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На седници Скупштине
града Бранка Милојевић
смењена

За вршиоца дужности
изабрана Јелена Ерор

Како су деловодне 
књиге и документација
„добиле ноге”?

Када моћ схватите на веберовски на-
чин као „изгледе да се у оквиру јед-
ног друштвеног односа спроведе соп-
ствена воља упркос отпору, без обзи-
ра на то на чему се заснивају ти из-
гледи” и када вам глад за влашћу и
новцем и бахатост надвладају морал,
доброту и праведност, онда у народу
остајете упамћени као врхунски ау-
тократа с криминалним си-вијем. У
таквом сећању Панчевцима ће сигур-
но остати, сад већ бивша, директорка
Апотеке Бранка Милојевић, која је
на иницијативу ГО СНС-а, после ско-
ро три године газдовања том држав-
ном установом, у четвртак, 2. јула,
смењена на седници Скупштине
Панчева. За вршиоца дужности на
период од шест месеци именована је
Јелена Ерор, дипломирани фармаце-
ут из Београда, која је на ту функци-
ју ступила већ у петак, 3. јула.

Тог дана се бивша директорка, као
ни њени сарадници нису појавили на
званичној примопредаји дужности у
установи, па су послати градски бу-
џетски инспектори ради утврђивања
стања. У крими-стилу, који је него-
вала током целог мандата, Бранка
Милојевић је заједно са својим са-
радницима отишла из Апотеке и са
собом понела деловодне књиге и још
службене документације како би са-
крила сва своја недела. Због тога је,
како смо сазнали, у Основном тужи-

лаштву у Панчеву против ње поднета
кривична пријава за дело прикрива-
ња и уништавања службених списа.

„Панчевац” се у протеклом перио-
ду озбиљно бавио проблемима у
Апотеци Панчево и неоспорно је да
је допринео смени директорке, али
се то догодило тек када се стекла по-
литичка воља, јер је у Србији још
увек моћ политичара јача од моћи
јавног мњења. Одлуку о разрешењу
је донео Градски одбор СНС-а након
разматрања документације и утвр-
ђивања бројних неправилности у по-
словању Апотеке Панчево. Пре две
године владајућа странка је од „Је-
динствене Србије” преузела газдова-
ње Апотеком, али и њену директорку
– Бранку Милојевић.

Бахатост прелила чашу
Из незваничних али поузданих изво-
ра сазнали смо да је та странка
оформила тим који је испитивао рад
Апотеке у претходном периоду. Чла-
нови тог тима сагласили су се да ди-
ректоркино поступање наноси штету
пословању установе, али и угледу
СНС-а у Панчеву. У образложењу о
смени они су навели неке од мутних
радњи бивше директорке, попут на-
бавке производа и услуга у сврху ре-
кламирања, у износу вишем од десет
милиона динара, без спровођења
јавних набавки, што је изнад вредно-
сти прописаних чланом 39. Закона о
јавним набавкама. Помињу се још
неки сумњиви потези руководства,
као и кршење Закона о јавним на-
бавкама приликом отварања нових
објеката, о чему је „Панчевац” рани-
је писао, али и неке нове чињенице.
Једна од њих се тиче закупа локала
на Стрелишту, који је, према наво-
дима тима СНС-а, Апотека плаћала
100.000 динара месечно иако у окви-
ру здравствене станице Дома здра-
вља постоји простор (где је установа
пословала годинама) за који не пла-

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 9.  ЈУЛА 2015.Број 4617, година CXLVII цена 40 динара

Ваљана, искрена песма
нађе пут до слушалаца
» страна 13

У ОВОМ БРОЈУ, ШТАМПАНОМ

У 12.000 ПРИМЕРАКА
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у „Посту” и

„Њујорк тајмсу”
» страна 10

цијалну робу, отац сад већ бившег
финансијског директорка Давида
Стокића. Јасно је да је пословање из-
међу установе и лица повезаног са
чланом Управног одбора, односно са
запосленима у установи изричито
забрањено законом.

Покретање поступка, па смена
Комисија за кадровска, администра-
тивна питања и радне односе Скуп-
штине града Панчева, на иницијати-
ву скупштинске већине, предложила
је том законодавном телу разрешење
директорке и именовање в. д. дирек-
тора. То се, према речима Зденке Јо-
кић, председнице те комисије, деси-
ло чим су испуњени потребни услови.

– Смену смо предложили на осно-
ву Статута Апотеке Панчево, члан
25, став 7, у којем пише да уколико
се против директора установе води
кривични поступак, постоји могућ-
ност да се покрене његово разреше-
ње. И раније смо имали сазнања да
има проблема у пословању установе,
али тек када је покренут редовни
кривични поступак пред Вишим ту-
жилаштвом у Панчеву, ми смо пред-
ложили смену директорке. Морали
смо да сачекамо ту одлуку како не
бисмо прекршили неку од процеду-
ра и како бисмо имали необориве
чињенице, као што је кривични по-
ступак. Напомињем да смо имали
сличне случајеве када смо реаговали
раније, па су нас директори тужили
због кршења процедуре иако смо по-
штовали закон – објаснила је Зденка
Јокић.

Наша саговорница тврди да је ре-
довни кривични поступак покренут
недавно, али чињенице говоре да је
он започет почетком априла, када је
Више тужилаштво подигло наредбу
за спровођење истраге, којом се по-
креће редовни кривични поступак.

» Наставак на страни 8

Дошли из снова и
направили магновење
» страна 29

КРАЈ АУТОКРАТИЈЕ У АПОТЕЦИ ПАНЧЕВО

ОДЛАЗАК ДИРЕКТОРКЕ У КРИМИ-СТИЛУ

ћа закупнину, већ само режије. Вла-
сник тог локала је Зоран Танчић,
власник фирме „Беоток”, с којом је
Апотека такође имала сумњиве
трансакције. Напредњаци тврде да је
бивша директорка у установи запо-
слила сестричину и братаницу Зора-
на Танчића и још две особе по њего-
вом захтеву.

У извештају буџетске инспекције,
који је пренео и „Панчевац” пре не-
колико месеци, наводи се да је Апо-
тека закупила на Миси локал чији је
власник отац Александра Катанче-
вића, члана Управног одбора устано-
ве. Рођачке и пријатељске везе су се
током мандата Бранке Милојевић
изузетно поштовале, па је тако чак и
фирма „Кам комерц” из Панчева,
чији је власник брат Александра Ка-
танчевића, била ангажована за рено-
вирање поменутог локала. Познато
је и да је власник предузећа „Интер
по” из Пожаревца Љубиша Стокић,
од којег је Апотека куповала комер-
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на оне из некадашњег превазиђеног,
заосталог и застарелог, једном речју,
изанђалог комунистичког времена? У
коме се за сваког новог директора,
или другог ситног функционера, јав-
но читала опширна биографија. Па се
чак ишло дотле да се наводе и школе
и факултети које је наречени завр-
шио! Да човек не поверује.

Тај реликт прошлости, у новом де-
мократском друштву, коначно је ба-
чен на ђубриште историје. Нема више
тог замајавања. Сада они који су на
власти лепо именују за директора ко-
га год хоће, и то без образложења.
Нормално. Просто правило тројно:
народ им је на изборима указао пове-
рење, формирали су власт и припада-
ју им фотеље. И тачка. А ако баш бу-
де потребна још и нека диплома, то се
елегантно реши. Она може накнадно
да се нађе по повољној цени, на не-
ком акцијском попусту, било где на
нашем тржишту. Слобода, бато!

Опозиција никако да се навикне
на нова, савремена правила игре. А
она су једноставна, да не кажемо
проста, као, на пример, у фудбалу.
Селектор и тренер добију поверење и
у игру уводе кога хоће. Кад на утак-
мици мењају играча, не читају му
прво биографију и не стављају то на
јавну расправу. Гурну га лепо на те-
рен, па куд пукло. Може да постиже
и аутоголове, али о крајњем резулта-
ту ће се, као и у политици, расправи-
ти на крају првенства. То јест, избор-
ног циклуса.

Зато нам у држави све иде тако ле-
по као и у сениорској фудбалској ре-
презентацији. Уживамо у лепоти
игре и мајсторству играча. А мањка
нам само једна ситница – не дајемо
голове и губимо утакмице.

З. Сп.

Врелина градског асфалта
Није досадно члановима политичких партија у нашем граду ни на плус
42 у хладу. Додуше, све их је више у селима, тачније у Долову и Омољи-
ци, где ускоро треба да се одрже месни избори. Растрчали се, засад, по
улицама и установама, а на њиве ће отићи 26. јула, да би домаћинима по-
нудили превоз до гласачких места, чисто да би остали у форми до среди-
не децембра, када се очекују покрајински и локални избори.

Али није нам то главна овонедељна тема, већ чињеница да је у тек фор-
мираном Градском одбору СНС-а, који је недавно добио председника и
заменике уместо повереништва, почело ново раслојавање! Као да су Ву-
чићеви следбеници већ заборавили колико је ружно и, што је много ва-
жније, по функционисање града штетно било када су подељени у екипе и
екипице једни другима годинама смештали „игранке”.

Поново се исто дешава, иако је изгледало да је стварањем унутарстра-
начке „коалиције” и именовањем главних људи томе дошао крај.

„Панчевац” је ових дана дошао у посед документа који на три куцане
стране садржи преглед незаконитих активности сада већ бивше дирек-
торке Апотеке Панчево Бранке Милојевић. Ради се о интерној странач-
кој преписци, а акт је, сазнајемо из добро обавештених извора, послат у
централу странке како би локални СНС изнео разлоге за смену свог чо-
века – поменуте Бранке.

Тамо има свега и свачега: писано је о томе како су набављани произво-
ди без спровођења поступка јавних набавки и закупљивани локали по це-
нама знатно вишим од тржишних, и то од људи у блиским односима с
директорком; образложено је зашто „већи део рачуноводствених испра-
ва не садржи прописане елементе” и на који начин је Бранка Милојевић
пословала с предузећима повезаних лица; процењено је колико је особа
она запослила на личну иницијативу, без спроведених конкурса – на-
предњаци кажу преко 60...

И новинари „Панчевца” су много пута у претходне две године писали
и причали о свему томе, и то јавно, не међусобно као у случају о коме го-
воримо, али мало ко је то хтео да уважи и озбиљно схвати – у тој мало-
бројној групи сигурно нису напредњаци.

Елем, у закључку Комисије СНС-а, како потписници себе називају, сто-
ји следеће: „У пословању Апотеке и поступању директорке као најодго-
ворније за законитост пословања уочена су бројна кршења закона и про-
цедура, почев од Закона о јавним набавкама, Закона о рачуноводству, За-
кона о буџетском систему, Закона о здравственој заштити, тако и бројних
подзаконских аката и интерних процедура”.

Дивно.
Чланови те комисије додају: „Пред Вишим јавним тужилаштвом у

Панчеву у току је кривични поступак који се по службеној дужности во-
ди против директорке Бранке Милојевић као осумњичене. Полазећи од
чињенице да је за пословање Апотеке Панчево политичку одговорност
преузео СНС, те да је у јавности познато да је Бранка Милојевић члан
СНС-а, сматрамо да њено досадашње поступање, осим директне штете
пословању Установе, наноси велику штету раду и угледу СНС-а у граду”.

Ма, није ваљда. Зато је предложена њена смена, што је врх странке и
прихватио.

За крај смо оставили најмаснији пасус, којим се враћамо новом расло-
јавању у СНС-у и почетку текста. Приликом набрајања директоркиних
грехова „таргетиран” је и један од највиђенијих панчевачких напредња-
ка. Нећемо открити његово име, као ни идентитет чланова Комисије, јер
смо само 99,99 одсто сигурни у веродостојност документа, а за евентуал-
ни суд неопходно је свих сто одсто.

Тамо пише да је блиска рођака тог високопозиционираног члана СНС-а
такође у „проблематичном пословном односу” са Апотеком, „што у јав-
ности ствара сумњу и нарушава углед СНС-а.” У вези са оствареним про-
метом наведене су и велике суме новца, а како те цифре не можемо да
проверимо, ништа од њих у новинама.

