све је мање вести и политичких емисија, а све је више
спорта и естраде.
Овај покушај да се информативне и политичке емисије пребаце на Б92 Инфо, а да РТВ Б92
остане „забавна” радио-телевизија, био је јевтин и провидан, па је
као такав и прочитан. Захтев да
се „Кажипрст” снима дан раније
провидан је такође: у тој емисији
која је ишла уживо разни су саговорници лупетали шта им падне
на памет, а водитељке постављале
разна непотребна питања. Емисија је била веома гледана и слушана, па је јасно да се тако нешто не
сме „препустити стихији”, како су
говорили другови комунисти за
њиховог вакта. Јуче по подне се и
Миша Стојиљковић с Радија Б92
отворено опростио са Сузаном
Трнинић, док се ови редови пишу; то тумачим као знак протеста, а није ни безопасно.
Ствар је, дакле, јасна: ови су
решили да заседну на све; они
нама раде о глави, као што су
нам о глави радили од 1990. Не
знам ко је следећи на реду, али
намера је јасна. Не помаже ни
Иштван Каић који нас је све тужио: „Панчевац”, „Пешчаник”,
„Аутономију”, НУНС, НДНВ и
моју скрушену маленкост, јер да
смо му нанели душевне болове, а
он само доказује да у Србији цензуре нема, љуби га његов госа Беба Поповић.

НАША АНКЕТА
КАКО ЋЕТЕ СЕ ГРЕЈАТИ ОВЕ ЗИМЕ?

Дрва су закон

ОПАСНЕ ИГРЕ ОКО ГРАДСКИХ ПРИЗНАЊА

Озбиљан скандал с
политичком позадином
» Наставак са стране 1
На директно питање репортера
„Панчевца” да ли је он тај кога су
„водили на ручкове и вечере” да би
гласао за неке кандидате, Радојковић је одговорио индиректно изјавивши да „то што с неким познаником попије кафу и притом разговара
о Новембарској награди не значи да
ће уважити мишљење друге стране”.
Додао је како је његова приватна
ствар с ким иде на вечеру или ручак,
те да о томе не може да прича.
Одмах након тога градоначелник
је изјавио да он остаје при својим
тврдњама о притисцима.
– Суштина је да је мени један члан
комисије који је и члан Градског већа пред више особа рекао да су вршени страховити притисци, што сам
ја пренео у јавност. Сличну причу
сам чуо од још два члана комисије –
рекао је Раданов.
Он је додао да ће он због атмосфере у којој се одлучивало о лауреатима уручити признања почасном и заслужном грађанину Панчева, а доделу Новембарских награда ће препустити неком до својих сарадника.
Према сазнањима до којих је дошао
„Панчевац”, Радојковића су службеним аутомобилом на луксузне вечере
водила двојица функционера локалног СНС-а који су и руководиоци у јед-

ном комуналном предузећу и притом
лобирали да гласа за „Српску Спарту”.
Телефонске позиве са овим предлогом
или захтевом наводно је примило још
двоје чланова комисије, а један члан је
у родбинској вези с поменутим „лобистима”. Уз то, двоје представника жирија било је или је још увек у Новој Србији, странци којој су припадали и руководиоци „Спарте”, па можда то може да објасни њихову бурну реакцију
на став градоначелника.
Цела ситуација могла би да се тумачи као истеривање каприца једне или
друге стране у овом сукобу ако се не би
имало на уму да се она дешава у врло
узаврелој ситуацији унутар панчевачког СНС-а због недавне најаве да ће
бити одржани избори за Градски одбор те партије. Није тешко закључити
да је „лобистима”, од којих су неки и
сами чланови „Спарте”, јако стало да
пред очекиване изборе ојачају позиције и утицај у странци и јавности, а неки до њих можда и поправе имиџ пољуљан судским поступцима.
Део тог мозаика чини и кривична
пријава коју је један новопечени
функционер СНС-а крајем прошле
недеље поднео против једног од виђенијих „Спартанаца” због озбиљних
претњи које му је овај упутио. Исход
овога што сада личи само на скандал
могао би да остави трајније последице на Панчево.
Д. Вукашиновић

М. ПЕТРОВИЋ

Г. ЈАНЕВСКИ

Све нижа температура ваздуха
опомиње нас да је зима пред вратима. Колико год да има оних што се
веселе том годишњем добу, надајући се снегу, одласку на скијање и
некој посебној романтици, чини се
да је више оних који брину. Највише због тога што почиње грејна сезона. У граду, или бар у већини насеља, централно грејање годинама
добро функционише. Има и делова
Панчева где се народ слабо угреје.
У селима се људи сналазе како могу. Иако струја још увек није довољно скупа да би се одрекли ТА
пећи, многи ће користити природни гас или дрва. Ове зиме, због познатих разлога, угаљ је у другом
плану.
МИЛОМИР ПЕТРОВИЋ, пензионер:
– Живим с породицом у Долову и
већ дуже од двадесет година грејемо
се на гас. Тај ресурс користимо и за
загревање воде у проточним бојлерима, али и за неке друге сврхе у домаћинству. До пре три године овај вид
грејања је био сасвим прихватљив у
сваком смислу. Цена гаса је била добра, а може се и угрејати кућа током
зиме. Ипак, у последње време осећа
се криза, па и у овом сегменту. Но,

Д. ВЕЛИСАВЉЕВ

М. ИЛИЋ

нећу ни овог пута ништа мењати, а за
убудуће ћемо видети.
ГОРАН ЈАНЕВСКИ, набављач:
– Искључиво користим дрва. За
мене је то и даље најбољи начин да
се угреје дом. Цена је и даље колико-толико прихватљива, а имам и одличан котао који користим за загревање
куће, па и то много значи. За објекат
од сто метара квадратних обично,
ако није баш јака зима, потрошим
око петнаест метара дрва.
ДРАГАН ВЕЛИСАВЉЕВ,
незапослен:
– Чини ми се да Панчевци који
живе на Котежу или Стрелишту немају проблема с грејањем јер су прикључени на градски систем. Лично,
централно грејање користим у стану
откад смо се пре неколико деценија
доселили у насеље Стрелиште. Могу
потврдити да је током зимских месеци топло и да с тим у вези нема проблема, нити бих ја нешто мењао.
МИРЈАНА ИЛИЋ, пензионер:
– Живим у згради малтене у самом центру Панчева. Сви станари
користе централно грејање. Ако ме
питате да ли сам задовољна греја-

В. БЕЛЏА

С. БАЛОВИЋ

њем, могу рећи да је у реду. Свакако
да може и боље, али ни овако није
лоше. Ми смо у свом стану уградили
ПВЦ прозоре и врата, што током
грејне сезоне додатно доприноси да
у стану буде топло.
ВАСА БЕЛЏА, фасадер:
– Дрва су ми увек прва опција. Сам
себи набављам огрев и ту могу доста
да уштедим. Већ дуго се код куће грејемо искључиво на дрва. Практично,
не памтим да је икад било другачије.
Задовољан сам ценом, али и топлотом коју пружа грејање на дрва. Оно
што знам, у слободној продаји у Панчеву и околини сада се за метар дрва
плаћа око четири хиљаде динара.
СРЕЋКО БАЛОВИЋ, монтер грејања:
– Ја за своје потребе користим дрва и угаљ. Чиним то већ годинама и
задовољан сам. Мислим да је то добитна комбинација. Као и увек, за ову
зиму сам се снабдео на градским стовариштима. Могу се још увек наћи
потребни енергенти. Нажалост, све
поскупљује, па и огрев, посебно ако
га нисте обезбедили на време, а чини
ми се да ће цене само да скачу. То је
стара прича, која се увек понавља.
Анкетирао С. Дамјанов
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ЗАКУПЉЕН ПРОСТОР

ОПЕТ ЋЕМО КУПОВАТИ ВИШЕ, А ПЛАЋАТИ МАЊЕ

ПАНЧЕВАЧКИ ДИС У ПОТПУНО НОВОМ ИЗДАЊУ
После детаљне реконструкције поново
је отворен маркет највећег домаћег
трговинског ланца
Објекат је реконструисан од пода до плафона
и пружа потпуно нов доживљај куповине
Велики маркет компаније
ДИС у Панчеву детаљно је реновиран и поново отворен за
све потрошаче. Објекат је реконструисан од пода до плафона и пружа потпуно нов доживљај куповине.
На овај начин компанија
ДИС наставила је велику акцију у оквиру које је летос
започела реновирање својих
објеката широм Србије.
Претходно су већ реновирани маркети у Смедереву и
Крушевцу, а наш највећи домаћи трговински ланац жели
да максимално унапреди
процес куповине у својим
маркетима.
– Основна идеја је да константно унапређујемо пословање и процесе рада, пре свега
ослањајући се на сугестије наших потрошача, као и на идеје
менаџмента. Промене у објектима које смо започели у највећој мери се односе на потпуни
заокрет у визуелном утиску који на потрошача треба да остави унутрашњи изглед маркета
у односу на период пре реконструкције. Желимо да пружи-

мо далеко веће задовољство и
комфор при куповини сваком
потрошачу. Зато уводимо потпуно нову опрему, од полица,
преко расхладних витрина, расвете... – каже Милош Гарић,
пи-ар менаџер ДИС-а.
До највећег унапређења
дошло је управо у заокрету
који се тиче самог изгледа
објекта, где би требало да се
потрошачи убудуће осећају
као у најмодернијим радњама. Ту су сада и потпуно нова одељења: Пекара и Пија-

МИЛИОН ЕВРА ПО ОБЈЕКТУ
Како кажу у ДИС-у, предрачунска вредност радова реновирања по објекту износи око милион евра, али тачан износ знају тек након завршетка радова. Радови су веома
обимни, али ова компанија се труди да они трају мање од
месец дана по објекту.

ИСПОРУКЕ ГАСА ИЗ РУСИЈЕ СКОРО
ПРЕПОЛОВЉЕНЕ

„Тиха” гасна криза
„Азотара” и
„Петрохемија”
ускраћене, приоритет
дат грејању
Испоруке руског гаса Србији
претходних дана смањене су
за 40 одсто, што је одложило
стартовање производње у појединим погонима „Азотаре”
и почетак рада „Петрохемије”. „Панчевац” је ову информацију добио из незваничних
извора у овим предузећима у
среду, 29. октобра, али је криза снабдевања овим енергентом очигледно почела неколико дана раније.
Фабрика минералних ђубрива требало је да истог дана
покрене производњу у свом
најважнијем погону Амонијак
и тако добије перманентно
снабдевање овим производом
за рад осталих делова фабрике који производе комплексна
и друга ђубрива. На тај начин
би читава „Азотара” поново
прорадила након ремонта који су у највећој мери завршени током претходних месеци.
Међутим, у петак, 24. октобра, фабрика је из Владе Србије обавештена да ће испоруке гаса који је основна сировина за вештачка ђубрива бити знатно редуковане, па је
старт Амонијака одложен.
Слично је и са „Петрохемијом”, где је планирано да после застоја у производњи насталог због ремонта суседне
НИС-ове рафинерије у петак,
31. октобра, буде покренута
енергана, затим производња у
Етилену и осталим фабрикама тог хемијског комплекса.
Руководство компаније очекује информацију из Владе о ко-

личинама гаса на које може
да рачуна, како би знало када
ће моћи да покрене погоне.
НИС и „Петрохемија” су продужили уговор о испоруци
1.000 тона сировог бензина
дневно до 15. јануара, али је
старт производње засад неизвестан због несташице гаса.
Наши извори наводе како је
републичка власт смањила
испоруке гаса индустрији, а
приоритет дала топланама да
грађане који су прикључени
на систем даљинског грејања
у Србији не би оставила у
хладним становима. Није објашњено шта је разлог мањег
дотока гаса из Русије, нити се
зна до када ће то трајати. Колико је познато, „Панчевац” је
један до ретких медија, ако не
и једини, који објављује ову
информацију.
Јавна гласила која покривају територију читаве Републике нису дала ниједну информацију о томе. Нека од њих су
пре недељу дана објавила да је
смањена испорука Босни и
Херцеговини за 35 одсто због
тога што руски испоручиоци
пуне своја складишта да би
могли да обезбеде нормално
снабдевање потрошача у Европи током зиме. Информацију
о томе дала је сарајевска фирма „Енергоинвест”, која увози
гас из Русије, а наш „Србијагас” се још увек није огласио.
Неки од саговорника „Панчевца” оцењују да би разлог
зашто се у Србији ћути о овој
кризи могао лежати у страху
власти да не буде критикована како је обмањивала јавност
у вези с резултатима недавне
посете руског председника
Владимира Путина Београду.
Д. В.

ца, а унапређења су направљена и у свим другим сегментима понуде.
Такође, ДИС много чини и
на плану побољшања енергетске ефикасности.
– Расхладну опрему отвореног типа у маркетима заменили смо расхладном опремом затвореног типа, која

прави директну уштеду енергије од 30 одсто. Сада с реновирањем објеката идемо корак даље, ка још већој енергетској ефикасности. Правимо измене у систему расвете
објеката, као и много других
енергетских измена које за
самог потрошача нису видљиве – истиче Гарић.

У ДИС-у се много полаже на
тимски рад, и то у свим структурама компаније. Константно унапређење процеса продаје наставиће се и у наредном
периоду, јер се само тако потрошачу може омогућити да
за исти новац који је имао и
пре седам година купи више.
– Оно што треба истаћи јесте
и да реновирању сваког објекта
прилазимо на веома темељан
начин, с обзиром на то да је
свака регија, односно сваки
град, прича за себе. Желимо да
све одлуке доносимо на основу
конкретних података и самим
тим очекујемо да задовољство
потрошача увек буде на максималном нивоу. Све промене
које спроводимо, не спроводимо стихијски нити одједном,
већ покушавамо да оне буду
планиране и сукцесивне, како
би се поштовале навике потрошача – каже Милош Гарић.
У ДИС-у су свесни чињенице да је куповна моћ грађана
још веома слаба и да се у куповину долази са списком и
дигитроном. Зато се много
пажње посвећује унапређењу
процеса продаје и подизању
нивоа услуге у маркетима.
– Уз најповољније цене,
које потрошачи у ДИС-у увек

могу да очекују, трудимо се
да наши купци увек добију и
информацију шта је од производа на попустима и у специјалној понуди – истиче
Гарић.

Реновирању сваког
објекта прилазимо
на веома темељан
начин, с обзиром
на то да је свака
регија, односно
сваки град,
прича за себе.
Желимо да пружимо
далеко веће
задовољство и
комфор при куповини
сваком потрошачу.
Зато уводимо потпуно нову опрему,
од полица, преко
расхладних витрина,
расвете...

ОЧЕКИВАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПРОБЛЕМИ РТВ ПАНЧЕВА

Хонорарци први „страдају”?
Због недостатка
новца дугогодишњим
спољним
сарадницима прете
откази
РТВ Панчево ће у понедељак,
3. новембра, отпустити све хонорарне сараднике уколико
локална самоуправа, као
оснивач и главни финансијер
ових медија, у четвртак, 30.
октобра, не предложи решење
за исплату дуговања од 6,5
милиона динара. То је у среду, 29. октобра, запосленима
и хонорарним радницима саопштила Татјана Јелесић, директорка локалног радија и
телевизије.
Та информација је још један потрес за фирму која се у
прилично тешким финансијским и другим околностима
припрема за неизвесну будућност најављену Законом о
приватизацији и медијским
прописима. Код 27 хонорарних сарадника, на чије рачуне
није легла ниједна уплата још
од августа, када су добили 20
одсто зараде за мај, ова изјава
је изазвала различите реакције – од депримираности до
спремности на протест. Неки
од њих су незванично прокоментарисали да им је доста
позиције у којој се налазе, јер
месецима раде неплаћено и уз
повремене најаве отпуштања.
Јелесићева је објаснила да
је фирма својим сарадницима
дужна укупно 3,5 милиона
динара за последњих пет месеци и да ће се тај износ почетком новембра попети на
4,2 милиона. Поред тога, РТВ
Панчево дугује још три милиона за струју, телефонске рачуне, гориво за аутомобиле и
друге издатке.

– Без озбиљне помоћи
оснивача можемо да ставимо
кључ у браву. Ако од градоначелника и градског већника
задуженог за финансије до
четвртка, 30. октобра, не чујем конкретан одговор да ли
има пара за измирење тих 6,5
милиона дуга и начина да добијемо финансијску помоћ до

скоро без иједног новинара. У
телевизијској режији ће радити мањи број техничара уз
продужене смене, па ће програм моћи да буде реализован, али је питање како ће изгледати његов садржај. У старијем медију – Радио Панчеву, ситуација би могла да буде тежа, јер велики део посла

дали по један „југо” и гориво
да би екипе могле да иду на
терен. Међутим, и то ће морати кад-тад да буде плаћено, јер Дирекција очекује да
јој буде надокнађен утрошени бензин.
Директорка РТВ-а је рекла
како се од краја августа четири пута безуспешно обраћала

Програм по старом, а пара све мање
краја године, у понедељак ће
хонорарци бити отпуштени и
неће више радити ни наш
сајт, јер га одржавају хонорарни сарадници, а и дужни
смо провајдеру. Већник за
финансије је у више наврата
јавно говорио како ће они покушати да нађу решење за
нас, али досад није ништа
учињено – изјавила је Јелесићева.
Она је додала да не зна како ће изгледати програм, јер
на телевизији неће бити довољно сниматеља за теренске
задатке, а радио ће остати

носе новинари спољни сарадници.
Јелесићева напомиње како је раније предлагала Надзорном одбору да буде направљена унутрашња реорганизација предузећа и створен јединствен деск за оба
медија, али да та идеја није
никад разматрана. Она је додала да запослени већ сада
због дугова за гориво не могу да користе своје аутомобиле, већ се за снимања сналазе тако што су им ЈКП „Зеленило” и Дирекција за изградњу и уређење Панчева

оснивачу са захтевом да се
разматра могућност давања
финансијске помоћи. Јелесићева је нагласила како је још
крајем прошле године приликом усвајања буџета било
јасно да ће ове градске електронске медије задесити финансијска криза током 2014,
зато што је локална власт
смањила буџетске дотације
јавним предузећима. РТВ
Панчево је међу оним фирмама које су најгоре прошле,
јер је добило 20 милиона мање него 2013. године.
Д. Вукашиновић
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ГЛОБАЛНА ЕКОЛОШКА КАМПАЊА

ПАНЧЕВО ПРОТИВ
КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА
Ученици Машинске
школе и
Секретаријат за
заштиту животне
средине у борби
против ефекта
стаклене баште

ријата имали прилику да на
крову Градске управе и испред панчевачког острва одрживог саобраћаја виде и науче како се пуне аутомобили
који се крећу на електрични
погон и како је конструисан
деветопанелни соларни пуњач. Поред тога, могли су да

млади суграђани уче о савременим мехатронским системима, важном сегменту у изради уређаја за добијање енергије из обновљивих извора. Савремена опрема и учила, модеран и разноврстан техничкотехнолошки образовни програм и перспективна будућ-

подухват – пројектовање и израду ветрогенератора. Реч је о
првом сегменту амбициозног
пројекта чија је основна идеја
да ученици и професори заједничким снагама развију и
примене савремену технологију добијања обновљивих извора енергије за потребе шко-

ВОЈВОЂАНСКА ЕНЕРГИЈА

Неискоришћено
богатство

Примена теоријског
знања
Обновљиви извори
енергије – велики
али недовољно
искоришћен ресурс
Поводом обележавања Светског дана акције против климатских промена Секретаријат за заштиту животне средине приредио je у петак, 24. октобра, демонстрацију рада соларних панела и ветрогенератора за ученике Машинске
школе Панчево. Реч је о глобалној кампањи, којој се овом
манифестацијом прикључило
и Панчево. Више од 2.000 градова из више од 150 земаља
тог дана је организовало низ
акција са основном идејом да
подстакну светске лидери да
предузму одлучујуће кораке у
борби против климатских
промена кроз смањење емисије угљен-диоксида као једног од најзначајнијих гасова
стаклене баште.
Ученицима другог, трећег и
четвртог разреда смера мехатроника домаћин је била Олга
Шиповац, секретар Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе Панчева.
Према њеним речима, основна
идеја организовања јавног часа
била је да ђаци кроз конкретан
пример виде практичну примену коришћења соларне
енергије и енергије ветра.
Савремена опрема
Ђаци те школе су током двочасовног дружења с представницима еколошког Секрета-

Запослени у Машинској школи планирају да израде и соларне панеле од лименки
чују бројне занимљивости у
вези са акцијама против климатских промена које предузима Град Панчево. Било је
речи и о обновљивим изворима енергије као великим али
недовољно искоришћеним
ресурсима.
Према речима Ненада Дојчиновића, професора Машинске школе, ђаци те образовне
установе нису случајно позвани да буду део ове глобалне
кампање. Он је рекао да у тој
школи већ неколико година
постоји смер на којем наши

ност су оно што тај смер нуди,
тако да се сваке године све више матураната опредељује да
настави школовање управо на
том смеру Машинске школе.
Дојчиновић је напоменуо да је
за ученике значајно и веома
корисно да на практичном
примеру виде како функционише рад соларних панела, као
и начин настајања енергије путем ветрогенератора.
Амбициозан план
Недавно је тим ученика и
професора реализовао велики

ле. Циљ је да се локалној заједници на конкретном примеру укаже на предности и
потребу коришћења сунца и
ветра као алтернативних извора, како би се животна средина унапредила.
Запослени у Машинској
школи планирају и да израде
соларне панеле од лименки, а
да за потребе грејања једног
дела школе искористе могућности топлотних пумпи. Ветрогенератор је готов и остаје
још да буде постављен у дворишту школе.
З. Станижан

Стручна јавност је на недавно завршеној манифестацији „Дани енергетике” у Новом Саду позитивно оценила повећање производње
енергије коришћењем биомасе – од укупно произведене количине топлотне енергије у Војводини, четири
процента се добија коришћењем биомасе. С друге
стране, резултати уштеде
електричне енергије постављањем соларних колектора
за потрошњу топле санитарне воде у установама социјалне заштите, у школама и
у другим буџетским установама такође су позитивни.
Да подсетимо, циљ АП
Војводине јесте да се за пет
година достигне ниво од 12
процената производње топлотне енергије из биомасе
у нашој регији. Процењује
се да ће уштеда за десет година, и за буџетске установе
и за индивидуална домаћинства, зависно од инсталиране снаге котлова, бити
око 200 милиона евра на годишњем нивоу. На скупу је
посебно било речи о потреби постављања изолације на
зграде, чиме би се остварила
уштеда од 30 до 70 процента
зависно од објекта.
Представници програма
„Webseff” презентовали су
кредитну линију за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије. Реч је о
средствима Европске банке
за обнову и развој која се

пласирају преко домаћих
банака. Та кредитна линија
пружа повољније услове
кредитирања него други
кредити на банкарском тржишту, као и бесплатну техничку подршку и финансијски подстицај за сваког корисника кредита, који обезбеђује Европска комисија.
Посебно је било интересантно предавање професора др Дејана Миленића с Рударско-геолошког факултета у Београду о нискотемпературним геотермалним ресурсима, и то оним до 30
степени. Према његовим речима, Војводина је изузетно
богата, али је тај природни
извор енергије недовољно
искоришћен. Он сматра да
покрајинска власт и локалне самоуправе у наредном
периоду треба више пажње
да поклоне развоју система
коришћења геотермалних
вода како бисмо што више
смањили зависност од фосилних енергената.
Током „Дана енергетике”
потписани су и уговори о
додели бесповратних подстицајних средстава Покрајинског секретаријата
за енергетику и минералне
сировине за суфинансирање пројеката штедљиве јавне расвете с локалним самоуправама, за примену
биомасе и примену соларне енергије у јавним установама.
З. Ст.

НЕШТО НОВО У ПАНЧЕВУ

„Дан авантуре” постаће традиција
Агилно руководство Туристичке организације Панчева
има намеру да још више обогати туристичку понуду нашег
града, па је тако, поред промоције познатих резервата
природе Ивањичка ада, Делиблатска пешчара и Поњавица,
решило да развије и концепт
упознавања садржаја у непосредној близини центра града.
Тим поводом је у недељу, 26.
октобра, представљен први
„Панчевачки дан авантуре”.
Манифестација је одржана
у парку Барутана, а свечано ју
је отворио Саша Павлов, заменик градоначелника Панчева.
Чак ни прохладно време није
омело више од хиљаду посетилаца да се опробају у неким
вештинама које су представљене тог дана. Тако смо на
делу видели спортске пењаче,
бициклисте, стреличаре и

многе друге врхунске мајсторе, који су својим знањем,
кратко едукујући присутне,
покушали да приближе све
лепоте рекреације и терена
какав је Барутана.
Уживали су наши суграђани
и сви гости Панчева током во-

жње скејта, спуштајући се низ
стену, играјући на полигону,
али и гледајући мажореткиње
или конзумирајући храну и
пиће које су спремили неки
учесници ове манифестације.
Организатори су се одлично
припремили, а учешће Туристичке организације Србије и
Београда потврдило је да је
уложени труд био пун погодак
у промоцији туристичких потенцијала нашег града. Треба
поменути да су садржаје у Барутани помогли: ЈП „Војводинашуме”, Шумско газдинство
Банат, Економско-трговинска
школа „Паја Маргановић”,
као и произвођачи здраве хране. Удружење „Панонке” учинило је нешто потпуно необично, све у вези са еколошким покретом и очувањем

средине, „обукавши” једно дрво у велики плетени џемпер
састављен од мањих комада.
Још једном смо се уверили
да на неколико минута хода од
самог центра нашег града постоји један прави нови свет, а
паркови Народна башта и Барутана су баш то. Уз нове садржаје, какве је понудила Туристичка организација Панчева,
може се уживати у природи,
рекреирати или бавити спортом. Приближени су нам потенцијали који не само да могу да обогате туристичку понуду Панчева већ и да потпомогну привредни развој.
– Веома смо задовољни првим „Даном авантуре” у Панчеву, а похвале које смо добили од учесника и гостију дају
нам потврду да смо на добром
путу. Сви који су узели уче-

шће у нашој авантури, како
смо је назвали, заслужују честитке на уложеном труду.
Желимо да ово постане традиционална манифестација, а
потрудићемо се да се следећа
одржи у неком лепшем периоду године – нагласио је Бранислав Ровчанин, први човек
ТОП-а.

И заиста, у недељу се у нашем граду догодило нешто
ново. Сви присутни могли су
да учествују у једној лепој
авантури која је недостајала
Панчеву.
С. Д.
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ХРОНИКА
ХИТНА ПОМОЋ

Олакшање за хроничне
пацијенте

Пише:
др Мирослав Тепшић
Нагло захлађење после михољских топлих дана умањило је број интервенција
наших мобилних екипа. Чини се и да су хронични пацијенти осетили олакшање с
температурама ваздуха примеренијим овом добу године. Ипак, особе с високим
крвним притиском и астматичари издвојили су се по
већем броју прегледа и савета упућених телефоном.
Док је једнима од помоћи
била корекција уобичајене
терапије, акутни проблеми с
дисањем астматичара најчешће су захтевали одговарајуће лекове због погоршања
основне болести.
Ризици које доносе зима
и хладније време биће све
актуелнији у наредном периоду. Кардиоваскуларни
болесници, астматичари,
хипертоничари, као и старији, тешко покретни пацијенти посебно су изложени негативним чиниоцима
околине. Не треба заборавити вирусе и калоричну
храну, с којима се треба изборити у ово доба. Пролеће
обично дочекамо тежи неколико килограма и то је

постало правило с ретким
изузецима. Ово су само
основни ризици и на њих
треба мислити уз мењање
свакодневних навика и
примену здравих стилова
живота.
Веома је битно да ојачамо
имунитет правилним избором намирница. Воће богато
Це-витамином јефтиније је
у овом периоду и не треба да
прескачемо мандарине, поморанџе или лимун у свакодневним оброцима. Киселе
паприке и купус адекватна
су замена за сезонско воће,
уз опрез због високог садржаја соли. Бели лук, житарице, зелена салата и џигерица богати су витаминима,
селеном, цинком и гвожђем,
који јачају одбрану организма. За те неопходне елементе није потребан одлазак
у апотеку, већ само унос разноврсне хране. Укусне топле чорбе смањиће унос масти и угљених хидрата и повећаће унос влакана, која регулишу пробаву.
Не заборавимо да је уз све
ово битна физичка активност, која може да се упражњава и у кућним условима.
Често заборавимо да довољно сна благотворно делује
на наше ментално здравље и
умањује стрес. Услов је избегавање кафе, алкохола и
никотина. Ако вируси ипак
савладају постављене препреке, мере које подразумевају хигијену руку и предмета за свакодневну употребу,
коришћење марамица за
једнократну употребу и покривања уста при кијању и
кашљању спречиће ширење
инфекције. Од стања пацијента зависи да ли је потребан медицински третман и
терапија.

УСПЕШНА ТРАНСПЛАНТАЦИЈА БУБРЕГА

Поновно рођење
малог Декија
Породица Петровић ће заувек памтити 30. септембар,
јер је тад примила дуго очекивани позив од надлежних
из Универзитетске дечје
клинике у Тиршовој. Те вечери им је јављено да је стигао бубрег за трансплантацију намењен њиховом
седмогодишњем сину
Дејану, који болује од
бубрежне инсуфицијенције и годину и по
дана је био на свакодневној дијализи. Судећи по стању у ком се
Дејан сада налази, дијализа је за њега прошлост. Како нам је рекао Срђан Петровић,
дечаков отац, он се
осећа одлично и брзо
се опоравља. Организам је прихватио нови
орган и требало би да
већ ове недеље дечак
изађе из болнице.
– Пресрећни смо јер
је све добро прошло.
Дејан се поново родио и од
сада ће моћи да живи као
његови вршњаци – каже Срђан Петровић.
Дејан је, и поред тога што
је био на дијализи по 14 сати
дневно, редовно ишао у
школу. Он ће након трансплантације морати два месеца да буде у потпуној изолацији како не би дошло до
вирусне или бактеријске инфекције. Такође, и режим
исхране му је промењен, а
уведени су му и нови лекови.

Петровићи су у лошем материјалном стању. За Дејаново
лечење морали су месечно
да издвајају од 50.000 до
70.000 динара, у чему су им
много помогли појединци и
удружења, на чему им је ова
породица бескрајно захвал-

Четвртак, 30. октобар 2014.
pancevac@pancevac-online.rs

НЕДЕЉА ПОСВЕЋЕНА ОСОБАМА ОБОЛЕЛИМ ОД ЦЕРЕБРАЛНЕ ПАРАЛИЗЕ

ШТА СВЕ МОГУ ОСОБЕ С ХЕНДИКЕПОМ
Велики успех наше
суграђанке
Последња седмица октобра у
нашој земљи посвећена је особама оболелим од церебралне
парализе. Друштво за церебралну парализу и сродна
оштећења Панчево прославило је Недељу солидарности
скромно, у складу с материјалном ситуацијом. Према речима Татјане Орлов, председнице тог удружења, циљ обележавање ове седмице је усмеравање пажње јавности на особе
с церебралном парализом.
– Оне се уз рад и труд могу
укључити у редовне токове
друштва. Знамо да су материјалне могућности државе
скромне, али ипак не треба
одустајати. И поред тешких
ситуација, наше друштво непрекидно ради од 1985. године, уз велику помоћ локалне
заједнице и грађана – објаснила је наша саговорница.
Отворенији простор
за инвалиде
Уз одговарајуће услове, особе с
церебралном парализом већину ствари могу радити боље од
многих јер имају врло висок
ниво интелигенције. Једна од
њих је и наша млада суграђанка Маријана Доган, чланица
Асоцијације за церебралну и
дечју парализу Јужнобанатског округа „Дуга стрела” у
Панчеву. Она има 20 година и
захваљујући својим способностима, труду, вољи и раду на
себи од следеће године биће
редован студент Филолошкокултуролошког факултета на
Бечком универзитету.

Маријана Доган, будући студент Бечког универзитета
Маријана је рођена пре времена и убрзо јој је потврђена
дијагноза – церебрална парализа. Она не може самостално
да се креће и у томе јој је помоћ
неопходна, али зато је у другим
стварима потпуно самостална.
Књигу воли одмалена и непрестано развија своје потенцијале. Ишла је у редовну обданишну групу, завршила Основну
школу „Ђура Јакшић”, а затим
и Гимназију „Урош Предић”.
Она каже да је важно бити свестан свог стања и прихватити га
на прави начин.
– Људи често мисле да сам
болесна. То је једна посебност, која мора нечим другим да се надокнади. Немогућност да обављам физичке
послове компензовала сам
тиме што сам стално учила,
радила на себи и развијала
свој мозак – објашњава наша
саговорница.
Језици су јој велика љубав, а
у Бечу ће студирати немачки.

У освајање Европе кренула је
сама. Она је на Филолошком
факултету положила пријемни за немачки језик и била је
тридесета на листи. Међутим,
услови за студирање особа с
хендикепом далеко су бољи у
Европи него код нас. Због тога
се породица Доган одлучила
на овакав корак. Маријана каже да је у Европи „простор
отворенији за особе с хендикепом, што значи да има више
слободе и мање дискриминације”. Иако нема ниједну лошу
реч на рачун односа другова и
професора према њој у школи,
ипак мисли да „инклузија није
дотакла прави ниво”.
Реалност и потребе
Маријанина мајка Љиљана
испричала је на какве је све
препреке наилазила током
њеног одрастања:
– Мислим да су родитељи
препуштени сами себи приликом одгајања детета са инва-

лидитетом. Не знамо своја
права, јер нас нико о томе не
обавештава. Тек када је Маријана била у четвртој години
Гимназије, сазнали смо да
има право на рефундацију
трошкова превоза. Не постоји
системски организована подршка особама с хендикепом.
Оне, на пример, не могу да се
возе јавним превозом јер им
аутобуси нису прилагођени,
не постоје ни тоалети за особе
са инвалидитетом и много је
још ствари које им отежавају
свакодневно функционисање.
Сузана Јовановић, чланица
Градског већа задужена за
подручје рада, запошљавања
и социјалне политике, каже
да се локална самоуправа труди да обезбеди услове за особе
са инвалидитетом.
– Примењујемо одредбе
многих закона, а расписујемо
и више јавних конкурса за
удружења особа са инвалидитетом. Финансирамо развојне
програме у области социјалне
политике кроз које организације могу добити новац за
конкретне активности, али
смо приметили да су чланови
удружења мање активни него
раније – оценила је Сузана
Јовановић.
Она је додала да се локална
Стратегија о приступачности
примењује и да се у тој области стално ради. Најавила је и
да ће Дом здравља ускоро добити лифт за инвалиде и закључила да је за решавање
проблема прилагођавања аутобуса инвалидима неопходно
издвојити веома велику количину новца, што у овом тренутку није реално очекивати.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА УДРУЖЕЊА „ЗА ПОРОДИЦУ”

Помоћ у превазилажењу разводне кризе
Удружење „За породицу” у сарадњи с Центром за социјални
рад „Солидарност” у Панчеву
реализује пројекат „Корак у ново”, намењен паровима који се
разводе. Програм је финансирала локална самоуправа, а почео
је да се спроводи у мају ове године. Како је рекла Нада Кузмановић Томушиловић, социјална
радница у Центру за социјални
рад и председница Удружења
„За породицу”, пројекат је заснован на реалним потребама
парова који пролазе кроз поступак окончања брака.
– У нашем граду не постоји
брачно саветовалиште, које има
за циљ да помогне супружницима у превазилажењу кризе, као
и да их научи да сарађују као
родитељи када се разведу. Често

у пракси виђамо да супружници
након завршетка брака нерешене сукобе решавају преко деце,
што није добро. Ми смо покушали да кроз штампање флајера које смо делили у Панчеву и
насељеним местима и кроз конкретне поруке поручимо родитељима како да се понашају у
поступку развода и како да заштите децу – истакла је Нада
Кузмановић Томушиловић.
У радионицама које су организоване у оквиру пројекта
учествовало је двадесеторо корисника, које су изабрали
стручњаци (психолози и педагози). Према речима наше саговорнице, таква врста саветодавног рада ефикасна је само
ако почне да се користи на
време. Уколико су пак сукоби

ушли у „хроничну” фазу, онда
он не даје очекиване резултате.
– Циљ ових радионица је да
супружницима укаже на проблеме и да они покушају да их
преброде. Уколико у томе не успеју, опет смо ту ми да им помогнемо да се суоче с новом ситуацијом. С корисницима су
једном недељно радили психолог и педагог, чији је задатак
био да едукују парове и да их
кроз интерактивне садржаје мотивишу да почну да сарађују и
договарају се – објашњава наша
саговорница.
Развод брака за оба супружника представља трауму, али најчешће „дебљи крај” извуку деца.
Многи родитељи, каже Нада
Кузмановић Томушиловић, греше јер оптерећују дете ружним

причама о оном другом, спречавају контакте с родитељем с којим дете не живи, а последице су
вишеструке. Међутим, постоје и
бројни примери добре праксе,
када се супружници договоре
око свих важних питања.
Пројекат „Корак напред” биће настављен и убудуће. План
је да се организују радионице
за све супружнике који се разводе. Након тога, уколико буде
било заинтересованих, биће
оформљена група парова који
ће учествовати у интерактивним радионицама у трајању од
девет месеци. Супружници који желе савет за решавање своје животне ситуације могу заказати разговор са стручњацима Центра за социјални рад на
број телефона 319-966.

ГЛОГОЊСКИ ПОВРТАРИ ЗА ДРАГАНУ РАДАНОВ

Прикупљање новца за терапију ласером

на. Нова терапија предвиђа
и нове лекове, који се купују,
те им је новчана помоћ и даље неопходна. Сви који желе
да помогну могу то учинити
уплатом донација на рачуне
Рајфајзен банке АД Београд,
265-0000000696521-18, на
име Срђан Петровић; за
уплате из иностранства –
ИБАН:РС352650500000261
86537, а доступна је и
уплата преко пејпал налога на адресу srdjan80petrovic@gmail.com.