Уосталом, много је важнија порука коју су на овај начин – писмом по-
слатим у централу странке, партијски „саборци” упутили том функцио-
неру: гађали смо те и погодили, просули смо перје, па да видимо да ли
можеш да га скупиш и уз чију помоћ; хоћемо да знамо колико си јак, али
стварно. Логично је да ће стићи одговор, видећемо и какав...

Врело је на асфалту, не само због 42 у хладу.

томе шта се дешава у Београду. „Љу-
ди, изгледа да се спрема велики до-
чек”, преносио нам је популарни Па-
ља вести из српске престонице. Још
из авиона (тада ЈАТ-а) који се при-
ближавао аеродрому (тада „Сурчин”)
јасно се видело да много људи доче-
кује шампионе. Тако је и било. Ипак,
изненађење је тек следило.

По колегу Предрага Миљуша, та-
кође присутног у Атини, и моју ма-
ленкост, дошао је др Душан Јовано-
вић и повезао нас ка Панчеву. Од из-
ласка на ауто-пут до главних бео-
градских улица пред нама је био не-
прекинут „ланац” аутомобила и љу-
ди. Онда је неко из власти предло-
жио да момци поздраве окупљени
свет с балкона Скупштине града.
Остало је историја. Пре неколико да-
на је прослављено двадесет година
од тог догађаја. Поново су на једном
месту били сви актери из Атине и
грађани. Лепо, за незаборав.

С. Д.

Кадровско 
просто 
правило тројно

На прошлонедељној седници Скуп-
штине града остаци панчевачке опо-
зиције опет су имали замерке на не-
ке кадровске тачке. Те зашто нема
образложења за именовање нових
директора, те зашто нема њихових
биографија, те зашто нема досада-
шњих резултата рада, њихових прег-
нућа и достигнућа, те ово, те оно.

Свашта. Као да није реч о новом
миленијуму и новом времену. Па не-
ће ваљда у овој модерној демократији
наши народни представници личити

Балкон
Те, сада већ давне 1995. године наша
кошаркашка репрезентација се на-
шла на ЕП у Грчкој, после година изо-
лације коју су нам наметнули светски
моћници. У то време су пропуштена
многа значајна међународна такми-
чења. Зато је прича о успеху наших
момака (Дивца, Бодироге, Данилови-
ћа, Паспаља, Ђорђевића...) равна под-
вигу, а злато из Атине је један од нај-
већих успеха српског спорта.

Елем, после много мука и оп-
струкција (Грчка није могла да пре-
жали два пораза у низу од нас), када
финале (против Литваније) умало
није прекинуто, а Хрвати су напу-
стили церемонију доделе медаља,
спремали смо се за повратак кући.
Писац ових редова имао је срећу да
буде на лицу места. У то време је са-
мо Жарко Паспаљ имао мобилни те-
лефон и стално нас је обавештавао о

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

40, 41, 42, 43, 44...

У епицентру града, у среду, 8. јула

Снимио Зоран Компар
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• На овим просторима живе мирољубиви народи. Они никога не 

дирају, убијају се међусобно.

• Комунисти су се прерушили у демократе, али им варка није 

успела. Народ их је препознао и опет гласао за њих.

• Оптимиста је песимиста без искуства.

• Свака жена се сећа првог јер су сви остали други.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ГРАЂАНИ СУ ПОТПУНО БЕЗБЕДНИ.

КРИМИНАЛЦЕ НА ВЛАСТИ ЧУВА ПОЛИЦИЈА.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

ППиишшее::  ССиинниишшаа  ТТрраајјккооввиићћ

Четвртак, 9. јул 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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АКТУЕЛНО 3

У среду, 8. јула, у попо-
дневним сатима, двојица
наших суграђана ромске
националности изазвала су
инцидент у Градском пар-
ку, на који полиција није
реаговала ни после бројних
позива наших суграђана.

Поменути починиоци су из
једне од стаза извадили више
бетонских коцки и почели
њима да гађају присутне. Све
се дешавало у време када је у
парку било више наших су-
грађана, међу којима су биле
и мајке с малом децом.

– Један од починилаца
имао је педесетак, а други

око двадесет година. Када
смо јавили полицији шта
се дешава, одговорили су
нам само да знају за то и
ништа нису предузели. За-
пањио ме је такав одговор
јер се то дешавало у стро-
гом центру града. Ако по-
лиција не може да одржи
јавни ред и мир на таквом
месту, сваки даљи комен-
тар је излишан. Шта би би-
ло да су тим коцкама по-
вредили неку жену или де-
те? – изјавио је наш сугра-
ђанин који је затражио да
остане анониман.

М. Г.

ИНЦИДЕНТ У НАЈСТРОЖЕМ ЦЕНТРУ ГРАДА

Бетонским коцкама
гађали пролазнике

СЈАЈНИ УСПЕСИ АТЛЕТИЧАРКИ „ДИНАМА”

Стигло злато из Румуније

Сјајна спортисткиња
се уверила да 
постоји неко ко води
рачуна о њеним 
успесима

Поводом освајања бронзане
медаље на првим Европским
играма, недавно завршеним у
Бакуу, главном граду Азербеј-
џана, градоначелник Панчева
Саша Павлов примио је у уто-
рак у градској кући српску ре-
презентативку Ању Цревар,
нашу суграђанку.

У срдачној атмосфери Па-
влов је младој спортској херо-
ини честитао на успесима које
постиже у последње време, на-
гласивши да ће Град Панчево
учинити све што може да по-
могне у њеном спортском раз-
воју, јер, како је истакао, реч је
о поносу Панчева и спортист-
кињи која заслужује пуну па-
жњу. Градоначелник је у при-
суству Александра Фаркаша,
локалног већника задуженог
за спорт, поздравио и Марка
Спасова, Ањиног тренера, као
и пливачициног оца Дејана и
председника ПК Динама Деја-
на Драговића, и наговестио да
ће овдашњи пливачи, али и
сви други заинтересовани,
ускоро моћи да користе базен-
балонку, која треба да буде по-
стављена до средине јесени на
Спортском центру „Стрели-
ште”. Тај пројекат финансира
Покрајински секретаријат за
спорт и омладину, с Марини-
ком Тепић на челу.

АЊА ЦРЕВАР КОД ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ПОКРАЈИНСКЕ СЕКРЕТАРКЕ

ПОНОС ПАНЧЕВА И ВОЈВОДИНЕ

Александар Фаркаш је под-
сетио госте и присутне новина-
ре да је Панчево град спорта, а
да је Ања најбољи пример за ту
тврдњу. Већник задужен за
спорт у нашој средини напоме-
нуо је да се и поред озбиљне
кризе у друштву и мноштва
проблема с којима се град су-
среће, као што су несређеност
инфраструктуре и власништва
над објектима, мора пронаћи
решење како би се помогло ис-
такнутим спортистима.

У среду, 8. јула, Ању Цревар
и остале младе војвођанске
спортисте, носиоце медаља с
недавно завршених првих
Европских игара, примила је
Мариника Тепић, покрајинска
секретарка за спорт и омлади-
ну. У свечаној сали Бановине у
Новом Саду сјајни спортисти
су се уверили да постоји неко
ко води рачуна о њиховим ус-
песима. Мариника Тепић је
била веома конкретна – сви
појединци који су освојили од-

Мариника Тепић, Ања Цревар и Марко Спасов

Tрећa „Тракторијадa” биће
одржана у недељу, 12. јула,
од 10 сати, на новосељан-
ском вашаришту. Тог дана
између 7 и 8.30 сви заинте-
ресовани моћи ће да се при-
јаве или као излагачи или за
учешће у такмичењима.

Организатори, као и прет-
ходних година, спремају це-
лодневни програм, из којег
треба издвојити продају но-
ве и половне механизације и
појединачне и екипне на-
градне игре, као што су пре-
вртање тракторске гуме, во-
жња приколице у рикверц,
натезање трактора, полигон-
ска надметања... Биће при-
казане и иновације у пољо-
привреди; у плану је и на-

градни квиз за пољопри-
вреднике, а припремљене су
и награде за посетиоце. Сво-
је презентације за паоре
имаће фирме „Agroglobe” и
„Agrotech”, као и Комерци-
јална банка, а стручњаци из
Института „Тамиш” одржа-
ће предавања.

Организатор ове једин-
ствене манифестације је
удружење „Новосељански
паори”, које је и члан Банат-
ске асоцијације пољопри-
вредника.

Све информације се могу
добити путем телефона
069/16-16-717 и 061/88-34-
964, или имејл адресе novo-
seljanskipaori@gmail.com.

М. Ј.

личја у Бакуу добили су по пе-
десет хиљада динара, док је
члановима екипа припало по
двадесет пет хиљада динара.

Покрајинска секретарка је
захвалила узорним спортисти-
ма, њиховим тренерима и љу-
дима који брину о њима у клу-
бовима, наглашавајући да се
сви они могу надати новим на-
градама до краја године, када
се у децембру буду сводили ра-
чуни о најуспешнијима у 2015.

С. Дамјанов

Зорана Барјактаровић
члан шампионске
штафете Србије

У румунском граду Питести
прошлог викенда је одржано
Првенство Балкана у атлети-
ци за старије јуниоре. Репре-
зентацију Србије, у три дисци-
плине, представљала је и чла-
ница АК-а „Динамо” Зорана
Барјактаровић.

Сјајном трком у штафети у
надметању на 4 x 100 метара
Зорана је с још три другарице
дошла до најсјајнијег одличја
и титуле шампиона Балкана.
У трци на 100 м наша сугра-
ђанка се пласирала на четвр-
то место, док је на 200 м сед-

У НОВОМ СЕЛУ 12. ЈУЛА

Трећа „Тракторијада”

Спортисти су ових дана редовни
гости у градској кући, а у среду,
8. јула, уприличен је пријем и за
младе рукометаше „Динама”,
освајаче Купа Србије. Домаћини
су били Саша Левнајић, заменик
градоначелника Панчева, и
Александар Фаркаш, локални
већник задужен за спорт.

Рукометаши Динама, деча-
ци рођени 1996. године и мла-

ђи, недавно су у месту Вране-
ши, крај Врњачке Бање, осво-
јили пехар намењен најбољем
тиму у најмасовнијем такми-
чењу у нашој земљи.

Саша Левнајић је истакао
да је ово велики успех за клуб
али и град Панчево, као и да
се нада да ће ови момци добро
играти и у сениорској конку-
ренцији. С. Д.

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА САША ЛЕВНАЈИЋ УГОСТИО МЛАДЕ РУКОМЕТАШЕ „ДИНАМА”

Почаст за освајаче Купа Србије

Град Панчево ће имати још
представника на великим
атлетским такмичењима. У
Колумбији се од 15. јула одр-
жава Светско првенство за
млађе јуниоре, на којем ће на-
ступити атлетичарка „Дина-
ма” Тамара Полић, и то у тр-
ци на 400 метара. Репрезента-
тивце Србије ће предводити
тренер „Динама” Љупчо Цвет-
коски, што је још једно вели-
ко признање за наш клуб и
град.

Тренутно се у Крагујевцу
одржавају јуниорске при-
преме репрезентације, на
којима уз већ поменуте Зо-
рану и Тамару учествује и
Анђела Тасић.

А. Ж.

ма стигла на циљ. Била је то
сјајна провера пре круне
атлетске сезоне – Европског
првенства за јуниоре, које ће
бити одржано у Шведској од

16. до 19. јула. Зорана Барјак-
таровић ће, наравно, бити
учесник и надметања најбо-
љих младих атлетичарки на
Старом континенту.

„ИВАЊДАНСКИ ТУРНИР” У МАЛОМ ФУДБАЛУ

Најбољи су новосељански напредњаци
Месни одбор Српске напред-
не странке Старчево је у неде-
љу, 5. јула, уз подршку Савета
за спорт Градског одбора
СНС-а, приредио други
„Ивањдански турнир” у малом
фудбалу.

Такмичење је одржано на
стадиону ФК-а „Борац”, а тур-
нир су отворили председник
ГО СНС-а Жељко Сушец,

председник Савета за
спорт те странке Зоран
Рајачић и домаћин тог
скупа, први човек старче-
вачких напредњака, Ви-
томир Филиповић. Свим
учесницима се обратио и
заменик градоначелника
Саша Левнајић.

Највреднији трофеј је
освојила екипа из Банат-

ског Новог Села, други је био
тим МО СНС-а Горњи град, а
на треће место су се пласира-
ли старчевачки напредњаци.

Најефикаснији стрелац био
је Мирослав Бојковић, најбо-
љи играч Милош Милаковић,
а признање за најсигурнијег
голмана заслужио је Алексан-
дар Ђука.

A. Ж.

УСРН „Тамиш” из нашега гра-
да у недељу, 12. јула, на пла-
тоу код својих просторија,
приредиће Сајам риболовачке
и наутичке опреме, али и так-
мичење у кувању рибље чорбе.
Излагачи и такмичари се могу
пријавити до петка, 10. јула,
на бројеве телефона 063/101-
89-69 (Младенка), 062/325-
034 (Сава) и 060/604-68-50
(Зоран).

Пријем и распоређивање
излагача (продаваца) оба-
вљаће се у недељу од 6 сати,
а право да излажу имају и
физичка и правна лица. Сви
учесници могу представити
половну и нову опрему.

Такмичари коју учествују
у кувању рибље чорбе оку-

пљаће се од 9 до 9.30, а старт
надметања је заказан за 10
сати. Скупљање узорака је од
13 до 13.30, а проглашење
победника ће бити у 14.45.
Нема котизације, сви уче-
сници доносе свој матери-
јал, а куваће се искључиво
на плин. Оцењиваће се само
боја, укус и густина чорбе.
Дакле, приликом предаје
узорака не треба стављати
комаде рибе у посуде.

Не треба сумњати да ће и
овог пута међусобно друже-
ње свих учесника и позитив-
на атмосфера обележити
Петровдан. Тако је увек када
УСРН „Тамиш” организује
неку манифестацију.

А. Ж.

У НЕДЕЉУ, 12. ЈУЛА

Петровдан на Тамишу



Прошлонедељни раскиди
уговора са укупно 110 рад-
ника у Градској управи,
Културном центру и АТП-у,
по Уредби Владе из 2013.
године, којом се број тако
ангажованих радника у јав-
ним службама, предузећи-
ма и установама своди на
највише једну десетину бро-
ја стално запослених, били
су тема осврта Српске ради-
калне странке.

– Наравно да нису без по-
сла остали страначки функ-
ционери, који за време рад-
ног времена седе по кафи-
ћима и ништа не раде осим
што примају плате. Уговори
су раскинути с поштеним и
вредним радницима који
заиста раде свој посао и оба-
вљају основну делатност
предузећа. Већ смо говори-
ли о томе како је, рецимо, у
ЈКП „Хигијени” запослено
само 27 чистача, а ради 400
људи, а да у АТП-у нема до-
вољно возача, али менаџера
и шефова са сумњивим ди-
пломама и великим плата-
ма има напретек. У Градској
управи и ЈКП „Грејању” ни-
ко и не зна прецизан број
запослених, јер многе нико
никада није видео, пошто
уопште не долазе на посао.

Њих су СНС и ДС наградили
платом за нерад, а на рачун
грађана – рекла је Смиљана
Гламочанин Варга, члан
председничког колегијума
СРС-а, на конференцији за
новинаре одржаној у уто-
рак, 7. јула.

Она је додала да су „због
паразита на власти” грађа-
нима рачуни све већи, а да
би било плата за нераднике,
„као глуме мере штедње, ре-

стрикцију, рационализаци-
ју”. На тај начин се, према
њеним речима, шаље и по-
рука младима да „узалуд
уче”, јер „посла има само за
послушнике власти са одго-
варајућим партијским књи-
жицама”.

– Отпуштање па враћање
на посао је доказ да ова власт
ни на републичком ни на ло-
калном нивоу нема никакав
план ни циљ. Они се играју
власти као деца у забавишту.
Куд се дедоше предизборна
обећања о новим радним ме-
стима, где су славни економ-
ски светски и домаћи струч-
њаци, где је план за излазак
земље из кризе? – прокомен-
тарисала је Смиљана Гламо-
чанин Варга накнадну одлу-
ку да се отпуштени врате на
посао.

На оснивачкој скупштини
одржаној у суботу, 4. јула, у
малој сали Градске управе,
оформљено је руководство
Руске странке у Панчеву.

За председника седмочла-
ног Градског одбора једно-
гласно је изабран Зоран Ра-
нисављев.

– Обећавам да ћемо упор-
но радити на окупљању чла-
нова руске националне ма-
њине и симпатизера, како
бисмо очували националне
интересе – изјавио је Рани-
сављев.

Он је додао да су циљеви
странке владавина права,
јачање пољопривреде и при-
влачење инвестиција из Ру-
сије. Залагаће се за дожи-
вотно здравствено осигура-
ње и популаризацију руског
језика и спорта код младих,

а посебну пажњу ће посве-
тити заштити и очувању жи-
вотне средине.

Ова партија се противи
приступању Европској унији
и заговара улазак Србије у
ОДКБ, војни савез неколико
земаља бившег Совјетског
Савеза.

– Чланови смо ове стран-
ке зато што волимо Србију
изнад свега. Ми нисмо про-
тив Европе, али јесмо про-
тив Европске уније. Она има
екстремно либералне ставо-
ве у вези с људским прави-
ма, а под тим мислим на
истополне бракове. У евроа-
зијском савезу није допу-
штено чак ни промовисање
геј параде – рекао је овом
приликом Слободан Нико-
лић, председник Руске
странке.

Он је нагласио да је та
партија, основана 2013. го-
дине у Шапцу, странка на-
ционалне мањине, али да
ради у интересу већине.

С. П.

Простор јужног Баната одли-
кује се разноврсним природ-
ним лепотама. Ту су Специ-
јални резерват природе Де-
либлатска пешчара, реке Ду-
нав, Тамиш, Нера, Караш,
Брзава и Моравица, канал
ДТД код Банатске Паланке,
велики број језера (најпозна-
тије је оно у Белој Цркви), ге-

отермалне воде, Вршачке
планине…

Наш регион није традицио-
нална туристичка дестинаци-
ја, али развој туризма се може
ослонити на врло занимљиве
ресурсе сачињене од специ-
фичних социокултурних осо-
бина, јер је Банат простор где
различите нације, религије,

културе, вере и животни сти-
лови већ вековима коегзисти-
рају. Не мање атрактивни и
разноврсни су и уметнички,
историјски, културни и антро-
полошки ресурси, који су
уткани у ентитет овог региона.

Наша шанса је и коришћење
претприступне помоћи Европ-
ске уније усмерене руралном

развоју. Могући видови развоја
туризма на овом простору су:
ловно-риболовни, еко-туризам,
излетнички, здравствени, сео-
ски, боравишно-рекреативни...

Покрет социјалиста, између
осталог, види гостољубивост
локалног становништва као
снагу на коју туризам овог реги-
она сигурно може рачунати.

ПОЛИТИКА
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Страну припремио

Зоран
Спремо

РУСКА СТРАНКА

Ранисављев председник
Градског одбора

САОПШТЕЊЕ ПОКРЕТА СОЦИЈАЛИСТА

Туризам је шанса јужног Баната

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

Власт се игра као 
деца у забавишту

Социјалдемократска
странка излази на изборе
за скупштине месних за-
једница, који ће бити одр-
жани 26. јула, с пуном ли-
стом од 15 кандидата у
Омољици, а у Долову с пет
или шест својих чланова –
изјавио је Срђан Мико-
вић, председник Градског
одбора те партије, на кон-
ференцији за новинаре
одржаној у уторак, 7. јула.

– Врло је чудно што је
дошло до распуштања
ових скупштина. Разлог
за то је да наводно одре-
ђени документи нису би-
ли комплетни, а оне су
упркос томе пола године
биле финансиране и за
то нико није сносио одго-
ворност. Сматрам да ни
ови избори не могу стра-
тешки променити поло-
жај грађана ових двају
села, што би било могуће
тек ако дође до истинске

децентрализације, за шта
се ми залажемо – рекао
је Миковић.

– Омољицу је и до сада
водила Српска напредна
странка, која је изашла са
истим кандидатима, што
значи да нема ништа ново.
Током две године на вла-
сти они нису урадили ни
стопу новог асфалта, а ка-
нализација нам је проблем
број један. Ови избори су
њихов покушај да макси-
мално централизују власт
– нагласио је Сава Живуљ,
повереник СДС-а у том
месту и први на листи „За-
једно за Омољицу”.

И Југослав Брзован, но-
силац листе ове странке у
Долову, подвукао је да
„СНС жели апсолутну
власт”, а као горуће про-
блеме у том месту иста-
као је оне инфраструк-
турне: воду, асфалт, кана-
лизацију...

Српска напредна странка је у пе-
так, 3. јула, предала пуне листе од
по 15 кандидата за савете месних
заједница у Долову и Омољици.
Носилац листе у Долову је Драго-
слав Глигоријев, а реч је, према
изјави Жељка Сушеца, председ-
ника Градског одбора СНС-а, о
„угледним људима, цењеним у
овом месту”, који ће „домаћин-
ски да воде месну заједницу, у од-

носу на њихове претходнике, ко-
ји су је довели до ивице пропа-
сти” и пред блокаду.

– За Омољицу имамо јасан
програм и циљ, а то је да наста-
вимо оно што смо започели.
Од 2013. године, када смо пре-
узели одговорност у граду,
Омољчанима смо решили је-
дан велики проблем, а то је пи-
тање канализације. Пројекат за
то је био закочен лошом адми-
нистрацијом и комуникаци-

јом, а сада очекујемо да ће већ
од јесени почети први радови
на изградњи те мреже – рекао
је Сушец у понедељак, 6. јула,
током обиласка Месне канце-
ларије у овом месту.

Он је притом најавио и об-
нову Поњавице, која би у са-
радњи са „Зеленилом” требало
да добије нови, савременији
изглед.

– Ми смо до сада урадили ас-
фалт у три улице у дужини од
2.200 метара, припремили пет
пројекта за остале улице, изгра-
дили атарски пут према Бавани-
шту у дужини од 4,2 километра,
а урађени су пројекти и за атар-
ске путеве према Долову, Старом
Селу и Виру и то ћемо наставити
на јесен – истакао је овом прили-
ком Ђура Топаловић, председ-
ник МО СНС-а и носилац ове из-
борне листе за Омољицу.

Тек што су окончани избори за скуп-
штине месних заједница у Јабуци и на
Миси, а већ је почела кампања за из-
бор нових руководстава у Долову и
Омољици. Кандидате за гласање, које

ће се обавити у недељу, 26. јула, већ
су припремили Српска напредна
странка и Социјалдемократска стран-
ка Бориса Тадића, док је Либерално-
-демократска странка објавила да од

ове изборне провере одустаје. Међу-
тим, ЛДП је подсетио и на „репове”
јабучког изјашњавања, после којег је
престао да буде део панчевачке влада-
јуће коалиције.

ПОЧЕЛА КАМПАЊА ЗА ИЗБОР САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦЕ

ТРКА ЗА ДОЛОВО И ОМОЉИЦУ

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Лоша администрација
закочила градњу

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

СНС жели апсолутну
власт

Скупштинске одлуке које се
тичу предузећа „Вод-ком” у
Јабуци биле су тема на коју
се осврнула Либерално- де-
мократска партија на конфе-
ренцији за новинаре одржа-
ној у петак, 3. јула.

– То комунално предузеће
је најсликовитији пример
функционисања власти и на-
шег учешћа у њој. Недуго по-
сле мог разрешења донете су
неке одлуке које ја нисам
хтео да потпишем, а односе
се на програм пословања и
систематизацију послова у
„Вод-кому”. Њима се отвара
простор за запошљавање два-
ју нових радника, а уз повра-
так старих које је директорка
незаконито отпустила и уз
судске пресуде и трошкове,

све би то оптеретило преду-
зеће. Због тога оно не би мо-
гло да послује нормално и
било би блокирано, па ће се

онда опет јавити са захтевом
за додатни новац из буџета. С
политиком ЛДП-а ово нема
никакве везе, а ти проблеми,

као и проблеми са Апотеком,
били су разлози да се ЛДП,
као претња власти, истисне
из владајуће коалиције – ре-
као је Предраг Патић, град-
ски менаџер те странке.

И Владимир Швец из Саве-
та потрошача, који је и члан
Скупштине поменуте месне
заједнице, ситуацију у том ја-
бучком комуналном предузе-
ћу је, наводећи бројне приме-
ре, оценио као неодрживу.