Четворогодишња Драгана Раданов због недостатка средстава
није отишла на редовну, четврту терапију ласером на очима
која јој је била заказана за 20.
октобар у специјализованој руској клиници у Новом Саду. Захват кошта 61.500 динара и тај
новац је прикупљен у хуманитарним акцијама које су протеклих месеци организовала два
јавна предузећа. Међутим, породици Раданов недостаје још
око 15.000 динара за десетодневни боравак у Новом Саду.
Због тога је Удружење повртара Глогоњ у суботу, 25. окто-

Страну припремила

Ивана
Предић

бра, на Зеленој пијаци
организовало хуманитарну акцију прикупљања средстава за Драгану
Раданов. Посетиоци су
имали прилику да дегустирају свадбарски купус и оставе добровољни прилог. Према речима Данаила Вучковског,
секретара Удружења повртара, такве хуманитарне акције приређују
се сваког октобра. Ове
године, као и лане, сав
приход од продатог купуса намењен је лечењу четворогодишње Драгане Раданов. Такође,
традиционална манифестација „Дани повртара – глогоњска
јесен”, која је одржана дан касније, у недељу, 26. октобра,
имала је хуманитарну ноту, те
су учесници уместо котизације

остављали донације за лечење
наше суграђанке. Укупно је
прикупљено 22.680 динара.
Подсетимо, Драгана Раданов је прошле године у Русији
подвргнута операцији којом
јој је заустављен даљи раст диоптрије. Пре операције девојчица је видела свега шест од-

сто, а сада на једно око види
30, а на друго 40 одсто. Међутим, како јој се стање не би
погоршало и да би јој се
оштрина вида повећала, она
мора на свака три месеца да
одлази на терапије ласером у
Нови Сад. Према речима Драганине мајке Мирјане, девојчицино стање се после три терапије побољшало.
– После лечења у јуну Драгана је прочитала још један
ред слова без наочара. Међутим, лекари су нам рекли да
ће морати да иде на терапије
до 18. године, односно док расте. Терапија сад обухвата пет
врста ласера и она је добро
подноси, осим ласера са струјом, јер су болни – објашњава
Мирјана Раданов.
Следећа терапија je заказана за 3. новембар.
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НОВИНЕ У ОДЛУЦИ О РАСПОЛАГАЊУ СТАНОВИМА (2)

СУЗАНА ЈОВАНОВИЋ: ДИРЕКЦИЈА
ЈЕ ДУЖНА ДА НАПЛАТИ ДУГОВЕ
Станови за
расељавање ускоро у
надлежности ГСА
Нова Одлука о располагању
становима Града Панчева
усвојена је на седници Скупштине у петак, 24. октобра.
Она ступа на снагу након осам
дана, а у року од 45 дана ЈП
Дирекција за изградњу и уређење Панчева треба да преда
станове за расељавање на
управљање Градској стамбеној
агенцији. Да ли ће примопредаја бити извршена на време,
велико је питање с обзиром на
то да многи корисници објеката за расељавање имају дугове, а они морају бити измирени пре примопредаје.
Према речима Сузане Јовановић, чланице Градског већа
задужене за област рада, запошљавања и социјалне политике, Дирекција, којој је поверена брига о становима за расељавање, дужна је да наплати
дугове и да направи модел према којем ће закупцима олакшати да плате велике износе.
– Администрирање, наплаћивање закупнине и праћење
реализације уговора о закупу
био је посао Дирекције. Ми
смо затекли велике дугове закупаца, уредне папире о закупу, али и оне уговоре који су
истекли одавно и нису обнављани. Постоје и неки уговори
који су продужавани на основу
писаног захтева без документације. Ове станове је неопходно увести у редовну еви-

денцију градских станова, као
станова за становање, јер
објекти за расељавање по овој
одлуци престају да постоје –
објаснила је Сузана Јовановић.
Када станови пређу у надлежност ГСА, њихови закупци
биће позвани да потпишу нове уговоре на пет година. Такође, они ће одмах моћи и да
се определе за откуп стана.
Према речима наше саговорнице, неизвесно је да ли ће се

ца у граду с лошом материјалном ситуацијом, али да се о
евентуалном увођењу бенефиција за њих може разговарати
тек када се направи евиденција станова и закупаца.
Одлука о располагању градским становима обухвата становање и социјално становање. Како је објаснила Сузана
Јовановић, новим документом су јасно прецизиране обавезе закупца и предузећа, на-

њавање, према речима наше
саговорнице, градска имовина, која се не сме отуђити.
Конкурси за станове од сада
ће бити јавни и више неће постојати могућност предавања
захтева током целе године у
ГСА, као што је било до сада.
Новина је и да ће предузеће
које располаже становима
сваке године припремати
програм пословања у којем ће
бити прецизирано која кате-

КОНЦЕПТ ДОЖИВОТНОГ УЧЕЊА

Бесплатно
образовање за све
Занима вас историја рок
музике? Криптографија?
Како да програмирате ауто-робота? Да научите кинески? Дођите у Градску
библиотеку и откријте како
да брзо и квалитетно овладате новим вештинама!
Свјетлана Ђелић, библиотекар Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић”, представиће савремене тенденције и канале квалитетног бесплатног образовања, доступног свим заинтересованим грађанима
путем интернета, у понедељак, 3. новембра, од 19 сати, у Градској библиотеци.
У оквиру пројекта „Универзитетска библиотека
’Светозар Марковић’ за

мрежу јавних библиотека
Србије: пренос знања, садржаја и програма”, који финансира Министарство културе Републике Србије, до
краја 2014. године библиотекари Универзитетске библиотеке посетиће 26 градова у Србији. Том приликом ће представити најновија сазнања и препоруке
из области доживотног учења, које данас путем интернета бесплатно нуде престижни светски универзитети и институти, као што су
Беркли, Стенфорд, Јејл,
Принстон, универзитети у
Токију, Лондону и Копенхагену, и на стотине других
академских институција највишег ранга.
Д. М.

У СЛАВУ НАУЧНИКА ИЗ ИДВОРА

О Пупиновој докторској
дисертацији

Конкурси за станове од сада ће бити јавни
висина закупнине мењати.
Она је додала да постоји могућност да цена буде нижа него до сада јер је у 2014. години коригована формула Министарства рада на основу које се станови бодују.
Сузана Јовановић је истакла да постоји много породи-

ведено је ко треба да одржава
станове, а предвиђено је и да
ГСА контролише да ли станари плаћају закуп. Они ће имати могућност да у сваком тренутку поднесу захтев за откуп.
То, међутим, не важи за кориснике социјалних станова, јер
су објекти за социјално збри-

горија грађана ће имати приоритет у добијању станова.
Истраживање спроведено у
оквиру израде Стратегије становања показало је да око
3.000 Панчеваца нема решено
стамбено питање.
(Крај)
И. Предић

У оквиру обележавања 160
година од рођења Михајла
Пупина, у петак, 31. октобра, у 19.30, у Народном музеју Панчево биће представљена Пупинова докторска
дисертација „Осмотски притисак и његов однос према
слободној енергији”. Та двојезична публикација изашла
је у издању Регионалног
центра за таленте „Михајло
Пупин”, тачно 125 година
откако ју је Пупин одбранио
на Универзитету „Хумболт”
у Берлину.
О лику и делу Михајла Пупина на промоцији ће гово-

рити професор математике
др Саво Ћебић, док ће о Пупиновом студирању у Берлину нешто више рећи др Драгољуб Цуцић, историчар и
филозоф природних наука.
Д. М

ДРУГА ЛИГА У СТОНОМ ТЕНИСУ

КОНФЕРЕНЦИЈА „ТРАГ ФОНДАЦИЈЕ”

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Панчевци не знају
за пораз

Представљање удружења
„На пола пута”

Не купуј – удоми!

Прошлог викенда су настављена такмичења у свим стонотениским лигама у нашој
земљи. Први тим СТК-а Панчево остварио је две победе у
Другој лиги Србије.
У дербију у нашем граду,
после велике борбе,
Панчевци су савладали „Таурунум”
из Земуна са
4:3. По једну
победу су извојевали Милија Чабрило,
Немања Марић и Слободан
Ристовски, а
одлучујући поен за коначан
скор 4:3 донео
је дубл Марић–Чабрило. У заосталој утакмици трећег
кола СТК Панчево је убедљиво добио екипу Смедерева и
учврстио се на првом месту на
табели, као једина досад непоражена екипа.

Женски тим тог клуба
остварио је половичан резултат. У првом дуелу је убедљиво савладан „Железничар” из
Ваљева – са 4:1. После неизвесне борбе у другом
колу је претрпљен
пораз од београдског „Спарка”. На
крају је резултат био 4:3.
У оба меча одлично је
играла јуниорка Николина Стојић. Куриозитет
је деби најмлађе стонотенисерке у лиги – десетогодишње Дуње Сарић,
која је својом игром
показала
да је пред
њом лепа будућност.
Други тим Панчева
је у првом колу Регионалне лиге Београда изгубио од
Младеновца, а савладао је Качарево. Наступили су Никола
Лалић, Драшко Стојић и Борислав Марков.
С. Д.

ТУРНИР У ШАХУ

Маркова нова победа
Слично као недавно у Батајници, ШК „Аљехин” из нашега
града имао је и прошлог викенда своје представнике на турниру у Гроцкој, на коме је учествовало преко 100 најталентованијих младих шахиста из Србије.
Наш суграђанин Марко
Милановић надметао се у групи дечака две године старијих
од себе и надмоћно је освојио
победнички пехар.
Млади Милановић је освојио
пет поена из пет партија, па је

такмичење завршио усамљен
на врху табеле.
С. Д.

Ове године „Траг фондација”
обележава петнаест година
рада у Србији. Тим поводом је
пре две недеље у Београду
одржана конференција под
називом „Развој локалних заједница и филантропије у Србији – осврт на резултате и поглед на будућност”, а на њој су
говорили представници организација и стручњаци из ове

области. „Траг фондација” је
до сада подржала чак 800 организација у Србији, а част да
се међу њима представи на
скупу, имало је панчевачко
удружење „На пола пута”.
Чланови тог удружења су презентовали свој рад и резултате
које су остварили у својој локалној заједници.
И. П.

Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац”
организују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке
недеље биће представљени љубимци за бесплатно удомљавање, односно објављене њихове фотографије са основним
подацима.
Нови власници ће потписивати уговор којим ће се обавезати на
то да ће својим будућим љубимцима пружити адекватну негу.

Господин
Mлад и леп мужјак пудлe,
средње величине, пронађен
је у Омољици пре неколико
дана. Изгледа помало запуштено, али уз праву негу и
мало труда може поново да
засија и постане прави
украс у нечијој кући.
Ускоро ће бити чипован и
стерилисан, а сви заинтересовани за удомљавање могу
га погледати у градском
прихватилишту.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Неки се окрећу
сами за собом
У прошлом броју нашег листа
питали смо вас колико добро
познајете себе. „Панчевац” и
издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Круна”
Руфија Торпа за два наша читаоца или читатељке који су
најкреативније одговорили на
то питање.
Награђени су читаоци који су
послали следеће СМС-ове.
„Сваки пут се окренем за
собом, пошто сама себи делујем познато.” 064/1724...
„Одлично познајем себе:
комуникативна, изнад свега
толерантна, савесна и одговорна, вредна, сналажљива, а
према онима који то не знају
да цене – све то пута десет,
али у супротном смеру.”
064/4930...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијег одговора на питање:

докле се може стићи и/или
шта се све може открити у потрази за савршенством? Они
ће освојити по један примерак
књиге „Савршенство” Маје
Трифуновић.
То издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих одговора.
„У потрази за савршенством
може се открити претходна
Мајина књига ’Тркачи на дуге
пруге’, која је супер. Сад бисмо да проверимо да ли је ова
нова савршена!” 063/5988...
„На том путу сам постао несавршен као и она, али смо
ипак савршени заједно.”
065/5138...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке проследили спонзорима.
Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.

Мали
Мужјак стар мање од
једне године такође се
налази у градском
прихватилишту. Очигледно је да неком
припада, јер на себи
има лепу огрлицу. Међутим, будући да нема
чип, власник је непознат.
Ако неко препозна
овог живахног лајавка
или му се Мали свиди,
може позвати прихватилиште на 352-148.

Након усвајања могуће је обавити бесплатну
стерилизацију удомљене животиње. Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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НАСТАВЉАЈУ СЕ ПЉАЧКЕ ПАНЧЕВАЧКИХ ПРОДАВНИЦА

НОЋНИ ЖИВОТ У ГРАДУ: ПИШТОЉ, НОЖ, ФАНТОМКА
Опљачкане још
најмање четири
радње
Радници АТП-а
лопова везали за
стуб перона
Шта каже
Полицијска управа
У прошлом броју нашег листа,
побројали смо један покушај
пљачке и 11 извршених разбојништава у трговинским
објектима, који су за петнаестак дана октобра забележени
у нашем граду. Готово сваку
од пљачки смо и описали, и то
на основу незваничних података до којих смо успели да
дођемо. Лопови су, као што
смо навели, нападали махом у
вечерњим сатима, бирали су
мање радње, чекали да продавачице остану саме, долазили
су пешице, маскирани или с
фантомкама на глави и били
су наоружани пиштољима или
ножевима.
Званичне податке на „задату тему” нисмо успели да добијемо из панчевачке Полицијске управе до закључења
прошлог броја. Чекало се на
то да Биро за медије МУП-а
РС изда сагласност да нам
тражени одговори на питања
буду достављени јер тако налаже процедура. Прошлог че-

твртка стигла је и сагласност,
те овог пута располажемо и
званичним информацијама.
Лоповска епидемија
На основу саопштења ПУ
Панчево, на територији Града, од почетка године до 1. октобра извршено је укупно 12
кривичних дела разбојништава и разбојничких крађа у трговинским објектима, док је у
периоду од 1. до 22. октобра
ујутру, дакле за свега 21 дан,
полицији пријављено чак 11
извршених и три покушаја извршења истих кривичних дела! Цифре све говоре: разбојници током целе године нису
били активни колико у прве
три недеље овог месеца.
Но, коначном билансу ни
ту није крај, јер су се, према
сазнањима „Панчевца“, у међувремену догодиле још најмање четири пљачке.
У суботу, 25. октобра, око
20 сати, маскирани мушкарац
наоружан пиштољем устремио се на СТР „Шујдовић” у
Банатском Брестовцу. Управо
та продавница налази се на
списку оних које су већ биле
на мети разбојника овог месеца. Као што смо већ писали,
фантом с пиштољем је 11. октобра око 20 сати из те радње
у центру Брестовца однео
близу 100.000 динара. И прошле суботе се одиграо сличан
сценарио. Према речима власнице радње Оливере Шујдо-

КАКО СЕ ЗАШТИТИТИ
У ПУ Панчево саветују да је у циљу спречавања и расветљавања кривичних дела разбојништава на штету трговинских објеката пожељно да власници трговинских објеката исте обезбеде квалитетним видео-надзором испред и унутар продавнице.
Оштећеним лицима (радницима у продавницама) саветује се
да приликом разбојништва извршиоцима не пружају отпор,
да запамте њихов визуелни опис ради давања што прецизнијих података полицији и да након извршења кривичног дела
прво обавесте полицију, као и да изађу из локала и да никога не пуштају унутра до доласка увиђајне екипе. Препорука
полиције је и да се у каси не држи већа количина новца.

Камере АТП-а снимиле лопова у акцији
вић, лопов је у продавницу
упао док су у њој биле две
раднице и две муштерије.
Уперио је оружје у њих и сам
из касе покупио око 73.000
динара, а потом побегао.
– Ово није био исти човек
који нас је опљачкао прошлог
пута, јер нам је полиција недавно путем телефона јавила
да је тај пљачкаш ухваћен и да
ћемо ускоро добити судски
позив у вези с тим случајем.
Међутим, то нам није никаква
утеха, јер наше судство посао
не обавља до краја. Они само
осуде пљачкаша, али он нема
обавезу да нама врати украдено. Како су нам објаснили,
ми можемо сами да покренемо приватну тужбу, али то је
потпуно бесмислено. Потребно је да ангажујемо и платимо адвоката, да се повлачимо
по судовима с тим олошем, а
то су углавном људи који немају имовину и од којих не
можемо да наплатимо штету –
рекла је Оливера Шујдовић.
Према њеним речима, иста
продавница је већ била опљачкана прошле или претпрошле

године, с тим што је лопов
ухваћен већ после неколико
сати. Породица Шујдовић поседује и кафану која је у последњих неколико година обијана више од 30 пута! Починиоци никада нису пронађени.
Које је зло мање?
Као и сви други власници чије су радње опљачкане у последње време, ни Шујдовићи
немају идеју како да се заштите од криминалаца. И њима је
предложено да ангажују приватно обезбеђење.
– То није опција, јер много
кошта, а ми као порески обвезници плаћамо полицију да
ради свој посао. Нисмо у могућности ни да склонимо део
новца из касе како би штета у
случају пљачке била мања, јер
нам закон то забрањује. Када
бисмо то урадили, инспекција
би нас затворила на 15 дана и
платили бисмо казну од 50.000
до 500.000 динара. И које је
онда зло мање: склонити новац
на сигурно како би пљачкаши
однели мању суму и ризиковати казну или оставити лопови-

ТЕАТАР У БОРБИ ПРОТИВ НАСИЉА

Tрагови који никада не нестају
Сигурна кућа је једна
од оаза које нуде
заштиту угроженима
На сцени биоскопа „Аполо” у
суботу, 25. октобра, приказана
је друштвено ангажована позоришна представа „Траг људских зуба” Мирјане Ојданић, у
режији Изабеле Шантић, коју
су извели позоришни аматери
из Сенте, с Камерне сцене
„Мирослав Антић”. Реч је о
пројекту који је реализовало
Удружење грађана и грађанки
„Фемина”, у сарадњи са Саветом за родну равноправност
Скупштине општине Сента и
уз подршку Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова. Партнери у реализацији
овог пројекта били су: Центар
за подршку женама из Кикинде, УЖ „Удахни живот” из
Станишића, УГ „Градско позориште” из Руме, Савет за родну равноправност Скупштине
града Панчева и ССС, Секција
жена из Суботице.
Иако је реч о аматерском
позоришту и, уз то, о комаду
насталом с јасном едукативном и, можемо рећи, друштвено освешћујућом наменом, уметничка компонента
није изостала. Две глумице –
Сандра Стојановић и Гордана
Николић – изнеле су своје
улоге веома добро и реалистично. Представа је базирана

или прецизније – око 3 изјутра, на главној аутобуској станици одиграла се трагикомична сцена. Лопов је овог
пута за мету одабрао једну од
трафика која се ту налази. Но,
према речима Дејана Егића,
шефа саобраћајно-теренске
контроле АТП-а, радници
обезбеђења овог предузећа
Драган Новаков и Јова Митровић реаговали су муњевитом брзином, те су успели да
спрече крађу. Починиоца су
затим, помоћу његовог дуксера и шала везали за стуб перона, где је дотични морао да
сачека полицију.
Шеф обезбеђења Дарио Јовановић предложио је директорима да раднике који су успели да спрече крађу награди
повишицом плате. Придружујемо се овом предлогу – заслужили су! Бар један лопов мање на улицама нашега града.

на истинитом догађају из једне сигурне куће у кобној ноћи
када је насилник пронашао
локацију установе у којој је
његова злостављана жена потражила уточиште. Судбине
двеју жена, супротних по ка-

горе ствари. Управо оне које
су задесиле Гроздану, жену
која је од оца злостављача буквално бачена у руке таквог
истог мужа што је с временом
постајао све гори и иживљавао се над немоћним бићем

рактеру, образовању, пореклу
и социјалном статусу, трагично се преплићу у маленој соби
сигурне куће. Оне откривају
једна другој своје животне
приче. 3. К. је млада еманципована интелектуалка која је
побегла од мужа насилника
након првог шамара. Она је
свесна чињенице да тако
обично почиње круг насиља и
да је, ако се не склони на сигурно и разведе, чекају много

јер није било никога ко би то
спречио. Друштво је готово
немоћно када су жртве попут
ње у питању, јер након читавог века проведеног у батинама, крви, сузама и понижењу,
такве жене престану да верују
да и за њих важе људска права, потону у тај зачарани паклени круг садистичко-мазохистичког колоплета и постају зависне од злостављача, ма
колико то звучало парадок-

сално. Сигурна кућа је једна
од оаза које нуде заштиту
угроженима, али без промене
друштвене свести, строжих
закона и одлучније борбе против клишеа о насиљу (попут
оног да један шамар није насиље, или пак да је „женска
судбина” да ћути и трпи „свог
човека”) насиље над женама
неће нестати. Упркос повременим хумористичким моментима, ову представу је изузетно тешко и мучно гледати, и страшно је и замислити
да се то све заиста дешава женама, и јаким и слабим, и
образованим и необразованим, и младим и старим...
Публика је с много емоција
реаговала на ову представу и
на крају се у сали осетио мук
и шок. Председница Савета
за родну равноправност
Скупштине града Панчева
Милица Тодоровић отворила
је трибину на тему насиља
над женама. Она је изразила
задовољство због неочекивано великог броја посетилаца
и подсетила присутне на то
да у Панчеву постоји Сигурна
кућа, као и СОС телефон за
жртве насиља. Телефон 0800100-113 отворен је сваког
радног дана од 9 до 19 сати и
свака жена која пролази кроз
насиље може позвати тај број
и потражити помоћ од оних
који разумеју како јој је и шта
проживљава.
С. Ћ.

ПОЛИЦИЈА ВРШИ ПОЈАЧАНУ КОНТРОЛУ
Поред тога што су нам у Полицијској управи изашли у сусрет и доставили податке о „лоповским билансима” за ову
годину и овај месец, надлежни су нам одговорили на још
неколико питања која смо поставили.
У саопштењу ПУ наводи се да је приликом извршења кривичних дела разбојништава у трговинским објектима просечна материјална штета износила око 9.000 динара, а да
је се у просеку око 60 одсто ових злодела расветли.
Због пораста разбојништава у панчевачким трговинама, полиција спроводи редовне акције у виду појачане патролне делатности, обилазака потенцијалних објеката напада и појачане контроле лица која су регистрована као извршиоци кривичних дела.
ма све надохват руке? – пита се
Оливера.
Најмању материјалну штету
у серији октобарских пљачки
претрпео је власник продавнице „Boss-komerc” у Војловици,
из које је фантом с ножем 25.
октобра у вечерњим сатима однео свега 800 динара, колико се
у том тренутку затекло у каси.
На стубу срама
Неколико сати касније, у ноћи између 25. и 26. октобра,

Последња у низу пљачки о
којима смо добили податке
догодила се у понедељак, 27.
октобра, око 18.30 у Омољици. Нападач с ножем украо је
из тамошњег СТР-а „Влада”
око 3.500 динара.
Овај текст, након свега наведеног, немогуће је не завршити двема речима: наставиће се... Дај боже да нисмо у
праву.
Д. Кожан

МЛАДИЋ ТЕШКО ПОВРЕЂЕН
У САОБРАЋАЈНОМ УДЕСУ

Тражи се возач сивог
„аудија”
Наш суграђанин Немања Домазетоски (1996) тешко је
повређен у саобраћајном удесу који се у ноћи између 24. и
25. октобра догодио на раскрсници Доситејеве и Георги
Димитрове улице.
Младић је прелазио улицу
у тренутку када је на семафору било укључено зелено светло. Тада је на њега, готово
с леђа, у пуној брзини, налетео „ауди А4” караван
сиве боје и одбацио га на
тротоар. Према речима
очевидаца, троје Немањиних пријатеља, с којима се
неколико тренутака пре
несреће поздравио и кренуо преко пешачког прелаза, ударац је био тако силовит да је Немања остао без
обуће, а одећа му је била
потпуно исцепана. „Ауди”
је дошао из Георги Димитрове улице и скренуо је у
Доситејеву, ударио Домазетоског на прелазу, а потом је
возач, уместо да се заустави,
додао гас и прошао на црвено
и на том и на следећем семафору.
Аутомобил се толико брзо
кретао да очевици нису успели да виде регистарски број
таблица. Немања Домазетоски задобио је повреде главе и

ноге, као и вишеструки прелом руке и тренутно се налази
на одељењу хирургије панчевачке Опште болнице. Он је
посебно забринут због повреде руке, будући да студира на
Факултету за безбедност и да
ће му даље школовање бити
онемогућено уколико му рука
не буде у функцији.

Полиција је извршила увиђај и истрага је у току, а породица младића моли све
оне који имају било какву
информацију која би могла
да помогне у расветљавању
овог случаја или знају ко је
возач сивог „аудија” да се јаве полицији или Немањином
оцу Живану на телефон
066/342-991.
Д. К.
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ПРОБЛЕМИ ЈКП-а „ОМОЉИЦА” ОКО СКУПОЦЕНЕ ДОНАЦИЈЕ ЈАПАНСКЕ АМБАСАДЕ

ОБОРЕНА НАБАВКА ЗА КАМИОН СМЕЋАР
Чека се да Град
помогне у
превазилажењу
проблема
Некако с пролећа ове године,
тачније 20. марта, ЈКП „Омољица” је на основу успешног
учешћа на конкурсу јапанске
амбасаде потписала уговор о
донацији камиона смећара и
још неке пратеће опреме, вредан око 86.000 евра. Тако нешто би несумњиво олакшало
основну делатност наведеног
сеоског комуналног предузећа, јер би се, због скромних
платежних могућности, у перспективи тешко дошло до поменутог возила.
Новац је убрзо (1. априла)
легао на рачун омољичке
фирме, па је требало расписати јавну набавку велике вредности. Будући да сеоска предузећа немају стручњаке кадре
да спроведу тако комплексан
поступак, директор ЈКП-а
„Омољица” Драган Грујичић
најпре се обратио градоначелнику с молбом да овласти
градску Агенцију за јавне набавке да преузме тај захтеван
посао. Међутим, поменута
служба је то одбила и као разлог навела велику преоптерећеност.
Након тога је Грујичић замолио поједине запослене у
ЈКП-у „Хигијена”, који имају
неопходне цертификате, да

Мукотрпан пут до вредног средства за рад
уђу у комисију за јавну набавку камиона смећара.
– Они су на основу немалих
претходних искустава израдили конкурсну документацију најбоље што су могли.
Међутим, када је набавка постављена на порталу, готово
истог момента извесни заинтересовани уочили су, може
се рећи, формалне недостатке. То су пријавили Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки и она је већ 25. септембра
поништила поступак и нало-

жила да буде поновљен. Радило се о изостављању одређених ставки у вези са заштитом
животне средине, а замерено
нам је и то што смо тражили
неке цертификате и више
стандарде у погледу квалитета возила. Реч је о веома
озбиљном поступку, препуном замки и разних зачкољица, а у фирмама потенцијалним добављачима раде веома
изверзирани правници обучени да откривају и најситније
неправилности – изјавио је
директор ЈКП-а „Омољица”.

Све у свему, није се стигло
ни до прикупљања понуда, а
поступак је већ био враћен на
почетак. Да ствари буду горе,
након званичног добијања решења омољичко предузеће
морало је да плати пенал у
виду таксе од 80.000 динара,
и то у року од петнаест дана.
Сада треба брзо радити јер
посао мора бити приведен
крају до 1. марта 2015.
– Због свега тога недавно
сам се други пут обратио градоначелнику, како бисмо превазишли проблем. Уколико се
и овог пута нико не удостоји
да нам помогне, мораћемо да
тражимо решење на некој трећој страни. Подвлачим да немамо ни адекватне стручњаке,
нити новца да их ангажујемо,
па је једини излаз да нам се
Град, као законски оснивач,
нађе у невољи. Морам напоменути да смо уложили много
енергије како бисмо дошли до
овако велике донације и ако
се у догледно време ништа позитивно не догоди, остаћемо
без скупоценог средства – упозорава Грујичић.
У оквиру наведеног пројекта успешно је спроведена јавна набавка мале вредности за
куповину по двадесет пластичних и металних контејнера, педесет стубних канти за
паркове, троја колица за смеће и шест резервних гума. Чека се још „само” камион смећар..

„СТАРЧЕВАЧКА ТАМБУРИЦА” ПО ЧЕТРНАЕСТИ ПУТ

Жири за Новосађанке, публика за своје
Међународни фестивал малих тамбурашких оркестара
под називом „Старчевачка
тамбурица” уприличен је четрнаести пут у суботу, 25. октобра, у организацији Дома
културе.
Иако је ове године због рационализације трошкова условљене економском кризом
учествовало до сада најмање
састава – укупно шест, то ни
најмање није утицало на квалитет једног од еминентнијих
музичких окупљања овог типа
у Војводини. Поред омладинског тамбурашког оркестра
„Неолит” из Старчева и прошлогодишњих победника –
панчевачког састава „Тамбурашки сан”, наступили су музичари из Новог Сада, Хрватске, Републике Српске и румунског Великог Семиклуша.
Након што су сви учесници
извели запажене петнаесто-

минутне тачке, стручни жири, предвођен музичким педагогом Пером Павловим,
као најуспешнију издвојио је
новосадску „Ла банду”, сачињену искључиво од припадница лепшег пола. Друго место заузели су стари знанци

старчевачке публике, чланови Градског тамбурашког оркестра из Бањалуке, док је награду за треће место осијечки
састав Л. Е. Г. Е. понео у Славонију.
За најбољег солисту изабрана је Новосађанка Милица

Миланковић (свирала је на
приму), која је пре две године
већ наступала у Старчеву са
оркестром „Вила” и освојила
треће место.
Публика, што је донекле и
очекивано (не и незаслужено), била је најнаклоњенија
младим домаћим музичарима
и тиме им дала подстрек за
будућност. Њихов руководилац Жељко Радочај, прекаљени старчевачки тамбураш, који је ове талентоване момке
преузео тек недавно, за свега
пет проба уверио се у то колики потенцијал имају, али је
нагласио и да им предстоји
још много рада.
Добра атмосфера се по завршетку званичног дела програма у великој сали Дома
културе „преселила” и на традиционално дружење у холу
старчевачке школе уз гулаш,
штрудлу и необавезну свирку.

Месне актуелности

– од четвртка до среде –
Банатски Брестовац: Почеле су радионице за израду
веза, које ће се одржавати
четвртком у Дому културе,
а похађају их ученици шестог разреда. Ускоро у организацији поменуте установе и удружења „Сосе” треба
да крене радионица ткања.
Банатско Ново Село: Требало би да на првој наредној
седници Скупштине Месне
заједнице буде јаснија ситуација око избора новог
председника. Поменути месни орган власти донео је
одлуку да се до краја године
покрије сеоска пијаца и асфалтира Улица братства и
јединства, између улица Вука Караџића и И. Л. Рибара,
као и да се приступи изради
комплетне документације
за капелу. Мултимедијална

галерија Дома културе биће
отворена у среду, 5. новембра, у 18 сати, када ће, поводом годишњица оснивања места и Војне границе,
бити постављена и изложба
„Ново Село – Сату Ноу 250”,
а од 19 сати, у малој сали
Дома културе, биће промовисана књига историчара
др Милана Мицића „Колонија у Новом Селу”.
Долово: Месна заједница је
поново расписала јавну набавку за уређење тротоара у
центру села. Рукометаши су
код куће победили Иланџу,
рукометашице су савладале
екипу из Иђоша, а фудбалери
су изгубили од „Динама 2”.
Глогоњ: Девето издање манифестације „Глогоњска јесен” приређено протеклог
викенда. Највећу главицу

купуса је произвео Драган
Лазаревић, док је најбоље
јело од купуса скувао Оливер Петковић.
Иваново: Ученици основне
школе и чланови фолклорне секције Удружења банатских Бугара „Иваново–Банат” наступили су у суботу,
25. октобра, на „Бугаријади” у Новом Саду. Истог дана на тамишком кеју Ивановчани су учествовали у
приказу старе игре под називом „попике”.
Јабука: Креативне радионице за израду накита почеле
су у недељу, 26. октобра, и
одржаваће се сваке недеље
од 16.30 у Дому културе. У
поменутој установи ће 1. и
2. новембра, од 13 сати, бити одржан једанаести Дечји
позоришни фестивал.
Качарево: Дом културе је, у
сарадњи са основном школом, у уторак, 27. октобра,
водио ученике четвртог разреда у Културни центар
Панчева на представу „Чаробњак из Оза”. Четврти
фестивал хумора и сатире
под називом „Жаока”, у организацији качаревачког
Дома културе, биће одржан
у петак, 31. октобра, од 19
сати, у свечаној сали Месне
заједнице.
Омољица: Последњих дана
у току су радови на високонапонској мрежи, па су учестала вишечасовна искључења. Активисти КУД-а
„Жисел” обележили су манифестације у Гају и Коцељеви, као и дане повртара у
Глогоњу.
Старчево: Међународни фестивал малих тамбурашких оркестара „Старчевачка тамбурица” одржан
је у суботу, 25. октобра, у
Дому културе. Чланови Одреда извиђача „Неолит”
посетили су зоолошки врт у
Београду.

НАШИ НА „БУГАРИЈАДИ”

Палћенске игре

РЕАГОВАЊЕ НА ТЕКСТ „ВОДА САДА БАКТЕРИОЛОШКИ ИСПРАВНА”, „ПАНЧЕВАЦ” БРОЈ 4581

Закаснела реакција в. д. директорке?
С обзиром на то да се осећамо
прозваним од в. д. директорке
ЈКП-а „Вод-ком”, којој је ваш
лист дао простор игноришући
право читалаца да сазнају истину о квалитету воде у Јабуци у
периоду од 23. маја до 16. јуна,
желимо да хронолошки наведемо резултате анализа Завода за
јавно здравље и Покрајинске
санитарне инспекције.
Према њима, квалитет воде
за пиће није био исправан због
присуства микробиолошких и
физичких особина воде, посебно гвожђа, амонијака и нитрата, преко дозвољених граница.
Према узорку који је санитарни инспектор узео 4. јуна са изворишног бунара на Тргу Бориса Кидрича, установљена је неисправност везана пре свега за
постојање стрептокока фекалног карактера, што условљава
да забрана коришћења воде с
тог изворишта одмах ступи на
снагу. Међутим, в. д. директор-

ка обавља дезинфекцију система тек 16. јуна, када се и плакатира да вода није за употребу
следећа 24 сата. Сматрамо да је
она морала да кориснике обавести на дан забране, а није
обезбедила ни цистерне с пијаћом водом.
Јабучки Центар за заштиту
потрошача благовремено је о
томе писмено обавестио председнике локалне Скупштине
МЗ (Живадин Митровић) и
Извршног одбора (Ђорђе Орловић), тражећи од њих хитно
сазивање тих органа с циљем
решавања насталог проблема.
Нисмо добили никакав одговор, нити је било састанака
(нема их још од марта), што
нам говори да се случај заташкава све до данас.
У међувремену се Центар за
заштиту потрошача обраћао и
градским структурама, а 8. јула се делегација сачињена од
једног представника Центра и

осам чланова јабучких напредњака састала с народним
послаником и повереником
Градског обора СНС-а Жељком Сушецом, како би му
образложила ситуацију око
неисправности воде. Тада је
он чврсто обећао да ће са 99
одсто сигурности сменити
Живадина Митровића.
Будући да се ништа од тога
није догодило, 9. септембра
смо затражили помоћ и од
градоначелника, на шта нам
је његов кабинет послао само
допис финансијског ревизора,
у коме га в. д. директорка
ЈКП-а „Вод-ком” обавештава
да је вода исправна.
Пошто смо исцрпли све могућности, били смо приморани да поднесемо кривичну
пријаву против в. д. директорке због неодговорног рада и
понашања. Она, поред осталог, не жели чак ни да саслуша проблеме грађане и напла-

ћује им застареле дугове под
претњом принудног искључења. Притом је дошло и до
енормног поскупљења воде за
153 одсто а да је њен квалитет
све лошији. Истичемо да смо
овакав допис послали и Министарству здравља.
Напомињемо да смо се, заједно с локалним напредњацима, борили за бољитак грађана,
када је истицано да ћемо поправити рад ЈКП-а „Вод-ком”,
побољшати снабдевање водом и
уградити водомере. Данас, после избора, поједини чланови
су се о то оглушили, па ћемо,
уколико сви досадашњи апели
не уроде плодом, бити принуђени да се обратимо највишим
органима СНС-а, па и самом
председнику Вучићу, који је на
предизборном скупу у Јабуци
обећао бољитак за наше село.
Центар за заштиту
потрошача у Јабуци

Mанифестација под називом „Бугаријада 2014” одржана је у суботу, 25. октобра,
у Новом Саду. На приредби
коју је, у тамошњој гимназији „Лаза Костић”, приредило
Друштво за неговање бугарског језика, књижевности и
културе, учествовали су и
Панчевци.
Поред ученика градске
школе „Мика Антић”, сплетом музичких нумера и рецитација на бугарском језику представили су се и
основци из двe сеоске образовне установе – „Моша
Пијаде” из Иванова и „Доситеј Обрадовић” из Омољице. Аплаузе су побрали
и чланови Удружења банатских Бугара „Иваново–Банат” за извођење палћенске сватовске игре.
Вредно је споменути да се

бугарска традиција дуже време негује у Иванову, где се језик наших суседа изучава као
један од матерњих. Од прошле године, под стручним и
креативним вођством наставника Огњана Цветкова, то се,
уз одличан одзив ученика, чини и факултативно у преостале две поменуте школе.
Поред „Бугаријаде”, ова
талентована деца су своје
умеће приказала на још неколико етнолошких приредби, а запажено учешће су
имала и на међународном
дечјем такмичењу „Спартакијада”, одржаном крајем
маја у бугарској Варни.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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КУЛТУРА

Културни телекс

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА О КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ

Музика
Петак, 31. октобар, 22 сата, дворана „Аполо”: наступају бенд Васила Хаџиманова и Дејвид Бини.
Понедељак, 3. новембар, 21 сат, клуб „Двориште”: концерт панчевачких џез музичара (пратећи програм Џез фестивала).
Среда, 5. новембар, 21 сат, дворана Културног центра: отварање
Џез фестивала уз концерт квартета Марка Тарнера.

Промоције
Четвртак, 30. октобар, 19 сати, фоаје Културног центра: промоција романа „Колдиц: пројект Америка” Џерарда Вилијамса.
Петак, 31. октобар, 19.30, Народни музеј Панчево: промоција
књиге – Пупинове докторске дисертације „Осмотски притисак и
његов однос према слободној енергији”.
Петак, 31. октобар, 19 сати, Градска библиотека: предавање и
промоција књиге „Никола Тесла – геније који је обасјао свет”
Жељка Сарића. Учествују проф. др Миодраг Вуковић и аутор.
Уторак, 4. новембар, 19 сати, Градска библиотека: промоција романа „Мокамбо” Мирјане Мариншек Николић. Учествују рецензенткиња Драгана Тодоресков, књижевник Филип Давид и ауторка.

Изложбе
Уторак, 4. новембар, 19 сати: отварање 44. панчевачког салона
уметности.
Уторак, 4. новембар, 19.30, „Аполо”: отварање изложбе фотографија Горана Николића направљених током програма „Friday
Nights at Apolo” (пратећи програм Џез фестивала).

Тематски догађаји
Понедељак, 3. новембар, 19 сати, Градска библиотека: предавање о
савременим тенденцијама бесплатног образовања.

Представе
Среда, 5. новембар, 12 и 17 сати, дворана Културног центра:
представа за децу „Спартакус, лењи град”.

Филм
Уторак, 4. новембар, 19 сати, дворана Културног центра: дан домаћег филма – „Тачка прекида” Игора Н. Тохоља, „Сумње и тајне”
Желимира Гвардиолa и „Југо” Мине Ђукић.