За предстојеће изборе у
Долову и Омољици Патић је
рекао да су „потпуно бесми-
слени”, те да „не зна због
чега се уопште одржавају”.
За њих ће се, каже, „џабе
потрошити милион динара”
и на њима ЛДП неће уче-
ствовати.

ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА

Избори бесмислени
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Тропски талас је стигао и у Србију.
Јесте лето, али температуре које су
близу или чак премашују 40 степени
Целзијуса врло су забрињавајуће. Ви-
соке температуре су очекиване, али
као да нас ова непогода сваки пут из-
ненади. Увек ће бити оних који обо-
жавају сунце и топло време, па им
ових неколико дана, када је баш то-
пло, веома прија. Ипак, не треба за-
боравити да постоје људи којима се
никако не препоручује излагање сун-
цу. Тако нешто могло би да изазове
озбиљне здравствене проблеме. Како
се борити против високих темпера-
тура? Како на најбољи начин себи
угодити? Шта учинити да се и поред
врелине осећамо пријатније? Све су
то питања која смо поставили нашим
суграђанима, а стигли су и занимљи-
ви одговори.

АЛЕКСА МАРТИНОВИЋ, 
техничар пољопривредне технике:

– Најкраћи одговор на ваше пита-
ње је: никако. Само добра и обилна
киша може помоћи, али сумњам да
ће она ових дана пасти. Туширање
помаже, али не довољно, то је јасно.
Нажалост, не одлазим на базен или
Дунав на купање, па је овај проблем
код мене још озбиљнији. Ипак, сна-

лазим се некако, а то желим и оста-
лим Панчевцима.

ЗОРАНА МАЏАРЕВИЋ, 
студенткиња:

– Кад дође овако топло време, кад
нас запљусне ова врелина, за мене је
сладолед добитна комбинација. То
предлажем и осталим суграђанима.
Пошто радим, не стижем да одем на
базен или у природу, где је сигурно
знатно свежије и пријатније.

БОРИСЛАВ СТАНКОВИЋ, 
професор енглеског језика:

– Заиста је тешко борити се против
оваквих температура, посебно ако
сте, што би се рекло, мало „габарит-
ни”. Мислим да не постоји прави ре-
цепт кад су овако топли дани. Основ-
но је да не треба без преке потребе да
се излажете сунцу, а ако баш морате,
онда је флашица воде неизоставна.
Мислим да је најбитније да човек не
дехидрира.

МАРИЈА СИМИОНИДИС, 
трговац:

– Мислим да је основа у борби
против ових врућина пити што више
течности, а ја сам пре свега за воду.
Хладна вода помаже, то је сигурно.

Такође, одлазим на базен, што и те
како прија кад су овако високе тем-
пературе. Многи не излазе из куће
кад је топло, али мислим да је то по-
грешно. Пријатније је негде у приро-
ди, у хладовини.

БОЈАН ДУДМИТРОВ, 
запослен у ЈКП-у АТП:

– Ако већ морате да боравите на-
пољу, радите или због неке друге
обавезе излазите из куће, не смете
заборавити да понесете воду. Фла-
шица воде је од велике помоћи, јер
док уносите течност у организам,
нећете дехидрирати, а то је најва-
жније кад су овакви услови. Неко во-
ли да се освежи сладоледом, а свака-
ко је добро бити тамо где је вода у
близини. То је оно право.

МАРИЈА МУНИЋ, 
угоститељ:

– Уопште се не браним од ове то-
плоте. Само се треба препустити и
уживати. Наравно, треба се обући
прикладно, у складу с временом.
Расхлађивање хладним пићем се
подразумева. Тако се понашајте и са-
чекајте да дође време да се крене на
море.

Анкетирао С. Дамјанов

М.СИМИОНИДИСБ. СТАНКОВИЋ Б. ДУДМИТРОВ М. МУНИЋ

НАША АНКЕТА

КАКО СЕ БОРИТИ ПРОТИВ ВРУЋИНЕ?

Хлад и што више течности су спас

З. МАЏАРЕВИЋ

Не разумем моралну панику
насталу око те некакве британ-
ске резолуције у Савету безбед-
ности УН у вези са Сребрени-
цом. У ствари разумем: морал-
на се паника диже у недостатку
бољег. Каква год та резолуција
била (а знамо ми перфидни Ал-
бион...), она ништа не мења на
тужном и срамотном стању
ствари. Цео тај циркус само је
надгорњавање и куробецање
Високих Амбасадора око Зеле-
ног стола, дакле посао залудан
и зазоран. Да би циркус био још
веселији, побринуо се наш
председник кад је пресавио та-
бак и написао писмо британ-
ској краљици. Верујем да га је
започео са „Драга Савета”, ка-
кав је. Можда и са „Драга Ле-
ла”, јер су се све Јелисавете ко-
је сам знао (а има их) одазива-
ле на те надимке. Британска
краљица – што би сер Оливер
Антић морао знати – „упозора-
ва, опомиње и саветује”; и то је
све што ради. Политиком се не
бави већ око триста година.
Има ко то да ради.

Колика је морална паника
настала, најбоље се види из
хистеричног испада Алексан-
дра Вулина пре неки дан, када
се драо као магарац да Репу-
блика Српска није злочиначка
творевина, него „одговор на ге-
ноцид” из Другог светског ра-
та. А Први српски устанак, на
који се позивао Ратко Младић
ономад? Понекад мислим да
Вулин гласно виче оно што Ву-
чић тихо мисли, али више ни-

сам сигуран; паметнији је Ву-
чић од тога.

Ајде пустимо се будалаштина.
Шта је у Сребреници било, зна-
мо сви, кукала нам мајка, и без
Британаца и осталих. Ту нам
никакве резолуције не требају –
на жалост нашу. Ту треба само
скинути капе и ћутати. И пре-
стати се играти појмом „гено-
цид”, као политичком подва-
лом. Ако је у Сребреници дошло
до геноцида – а јесте, јер је гено-
цид кад само једног човека уби-
ју зато што је друге вере или на-
ције – онда српски народ за то
није крив; зна се отприлике ко
јесте, али цео народ није и не-
мојте нас више гњавити, ако бо-
га знате. Та нисмо баш толике
будале.

Једна од мојих кћери, гледа-
јући на телевизији опет тако не-
ко доношење неке резолуције (а
имала је четири године), упита-
ла је: „А сада када су је донели,
хоће ли и да је однесу?” Дечја
уста и логично питање. Нарав-
но, дете, да ће да је однесу и би-
ће заборављена одмах чим је из-
несу, јер је – као већина резолу-
ција – донета мртворођена. Све
те резолуције, сматрања и ука-
зивања ништа на стању ствари
променити неће. Нити ће мртви
устати, нити ће слепи прохода-
ти, нити глуви прогледати.
Ствар је таква каква је: преко
осам хиљада мртвих, сасвим не-
хришћански побијених без ми-
лости, ненаоружаних цивила.

Скините капе и ћутите, ако
вам је имало стида остало!

Пише: Милош Васић

Резолуције

А. МАРТИНОВИЋ

Добар прилив новца 
у градску касу

Подељена мишљења у вези
са избором директора у
јавним комуналним 
предузећима

Захваљујући бржем и већем приливу
новца буџет Панчева износиће више
од 5,5 милијарди динара у наредном
периоду – одлучено је на седници
Скупштине града одржаној 2. јула.

Поред тога што су усвојили одлуку
о ребалансу, одборници су дали зеле-
но светло и за избор нове директорке
Апотеке (детаљније о томе можете
прочитати на насловној страни нашег
листа). Већином гласова су подржали
и одлуку о радном времену угости-
тељских објеката и продавница, име-
новање нових директора јавних кому-
налних предузећа у неким селима,
извештај о реализацији програма по-
словања „Грејања” и измене и допуне
финансијског плана Дирекције за из-
градњу и уређење Панчева.

Приликом расправе о избору ди-
ректора комуналног предузећа „Вод-
-ком” у Јабуци одборник ЛДП-а Си-
ниша Митрески изјавио је да досада-
шњи члан Градског већа Предраг
Патић није хтео да потпише правил-
ник о систематизацији у том ЈКП-у,
јер је било планирано запошљавање
нових људи и додатно оптерећивање
буџета.

Он је упозорио и да је један од за-
послених у „Вод-кому” добио отказ
од особе којој је истекао мандат. Ре-
као је да се тај случај налази у суду и
да је врло вероватно да ће тај радник
морати да се врати на посао и да ће
му бити исплаћене све заостале за-
раде које му следују.

Митрески је изјавио за говорницом
да је избор Биљане Киковић за дирек-
тора јабучког ЈКП-а споран и због тога
што она није ништа предузела када во-
да за пиће у том селу није била добра.

На то је реаговао Јован Лазарев-
ски, одборник Демократске партије
Македонаца. Он је подсетио да је у
Јабуци и прошле године било про-
блема с водом, али да нико из град-
ске власти није реаговао. Посебно је
прозвао Предрага Патића, бившег
члана Градског већа задуженог за
комуналну политику, и замерио му
је да је био пасиван.

– Махао сам за овом говорницом
папирима, али нико није реаговао.
Имали сте прилику да ми помогне-
те, међутим нико то није урадио –
додао је он.

Одборник ЛСВ-а Павле Ђукић оп-
тужио је владајућу коалицију да и да-
ље запошљава људе у јавним кому-
налним предузећима тако да првен-
ствени критеријум за то није њихова
стручност, већ партијска припад-
ност. Додао је да партије која упра-

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКЕ СКУПШТИНЕ

ПЕТ И ПО МИЛИJАРДИ ДИНАРА 
У БУЏЕТУ

њихову реализацију и у случају слабих
резултата позивани на одговорност.

Одборници Лиге социјалдемокра-
та су критиковали и то што је Над-
зорни одбор Дирекције за изградњу
и уређење Панчева тражио од Скуп-
штине да Српској православној цр-
кви не наплати израду просторног
плана који би омогућио изградњу
цркве на Кудељарском насипу. Они
су образложили такав став тиме да
би у случају усвајања такве одлуке
била незаслужено фаворизована
једна верска заједница у односу на
друге.

На предлог Султана Фератовића,
шефа одборничке групе Српске на-
предне странке, тај захтев је скинут
с дневног реда, па одборници о њему
нису гласали.

М. Глигорић

вљају одређеним јавним комунал-
ним предузећима треба да за њих
стварно одговарају, јер је то једини
начин да та предузећа добро послују.

Садашњи начин избора руководе-
ћег кадра у јавним комуналним
предузећима, у којем доминира по-
литичка подобност, критиковао је и
Ђукићев партијски саборац Милош
Веселинов.

– Шта ће мислити онај ко треба да
упише факултет? Шта ће рећи она
млада особа која га је завршила,
образована је и жели да конкурише
за неко руководеће место? Дегради-
рамо људе који су уложили време у
школовање. Позивамо вас да не гла-
сате када је избор намештен у скла-
ду с тим ко има какву партијску
књижицу – нагласио је он.

Владан Кељевић, одборник ЛСВ-а,
скренуо је пажњу одборника на то да
је мандат директора ЈКП-а Глогоњ
истекао пре више од три године. До-
дао је да ЛСВ поставља питање за-
што о томе није обавештена Скуп-
штина града када је преузела упра-
вљање тим предузећем и зашто се
толико дуго чекало на именовање в.
д. директора. Он је нагласио да град-
ска власт у Панчеву још увек нема
јасну визију функционисања јавних
комуналних предузећа у селима, а
проблеми се само нагомилавају.

Одборник Социјалдемократске
партије Србије Рајко Мијовић изнена-
дио је присутне када је рекао да та
странка није у власти, већ да само да-
је техничку подршку владајућој коа-
лицији. Он је додао да је недопустиво
и за сваку осуду то што се у Србији за-
кони и службена акта прилагођавају
појединцима уместо да буде обрнуто.
Критиковао је то што је постала уста-
љена пракса да се доносе разни плано-
ви, програми и стратегије без имено-
вања оних који ће бити задужени за

НАЈАВЕ ИЗ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА СЕЛО

Улагање у атарске путеве
Чланица Градског већа задужена за
село и рурални развој Маја Свирче-
вић Прекић посетила је Долово у пе-
так, 3. јула, поводом нових улагања у
атарске путеве. Том приликом је на-
јавила веома брз почетак радова на
одржавању постојећих путева баш у
доловачком атару.

Град Панчево и Секретаријат за
село, пољопривреду и рурални развој
и ове године ће новац од закупа по-
љопривредног земљишта уложити у
одржавање постојећих и изградњу
нових атарских путева. Тако је из по-
менутог фонда издвојено 20 милио-
на динара за одржавање постојеће
мреже атарских путева, 10 милиона
за пројектовање и 155 милиона ди-
нара за изградњу нових атарских пу-
тева. Ова мрежа је освежена у проте-
клих неколико година с педесетак
километара нових путева. Само До-
лово је добило важан пут који га спа-

ја с Новим Селом, као и један од ве-
ома великог значаја, који ће служити
као обилазница и растеретити цен-
тар села од тешких машина.

Маја Свирчевић Прекић је најавила
брз почетак радова, јер је за то заврше-
на јавна набавка. У току је још једна
набавка за изградњу нових путева, а
очекује се да ће до краја године свако
село добити бар по један нови атарски
пут. Радиће се и на отресиштима да
ратари не би излазили прљавим ма-
шинама на регионалне путеве.

Доловачки челници, предвођени
новим председником Привремене
скупштине Месне заједнице „Мита
Вукосављев” Здравком Васиљем, за-
довољни су досадашњом сарадњом
са секретаријатом за село, а посебно
се радују што ће нови циклус плани-
раних радова почети баш у њиховом
месту.

Н. Р.



Инвестиција вредна
15,2 милиона динара,
а 80 одсто новца даје
Покрајина

АТП увео линију 
Баваниште–Београд

Чланови Градског већа су на
седници одржаној у уторак, 7.
јула, усвојили закључак којим
задужују Дирекцију за изград-
њу и уређење Панчева да буде
носилац посла за реконструк-
цију фекалне канализације у
Омољици. То је била послед-
ња одлука после које се може
приступити финализацији
посла према уговору с Покра-

јинским секретаријатом за
пољопривреду, водопривреду
и шумарство, потписаном
прошлог месеца.

По слову тог уговора, за
1.200 метара канализације у
Омољици – што ће коштати
укупно 15,2 милиона динара
– Покрајина ће бесповратно
дати 80 одсто новца, то јест
непуних 13 милиона, а наш
град ће платити остатак. По-
што пројекат за ову инвести-
цију већ постоји, после спро-
вођења поступка јавне набав-
ке за избор најповољнијег из-
вођача, очекује се да ће радо-
ви бити окончани за годину
дана, а њима ће у том селу би-
ти обухваћени делови улица

Цена карте је  300 динара, а
повратне 550. Појединачна
карта на релацији од Панчева
до Баваништа кошта 200 ди-
нара, а повратна 350. Због лет-
њег периода су одобрени по-
пусти на ове цене, који ће ва-
жити до краја августа.

Градоначелник Саша Па-
влов је на крају седнице оба-
вестио присутне да је форми-
рао Локални савет за мигра-
ције, на чијем је челу Сузана
Јовановић, чланица Градског
већа. То је, према његовим ре-
чима, био предуслов да Пан-
чево и убудуће може да кон-
курише за средства намењена
стамбеном збрињавању избе-
глица. З. Сп.

Карађорђеве, Петра Драпши-
на и Бранка Радичевића.

Већници су овом приликом
подржали и предлог да Дра-
ган Грујичић, новоизабрани
члан Градског већа задужен
за стамбено-комуналне по-
слове, буде на сталном раду у
том органу, што ће морати да
потврди и Скупштина, а Да-
нијелу Ракетић, дипломира-
ног правника, поставили су за
заменика начелника Градске
управе.

Као информативни матери-
јал Већу су достављене и две
одлуке Надзорног одбора
АТП-а, којима је уведена ауто-
буска линија Баваниште–Бео-
град, уз преседање у Панчеву.

ССААВВЕЕТТИИ ЗЗААШШТТИИТТААРРАА
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Држава и паори нису
усагласили све 
ставове у вези са 
откупом и закупом
земље

Министарка пољопривреде и
заштите животне средине
Снежана Богосављевић Бо-
шковић представила је на са-
станку Савета тог министар-
ства, који је одржан у петак, 3.
јула, нацрт измена и допуна
Закона о пољопривредном зе-
мљишту. Јован Негован, члан
Савета и председник удруже-
ња „Панчевачки ратари”, из-
јавио је да је Министарство
делимично уважило захтеве
ове и других паорских асоци-
јација да се младим пољопри-
вредницима дозволи откуп до
20 хектара државне земље.

Он је навео да ипак постоје
озбиљна неслагања двеју стра-
на у вези са условима откупа
ораница. Нацртом измена За-
кона предложено је да право
на куповину имају пољопри-
вредници до 40 година старо-
сти и да ће период отплате зе-
мље бити пет година. Негован
је додао како постоје још нека
ограничења с којима се пољо-
привредници – чланови Саве-
та нису сложили. Једно од њих
је да се та земља мора налази-
ти на минимум 10 километара
од грађевинске зоне.

Негован је рекао како је на
састанку затражио да држав-
не оранице могу купити носи-
оци регистрованих домаћин-
става до 45 година, а да пери-
од отплате буде 20 година уз

један до два одсто камате. Ис-
такао је да краћи рок исплате
не долази у обзир, јер пољо-
привредници у постојећим
околностима рада не би мо-
гли да зараде толика сред-
ства. Он је затражио да се
промени и услов о удаљено-
сти земље која ће бити отку-
пљена од грађевинске зоне,
јер је у Панчеву међусобна
удаљеност грађевинских рејо-
на појединих села мања од 10
километара, па би то значило
да се пољопривредницима
онемогућава да остваре право
куповине њива.

Измене овог закона уследи-
ле су, пре свега, због најаве
доласка страних инвеститора,
а најпре немачког „Тениса”,
па је то неминовно била тема
састанка у Министарству по-
љопривреде. Њима је предло-
жено да се дугорочни закуп
државне земље продужи са 20
на 30 година, али су пољопри-
вредници тражили да се то не
чини. Паори су изнели боја-
зан да ће „Тенис” и друге ве-
лике стране компаније на тај
начин доћи до превеликих
површина ораница на дуг рок,
што ће домаће произвођаче

оставити без могућности да
закупљују земљу.

Негован је предложио да се
због тога ограниче и површине
на које домаћи сточари имају
право на основу својих стада на
највише 200 хектара. Одговор
на ове захтеве тек се очекује, а
министарка Снежана Бошко-
вић Богосављевић није желела
да коментарише примедбе у ве-
зи с „Тенисом”, већ је рекла по-
љопривредницима – чланови-
ма Савета да ће ом организова-
ти састанак с представницима
те компаније када буду дошли у
Београд. Д. Вукашиновић

СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Све спремно за канализацију у Омољици

Значај разврставања
пшенице по квалитету

САСТАНАК У МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ

НАСТАВЉЕНА СПОРЕЊА
Саветодавац за заштиту биља Др Виолета Мицковски Стефановић

Пшеница је на територија-
ма Панчева, Ковина, Алибу-
нара и Ковачице пожњевена
на око 50 одсто засејаних
површина. Просечан род на
тим њивама је око шест то-
на по хектару, што је више
него прошле године. Међу-
тим, могло би се очекивати
да ће на крају жетве ового-
дишњи принос бити нешто
нижи од почетног.

Принос и квалитет зрна
пшенице које добијамо у
производњи у великој мери
зависе од тога које се сорте
сеју. Савремена технологија
гајења и интензивна прера-
да пшенице изискују сиро-
вину дефинисаног квалите-
та за одговарајућу намену. 

Вредност пшенице као
сировине у технологији
производње хране одређује
се према морфолошким,
органолептичким, биохе-
мијским и технолошким
особинама, а вредност пше-
нице као робе у промету од-
ређује се елементима ква-
литета према СРПС (српски
стандарди) и према Пра-
вилнику о квалитету жита. 

Селекција и производња
нуде врло хетероген биоло-
шки материјал по квалите-
ту значајном за млинско-
-пекарску индустрију. По-
стоји велики број показате-
ља који омогућују добру
оцену технолошког квали-
тета сорти и њихових ка-
рактеристика. Када је реч о
обичној пшеници (Triticum
aestivum L.ssp vulgare), то
су: хектолитарска маса, ма-
са 1.000 зрна, стаклавост,
садржај сирових протеина,
седиментациона вредност,
садржај влажног глутена,
мељивост, фаринограм,
екстензограм и пробно пе-
чење.

Класификација пшенице
се код нас заснива на поде-
ли сорти у три технолошке
групе према садржају про-
теина: основне, хлебне и
сорте побољшивачи. Најва-
жнији параметри квалитета
су количина и карактери-
стике глутена, који предста-
вља нерастворни део проте-
ина у пшеници. 

Према седиментационој
вредности и садржају про-
теина имамо пет техноло-
шких група пшенице. Групе
А1 и А2 су сорте побољши-

вачи, Б1 и Б2 су хлебне сор-
те, група Ц служи за произ-
водњу кекса, а последњу
технолошку групу предста-
вљају сорте неодговарајуће
за производњу хлеба.

Познато је да техноло-
шки квалитет пшенице за-
виси од генетског потенци-
јала сорте, али и од приме-
њених агротехничких мера
и климатских услова. По-
стоје дугогодишња настоја-
ња стручњака који раде у
области испитивања квали-
тета жита да пшеница као
роба почне да се третира из
аспекта потреба прерађи-
вачке индустрије и да се у

складу с тим организује и
производња ове пољопри-
вредне културе. На тај на-
чин би се пшеница као си-
ровина рационално кори-
стила и не бисмо се у ланцу
производње од зрна до фи-
налних производа суочава-
ли с проблемима који сада
постоје.

Да би се добила пшеница
која даје добар квалитет
брашна, потребан је перма-
нентан заједнички рад се-
лекционара пшенице и тех-
нолога, те подизање тех-
ничко-технолошког нивоа
производње код пољопри-
вредних произвођача, уз
њихову сталну едукацију.

Међутим, познато је да се
принос зрна и његов квали-
тет налазе у негативној ко-
релацији. Зато је неопходно
обавити вредновање намен-
ског квалитета пшенице као
сировине, и то пре откупа,
током којег долази до ме-
шања различитих сорти и
квалитета зрна.

Ограничити површине на које домаћи сточари имају право на највише 200 хектара

Неговање здравих
стилова живота

Одличан успех наших
суграђана

Од 3. до 5. јула у Србобрану је
одржана једанаеста Спортска
олимпијада радника Војводи-
не. На њој је учествовало пре-
ко 2.000 такмичара из 220
екипа, који су се надметали у
19 дисциплина. Овогодишњу
манифестацију, која се одр-
жава већ 40 година, свечано је
отворила Мариника Тепић,
покрајинска секретарка за
спорт и омладину.

Циљеви ове олимпијаде су
промоција рекреативног спо-
рта, неговање здравих стилова
живота, али и дружење и ства-
рање успомена свих учесника
који су на спортским терени-
ма исказали своје вештине.

СПОРТСКА ОЛИМПИЈАДА РАДНИКА ВОЈВОДИНЕ

Јужном Банату деветнаест медаља
Први човек региона јужног
Баната Фрања Орешковић ор-
ганизовао је и предводио 170
учесника из Панчева, Ковина,
Ковачице и Вршца. Представ-
ници нашег региона постигли
су изванредне резултате, осво-
јивши седам златних, два сре-
брна и десет бронзаних од-
личја.

Најуспешнији су били
стрелци и пливачи. Женска
екипа ЈКП-а „Хигијена”, коју
су представљали Снежана Фо-
дор и Станка Јакимовски,
освојила је златну медаљу у
стрељаштву, баш као и Злата
Ђукић у појединачном надме-
тању, док се репрезентација
Панчева окитила бронзаним
одличјем. Мушка екипа наше-
га града, коју су чинили: Дра-
ган Крњачки, Миленко Дри-
њак, Јован Павлица и Драгу-
тин Димитријевић, убедљиво
је победила. У појединачном

надметању Драган Крњачки
(НИС) освојио је најсјајније
одличје, док се Миленко Дри-
њак (АТП) окитио бронзом. 