Сајамске промоције
Четврту годину заредом
панчевачке
институције
културе заједно се представљају на Сајму књига у Београду – на штанду „Панчевачко читалиште” у Хали 4.
Уз то, планирано је и неколико књижевних догађаја.
У петак, 31. октобра, од
16 сати, у сали „Борислав
Пекић” биће представљена
нова издања културних
установа. Истог дана, од 17
сати, на штанду „Панчевачко читалиште” биће промоКултурни центар

висан нови број „Квартала”,
док ће у „Арени” у Хали 1 у
18 сати бити презентована
монографија о 16. бијеналу,
а од 18.45 целокупна издавачка делатност КЦП-а.
Наредног дана, у суботу,
1. октобра, у сали „Борислав
Пекић”, од 18 сати, биће
представљена књига „Птице
и паркови Панчева” у издању ТОП-а, те књига Михајла Пупина „Осмотски притисак и његов однос према
слободној енергији”.
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„У вихору сећања”
Хулијe Наваро
Страствена авантура испричана кроз незаборавне
ликове чији животи граде
чудесан портрет историје
бурних година 20. века.
Игром судбине новинар Гиљермо добија јединствену
прилику да оживи причу
свог далеког претка, доње
Амелије Гарајоа. Полако
креће њеним стопама, улази у траг особама које су је
познавале и реконструише
њен живот из темеља. Заробљена страшћу, Амелија је
постала мистерија оног дана када је напустила мужа
и дете у потрази за срећнијим животом. Као велики
револуционар и припадни-

Четвртак, 30. октобар 2014.
pancevac@pancevac-online.rs

ца високог друштва, супруга и љубавница, шпијун и
убица, пробијала се кроз
живот у складу са својим
принципима, суочавајући
се са сваким изазовом.

Драги читаоци, издавачка кућа „Вулкан издаваштво” и
„Панчевац” препоручиће вам сваке недеље по један занимљив наслов из богате понуде те куће, чија се издања могу наћи у књижари „Вулкан” у новом делу „Авив парка”.
Два читаоца који до среде, 5. новембра, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на
питање „Какве све приче остају иза наших предака?”,
наградићемо по једним примерком књиге „У вихору сећања” Хулије Наваро. 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.

ОНО ШТО СПАЈА
РУМУНСКИ И СРПСКИ БАНАТ
У припреми
монографија
о 70 културних
објеката или уметнина
из румунског и
српског дела Баната
О водицама,
Успенском храму,
индустријском наслеђу
Панчева и другим
важним темама
Научна конференција „Културно наслеђе Баната – европско наслеђе”, у оквиру истоименог пројекта који се реализује кроз ИПА програм прекограничне сарадње Румуније и
Републике Србије, одржана је
у уторак, 28. октобра, у малој
сали Градске управе. Сличан
догађај је био приређен почетком октобра у Решици, а
наш град су том приликом
представљали запослени у Заводу за заштиту споменика
културе Панчево.
Главни партнери у пројекту
су Универзитет „Ефтимије
Мургу” из Решице, Жупанијски савет Караш–Северин и
панчевачки завод. Реализација тог програма трајаће до јула 2015. године, а један од
производа насталих на темељу заједничког рада јесте и
луксузна монографија која се
бави културним и индустријским наслеђем румунског и
српског дела Баната.
Проф. др Маријан Михаил,
главни менаџер пројекта са
Универзитета „Ефтимије Мургу” из Решице, рекао је да на
територији Баната постоји
култура која повезује Србе и
Румуне, те да је у време настанка културних и индустријских добара постојала
једна заједничка мисао и да
су потребе и идеје српског и
румунског становништва биле
веома сличне.
Он је објаснио да је за монографију одабрано 70 уметнина, те да је пажња у српском делу Баната више била
усмерена на индустријско на-

слеђе, док је у румунском Банату фокус на религијском
наслеђу.
У наставку конференције су
говорили стручњаци из Завода за заштиту споменика културе Панчево. Миодраг Младеновић, директор наведене
институције, у кратком и занимљивом предавању покушао је да објасни на који начин геометрија Успенског

производни, услужни и саобраћајни објекти. Највише их
има у Потамишју, у тзв. старој
индустријској зони Панчева,
која се протеже од Провијант
магацина, преко Водоторња,
Црвеног магацина, Контумаца
и Свиларе, до кула-светиља.
Говорећи о историјском урбаном пејзажу Вршца, Снежана Вечански, етнолог-конзерватор, истакла је значај Вр-

и у Румунији. Оне су посвећене одређеним свецима, те се
на дан тих светаца око црквица, чак и данас, окупља много
света. Како је рекао, водице су
биле занемарене након Другог светског рата, а интересовање за њих је обновљено деведесетих година прошлог века. На територији српског дела Баната има седам таквих
здања.

О богатом заједничком наслеђу
храма кореспондира с теолошким концептом о спајању
неба и земље. Бавећи се архитектонским и геометријским
особеностима цркве са два
торња, а то је грађевина коју
он сматра ремек-делом архитектуре, Младеновић је успео
да покаже да сви елементи на
њој имају неку дубљу симболику и одређено теолошко
значење.
О богатом индустријском
наслеђу говорила је Јасмина
Вујовић, архитекта-конзерватор. Она је подсетила да је први велики индустријски објекат у граду била стара Вајфертова пивара, подигнута 1722.
године, те да су од 18. века наовамо изграђени многобројни

шачке куле, Вршачког брега и
вршачких винограда, који одвајкада чине градску силуету
особеном. Као најпрепознатљивије знаменитости тог
града она је, поред куле, навела и Владичански двор, „Апотеку на степеницама”, Конкордију и Градску кућу, а потом се позабавила темом на
који начин развој града и потези савременика утичу на
њихову позицију и изглед.
Етнолог-конзерватор Никола Влајић пажњу је посветио
водицама – малим црквама
изграђеним у близини извора
или бунара, које представљају
део сакралне народне баштине доњег Баната. Влајић је истакао да водица има у Србији

У наставку конференције
археолог Мирослав Бирцлин
дао је археолошки осврт на јужни Банат као културну и
економску целину, док је Слободанка Перовић, историчар-конзерватор, говорила о историји заштитарства у Панчеву,
које траје већ 160 година.
Конференцију је водила Јасна Јованов, координаторка
пројекта испред Завода за заштиту споменика културе,
окупљене је поздравила Јелена
Батинић, чланица Градског
већа задужена за привреду, а
преводилац с румунског на
српски и са српског на румунски био је Кристијан Балтеану,
професор румунског језика.
Д. Младеновић

У СУСРЕТ ПАНЧЕВАЧКОМ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛУ

Маштовито музичко путовање Марка Тарнера
Амерички саксофониста Марк
Тарнер, један од најцењенијих
протагониста савременог џеза,
одржаће са својим квартетом
бесплатан концерт на Панчевачком џез фестивалу у среду, 5. новембра, у дворани „Аполо”. Тарнеров музички пут је сведочанство о јединственом и скромном
карактеру, атипичном за миље у
коме је као младић тражио место под сунцем – мејнстрим џез
сцену с почетка двадесетих година прошлог века. Док су његови савременици, попут Роја Харгрува, Кристијана Макбрајда
или Џошуе Редмана, напречац
освајали срца публике и критике
и блистали под светлима великих позорница, овај нешто старији саксофониста стрпљиво је
трагао за властитим изразом и
градио каријеру.
Прву плочу под својим
именом снимио је 1995, у
тридесетој години живота, да
би се већ почетком новог миленијума, по рођењу првог детета, посветио породичном
животу, настављајући да делује „из сенке”. Властите албуме тада оставља по страни,
те постаје препознатљив као

један од најцењенијих пратећих музичара на савременој
џез сцени. Сарађује са Лијем
Коницом, Бредом Мелдоуом,
Џошуом Редманом, Куртом
Розенвинкелом, те многим
другим реномираним џез музичарима свих генерација.
Магазин „New York Times” у
том периоду описује Тарнера
као „најбољег џез музичара за
кога никад нисте чули”!
Нову етапу у каријери започиње сарадњом с легендар-

ном издавачком кућом ЕЦМ,
а нарочито се истичу издања у
постави под називом „Fly
Trio”, с једном од најбољих
ритам секција савременог џеза – басистом Ларијем Гренадиром и бубњаром Џефом Балардом. Коначно, ове јесени
је уследио и „Lathe of Heaven”, Тарнеров први „бендлидерски” албум након пуних 13
година! Међу првима у свету,
панчевачка џез публика чуће
уживо нови ауторски матери-

јал и нови бенд америчког
саксофонисте, који га лансира у сам врх модерне креативне џез сцене. Квартет с којим
ће наступити у дворани „Аполо” допуњавају трубач Авишаи Коен (не мешати с познатим истоименим контрабасистом), бубњар Маркус Гилмор
и басиста Џо Мартин.
Тарнеров свирачки и композиторски стил одликују
стрпљивост у грађењу тема,
хармонска и ритмичка комплексност, али и наглашена
мелодичност соло деоница,
које се органски и природно
надовезују на расписане партитуре. Како сам објашњава,
„мистерија и тензија” су
кључни мотиви око којих гради свој израз на актуелном
албуму, названом по истоименом научнофантастичном
роману из 1971. године. „У
већини песама нећете чути
целу причу од самог почетка.
Она ће се развити током песме”, појашњава саксофониста и одводи нас на узбудљиво музичко путовање препуно
духа, маште и незаборавне
авантуре.
Н. Марковић
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ПРИРЕЂЕНИ СЕДАМНАЕСТИ „ДАНИ ДУХОВНЕ МУЗИКЕ”

ДИВНА ИЛИТИ КАДА СЕ СВЕ УТОПИ У ГЛАС
Учешће црквеног
хора из Бечеја и
Дивне Љубојевић са
ансамблом „Мелоди”

Српско, руско и византијско појање у Светоуспенском храму
пакт-диска с досадашњих фестивала, те да ће бити отворена изложба плаката Немање
Вујића и фотографија Александра Стојковића о наведеној
манифестацији.
Панчевцима се најпре представио хор „Свети великомученик Георгије” из Бечеја, под
вођством Сенке Јовановић. Тај
хор је заправо наследник Српског црквеног певачког друштва из Бечеја, које је замрло
после Другог светског рата.
Нови хор је настао 1997. године и досад је освојио мноштво
награда и наступао у земљи и
иностранству. На појединим
фестивалима је учествовао заједно са ПСЦПД-ом и тако је
отпочела сарадња која, између
осталог, подразумева гостовања бечејског хора у Панчеву и
ПСЦПД-а у Бечеју. Овом приликом Бечејци су извели композиције Исидора Бајића,
Дмитрија Бортњанског, Јосифа Маринковића и Ирина Денисова.
Духовност и лепота
Наступ Дивне Љубојевић и
хора за духовну музику „Мелоди” био је, као и увек, прави

ужитак за уши и душу, а Дивна Љубојевић је и овом приликом показала зашто њен
глас називају анђеоским. На
њиховом репертоару било је
српско, руско и византијско
појање.
Православно музичко наслеђе је изузетно богато и,
како је за наш лист рекла
Дивна Љубојевић, она из тог
обиља бира оно што одговара
њезином сензибилитету и
што на најбољи начин обједињује духовност и лепоту.
На питање да ли је захтевно
бити вокални извођач и истовремено руководити хором,
она је одговорила да није и
објаснила да је у камерном
ансамблу „Мелоди” свако носилац битне улоге и свачији
глас је значајан.
Окосницу тог хора, који постоји већ две деценије, чини
дванаест чланова. Њих петоро је наступало на овогодишњим „Данима духовне музике”, а међу њима је био и наш
суграђанин Виктор Љујић, који је у хору „Мелоди” готово
од његовог оснивања.
– Моја сарадња са Дивном
Љубојевић подразумева две

деценије стварања, и то не само музицирања и сарадње већ,
на неки начин, и живота нашег студија са Дивном. Она је
успела да нам духовну музику
дочара снагом свог великог
талента, да нас уједини у суптилном музицирању гласних
жица, у неприкосновеној дикцији, у потреби да се попут
звиждука који призива птицу
њен глас увек изнова одазива
нашем исону, или да се ми надовезујемо на њено певање, не
реметећи започети вез њеног
богомданог гласа – изјавио
Љујић.
Наредне недеље Панчевци
ће бити у прилици да се подсете како је овај фестивал изгледао и ко је све на њему
учествовао током првих петнаест година постојања. У поређењу с појединим ранијим
издањима, седамнаести „Дани духовне музике” били су
прилично скромни и сведени, али је мали број извођача
надомештен квалитетом програма.
Покровитељи ове манифестације су Град Панчево и
Српска православна црквена
општина Панчево Центар.

НОВА КЊИГА ДАНИЕЛА КОВАЧА

САВРШЕН СПОЈ КЛАВИРА И ЦИТРЕ

Клара и лексикон
минималног живота

Бели Бартоку у част

У издању „Контраст издаваштва” прошле недеље је објављен роман „Клара и лексикон
минималног живота” Даниела
Ковача. То је љубавна прича
прожета суптилним референцама на поп-културу, музику,
филмове и књижевност. „Клара” има фрагментарну нарацију, која врхунац достиже у лексикону на крају романа, пошто
у том делу аутор даје маестралан психолошки увид у карактере које је оживео.

ГОСТУЈЕ ЏЕРАРД ВИЛИЈАМС

Колдиц: пројект Америка
У фоајеу Културног центра у
четвртак, 30. октобра, у 19 сати, биће представљен бестселер „Колдиц: пројект Америка” Џерарда Вилијамса, у издању куће „Адмирал букс”.
Реч је о новој књизи аутора који се прославио романом „Сиви вук – бекство Адолфа Хитлера”. О књизи ће говорити
аутор Џерард Вилијамс, писац

Стране припремила

Драгана
Младеновић

„Тачка настанка”
Патрише Корнвел
Свакодневица шефице Службе медицинског истражитеља, докторке Кеј Скарпете, испуњена је смрћу, па
није ни чудо да постаје помало раздражљива. Ствари
ће се погоршати када за време истраге смрти настале
услед пожара на једној фарми у Вирџинији Кеј схвати
да је убица Кери Гретен, која јој је замало дошла главе
и уништила животе њој драгих људи, побегла из психијатријске установе.
Није познато где се Кери
налази, али сви знају шта
јој је крајње одредиште –
успоставила је контакт са
Кеј Скарпет дајући јој на

Следи промоција
монографије о првих
петнаест година
манифестације
Овогодишњи, седамнаести
„Дани духовне музике” одржани су у Храму Успења Пресвете Богородице у Панчеву, а
обухватали су целовечерњи
концерт у суботу, 25. октобра,
и свету литургију у недељу, 26.
октобра, ујутру. Иако су била
најављена три гостујућа хора,
наступили су само црквени
хор „Свети великомученик Георгије” из Бечеја и Дивна Љубојевић и „Мелоди” из Београда. Учесници из Софије били
су спречени да дођу, тако да је
уместо њих наступило Панчевачко српско црквено певачко
друштво (ПСЦПД), које је у
недељу пре подне извело Мокрањчеву литургију, обележивши тиме сто година од
смрти тог композитора.
Гостовање хора из Бечеја
– „Дани духовне музике” су
препознати у овом граду, а посебно ми је драго што ми се све
више хорова из земље и иностранства обраћа у жељи да наступе на нашем фестивалу. Он
је на добром гласу јер није такмичарског карактера, зато што
је Успенски храм изузетно добар за хорске наступе и због тога што после сваког наступа
остају тонски записи, који потом прерастају у компакт-дискове – рекла је Вера Царина,
диригенткиња ПСЦПД-а, друштва које је организатор „Дана
духовне музике”.
Председник Управног одбора ПСЦПД-а Срђан Миковић
најавио је да ће у уторак, 4.
новембра, у холу Градске
управе бити одржана промоција монографије о првих петнаест година „Дана духовне
музике” и троструког ком-

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

и преводилац Горан Скробоња, као и Зоран Рапајић и Мила Милосављевић из издавачке куће „Адмирал букс”.

Наши суграђани Марија Лигети Балинт (клавир) и Атила
Балинт (цитра) у суботу, 25. октобра, приредили су на сцени Културног центра одличан
концерт под називом
„Вече Беле Бартока”.
– Један од разлога
нашег опредељења за
композитора Белу Бартока јесте то што се наредне године обележава 70 година од његове
смрти. Преминуо је
1945. године, те смо у сусрет
тој годишњици настојали да
подсетимо на његова дела. С
друге стране, Бела Барток се
бавио фолклором, тако да смо
мој супруг Атила Балинт, који
свира цитру, и ја направили
неку врсту дијалога између
клавира и класичне уметничке музике с једне стране и народног инструмента и изворног звука с друге – објаснила
је Марија Лигети Балинт.
Овом догађају претходио је
њихов наступ у Коларчевој задужбини у Београду, кад је
Марија Лигети Балинт уз клавир свирала и чембало, тако
да је овај талентовани брачни
пар произвео чаролију у комбинацији музике на цитри и
клавиру и цитри и чембалу.
Тај концерт је снимио Радио
Београд.
У Панчеву су на репертоару
биле композиције из Бартоко-

вих циклуса „Микрокосмос”,
„Деци” и „15 мађарских паор-

ских песама”. Утисци публике
су у оба случаја били сјајни.
Биографија Марије Лигети
Балинт је веома богата. Рецимо само да је на Факултету
музичке уметности дипломирала на одсеку клавира и одсеку чембала, а потом је завршила и постдипломске студије на том факултету. Као стипендиста Министарства културе Мађарске, усавршавала
се и у Будимпешти. Досад је
објавила два компакт-диска,
приредила збирку композиција својих ученика, као и
књигу нотних партитура композитора из Панчева. Предаје
клавир у МШ „Јован Бандур”.
Атила Балинт се свирањем
цитре бави од 1978. Он је
оснивач ансамбла цитри при
КУД-у „Петефи Шандор”, који је наступао на бројним фестивалима у земљи и иностранству.

знање да жели да јој се
освети.

Драги читаоци, издавачка кућа „Лагуна” и „Панчевац”
препоручиће вам сваке недеље по један занимљив наслов из богате понуде те куће, чија се издања могу наћи
у књижари „Делфи” у тржном центру „Авив парк”, у Улици Милоша Обреновића 12.
Два најбржа читаоца који до среде, 5. новембра, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији
одговор на питање „Које сазнање би вас највише изненадило?”, наградићемо по једним примерком књиге „Тачка настанка” Патрише Корнвел. 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

У кожи Јозефа К.
Биљана Ђуровић,
магистар
филолошких наука
У дилеми између уметности што лечи и живота који
нас овде разболева, одлучујем се за коментарисање са
обе платформе, с погледом
који је отишао одавде много пре мене.
ЖИВОТ: Пре 11 година, пишући такође за ваш недељник, чудила сам се како је
могуће да мала група људи
држи на дну читав један народ. Од тада, ствари се јесу
промениле, али само у мом
избору.
Ми поново, ко зна који пут,
живимо Кафкине романе.
Овде је сасвим изводљиво да
се нађете разапети на ломачи
ни криви ни дужни, у ватри
коју вам потпали неки полусвет; овде је лако било кога
прогласити за шта год желите, ова држава нема законе
који би их у томе спречили,
она не штити своје грађане,
њу не интересује истина. И
зато, мој донкихотовски избор да останем овде и борим
се, рушим и градим, заменио
је садашњи избор: одбијам да
„живим” у овој тешко оболелој конструкцији која имитира државу. Батргамо се већ
предуго у нечему што би требало да буде живот.
Срећом, уметност благосиља макар тренутним заборавом, док не успемо да
се спасемо и на неки други
начин, те допустимо даљини да нас излечи.

ЧИТАЈТЕ

КЊИГЕ: Ово су књиге које
су ме остављале немом и узбуђеном, из којих нисам
хтела да изађем док не промислим сваку мисао.
„Деца поноћи” Салмана
Руждија је књига која је
мом животу поклонила мото: „Ти можеш све што хоћеш, јер ти хоћеш све што
можеш”. Алегоријска представа о исходима преплитања историје и фантазије,
свакодневне егзистенцијалне борбе и оностраног, кроз
чудесан приказ живота
главног јунака.
„Једно” Ричарда Баха –
колико пута сте пожелели
да вратите време и (не) урадите нешто? Колико различитих путева има свако постојање и шта би се догодило да смо одабрали неки
други пут?
„Зашто се нисте убили? –
Тражење смисла живљења”
Виктора Франкла, психијатра. Ово је књига о животу.
О проналажењу смисла и
онда када вам се чини да је
све готово и да излаза нема.
Увек га има. Не одустајте!

И У ЕЛЕКТРОНСКОМ ИЗДАЊУ
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ПРИРЕЂЕНИ СЕДАМНАЕСТИ „ДАНИ ДУХОВНЕ МУЗИКЕ”

ДИВНА ИЛИТИ КАДА СЕ СВЕ УТОПИ У ГЛАС
Учешће црквеног
хора из Бечеја и
Дивне Љубојевић са
ансамблом „Мелоди”

Српско, руско и византијско појање у Светоуспенском храму
пакт-диска с досадашњих фестивала, те да ће бити отворена изложба плаката Немање
Вујића и фотографија Александра Стојковића о наведеној
манифестацији.
Панчевцима се најпре представио хор „Свети великомученик Георгије” из Бечеја, под
вођством Сенке Јовановић. Тај
хор је заправо наследник Српског црквеног певачког друштва из Бечеја, које је замрло
после Другог светског рата.
Нови хор је настао 1997. године и досад је освојио мноштво
награда и наступао у земљи и
иностранству. На појединим
фестивалима је учествовао заједно са ПСЦПД-ом и тако је
отпочела сарадња која, између
осталог, подразумева гостовања бечејског хора у Панчеву и
ПСЦПД-а у Бечеју. Овом приликом Бечејци су извели композиције Исидора Бајића,
Дмитрија Бортњанског, Јосифа Маринковића и Ирина Денисова.
Духовност и лепота
Наступ Дивне Љубојевић и
хора за духовну музику „Мелоди” био је, као и увек, прави

ужитак за уши и душу, а Дивна Љубојевић је и овом приликом показала зашто њен
глас називају анђеоским. На
њиховом репертоару било је
српско, руско и византијско
појање.
Православно музичко наслеђе је изузетно богато и,
како је за наш лист рекла
Дивна Љубојевић, она из тог
обиља бира оно што одговара
њезином сензибилитету и
што на најбољи начин обједињује духовност и лепоту.
На питање да ли је захтевно
бити вокални извођач и истовремено руководити хором,
она је одговорила да није и
објаснила да је у камерном
ансамблу „Мелоди” свако носилац битне улоге и свачији
глас је значајан.
Окосницу тог хора, који постоји већ две деценије, чини
дванаест чланова. Њих петоро је наступало на овогодишњим „Данима духовне музике”, а међу њима је био и наш
суграђанин Виктор Љујић, који је у хору „Мелоди” готово
од његовог оснивања.
– Моја сарадња са Дивном
Љубојевић подразумева две

деценије стварања, и то не само музицирања и сарадње већ,
на неки начин, и живота нашег студија са Дивном. Она је
успела да нам духовну музику
дочара снагом свог великог
талента, да нас уједини у суптилном музицирању гласних
жица, у неприкосновеној дикцији, у потреби да се попут
звиждука који призива птицу
њен глас увек изнова одазива
нашем исону, или да се ми надовезујемо на њено певање, не
реметећи започети вез њеног
богомданог гласа – изјавио
Љујић.
Наредне недеље Панчевци
ће бити у прилици да се подсете како је овај фестивал изгледао и ко је све на њему
учествовао током првих петнаест година постојања. У поређењу с појединим ранијим
издањима, седамнаести „Дани духовне музике” били су
прилично скромни и сведени, али је мали број извођача
надомештен квалитетом програма.
Покровитељи ове манифестације су Град Панчево и
Српска православна црквена
општина Панчево Центар.

НОВА КЊИГА ДАНИЕЛА КОВАЧА

САВРШЕН СПОЈ КЛАВИРА И ЦИТРЕ

Клара и лексикон
минималног живота

Бели Бартоку у част

У издању „Контраст издаваштва” прошле недеље је објављен роман „Клара и лексикон
минималног живота” Даниела
Ковача. То је љубавна прича
прожета суптилним референцама на поп-културу, музику,
филмове и књижевност. „Клара” има фрагментарну нарацију, која врхунац достиже у лексикону на крају романа, пошто
у том делу аутор даје маестралан психолошки увид у карактере које је оживео.

ГОСТУЈЕ ЏЕРАРД ВИЛИЈАМС

Колдиц: пројект Америка
У фоајеу Културног центра у
четвртак, 30. октобра, у 19 сати, биће представљен бестселер „Колдиц: пројект Америка” Џерарда Вилијамса, у издању куће „Адмирал букс”.
Реч је о новој књизи аутора који се прославио романом „Сиви вук – бекство Адолфа Хитлера”. О књизи ће говорити
аутор Џерард Вилијамс, писац

Страну припремила

Драгана
Младеновић

„Тачка настанка”
Патрише Корнвел
Свакодневица шефице Службе медицинског истражитеља, докторке Кеј Скарпете, испуњена је смрћу, па
није ни чудо да постаје помало раздражљива. Ствари
ће се погоршати када за време истраге смрти настале
услед пожара на једној фарми у Вирџинији Кеј схвати
да је убица Кери Гретен, која јој је замало дошла главе
и уништила животе њој драгих људи, побегла из психијатријске установе.
Није познато где се Кери
налази, али сви знају шта
јој је крајње одредиште –
успоставила је контакт са
Кеј Скарпет дајући јој на

Следи промоција
монографије о првих
петнаест година
манифестације
Овогодишњи, седамнаести
„Дани духовне музике” одржани су у Храму Успења Пресвете Богородице у Панчеву, а
обухватали су целовечерњи
концерт у суботу, 25. октобра,
и свету литургију у недељу, 26.
октобра, ујутру. Иако су била
најављена три гостујућа хора,
наступили су само црквени
хор „Свети великомученик Георгије” из Бечеја и Дивна Љубојевић и „Мелоди” из Београда. Учесници из Софије били
су спречени да дођу, тако да је
уместо њих наступило Панчевачко српско црквено певачко
друштво (ПСЦПД), које је у
недељу пре подне извело Мокрањчеву литургију, обележивши тиме сто година од
смрти тог композитора.
Гостовање хора из Бечеја
– „Дани духовне музике” су
препознати у овом граду, а посебно ми је драго што ми се све
више хорова из земље и иностранства обраћа у жељи да наступе на нашем фестивалу. Он
је на добром гласу јер није такмичарског карактера, зато што
је Успенски храм изузетно добар за хорске наступе и због тога што после сваког наступа
остају тонски записи, који потом прерастају у компакт-дискове – рекла је Вера Царина,
диригенткиња ПСЦПД-а, друштва које је организатор „Дана
духовне музике”.
Председник Управног одбора ПСЦПД-а Срђан Миковић
најавио је да ће у уторак, 4.
новембра, у холу Градске
управе бити одржана промоција монографије о првих петнаест година „Дана духовне
музике” и троструког ком-

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

и преводилац Горан Скробоња, као и Зоран Рапајић и Мила Милосављевић из издавачке куће „Адмирал букс”.

Наши суграђани Марија Лигети Балинт (клавир) и Атила
Балинт (цитра) у суботу, 25. октобра, приредили су на сцени Културног центра одличан
концерт под називом
„Вече Беле Бартока”.
– Један од разлога
нашег опредељења за
композитора Белу Бартока јесте то што се наредне године обележава 70 година од његове
смрти. Преминуо је
1945. године, те смо у сусрет
тој годишњици настојали да
подсетимо на његова дела. С
друге стране, Бела Барток се
бавио фолклором, тако да смо
мој супруг Атила Балинт, који
свира цитру, и ја направили
неку врсту дијалога између
клавира и класичне уметничке музике с једне стране и народног инструмента и изворног звука с друге – објаснила
је Марија Лигети Балинт.
Овом догађају претходио је
њихов наступ у Коларчевој задужбини у Београду, кад је
Марија Лигети Балинт уз клавир свирала и чембало, тако
да је овај талентовани брачни
пар произвео чаролију у комбинацији музике на цитри и
клавиру и цитри и чембалу.
Тај концерт је снимио Радио
Београд.
У Панчеву су на репертоару
биле композиције из Бартоко-

вих циклуса „Микрокосмос”,
„Деци” и „15 мађарских паор-

ских песама”. Утисци публике
су у оба случаја били сјајни.
Биографија Марије Лигети
Балинт је веома богата. Рецимо само да је на Факултету
музичке уметности дипломирала на одсеку клавира и одсеку чембала, а потом је завршила и постдипломске студије на том факултету. Као стипендиста Министарства културе Мађарске, усавршавала
се и у Будимпешти. Досад је
објавила два компакт-диска,
приредила збирку композиција својих ученика, као и
књигу нотних партитура композитора из Панчева. Предаје
клавир у МШ „Јован Бандур”.
Атила Балинт се свирањем
цитре бави од 1978. Он је
оснивач ансамбла цитри при
КУД-у „Петефи Шандор”, који је наступао на бројним фестивалима у земљи и иностранству.

знање да жели да јој се
освети.

Драги читаоци, издавачка кућа „Лагуна” и „Панчевац”
препоручиће вам сваке недеље по један занимљив наслов из богате понуде те куће, чија се издања могу наћи
у књижари „Делфи” у тржном центру „Авив парк”, у Улици Милоша Обреновића 12.
Два најбржа читаоца који до среде, 5. новембра, у 12
сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији
одговор на питање „Које сазнање би вас највише изненадило?”, наградићемо по једним примерком књиге „Тачка настанка” Патрише Корнвел. 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

У кожи Јозефа К.
Биљана Ђуровић,
магистар
филолошких наука
У дилеми између уметности што лечи и живота који
нас овде разболева, одлучујем се за коментарисање са
обе платформе, с погледом
који је отишао одавде много пре мене.
ЖИВОТ: Пре 11 година, пишући такође за ваш недељник, чудила сам се како је
могуће да мала група људи
држи на дну читав један народ. Од тада, ствари се јесу
промениле, али само у мом
избору.
Ми поново, ко зна који пут,
живимо Кафкине романе.
Овде је сасвим изводљиво да
се нађете разапети на ломачи
ни криви ни дужни, у ватри
коју вам потпали неки полусвет; овде је лако било кога
прогласити за шта год желите, ова држава нема законе
који би их у томе спречили,
она не штити своје грађане,
њу не интересује истина. И
зато, мој донкихотовски избор да останем овде и борим
се, рушим и градим, заменио
је садашњи избор: одбијам да
„живим” у овој тешко оболелој конструкцији која имитира државу. Батргамо се већ
предуго у нечему што би требало да буде живот.
Срећом, уметност благосиља макар тренутним заборавом, док не успемо да
се спасемо и на неки други
начин, те допустимо даљини да нас излечи.

ЧИТАЈТЕ

КЊИГЕ: Ово су књиге које
су ме остављале немом и узбуђеном, из којих нисам
хтела да изађем док не промислим сваку мисао.
„Деца поноћи” Салмана
Руждија је књига која је
мом животу поклонила мото: „Ти можеш све што хоћеш, јер ти хоћеш све што
можеш”. Алегоријска представа о исходима преплитања историје и фантазије,
свакодневне егзистенцијалне борбе и оностраног, кроз
чудесан приказ живота
главног јунака.
„Једно” Ричарда Баха –
колико пута сте пожелели
да вратите време и (не) урадите нешто? Колико различитих путева има свако постојање и шта би се догодило да смо одабрали неки
други пут?
„Зашто се нисте убили? –
Тражење смисла живљења”
Виктора Франкла, психијатра. Ово је књига о животу.
О проналажењу смисла и
онда када вам се чини да је
све готово и да излаза нема.
Увек га има. Не одустајте!

И У ЕЛЕКТРОНСКОМ ИЗДАЊУ
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У РУМИ ОДРЖАН 51. ФЕСТИВАЛ МУЗИЧКИХ ДРУШТАВА ПОКРАЈИНЕ

НАШИ ФОЛКЛОРАШИ
„ЗАЧАРАЛИ” ВОЈВОДИНУ
Неприкосновени
„Пауновић”
Чудо из Старчева –
КУД „Неолит”

ИЗЛОЖБА РАСНЕ ЖИВИНЕ

Панчевци одлични
домаћини
Друштво одгајивача расне
живине, голубова, кунића и
птица Панчево још једном
је потврдило углед који
ужива код свих што воле поменуте животиње.
У дворишту школе „Јосиф
Панчић” у недељу, 26. октобра, одржане су изложба и
берза, које су привукле више
хиљада Панчеваца, као и гостију који су у наш град стигли из свих крајева Србије.
Домаћини и излагачи у потпуности су задовољили укус
знатижељника, а приказане
птице и остале животиње
најбољи су примерци који се
могу видети у
нашој земљи.
Проглашено је
27 шампиона, а
затим су од њих
изабрана још
три
најбоља
примерка у категорији голубова лепезана,
холандског капуцинера и перикера.
Овај
скуп обележило
је и ново представљање панчевачког голуба пануке, који
је поново изазвао велику пажњу присутних. Посебно је
лепо, како су истакли организатори ове угледне манифестације, што је све више
младих који гаје голубове, а
посебно овдашњу аутохтону

расу, која град Панчево издваја на мапи узгајивача голубова не само у нашој земљи. Најбољи су добили и
заслужена признања.
– Била је ово још једна
права фешта за све који воле
голубове, остале птице, пернате и друге животиње. Од
посетилаца који су дошли на
изложбу добили смо само похвале за добру организацију,
а ја бих и овог пута захвалио
људима који воде школу „Јосиф Панчић” на гостопримству и уступљеном простору
– истакао је Ленхард Вереш,

председник Друштва одгајивача расне живине, голубова,
кунића и птица Панчево.
Лепа традиција окупљања
љубитеља птица и животиња
у нашем граду биће настављена и следеће године.
С. Д.

Осамнаест најквалитетнијих
културно-уметничких друштава из наше покрајине надметало се 25. и 26. октобра на
51. регионалној смотри фолклора, одржаној у Руми. На
ову традиционалну манифестацију, после успеха на градском и зонском такмичењу,
пласирали су се КУД „Станко
Пауновић” из Панчева и КУД
„Неолит” из Старчева.
И док је за КУД „Станко Пауновић”, који је предвођен искусним професионалцима
као што су Дејан Трифуновић
(кореограф), Здравко Ранисављевић (руководилац народног оркестра), мр Сања Ранковић (етномузиколог), Небојша Шимшић (шеф оркестра) и Дарко Арменски (професор саксофона и кларинета), било сасвим нормално да
се такмичи на овој смотри и
освоји златну плакету са 95,77
бодова, можемо рећи да наш
град има ново фолклорашко
чудо – КУД „Неолит”.
Извођачки ансамбл старчевачког друштва је после двадесетак година успео да се
пласира за Руму и освоји
бронзану плакету, а само за
један бод му је измакло сребрно признање. Успех за свако поштовање!
КУД „Неолит” је после дебакла на прошлој зонској смотри направио успешну реорганизацију, која је већ почела да
доноси резултат. Нова управа,
на чијем је челу Урош Бан, померила је ствари с мртве тачке у том друштву. За уметничког руководиоца је именован
Бранислав Живковић, а његов
ентузијазам и професионализам покренуо је и оне који су
најбитнији за успех – играче.
Иако препуштени углавном
сами себи, без сталног спонзора, чланови КУД-а „Неолит”
су задивили Војводину.

КУД „Неолит”
– Представили смо се играма из Биначке Мораве и Лесковца. Наш оркестар, којим
руководи Павле Убовић, извео је сплет народних кола из
централне Србије, а певачка
група је отпевала песму на
бас „Зелени се ливада”. Задовољан сам постигнутим успехом. Иако је код мојих играча
била евидентна трема, они су
успели да надвисе много јача
друштва. Била је то борба Давида против Голијата, али успели смо. Идемо даље, „Неолит” сада припрема три нове
кореографије, а желимо и да
вратимо репертоар старих,
помало заборављених кореографија – рекао је Живковић.
Старчевцима ускоро предстоји турнеја по Италији, као
и гостовање у Бечу, а у току је
и упис нових чланова у школу
фолклора.
– Бронзана плакета из Руме
нам је знак да смо на добром
путу. Захвалио бих Секретаријату за културу, као и Секретаријату за село и рурални
развој Града Панчева, који су
нам помогли око одласка на
ову смотру, јер су нам једини
прискочили у помоћ и увидели да наше друштво има квалитет – рекао је Урош Бан,
председник КУД-а „Неолит”.
„Пауновић” је, већ по традицији, био неприкосновен у Руми. Поред златне плакете, том

друштву су припале и специјалне награде: за оригинални
костим, за колаж песама и игара из Шумадије, као и за најдоследније очување традиције.

игре српског становништва
такође из Скопске Црне Горе.
Задовољан сам освајањем
златне плакете, као и пласманом на републичку смотру,

КУД „Станко Пауновић”

– Иза још једног највреднијег признања стоје тежак рад,
много проба и увежбавања.
Наш програм се састојао од
колажа песама и игара из
Шумадије, певачка група је
извела песму старије вокалне
традиције Скопске Црне Горе, оркестар се представио
народним мелодијама из тог
краја, а за крај смо оставили

која ће бити одржана средином децембра – истакао је
Дејан Трифуновић, алфа и
омега КУД-а „Станко Пауновић”.
Панчево и Старчево су одувек неговали традицију и били права фолклорашка мека.
То се показало и овог пута.
Свака част, мајстори!
А. Живковић

ЧОВЕК ЈЕ К Њ И Г А : Д У Ш А Н Г А В Р И Л О В И Ћ Г А В Р А

НИЈЕ СВЕ У ПОБЕДАМА
Редови панчевачких пензионера су
ојачани! Један од нових, на врху листе времешних суграђана, сигурно је
Душан Гавриловић. То што ће му,
после пуних 40 година рада, плус нешто непризнатог стажа (изгубили се
папири, шта ли), заслужена пензија у
старту бити умањена, не секира га
посебно. Навикао Гавра да јури посао и зараду, да се сналази, да научено касније искористи и помогне другима. Ако заишту ту помоћ.
– Живот натера човека да као шахиста увек има спреман потез унапред, да буде хитрији од недаће која
може да га снађе и обори. Те сам лекције учио на сопственој кожи. Мајчина породична пензија је била премала и с додатном зарадом из туђих
кућа, а нас гладних уста много. Од
седења и кукања никаква вајда. Ни
тада када сам се момчио, ни сада када одлазим из „Телекома” – прича
наш саговорник.
Гавра је био физикалац, молер и
фарбар, радник на дрвари, алас,
млинар, пуне четири деценије телекомуникациони техничар. И – а то
ће се испоставити као врло битно у
његовом животу – асистент шефа кухиње.
– Мој кум, покојни Драган Секулић звани Фуфи, био је један од најпознатијих шефова кухиње у „Слободи”, радио је у најбољим ресторанима. И удари га шлог, одузме му се рука. Наравно да сам прихватио позив

да му помогнем: сецкао сам,
припремао поврће, месо, зачине, радио све припремне и
помоћне радње, а он је јела
умешно справљао оном једном здравом руком. Помагао
сам, гледао, учио, откривао
тајне и схватио потребу избегавања јаких масноћа и тешких запршки. Касније сам
знање користио у кући, понекад на излетима са друштвом,
а од 1986. године, од такмичења код покојног Андре Павловића у Старчеву, на скоро 200
кулинарских сусрета – присећа се Душан.
Резултат? Гавра је постао један од кулинарских велемајстора у справљању јела у котлићима: од најпопуларније
рибље чорбе, преко паприкаша и гулаша, до пасуља. Више
од 50 победничких пехара тиска се у соби, а 36 је „отето”,
када је некадашњи риболовачки клуб „Панчевац” променио
власника. Наступао је као
члан екипе КСР-а „Панчевац”,
па УСР-а „Тамиш”, у последње
време самостално или с понеким од пријатеља. Из недеље у
недељу, од Панчева и Старчева до Кикинде, Вршца, Темерина, Јаше Томића... и даље.
– Некада ми је било важно победити, јурио сам пехаре и награде, оне

најбоље, нагутао се дима и нацепао
дрва, био део екипе јер се све радило
јавно, на лицу места, у три сата такмичења. Сада је све другачије: так-

мичари добар део материјала
припреме код куће, кува се на
бутан, рибља чорба, на пример, скува се за 70 до 75 минута уврх главе, а такмичимо
се три сата. Нису ми више ни
победе важне. Задовољни
пријатељи, репете, то је права
награда. Такмичим се, има и
победа и пораза. Али најрадоснији сам када се кува од срца, солидарно, да се некоме
помогне. Када би се вратила
она права аласка, бела рибља
чорба, без претераних зачина
и масноћа, и она француска
запршка само од воде и брашна... Али свако време носи
своје бреме... – помало сетно
беседи Гавра.
Његово време је протицало
и на Корзоу, у „Шарану”,
„Славини” и оној Пивари,
„Слободи”, по сеоским славама и обавезно крај Тамиша и
на њему, када се од данашње
преводнице до моста зими
аласило, а лети рекреативно
пецало. По реци и аласком
занату највише памти трогодишњи оповачки период одржавања ТТ мреже. Спомене
се почесто попреких погледа
момака Маргићана, Тополаша, оних из Народне баште, или с
Предграђа и Кудељарца, и ферки и
касније препричавања, и како је јед-

ном због туче у биоскопу „Србија”,
где је сада зграда МЗ-а и обданиште,
прекинута пројекција. Чак ни Либер
и Панта, чувени оператери, нису могли да успоставе ред. Свако време
има бреме и успомене.
Кулинарство под ведрим небом
илити надметање варјачом у котлићу
све је популарније и полако постаје
савремено питање престижа. Па и зависти, мањих или озбиљнијих подметања.
– Било је то у Јабуци, рибља чорба.
Све спремно у котлићу, крчка, бутан
без грешке. Па и кувари имају душу.
Док сам се мало освежавао и разбијао мирисе из котлића, нећу сада да
их именујем, знају они, солили, биберили, љутили, па тако неколико
пута. А такмичење поодмакло. Котлић већ добио арому, али претерано
зачињено. Прељуто и за мене. Проспем то у једну посуду, налијем нову
воду, па убацим зелен нацело, па лук
насечен на четвртине, додам зачине.
Чорба као да зидаш кућу од крова.
Касније оно из шерпе умачући хлеб
поједоше домци, а ја победим. Има
Бога – прича искусни кулинар.
Душан Гавриловић Гавра не размишља о пензији скраћеној у старту.
Наставља кулинарење под ведрим
небом. Животу враћа редовно пецање, мало Дунав, више горњански Тамиш. И још понешто, жељено пре
пензије.
С. Зенг
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У КАСАРНИ „СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ”

НОВА СТРАНКА

ПРОМОВИСАНИ НОВИ ПОДОФИЦИРИ

Власт у рукама
једног човека

Генерал Диковић
подсетио на светле
тековине српске
војске
Војна свечаност поводом промоције нове генерације седамдесет четворо подофицира школованих у Центру за
обуку и усавршавање подофицира приређена је у петак, 24.
октобра, у касарни „Стевица
Јовановић”.
Догађају је, поред бројних
званица, међу којима су били
и представници локалне самоуправе, присуствовао и Љубиша Диковић, начелник Генералштаба Војске Србије, а
испред Министарства одбране
били су државни секретар Зоран Ђорђевић и помоћник министра за људске ресурсе Милош Јанковић.
Након интонирања химне
„Боже правде” и поздравних
речи мајора Саше Петковића,
команданта Центра за обуку и
усавршавање подофицира, генерал Љубиша Диковић је
одржао говор у којем је, поред
осталог, подсетио на светле тековине српске војске, као и на
јунаке међу подофицирима:
од првог пилота – наредника
Михајла Петровића, преко чувене хероине Милунке Савић,

до заставника Радована Медића, страдалог за време бомбардовања 1999. године. Он је навео још и да је војска увек
спремна да испуњава задатке
које јој да Република Србије,
без обзира на то да ли се ради
о ангажовању у копненој зони
безбедности, мировним мисијама широм света или помоћи
грађанима у угроженим под-

После смотре изведен и дефиле
ручјима, попут Ужица, Обреновца и Текије.
Прочитани су и укази министра одбране и начелника Генералштаба, према којима се у
професионалну војну службу
примају најуспешнији слушаоци четврте и пете класе основног курса подофицира, а три
најбоља подофицира награђена су пригодним поклонима.

Нова странка се бори за Србију „као савремену, европску и демократску државу”
која ће бити „боља, отворена
и ка будућности окренута” –
каже се у саопштењу панчевачког огранка ове партије.
Напредњачка владавина је
нашу „државу и друштво
уназадила, увела у општу
кризу и пропадање”, а њен
лидер се бави „искључиво
пропагандом и лажним обећањима” – сматра Нова
странка.
„Желимо да зауставимо
Александра Вучића у његовом настојању да докрајчи с
тешком муком освојена демократска права и слободе.
Власт је опет у рукама само
једног човека, а ми знамо
куда то води. Нова странка
на то не пристаје, нити сме
да дозволи још један суноНапослетку је први у рангу
– водник Никола Савић из 63.
падобранског батаљона Специјалне бригаде копнене војске захвалио свима у име промовисаних подофицира. Они
су потом извели дефиле уз
тактове „Марша на Дрину”,
што су њихови рођаци и пријатељи пропратили громким
аплаузима.
Ј. Филиповић

РЕАГОВАЊЕ НА ТЕКСТ „ПОПУЛАРИЗАЦИЈА ЗНАКОВНОГ ЈЕЗИКА”, „ПАНЧЕВАЦ” БРОЈ 4581

Локална самоуправа подржава наш рад
Према договору, Александар
Бачвански, судски тумач знаковног језика и један од предавача у радионицама знаковног језика, дао је изјаву за
ваш лист о пројекту „Кораци
тишине”. У једном делу текста написано је (без наводника): „Наш саговорник је незадовољан и односом државе,
односно локалне самоуправе,
према организацијама ове
врсте. Он је рекао да међу
члановима Међуопштинске
организације глувих и наглувих Панчево влада велико
незадовољство јер су средства за спортске и културне
манифестације драстично
смањена, тако да су активности те организације сведене
на минимум”.

Као одговорно лице те организације, сматрам да је највероватније дошло до ненамерне грешке у тумачењу изговорених речи колеге и зато је ово
појашњење неопходно, како
због саме организације, тако и
због локалне самоуправе, наших чланова и грађана. Дакле,
Град Панчево већ деценијама
подржава рад и активности
наше организације. Захваљујући заједничким напорима и
максималној подршци локалне самоуправе (финансирању
рада, материјалних трошкова,
пројеката) ова организација
успева да траје за добробит
људи оштећеног слуха.
Према новом Закону о спорту, да би се особе са инвалидитетом такмичиле и биле мате-

ријално подржане у својим
спортским активностима, морају да оснују посебна спортска удружења и да она конкуришу за даље финансирање
својих активности. За оснивање таквог удружења потребна
су и материјална средства.
Ми као организација можемо пружити логистичку подршку у оснивању новог спортског удружења, а материјалну
помоћ је пружила породица
Лиц. Незадовољство чланова у
овом прелазном периоду је сасвим оправдано јер нису могли да учествују на свим такмичењима на којима су до сада учествовали. Међутим,
спортске активности нису у
потпуности замрле. Члановима је омогућено такмичење на

нивоу Војводине, тако да су с
првенстава донели шест пехара и неколико медаља (стони
тенис, пикадо и стрељаштво).
Са Фестивала културно-уметничких друштава глувих и наглувих Војводине, одржаног у
јуну у Вршцу, вратили су се са
освојеним првим местом за
пантомимски приказ „Сан” у
режији Владане Цвијановић
Савић. Поред редовних програмских активности, које се у
континуитету реализују према
одобреним програмима, акценат стављамо на Преводилачки сервис.
Љиљана Катић, организациони
секретар Међуопштинске
организације глувих
и наглувих Панчево

ПАНЧЕВАЧКА ГРАЦИЈА ЗА ЈУЛ – ЈЕЛЕНА ПОЛИЋ

Бавити се собом и улепшати свет
У организацији „Флекс фитнес клуба”
за јулску грацију изабрана је Јелена
Полић, рођена 1992. године у Панчеву.
Завршила је Основну школу „Мика
Антић”, потом и Гимназију „Урош Предић”, а након прве године на студијама
архитектуре одлучила је да се пребаци
на ликовну академију, на чему интезивно ради. Као мала тренирала је модеран балет, затим седам година одбојку у ЖОК „Динаму”, па се поново вратила плесу и, у међувремену, почела да
вежба у „Флексу”. Неколико година је
била активна у ЈАЗАС-у, пасионирани
је цртач, а много воли да се, заједно с
татом, бави гајењем немачких овчара.
Јелена за себе мисли да је претерано
осетљива на спољне факторе и у последње време много ради на психофизичком оснажењу личности. Труди се
да буде широкоумна и шири позитивну
енергију, што очекује и од људи око себе. Тешко подноси кад неко бесциљно
тумара. Готово да је оседела безуспешно покушавајући да такве особе усмери на прави пут и дошла је до сазнања
да ниједан појединац не може да спаси
цео људски род.
Када посматра већину суграђана,
Панчево јој изгледа као једно велико
село у ком „сви све знају, а нико ништа
не зна”. Иако је наш град имао све што
му треба и огромну перспективу, бројне прилике су јефтино протраћене.

Сматра да је и „Авив парк” „појео”
овај град, погасио мале радње и позатварао небројено много радних места.
С друге стране, веома јој прија шетња
тамишком обалом, посебно око кула
светиља, које би требало што хитније
реконструисати. Културним садржајима, пре свега онима у организацији
Културног центра и Дома омладине,
даје високу осену.
Најрадије слуша диско музику из
осамдесетих година, а цени извођаче
„Kool & the Gang” и Синди Лопер, воли
и рок и електронску музику, а омиљене
песме су јој „First Last My Everything”
од Берија Вајта и „I Love You Baby” од
Глорије Гејнор. Књига која је оставила
утисак на њу је „Колиба” Виљема Полa
Јанга, а последњи добар филм који је
одгледала је „Limitless” (Безгранично).
Ипак, посебно је разгаљују дугометражни цртаћи од „Алисе”, преко „Леденог доба”, до „Рија”. Од сликара највише цени „лудог” Далија, зато што је неке ствари најбоље објаснио. Као најлепше путовање у сећање јој се урезала
екскурзија по Италији, одакле издваја
плажу Лидо, а жеља јој да једног дана
одлети у Аустралију.
Јеленин мото је да треба „улепшати
свет”, а читаоцима поручује да се више баве собом, уместо да „забадају
нос” у туђа посла.
Ј. Ф.

врат нашег друштва. Свесни
смо да су грађани изгубили
поверење у политику и политичке странке, јер су њихова очекивања више пута
била изневерена. Међутим,
то не сме довести до апатије и чекања да Србија пропадне”, подвлачи се у саопштењу.
Управо због тога ова партија позива суграђане, удружења грађана и све политичке актере да се придруже
борби за решавање проблема
који „живот чине неподношљивим, без наде и перспективе”. Нова странка, подсећају, „никада и ни по коју цену неће изневерити поверење грађана”, због чега је недавно и промовисала својих
седам принципа названих
„Нова мобилизација”.
З. Сп.

ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА

Бесплатан паркинг
код пијаце
„За локалну заједницу пијаце представљају погодан начин да се заједничком акцијом остваре многи еколошки, економски и друштвени циљеви и помогне одрживи развој”, каже у саопштењу Градски одбор Покрета социјалиста.
Та странка, полазећи од
тога да су „пијаце жила куцавица сваког насеља”, па
и Панчева, да оне представљају „нешто више од
саме купопродаје”, традиционалан „стомак града” и једино место где се
поуздано могу купити
свежи домаћи производи,
сматра да би и наша локална самоуправа преко
рада пијачне управе морала да искористи све те
предности.
„Ни добро позната панчевачка Зелена пијаца, која
је својом понудом и квалитетом предњачила, на којој су
због доброг промета продавци
тражили штанд више, а купци
се тешком муком пробијали
између изложене робе, није
остала поштеђена конкуренције великих трговачких центара. У оквиру њих обезбеђена
су бесплатна и сигурна паркинг-места. Да би пијаца могла опстати и бити конкурентна, потребно је и ту обезбедити бесплатна паркинг-места,

као и направити настрешницу
изнад тезги. Преживљавање
грађана већ дужи низ година,
не само у време рецесије него
много раније, одвело је купце
воћа и поврћа према јефтинијој увозној и мање квалитетној
роби, а по пијацама се може
видети како дотично место
дише и живи”, каже Покрет
социјалиста.

Због свега тога, тврди та
странка, неопходна је већа
подршка локалне самоуправе и пољопривредницима и онима који својим радом на пијацама обезбеђују
радна места, те на тај начин јачају локалну економију. У том смислу, изградња пијаце на велико била
би право решење, којим би
се могло „ући у тржишну
борбу и конкурисати супермаркетима”.
З. Сп.

ИЗБОРИ ЗА САВЕТЕ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Приговори једино у
Новом Селу и Долову
Избори за савете националних мањина у Панчеву, који
су у недељу, 26. октобра, обављени на девет бирачких места протекли су и окончани
без икаквих неправилности,
а записници су Републичкој
изборној комисији достављени у прописаном року. Резултате гласања, па чак и излазност, према речима Данијеле Ердељан Милошевић,
чланице овдашњег Радног
тела РИК-а, није могуће сазнати, јер се сви подаци сабирају у републичкој централи.
– Бирачки списак је закључен 10. октобра и по њему је на ових девет бирачких места право гласа имало укупно 4.910 грађана, који су се изјашњавали о предложеним листама за укупно
12 националних савета. Не-

колико приговора је било једино у Банатском Новом
Селу и Долову од стране појединих припадника ромске
националности који се нису
налазили на бирачком списку, а нису могли ни да буду
накнадно уписани због непотпуних података. Све
пристигле записнике наше
четворочлано Радно тело је
детаљно проверило, сложило према националним мањинама и на време доставило РИК-у – каже Данијела
Ердељан Милошевић.
Подсетимо, за саставе
свих националних савета
представници су бирани директно, осим за македонски, хрватски и црногорски,
који су се бирали по електронском принципу.
З. Сп.
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- - - - - - БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ - - - - -

- - - - - - - ЗАНИМЉИВОСТИ - - - - - - -

ДОЛАЗИ ЗИМА, ДУГА И ХЛАДНА

КАСЕТАШ У „ЛЕКСУСУ”

Клизавији путеви,
лошија видљивост
Припремите себе
и аутомобил
Основно правило за безбедну
вожњу јесте да стил вожње
прилагодите метеоролошким
условима и стању пута. Велики број возача је свестан да се
тако треба понашати за воланом, али није упознат с детаљима, што посебно важи за
оне неискусне. Због тога смо
одлучили да вам предочимо
како да се понашате у саобраћају у предстојећем периоду.
Спорија вожња и одстојање
Киша је уобичајена појава у
сваком годишњем добу.
Обилне падавине смањују видљивост и успоравају саобраћај, па је важно да имате стрпљења, поготову у већим градовима, у којима су у таквим
условима саобраћајне гужве
неизбежне. На отвореном путу брзину кретања би требало
смањити за 30 до 50 одсто и
држати веће одстојање од возила испред себе. Уколико
вам се стакла магле изнутра,
намажите их глицерином и
исполирајте. На тај начин сте
за извесно време решили проблем магљења.
Дешавају се и кварови на
брисачима, без којих је у наведеним условима вожња немогућа. Проблем ћете решити

тако што ћете ветробран истрљати дуваном из цигарете. Након тога вода се неће задржавати и моћи ћете безбедно да
стигнете до прве радионице.
Магла је честа у јутарњим и
вечерњим часовима и у великој мери утиче на безбедност.
Наравно да не треба помињати употребу светала за маглу
и кратких светала. Уколико
ваше возило не поседује „магленке”, укључите сва четири
мигавца. Без обзира на опремљеност возила, правила вожње важе као и за кишне
услове.

Ветар такође ствара проблеме, поготову бочни удари,
који директно утичу на кретање аутомобила. Возач у оваквим условима преко волана
осећа како ветар помера аутомобил и овакве ситуације могу бити веома непријатне. Не
понашају се сва возила исто
при оваквим условима; аутомобили с већом бочном површином су, логично, угроженији, али се показало и да они
с мотором позади и задњим
погоном спадају у нестабилније при јаком ветру. Стога
држите волан чврсто, смањите гас и будите опрезни при
кочењу. Јаке ударе ветра можете очекивати на мостовима, брисаном простору, превојима и подвожњацима.
Крените на пут раније
Вожња по снегу и леду је свакако најзахтевнија и најопаснија, а о кретању на пут не
треба размишљати ако вам
аутомобил није у потпуности
исправан и немате зимске гуме. Притисак у гумама треба
прилагодити зимским температурама. Тако, на пример,
притисак у гуми на 20 степени је два бара, док на темпе-

ратури од нула степени он пада на 1,8 бари. Због тога треба
проверити притисак у пнеуматицима када температура
падне око нуле.
У току вожње, без обзира на
нове зимске гуме или сигурносне системе возила (попут
АБС-а или ЕСП-а), немојте
журити. Возило пред пут добро очистите и док то радите,
нека вам се мотор аутомобила
добро загреје, а притисак уља
изједначи (ниске температуре
утичу на својство уља). Пред
зиму подмажите браве глицерином како се не би замрзле.
На даљи пут не крећите без
ланаца, хране и воде.
Крените двадесет минута
раније него што сте планирали. Кочите мотором на низбрдицама и у кривинама. Ноћи
су зими дуже и битно је да
имате исправна светла, као и
резервне сијалице. Уколико
останете на путу због квара на
возилу или застоја у саобраћају, а немате довољно горива
за грејање кабине, користите
обичну свећу. Пламен једне
свеће је довољан да температуру у возилу подигне и за десетак степени.

Велики број саобраћајних
незгода догоди се на само
пет километара од куће.

је произведени модел у који
је фабрички уграђен плејер
за касете.

„Рено лагуна” друге генерације је први аутомобил који
је добио максималних пет
звездица на креш-тестовима ЕВРО НКАП.

Током возачке каријере просечан човек опсује око
32.000 пута.

„Лексус СЦ 430” произведен 2010. године последњи

За производњу просечног
аутомобила потребно је 25
сати, од чега се десет утроши на фарбање возила.

- - - - - - - ПОЛОВЊАЦИ - - - - - - -

„СИТРОЕНОВ” АДУТ
У СРЕДЊОЈ КЛАСИ
Француски аутомобили, за
разлику од немачких, нису
баш популарни код наших
возача, који сматрају да су
они осетљиви за наше путеве, као и да је лимарија
склона корозији. Међутим,
последњих година тај тренд
се променио и купци у Србији се чешће одлучују да
купе половни француски
аутомобил. Међу популарнијима је „ситроен Ц4”.
Као и већина модела из
групације ПСА, Ц4 има веома атрактиван дизајн, како

казали као поуздани и штедљиви. За оне захтевније којима није битна потрошња,
већ перформансе, у понуди
је и дизел-агрегат од два литра. Мењачи су прецизни, а
преносни односи су добри.
Када се он појавио на тржишту, прва едиција 4 имала је
фабричке грешке, тако да је
фабрика позивала власнике
да отклоне те кварове у овлашћеним сервисима.
Кратки спојеви, проблеми
с кочницама и нефункционисање ербегова су неки од

спољашности, тако и ентеријера. Треба истаћи централно постављену контролну таблу и специфичан
волан, на шта се треба навићи. Аутомобил је удобан и
простран и није лош избор
за четворочлану породицу.
Мотор радне запремине
од 1,4 литра прилично је
слаб за масу возила, тако да
треба размишљати о куповини бензинца или „дизелаша”
од 1.600 кубика, који су се
приликом експлоатације по-

њих на које вам скрећемо
пажњу. Уколико размишљате о куповини, обавезно питајте претходног власника
да ли их је отклонио или погледајте сервисну књижицу
возила. Електроника у кабини и инструмент-табла такође су потенцијално слабе
тачке, тако да пре куповине
треба добро да прегледате
возило. Уколико је све у реду с поменутим системима,
нема препреке да уживате у
вожњи „ситроена Ц4”.

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

ЗИМСКА КОНТРОЛА ВОЗИЛА
Полако али сигурно возачи
припремају своја возила за
предстојећи, хладнији период. Поред осталих система у
возилу, неопходно је проверити стање система за убризгавање горива, поготову код мотора који троше дизел као погонско гориво. У „Ауторемонту Пивашевић” кажу да су нечистоће у гориву најчешћи
узрочници оштећења у системима за убризгавање и да
управо због тога постоје филтери и претфилтери горива.
Њихова улога је да у мотор
односно систем за убризгавање пропуштају искључиво гориво. У појединим филтерима
постоје таложници који елиминишу воду из горива. Вода
је тежа и она остаје у таложнику, односно на дну филтера. Температуре испод нуле
леде воду (уколико је има) у
резервоару или инсталацији
за гориво, што може изазвати
појаву „чепа” који неће дозволити пролазак довољне количине горива и самим тим ће
довести до неравномерног
функционисања мотора.
Да бисте избегли ове непријатности, неопходно је пред

Страну припремио

Немања
Урошевић

сваку зимску сезону преконтролисати стање филтера горива – кажу у „Ауторемонту
Пивашевић”. Сервисери из
овог ауто-центра напомињу да
је ово само један део провере
аутомобила. Поред контроле
филтера, требало би обратити
пажњу и на ниво и температуру мржњења расхладне течности и температуру кључања
кочионе течности, али и проверити све флуиде који се налазе у системима на возилу.
Наравно, неизбежна је и
контрола акумулатора, стартера мотора и алтернатора.
„Ауторемонт Пивашевић” одлучио је да и ове године изађе
у сусрет свим својим клијентима и организује акцију

„Winter Check Up”. Поменута
акција траје од 1. новембра

до краја месеца. У том периоду свим клијентима се одобрава 10 одсто попуста на извршене радове, као и пет одсто на уграђене делове.
Преглед возила је бесплатан уколико одлучите да након тога сервисирате свој аутомобил; у супротном, он ће
се наплаћивати 1.000 динара.
Подсећамо да у „Ауторемонту” можете купити зимске гуме познатих произвођача
свих димензија. Након куповине гума њихова замена ће
бити бесплатна, као и складиштење летњих пнеуматика у
посебне просторије „Ауторемонта Пивашевић”. Предупредите временске прилике и
дочекајте зиму с поузданим
возилом.

МАЛИ АЛИ МОЋАН

„Фијатов” комерцијални модел
„добло” је већ годинама у самом
врху у класи лаких теретних возила. Иако спада у ту категорију,
изненадиће вас његове могућности, практичност и поузданост.
У „Ауторемонту Пивашевић”
модел „добло карго” можете
купити по јединственој цени и
дугорочно решити потребе
превоза. За тај модел, али и за
друге моделе из „Фијатовог”
комерцијалног програма „Ауторемонт Пивашевић” својим
клијентима нуди куповину и
на лизинг или кредит, уз повољне услове.

Покровитељ стране

013/333-355
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ОГЛАСИ

РЕНО сеник 1.9 ДЦИ, 2003,
власник, регистрован до јула 2015, повољно, договор.
069/101-94-29. (183155)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

РЕНО сеник, евродизел,
2005, регистрован, бео.
062/145-57-01. (СМС)

МЕРЦЕДЕС 190 Е, бензин,
плин с новим атестом,
1989. годиште, у перфектном стању, власник, 1.000
евра, може замена за јефтиније.
061/211-83-45.
(182927)

ПЕЖО 407 SW, 1.6 ХДИ,
2005, на име, панорама кров.
064/508-60-40. (182991)

ПРОДАЈЕМ југо темпо
2001,
нерегистрован.
064/514-81-46. (183143)
АУДИ А 6, 1.8 Т, 2002. годиште, караван, цена договор.
063/887-08-66, 061/641-7753. (183200)

АУТО-КОД кључеви, поправка даљинских, резање
кључева. Кључ сервис „Боба”,
065/282-88-28.
(181359)

ПРОДАЈЕМ опел астра 1.7
ТДЦИ, караван, 2009. годиште, фул. 066/412-677.
(182995)

ПРОДАЈЕМ рено клио
2004. годиште, са 16 вентила. Тел. 063/720-55-68.
(182937)

ФИЈАТ пунто 1.2, 2001, тек
регистрован, очуван, 1.470
евра. 064/300-40-01. (183060)

РЕНО 5 кампус 1991. годиште, црвен, регистрован и
уредан, 600 евра. 063/271843. (183234)

ДАЧИЈА пик-ап + пет путника, 1.4 бензин, плин,
2002. годиште, у одличном
стању, 800 евра, може замена
за
јефтиније.
061/211-83-45. (182927)

ГОЛФ 2, 1989. годиште, регистрован, власник, бензин, плин, атест, добар.
060/054-67-70. (182948)

ПРОДАЈЕМ југо ин, 2007,
добро очуван, повољно.
063/311-618, 064/307-5842. (СМС)

ПРОДАЈЕМ волво С 40,
stepway, пасат 1.9 ТДИ. Тел.
065/886-75-38. (183073)
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ПРОДАЈЕМ или мењам
опел вектра гд 90, нарегистрован, цена 650 евра.
Тел.
061/139-93-55.
(182967)

ПУНТО 1, 1.1, петора врата, 1998, одличaн, продајa
или замена јефтинији.
065/361-13-13. (183112)
КАДЕТ суза, 1989. годиште.
064/923-35-19. (183126)
ПРОДАЈЕМ хјундаи аксент
1998. годиште, одлично
стање. 319-754, 061/15334-61. (183141)

ПЕЖО 206, 1.600, 1999, металик, ситроен саксо,
1.124, 1999, металик.
064/176-91-85. (183238)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ рено
лагунa 1.9 ДЦИ, 2003. годиште. 063/516-472. (183254)
ДЕЛОВИ суза, југо, кец, мотори, петостепени мењачи,
алу фелне. 064/856-60-65.
(183281)
ЈУГО корал ин, 1.3, 2004,
атестиран плин, металик
сив.
064/142-55-93.
(183281)
ФОРД фијеста 2004. годиште, регистрован, фул
опрема, петора врата.
063/731-11-58. (183317)
ГОЛФ 2, 1.6, бензин + плин,
1987. годиште, 650 евра.
064/240-67-56. (183316)
ПУНТО 1.2, 2001, све од
опреме, тројa врата, први
власник. 064/130-36-02.
(183330)
ТИПО 1.7 дизел, 1993. прва
боја, први власник, купљен
у делти, није увоз. 064/13036-02. (183330)
КСАРА пикасо, 1.6 ХДИ,
крај 2005, нови модел, рег.
годину,
130.000
км.
064/130-36-02. (183330)
ТЕМПРА 1.6, 1998. годиште, мало оштећен, у првој
боји,
беспрекорaн.
064/130-36-02. (183330)

ПЕЖО 206, XS, 2002. годиште, 3 В. 064/199-24-56.
(183392)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм, 16
мм и све врсте видео касета
квалитетно преснимавам
на ДВД. 343-563, 063/288278. (182988)

БМВ 320 Д, 2001/2002,
фул, кожа, на име, 4.100.
063/266-127.
АКУМУЛАТОР
064/867-07-71.

60

ТВ половни, из увоза, 37,
55, 63, 72. 348-975,
066/348-975. (183133)

Ah.

ВЕШ-МАШИНА, замрзивач и половни делови од
веш-машина. Тел. 252-0510,
063/703-76-07.
(183272)

ОПЕЛ корса Б, 1.7 дизел,
2000. годиште, петора врата, регистрован, 1.200 евра.
063/256-191. (4582)
СТАЛНИ најповољнији откуп свих врста возила и катализатора, неисправних,
исправних, хаварисаних,
продаја половних, резервних делова, ауто-механичарске услуге. 064/552-3119,
069/203-00-44.
(183198)

МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ трактор зетор
4911, цена по договору.
062/667-262. (183062)

АПАРАТИ

АУДИ А 3, 2.0 ТДИ, крај
2004, нови модел, фул
опрема,
тројa
врата.
064/130-36-02. (183330)
АСТРА караван 2001 Д,
оцарињен, пасат лимузина,
90, плин, власник. 063/15209-34. (183339)
ОПЕЛ корса Б, 2000. годиште, 44 кв, дизел, мотор
исузу, 156.000 км. 060/05190-43. (183353)
ГОЛФ 2, 1985, бензин,
1.800 цм3, регистрован до
јула. Тел. 064/136-42-00.
(183368)
ПЕЖО 106, 1.5 дизел, 2001.
годиште, 3 В, с климом,
1.400 евра. 064/199-24-56.
(183392)

ФОЛКСВАГЕН поло 1.4
ТДИ, 2001, хитно, 2.400
евра. 063/196-93-63. (4582)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 – 400
евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21. (183045)
НАЈПОВОЉНИЈИ стални
откуп свих врста возила,
страних, домаћих, хаварисаних,
неисправних.
066/409-991, 063/782-8269. (183198)

ВЕШ-МАШИНА, ел. шпорет, машина за сушење веша, ТВ грундинг, ТВ ЛГ.
061/631-99-26. (183048)

ТА пећи (2, 3, 4, 6 кв), достава, монтирање, гаранција две године. 061/317-0767. (183350)
ТВ СЕРВИС „Плус”, поправка телевизора, монитора, даљинских. Д. Туцовића 28. 353-463. (183404)
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АПАРАТИ

ПРОДАЈЕМ фрижидер, замрзивач,
комбинацију,
веш-машину, половне делове горење, ЕИ, обод. Мића, 013/346-790, 064/12973-60. (183410)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

НЕМАЧКИ овчари, штенци
шампионског порекла, двадесетогодишње искуство,
дресура, савети. 065/36316-31. (СМС)

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

ТЕЛЕВИЗОР беко 48 екран,
исправан, даљински, 4.000
динара.
063/808-95-53.
(183225)

БАЛИРАНА детелина на
продају.
064/539-62-04.
(182878)
ХИТНО продајем казан за
маст, тучани, и палму.
062/655-244. (182945)

ПРОДАЈЕМ брачни кревет,
креветац, душек, колица
дупла, радни сто, столица.
013/352-292, 063/815-6935. (183220)

СУДОПЕРА, висећа, радни
делови, плински решо, боца,
кревет,
душеци.
065/353-07-57. (182953)

ВЕРТИКАЛНИ замрзивач,
кухињски висећи делови,
кухињски сто, тики бојлер.
063/278-038. (183238)

ПРОДАЈЕМ веш-машину
горење, исправну, 3.000 динара. Тел. 013/361-528,
065/231-23-33. (182971)

ПРОДАЈЕМ радијаторе, боце за аутогено, дрва. Тел.
061/634-32-93. (184245)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, повољно.
064/494-90-23. (182974)

ПРАСИЋИ на продају, могућност клања, Панчево.
063/224-905. (СМС)

ПОВОЉНО продајем инвентар за продавницу: расхладну витрину, полице...
Тел. 347-582, 064/010-5069. (182992)

БРИКЕТ од храста, преостали, огрев. С превозом.
061/296-91-67. (СМС)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, 4 кв,
добра. Тел. 064/659-65-27.
(182994)

ТА пећ 4,5 кв, магнопром,
котао
тамштадлер.
064/357-81-57, 013/367458. (183264)
НА ПРОДАЈУ пента 4, италијанска угаона када 1,50 х
1,50, полован кауч и четири фелне 13 инча за рено.
064/151-70-67. (183277)
СВИЊЕ дебеле и прасиће
продајем. Пелистерска 24.
372-768, 064/172-44-10.
(183311)

НА ПРОДАЈУ кирби, цена
по договору. 061/237-8720. (183011)
ПРОДАЈЕМ мало коришћен окргли храстов сто и
четири
столице.
Тел.
064/592-78-11. (183013)

ПРОДАЈЕМ алу фелне 15
са гумом и сони камеру
ДВД, РВ. 060/035-47-40.
(183326)

ПРОДАЈЕМ повољно алуминијумске радијаторе за
двособан стан. 064/489-4036. (183027)
ГРАНИТНА коцка 10 х 10,
за паркинге. 063/771-5544, 063/246-368. (183036)
ЈАБУКЕ за ракију доносим
кући,
продајем.
Тел.
063/898-53-08. (СМС)
ПРЕОСТАЛА багремова дрва на продају. 060/603-3232. (181563)
ПРОДАЈЕМ пелет врхунског квалитета, преосталу
количину. 065/251-03-57.
(181306)

МОТОКУЛТИВАТОР ИМТ
506, фреза, нови точкови,
вреди видети. 013/331-760,
065/806-00-19. (183019)
ПРОДАЈЕМ стари бибер
цреп, више хиљада комада.
063/896-51-75. (183052)

СТЕПЕНИШТА, храст, јасен, буква, прозори, врата,
израда/монтирање.
063/732-82-16. (183086)

ПРОДАЈЕМ преостала дрва, тополу. 061/612-14-50.
(183341)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ 5,5 кв,
исправну. 064/170-87-57.
(183388)

КУПОПРОДАЈА ТА пећи и
ремонт, свих киловата.
061/317-07-67. (183350)

КАМИН тучани на гас, пламен, имитација дрвета, мало коришћен, са чунковима, 300 евра, четвороделни
регал очуван, 150 евра. Тел.
063/332-825. (183400)

ПРОДАЈЕМ гардеробер 2 х
2,5, стилски орман 3 х 2 м,
ТВ Е 58 вивакс. 060/444-6603. (183357)

НА ПРОДАЈУ шпорет, замрзивач,
веш-машина,
француски лежај, мојца
фотеља, ормани, регали,
ципеларник, компјутерски
сто + столица, радни сто,
трпезаријски сто, судопера,
полица за књиге, полица за
телевизор, дневни сточићи,
комода за ситне ствари, трпезаријска комода и витрина, шанк, чивилук, ТА пећ.
064/155-38-13. (183070)

ПРОДАЈЕМ полован квалитетан намештај из Швајцарске, од игле до локомотиве, обезбеђен превоз.
064/445-24-95, 065/592-7875. (182828)

ПРОДАЈЕМ јапанске препелице и кавез (40 комада)
+ инкубатор. 013/237-4065. (183391)

ПРОДАЈЕМ прасиће, могућност клања, Борачка 1.
342-819. (183360)

ПРОДАЈЕМ кауч и две фотеље, повољно. 013/344364,
063/727-50-70.
(183070)

ПРОДАЈЕМ два телевизора,
веш-машину, двосед, дуборезну витрину, цена повољна, мало коришћена. Тел.
063/800-28-61. (183080)

ПРОДАЈЕМ комплетно ремонтоване ТА пећи, свих
киловата, достава, монтирање, повољно. 060/601-2715. (183327)

ФРИЖИДЕРИ, замрзивачи,
веш-машине, шпорете, сушилице из Немачке, гаранција.
062/824-23-21.
(183359)
ТОВНЕ ћурке, товни пилићи, очишћени, месната
прасад, могуће клање.
060/444-55-01. (183364)
ДЕБЕЛЕ свиње, меснате,
око 130 кг, може полутке,
повољно. 063/742-05-16.
(183375)

ПРОДАЈЕМ тросед, спаваћа соба, каучеве, комбиновани фрижидер, дечја колица, телевизоре, гарнитуре, регале, двоседе, ел.
шпорет, сто + четири столице, ТА пећи, машину за
веш, суђе, мост регале, тепихе, разно. 063/107-78-66.
(183094)

ПРОДАЈЕМ металну конструкцију, врата и излог и
двоја собна врата. 063/73482-31. (183374)

СВИЊСКЕ полутке, квалитетне, кућна достава. 633250,
065/614-74-40.
(183104)
ПЕЛЕТ, преостале количине
продајем, буква, квалитетно. 063/322-847. (183165)
ПРОДАЈЕМ пећ на дрва,
10.000.
013/371-242.
(184119)
ПРОДАЈЕМ јариће. Тел.
617-336, 063/865-80-31.
(183122)
ПРЕОСТАЛО огревно дрво,
буква. Звездан. 063/224435. (183122)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, 2–6 кв, достава,
монтирање,
гаранција.
063/182-08-95, 335-930.
(183134)
ПРОДАЈЕМ повољно нов
трпезаријски сто, шест столица, мојца лежај. Тел.
066/261-184. (183137)

ЗАМРЗИВАЧ сандучар 410
л, ТА пећ 2,2–3,5 кв, вешмашина, фрижидер 145 л,
180 л, 286 л, ТВ 51–53 цм,
кухињски висећи троделни
део, регал, каучеви, двосед,
тросед с фотељама, ТВ сточић, француски брачни
кревет, орман, лежај кликклак, трпезаријски сто са
столицама, већи писаћи
сто, усисивач, калорифер,
шиваћа машина. Тел. 342689,
063/861-82-66.
(183231)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе.
063/773-45-97, 371-568.
(183229)
ГОРЕЊЕ
веш-машина.
064/174-46-68. (183216)

МЕСНАТА прасад, јагњад и
свиње, уз могућност клања,
печења, доставе. 064/29050-29. (183158)

ДВА класична добро очувана кауча, само 2.000 динара. Тел. 062/176-49-00.
(183215)

ПРОДАЈЕМ електрични
шпорет, два дечја бицикла,
повољно. 061/203-15-07.
(183194)

КАМИН алфа у добром
стању, коришћен три зиме,
24.000 динара. 063/808-9553. (183225)