Тим Градске управе Панче-
во у пливању, који је предво-
дила Гордана Крстић, заједно
с колегиницама Наташом Ба-

лог, Вером Крстић и Наташом
Петровић, освојио је најсјај-
није одличје у екипној конку-
ренцији, а у појединачном
надметању Гордана Крстић је
тријумфовала у две дисци-
плине, док је Наташа Балог
освојила једну бронзу.

Одличја истог сјаја заслу-
жиле су и обе наше екипе у
стоном тенису. Женски тим
Геронтолошког центра, у са-
ставу: Маријана Сич, Сузана
Ћалић, Звезда Костић и „тех-
нико” Радован Амишић и му-
шка екипа нашега града коју
су чинили: Борислав Марков,
Јожев Млеков, Иринел Далеја
и Милош Ђорђевић. У поједи-
начном надметању до бронза-
не медаље је стигао Иринел
Далеја из Основног суда Пан-
чево.

Шахисти Рафинерије су та-
кође освојили бронзану меда-
љу, док је фудбалска екипа из

Ковина заузела друго место.
Сребрно одличје су зарадили
тенисери из Ковачице, а тим
„Хемофарма” из Вршца заслу-
жио је бронзу у одбојци на пе-
ску.

На крају треба истаћи да је
Снежана Фодор имала част да
носи олимпијску заставу до
јарбола, док је Фрања Оре-
шковић био у организацио-
ном одбору овогодишње
олимпијаде и изборној коми-
сији за домаћина наредне. Са-
вез самосталних синдиката
града Панчева и Удружење за
раднички спорт „Јужни Ба-
нат” у петак, 10. јула, у 20 са-
ти, приредиће пријем за осва-
јаче медаља у дворишту син-
диката.

Следећа Спортска олимпи-
јада радника Војводине биће
одржана 2019. године у Бечеју
и Новом Бечеју.

А. Ж.



на нафте наставити да улаже
у друштвено одговорне про-
јекте и да помаже заједници у
којој послује. Добро је то што
је захваљујући улагањима у
последњих неколико година
НИС имао нешто лаганији
пад у односу на остале нафтне
компаније у региону. Тако су
и оперативна и нето добит,
као и инвестиције и издвајања
за порезе НИС-а у прошлој го-
дини били већи од конкурент-
ских компанија у региону, а
успешно смо исплатили и ди-
виденде акционарима – рекао
је Кравченко и истакао да је
НИС, када је реч о усмерењу,
„европска компанија с бал-
канским пореклом и српским
срцем”.

Извор информација
Пету годину заредом руско-
-српски нафтни гигант је јав-
но презентовао резултате свог
пословног напредовања. За-
нимљиво је истаћи да израда

ове студије није законска оба-
веза, али НИС тежи да буде
лидер у региону, па је стога
извештај о корпоративној
друштвеној одговорности и
пословању компаније логичан
пословни потез њеног мена-
џерског тима. Вреди напоме-
нути да менаџмент анализом
ових извештаја може открити
нове могућности за напредак
у пословању. С друге стране,
према речима учесника ску-
па, НИС треба да послужи као
пример осталим компанијама
за то да истовремено треба
бити друштвено одговоран и
транспарентан у свим обла-
стима пословања – финансиј-
ским, али и друштвеним и
еколошким.

У документу су дати резул-
тати компаније и њени циље-
ви, који су усмерени на уна-
пређивање живота у заједни-
ци, заштиту животне средине,
као и успешан економски,
културни и социјални раст.
НИС-ов извештај је припре-
мљен према светским смер-
ницама „Global Reporting Ini-
tiative (GRI)”, и то уз повећан
број представљених индика-
тора – са 48 на 69, чиме је
остварен значајан напредак у
односу на претходну годину.

Да подсетимо, нафтни реги-
онални лидер je свој први ве-
рификовани годишњи доку-
мент о одрживом развоју, а то
је уједно био и први извештај
ове врсте у Србији, објавио
2011. године и од тада пошту-
је GRI смернице, којe су оп-
штеприхваћени оквир за изве-
штавање о економском, еко-
лошком и друштвеном учинку
неке организације.

Како истичу у овој компа-
нији, одрживи развој не пред-
ставља само стратешко опре-
дељење НИС-а, већ и темељну
праксу коју непрестано усавр-
шава како би унапредио ква-
литет живота заједнице у ко-
јој послује, развио људске и
очувао природне ресурсе.

бенефити за запослене”, „Од-
говорни према животној сре-
дини – корпоративна ХСЕ
пракса” и „Инвестиције у
енергетику – улагање у будућ-
ност”. На округлим столови-
ма су учествовали представ-
ници НИС-а, министарстава,
државних институција, уни-
верзитета, невладиних орга-
низација и највећих компани-
ја у Србији.

Транспарентнији 
у извештавању
На презентацији „Извештаја о
одрживом развоју за 2014. го-
дину” у први план је истакну-
то да је нафтни гигант тран-
спарентнији у извештавању и
да је тај сегмент у пословању
додатно унапређен у поређе-
њу с претходном годином.
Поред тога, НИС је ставио фо-
кус на квалитетан и отворен
дијалог са заинтересованим
странама, као и на едукацију
добављача и развој њихове

С циљем да се повећа ин-
формисаност младих о ак-
туелним питањима из кул-
туре, образовања и науке, у
Новом Саду је ове недеље
одржана прва Међународна
конференција Европског
парламента младих – култу-
ра, образовање и наука, под
покровитељством Покрајин-
ског секретаријата за спорт
и омладину. У свечаном хо-
лу Покрајинске владе при-
ређено је свечано отварање
конференције, која је оку-
пила 120 младих из целе
Србије, али и из Холандије,
Немачке, Аустрије, Чешке,
Мађарске и Хрватске.

Млади су током конфе-
ренције учествовали у раз-
личитим дебатама и стица-
ли знања из различитих
области друштвеног анга-

жовања. Према речима
Оливера Петковића, помоћ-
ника покрајинске секретар-
ке за спорт и омладину, раз-
вој омладинске политике
огледа се управо у оваквим
догађајима, који спајају
младе из Војводине, Србије
и других европских земаља.
Управо на овакав начин, на
једној великој конференци-
ји, млади имају прилику не
само да уче о новим тенден-
цијама у области образова-
ња, културе и науке већ и да
се међусобно упознају и де-
ле различита искуства, што
је непроцењиво за све њих.
Ови млади људи ће можда
једног дана бити доносиоци
одлука и зато је врло важно
усмеравати их и подстицати
њихов активизам на свим
нивоима.

Према речима Милене Јови-
шић, мештани и учесници
скупа су одлично прихвати-
ли и ајвар.

За креативан садржај ра-
дионица побринули су се
тренери Милена Николић из
Србије, Салви Греко из Ита-
лије и Панајотис Теодору с
Кипра. Семинар се реализу-
је кроз програм  „Erasmus
+”, који је одобрила Нацио-
нална агенција Италије у
оквиру Европске комисије.
Овај скуп је наставак пројек-
та „Daycul”, у чију је органи-
зацију и реализацију било
укључено поменуто панче-
вачко удружење. Горани
планирају да се пријаве за
организацију овог семинара
за следећу годину, захваљу-
јући чему ће Панчево опет
бити домаћин младима из
целе Европе.

Једна од активности је била
и представљање земаља уче-
сница кроз националну ку-

ПАНЧЕВЦИ НА СЕМИНАРУ У ИТАЛИЈИ

У духу интеркултуралности
Чланови Покрета горана и
центра волoнтера су и ове го-
дине учествовали на семинару
„Beyond – Rethinking Intercul-
tural Learning”, који је одржан
од 28. јуна до 3. јула у градићу
Корату на југу Италије.

Две тим-лидерке те орга-
низације – Бојана Каленић и
Милена Јовишић, с пред-
ставницима из још једанаест
европских земаља, биле су
део тог међународног кампа.
За госте су биле организова-
не разне радионице посвеће-
не унапређивању знања о ин-
теркултуралности на инди-
видуалном и групном нивоу
без стереотипа и предрасуда.

Четвртак, 9. јул 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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хињу, а локално становни-
штво Кората је шљивовицу и
кулен оценило као најбоље.

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

МЛАДИ ПАРЛАМЕНТАРЦИ

Будући лидери

Документ о циљевима
и резултатима 
пословања

Три јавне дискусије
о актуелним 
економским 
и друштвеним
питањима

Кравченко: „Европска
компанија с балканским
пореклом и српским
срцем”

Нафтна индустрија Србије
презентовала је „Извештај о
одрживом развоју за 2014. го-
дину” у понедељак, 6. јула, у
Музеју техничких наука, пред
великим бројем акционара,
представника државних орга-
на, привреде и друштва. Тај
документ је представљен на

НИС ПРЕДСТАВИО ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

НАПРЕДАК У ОДНОСУ 
НА ПРЕТХОДНУ ГОДИНУ

ДДРРУУШШТТВВЕЕННАА  ООДДГГООВВООРРННООССТТ

Менаџмент НИС-а истиче да је та компанија кроз програм

сарадње с локалним заједницама у којима послује у

2014. години уложила 110,5 милиона динара. С друге

стране, руско-српски нафтни гигант је у еколошке пројек-

те у 2014. инвестирао 983 милиона динара, што је дове-

ло до тога да се за 57 процената смањи испуштање опа-

сних и загађујућих материја у животну средину. У профе-

сионални развој запослених прошле године је уложено

265 милиона динара.

Форуму стејкхолдера, а у
оквиру њега је одржана и па-
нел-дискусија на којој су, по-
ред генералног директора
НИС-а Кирила Кравченка,
учествовали и директор реви-
зорске куће КПМГ Џејмс
Торнли и уредница магазина
„Бизнис” и „Економетар” Ра-
дојка Николић.

Након уводне панел-диску-
сије приређена су и три окру-
гла стола с темама: „Сигурни
у време кризе – мотивација и

свести о значају друштвено
одговорног пословања. 

У свом излагању Кирил
Кравченко, генерални дирек-
тор НИС-а, објаснио је да је
због пада цена нафте на свет-
ском тржишту пословање у
прошлој години било изазов
за све нафтне компаније у
свету, али да то није утицало
на промену пословне поли-
тике.

– Ипак, НИС ће без обзира
на економску кризу и пад це-

У панчевачким средњим
школама је након првог
уписног круга за школску
2015/2016. остало слободно
45 места на четворогоди-
шњим профилима и 43 ме-
ста на трогодишњим обра-
зовним профилима. Гимна-
зија, Економска, Електро-
техничка и Медицинска
школа у првом уписном
кругу попуниле су сва рас-
положива места.

Машинска школа Панче-
во није попунила све распо-
ложиве капацитете на првој
години и остала су 23 сло-
бодна места за други уписни

круг (9. јул) – пет на смеро-
вима четворогодишњег шко-
ловања и 18 на трећем сте-
пену. Слободних места има
и у Пољопривредној школи
на смеру техничар хорти-
културе (16) и за руковаоце-
механичаре пољопривредне
технике (24). Када је реч о
Техничкој школи, места има
на профилу техничар за за-
штиту животне средине (10),
на огледном профилу техни-
чар за рециклажу (11), на
смеру геодетски техничар
(три), као и једно слободно
место на смеру за мушког
фризера.

УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Има слободних места

Сваког лета се суочавамо с
високим температурама ва-
здуха, због чега је опасност
од пожара повећана. Паљење
жетвених остатака, поред на-
рушавања минералних свој-
става земље, може узрокова-
ти велике пожаре, па стога
Покрајински секретаријат за
пољопривреду, водопривре-
ду и шумарство апелује на
пољопривреднике да се уздр-
же од паљења њива.

Ватра на ораницама мо-
же изазвати штету на лети-
ни која није скинута, те ви-
шеструке губитке. Иако је
далеко лакше запалити же-
твене остатке, доказано је
да заоравањем земља одр-
жава плодност и смањује се
потреба за вештачким пре-
паратима. Подсећамо да је
веома корисно искористи-
ти жетвене остатке као ђу-
бриво.