КУПУЈЕМ гвожђе, лим, бакар, месинг, старе славине,
старе веш-машине, фрижидере, замрзиваче, акумулаторе, каблове и остали метални отпад. 060/521-9340. (182992)

ПРОДАЈЕМ фрижидер, комора, 750 л. 063/314-877.
(183403)
ПРАСИЋИ на продају, могућност услужног клања,
Новосељански пут 175-б.
064/303-28-68. (183412)
ЋУРКЕ и прасићи на продају, могућност клања и
кућне доставе. 065/410-9734. (183412)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
алуминијум, месинг, бакар,
акумулаторе, аутомобиле за
рециклажу, долазим на позив. 061/211-83-45. (182927)

ТОВНЕ пилиће продајем.
060/335-29-35. (183381)

КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи. 063/89800-82. (182974)

ПРОДАЈЕМ клавир пијанино, некоришћен, три педале,
марке
смоленск.
063/835-81-90. (183398)

КУПУЈЕМ неисправне вешмашине, фрижидере, шпорете, бојлере, гвожђе.
064/126-11-28. (183024)

КУПУЈЕМ значке, војно ордење, медаље, новац, сатове. Тел. 313-458, 063/19960-36,
064/481-14-77.
(183130)
КУПУЈЕМ перје, старински
намештај, слике, сатове,
старе флаше сифон соде,
старе играчке, статуе и друго. 335-930, 063/705-18-18.
(183134)
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КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи свих величина. 063/822-41-25. (183134)
КУПУЈЕМ перје, старе слике, пенкала, порцелан, сатове, старе лутке, есцајге,
лустере, стару бижутерију
и остало. 335-974, 063/70518-18. (184134)

КУПУЈЕМ исправне, неисправне ТА пећи свих величина. 064/366-57-87, 335974. (183134)
ОТКУП ТА пећи, свих величина, и продаја. Гаранција.
061/641-77-53, 063/887-0866. (183200)
КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, разгледнице, књиге, ситне антиквитете. 013/233-35-01, 064/26582-98. (183344)

ОГЛАСИ

КУПУЈЕМ половну столицу
за љуљање до 3.000 динара.
062/274-741. (182378)
КУПУЈЕМ исправне и неисправне ТА пећи, добро плаћам. 060/601-27-15. (183327)
ШАПУРИНЕ за ложење,
једну приколицу купујем.
Звати после 15 сати.
063/709-53-74. (183334)
КУПУЈЕМ ТА пећи исправне и неисправне, брзо изношење, долазак, исплата.
061/317-07-67. (183350)

marketing@pancevac-online.rs

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ две куће, 30
ари, Старчево, 35.000, договор. Тел. 064/505-73-09.
(172766)
ПРОДАЈЕМ кућу, мењам,
договор. 063/748-72-63.
(182437)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
стан, кућу за рушење око
2,5 ари, 28.000, Пвомајска.
061/293-16-73. (182608)
ПРОДАЈЕМ старију кућу са
6 ари плаца у Јабуци код
Панчева.
022/552-900,
064/065-17-44. (182652)
ДОЊИ град, продајем кућу
– две стамбене јединице, 7
ари плаца и воћњак, легализовано. 063/845-85-80.
(182735)
ПРОДАЈЕМ кућу, Војловица, 180 + 80 м2, на 5 ари плаца. 064/248-88-04. (182683)
ШИРИ центар, трособна,
100 м2, ЕГ, 2 ара, 45.000.
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (183300)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ викендицу, Долово – хиподром, са воћњаком,
цена по договору. Тел. 313716, звати после 18. (182929)

БАНАТСКО Ново Село, кућа 100 м2, 15 ари, замена
стан. „Гоца”, 063/899-7700. (182951)
ЦРЕПАЈА, 120 м2, 17 ари,
24.000, договор. „Гоца”,
063/899-77-00. (182951)

КУЋА, Тесла, 100 м2, 4,5
ари,
57.000.
„Гоца”,
063/899-77-00. (182951)

ПРОДАЈЕМ плац у Качареву, ново насеље, близу језера. 065/602-14-70. (182957)

ЦЕНТАР, 100 м2, 2 ара,
52.000. „Гоца”, 063/899-7700. (182951)

ПРОДАЈЕМ кућу у Владимировцу, 60 м2, власник.
064/214-96-63. (182962)

ОГЛАСИ

КУЋА, 4 ара, 150 м2 + пословни простор 150 м2,
функционална, лепа и мирна
улица, Тесла, продаја/замена. 064/123-63-65. (182979)
ЗАМЕНИТЕ вашу стару кућу у граду за нови стан.
Тел.
064/267-71-74.
(183004)
ПОВОЉНО продајем плац
15 х 25, 1/1 власник, Димитрија Туцовића 115. Тел.
063/286-028. (183007)
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КУЋА, Банатско Ново Село,
77 м2, 12,40 ари плаца. Тел.
063/744-24-58. (182985)
ПАНЧЕВО, центар, кућа на
3 ара, продајем/мењам.
063/768-96-43. (183017)
ПРОДАЈЕМ плацеве 6 ари,
3.000 евра. 064/276-04-75.
(183103)
ПРОДАЈЕМ кућу на Копаонику с више апартмана,
може замена. 060/312-9000. (183038)
ПРОДАЈЕМ воћњак, Стари
црепајачки пут 32, 18 ари,
повољно. 063/856-74-02.
(182063)
МЕЊАМ продајем кућу у
В. Жестића од 88 м2, на 1,55
ари, 45.000 евра, за мању
стамбену
+
доплата.
064/282-37-99. (183025)
ХИТНО плац од 3,6 ари с
три стамбене јединице,
Личка улица код старог бувљака, замена за стан.
065/221-43-39. (и)
ДЕБЕЉАЧА, 150 + 32 м2,
7,34 ара, колски улаз,
укњижено,
одлично.
063/890-29-56. (183069)
ПРОДАЈЕМ кућу на Стрелишту. Тел. 066/363-454.
(183088)
ПРОДАЈЕМ плац, стара Миса, 5 и 10 ари, грађевински.
062/830-85-42. (183098)
ПАНЧЕВО, укњижена, 80 м2
стамбеног, добра локација,
реновирање или градња нове, плац 2,7 ари. Власник.
013/345-729. (183081)
ИВАНОВО, етнокућа с парком на 7 ари, 27.000 евра.
064/026-89-52. (183159)
КУЋУ, новију продајем,
137 м2 стамбени простор +
64 м2 помоћна зграда. Ђ.
Јакшића 14, Црепаја.
063/501-113. (183120)
ДРУГО илирско поље, 67
ари, кућица, бунар, 15.000.
063/217-194. (183123)
МИСА, кућа комплетно завршена, два одвојена стана,
6 ари. „UnaDalli”, 064/25587-50. (183136)
ПРОДАЈЕМ плац 57 ари,
хитно.
063/809-27-75.
(183145)
ТУРСКА глава, кућа за реконструкцију, 55.000 и самостална половина куће
53.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (183178)

14 АРИ грађевинског плаца
на Котежу 2, фронт 17 м.
Тел.
064/665-89-64,
064/549-08-78. (183255)

ЦАРА Душана, улични део
куће 17.000 евра, без улагања, власник. 063/716-6546. (183266)

ГОРЊИ град, за рушење на
7,5 ари, фронт 20 м, 40.000,
Тесла на 3 ара, 35.000 на 7,8
ари, 55.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (183178)

ПРОДАЈЕМ прелепу кућу,
3 ара плаца, код „Авив”
парка.
„Весна
два”,
066/937-00-13. (183248)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
10.50 ари, објекат, струја,
вода. 319-446, 064/130-3829, „Трем”. (183242)

СТАРИ црепајачки пут, викендица, воћњак, башта 20
ари, укњижено. 063/87951-40. (183275)

КУЋА на продају у центру
града, повољно. 063/75606-04. (183279)

КАРАУЛА, нова кућа 86 м2,
покривена, грађевинска дозвола, власник, 33.000 евра.
065/258-87-77. (183182)

ХИТНО, Баваништански
пут, 14 ари, 16 ширина, грађевински. 319-446, 064/13038-29, „Трем”. (183242)

НОВА Миса, кућа у низу, 6
х 10, три етаже, добра локација.
063/879-51-40.
(183275)

ПРОДАЈЕМ плац, 11 ари,
Девојачки бунар, може замена за ауто. 063/858-4755. (183305)

СЕФКЕРИН, одлична, 200
м2, 16 ари, 20 м фронт,
22.000. „Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (183213)
СТАРЧЕВО, 88 м2, 9,3 ара,
нова фасада, добра, 27.000.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (183213)
ЦЕНТАР, новија кућа с локалима, 350 м2, комфрона,
укњижена. 063/301-073.
(183239)
НА ПРОДАЈУ кућа 130 м2,
14 ари, Војловица, 45.000,
договор. 063/778-48-35.
(183241)
КУЋА, код старе „Утве”,
потпуно сређена, 70 м2, с
мањим плацем, 30.000.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (183250)
ПЛАЦ у Пелистерској улици, 16 х 45, 7 ари, струја,
вода, 16.000,
договор. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (183250)
ПРОДАЈЕМ плацеве, 15 ари
и 20 ари, Охридска улица,
Кудељарац,
повољно.
065/669-47-56. (183251)
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КОД Болнице продајем три
мање гарсоњере и гаражу.
Све 20.000. 065/353-07-57.
(181337)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ двособан, Котеж 1, за мањи,
Котеж – Тесла, власник.
061/164-53-41. (183061)

ПРОДАЈЕМ кућу на Кудељарском насипу, на 7 ари
плаца. Укњижено, повољно.
060/322-47-42. (183306)

СТАН, 53 м2 и 68 м2, новоградња, локација П. Чарнојевића и М. Југовића.
060/661-05-79. (181086)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
Београд, четворособан, Котеж 2, трећи спрат.
063/856-74-02. (183063)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПЛАЦ на Кудељарацу, воћњак, дозвољена градња, 13
ари. 064/921-01-57. (183312)
ПРОДАЈЕМ кућу, Самош,
чврст материјал, 100 м2,
плац 12 ари. Тел. 013/675087, 062/182-69-72. (183320)

ЦЕНТАР, двособан, 55 м2,
1/V, КТВ, интерфон, ЦГ,
подрум, тераса. 060/41552-05. (182289)

ПРОДАЈЕМ плац на новој
Миси, прикључак воде и
канализације
осигуран,
струја близу. Тел. 061/62216-17, 377-982. (183319)

ПРОДАЈЕМ стан на Стрелишту, без посредника, 52 м2,
ЦГ, IV спрат, 29.000 евра.
063/766-62-01. (182382)

КАЧАРЕВО, кућа спратница, с ајнфором, пет ари
плац, усељива, договор.
064/372-88-37. (183340)

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан на Тесли, реновиран,
екстра стање, намештен,
без посредника, власник.
063/800-46-51. (182551)

СТАРА Миса, трособна, реновирана, укњижена, започет
објекат,
усељива.
013/251-83-60, 063/838-0846. (183328)
ХИТНО потребна празна
кућа у ширем центру.
061/155-72-40. (183344)
КУЋА на продају од 100 м2,
17 ари плаца са стварима, у
Долову.
063/600-944.
(103347)
КУЋА, нова Миса, 130 м2,
струја, вода, телефон, канализација, асфалтни пут, 16
ари плац. 013/372-824,
061/678-84-38. (183363)
ПРОДАЈЕМ башту, воћњак,
код Надела, 28 ари. Тел.
063/771-18-49. (183368)
ПРОДАЈЕМ њиву, 106 ари,
тањирачу 20 дискова.
063/773-87-34. (183366)
СТАРЧЕВО, продајем земљу и издајем леп локал,
40 м2. 060/709-72-99.
(183386)
КУЋА у Старчеву, 80 м2, на
главном путу, на 3,5 ари.
060/650-09-40. (183407)
ПРОДАЈЕМ кућу на Тесли,
звати после 16 сати. Тел.
064/280-22-80. (183408)
ПРОДАЈЕМ два ланца земље у Банатском Брестовцу, на Баваништанском путу. Тел. 064/143-64-35.
(183405)

СУТОМОРЕ, мењам спрат
куће за стан у Панчеву.
064/145-65-97. (182390)
ТЕСЛА, 3,0, II, ТА, без улагања, хитно продајем.
064/112-40-78. (182653)
ТЕСЛА, двособан, 62 м2, тераса, у одличном стању, договор. 251-93-97. (182658)
СТРЕЛИШТЕ,
продајем
стан 43 м2, тераса, подрум.
063/845-85-80. (182717)
ТРОСОБАН, центар, 66,5
м2, новоградња, трећи, М.
Горког 50, сви папири, 670
евра/квадрат. 061/648-0451. (182759)

БЕОГРАД, центар Карабурме, на продају две гарсоњере по 30 м2. Тел. 063/86740-25. (182924)
ХИТНО продајем дворишни једнособан стан с грејањем, својим двориштем и
два ара баште, 14.000.
062/885-43-20. (182940)
2

ТРОСОБАН, 82 м , Котеж 2,
други спрат, ЦГ, укњижен,
власник. 063/830-28-55.
(182941)

ВОЈНЕ зграде, двоипособан, 67 м2, 44.000, трособан,
45.000.
„Гоца”,
063/899-77-00. (182951)
ЦЕНТАР, трособан, реновиран, 64 м2, ЕГ, 49.000. „Гоца”, 063/899-77-00. (182951)

ТЕСЛА, мањи двособан, 40
26.000,
трособан,
м 2,
42.000. „Гоца”, 063/899-7700. (182951)

НОВ стан, 65 м2, у Таковској и гаража. 063/342-220,
063/701-19-77. (181853)

КОТЕЖ 2, трособан, II, ЦГ,
74 м2, 46.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (182951)

ЈЕДНОСОБАН, 32 м2,
18.000; једнособан, 40,
19.000,
нов,
центар.
061/670-97-96. (181579)

КОТЕЖ 2, 50 м2, двособан,
са стварима, 29.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (182951)

СОДАРА, реновиран, 58 м ,
централно грејање, лифт, тераса. 069/342-79-50. (1818040)
2

2

ТЕСЛА, 51 м + 6 м лођа,
ЦГ, приземље, гаража.
064/668-89-15. (181752)

ЦЕНТАР, 98 м2, четворособан, I, 95.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (182951)
СТРЕЛИШТЕ, једноипособни, двособни, трособни. „Гоца”, 063/899-77-00. (182951)
АГЕНЦИЈИ „Гоца” потребни
станови, све локације. „Гоца”, 063/899-77-00. (182951)
СОДАРА, 56 м2, двособан,
IV, ЦГ, сређен, 34.500. „Гоца”, 063/899-77-00. (182951)

СОДАРА, продајем троипособан стан, сређен, 83 м2,
ЦГ, укњижен, договор.
064/482-44-94. (182960)
ПРОДАЈЕМ стан, центар,
II, 55 м2, ЦГ, две терасе,
власник. Тел. 064/214-9663. (182962)
ПРОДАЈЕМ стан 62 м2, на
Стрелишту. 065/824-39-44,
064/170-57-10. (183016)
НА ПРОДАЈУ стан, Максима
Горког, 65 м2, без посредника. 064/078-69-06. (183016)
СТАН, 37 м2, центар, власник,
хитно. 065/408-57-09. (р)
ПРОДАЈЕМ двособан стан,
центар, преко пута Зелене
пијаце, комплет сређен, све
ново, I спрат, ЕГ, укњижен,
власник. 064/267-62-16.
(182973)

ПРОДАЈЕМ трособан стан,
64 м2 + 6 м2 тераса, комплетно реновиран, лифт,
Стрелиште, преко пута
„Микине” школе, 36.500
евра.
069/214-41-49.
(180837)

2

ЦЕНТАР, 85 м2, троипособан,
мањи стан уз доплату. „Гоца”,
063/899-77-00. (182951)

ЦЕНТАР, Робна кућа, двоипособан, 63 м2, две терасе, 45.500,
договор. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (183047)
СТРЕЛИШТЕ, центар, двособан, 57 м2, II, ЦГ, добра
зграда, 32.000, договор.
„Нишић”,
362-027,
064/206-55-74. (183047)
КОТЕЖ 2, двособан, 58 м2,
ВП, тераса, укњижен,
31.000. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (183047)
2

ТЕСЛА, двособан, 53 м , ТА,
ВП, укњижен, 27.000. „Нишић”, 362-027, 064/206-5574. (183047)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56
м2, VII, ЦГ, уредан, 26.500.
„Нишић”,
362-027,
064/206-55-74. (183047)

ЗЕЛЕНГОРА, двособан, 38
м2, ТА, II, укњижен, 23.000,
договор. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (183047)

МАЊИ двособан, 45 м2,
центар, 22.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (182951)

ПОНУДА

КОТЕЖ 2, 79 м2, ЦГ, брзо
усељив, V, 45.000, договор.
„Нишић”,
362-027,
064/206-55-74. (183047)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57
м2, комфоран, сређен, VI
спрат, власник, без посредника, 35.000 евра. 063/233443. (182136)

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

СОДАРА, двособан, 55 м2,
ЦГ, VII, лифт, 30.000. „Нишић”, 362-027, 064/206-5574. (183047)

ЦЕНТАР, једноипособан,
37 м2, ЕГ, IV, новија градња,
29.000. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (183047)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

КУПУЈЕМ плац са стамбеним објектом или без њега,
30 до 50 ари, поред јабучког пута. djurovic@panet.rs

СТРЕЛИШТЕ, центар, трособан, 80 м2, VI, 42.000.
„Нишић”,
362-027,
064/206-55-74. (183047)

ПРОДАЈЕМ стан у Кикиндској улици, 53 м2. 063/234315. (182930)

КУЋА, Тесла, две стамбене
јединице, 4 ара, реновирана, може замена. 064/21815-72. (183411)

КУПУЈЕМ земљу или старију кућу на улазу у Старчево. 065/551-17-22. (СМС)

ПРОДАЈЕМ станове на Копаонику, може замена Панчево, Београд. 060/312-90-00.

КОМФОРАН стан, 30 м2,
ненамештен, Стрелиште,
депозит обавезан. 251-9603, 064/226-67-31. (188847)

НА ПРОДАЈУ два ланца земље на преком путу. Тел.
063/777-27-58. (183323)

КОТЕЖ 2, двособан, 60 м2,
реновиран, II, ЦГ, 35.500.
„Гоца”,
063/899-77-00.
(182951)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 66
м2, 40.000. „Гоца”, 063/89977-00. (182951)
ЦЕНТАР, 115 м2, замена
троипособан, Стрелиште,
уз доплату, договор. „Гоца”,
063/899-77-00. (182951)
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ГАРСОЊЕРА, Котеж 1, III,
24 м2, 18.900 евра. 062/84893-87, комплетно реновиран. (182975)
ПРОДАЈЕМ укњижен стан,
100 квадрата, тераса 20 м2,
први спрат, дворишни у
Његошевој, 600/квадрат.
060/027-10-46, 066/345009. (183005)

ТЕСЛА, двособан, 57 м2, II,
ЦГ, одличан, 36.000. „Ћурчић”, 362-816, 063/803-1052. (183111)
СТРЕЛИШТЕ, 37 м2, ВП,
ЦГ, тераса, сређен, 22.500.
„Ћурчић”,
362-816,
063/803-10-52. (183111)

ПРОДАЈЕМ станове од 26,
30, 32, 51, 52 и 77 м2, на десет минута од центра града.
Тел. 064/267-71-74. (183004)

СОДАРА, двособан, ЦГ, II,
укњижен, усељив, 31.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(183136)

ПРОДАЈЕМ трособан стан,
Котеж 2, повољно, усељив
одмах.
063/886-87-02.
(183020)

ВОЈНА зграда, двоипособан, 65 м2, II, ЦГ, 44.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(183136)
2

ПРОДАЈЕМ трособан стан, 70
м2, нова Миса, терасе 25 м2,
изузетан, власник. 064/255734, 013/370-433. (183037)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру на
Котежу 1. 013/313-909.
(183060)

СОДАРА, трособан, 83 м ,
једнособан, 40 м2. „UnaDalli”, 064/255-87-50. (183136)

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан, Котеж 2, пети спрат.
064/143-01-78. (183222)

ЈЕДНОСОБАН стан, приземље, у згради с двориштем,
телефоном, одмах усељив.
Тел. 063/775-84-10. (183176)
ПРОДАЈЕМ стан без посредника, строги центар, 57 м2,
IV. 062/345-958. (183174)
ИДВОР, продајем/мењам
стан, нов, 56 м2, 10 ари плаца, цена 13.000 евра, у центру. 063/887-26-29. (183193)

КОТЕЖ 2, двособан, сређен, 38.000 и троипособан
53.000, Ж. Зрењанина 55,
двоипособан,
IV,
ЕГ,
34.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (183178)

ШИРИ центар, 55 м2, ТА, леп,
сређен. 319-446, 064/130-3829, „Трем”. (183242)
ХИТНО, центар, дворишни
стан, укњижен, повољно.
319-446, 064/130-38-29,
„Трем”. (183242)
НОВА Миса, 54 м2, ТА, две
терасе, I, повољно. 319446,
064/130-38-29,
„Трем”. (183242)

МЕЊАМ једнособан стан у
Крушевцу за исти у Панчеву. 063/856-50-07. (183205)
СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, нов, ПВЦ столарија, ЦГ
на струју, цена по договору.
065/822-48-22. (183199)

ХИТНО, 80 м2, ЦГ, IV, сређен, лукс, две терасе, Содара. 319-446, 064/130-38-29,
„Трем”. (183242)

ЦЕНТАР, једноипособан,
нов,
екстра
сређен.
065/822-48-22. (183199)

СТРЕЛИШТЕ, 64 м2, ЦГ,
ВПР, усељив брзо укњижен.
319-446, 064/130-38-29,
„Трем”. (183242)

2

КОТЕЖ 2, продаје се стан
51 м2, без посредника.
061/199-53-57. (183140)
СОДАРА, војне, троипособан, комлетно реновиран,
укњижен, усељив, 43.000,
леп трособан с гаражом,
53.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (183178)

НОВА Миса, 35 м2, ТА, тераса, ПР. 319-446, 064/13038-29, „Трем”. (183242)

ХИТНО, Содара, 58 м2, ЦГ,
III, усељив, тераса, укњижен. 319-446, 064/130-3829, „Трем”. (183242)

ТЕСЛА, станови у изградњи, разних структура, екстра сређени, ЦГ. 065/82248-22. (183199)

ТЕСЛА, новији, једноипособан, 45 м2, V спрат, лифт,
тераса, 24.000. „Кров”,
060/683-10-64. (183171)

ОСЛОБОЂЕЊА, новоградња, 63 м2, I, ЦГ, 46.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(183136)

ТЕСЛА, 40 м2, I, тераса,
25.000, договор, 52, ЕГ,
29.500. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (183184)

ЦЕНТАР, троипособан, 88
м2, ЦГ, нов, ПВЦ столарија.
065/822-48-22. (183199)

ПРОДАЈЕМ двособан стан
на Тесли + тераса, хитно.
060/011-49-52. (183113)

КОТЕЖ 2, одличан трособан, III, сунчан, продаја/замена за мањи. „Кров”,
060/683-10-64. (183171)

МИСА, „Тргопродуктова”
зграда, 43 м2, ТА, 20.000.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (183213)

ЦЕНТАР, двоипособан, 60
м2, ЦГ, нов, ПВЦ столарија.
065/822-48-22. (183199)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53
м2, I, TA, сређен, 30.000.
„Ћурчић”,
362-816,
063/803-10-52. (183111)

КОТЕЖ 2, двособан, комплет
реновиран, I, повољно. „Кров”,
060/683-10-64. (183171)

ЈЕДНОСОБНИ, Содара 38,
ЦГ, 20.000, Котеж 22.000,
Тесла 24.000. „Медиа”, 315703, 064/223-99-20. (183184)

ПРОДАЈЕМ стан 75 м2, с
двориштем,
договор.
061/721-12-56. (183203)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56
м2, II, ЦГ, тераса, екстра повољно. „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (183111)

ТЕСЛА, продајем д. стан,
62 м2, ЦГ, први власник.
Договор. 065/569-42-62.
(182996)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, гаража, велико
двориште. 064/938-41-99.
(183015)

СВЕТОЗАРА
Милетића,
једнособан, 32 м2, I, 750
евра/квадрат. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (183136)
НОВО, гарсоњера, 25 м2,
17.000, једнособан, 38 м2,
23.000.
„UnaDalli”,
064/255-87-50. (183136)
ТЕСЛА, двособан, 53 м2, IV,
ТА, 26.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (183136)
НОВА Миса, сређен, трособан, II спрат, укњижено,
39.000.
„UnaDalli”,
064/255-87-50. (183136)
КОТЕЖ 1, једноипособан, 33
м2, III, ЦГ, договор. „UnaDalli”, 064/255-87-50. (183136)

ПРОДАЈЕМ стан, 48 м ,
центар Стрелишта, ЦГ, власник, укњижен, намештен.
069/251-57-57. (183211)
ТЕСЛА, ВП, ЦГ, 26 м2, ново
купатило, 21.000. „Мустанг”,
069/226-65-81.
(183214)

КОТЕЖ 1, 57 м2, ЦГ, III,
укњижен, повољно. 319446,
064/130-38-29,
„Трем”. (183242)
ХИТНО, центар, гарсоњера, ЦГ, IV, повољно. 319446,
064/130-38-29,
„Трем”. (183242)
ВЛАСНИК, продаја, двособан, Котеж 1, други спрат,
38.000.
060/334-35-77,
013/334-357. (183243)
СОДАРА, двособан, 57 м2, II,
ЦГ, 32.000. „Олимп”, 351061, 063/274-951. (183250)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
36 м2, ВП, ново купатило,
26.000.
„Мустанг”,
069/226-65-81. (183214)
ТЕСЛА, двособан, I, ЦГ, 57
м2 + тераса, уредан, 34.000.
„Мустанг”, 069/226-65-81.
(183214)

СОДАРА, одличан двособан,
ЦГ, 34.000, једнособан, 40
м2, ТА, 24.000. „Лајф”, 317634, 061/662-91-48. (183178)

КОТЕЖ 2, 60 м , ВП, ЦГ,
добар, 30.000. „Мустанг”,
331-341,
062/226-901.
(183213)

ТЕСЛА, реновиран, усељив
двособан, I, TA, 36.500, двоипособан, IV, ЦГ, 73 м2,
37.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (183178)

ТЕСЛА, мањи једнособан,
ВП, ЦГ, 20.000 фиксно.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (183213)

ДВОСОБНИ, Стрелиште,
ЦГ, 29.000, Тесла, I, 34.000.
„Медиа”, 315-703, 064/22399-20. (183184)

КОКТЕЖ 2, леп једноипособан 36 м2 + тераса, ВП,
26.000. „Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (183213)

КОТЕЖ 80 м2, троипособан,
хитно, 41.000, 50, одличан,
30.000. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (183184)

СОДАРА, једнособан, 30 м2,
ВП, ЦГ, 22.000. „Мустанг”,
331-341,
062/226-901.
(183213)

2

КОТЕЖ 2, трособан, 80 м2,
III спрат, ЦГ, усељив,
45.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (183250)
ЦЕНТАР, једнособан, 34 м2,
III спрат, ЦГ, усељив,
26.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (183250)
ТЕСЛА, двособан, 55 м2, II
спрат, ЦГ, сређен, усељив,
35.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (183250)
КОТЕЖ 2, двособан, 60 м2,
ВП, ЦГ, усељив, 30.000.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (183250)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

КОТЕЖ 1, једноипособан,
40 м2, IV спрат, ЦГ, 22.000,
договор. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (183250)
СТРЕЛИШТЕ, једноипособан,
41 м2, ВП, ЦГ, усељив, 23.000,
договор. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (183250)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53
м2, III спрат, ЦГ, 32.000,
договор. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (183250)
ПРОДАЈЕМ хитно, Тесла,
трособан 61 м2, X, 30.000,
Стрелиште, нов, I, TA, 44
м2, 25.000. „Ковачевић”,
060/505-10-50, 064/317-9130. (183250)
ПРОДАЈЕМ хитно, Тесла,
једноипособан, ВП, 49 м2,
ЦГ, 29.500. „Ковачевић”,
060/505-10-50, 064/317-9130. (183250)
ПРОДАЈЕМ, Стрелиште,
двособан, II, ЦГ, 57 м2,
30.500.
„Ковачевић”,
060/505-10-50, 064/317-9130. (183250)

ГАРСОЊЕРУ већу, новије
намештену, издајем. Интернет, КТВ, грејање, близу
центра.
065/870-27-00.
(183225)
ПРОДАЈЕМ салонски стан
у строгом центру, 86 м2, ЦГ.
061/520-05-15. (183271)
НОВ неусељен стан, Тесла,
код пијаце, 37 + 12 м2, галерија (дуплекс), једнособан +
галерија, леп и миран крај,
квалитетна зграда, IV, нема
лифт, 19.500, без посредника. 065/567-56-78. (183269)
СТАН, Тесла, Љубомира Ковачевића, 48 м2, (Л), други
спрат, ТА, тек измењене водоводне и струјне инсталације, продајем. 063/826-9709, „АГ Економик”. (183314)
ПРОДАЈЕМ стан у Панчеву, Матије Гупца 46, 63 м2,
новоградња. 063/493-965.
(183346)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
мањи, Котеж 1, трособан,
88 м2, ексклузиван, хитно.
064/237-32-87. (183355)
ПРОДАЈЕМ одличан двособан стан, ЦГ, I спрат, Котеж
1. 064/323-91-93. (183362)

ПРОДАЈЕМ, Котеж 2, једноипособан, приземље, 51
м2, 30.000. „Ковачевић”,
060/505-10-50, 064/317-9130. (183250)

ПРОДАЈЕМ одличан трособан стан 70 м2 + три терасе,
Стрелиште. 064/323-91-93.
(183362)

ВЕЛИКИ избор кућа и станова. Агенција „Ковачевић”,
060/505-10-50,
064/317-91-30. (183250)

НОВА Миса, I спрат, 35 м2,
гаража у сутерену, може
замена за кућу у Долову.
013/372-824, 061/678-8438. (183363)

КОТЕЖ 1, гарсоњера, III,
ЦГ, 25 м2, 18.000. „Премиер”, 352-489, 063/800-4430. (183300)

ЦЕНТАР, нови укњижени,
гарсоњера, 24 м2, једнособан
37 м2, 37 м2 + галерија, власник. 063/208-352. (183384)
ПРОДАЈЕМ нов стан, 52 м2,
Тесла, четврти спрат,
20.000 евра. Тел. 062/16094-76. (183393)
ПРОДАЈЕМ двособан стан, 57
м2, центар Стрелишта, I спрат.
062/844-50-59. (183394)

СОДАРА, двоипособан, III,
ЦГ, 65 м2, лифт, 38.500.
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (183300)
ТЕСЛА, двособан, III, ЦГ,
52 м2, лифт, 32.000. „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (183300)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, II,
57 м2, ЦГ, лифт, 31.000.
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (183300)
ЦЕНТАР, двособан, III, 55
м2, ЦГ, две терасе, 38.000.
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (183300)
СОДАРА, једнособан, II,
ЦГ, 33 м2, лифт, 24.000.
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (183300)

ИВАКС, велики избор станова, кућа, плацева на разним локацијама. 064/37680-83. (183395)
ПЛАЦ на Кудељарцу, 30
ари, 58 м2, њива прве класе,
15.000 евра. 060/077-71-65.
(183397)
СТРЕЛИШТЕ, близу „Авив
парка”, 56 м2, VII од 8,
31.000, власник. 064/44868-29, 361-836. (183396)
ХИТНО два трособна у новој кући, незавршено,
70.000 евра. 341-789.
(183398)
ПРОДАЈЕМ, Содара, двособан стан. 063/314-877.
(183403)

УЖИ центар, 55 м2, III,
40.000, 26 м2, ЦГ, 14.000.
„Леа”,
064/340-37-14.
(183290)
ПЕПЕЉАРЕ, 58 м2, I, TA,
укњижен, повољно. 319446,
064/130-38-29,
„Трем”. (183288)

ИЗДАВАЊЕ

ХИТНО двособан, празан,
зграда, Стрелиште, Душана
П.
Шанета,
повољно.
065/234-34-25. (СМС)
ИЗДАЈЕМ
ненамештен
стан, 62 м2, Котеж 1, зграда,
ЦГ, телефон. 063/152-4309. (СМС)
СТАН трособан, празан, реновиран, приземље, двособан, намештен, Котеж 1.
061/225-16-43. (СМС)
ИЗДАЈЕМ потпуно намештену гарсоњеру с парним
грејањем
у
центру.
063/860-30-22. (СМС)
ИЗДАЈЕМ ненамештен стан
на Стрелишту, реновиран,
80 евра, приземље, централно. 066/432-820. (СМС)
ИЗДАЈЕМ једноипособан,
намештен стан, у центру.
065/296-20-14. (СМС)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, центар, ТА, зграда,
на дуже, озбиљној особи.
064/477-28-27.
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Содари, ЦГ, први спрат,
звати после 18 сати.
062/220-466. (182436)
ИЗДАЈЕМ станове, двособан и двоипособан, на Котежу
2.
062/342-486,
064/501-03-83. (182598)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
ненамештен стан, Котеж 2.
064/288-00-91. (182709)
ИЗДАЈЕМ стан, намештен,
комплетно, грејање, клима,
видео надзор. 063/808-4063,
061/613-39-13,
064/452-42-70. (182744)
ТЕСЛА, код „Авива”, издајем, екстра, двособан, ЦГ,
клима, 150 евра. 069/23534-96. (182459)
ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Тесли, Славка Родића
12, ненамештен. 063/80403-44. (182925)
ИЗДАЈЕМ стан у центру.
063/870-07-98, 063/878-5683. (182931)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ једнособан стан на Стрелишту,
празан, ЦГ, 38 м2. 064/86623-57. (182932)
ИЗДАЈЕМ леп једнособан стан,
у лепом делу Тесле. 064/84292-11, 313-893. (182934)
ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан
на
Стрелишту.
063/233-443. (182936)
ИЗДАЈЕМ двособан ненаметшен стан на Новосељанском
путу.
Тел.
064/137-48-67. (182939)

КОД „Авива”, Тесла, издајем
намештен једнособан стан самцу. 069/353-07-57. (182953)
У САМАЧКОМ издајем намештену гарсоњеру самцу.
065/353-07-57. (182952)

МЕЊАМ гарсоњеру на
Стрелишту, 30 м2, за већи,
моја доплата. 064/218-1572. (183411)
ГАРСОЊЕРА, центар, 12 +
8 м2, реновирана, комфорна, 9.000. „Јуричан”, 346737. (4582)

ПРОДАЈЕМ двоипособан, 72
м2, Котеж 2, због одласка из
Панчева, хитно. „Весна два”,
066/937-00-13. (183248)

ПОТРАЖЊА

ПРОДАЈЕМ леп двособан,
Содара, 58 м2, плус тераса,
договор. „Весна два”,
066/937-00-13. (183248)

КУПУЈЕМ мањи двособан
стан, без посредника, Котеж, Тесла, исплата одмах. Тел. 063/286-125.
(182955)

ЦЕНТАР,
двоипособан,
комфоран стан, II, ЦГ,
лифт, укњижен, 65.000.
064/188-42-64. (183275)

СТАНОВИ

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, Котеж 2, повољно.
064/212-53-94. (182947)

ЦЕНТАР, двособан, 55 м2,
38.000, трособан, 63.000,
улично 45, 14.000. „Јанковић”, 348-025. (183294)
КОТЕЖ 2, двособан, 56,
30.000, Стрелиште двособан, 57, 30.000, трособан,
80, 39.000, Зеленгора двособан, 22.000, Војловица, 8
ари, 12.000. „Јанковић”,
348-025. (183294)
СОДАРА, једнособан, 33,
24.000. „Јанковић”, 348025. (183294)

ОГЛАСИ

СТАНОВИ

КУПУЈЕМ станове на свим
локацијама, исплата одмах.
060/745-05-75. (183256)

ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, посебан струјомер, Цара Лазара 119-а.
252-13-57. (182959)
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан, 80 евра, Котеж 1, ЦГ. 063/104-68-88.
(182965)
ДВОСОБАН с паркингом,
двориште и гарсоњеру,
Спортски центар, Миса.
064/363-60-08, 013/615516. (182966)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ двособан,
ненамештен стан, трећи
спрат, Тесла, централно грејање. 061/187-35-25. (182976)
ИЗДАЈЕМ намештену собу
за самца с употребом купатила. 013/371-262. (182982)
ИЗДАЈЕМ 40 м2, ЦГ, лифт,
намештен, за једног или
двоје.
064/151-13-85.
(182989)
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ОГЛАСИ

ВЕОМА повољно издајем
кућу,
строги
центар.
063/213-171. (173075)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, полунамештен, ТА,
центар. Контакт од понедељка
063/810-27-74.
(184230)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Тесли и продајем. Тел.
064/973-16-56. (183085)

СОДАРА, издајем једнособан стан. 060/335-42-00.
(183221)

ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан, Котеж 1, ЦГ.
063/164-61-70. (183000)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан. 062/861-66-15.
(183091)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан. Тел. 066/631-3180. (183228)

ДВОСОБАН празан стан,
строги центар, 120 евра.
301-165. (182998)

ДВОСОБАН, строги центар.
063/131-41-15. (183091)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, нова Миса, ТА,
кабловска. 064/231-23-59.
(183232)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ стан, Тесла, једноипособан, ЦГ, полунамештен, реновиран. 063/436778. (182989)

ИЗДАЈЕМ собе за теренце и
самце. 064/305-73-01. (183076)

ИЗДАЈЕМ празан стан, 54
м2, Котеж 2. Тел. 251-07-96,
065/910-36-52. (183001)

ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан у згради, ТА пећ,
Содара.
013/344-167,
064/950-23-40. (183097)

ИЗДАЈЕМ једнособан, полунамештен стан на Содари, ЦГ, 100 евра, звати после 16 сати. 064/111-08-68.
(183014)

ИЗДАЈЕМ стан, мања кућа,
посебно у дворишту, Рибарска 110. Тел. 060/33770-46. (183079)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Котежу 2.
063/224-528. (183009)

ТЕСЛА, једнособан, реновиран, комплетно намештен стан, ТА, клима.
063/277-025. (183110)

ИЗДАЈЕМ кућу на Котежу
1.
Тел.
063/386-277.
(183030)

ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан на Стрелишту.
064/832-80-91. (183118)

ИЗДАЈЕМ стан, опремљен,
може и празан, 50 м2, Котеж
1. 065/665-75-10. (183035)

ИЗДАЈЕМ стан, двособан, 55
м2, ТА, у центру код нове Поште. 064/134-06-08. (183162)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештен
стан у центру, 55 м2, грејање, клима, телефон, интернет, 55 м2. 063/211-115.
(183235)
СТРЕЛИШЕ, кућа, грејање,
издајем већи намештен
стан, једнособан. 362-406,
064/218-83-45. (183132)
ИЗДАЈЕМ намештен стан,
Котеж 2. Тел. 063/759-1731. (183143)
ИЗДАЈЕМ намештен стан у
кући на Стрелишту, посебан улаз, ЦГ, клима, телефон, кабловска. 063/75943-95. (183145)
ИЗДАЈЕМ двособан стан у
згради, Тесла, ЦГ, вреди
погледати. Тел. 251-83-88,
063/863-82-00. (183148)
ИЗДАЈЕМ на дуже лукс
двособан стан у центру, за
две особе, приземље, паркинг, грејање, клима, телефон, интерфон, полунамештен.
064/199-20-18.
(183149)

ИЗДАЈЕМ стан, 45 м2, намештен, сређен, паркинг,
подрум, таван, двориште.
064/616-60-76. (183042)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
кабловска, интернет, ТА
грејање, повољно, Банијска
6. Тел. 378-093. (183039)
НАМЕШТЕН, центар, Општина, 30 м2, ЦГ, зграда,
издајем. 063/816-77-96.
(183055)
ИЗДАЈЕМ стан у центру
Стрелишта, 45 м2, ЦГ, ненамештен, повољно, усељив.
063/225-714. (183059)
СТАНОВИ, трособан празан, двособан намештен,
приземље, близу Аутобуске, пијаце. 061/721-15-84.
(183064)

ИЗДАЈЕМ ненамештену гарсоњеру у Самачком хотелу. Ивана, 064/288-00-99. (183164)
ИЗДАЈЕМ у центру празан
стан, 56 м2, ЦГ. Тел.
064/357-17-36. (183166)
ИЗДАЈЕМ трособан ненамештен стан у центру. 013/303834, 064/178-42-42. (183170)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
полунамештен стан на Миси. 064/274-00-63, 371-077.
(183172)
САМЦУ/САМИЦИ намештена соба с купатилом,
све посебно, улаз, струја.
064/866-23-86. (183125)
ИЗДАЈЕМ двособан реновиран ненамештен стан, грејање ТА. 063/601-037. (183129)
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ПОВОЉНО изнајмљујем
леп трособан стан на Стрелишту.
064/064-95-65.
(183152)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ стан од 52
м2, на Котежу 2, цена договор. Информације на
063/156-54-53. (183186)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, приземље, С. Милетића. Тел. 065/808-54-53.
(183180)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на Тесли са централним грејањем, студенту, студенткињи.
013/251-28-80.
(183185)
ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Стрелишту. Тел. 063/84339-70. (183190)
ЦЕНТАР, издајем намештену собу. 063/761-03-56.
(183195)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ собу близу
центра града. 064/850-7033. (183247)
ЈЕДНОСОБАН, 27 м2, II,
TA, на Тесли, намештен,
реновиран, искључиво самцима.
069/339-04-67.
(183245)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, 36 м2, намештен, у
Паневу. Ул. М. Драгичевића, Котеж 1, цена 130 евра.
Контакт 060/323-31-12. (и)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру.
064/155-65-70.
(183252)
НАМЕШТЕН
двособан
стан, мањи, издајем, КТВ,
етажно грејање, центар.
060/555-85-62. (183285)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у ширем центру,
грејање етажно. 060/04048-11. (183274)

НЕНАМЕШТЕН, М. Требињца, 34 м2, ЦГ, клима,
може и као пословни простор.
063/777-29-71.
(183370)
ИЗДАЈЕМ кућу, полунамештену,
с
двориштем.
062/150-78-42. (183371)
ИЗДАЈЕМ
двоипособан
празан, центар, једнособан
намештен Тесла. „Перфект”,
013/334-536,
064/348-05-68. (183372)

ПОВОЉНО продајем локал
25 м2, Карађорђева 22.
063/263-025. (182623)

ИЗДАЈЕМ нов локал у центру, 92 м2. 066/305-566.
(183187)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ локал, 40 м2, на прометном
месту, Ул. Димитрија Туцовића,
Панчево.
Тел.
063/889-93-11, 063/867-4025. (182924)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ локал 15 м2, тржни центар код
Суда. 069/663-773. (183175)

ЦЕНТАР, 50 м2, преко пута
новог бувљака, 70 м2, издавање.
063/240-817.
(182978)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан на Содари.
063/861-42-84. (183286)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ производно-пословни простор
340 и 170 м2, стара „Утва”.
063/774-76-40. (183240)

ИЗДАЈЕМ једнособан ненамештен стан на Содари,
паркет, ЦГ, лифт, кабловска и интернет. 064/88832-63. (183293)

ИЗДАЈЕМ једнособан ненамештен стан у згради, центар Стрелишта. Тел. 362274. (183298)
НАМЕШТЕН двособан мањи стан, издајем. КТВ, грејање, паркет, близу центра.
061/689-86-22. (183285)

ИЗДАЈЕМ стан, 48 м2, Стрелиште, ЦГ, високо приземље, празан. 063/248-683.
(183378)
ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан, 45 м2, центар, ВП, ТА,
телефон, интерфон. Тел.
251-01-65. (183332)
ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан, шири центар.
064/489-65-50. (183383)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Тесла, ЦГ, код „Диса”, беовоза.
061/197-90-80.
(183310)

ДВОСОБАН стан, 55 м2, ЦГ,
III спрат, клима, интерфон,
Котеж 1. 064/149-42-23.
(183385)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли,
преко пута „Авив парка”.
064/255-86-58. (183313)

ИЗДАЈЕМ намештен стан.
061/153-07-43. (183387)

ЈЕДНОСОБАН, Стрелиште,
издајем намештен стан.
064/842-92-10. (183315)
ИЗДАЈЕМ мањи једнособан
стан у згради на Тесли, ЦГ,
комплетно намештен, 100
евра + депозит. 064/88424-37. (183325)
ИЗДАЈЕМ кућу. 013/371995, 063/214-387. (183322)
ИЗДАЈЕМ стан, мањи, намештен, депозит, самцима.
064/867-48-68. (183324)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан и собу с купатилом,
намештено, грејање ТА,
центар, повољно. 064/45700-87. (183338)
ПОВОЉНО издајем мањи
намештен стан, ужи центар.
063/810-92-39. (183351)
ИЗДАЈЕМ сређен ненамештен стан, ЦГ, I спрат, Котеж 1. 064/323-91-93.
(183362)
ИЗДАЈЕМ кућу на старој
Миси од 47 м2. 062/859-1098. (183354)
ИЗДАЈЕМ двособан стан у
Зеленгори. 065/891-09-87.
(183367)

ИЗДАЈЕМ пекару, продавницу, разрађену с комплетним инвентаром, на главном путу, у Јабуци.
063/351-709. (183207)
ИЗДАЈЕМ локал у приземљу и стамбено-пословни
простор
на
спрату.
066/110-870. (183224)

СОБА с реновираним купатилом и кухињом, Тесла, 50
евра.
063/453-963.
(183292)

ИЗДАЈЕМ трособан празан
стан на Котежу 1. Тел. 317313. (1832979

ИЗДАЈЕМ локал, Његошева, шеталиште, центар, два
излога, 60 м2. 063/745-6426. (183202)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, месечно плаћање,
повољно, центар града.
065/691-88-23. (183402)

ИЗДАЈЕМ локал на новој
Миси, 37 м2, договор.
060/760-74-71. (182928)
ИЗДАЈЕМ нови локал, 76
м2, на прометном месту,
шлеперски прилаз, три капије, за све намене.
064/026-90-54. (182933)
ИЗДАЈЕМ халу 24 х 9 х 5,5,
опремљене канцеларије,
130 м2, ограђено двориште,
видео надзор, wi-fi, и помоћне објекте поред Рафинерије. 060/321-53-60. (182938)

ИЗДАЈЕМ 50 м2, погодно за
радионицу или магацин.
063/777-27-08, 013/355575. (183289)
ИЗДАЈЕМ гаражу, магацин,
52 м2, 10 х 5 х 3. 616-024,
063/747-95-26. (183304)
ИЗДАЈЕМ локал од 26 м2, у
Панчеву, Немањина 8, екстра локација. 064/184-8750. (183377)
ИЗДАЈЕМ локал, центар,
паркинг дозволе, веома повољно, месечно плаћање.
065/691-88-23. (183402)

ПРОДАЈЕМ локале од 39 и
81 м2 на Стрелишту. Тел.
064/267-71-74. (183004)

ПОСАО

ИЗДАЈЕМ локал у Немањиној бр. 8, 20 м2, поред пијаце. 063/853-93-29. (183022)

ПОТРЕБНИ промотери за
рад на терену. 062/860-3905. (182149)

ХИТНО продајем локал 13
м2, у Његошевој, 5.000 евра
фиксно.
060/027-10-46,
066/345-009. (183005)

ПИЦЕРИЈИ потребни пица-мајстори с искуством.
063/338-332. (182917)

ПОНУДА

ИЗДАЈЕМ намештене станове, 70, 80 евра, код хотела „Тамиш”. 064/122-4807. (183399)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан у Зеленгори, 44 м2, ненамештен. 061/159-74-50.
(183409)
ИЗДАЈЕ се дворишна намештена гарсоњера, Стеријина улица, код „Авив парка”.
060/333-01-50. (183414)

ИЗДАЈЕМ локал, 45 м2, у
центру Панчева. 060/33352-60. (183087)

ПОТРЕБАН возач шлепера.
Тел.
064/873-88-11.
(182926)
НОВООТВОРЕНОЈ продавници воћа и поврћа потребне раднице са искуством.
Тел. 063/755-35-20. (183034)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал од 21 м , у
Панчеву, Ж. Зрењанина 13.
064/184-87-50. (183099)

ИЗДАЈЕМ локал у пешачкој зони поред Музичке
школе, 80 м2. 064/324-1182. (182389)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у кафићу, трговински плато код Зелене пијаце, кафић „Петица”. Доћи лично
од 15 до 17 сати. (183114)

ИЗДАЈЕМ опремљену бившу адвокатску канцеларију
у центру. 064/668-87-78.
(182388)

ПОСЛОВНИ простор за издавање, угао Светог Саве и
Светозара Шемића преко пута бувљака, 80 м2, центрлано
грејање, клима, телефон,
аларм, излози, ПВЦ столарија, употребна дозвола, најбоља локација код бувљака.
Тел. 063/218-830. (183115)

ПОСЛОВНИ простор 40 м2,
приземље, ЦГ, центар, могућност адаптације у стан.
064/942-53-22. (182427)

ИЗДАЈЕМ локал 25 м2, Карађорђева 33. 346-448,
продавница, магацин, месара. (183117)

ПОТРЕБАН пекар, хлеб, пециво, продавачица, сменски
рад, пекара „Маргарита”.
064/120-09-42. (183183)

2

ПОТРЕБНИ тапетари у производњи намештаја, Панчево.
064/111-22-56.
(183158)
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ПОСАО
ПОНУДА

КРОЈАЧКОМ салону потребна радница за рад у поподневним
сатима.
061/607-69-10. (183265)
ПОТРЕБАН возач са Д-категоријом. 062/819-59-11.
(183299)
ПОТРЕБНА радница у кухињи, рад на роштиљу и каси. 069/726-862. (183500)
ПОТРЕБНА радница за рад
на каси у месари, стални
радни однос. 063/362-427.
(183331)
РЕСТОРАНУ потребна жена за менаџер маркетинг
посао,
с
искуством.
063/152-09-34. (183334)
САЛОНУ „Даца”, потребан
мушко-женски фризер с
искуством, из Панчева.
064/201-18-39. (183380)
ЗБОГ отварања новог локала ћевабџиници „Хало Лесковац” потребне раднице.
063/897-55-04. (183390)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ФИЗИОТЕРАПЕУТ врши
масаже, рефлексологију,
лечење кичменог стуба,
Нови Бечеј. Тел. 060/16977-42. (СМС)
ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим и великим кипером. 064/664-8531. (СМС)
МАСАЖА за даме код вас.
064/069-72-45. (СМС)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА, машински сечемо зидове, руски кондор, сезонски попуст.
060/691-01-13,
060/330-72-08. (177984)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабина, бојлера, славина, котлића.
063/836-84-76. (181631)
ОСНОВЕ електротехнике,
часови, професор с искуством.
062/801-97-58.
(179394)
КОМБИ превоз робе и селидбе. Слободан. 064/34800-08. (162115)
МОЛЕРСКИ радови, мајстори из Падине. 063/74677-58, 668-100. (178641)
МЕДИЦИНСКЕ сестре, давање терапије, купање и нега болесника. 063/737-5960. (182093)
ЧАСОВИ: математика и биологија, све, хемија и физика, за основце. 060/50703-33. (182660)

МАЛТЕРИСАЊЕ, реновирање кровова, зидање, бетонирање, демит фасаде,
повољно. 063/865-80-49.
(182950)
БРАВАР, заваривач, израда, ограде, решетке, капије,
надстрешнице, застакљивање тераса. 062/816-33-84.
(182952)
ПОВОЉНО
спремање.
063/848-04-12. (182953)
СПРЕМАМ станове или чувам
децу.
Искуство.
064/887-18-83. (182953)
ТВ и сателитске антене,
монтирање, дигитализација
вашег телевизора преко антене.
064/866-20-70,
013/352-565. (182956)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушење купатила, канализације, замене, поправке, повољно, одмах. 331-657,
064/495-77-59. (182969)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА, машински сечемо влажне зидове,
руски
кондор.
060/691-01-13. (1782983)
СТОЛАР тражи посао, кухиње, плакари по мери,
столарија, поправке и преправке.
064/176-88-52,
371-274. (182986)
ВОДОИНСТАЛАТЕР ради
купатило, одгушења, замена славина, бојлера, повољно.
060/521-93-41.
(182992)

ШАМОТИРАМ шпорете за
ложење, пећи, чистим каљеве пећи, тражим посао.
064/437-64-33. (183082)
ДВЕ озбиљне жене неговале би старију особу, 24 сата, договор. 061/667-01-69.
(173105)
МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови.
Тел. 251-19-81, 063/852-2243. (183107)
ПРЕВОЗ робе, ствари, камионом од 2 тоне, селидбе,
повољно. 065/361-13-13.
(183112)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКЕ
радове радим педантно,
квалитетно. Молер тражи
посао. Тел. 013/233-38-64,
063/738-58-02. (183139)

ГЛЕТОВАЊЕ,
кречење,
гипсани радови, фарбање
столарије, чисто, квалитетно. 063/864-67-16, Влада.
(183257)
ОЗБИЉНА жена с искуством негује старија лица,
радним данима, ради одржавања хигијене стамбеног
простора. 060/740-35-03.
(183410)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: поправка старе, уградња нове
инсталације, машинска одгушења
санитарија.
062/382-394. (183268)
ЧАСОВИ финансијског рачуноводства за средњу
школу
и
факултете.
065/527-69-00. (183280)
ДРВОСЕЧА исећи ће свако
дрво које вам смета.
063/369-846. (183283)

НЕМАЧКИ и енглески,
преводилац тражи посао.
Тел. 317-411, 069/317-4111. (183003)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, адаптација купатила, поправке,
преправке, одгушење канализације одмах. 061/64896-62. (183287)

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, 20 година искуства,
јефтино, долазим. 013/25178-97,
063/782-51-48.
(183010)

ТРАНСПОРТ робе, селидбе
с утоваром или без њега,
тражим посао. Никола.
061/159-74-73, 351-907.
(183295)

МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика,
пријемни, месечно плаћање, професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (1783029)
ЧАСОВИ енглеског језика,
ученицима основне школе.
013/344-620. (183046)
НЕГОВАТЕЉИЦА пружа
услуге, неге старих, болесних, на сат, потреби.
060/366-63-69. (183044)
ВОЗИО би шлепер бесплатно, потребно ми је искуство, имам Б, Ц, Е категорију. Возио сам камион соло пет година. 063/819-3005. (183058)

ЧУВАЊЕ деце и кување по
потреби. Брачни пар, интелектуалци. 069/322-69-29.
(183159)
ЧУВАЊЕ деце, професорка
књижевности. 063/750-6685. (183159)
КЕРАМИЧАР, квалитетан,
повољан с дугогодишњим
искуством. 063/191-69-75.
(183161)

ВРШИМО све врсте физичких послова, селидбе, утовар/истовар робе, копање,
сечење и цепање дрва, рашчишћавање терена, чишћење подрума, тавана и шупа
и сви слични послови. Дејан, 063/440-97-00, 341571. (183296)

НАДСТРЕШНИЦЕ, терасе,
капије, ограде, веранде, гараже, тражим посао. Тел.
312-408, 064/926-59-43.
(183168)
ДУБИНСКО прање унутрашњости аутомобила, меблираног намештаја, керхер професионал. Наташа,
060/361-47-41. (183151)

ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и лакирање. 061/314-90-18, 601892. (183040)

МАТЕМАТИКА, часови за
основце, повољно. 065/46741-55. (173189)

УСЛУЖНО черупање живине, долазимо по живину и
враћамо
очишћено.
060/322-47-42. (183306)

УНОШЕЊЕ угља, пелет,
брикет, дрва и цепање.
064/163-56-47. (183067)

ОРЕМ и фрезујем баште
малим трактором. 064/16358-85. (183178)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради:
одгушење
канализације,
адаптације купатила, сервис,
повољно, одмах. 377-930,
064/586-85-39. (183307)

НЕГА старих, болесних, инвалидних лица, целодневна
нега, заказивање и превоз
до лекара. 063/868-04-51.
(183084)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, ТА пећи,
индикатора, инсталација.
Мића.
064/310-44-88.
(182818)

НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима, сигуран успех.
Тел. 352-892, 061/656-0404. (183088)

МАТЕМАТИКА,
часови
(основци, средњошколци,
студенти). Дипломирана
професорка математике.
Успех, скоро сигуран. 343370. (182944)
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РАДИМО све физичке послове: рушења, утовари шута, одношење непотребних
ствари, обарање стабала,
итд.
064/122-69-78.
(182946)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање паркета. 013/602-701, 064/34179-60. (182721)

ОБАРАЊЕ стабла, рушење
кућа, одношење ствари, бетонирање, кошење, итд.
060/035-47-40. (182946)

ОГЛАСИ

МАСАЖА, веома повољно,
парцијална и цело тело, само женске особе. Тел. 311861,
063/812-06-89.
(193102)
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством, квалитетно, педантно, повољно.
064/252-51-75. (183104)
СТРУЧНА нега старих, болесних и инвалидних лица.
Могућа целодневна нега и
пратња до лекара. 066/429143. (183084)

СПРЕМАМ станове и куће,
пеглање, чување деце, помоћ старијим особама.
Александра, 060/548-5149. (183191)
СЕЧЕЊЕ дрвећа, вађење
пањева, крчење, кошење,
фрезовање баште. 064/19617-32. (183214)
ЗИДАЊЕ, малтерисање,
поправка кровова и олука.
Тел.
066/944-55-90.
(183217)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправка, израда инсталација, ТА пећи,
бојлера, најјефтиније у граду. 063/804-57-99. (183208)

ПРОФЕСИОНАЛНА масажа, медицинска леђа, антицелулит, релакс. Неша,
064/458-70-12, Данијела,
062/824-01-95. (183309)
ЛОГОПЕД, индивидуални
рад с децом. 064/121-17-92.
(183328)
КЕРАМИКА, водовод, квалитетно, поуздано, повољно. 063/318-780. (183324)
СПРЕМАЊЕ станова, кућа,
локала, пеглање. 013/25128-97,
061/366-65-65.
(183332)
ЗА НЕГУ и помоћ болесној,
инвалидној особи. Тел.
060/616-82-58. (183339)

МАСЕРКА – релаксациона
масажа целог тела, парцијална масажа. Тел. 062/81717-31, СМС. (183235)

СЕРВИСЕР свих врста бојлера и веш-машина, тражим посао. Тел. 312-408,
064/926-59-43. (183342)

ШПОРЕТЕ, пећи на чврста
горива поправљам, продајем. Илић. 064/114-97-57.
(183247)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, с искуством, тражи посао. 064/120-77-64.
(183365)

ОДГУШЕЊЕ одвода и канализације специјалним машинама, може преко рачуна. Acqua”, 062/532-346.
(183131)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге.
Александар,
013/351-073, 064/157-2003. (183358)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ Борис, селидбе
Борис комбији, камиони,
екипа радника 0–24 сата, за
вас и недељом радимо.
Изаберите најбоље! Овог
месеца са овим исечком из
новина, попуст на све селидбе и превозе 10 одсто.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbepancevo-bor i s . s e r . r s . (183092)

СЕЛИДБЕ Дејан нуди услуге превоза, транспорта робе камионима, комбијем,
монтирање, утовар, истовар, одвоз непотребних
ствари, заштита намештаја
обезбеђена. 064/051-83-81.
(182154)

СЕЛИДБЕ станова, локала,
кућа, магацина, екипа радника, све по вашој жељи, за
фирме специјали попусти,
бесплатан долазак и процена посла. Борис, 013/352536, 063/253-028, 064/44466-74.
bomboncicb@gmail.com, www.selidbepancevo-bor i s . s e r . r s . (183092)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ комби теретни, на дан. 062/196-5304. (183369)
МАТЕМАТИКА, физика,
часови повољно, професор
тражи посао. 064/180-4525. (183406)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 062/15602-07,
064/317-10-05,
„Скочко”. (183374)
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. (177371)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА „План
Б”. 064/613-74-68. (и)
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-3018. (181806)
ТЕПИХ сервис, прање тепиха, мебла и унутрашњост
аутомобила. 066/333-557.
(181791)
СЕЛИДБЕ, превоз робе, камионом, радници, повољно. Вук, 013/365-051,
063/278-117, 064/176-9185. (181799)
РОЛЕТНЕ, венецијанери,
комарници, тракасте завесе, уградња, поправка.
063/775-96-08, 013/353923. (181432)
ПОВОЉНО превоз робе и
селидбе комбијем, цена по
договору. 064/147-14-77.
(181182)
РАДИМО зидање, бетонирање, малтерисање, поправка разних кровова.
013/664-491, 063/162-5389. (181987)
ПОСТАВЉАЊЕ и хобловање паркета. 063/812-08-51.
(182378)

СЕЛИДБЕ – Борис – комби
2 т, камиони 3-7 т, утоварна рампа, са или без радника, гаранција за безбедност
вашег намештаја, могућност складиштења ствари.
Борис,
013/352-536,
063/253-028, 064/444-6674.
bomboncicb@gmail.com, www.selidbepancevo-bor i s . s e r . r s . (183092)
СЕЛИДБЕ и превоз робе –
Борис – камионима, комбијима, екипа радника,
монтирање/демонтирање,
паковање ствари, кутије за
паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се без
стреса. Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-6674.
bomboncicb@gmail.com, www.selidbepancevo-bor i s . s e r . r s . (183092)
СЕЛИДБЕ Бомбончић – Борис, комплетна услуга селидбе камионима 3, 5 и 7 т,
комбијем 2 т, са или без
радника, у свим правцима,
плаћање могуће чековима
100 дана и преко рачуна.
Борис,
013/352-536,
063/253-028, 064/444-6674.
bomboncicb@gmail.com, www.selidbepancevo-bor i s . s e r . r s . (183092)
ПЕРФЕКТ, фасаде, зидање,
малтерисање, глетовање,
кречење, кровови, ламинати, керамика. 063/122-1439. (182539)

ШЉУНАК, песак, сејанац...
одвоз шута малим кипером
до 2 кубика. 065/334-23-38.
(183167)
ВОДОИНСТАЛАТЕР ради
купатила, одгушење канализације, замене, поправке. 331-657, 063/777-18-21,
064/495-77-59. (182969)
ЛИМАРСКИ радови, олуци,
окапнице, лајсне, кровопокривачки радови, санације
цурења, кровови, хидро и
термо изолација, израда и
монтирање. Најјефтиније.
Лимар Зоран, 065/540-9395. (182981)
ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче, мешалице за бетон. 064/35111-73. (182982)

СЕРВИС телевизора, продаја рисивера за дигиталну
телевизију, монтирање ТВ
антена. Дејан, 063/800-0196. (182993)
ВОДОИНСТАЛАТЕР и зидар,
одгушење купатила, канализације, адаптације купатила,
нова купатила, батерије, вентили, 24 сата, Долазимо одмах. 348-139, 064/151-82-64,
063/811-74-89. (182990)
СЕЛИДБЕ,
камионски,
комби превоз, екипа радника, одвозимо непотребне
ствари.
064/280-30-16,
063/731-77-67, 013/236-7731, Владимир. (183031)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
машински ископ, рушење
објеката и одвоз шута.
063/246-368. (181960)

СЕЛИДБЕ комбијем и камином, Војводина, Србија,
с брадницима или без њих,
најповољније.
Иван.
063/107-78-66. (183094)

ОГЛАСИ

Четвртак, 30.октобар 2014.

УСЛУГЕ

РОЛО-НАЈ вам нуди поправку, уградњу ролетни,
венецијанера, тракастих завеса, роло-комарника, хармо-врата, туш-кабина, роло-челичних заштитних
врата, тенди. Ми смо најквалитетнији, најјефтинији, с највећом гаранцијом.
Проверите. 013/344-594,
063/894-21-80. (183302)
СЕЛИЛДБЕ и превоз робе
камионом и комбијем већ од
1.500 динара, градска тура,
бесплатно монтирање и заштита намештаја, одвоз старих ствари на депонију, екипа радника, попуст на ванградске туре. 0–24 сата, ми
смо ту због вас, задовољан
клијент је наш једини циљ.
064/334-85-64, 063/811-9832, Поповић. (183276)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, шпорете,
бојлере, ТА пећи поправљамо с гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361, 064/12268-05. (183260)

ПРЕВОЗ кипером, повољно, песак, шљунак, сејанац,
ризла, одвозимо шут.
064/354-69-94. (183083)

ЕЛЕКТРОСЕРВИС
„Лукић”, поправља веш-машине, бојлере, шпорете, фрижидере, пећи, електроинсталације. 060/180-02-83,
013/251-28-97. (183332)

КИРБИ, дубинско усисавање, прање тепиха, намештаја. Мики, Тибор. 258-30-62,
065/329-49-07. (183196)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
машински ископ, рушење
објеката и одвоз шута.
063/771-55-44. (181966)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево, даље, цена договор.
063/193-22-29,
013/366-843. (183249)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, водоводне адаптације,
замена вирбли, вентила,
батерије и санитарије, све
за воду и канализацију,
0–24 сата. Долазим одмах.
Пензионерима екстра попуст.
013/235-39-21,
064/290-45-09, 061/348-2000. (183318)

РАЗНО

ДППП „ВИРТ” У СТЕЧАЈУ у Вршцу, Маргитски пут бб, матични број 08045160, ПИБ 100912686, којег заступа Агенција за приватизацију, Центар за стечај, у Београду, Теразије бр. 23, преко повереника Игора Дракула:

ОГЛАШАВАЈУ
издавање у закуп имовине јавним прикупљањем писаних понуда,
и то:

МОМАК, 40 година, слободан, жели познанство даме
до 55 година ради везе, повремених сусрета. 061/23926-72. (СМС)

Целина 1: Парцеле укупне површине 82 ха 57 а 93 м2, лист непокретности бр. 163 КО Ватин,
Целина 2: Парцеле укупне површине 26 ха 20 а 5 м2, лист непокретности бр. 16132 КО Вршац.

ТРАЖИ се љубитељ паса и
мачака који би радио у grooming салону. 065/468-2232. (183012)

Закуп се уговара на период од 20. новембра 2014. до 31. октобра 2015. године.
Осим закупнине закупац преузима обавезу да сноси и трошкове који настану по основу закупа, и то обавезе за
порез, водни допринос, пољарину, накнаду за одводњавање и наводњавање и све друге трошкове који настану поводом закупа.

ПОТРЕБНА старија жена
без обавеза за помоћ у кући. 013/367-064, 063/73069-73. (183253)
ВРЛО повољно изнајмљивање венчаница. 064/05330-72,
062/864-13-04.
(183401)
МУШКАРАЦ, 54 године, материјално обезбеђен, жели
да упозна жену или девојку
до 37 година, ради дружења,
излазака, звати око 21 сат.
013/352-203. (182507)

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник
РС” број 135/2004 и 36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
На основу захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, поднетог од стране носиоца пројекта „Telenor” d. o. o., Омладинских бригада 90,
Нови Београд, Секретаријат за заштиту животне средине донео је Решење број ХV07-501-251/2014, којим је утврђено да за Појекат базне станице мобилне телефоније „Панчево 11”, Карађорђева улица 91-а, на катастарској парцели бр. 1375/2 КО
Панчево, на територији града Панчева, није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину. Увид у донето решење може се извршити у Градској управи града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4, канцеларија 615.
На донето решење заинтересована јавност може изјавити жалбу Покрајинском
секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, у
року од 15 дана од дана објављивања обавештења, а преко овог органа.
(Ф-2177)
Последњи поздрав старом другу, пилоту

Радно време
благајне:
понедељком и
уторком од 8 до 20,
а осталим радним
данима
од 8 до 13 сати
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ЂОРЂУ МИТИЋУ
од чланова Аероклуба „Утва” Панчево
(126/183356)

28. октобра 2014, у 65. години, преминуо је наш вољени

А. Право на учешће на јавном прикупљању понуда имају сва правна и физичка лица која уплате новчани износ
за учешће на јавном прикупљању понуда на текући рачун стечајног дужника ДППП „Вирт” у стечају, у Вршцу, број
160-354878-17, Banca Intesa a. d., најкасније до 4. новембра 2014. године, и то:
– за целину 1 укупан износ од 200.000 дин.
– за целину 2 укупан износ од 90.000 дин.
Б. Предају потписане Изјаве о губитку права на повраћај новчаног износа за учешће на јавном прикупљању понуда.
Новчани износи за учешће на јавном прикупљању понуда понуђачима чија понуда не буде оцењена као најбоља биће враћени у року од пет радних дана од одржавања јавног прикупљања понуда.
Понуђач губи право на повраћај новчаног износа за учешће на јавном прикупљању понуда ако:
a. не поднесе понуду или поднесе понуду која не садржи обавезне елементе,
б. одбије да потпише уговор о закупу,
в. буде проглашен за закупца а не уплати закупнину сходно моделу који је изабрао при подношењу затворене коверте понуде.
Уколико уплаћује укупан износ закупнине унапред, закупац је дужан да га уплати у року од пет дана од обавештења стечајног управника о саглашавању Одбора поверилаца о прихватању понуђене цене. Закупцу је такође
омогућена динамика плаћања закупнине од 12 месечних једнаких рата којe доспевају до 5. у месецу за текући месец. Прва рата доспева у року од пет дана по потписивању уговора. Kао обезбеђење за исплату закупнине и трошкова по основу закупа закупац ће доставити банкарску гаранцију (неопозиву, првокласну, безусловну и наплативу на први позив) у износу већем за 20 % од укупно понуђеног износа закупнине за период закупа и с роком важења гаранције до 31. октобра 2015. год. Закупац је дужан да стечајном управнику достави банкарску гаранцију у року од осам дана од обавештења стечајног управника о саглашавању Одбора поверилаца о прихватању понуђене цене. Оригинал гаранције мора се доставити искључиво лично у канцеларији стечајне управе, Булевар Михаила Пупина 10-и/152, Нови Београд, у наведеном року, а најкасније до 15 сати последњег дана рока, по београдском времену (ГМТ+1). У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време и у назначеном квалитету.
Уговор о закупу биће потписан у року од три дана од дана уплате целокупне закупнине или, у другом случају,
достављања оригиналне банкарске гаранције.
Ако дође до ситуације да се доставе исте новчане понуде, приоритет ће се дати оној која садржи изјаву о плаћању укупне закупнине за цео наведени период унапред.
Уколико се не може одредити приоритет из претходног става из било ког разлога, стечајни управник ће прогласити јавно прикупљање понуда неуспешним.
Земљиште из овог огласа издаје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке. Закуподавац неће уводити у посед закупца.
Земљиште се не може издати у подзакуп без писмене сагласности закуподавца.
Након отварања понуда а пре потписивања уговора о закупу стечајни управник ће затражити сагласност Одбора поверилаца за закључење уговора о закупу.
Стечајни управник задржава право да након спроведеног јавног прикупљања понуда не закључи уговор о закупу ни са једним понуђачем. Такође, стечајни управник нема обавезу накнаде штете по било ком основу а поводом
учешћа на јавном прикупљању понуда.
Затворена коверта понуде мора да садржи:
– јасну и недвосмислену понуду у динарима без ПДВ-а с назначењем целине и укупним износом који се нуди за
предмет закупа за временски период закупа одређен у Огласу с потписом овлашћеног лица;
– потврду првокласне пословне банке да је сагласна да понуђачу изда банкарску гаранцију захтеваног квалитета и
у захтеваном износу и роком важења (прилаже се у случају да се понуђач одлучи за опцију плаћања у ратама);
– безусловну изјаву овлашћеног лица понуђача да ће закупнину исплатити унапред по упутима из Огласа (уколико се одлучи да исплати укупну закупнину унапред);
– извод из регистра привредних субјеката и ОП образац, ако се као потенцијални купац пријављује правно лице;
– овлашћење за заступање, oдносно предузимање конкретних радњи у поступку прикупљања понуда за закуп (за
пуномоћнике);
– потписану изјаву о губитку права на повраћај износа за учешће на јавном прикупљању понуда.
Понуде се достављају лично у затвореној коверти с назнаком „Не отварати – понуда за закуп пољопривредног
земљишта за Целину: ___” (обавезно навести целину из огласа) на адреси канцеларије стечајне управе: Булевар
Михаила Пупина 10-и/152 Нови Београд. Крајњи рок за доставу понуда је 5. новембар 2014. године, до 14 сати. Јавно отварање понуда одржаће се 5. новембра 2014, у 14.15 (15 минута по истеку времена за достављање понуда), у присуству комисије коју образује повереник стечајног управника и представника понуђача. У разматрање
ће се узети само исправне понуде које пристигну до назначеног времена.
Увид у детаљан списак имовине која се издаје може се извршити у договору с повереником Игором Дракулом
сваког радног дана, од 8 до 16 сати, тел. 063/243-238 или на е-mail: drakuligor@beotel.net.
Образац текста банкарске гаранције и изјаве о губитку права на повраћај износа за учешће на јавном прикупљању понуда може се доставити сваком заинтересованом понуђачу у договору с повереником Игором Дракулом,
сваког радног дана, од 8 до 16 сати, тел. 063/243-238 или на mail: drakuligor@beotel.net.

СЛОБОДАН ПЕТКОВСКИ
Поносни смо што си био део наших живота.

Последњи поздрав нашем школском другу

Синови: БОЈАН и АЛЕКСАНДАР, снаје САНДРА
и МИЛЕНА, унуци ИВАН, ЛУКА и АНДРИЈА
и брат СИНИША са супругом и децом
Сахрана ће се обавити у суботу, 1. новембра 2014, у 11
сати, на новом бежанијском гробљу у Београду.
(131/183413)

АНЂЕЛКУ ШТЕТИНУ

ДРАГОМИР ДРАКУЛА

Генерација Гимназије 1952/53. године

Последњи поздрав нашем вољеном брату и ујаку.
НАДА, МИЛЕНА и НЕБОЈША

(55/183100)

(56/183101)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Последњи поздрав баки и прабаки

Обавештавамо рођаке и пријатеље да је 26. октобра 2014. године
испустила своју племениту душу

ЛЕПОСАВА ЗЛАТАНОВИЋ

ЛЕПОСАВА ЛЕПА
ЗЛАТАНОВИЋ

ЛЕПОСАВА ЛЕПА ЗЛАТАНОВИЋ

Заувек ћеш живети у нашим срцима јер вољени
никада не умиру.

Нашој вољеној баки и прабаки последњи
поздрав.

Вољена мајко, заувек ћеш бити у нашим срцима.
Ћерка РУЖИЦА, зет АЛЕКСА, унуци НЕНАД и МЛАДЕН
и праунуке УНА и МАША

Унук НЕНАД, снаха ЕМИНА и праунуке
УНА и МАША

(120/183336)

Твоји најмилији: ВЛАДИМИР, САЊА, РУЖА,
ДРАГАНА и НИКОЛИНА
(68/183138)

25. октобра 2014. преминуо је

(121/183336)

27. октобра 2014. преминуо је

ДУШАН СТАНОЈЕВИЋ
1944–2014.
Заувек ћеш живети у нашим срцима.

ДУШАН ВУКЕЛИЋ

ВАЛЕРИЈА КОВАЧ

1944–2014.

1922–2014.

Ожалошћени: супруга ЈЕЛИЦА
и син МИРОСЛАВ
(111/183270)

Живот је леп кад даје, горак кад узима.
Заувек с нама у срцу.

Остали смо без деде.
Унука ТАМАРА, зет ДРАГАН и праунуке ДУЊА и ВАЊА

25. октобра 2014. преминуо је наш

Ћерка СЛАВИЦА и унук ВЛАДИМИР

(35/183051)

(92/183201)

27. октобра 2014. преминуо је

ДУШАН СТАНОЈЕВИЋ
1944–2014.
Почивај у миру!

ДУШАН ВУКЕЛИЋ

ВАЛЕРИЈА КОВАЧ

1944–2014.

1922–2014.

Ожалошћени: ћерка НАДА, унука ТАМАРА,
унук МАРКО и зет ИВАН
(112/183270)

Отишао си тихо, али нећеш из наших живота.
Ћерка ВЕСНА, зет ЗОРАН и унук РЕЉА
(34/183051)

Последњи поздрав мами од ћерке ЈЕЛЕНЕ
и зета ЂУРИЦЕ

С тугом и великим поштовањем опраштамо
се од

Поштованом

(89/183201)

Последњи поздрав комшији

Драга

ДУШАНУ
ВАЛЕРИЈЕ
КОВАЧ
ДУШКУ ВУКЕЛИЋУ

СТАНОЈЕВИЋУ
последњи поздрав.

1922–2014.

од комшија из улаза у Д. Петровића Шанета 26
(49/183077)

ЛЕЛА

ВАЛЕРИЈА КОВАЧ

Кумови ТАЛИЋИ

КОСАРА и СОТИР
МИЛИВОЈЕВИЋ

(110/183265)

(113/183270)

1922–2014.
Заувек ћеш остати у на-

27. октобра 2014. године преминула је наша драга

шим срцима.

Последњи поздрав бака Лели од унука
СИМКЕТА и МАРКА, снаје САЊЕ и праунука
ВУКА и ВИШЊЕ
(90/183201)

,ПАНЧЕВАЦ

Породице РАДОИЧИЋ
и ПАВЛОВ
(88/183200)

телефон:
013/301-150

Последњи поздрав Рaјкиној мами

МИЛУНКА ГРУЈИЋ

ДОБРИВОЈЕ

1931–2014.