АПЕЛ ПОКРАЈИНЕ

Не палите жетвене
остатке



Болничко двориште је годи-
нама због неуређености би-
ло трн у оку пацијентима
који се ту лече, а прошле го-
дине је захваљујући сред-
ствима која је обезбедила
локална самоуправа (два
милиона динара) болнички
круг уређен. Постављене су
капије и рампа, које спреча-
вају улазак аутомобила у
ограђени простор, уређене
су стазе, посејана је трава и
друго. Међутим, довољно је
да само једном прођете кроз
двориште и биће вам јасно
да у њему треба још штошта
поправити. На страну што
шибље и жбуње није ореза-

но, па приликом паркирања
бицикла у јединој „гаражи”
за двоточкаше морате да се
пробијате кроз растиње. Ве-
ћи проблем представљају
рупе у бетону и отворени
шахтови, који могу угрози-
ти безбедност пацијената.

Једна од таквих јама се
налази близу улаза у Специ-
јалистички центар, а друга
(на путу према ОРЛ одеље-
њу) однедавно је покривена
аутомобилском гумом и
парчетом бетона! Врло че-
сто се канте у кругу не пра-
зне, па смеће вири из њих, а
има га и свуда около. Иако
су надлежни најављивали да
ће ове године радови бити
настављени, ипак неће бити
новца за то у градској каси.
Остаје питање да ли ће до-
маћини поправити ствари за
које не треба много новца,
већ мало добре воље.

Хуманитарно вече стендап
комедије одржано је у субо-
ту, 4. јула, у дворани „Апо-
ло”, а сав прикупљени новац
(19.200 динара) намењен је
за лечење нашег деветогоди-
шњег суграђанина Владими-
ра Ђорђевића, који треба да
се подвргне операцији цисте
на мозгу. Иницијативу за тај
шоу покренуо је млади стен-
дап комичар, Београђанин
Филип Угреновић, који је за
малог Владу сазнао преко
друштвених мрежа и дошао
на идеју да организује хума-
нитарно вече.

– Позвао сам и десетак сво-
јих пријатеља из Панчева и
Београда, који су врло радо
прихватили позив. Неки од
њих су глумци, неки имитато-
ри и стендап комичари. Први
пут смо у вашем граду и заи-

ста се лепо осећамо када не
радимо за новац, него за ова-
кву ствар – рекао је Филип
Угреновић.

Захваљујући сличним акци-
јама спроведеним од почетка
године за Владино лечење је

сакупљено нешто више од
8.000 евра. То неће бити до-
вољно да он оде на операцију
цисте на мозгу (кошта 40.000
евра), која је због недостатка
средстава одлагана три пута,
већ ће с родитељима 19. јула

отићи на контролни преглед
главе, на којем није био две
године. Он ће бити обављен на
клиници „Аџи Бадем” у Тур-
ској, где је Владимир прошле
године оперисао срце.

– Та болница је повољнија
од клинике у Русији, тако да
смо одлучили да тамо обави-
мо преглед. Имају врхунске
стручњаке, који су Влади опе-
рисали срце и после тог захва-
та он много брже расте и на-
предује. Какво је стања с ци-
стом на мозгу, знаћемо када
се будемо вратили из Турске, а
постоји могућност да тамо
обавимо и операцију, јер је да-
леко јефтинија него у Москви
и износи 27.000 евра – рекао
је Синиша Ђорђевић, Влади-
миров отац.

Борба за оздрављење нашег
малог суграђанина се наста-
вља. Влади се може помоћи и
слањем празне СМС поруке на
број 7427 (цена поруке је 100
динара и важи за све мреже).
Грађанима су на располагању
и донаторске кутије у свим
објектима Апотеке Панчево, а
новац се може уплатити и на
рачун Владиног тате Синише
Ђорђевића: 340-32110017-94,
код „Ерсте банке”, с назна-
ком „помоћ за Ђорђевић Вла-
димира”. Уплате се могу вр-
шити и у иностранству: ибан
РС35340000003216654566,
СИФ-код је ГИБАРС22.
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КРАЈ АУТОКРАТИЈЕ У АПОТЕЦИ ПАНЧЕВО

ОДЛАЗАК ДИРЕКТОРКЕ У КРИМИ-СТИЛУ
» Наставак са стране 1

На наше питање да ли ће и
чланови Управног и Надзор-
ног одбора Апотеке Панчево
које поставља локална самоу-
права бити промењени, Зден-
ка Јокић је рекла да за то по-
стоји могућност ако се утврди
да нису добро обављали свој
посао. Такође, додала је да
Град нема ни обавезу ни за-
конско право да финансијски
помогне установи чији је
оснивач, али да може да урги-
ра у републичким и покрајин-
ским институцијама.

Иако су радници Апотеке
Панчево већ скоро изгубили
наду да ће ноћној мори у којој
су се нашли доћи крај, светло
на крају тунела је ипак засија-
ло. Осећа се воља, позитиван
дух, људи су почели да се нада-
ју и страх их полако напушта.
Да има наде за излечење Апо-
теке Панчево, уверена је и нова
директорка. Јелена Ерор је у
ексклузивној изјави за „Панче-
вац” објаснила да је Апотеку
затекла у веома лошем стању и
да се још увек сагледава ситуа-
ција и траже решења. Због тога
и она и запослени непрекидно
раде, чак и викендом, како би

плавио Апотеку, а велики број
њих је постављан на већ по-
стојећа радна места, тако да
тренутно у установи има пет
возача, три портира, три ар-
хивара, а директорка је имала
две секретарице. Утврђено је
да је руководство у пословању
прекршило бројне процедуре
и законе, као што су Закон о
јавним набавкама, Закон о ра-
чуноводству, Закон о буџет-
ском систему, Закон о здрав-
ственој заштити и друге. Про-
тив установе је поднето неко-
лико тужби, а међу њима је и
тужба Дома здравља Панчево.
Та установа терети Апотеку
јер није плаћала рачуне за оне
објекте Дома здравља које ко-
ристи. Због лошег пословања
дуг Апотеке износи око седам
милиона евра и она је доведе-
на на ивицу пропасти.

за кривично дело злоупотребе
службеног положаја, могла да
прикрива доказе и утиче на
сведоке, што је и радила. Како
сазнајемо, они који нису све-
дочили у директоркину ко-
рист били су кажњавани.

Судећи по томе какву је по-
словну политику водила
Бранка Милојевић заједно са
својим тимом, извесно је да
ће након детаљног претреса
на површину испливати још
сумњивих послова. Иза себе је
оставила армију незадовољ-
них, измучених радника, а
неколико стручњака је због
тога и напустило установу.
Манипулација и застрашива-
ње били су адути Бранке Ми-
лојевић, која је на тај начин
раднике држала под контро-
лом. Страначки кадар је за
време њене владавине пре-

Пише: Драгана Јоцовић

ЗЗДДРРААВВАА ИИССХХРРААННАА

Пријатељица витког
струка

Кајсија
Свежа кајсија је одлична у
борби са сувишним кило-
грамима, јер нема масно-
ће, а богата је водом, па је
изузетно освежавајућа.
Сува кајсија има много ве-
ћу енергетску и хранљиву
вредност од свеже, због
чега је погодна и у исхра-
ни астронаута. Здрави љу-
ди је могу јести у сваком
облику, док је дијабетича-
рима и особама с повише-
ним холестеролом дозво-
љена само свежа. Од вита-
мина кајсија садржи А, Ц,
витамине Б-комплекса (Б
3, Б 5, Б 6) и мало Е-вита-
мина, а од минерала: ка-
лијум, калцијум, магнези-
јум и гвожђе. У народу се
користи за следеће тегобе:
акне, анемију, болести зу-
ба и усне шупљине, боле-
сти срца и крвних судова,
бронхитис, гојазност, гу-
битак памћења, депресију,
екцем, констипацију, ка-
таракту, нервозу, пад иму-
нитета, повишену темпе-
ратуру и грозницу, боре на

кожи, прехладу, грип и
многе друге проблеме. У
козметичкој индустрији
од семена кајсије праве се
препарати за кожу, а цвет
се користи за производњу
неких врста парфема.

Код нас се кајсија нај-
више употребљава за пра-
вљење сокова, џемова и
компота, као и ликера од
кајсије и ракије кајсије-
ваче. У свету се доста пре-
рађује као сушена. Семе
кајсије у прехрамбеној
индустрији служи као за-
мена за бадем и за произ-
водњу ликера. Најчешће
се једе свежа и с кором, а
прерађена се може кори-
стити током целе године.
С обзиром на то да је у
свежем стању имамо са-
мо кратко током лета, не
треба пропустити да је
свакодневно користимо.
Препоручујемо вам да ис-
пробате овај брз рецепт за
залогајчиће од кајсија,
који ће одушевити све
љубитеље комбинације
воћа и сира.

Пуњене кајсије
Потребно: шест свежих кајсија, 100 грама нискокалоричног

крем-сира, две кафене кашике меда и 10 бадема.

Припрема: Бадеме уситнити, препећи и охладити. Кајсије пре-

половити и извадити коштицу. Помешати сир и мед. Стављати

по једну кафену кашику смесе од сира у половине кајсија. По-

сути печеним бадемом. Служити одмах.
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– Затекла сам установу у
стању у каквом ниједна др-
жавна фирма не би смела да
буде. Проблема има много,
али сам уверена да ћемо из
њих испливати и да ћу Апо-
теци Панчево, заједно са
својим сарадницима, врати-
ти кредибилитет који је има-
ла – оптимистична је Јелена
Ерор.

ОДРЖАНО ХУМАНИТАРНО ВЕЧЕ ЗА ВЛАДУ ЂОРЂЕВИЋА

Прикупљен новац за контролу

У КРУГУ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

Отворена јама опасност
за пацијенте

Четвртак, 9. јул 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 

Због лошег квалитета воде у
Панчеву, а сада и у Долову и
Глогоњу, где је она тренутно
забрањена за пиће, посетили
смо Инфективно одељење Оп-
ште болнице Панчево како
бисмо сазнали да ли је број
пацијената који се јављају ле-

кару због стомачних тегоба
повећан. Прим. др Душанка
Жиловић, инфектолог и га-
строентерохепатолог, рекла је
за наш лист да је стање редов-
но. Она је додала да бактерије
које су пронађене у води при-
ликом првих анализа могу

изазвати само стомачне про-
блеме, али не и проблеме с гр-
лом. У Дому здравља нам је
такође потврђено да нема по-
већаног броја особа које се
жале на проблеме са стома-
ком.

А. Б.

ИНФОРМАЦИЈА СА ИНФЕКТИВНОГ ОДЕЉЕЊА ПОВОДОМ ЗАГАЂЕЊА ВОДЕ

Број пацијената није повећан

ООППТТИИММИИЗЗААММ  УУ  УУССТТААННООВВИИ

Јелена Ерор, в. д. директора Апотеке Панчево, по струци је

магистар фармације специјалиста. Иза себе има велико

радно искуство у државном и приватном сектору и пошто-

вана је у фармацеутским круговима. Сматра да има потреб-

но знање и компетенције за решавање великих проблема,

попут оних који су испливали у Апотеци Панчево.

ИИССТТРРААГГАА  УУ  ТТООККУУ

Кривични поступак који је покренут у априлу против Бран-

ке Милојевић и њеног помоћника Давида Стокића због

сумње да су злоупотребили службени положај, још увек је

у току. Према речима Гордане Чолић, више јавне тужитељ-

ке Вишег тужилаштва у Панчеву, тренутно се саслушавају

сведоци, а након тога ће бити спроведено финансијско ве-

штачење.

што пре ствари истерали на
чистац. Према речима наше
саговорнице, горући проблем
је недостатак робе у апотекама,
која није могла да се набавља у
протеклом периоду због вели-
ких дугова према добављачи-
ма. Навела је да је то прва
ствар која ће се решавати и до-
дала да постоји добра воља
надлежних у веледрогеријама
да им изађу у сусрет.

Она је истакла да установа
има веома стручан кадар и да
ће из редова запослених бити
изабрани њени помоћници.
Додала је и да неће бити но-
вог запошљавања.

Смена године се, дакле, до-
годила, али чињеница је да је
до ње морало доћи много ра-
није, јер је Бранка Милојевић,
због останка на функцији на-
кон што је покренута истрага

Споран објекат на Миси, који је у власништву оца једног од чланова Управног одбора

Страну припремила 

Ивана 
Предић



Докторка Радмила Јовано-
вић, начелница Центра за хи-
гијену у Заводу за јавно здра-
вље у Панчеву, изјавила је да
вода у Долову још увек није за
пиће. Она је нагласила да ће
се због тога наставити узима-
ње узорака из сеоског водово-
да и њихово одношење на сва-
кодневне анализе.