СТАНКОВИЋ

Твој мили лик заувек ће нам остати у сећању.

ДОБРИВОЈЕ СТАНКОВИЋ
Ожалошћени: ћерка РАДОВАНКА,
зет АЛЕКСАНДАР, син МИРОСЛАВ,
унук НЕМАЊА и остала родбина
(99/183234)

МИЛИ
од МИМЕ, ГАГЕ, ДРАГАНЕ и ЈАСМИНЕ
(118/183320)

Тата, заувек ћеш остати у нашим срцима и сећању.
Почивај у миру!
Твоји: ћерка СОЊА, син СЛОБОДАН, снаја ЈЕЛЕНА,
унук МАТЕЈА и унука МИЊА
(129/183386)

Последњи поздрав
нашем комшији од
станара зграде
у Ослобођења
(130/183386)

Четвртак, 30. октобар 2014.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Последњи поздрав
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24. октобра 2014. изненада нас је напустио

БАНЕТУ

БРАНКО НИКОЛИЋ

ВЛАДИМИР СТАЈИЋ
1949–2014.

1969–2014.

У души су остали трагови као вечни симбол тебе, твог постојања и твог присуства.

Заувек ће те волети твоји: АЛЕКСАНДРА,
БОЈАНА и ОГЊЕН

од ПЕЛЕТА, ХЕРМИНЕ, НЕСТОРА и МЛАДЕНА
(84/183169)

Последњи поздрав пријатељу

Последњи поздрав сестрићу и брату

наш вољени супруг, отац и деда, али ће заувек живети у нашим срцима.
Ожалошћени: супруга ЈЕЛИЦА, ћерка АЛЕКСАНДРА, син
АЛЕКСАНДАР, зет ЖЕЉКО, снаја САЊА и унуци МАТЕЈА
и АНДРЕЈ

(33/183043)

(76/183150)

Последњи поздрав куму

Последњи поздрав нашем

БРАНКУ
БАНЕТУ

НИКОЛИЋУ
1969–2014.

ВЛАДИМИРУ СТАЈИЋУ

БАНЏИЈУ

Породица КОКОШКОВ

Ујак ЂУРИЦА и сестра
НАТАША

(95/183212)

(98/183227)

Последњи поздрав од КУКИЋА, СРБУЉА и ШУШЕ
(63/183124)

ВЛАДИМИРУ
СТАЈИЋУ

Најтужнији поздрав нашем

Последњи поздрав чика

Последњи поздрав
од НОРЕ, САШЕ, ДАДЕ
и МАЈЕ с породицом

СОФИЈА, ЛЕНА, МИМА и ДЕЈА
(57/183106)

(19/182999)

,ПАНЧЕВАЦ

Последњи поздрав

ВЛАКИЈУ

телефон:
ДРАГАНУ
1960–2014.

од његових пецароша.

(92/183201)

ДИВЦУ

БАНЕТУ

БАНЕТУ

од породица БРАКОВИЋ, ХИБЛОВИЋ и КУДРИЋ

013/301-150

Сестра ЕВИЦА, ЈОВАН
и СТАНКО

Памти те генерација
1960. из Омољице

(80/4582)

(3/182942)

Последњи поздрав драгом пријатељу и колеги

Последњи поздрав брату

Обавештавамо родбину
и пријатеље да је 21. октобра преминуо наш
драги

БРАНКУ НИКОЛИЋУ
1969–2014.
Брат РАДОВАН с породицом

ЖУТИ, ВЛАЈКО, БОЈАН, ГАЈА, ЈЕЛКА и ДЕЈА

(97/183227)

(58/183106)

ВОЈИСЛАВ
25. октобра 2014. изненада је престало да куца
племенито срце нашег супруга и оца

ПЕШИЋ

Последњи поздрав драгом пријатељу

Остаћеш заувек у нашим срцима.

СТОЈАНУ ЂУРОВИЋУ ЂУКИ

Ожалошћени: супруга
СЛАЂАНА, син СРЂАН
и ћерка ДРАГАНА
с породицама

од СЛАВИШЕ МАРИНКОВИЋА с породицом

СТОЈАНА ЂУРОВИЋА

(18/182991)

1962–2014.
Оставио је траг који се не заборавља, тугу и неиздржив бол.
Ожалошћени: супруга ДРАГИЦА, ћерка
СНЕЖАНА и син НЕМАЊА

СТОЈАНУ ЂУКИ ЂУРОВИЋУ

(20/183002)

Последњи поздрав комшији

Последњи поздрав поштованом
а породици искрено саучешће од породице
ИВАНОВИЋ
(17/182990)

(124/183348)

СЕЋАЊЕ

Драгом куму

ДРАГОСЛАВУ

СТОЈАНУ ЂУРОВИЋУ ЂУКИ

БАНКОВИЋУ
СЛОБОДАН СТАНКОВИЋ

СТОЈАНУ ЂУРОВИЋУ
последњи поздрав од породице ГАВРИЛОВИЋ
(77/183153)

Комшије, колеге и пријтељи у 7. јула 19-а,
19-б и 27-а
(101/183249)

31. X 2005 – 31. X 2014.
ЉУБИЦА, АЛЕКСАНДРА и ГОРДАНА

Станари у Душана
Петровића Шанета 3

(127/183376)

(52/183090)
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Годину дана откако нас је напустио наш
драги

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У недељу, 2. новембра, даваћемо четрдесетодневни помен нашем драгом супругу,
оцу, деди, свекру и брату

У суботу, 1. новембра, у
11 сати, на гробљу у Јабуци, даваћемо годишњи
помен драгом брату

3
Наша

ДАНИЦА
1990–2008.

МИЛОРАД ЈЕРЕМИЋ

РИСТИ

ПЕТРУ ХАКЕРУ

1935–2013.

МИТРЕВСКОМ

1941–2014.
Помен је одржан 25. октобра 2014, у родном месту у срцу Шумадије.
Твоји најмилији: супруга ЈАРМИЛА,
ћерка МИРЈАНА, зет ЖЕЉКО и унуци
МИЛОШ и ФИЛИП

(16/182987)

Никада те нећемо заборавити.

Породица ХАКЕР

(103/183259)

30. октобра 2014. навршава се годину дана од смрти
драгог стрица и деде

била је срећна у свом свету, а ми, њени најмилији, већ шест година тугујемо за њом.
Мама, МИОНА и ДУШАН,
бака и ујак с породицом

(83/183163)

Никада га неће
заборавити
његове сестре

Четрдесетодневни помен

(51/183089)

1. новембра 2014. даћемо четрдесетодневни помен нашем

ВЛАДИМИРУ
КОВАЧЕВИЋУ
ПИЖОНУ
Живимо с најлепшим
успоменама на тебе.
Недостајеш много.
Породица
МИЛОВАНОВИЋ

ВЛАДИМИР

МИЛОРАДА ЈЕРЕМИЋА

КОВАЧЕВИЋ

Увек ће те се сећати СЛАВКО, СЛАЂА и БИЉА
(114/183282)

Четрдесетодневни помен драгом

Последњи поздрав нашем

ВЛАДИМИРУ КОВАЧЕВИЋУ

ПИЖОН

С великим болом у срцу и неизмерном тугом у
души остајеш увек с нама.
Твоји мама и тата

Никада те нећемо заборавити.
Деда БОБАН
с породицом

(73/183146)

(64/183125)

Четрдесетодневни помен нашем

ВЛАДИ
од деда СТАЋЕ и баба
ОЛГИЦЕ с породицом
(74/183146)

(72/183146)

2. новембра 2014. навршава се пет тужних година откако није с нама

Шестомесечни помен

ВЛАДИМИРУ КОВАЧЕВИЋУ
7. X 1971 – 28. IX 2014.

ДРАГАН ЋУПИЋ

Туга, бол и празнина. Чежња да те видимо немогућа је. Остаћемо жељни твог присуства, погледа
и осмеха. Био си и остаћеш заувек наш анђео чувар.
Твоја супруга ЈЕЛЕНА и твој син ФИЛИП

ВЛАДИ КОВАЧЕВИЋУ

С љубављу чувамо успомену на тебе.

С љубављу те чувамо у нашим срцима.
Твоја сестра и сестрић
(71/183146)

(70/183146)

МИЛАНА и ДАНИЈЕЛА
(102/183258)

Помињемо те с љубављу, у срцу чувамо, а с
тугом без тебе живимо.
Воли те твоја ћерка
РАДА и унуци
МИХАЈЛО и МИЛОШ

Прошло је тужних шест

Шестомесечни помен

АНКА
МАРИНКОВИЋ

месеци откако није више с нама наш вољени

СЕЋАЊЕ

(105/183261)

РАДИЦА
ЛАЗАРОВ БАЦКО

(107/183261)

Шестомесечни помен

30. октобра 2014. навршава се годину дана од
смрти наше сестре

ДУШАН КОВАЧ

ОЖЕГОВИЋ

ANNA KURUC
рођ. Варга

ДРАГАН
СТОЈАНОВИЋ

(119/183333)

АНКА

Твоји најмилији
(123/183945)

МАРИНКОВИЋ

Последњи поздрав драгој тетки

Срце ми куца
Душа ми вене
Само ми је жао
што више ниси
крај мене!
Твој супруг ГОЈКО

НОВАКОВИЋ

Нека твоје велико срце
и чиста душа почивају у
тишини вечног мира!
Твој таст ГОЈКО
МАРИНКОВИЋ

Остаће вечно у срцима
сестре ЕСТИКЕ
и МАРГИТЕ
с породицама

од сестричине
МИРЈАНЕ
МАЈСТОРОВИЋ
с породицом

(106/183261)

(115/183211)

(14/182980)

29. III 1971 – 2. XI 2009.

Четири године туге! Неизмерно недостајеш!
С љубављу најмилији

Пет тужних година без
тебе. Увјек ћеш бити у
нашим срцима.
Твоји најмилији

(24/183018)

(125/183352)

Годишњи помен
Волимо те!

РАДМИЛИ

ЋУПИЋ

1975–2010.

ДРАГИЊА ДАМЈАНОВ
Ћерка МИРА, зет
МИЛАН и унуке СНЕЖАНА
и СВЕТЛАНА с породицом
(122/183337)

МИЛОРАД

ДРАГАН

1993–2014.
Тугују за тобом твоји
најмилији

МИЛОРАД ОЖЕГОВИЋ ЕЏА
Желимо да ти свако јутро пожелимо добро јутро, добар дан и да знаш да никада нећеш остати сам. Да ти сузама објаснимо колико нам недостајеш јер си прерано отишао.
Воле те твоји синови МИХАЈЛО и МИЛОШ
и супруга РАДА

Шестомесечни помен

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

,ПАНЧЕВАЦ

Сећање на вољену мајку

телефон:
013/301-150

(104/183261)

СЕЋАЊЕ

МАРИНКОВИЋ

РОЗАЛИЈА
ЂЕРФИ
8. II 1934 – 5. XI 1984.

КАТИЦА

ПАВЛЕ

1995–2014.
1983–2014.
С љубављу и поштовањем њихове ћерке МАРА и БЕБА с децом
(116/1833301)

Син ДУШАН
с породицом
(23/183016)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Четвртак, 30. октобар 2014.

ПОМЕН

СЕЋАЊЕ
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Последњи поздрав драгој мајци и баки

АНИ МАРЕЧЕК

МИЛИЦИ БАРИЋ

1934–2014.

ГОРАН ЗЕЦ

1981–2011–2014.

У суботу, 1. новембра 2014, у 11 сати, на
гробљу, даваћемо трогодишњи помен нашој вољеној и непрежаљеној Милици.

Мили сине, и после шеснаест година бол
и туга су све јачи, нема утехе и радости
без тебе.

Породице БАРИЋ и НИКОЛОВСКИ

Никада те неће прежалити мама ТИНКА
и тата ЧЕДА

(94/183204)

(59/183108)

СЕЋАЊЕ

oд ћерке ЕВКЕ с породицом и сина БОШКА с породицом
(5/182949)

1. новембра, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо једногодишњи помен нашем драгом супругу,
оцу и деди

2. новембра 2014, у 11 сати, на Новом гробљу,
даћемо четрдесетодневни помен нашој вољеној

СТОЈАН

ДУШАНУ СОКОЛОВИЋУ
1954–2013.

МИЛИЦА БАРИЋ

Тата, душо!
Оставио си траг који се не брише,
љубав и доброту која се не заборавља,
тугу и бол који не пролази...
Почивај у миру! Нека те наша љубав чува...
Твоји најмилији: супруга ДРАГИЦА, син
ДАНИЈЕЛ и ћерка ДАНИЈЕЛА с породицом

СЛАЂАНИ ЛУПУЛОВ

ПОМЕН

ТОПАЛОВИЋ
1986–2009.
Иако је прошло пет година, никада те нећемо
заборавити.
ВУЈКЕ с породицом
(93/183210)

(78/183154)

Тетке ЉУБИЦА, ДАНА и ВЕРА и ујак ЈОВАН
с породицама

Заувек у нашем срцу...
Ћерка ЈАСМИНА, зет ЗОРАН, отац РАТКО,
мајка ДИНКА, сестре БЕБА и ГОЦА, зетови
ИВАН и ДАМИР, сестричина АДЕЛА и сестрићи
ЖИКА и ЖЕЉКО

(48/183071)

(62/183121)

Никад те нећемо прежалити и заборавити.

СЕЋАЊЕ

Четрдесет дана од смрти наше

СЕЋАЊЕ

ИШТВАН ЖОК

КОСОВКЕ ВЕСЕЛИНОВИЋ
1937–2014.

МИЛИЦА
Снови су нам остали недосањани, а уместо тебе
само туга.
Сестра МИРА

Ожалошћени: син РАДЕ, унук ВЕЉА, снаха
ДРАГАНА и прија НЕДА

Постоје љубави које
смрт не прекида, туга
коју време не лечи и сећање које заувек остаје.
Супруга ЈУЛИЈАНА
с децом

(2/182394)

(46/183068)

ЗОРАН МУРГИН
4. XI 2009 – 4. XI 2014.
Године пролазе, а ти си у нашим мислима.
Твоји најмилији
(69/183144)

(47/183052)

СИМО КЕШИН

СЕЋАЊЕ

ПОМЕН

Четворогодишњи
мен

СЕЋАЊЕ
Девет година прође,
Твој одлазак сувише
нас боли. Никада Те не
можемо
заборавити.
Док живимо, и Ти ћеш
живети с нама.

АЛЕКСАНДАР КРСМАНОВИЋ
АЦА
Прошло је шест месеци откад није с нама наш
вољени Александар Крсмановић.
У суботу, 1. новембра 2014, у 11.30, окупићемо се
на Новом гробљу у Панчеву, и положити цвеће.
Твоји супруга и син
(87/183186)

Пре четрдесет дана
умро је велики човек

Двадесет година није с
нама

КЕВА
СТАНКОВСКИ
Твоје велико срце и доброта заслужују да те
вечно чувамо у нашим
срцима и не препустимо забораву.
Твој син ДЕЛЧЕ
с породицом

Твоји најмилији
(65/183127)

Твоји најмилији: супруга ЈЕЛКА и синови
МИОДРАГ и ЂОРЂЕ с породицама

2010–2014.
Увек си у нашим срцима и мислима.
Супруга БРАНКА
и ћерка САНДРА
с породицом

(61/183119)

(128/183382)

Чувамо те од заборава. Сећања на тебе не бледе.

(60/183109)

Две године пуне бола и
неизмерне туге за тобом, брате

по-

БРАНИСЛАВ
РАДОВАНОВ

ДУШАН ЈЕЛАЧА
2009–2014.

Седмогодишњи помен

1989–2014.

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ТОМИСЛАВ

ТОМИСЛАВ

ДОЈЧИНОВИЋ

ДОЈЧИНОВИЋ
Тата, осетила сам да си
за све био у праву!
Твоја ћерка ЉИЉАНА,
зет МИЛЕ и унуци
НЕБОЈША и СВЕТЛАНА

С поносом и љубављу
сећање на тебе.
Твоји најмилији

(81/183160)

(53/183095)

ВЕСЕЛИНКА
НИКОЛОСКИ
1940–2007.

БОГДАН

БОРКА

ПЕТРОВИЋ

РИСТИЋ

наш пријатељ и друг.
СЛОБОДАНКА РОКСИЋ
с породицом

1926–1994.
Успомену на њу чувају
син СЛОБОДАН и ћерка ДАРА с породицама

(86/183179)

(85/183173)

ВЕЉКО

Мама, с поносом и љубављу те спомињемо. У мислима и сећању чувамо.
Недостајеш нам пуно.

1944–2012.
Сестра СТАНА
с породицом

Твоји: ИВАНЧО, ПЕРО
и ЉИЉА

Никад те нећемо заборавити.
Твој син ЗОРАН, снаја
БИЉАНА и унуци
МАРИЈА и НИКОЛА

(75/173147)

(50/183078)

(82/183160)

ОПАРНИЦА

ДРАГАН
МИХАЈЛОВИЋ
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Четвртак, 30. октобар 2014.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у суботу, 1. новембра,
у 11 сати, на Католичком гробљу, давати једногодишњи помен нашој драгој

Обавештавамо родбину и пријатеље да се
у уторак, 4. новембра 2014. године, навршава четрдесет дана од смрти нашег

ИЛИНКИ СЕЈИ УЗЕЛАЦ

БОГДАНА ПЕТРОВИЋА

1. новембра – четрдесетодневни помен

Помен ће се одржати у 11 сати, на Старом
православном гробљу.

Недостајеш нам у сваком јутру које осване без тебе.
Твоји најмилији

МИЛАН ГРАБУНЏИЈА

Породица

(22/183008)

1989–2014.
Време не лечи, нити бол престаје. Још увек те
тражимо и очекујемо. Оставио си траг који се не
брише, доборту која се не заборавља и тугу која
не пролази.
Сине, никада нећемо пронаћи речи којима бисмо описали колико нам недостајеш.
С љубављу мама БОЖАНА и тата ЖЕЉКО

(26/183023)

У суботу, 1. новембра 2014, навршава се шест
месеци откако није с нама наша драга

(41/183056)

ИЛИНКА УЗЕЛАЦ

3. новембра навршава
се двадесет шест година
од смрти нашег драгог,
вољеног и никад незаборављеног сина и брата

Недостајеш нам.
МИРА, СТЕВА и
НИКИЦА с породицом

МИЛАН ГРАБУНЏИЈА

ГИЗЕЛА ИЛИЋ

(54/183096)

Не знамо да ли ћемо икад преболети, али знамо
да ћемо те увек волети.

СЕЋАЊЕ

Баба ДРАГА и чича МИЛОРАД с породицом

Заувек у нашим срцима.
Ожалошћени: син ЖЕЉКО, снаја ВИОЛЕТА
и унуци ГОРАН и ПРЕДРАГ

(43/183056)

МИЛАН

6. VII 1943 – 2. V 2014.

(66/183128)

ГРАБУНЏИЈА
ГОРАН СТАЈИЋ
ГОГА

Твој тата ВОЈА, мајка
РАТКА, брат МАРКО,
сестра ВИОЛЕТА
и сестрић ИВАН

Узми ми сузе, бар дан
да не плачем, узми ми
руке, јер желе да те загрле, сањај бар један
мој сан... Тада схватићеш све и знаћеш колико ми недостајеш.

Четрдесетодневни помен драгом пријатељу

Четрдесетодневни помен сестрићу

МАНОЈЛО
МАНЕ
МИЋАНОВИЋ
4. XI 2013 – 4. XI 2014.
Твоји: МАРИНКО,
МИЛИЦА, МИРКО,
МАРИНА, САША
и ЂОРЂЕ

Сестра АНКИЦА
с породицом

(100/183235)

(42/183056)

Сећање на

ЂУРУ ГРУЈИЋА

од ВАСЕ ИЛИЋА

од тетке НАДЕ
СУБАНОВИЋ
с породицом

Време није ублажило тугу која траје и трајаће
вечно. Све што можемо рећи је да нам бескрајно
недостајеш.
С љубављу и великом тугом, уз најлепша сећања
чуваћемо успомену на тебе. Почивај у миру!
Твоји најмилији: супруга ДАНИЦА, син ГОРАН,
ћерка ГОРДАНА, унук НЕМАЊА и зет ЗОЛИ

(39/183056)

(40/183056)

(117/183308)

МИЛАНУ
ГРАБУНЏИЈИ

(27/183026)

МИЛАНУ
СЕЋАЊЕ

У суботу, 1. новембра, у 11.30, дајемо годишњи
помен нашем драгом супругу, оцу и деди

Сећање на

ДАНИЈЕЛА

ВЛАДИМИРУ МАРКОВИЋУ

ПАНИЋ
ГАЈАНИЋ

1948–2013.
Поносни што смо те имали, а тужни што смо те
изгубили.
Супруга ДУШИЦА, ћерке ЈАСМИНА
и ЛЕПОСАВА, унук НЕМАЊА и унука МИЛИЦА
(32/183041)

ЂУРЂЕВКА
МИРКОВ

БАНЕТА

1975–2010.
Пролази време, али ти
живиш у нашим срцима.
Породица ПЕЈИЋ
(29/1783028)

1932–2014.
Прошло је неутешних
шест месеци.
Твоје најмилије: ћерка
ЈЕЛИЦА и унука
СИЛВИА

БРАНИСЛАВА

2013–2014.

Твоји најмилији

Твоји најмилији

(79/183157)

(13/182977)

(21/183006)

СЕЋАЊЕ

Драги

ВЛАДИМИР

1948–2013.
Време пролази, а сећање и туга никада неће
проћи.
Брат ДРАГАН, снаја
МАГДА и синовци
ВОЈИСЛАВ и ИВАН
с породицама

1948–2013.
Ожалошћени, али поносни што си био део наших живота, чувамо те
од заборава.
Сестра ДАНИЦА
с породицом

(38/183054)

СЕЋАЊЕ

НЕДИЋ

РАДОМИР
РАША

МАРКОВИЋ

(37/183054)

СЕКУЛИЋ

ГРБИН

Прошле су две године
откад ниси с нама. Заувек си у нашим срцима.
Супруга БОРИСЛАВА
с породицом

ЈАНКОВА

(36/183051)

ВЛАДИМИР
МАРКОВИЋ

РАДОВАН

БОСИЉКА

МИЋАНОВИЋ
10. XI 2004 – 10. XI 2014.

БРАНКО СТАНОЈЕВИЋ
2008–2014.
И даље си у нашим мислима и болним срцима.
Твоји најмилији

Брат МАРИНКО
с породицом

(45/183065)

(28/183026)

АЛЕКСАНДАР
1999–2014.

ЉУБИЦА
2006–2014.
С љубављу њихови најмилији
(44/183057)

Четвртак, 30. октобар 2014.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

30. октобра одржаће се четрдесетодневни помен нашем
драгом
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У уторак, 4. новембра 2014. године, у 11 сати,
у Успенској цркви у Панчеву, даћемо четрдесетодневни помен нашој драгој и вољеној

НАДЕЖДИ КРЕСТИЋ

рођ. Михајловић
1936–2014.
Твој изненадни и неочекивани одлазак
пао нам је веома тешко и болно, па тек сада увиђамо шта је твоје присуство значило у нашим свакодневним животима.
Хвала ти на свему и почивај у миру!
Ожалошћени твоји: САЊА, МАРКО,
МИЛИЦА, МИЛАН и СТАНКО

ДРАГАНУ РАШИЋУ
1971–2014.

За све што долази недостајеш.

(15/182984)

Најтужнији на свету, твоје ДРАГАНА, ЈЕЛЕНА, МАЈА
и твој НЕМАЊА

Четрдесет дана неверице и бола за нашим

Сећање на нашег тајкића

ЖЕЉКО ВУЛЕТИЋ
4. XI 2002 – 4. XI 2014.
Вољени не умиру, док живе они који их воле.
Твоја супруга АНА и ћерке САНЕЛА
и ДАНИЈЕЛА

(1/181370)

(67/183135)

СЕЋАЊЕ

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у суботу, 1. новембра,
у 11 сати, на Старом православном гробљу, давати четрдесетодневни помен нашој драгој

ДРАГАНОМ РАШИЋЕМ
Остале су само успомене, остало је сећање...
Тугују његови: брат, сестра, зет и нина

МАРИЈА МЛАДЕНОВИЋ
2004–2014.

(109/183262)

БИСИ МАРКОВСКИ
Твоје место је у нашим срцима и увек ћеш бити ту.
Супруг ЈОВАН, ћерка ЉИЉА, зет ДРАГАН
и унуци МИЛОШ и АЛЕКСА

Десет година туге која не престаје, а утеха и заборав за тебе не постоје. Увек ћеш живети у срцима и мислима твојих најмилијих.
Супруг МИЛОВАН са ћеркама ИВАНОМ
и МАРИНОМ

Драга и племенита

(30/183032)

(7/182961)

СЕЋАЊЕ

Помен драгој сестри и тетки

БИСА МАРКОВСКИ
Уз вечно сећање.
ЖЕЉКО и МИРЈАНА НИКОЛИЋ
и ЈАРМИЛА ЈЕРЕМИЋ

БИСИ МАРКОВСКИ

(108/183262)

Много смо те волели, увек ћеш нам недостајати. Никад нећеш бити заборављена.
Твоји: ЉИЉА, САША и ЗОРАН

У суботу, 1. новембра 2014, даваћемо годишњи
помен нашој драгој

(31/183033)

Драга наша

30. октобра 2014. навршава се петнаест тужних година без нашег
драгог

МАРИЈА
БОРИВОЈЕ

МЛАДЕНОВИЋ

ПАВКОВ

2004–2014.
Сећања не бледе, увек
ћеш бити у мислима
и срцу свекра
и свекрве ЈОРДАНА
и РОЗАЛИЈЕ

31. X 2004 – 31. X 2014.
С љубављу ћемо чувати
успомену на тебе.
ТАЊА, ЗОРАН, ЈЕЛЕНА
и НИКОЛА

(8/182961)

(12/182973)

СЕЋАЊЕ

БОРИКИ ЧИКИЋ
1944–2013.
Дани пролазе, али ниједан дан без сећања на тебе.
Много ми недостајеш.
Твој супруг МИЛОВАН

КАРЛО ШАРАИ

БОЖИДАРКА
АНТИЋ

ДЕЈАНА

Твоји: супруг
ЗДРАВКО, ћерка ТАЊА,
зет ИВИЦА и унуци
ЛАРА и ДАВИД
(25/183021)

Када је бол у души, време није лек. Увек си у
нашим срцима, мислима и лепим успоменама.

1998–2014.
С љубављу и тугом чувамо успомену на тебе.
МИРА, ДАНИЈЕЛА и ЗОЛТАН АНТАЛ
(9/182963)

(11/182968)

2008–2014.
Годишњи помен

ЋЕЛАПА
заувек ћеш бити у нашим срцима.

АТИЛА АНТАЛ

ЋОСИЋ

Шест година има откако си нас напустио, али
сећање на тебе је вечно.

Воле те: мама, тата
и сестре с породицама

Супруга ЕТУШКА
и ћерке СОФИЈА
и ЈУЛИЈАНА
с породицама

Брат МИЛИВОЈЕ и снаја МИЛКА с децом

(10/182964)

(6/182954)

(4/182943)

БОРИКА ЧИКИЋ

ПЕРА

ЗОРА

Прошле су четири тужне године откад нисте с нама, а
наша туга за вама никада неће престати.
Ћерке ЈАДРАНКА и ЈОВАНКА с породицама
(96/183218)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Четвртак, 30. октобар 2014.
pancevac@pancevac-online.rs

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

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

РОЂЕНИ

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

Добили близанце - синове
6. октобра: Ђорђа и Стефана – Милица Матијевић и Зоран Митрашиновић.

Добили ћерку

3

4

5

6

Добили сина

Обратите пажњу на то шта једе-

Неодољиве, неумољиве, сум-

27. септембра: Уроша – Јасмина Реџић и Божидар Думитрашко; 29. септембра: Вању – Селма Џиндо Ђорђевић и Душан Ђорђевић, Николу – Сандра и Дарко Нешић; 30. септембра: Дениса – Наташа и Јанко Ђурица; 3. октобра: Угљешу – Бранка и Божидар Живковић; 4. октобра: Емила – Ивана и Емил Хуђец; 7. октобра: Матеју – Слађана и Филип Јојић; 9. октобра:
Косту – Драгана и Небојша Мрдаљ, Филипа – Данијела Николић; 10. октобра: Николу – Снежана и Милан Црногорац; 11. октобра: Немању – Јелена и Немања Јовановски; 13. октобра:
Петра – Сандра Кочовић и Горан Бркић, Страхињу – Милица и Дарко Јовановић; 14. октобра:
Мирослава – Снежана и Владимир Симјановски, Матеју – Татјана и Маринел Чинч; 15. окобра: Теодора – Јелена и Милан Левајковић; 17. октобра: Андреја – Стефани Илић и Милош
Павић, Вељка – Биљана и Милош Павловић.

те јер вам је стомак ове седмице
много осетљив. Снагу усмерите
на решавање породичних проблема с млађим члановима.

њичаве, страсне. Онај ко с вама
издржи ове седмице, заслужује
награду. Новац је надохват руке,
али само надохват...

ВЕНЧАНИ

Плућа су вам слаба тачка ове

Изразито сте нервозни, као да

седмице. Испуњени сте и срећни
у свом заједничком гнезду, а ако
сте сами, следи познанство са
особом из другог места.

предосећате да ће се нешто догодити. Новца ће бити онолико колико је потребно да покријете само најосновније трошкове. Одмарајте се.

23. октобра: Десанка Ђорђевић и Фери Кираљ; 25. октобра: Далиборка Чалић и Јован Манојловић, Јована Милеуснић и Миросслав Милеуснић, Невена Урс и Драшко Спремо, Драгана Баста и Дејан Стаматовић, Јасна Булатовић и Милан Китановић; 26. октобра: Данијела Лазаревић и Душан Прелић, Јована Јововић и Иван Вучић.

16. октобра: Михајло Цеснак – 1937; 18. октобра: Митко Стојнев – 1955, Вукашин Алексић –
1948, Зорка Васић – 1947, Ђуро Пекеч – 1945, Анђелко Штетин – 1933; 19. октобра: Миодраг
Маринковић – 1939, Јагодинка Димитријевић – 1944; 20. октобра: Милица Славуљ – 1924,
Јелица Јовановић – 1938; 21. октобра: Милица Радовановић – 1926, Мила Стојановић –
1924, Милка Кепчија – 1926, Ђурђевка Маленов – 1919, Радмила Нешић – 1939, Петар Клебеца; 22. октобра: Мејра Шахин Кучевић – 1936, Антал Бисак – 1970, Здравко Марковић –
1933, Вера Јакшић – 1932, Добривоје Станковић – 1948, Мишо Сладачек – 1929; 23. октобра: Ивко Ивковић – 1936, Зузана Петраш – 1940; 24. октобра: Владимир Стајић – 1949, Ана
Марачек – 1934, Никола Бербаков – 1948, Десимир Новокмет – 1943; 25. октобра: Јерина
Весић – 1933, Надежда Новаковић – 1929, Стојан Ђуровић – 1962, Вујица Недељковић –
1934; 26. октобра: Ђура Грујић – 1952, Ева Фараго – 1933, Лепосава Златановић – 1926; 27.
октобра: Ђерђ Кемењ – 1948.

КВАДРАТ 7 х 7
Речи су састављене од следећих слогова: А, А, А, БА, ЗА, КА, КА, КИ, ЛЕ, МАК,
МЕ, МИ, НА, НЕ, НИ, НИТ, ПИ, РАЦ, РЕ, РИ, СА, СЕ, ТА, ТЕР.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. степеница, 2. континент између Тихог и
Атлантског океана, 3. хипотетички становник Месеца, 4. руска глумица (Ија), 5.
амерички публициста, новинар „Њујорк тајмса” (Ричард), 6. укоченост дела тела услед болести (мед.), 7. држављанин емирата на југу Арабије.

2
3
4

АНАГРАМ У СТИХУ

5

ПОДНА ПОДЛОГА
Ко НАМЛАТИ лову,
може за пар дана
да подлогу нову
стави на под стана.

6
7

6
3

3
1

5

2

9

7

1
6

3

6

4

8
9

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

1
2

(22. 12 – 20. 1)
сте енергијом која може да покрене свет. Пословне идеје полако почињу да добијају јасне циљеве. Успех је пред вама.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Префорсирали сте се, па орга-

Могући су проблеми с крвним

низам реагује: муче вас жуч и
желудац. Породица је ваш камен
спотицања на пословном путу.
Не придајте баш свему превише
значаја.

притиском. Помоћ пријатеља
увек стиже у правом тренутку,
овог пута новчана. Ни сами не
знате како сте на емотивном
плану – једноставно недефинисано.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Чувајте зглобове ове седмице,

Лошија циркулација изазива

будите пажљиви и носите удобну
обућу. Незадовољни сте својим
емотивним животом, али заправо сте сами криви, јер све радите погрешно.

болове у ногама. Партнер вам
пружа максималну подршку. Послови иду устаљеним током и нема већих проблема.
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1
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1

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

Осећате се сјајно и испуњени

11

8

6
9

Рак

део вашег живота ове седмице.
Обично тражите подршку, али сада ви морате некоме да је пружите. Могући су конфликти на послу.

9

9
8

3

7

(23. 10 – 21. 11)

9

2
2

6

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

МИНИ-УКРШТЕНИЦА

1

5

Бик

7

8

АНАГРАМ
ФОЛК-МУЗИКА

НИНО ДРМА СЕЛО

ВОДОРАВНО: 1. фудбалски стадион у Нишу, 5. трећи месец у години, 9. унутрашњи простор (стр.), 11. шаховско друштво (скр.),
12. лука у Црној Гори, 13. симбол германијума, 14. Марксов концепт бескласног друштва, 17. речни рибар, 18. снага, моћ.
УСПРАВНО: 1. држава у Европи, 2. лек из групе аналгопиретика, 3. иницијали сликара Табаковића, 4. врста загонетке, 5. парфем, 6. узвик бола. 7. део кућног намештаја, 8. узбуђење пред
јавни наступ, 10. преурањен, 15. симбол мазуријума, 16. Закон
о извршењу (скр.).
РЕШЕЊА – Квадрат 7 х 7: басамак, Америка, селенит, Арепина, Минитер, акинеза, Катарац. Анаграм: народни мелос. Анаграм у стиху: ламинат. Судоку:
469713582, 321985764, 578246193, 982361475, 713459628, 654827931,
845672319, 136598247, 297134856. Трапез 3-11: сат, раст, старт, триста, тастери,
скретати, каситерит, истрескати, костирати се. Мини-укрштеница: чаир, март.
Ентеријер, шд, бар, ге, комунизам, алас, сила.

Свака нова реч добија се додавањем једног слова и преметањем свих слова.

2

тити у нормалу. Љубав је оно
што вас тренутно окупира, па зато просто занемарујете све остале обавезе. Уозбиљите се.

Главобоље ће бити саставни

СУДОКУ

ТРАПЕЗ 3–11

ВОДОРАВНО: 1. часовник, 2. узраст, стас, 3. почетак трке, 4. троцифрен број, 5. типке, дирке, 6. кретати другим правцем у односу
на правац којим се пошло, 7. руда калаја, 8. изломити у треске, излупати, 9. хранити се код другог (покр.).

Више спавајте и све ће се вра-

УМРЛИ

7

1

(23. 9 – 22. 10)

Поведите мало више рачуна о
свом здрављу – пазите се вируса
и прехладе. Могуће је познанство
преко пријатеља, а ако сте већ у
вези, чувајте то што имате.

Припрема: Момир Пауновић

2

Вага

(21. 3 – 20. 4)

25. септембра: Хелену – Драгана Николић Шајн и Иван Шајн; 28. септембра: Милу – Доротеја и Милош Матић; 1. октобра: Нину – Људмила и Златко Томан; 5. октобра: Дуњу – Бранка и Александар Гвозденовић; 8. октобра: Звездану – Маја Хајдин и Стојиљко Стојиљковић;
9. октобра: Милицу – Милена и Драган Херац; 10. октобра: Лану – Тања и Зоран Величковић, Хелену – Зорица Кебић и Далибор Спасић; 11. октобра: Мињу – Марија и Дејан Мијатовић, Геу – Софија Наод и Марко Бацковић; 12. октобра: Биљану – Мирослава и Сава Видић,
Милицу – Гордана и Никола Петровић, Лену – Маја и Мирослав Миленковић; 13. октобра: Јовану – Смиљана и Александар Милојковић, Јовану – Наташа и Милош Јокановић; 14. октобра: Лану – Наташа Костадиновски Ђорђиевски и Бојан Ђорђиевски, Уну – Јована Смиљанић
и Милош Крстић; 16. октобра: Вању – Марина и Душко Бенак; 17. октобра: Богдану – Бранислава Цвејић; 20. октобра: Кристину – Жаклина и Балинт Каланаш.

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ
1

Ован
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ОДРЖАНА ДЕВЕТА „ГЛОГОЊСКА ЈЕСЕН”

ЦЕНА КУПУСА КАО ЛАНЕ, АЛИ ТРОШКОВИ ПОРАСЛИ
Повртари муку
мучили с кишом,
а сад је проблем
пласирати робу
Највећу главицу
произвео
Драган Лазаревић
У организацији Удружења повртара Глогоњ прошлог викенда је одржано девето издање манифестације „Глогоњска јесен”. Након што су у
суботу, 25. октобра, стручњаци из Института „Тамиш”
одржали предавање о технологији производње и прераде
поврћа, наредног дана, од раних јутарњих часова, одигравао се централни догађај. Повртарску фешту је на платоу у
дворишту Дома културе отворио Дејан Живановић, помоћник градоначелника задужен за село и рурални развој, а говорили су и Зоран Арсић из Месне заједнице и
Мирела Петровић испред
Удружења жена „Глогоњке”, а
у име организатора присутне

је поздравио секретар Удружења повртара Глогоњ Данаил Вучковски.
Потом је уследио културноуметнички програм, у којем су
фолклорни ансамбли локалне
културне установе приказали
раскошно играчко умеће. Између њихових кореографија
ученици основне школе рецитовали су стихове на тему поврћа.

За то време је трајала продајна изложба поврћа на сеоској пијаци, на којој је робу
по популарним ценама понудило више од двадесет произвођача. На почетку дана
килограм купуса је коштао
десет динара, а нешто касније цена је порасла за пет динара, што је ипак било мање
од оне свакодневне на пијацама.

Произвођачи поврћа који су
изложили своју робу имали су
различит поглед на ову сезону.
Тако је Мирослав Лазевски у
датим околностима још и солидно прошао, јер кад је овако
кишна година, није реално
очекивати спектакуларне приносе. Он је рекао да су продајне цене исте као лане, али су, с
друге стране, улагања поскупела за петину. Миле Јањић

није незадовољан приносима
– засадио је ланац купуса и родило је као претходне године,
главице су нешто мање, али
здравије. Највеће невоље му је
задавало то што је због прекомерних падавина често морао
да извлачи воду из башта. Насупрот томе, Милорад Петковић сматра да сезона није била
добра баш због великих киша.
Његови приноси су видно слабији јер се главице нису добро
увезале. Цена је иста, али су
поскупела семена и хемија...
Сматра да идеја о оваквој манифестацији није лоша, премда је потребно више радити на
промоцији, посебно у Београду као најјачем тржишту. Напустио је удружење зато што
није био задовољан третманом
свих чланова. Саша Стојчић је
произвео много мање купуса
него прошле године, а разлог
се крије у веома тешком пласману, па би држава морала да
обезбеди начин да се роба извезе.
Место на штандовима заузели су и разни специјалитети

чланица удружења „Глогоњке”, као и све друго што прати
овакве догађаје. Гурмани су
могли да дегустирају и оно
што су скували учесници такмичења за најбоље јело од купуса. У тој гастрономској дисциплини победио је Оливер
Петковић, одборник Скупштине града Панчева, други
је био Драган Лазаревић, а
трећа Омладинска организација Глогоњ.
Ласкаву титулу за најбољи
купус понео је Драган Лазаревић, чији је купус, обима 90
центиметара, тежио пет килограма и 700 грама. На другом
месту је био Аца Спасић, који
је произвео главицу од 5.460
грама и 90 центиметара, док
је трећи био Милован Рајковски с купусом од 5.100 грама
и 84 центиметра.
Ову манифестацију су помогли Град Панчево, Влада
Војводине, Привредна комора Панчева, Институт „Тамиш” и још неколико приватних фирми.
Ј. Филиповић

ПОСЛАСТИЧАРНИЦА „ГОЛУБ” И „TORTECO” ВАС НАГРАЂУЈУ

Бирамо најлепшу торту Панчева

ПОБЕДНИК НЕДЕЉЕ И ПОБЕДНИК МЕСЕЦА
Према одлуци жирија из посластичарнице „Голуб”, најлепшу торту ове недеље послала нам је Анђела Бакош из Панчева. Тиме је она ушла у конкуренцију за избор најбољег декоратера за октобар. Анђела, честитамо!

„Изјављујем да прихватам пропозициДраге читатељке и читаоци, „Панчевац”
је у сарадњи са спонзорима ове рубрике, је ’Избора најлепше торте Панчева’. Изфирмом „TorteCo” и посластичарницом јављујем и да сам једини аутор / једина
ауторка рецепта и фотографије јела
„Голуб”, покренуо „Избор најлепше
које вам достављам. Саглаторте Панчева”, који ће трајати
сан/сагласна сам да текст
до краја маја следеће годирецепта и фотографију
не. Сваког месеца најујела имате право да коспешније учеснике очеПобедник за
ристите и објављујете
кују вредне награде у
новембар освојиће
без просторног и вревиду професионалног
к
а
т
е
р
е
з
а
ф
о
н
д
а
н
менског ограничења и
посластичарског алата
и ДВД са упутствима за
у свему према својим
и материјала, а посебно
украшавање торти.
потребама”.
атрактивни
поклони
Све то пошаљите на
припашће победницима
адресу recepti@pancevacна крају читавог избора.
online.rs или поштом на адреПошаљите нам рецепт и оригиналну фотографију торте коју сте са- су „Панчевца”: Трг краља Петра I број
ми направили и декорисали. Приложи- 11, с назнаком: „Избор најлепше торте
те своје податке – име и презиме, адре- Панчева”.
Уколико објавимо ваш рецепт и фосу и број телефона, као и следећу поттографију, то значи да сте ушли у ужи
писану изјаву:
избор за победника месеца и да
имате шансу да освојите вредан
поклон. Најбољи аутор торте за
ПОБЕДНИК ЗА ОКТОБАР
новембар, кога ће одабрати професионални декоратери из послаСтручни жири сачињен од искусних
стичарнице „Голуб”, освојиће
деко
них
у посластичарници „Голуб” одлучио ратера запослекатер за фондан и ДВД са упутје да за најбољег
деко
рате
ра
у октобру прогласи БИЉАНУ БЕК
ствима за украшавање торти.
ИЋ из
На крају читавог избора између
Панчева.
победника сваког месеца одабраОна је освојићемо троје најбољих, којима ће
ла цветну мапу
припасти следеће награде:
за фондан и
3. место – сет за декорисање са
ДВД са упутдуготрајном дресир кесом од
ствима за украимпрегнираног платна са шест
шавање торти,
металних наставака,
а пласирала се
2. место – алат за израду јестии у конкуренвих цветова и букета с књигом у
цију за једну од
пуном колору која садржи упуттри главне наства за израду и
граде које ће
1. место – комплет целокупбити додељене
ног алата за украшавање торти
на крају читаи израду декорација за торте,
вог конкурса.
који садржи 177 делова.
Победница моОве заиста вредне поклоне о
же
клон
е радним данима између 7 и 15 сати преузети покојима сваки талентовани поу
„Tor
teCo
” у Улици Жарка Зрењанина 36. продавници
сластичар сања обезбедио је
„TorteCo Shop”.

ЧОКОЛАДНА ТОРТА
Састојци за кору: пет беланаца, 10 кашика шећера, 100 г млевених ораха или
млевених лешника, две кашике брашна и
пола кесице прашка за пециво.
Испећи три такве коре.
Фил: 15 жуманаца, 15 кашика шећера,
шест кашика брашна, 200 г чоколаде, један маргарин, 150 г шећера у праху, две
кашике густина и мало млека (само колико треба да се размуте брашно и густин).
Поступак: Све састојке помешати и на
крају додати осам ребара чоколаде од
200 г. Све кувати на пари док се не згусне. Када се охлади, додати маргарин
умућен са 150 г шећера у праху. Уколико желите, можете додати и малине.
Редослед: кора–фил–кора–фил–кора–фил.
Декорација: Украсити фонданом или
шлагом.
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ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

„ЛАВИЦЕ” РУШЕ ФАВОРИТЕ ЕЛИТЕ
Одбојкашице Динама
боље од Тента
Борац „разбио” ВГСК

ПРЕМИЈЕР ЛИГА СРБИЈЕ У КАРАТЕУ

МАКСИМАЛАН УЧИНАК НА СТАРТУ
Први турнир Премијер лиге
Србије у каратеу одржан је у
недељу, 26. октобра, у Београду. Екипа Динама је с
максималним учинком и
две победе, очекивано, заузела место лидера на табели. С обзиром на квалитет
екипе из нашега града, која
је састављена од репрезентативаца Србије, већ и пре
старта такмичења знало се
ко је главни претендент за
освајање титуле шампиона.
Каратисти Динама, уверени
у свој квалитет, нису дозволили никакво изненађење.
У првом мечу Динамо је
са 3:0 савладао подмлађену
али одличну екипу Хајдука
из Куле, да би потом остварио сигурну победу од 4:0
против новајлије у лиги –
Цемента из Беочина.
Панчевци су се у првом
дуелу такмичили у саставу:
Никола Јовановић, Милош
Јовановић, Стефан Лугић,
Александар Шестаков и Слободан Битевић. Победе су извојевали Лугић, Битевић и Н.
Јовановић, док су Шестаков
и М. Јовановић имали нерешен резултат са својим ривалима. У другом мечу, уместо
Милоша Јовановића и Слободана Битевића, на татами
су изашли дебитанти у лиги
– Небојша Спасковски и Огњен Јерков. Иако још нема
пуних 18 година, прву лигашку победу остварио је све
бољи Огњен, док је Небојша
у дуелу с веома незгодним,

тежим и вишим противником „ремизирао”.
Сигурне победе свом тиму донели су Лугић, Јовановић и Шестаков, па је Динамо без изгубљеног бода заузео лидерско место на табели Премијер лиге. Други
турнир, с три кола, на програму је 22. новембра.
Стручни штаб Динама, с
Предрагом Стојадиновим
на челу и тренерима Љубишом Миленковићем и Ненадом Соколовићем, одлично је припремио екипу, па
је уз добро постављену тактику и ефикасне такмичаре
резултат дошао сам по себи.
У исто време у хали „Пионир” одржан је и велики
међународни турнир „Трофеј Београда”, на коме је
учествовало 1.300 бораца из
16 земаља.
Најуспешнија такмичарка Динама била је јуниорка
Александра Гагић, која је на
веома убедљив начин тријумфовала у катама и још
једном потврдила да је тренутно најбоља јуниорка Србије.
На овом турниру наступили су и следећи чланови
Динама: Александар Здешић, Урош Петровачки,
Никола Ивановић, Марко
Пуљаревић, Стефан Станковић, Сања и Миња Варсаковић, Ана Маркушев, Сара
Сушец, Марина Главич, Огњен Јерков и Небојша Спасковски.

БАЛОН-ХАЛА ФК-а АРЕНА У НОВОМ РУХУ

ОМИЉЕНО МЕСТО ЗА ФУДБАЛИЦУ
фудбала ФК-а Арена
уписују се нови полазници. Заинтересовани малишани рођени
2006. године, као и
њихови родитељи, детаљније информације
могу добити путем телефона 013/353-160 и
063/131-0000.
Рекреативци, којих
у нашем граду има поприлично, опет ће с друштвом моћи добро да се
забављају на омиљеном
ЗАКУПЉЕН ПРОСТОР

Фудбалски клуб Арена из
нашега града одавно је
скренуо пажњу на себе веома добрим радом с млађим категоријама. У сјајним условима, у балон-хали коју тај клуб поседује,
одувек се играла одлична
фудбалица, а тај спортски
колектив је познат и широм јужног Баната јер је
организовао ЈУБАН лигу.
Балон-хала ФК-а Арена
налази се у самом центру
града, у Улици Максима

Женски одбојкашки клуб Динамо је већ у другом колу новог шампионата Суперлиге
потврдио да ће ове сезоне бити једно од најпријатнијих
изненађења елитног српског
каравана. У ствари, он то већ
и јесте. После премијерног
меча у Београду, где су фаворизованој Црвеној звезди „откинуле” бод, панчевачке „лавице” су прошлог викенда
разоружале још једног великог ривала: Динамо–Тент 3:1,
по сетовима 30:28, 25:15,
20:25 и 25:17.
Обреновчанке су у овај дуел
ушле као апсолутни фаворит.
Тим који предводи Маријана
Боричић завршио је прошлогодишњи шампионат на другом месту. Ипак, предвођен
искусним тренерским вуком
Александром Владисављевим, Динамо је на овој утакмици у свим елементима игре
надвисио ривала и заслужено
стигао до три бода.
Екипа у саставу: Николина
Ашћерић, Јелена Петров, Јелена Лазић, Јелена Новаковић, Катарина Симић, Милена Спремо и Бојана Радуловић већ на почетка меча показала је велику борбеност и жељу за тријумфом. Први сет је
протекао у игри поен за поен,
па се ушло у неизвесну завршницу. Обреновчанке су пропустиле пет сет-лопти, а онда
је Динамо искористио прву
прилику за вођство – 1:0.

Сваки сегмент игре у Динаму деловао је као најпрецизнији сат
Други део утакмице је протекао у апсолутној доминацији
„лавица”. Одбојкашице Динама
су покривале једна другу, штитиле блок... Бојана Радуловић је
сјајно дириговала „плавим оркестром”, Јелена Петров је била
фантастична у одбрани, Катарина Симић и Јелена Лазић су
биле нерешива енигма за ривала. У блоку је царевала Николина Ашћерић, а запажене улоге
су имале и Катарина Петровић
и Јелена Новаковић. Сваки сегмент игре у Динаму деловао је
као најпрецизнији сат.
Трећи сет су добиле гошће,
јер је дошло до малог пада
концентрације наших одбојкашица, а онда су „лавице”
опет „затегле” сервис, па су
ас-поенима Јелене Лазић дошле до осетне предности већ

месту. Почело је изнајмљивање термина, а информације се могу добити путем горепоменутих телефона, сваког дана од 12 до
24 сата.
Арена вас чека!

дали ВГСК с 3:0, по сетовима
25:8, 25:16 и 25:16.
Иако је разлика у класи била евидентна, Марко Симијоновић и његови саиграчи су
озбиљно приступили ривалу,
па резултат није изостао. Поред капитена, одлични су били и Давор Милошевић, Стефан Владисављев, Радо Спасојевић, Милош Милић, Душан Јовић и Немања Милетић, а допринос убедљивој победи дали су и: Мирослав
Фаркаш, Никша и Иван Булајић и Радован Меденица.
После три кола у Првој лиги Борац има скор од две победе и једног пораза, па је већ
сада јасно да ће Старчевци и у
новом шампионату бити тим
од кога ће многи противници
зазирати.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ЖЕЛЕЗНИЧАР „ПРЕГАЗИО” СЛОБОДУ
Утакмицама једанаестог кола
прошлог викенда је настављена
првенствена трка за бодове у
Српској лиги група „Војводина”. Фудбалери панчевачког
Динама су у овој рунди шампионата гостовали у Вршцу, где су
одмерили снаге са истоименим
домаћим тимом. То је био прави јужнобанатски дерби, који је
посматрало око 300 поклоника
најважније споредне ствари на
свету. После деведесет минута
игре није било победника: Вршац–Динамо 1:1.
Први тренер „брзог воза” Горан Мрђа поверење за дуел „под
брегом” поклонио је екипи у саставу: Ђорђев, Каранфиловски,
Дашић (Брајовић), Илисић, Ђушић, Спасић, Скокна, Јуриша
(Стојановски), Милошев (Бајић), Шалипуровић и Арбутина.
Панчевци су овај меч започели осокољени серијом до-

брих резултата, али већ у трећем минуту Вршчани су успели да савладају голмана гостију и дођу у вођство. Рани погодак није обесхрабрио фудбалере Динама. Новак Шалипуровић и његови другови заиграли
су још агилније и створили велики број прилика, али лопта

НАДМЕТАЊЕ МЛАДИХ СТРЕЛАЦА ВОЈВОДИНЕ

ДВА ЗЛАТА И ДВА СРЕБРА

Горког, па је и због тога омиљено место за рекреативце.
Ових дана је тај спортски објекат реновиран, па
нову зимски сезону дочекује у новом руху. Постављена је нова трава, а у школу

на почетку четвртог дела
утакмице. Обреновчанке су се
држале како-тако само до
средине сета. У суботу увече,
против расположених „лавица”, ништа им није вредело...
– Тент је озбиљан тим, јак
противник. Дуго смо чекали
овакву победу над фаворитом
и, ето, коначно нам се исплатио мукотрпан рад. Динамо је
млада екипа, потребно је време да сазри, али сигуран сам
да има још простора за напредак. Честитам мојим девојкама. Биле су борбене, али помало стегнуте. Биће то још
боље, сигуран сам. – рекао је
Александар Владисављев.
Своје навијаче су обрадовали и одбојкаши Борца. Они
су, такође у Хали спортова на
Стрелишту, убедљиво савла-

Већ по традицији, прво коло
Лиге Војводине за све млађе
категорије у гађању из ваздушног оружја одржано је прошлог викенда у нашем граду,
и то на чак 29 стрељачких места. Вредни чланови СД-а
„Панчево 1813” оспособили су
још једну (трећу) салу у својој
старој згради, тако да је такмичење краће трајало, с обзиром на то да је било 130 учесника из 17 клубова.
У надметању пионира доминирали су Панчевци, који
су освојили две шампионске
титуле – заслужили су их Давид Даутовић и екипа пионирки. Мини Михајловић је
припала сребрна медаља, као
и тиму пионира. Код кадета је

најуспешнији био Ђорђе Јовчевић, који је освојио сребрно
одличје, што је постигла и наша женска екипа. Мушки тим
је био трећи. У надметању
млађих јуниора Исидора Стојановић је била четврта, а Мирослав Милошев је заузео пето место.

једноставно није хтела у гол.
Ипак, офанзивна игра момака које предводи тренер
Мрђа уродила је плодом у
другом полувремену. У 56.
минуту је Марјан Спасић успео да погоди мрежу голмана
Вршца и изједначи на 1:1.
Панчевци су имали још неколико повољних прилика које
нису искористили, па је дерби
завршен поделом бодова.
Једанаесто коло је одиграно
и у Војвођанској лиги група
„Банат”, у којој наш град има
два представника. Овог пута
су успешни били и Железничар, који је „демолирао” Слободу из Нових Козараца, али
и старчевачки Борац, који је
са захукталим имењаком из
Сакула играо нерешено 2:2.
Пред око 200 гледалаца на
Спортском центру „Младост”
популарна „дизелка” је до врха напунила мрежу гостију из
Нових Козараца. Железничар
је тријумфовао са 7:0, „скочио” на друго место на табели, али и заједно с лидером из
Лукићева постао најефикаснији тим у лиги.
Мрежу гостију је први погодио Жељко Стајчић, истакао
се и Марко Тиодоровић, постигавши два гола, али централна фигура сусрета био је

Филип Пештерац, који се чак
четири пута уписао у листу
стрелаца.
Железничар је играо у саставу: Митровић, Матић, Смедеревац, Митић, Чолак, Стајчић,
Вулетић, Текијашки, Тошић,
Пештерац и Бошков, а прилику су добили и: Анђеловић, Тиодоровић и Стојановић.
– Није лако дати седам голова, а да смо искористили
све прилике, резултат је могао бити и двоцифрен. Сада
нам предстоје припреме за
наредни меч, дерби полусезоне, јер идемо у Лукићево, на
мегдан с домаћом Младошћу,
лидером на табели. Као и
увек, покушаћемо да и у том
дуелу остваримо позитиван
резултат – рекао је Синиша
Радуловић, први тренер Железничара.
У дуелу имењака, у Старчеву, домаћи Борац је успео да
заустави захуктали Борац из
Сакула, па је утакмица завршена без победника – 2:2.
Иако су гости два пута водили, момци из места надомак Панчева заслужено су
стигли до вредног бода који
ће им улити додатно самопоуздање пред наредне дуеле. Голове за Старчевце постигли су
Ђаковић и Ђукић.
Борац је играо у саставу: Луковић, Јовановић, Божановић,
Ћирковић (Јанковић), Војновић
(Перовановић), Живковић, Вучић, Станисављевић, Ђаковић,
Ђукић и Вењац (Савковић).
После овог кола Старчевци
заузимају једанаесто место на
табели, са 12 бодова.

Страну припремио

Александар
Живковић

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

МОЛНАР СЈАЈАН
НА КИПРУ
У кипарском граду Лимасолу у недељу, 26. октобра,
одржана је 10. интернационална регата у кајаку и кануу на мирним водама. То
традиционално такмичење
окупило је кајакаше из осам
земаља, а наш суграђанин

Мирослав Молнар, члан
ККК-а Панчево, на најбољи
начин је репрезентовао свој
град и земљу.
У трци четвераца Молнар је
освојио златна одличја на 200
и 500 м, а тим су чинили и:
Миленко Нашагаћин, Кристијан Палфи и Роланд Апро.
Молнар и Нашагаћин су тријумфовали у надметању двоседа на 200 м, док је у К1 на истој дистанци наш суграђанин
освојио сребро и тако заокружио још један успешан наступ
на међународној сцени.

ОДЛИЧАН УСПЕХ
ТЕКВОНДИСТА
На Отвореном Купу Србије у
теквонду, одржаном прошлог
викенда, одличан успех су
остварили и наши суграђани.
У конкуренцији 700 бораца из
пет земаља Панчевцима је
припало чак девет одличја.

Златне медаље су освојили
Миленко Несторов, Миња
Бојовић и Лука Ранђеловић,
док су се сребром окитили
Милица Неделковски, Марко
Андоновски и Лара Бокун, а
бронзама Милан Јожика,
Растко Достанић и Јована Јовановић. Због повреда задобијених на Балканском првенству најпознатији панчевачки теквондисти Никола
Вучковић и Бојан Стефановски нису учествовали на
овом турниру.
Чланови нашег теквондо
клуба тренирају у сали на Тесли, изнад кинеске робне куће, а упис нових полазника је
у току.

ЧЕТИРИ РЕМИЈА
У оквиру акције „Шах у школе” прошлог викенда је у ОШ
„Мика Антић” одржана симултанка на петнаест табли, у
којој је мајсторски кандидат
Јован Крстић играо против
чланова шаховске секције те
школе и победио са 13:2.
Ремије су успели да изборе:
Ана Бабин, Дејана Јелак, Алекса Манић и Алекса Шкорић.
Ово је била само припрема за
појединачно Првенство основних школа Панчева, које ће бити одржано крајем новембра.
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И ВРБАС БОЉИ ОД ДИНАМА
Лана Жига и њене
другарице знају само
за победе
Јабука лидер
У шестом колу Супер Б лиге
рукометаши Динама изгубили су од Врбаса са 29:35
(14:17). Тај дуел у Хали спортова на Стрелишту пратило је
око 200 гледалаца.
Не иде па не иде. Тако би се
после утакмице у којој је искуснији тим Врбаса дошао до
тријумфа укратко могло описати збивање на терену кад је
реч о играчима Динама. Домаћин је добро отворио сусрет,
имао је предност до десетог
минута, али су онда Врбашани
преокренули скор и са три гола предности отишли на одмор. У наставку су се изабраници Александра Живковића

вратили у игру, сустигли ривала резултатски, али кад је било
најпотребније, уследиле су
грешке које су гости зналачки
умели да казне.
Штета за Панчевце што губе бодове и код куће, али тре-

КУП СРБИЈЕ
У уторак, 28. октобра, одиграна је утакмица Купа Србије,
која је привукла велики број љубитеља игре с лепљивом
лоптом. Пред више стотина гледалаца у хали у Јабуци састали су се истоимени домаћи тим и Динамо. После жестоког окршаја на паркету победу су извојевали гости: Јабука–Динамо 26:28.
Домаћин је био бољи у првих 30 минута, док су се динамовци боље снашли у завршници сусрета.

ба бити и реалан. Осим пораза од ПКБ-а, сви други резултати били су на неки начин
очекивани, с обзиром на дате
околности. Слога је лидер на
табели, Врбас је одмах иза ње,
а тешко да је неко могао очекивати бодове из Мокрина,
где се, у већини случајева,
унапред зна победник. Тежак
распоред и мањак играча високе класе узимају данак, али
је атмосфера међу играчима
добра, момци и даље верују
једни другима, а то је добро
полазиште за други део такмичења.
Рукометашице Панчева су
прави хит првенства у Првој
лиги, група „Север”. Оне су на
гостовању у Ади, у седмом ко-

лу, савладале ЖРК Халас Јожеф са 18:27.
Поново је одбрана била
кључни елемент у тријумфу
екипе из нашега града, а када
се тај рукометни сегмент одигра добро, онда се лако стиже
и до противничке мреже. Сања Павловић, голман Панчева, поново је била доминантна на терену. Имала је више
од 20 одбрана и била је моторна снага свог тима. Лана
Жига и њене саиграчице су
сада усамљене на табели са
седам победа из седам утакмица.
Свака част, девојке!
Успех за успехом нижу и
рукометаши Јабуке. Они се
надмећу у Другој лиги, група
„Север”, а гостујући против
Титела, у седмом колу, остварили су победу од 20:27.
Иако је домаћин ову утакмицу организовао на отвореном, по киши и хладном времену, изабраници Жикице
Милосављевића ниједног тренутка нису дозволили ривалима да их угрозе. Оно што посебно радује све поклонике
спорта у Панчеву и околини
јесте чињеница да Милош Павић и његови саиграчи играју
заиста добро, а поглед на прволигашку табелу говори све.
Са шест победа и једним поразом, Јабука је лидер.
С. Дамјанов

ма РТС-а, у директном преносу, од 18 сати у Хали спортова
на Стрелишту Тамиш ће угостити Борац из Чачка.
У Првој српској лиги на
програму је било четврто коло, а кошаркаши из Банатског
Новог Села наставили су победоносни низ. Они су на домаћем терену били бољи од
Железничара из Инђије и славили су победу од 63:57.
Ово је важан тријумф за
изабранике Жељка Пасуја, јер
су одиграли без Немање Марина, који је пронашао ангажман у Мађарској, као и Душана Петрова. Ипак, сјајним
залагањем, Новосељани су ус-

пели да остваре и четврту узастопну победу у такмичењу.
Тим су до новог успеха предводили Миљан Раденковић и
Драшко Томић.
У четвртом колу Друге
српске лиге Крис-крос је савладао Партизан из Шида са
86:60. Тим који предводи
Вук Станимировић одиграо
је чврсто у одбрани, што му
је омогућило да постигне
много лаких поена из контранапада. Тако је Крис-крос
ушао у победничку серију, па
од њега треба очекивати још
боља издања у наредном периоду.
С. Д.

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

ПРВЕНСТВО У АМЕРИЧКОМ ФУДБАЛУ

СЈАЈНИ МЛАДИ БОРЦИ

ПАНЧЕВКЕ ВИЦЕШАМПИОНКЕ СРБИЈЕ

Џудисти из нашега града били су веома активни прошлог
викенда. Млади борци Динама и Панчева учествовали су
на два турнира, док су сениори Динама одрадили прво коло Прве лиге Србије.
На такмичењу у Руми, у
конкуренцији 378 малих бораца из 37 клубова из Србије и
Словеније, Динамо се представио са 14 такмичара, који
су освојили десет одличја. Највредније трофеје су заслужили: Теодора Васиљевић, Андријана Кртенић, Стеван Васиљевић, Урош Ћућа и Филип
Француз. Сребром су се оки-

тили Никола Мирковић и Владимир Богдановски, а бронзама Матеја Зубовић, Ђорђе Јакимовски и Милош Стојановић. Кад је реч о ЏК-у Панчево, сребрна одличја су зарадили Александар Лупулов и Ни-

на Гичков, док је Лазар Албијанић освојио треће место.
Прво коло Прве лиге за сениоре одржано је у Зрењанину,
где су џудисти Динама победили Борац са 6:4, а изгубили од
Пролетера са 10:0. Нашу екипу
су чинили: Марко Сарић, Иван
Остојић, Александар Вукојичић, Коста Илијин, Младен Буља, Стојан Секулић, Алекса
Стојадинов, Марко Милекић и
Страхиња Станишић.
У недељу, 26. октобра, у Новом Саду је одржано такмичење за почетнике. Од динамоваца, прва места су освојили:
Филип Ћирић, Дејан Долинга,
Никола Митић, Михајло Нунић и Никола Стојанов. Сребрним одличјима су се окитили:
Никола Долинга, Вук Николић, Вид Милановић, Сара
Ђурђев и Тијана Стојанов, а
бронзаним: Макарије Нунић,
Вук Стојановић, Андреј Петровић, Вукашин Дамјановић и
Ивана Вуксић. Одлични су били и џудисти Панчева. Највредније трофеје су освојили
Михајло Вуковић и Михајло
Половић, сребрне медаље су
зарадили Коста Вујко и Матеја
Михајлов, а бронзом се окитио
Огњен Радованов.
A. Ж.

На финалном турниру Првенства Србије у америчком фудбалу за девојке, одржаном у
Крагујевцу, нашле су се четири најбоље екипе у нашој земљи. Као и прошле године,
„Дивље мачке” из града домаћина успеле су да стигну до
титуле. Оне су у финалу биле
боље од „Пантер дама”. У борби за треће место састале су се
„Вучице” из Београда и тим из
Сремске Митровице, а победу
су славиле девојке из престонице.

Панчевке су биле близу
освајања титуле, али овог пута
нису успеле да изненаде девојке из Крагујевца, које су на
крају победиле са 20:13. Ипак,
сребрно одличје, после одличних партија у борби по група-

Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
С. Пазова: ЈЕДИНСТВО–ДИНАМО
ПРВА ЛИГА
Београд: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БОРАЦ

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
З. Поток: М. ГОРА – ДИНАМО
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Панчево: ПАНЧЕВО–СРЕМ
субота, 19.30
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Јабука: ЈАБУКА–ГРАДНУЛИЦА
Мошорин: МИЛЕТИЋ–ДОЛОВО
С. Црња: МЛАДОСТ–ЈЕДИНСТВО
мушкарци
Јабука: ЈАБУКА–СОМБОРЕЛЕКТРО

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–БОРАЦ
петак, 18 сати
ПРВА СРПСКА ЛИГА
Оџаци: ОЏАЦИ–БНС
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО – КРИС-КРОС
недеља, 18.30

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО–ЧСК
субота, 13.30
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „БАНАТ”
Ковин: РАДНИЧКИ–БОРАЦ
Лукићево: МЛАДОСТ–ЖЕЛЕЗНИЧАР
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ВОЈВОДИНА
Б. Н. Село: СЛОГА–ЈЕДИНСТВО
Војловица: МЛАДОСТ–ХАЈДУЧИЦА
Алибунар: БУДУЋНОСТ–МЛАДОСТ (О)
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Иваново: СТРЕЛА–БОРАЦ
Панчево: ДИНАМО 1945 – КОЛОНИЈА
Скореновац: П. ДУНАВ – ДОЛОВО
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–БСК
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ПРОЛЕТЕР

Прошлонедељни
резултати

ПОРАЗ ТАМИША У ЖЕЛЕЗНИКУ
ваца, домаћин је „преломио”
сусрет.
– Све до последњих пет минута били смо у резултатском
егалу. Било је и неких слабијих елемената у нашој игри, а
то се посебно односи на извођење слободних бацања. Промашили смо и неколико „зицера”, а у финишу смо, уз неколико грешака, дозволили
противнику да нас добије. Ако
изузмем тих последњих пет
минута утакмице, остатком
могу бити задовољан – истакао је Бојан Јовичић.
У петак, 31. октобра, следи
ново спортско искушење за
наше суграђане. Пред камера-

Овог викенда

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

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

Кошаркаши Тамиша су прошлог викенда изгубили на гостовању у Железнику од
ФМП-а са 85:70, по четвртинама: 16:14, 25:23, 17:19 и
27:14. Утакмицу трећег кола
Кошаркашке лиге Србије у
предграђу престонице пратило је око 200 гледалаца.
Било је то сасвим солидно
издање кошаркаша из нашега
града, а крајњи резултат не
одражава на прави начин стање на терену током свих 40
минута игре. У већем делу
дуела гости су били достојан
ривал, а тек у самој завршници, од 35. мунута, више захваљујући грешкама Панче-

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

ма, може се сматрати великим успехом с обзиром на то
да женски део клуба постоји
тек две године.
За клуб из нашега града су
играле: Бојана и Светлана Матијашевић, Драгана Марковић, Милена и Јована Ждеро,
Јелена Вамовић, Невена Сабо,
Отилија и Габријела Нађ,
Александра Јовановић, Тијана
Јованов, Марија Пилиповић и
Анђела Матовић. Тим су
предводили тренери Иван Косановић и Енди Бросвел.
Из популарног клуба стиже
и вест да су петорица „пантера” учествовала у последњој
акцији репрезентације Србије, која је одиграла пријатељски сусрет са Швајцарском у
Винтертуру. За нашу селекцију су наступили: Милош Јанковић, Владимир Трајановић,
Милован Амовић, Никола
Вуксановић и Братислав Бошњак, док су Бојан Милић и
Предраг Дурлић, такође из
Панчева, чинили стручни
штаб наше селекције.
Селекција Србије је у Винтертуру, уз помоћ великог броја
наших навијача, савладала домаћина са 17:0.
С. Д.

Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
Панчево: ДИНАМО–ТЕНТ

3:1

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–ВГСК

3:0

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ВРБАС

29:35

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Ада: Х. ЈОЖЕФ – ПАНЧЕВО

18:27

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ЖЕЉА
Црвенка: ЛАКИ–ЈАБУКА
Долово: ДОЛОВО–ПАРТИЗАН

21:20
41:12
30:22

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Железник: ФМП–ТАМИШ

85:70

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Б. Н. Село: БНС–ЖЕЛЕЗНИЧАР 63:57
ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС-КРОС – ПАРТИЗАН

86:60

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Вршац: ВРШАЦ–ДИНАМО

1:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „БАНАТ”
Старчево: БОРАЦ – БОРАЦ (Сакуле)
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–СЛОБОДА

2:2
7:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Алибунар: БУДУЋНОСТ–ЈУГОСЛАВИЈА
Омољица: МЛАДОСТ–СЛАВИЈА 0:0
Баранда: РАДНИЧКИ–МЛАДОСТ (В)
Гај: ПАРТИЗАН–СЛОГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–БАК

1:0
4:0
3:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Плочица: БОРАЦ – С. ТАМИШ
Мраморак: ПРОЛЕТЕР–БУДУЋНОСТ
Долово: ДОЛОВО–ДИНАМО 1945
Ковин: КОЛОНИЈА–СТРЕЛА

1:3
5:1
0:1
1:3

1:3

ШАХОВСКИ КУТАК
Sallay
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дц2)
Избор Р. Радојевић
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ФАНТАСТИЧАН УСПЕХ НАШЕГ СУГРАЂАНИНА

ДУЦА БОРКОВИЋ УШАО У ИСТОРИЈУ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Друго место на трци у
Јапану – најбољи резултат
у аналима српског
ауто-спорта
Наш суграђанин Душан Борковић,
најбољи возач кога је Србија икад
имала, члан „НИС–Петрол и Кампос
рејсинг тима”, остварио је најбољи
резултат у историји српског аутомобилизма, освојивши друго место у трци WTCC-a, одржаној прошлог викенда на чувеној стази „Сузука” у Јапану.
Популарни Дуца је својим аутомобилом „шевролет круз” у недељу, 26.
октобра, у раним јутарњим часовима
по нашем времену, пролетео кроз
циљ стазе „Сузука” и тако доживео
најсјајније тренутке у овогодишњој
сезони Светског шампионата туринг
аутомобила. Борковићев огроман
успех још више добија на значају ако
се зна да је у првој трци заузео осмо
место, што му је после овог викенда
донело импресивна 22 бода, па је тако у генералном пласману освојио и
свој 41. поен.
Дуца је врло мудро возио у првој
трци, штедећи се за оно право, будући
да је у следећој трци стартовао с друге
позиције. Иако је већ у првом кругу
„пао” за једно место, одличном вожњом је избегао сваки ризик, да би по-

сле одустајања Милера „скочио” на девето место. У последњем кругу Борковић је успео да обиђе Монтеира и тако
као осмопласирани прође кроз циљ.
А онда је уследило надметање које
ће се још дуго памтити и препричавати, трка која је Србију великим сло-

вима уписала у мапу светског аутомобилизма. Нови идол младих у нашој
земљи, Панчевац, Душан Борковић
Дуца, сачувао је друго место на старту, иако је већ у првом кругу Мађар
Михелис покушао да га обиђе... До-

Експресионизам
Наши млади суграђани су толико одушевљени животом у овој вароши да то никако не могу да сакрију.
Зато своје експресије и емоције исказују по зидовима, вратима, па чак и електроорманима.
Колорит је, при том, сасвим прилагођен психосоматском стању писаца.
А рукопис и писменост образовању стеченом на нашим новим
приватним високошколским установама.

шло је до контакта и у тим тренуцима
није било никога коме срце није устрептало. На срећу свих истинских
пријатеља спорта у Србији, наш ас је
одбранио своју позицију, а његов аутомобил је на стази остао неоштећен.
У преосталих десет кругова Дуца
није оставио ни грам шансе својим
пратиоцима да га угрозе, па је сигурном вожњом завршио трку, одмах иза легенде овог спорта – Габријелеа Тарквинија. По изласку из
аутомобила Дуца није могао да са-

влада емоције. Уследиле су честитке
чланова тима и осталих колега, а
круна свега био је спектакуларан излазак на подијум, први за неког српског аутомобилисту у WТCC-у, једном од три најјача надметања под
окриљем Светске аутомобилске федерације (FIA). Иако је Тарквини
победио, Дуца је засенио све на победничком постољу, што због овација које је добио, што због своје појаве, будући да је и с другог места био
убедљиво највиши.
– Феноменално! Успео сам, јер
сам имао подршку своје супруге Андријане, породице, тима, навијача...
Видео сам у првој трци да могу да
стигнем све, јер сам био бржи од
Монтеира. Сметао ми је, али нисам
хтео да ризикујем. У другој трци сам
имао тактику да не напињем гуме и
да полако покушам да претекнем и
Тарквинија, али када ме је Михелиц
ударио, изгубио сам мало времена.
Срећом, успео сам да одржим друго
место и останем без оштећења услед
те борбе – рекао је Борковић после
величанственог наступа у Јапану.

Званично најуспешнији српски аутомобилиста свих времена захвалио је свима
који су били уз њега у изузетно тешкој
дебитантској сезони у WTCC-у.
– Огромну захвалност дугујем свима
који су веровали у мене, мом тиму, мојој
земљи, спонзорима, премијеру Вучићу,
председнику Николићу и осталим челницима Србије, који су схватили колико
је велика ствар што се српска застава вијори у FIA светском шампионату – додао
је Дуца.
Душан Борковић је наставио феноменалан низ резултата на међународној
сцени. Подсећамо, пре две године је
освојио титулу шампиона Старог континента на брдским стазама, а прошле сезоне је заузео треће место на Европском
купу туринг аутомобила.
Прошли тркачки викенд у Јапану одлучио је и питање новог светског шампиона, пошто је после бриљантне сезоне
до титуле, победом у првој трци, дошао
„Ситроенов” возач Хозе Марија Лопез из
Аргентине.
Овогодишња сезона у WTCC-у завршава се на стази „Гуја” у Макау, где ће се
возити од 13. до 16. новембра.

Кафанизам
Улази у зграде у центру вароши некада су у вечерњим сатима
углавном служили само за принудно пражњење окаснелих кафанских посетилаца.
Напредак, међутим, није заобишао ни овај сегмент нашег друштвеног живота.
Сада, поред неке објаве председника скупштине станара, окаснели кафански посетилац ту може да прочита и нешто паметно.
На пример: „КБМ, КРУ” или „ТБСР СХ”.

А. Живковић

Шкрабаизам
Покушаји да се наши зидови оплемене бар понеким уметничким
графитом дали су делимичне резултате.
Увек се нађе веселник који сматра да уме боље да шара, прецртава и жврља од потписаног аутора.
И тако смо добили нови правац у ликовној уметности.
Који би, после класицизма, импресионизма, фовизма и експресионизма, могао да се назове, на пример, шкрабаизам.

Б. Петров З. Спремо

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Никола Анушић,
љубитељ
фудбала:
– Ако током викенда
остане овако сунчано,
иако је хладно, с другарима ћу на фудбалицу. Биће времена и
за оно што такође волим, а то су игрице
на компјутеру.

Јована Симовић,
ученица:

Вук Јовановић,
кошаркаш:

– Викенд волим јер је цела
породица на окупу. Исто тако, има мање обавеза зато
што се не иде у школу, па је
то добра прилика да се видим с другарицама.

– Обожавам кошарку
па ћу искористити лепо време да с другарима изађем на терен
и одиграм неку партију баскета. У недељу
следи припрема за нову школску недељу.
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