– У суботу, 4. јула, резулта-
ти испитивања која су оба-
вљена у београдском Заводу
за јавно здравље су били до-
бри. Међутим, дан касније,
од четири узета узорка, два су
била микробиолошки неис-
правна. Због тога смо и ове
недеље наставили да узимамо
узорке воде и носимо их у Бе-
оград на анализу, а то ћемо
радити све док три узорка је-
дан за другим не буду били
негативни. То ће бити знак да
вода у Долову поново може
да се користи – рекла је Јова-
новићева. 

Захваљујући усвајању реба-
ланса градског буџета на
прошлонедељној седници
Скупштине града Дирекција
за изградњу и уређење Пан-
чева имаће скоро 65 милио-
на динара више на рачуну,
што ће омогућити реализа-
цију неких важних послова у
Панчеву и у околним селима.

Ненад Станојевић, дирек-
тор Дирекције за изградњу и
уређење Панчева, изјавио је
да је Управа за капитална
улагања Војводине додели-
ла Панчеву преко 49 милио-
на динара.

– Половина тог новца би-
ће искоришћена за пројек-

товање и постављање балон-
хале над отвореним базеном
поред Хале спортова. Угово-
рили смо пластифицирање
корита базена и ти радови
ће почети у септембру, када
се заврши сезона купања. У
току је поступак јавне на-
бавке за изградњу стазе на
којој ће бити постављена ба-
лон-хала око базена, а треба
да се распише и јавна набав-
ка за постављање комплетне
пратеће инфраструктуре на
том објекту – истакао је Ста-
нојевић.

Он је додао да ће следећи
велики посао у нашем граду
бити реконструкција Улице
Николе Ђурковића, која се
налази у старом језгру Пан-
чева. Према Станојевиће-
вим речима, за тај посао је
добијено 20 милиона дина-
ра из покрајинског буџета, а
тај новац ће бити искори-
шћен за реконструкцију фе-

калне и изградњу кишне ка-
нализације, постављање ра-
свете и замену турске кал-
дрме каменом коцком  Он је
нагласио да је реконструк-
ција те улице значајна зато
што ће омогућити наставак
обнове старог градског је-
згра Панчева.

Директор Дирекције је
изјавио и да је Управа за ка-
питална улагања нашем
граду доделила и 4.430.000
динара на име разлике уго-
ворених и плаћених радова
за потисни цевовод фекалне
канализације у Старчеву и
тако је та инвестиција нај-
зад окончана. 

Говорећи о плановима
Дирекције за предстојећи
период, Ненад Станојевић је
рекао да је наш град добио
новац и од Покрајинског се-
кретаријата за пољопривре-
ду, водопривреду и шумар-
ство. Та војвођанска инсти-
туција је доделила Панчеву
око 13 милиона динара за
суфинансирање изградње
уличне фекалне канализа-
ције у Омољици. Према
Станојевићевим речима, та
инвестиција је важна јер
представља почетак ширења
мреже у селу.

Поред тога, Дирекција за
изградњу и уређење града
добила је из буџетске резер-
ве 470.000 динара за по-
правку семафора. Дирекци-
ји су додељена и два милио-
на динара за изградњу водо-
водне мреже у Глогоњу, што
ће омогућити уговарање ра-
дова у септембру.

У прошлом броју нашег ли-
ста питали смо вас колико
далеко сте спремни да идете
да бисте сачували оно што
вам припада. „Панчевац” и
издавачка кућа „Вулкан из-
даваштво” припремили су
по један примерак књиге
„Ход по ивици” А. С. А. Ха-
рисона за два наша читаоца
или читатељке који су нај-
креативније одговорили на
то питање.

Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове.

„До Стразбура, ако треба
– и пешке!” 064/2018...

„Да бих сачувала оно што
ми припада, ишла бих толи-
ко далеко – чак до следећег
ћошка и покупила своју
мачку.” 064/2047...

Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора нај-
креативнијег одговора на

питање да ли је лакше осво-
јити или очувати оно што
нам је важно. Они ће осво-
јити по један примерак
књиге „Стефан Првовенча-
ни” Луке Мичете.

То издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих
одговора.

„Теже је попети се на дрво
сласти–власти. После је лак-
ше. Добар прелетач с лако-
ћом мења гране.” 060/8760...

„Лакше је освојити, а мно-
го теже сачувати оно што
нам је важно, а то је место у
13. реду у дворани Култур-
ног центра.” 062/8183...

С добитницима ћемо кон-
тактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.

Нова наградна питања по-
тражите на страницама овог
броја „Панчевца”.

Д. К.

ПРОБЛЕМ ЗА КОЈИ СЕ ТРАЖИ РЕШЕЊЕ

ТРИ ВУКА У ПРИХВАТИЛИШТУ ЗА ПСЕ

Четвртак, 9. јул 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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нови проблем: како обезбе-
дити превоз до тамо?

– Обезбедили смо и то да
„Ер Србија” може да нам оси-
гура авион у коме ће део за
превоз терета бити климатизо-
ван, али нема новца за то. Зато
питам градоначелника и чла-
нове Градског већа има ли мо-
гућности да се пронађе новац
за транспорт вукова и за пра-
тиоца који би путовао с њима –
додала је Зора Коларски.

Иван Курајов, председник
Друштва пријатеља животиња
„Љубимци”, изјавио је да је у
Војводини забрањен лов на
вукове због тога што се сматра
да они одржавају равнотежу у
природи у биолошком ланцу
исхране, јер се хране многим
штеточинама.

Према речима Ивана Кура-
јова, због тога је до сада по-
кренуто неколико иницијати-
ва да се формирају посебни
резервати за вукове у планин-

Већ девет година су
у неодговарајућем
простору

Пронађена солуција,
али нема довољно
новца

У прихватилишту за напуште-
не псе и мачке већ скоро де-
вет година бораве и три вука
иако су тамошњи услови за
њих неодговарајући. Један од
њих је због тога пре неколико
година побегао, али је убрзо
враћен.

Вукове су донели ловци ко-
ји су их пронашли док су били
младунци, јер је на територи-
ји Војводине законом забра-
њен лов на те животиње. На
проблем лоших услова за њи-
хов смештај пажњу је скрену-
ла Зора Коларски, чланица
Градског тима за бригу о напу-
штеним животињама и одбор-
ница, на седници Скупштине
Панчева одржаној 2. јула.

– До сада смо покренули
неколико иницијатива да се
они изместе на неко место ко-
је би им више одговарало, али
је то било без успеха. За њихо-
ву исхрану се троши новац, а
уз то заузимају велики про-
стор, што је посебан проблем,
јер у прихватилишту имамо
кавезе за псе у којима је сме-
штено и по пет-шест паса –
изјавила је Зора Коларски за
скупштинском говорницом.

Она је додала да је захва-
љујући удружењу „Љубимци”
и познанствима њихових
чланова по свету откривено
да у Грчкој постоји једно
прихватилиште које је спе-
цијализовано за смештај и
чување дивљих животиња.
Запослени у том прихватили-
шту вољни су да приме вуко-
ве из Панчева, али се појавио

ализацију потребно обезбеди-
ти доста новца и превазићи
бројне административне пре-
преке.

ским пределима, где би они
могли слободно да живе. Ме-
ђутим, ти предлози су остали
без ефекта јер је за њихову ре-

НЕНАД СТАНОЈЕВИЋ, 

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЈЕ 

У септембру покривање
отвореног базена

Леп, моћан, али не живи са себи равнима

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Нема лоше гране за
доброг прелетача

ПРОБЛЕМИ С ВОДОМ И У ДОЛОВУ

У узорцима откривене бактерије
формних и аеробних мезо-
филних бактерија, које пре-
лазе дозвољене граничне
вредности, као и стрептокока
фекалног порекла.

„ЈКП ’Долови’ је предузело
све потребне мере како би се
водоводна мрежа очистила и
дезинфиковала, па је почело
њено хиперхлорисање и испи-
рање. Наглашавамо да извори-
ште воде у Долову није загађе-
но, пошто су загађени узорци
узети с две чесме које се прак-
тично већ дуже време не кори-
сте”, пише  у саопштењу. 

Поводом решења ових про-
блема, Долово је посетио гра-
доначелник Панчева Саша Па-
влов и одржао састанак с чел-
ницима Месне заједнице,
ЈКП-а „Долови” и мештанима.

Нови вршилац дужности
директора сеоског ЈКП-а Тре-
ша Радоњин обавестио је Па-
влова о мерама које се преду-
зимају да би водоводна мрежа
била дезинфикована и чиста.

Градоначелник је рекао да
су повремени проблеми у
хлорисању воде, по свему су-
дећи, узрок повећања концен-
трације бактерија фекалног
порекла.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

У међувремену, док не буде
тако, Доловцима преостаје са-
мо да се до даљег снабдевају
из цистерни које су паркиране
на неколико места у селу. Јед-
на се налази у центру, а друга
до 22 сата стоји на Тргу осло-
бођења, након чега се преме-
шта у центар. Трећа цистерна
је до 22 сата паркирана на
углу улица Баваништански
пут и Светозара Марковића
(код продавнице), а четврта се
премешта по селу по следе-
ћем распореду: од 16 до 18 са-
ти је на углу улица Георги Ди-
митрова и Румунске, од 18 до
20 сати је на игралишту, на

крају Улице Страхиње Стефа-
новића, а од 20 до 22 сата на-
лази се на углу Омладинске и
Летње улице. 

Подсећамо, проблеми с во-
дом за пиће у Долову почели
су прошлог петка, у попо-
дневним часовима. Сеоско
јавно комунално предузеће
„Долови” је саопштило да је
решењем Покрајинског сани-
тарног инспектора забрањено
коришћење воде за пиће, са-
нитарно-хигијенске потребе
и за купање, јер је утврђено
да је неисправна. Како је на-
ведено у решењу, то је одлу-
чено због присуства коли-

„„ХХИИГГИИJJЕЕННАА””::  ННААДДЛЛЕЕЖЖННИИ,,  РРЕЕААГГУУЈЈТТЕЕ  

Дарко Тодоровић, руководилац техничког и комуналног

сектора у ЈКП-у „Хигијена”, апеловао је на надлежне у гра-

ду да што пре учине све што је потребно како би се нашао

други смештај за вукове зато што „Хигијена” због њих има

вишеструке проблеме.

– Као прво, смештени су у простору који је потпуно нео-

дговарајући. С њима раде наши радници, који нису обуче-

ни за те животиње и сваки пут када уђу у тај простор да би

им оставили храну, они ризикују. Због тога с њима стално

иде још један радник који носи мотку да би их одбранио у

случају да буду нападнути. Подједнако је забрињавајуће и

то што ми за чување вукова и њихову исхрану трошимо но-

вац, као и то што је простор у коме се они налазе у близи-

ни околних кућа. Не смем ни да помислим шта би се деси-

ло ако би неки од њих побегао – изјавио је Тодоровић.

ПРОШЛЕ СУБОТЕ У ВОЈЛОВИЦИ

Самоиницијативно чистили зелене површине
На иницијативу Месне зајед-
нице Војловица, у том насељу
је 4. јула одржана велика радна
акција током које је чишћена
запуштена површина преко
пута „Петрохемије”, између
улица Јаношикове, Борачке,
Пољске и Спољностарчевачке.

Међу бројним Војловчани-
ма који су се одазвали позиву
Месне заједнице да помогну
да насеље у коме живе буде
лепше и сређеније били су и
чланови КУД-а „Ђетван” и
КУД-а „Тамаши Арон”, војло-
вачки ловци, као и чланови

Удружења голубара, Удруже-
ња пензионера, Фудбалског
клуба „Младост”, Добровољ-
ног ватрогасног друштва,
Атлетског клуба „Тамиш” и
Матице словачке.

Нандор Балог, секретар МЗ
Војловица, изјавио је да је у

плану да се одржи јш неколико
таквих акција. Он је додао да
су иницијативу Војловчана по-
држали Служба за одржавање
фабричког круга у „Петрохе-
мији” и јавна комунална пред-
узећа „Зеленило” и „Хигијена”,
на чему им је захвалио.

Ненад Станојевић 



Ако неко помогне човеку ко-
ме је потребна помоћ, учинио
је нешто похвално, a aко сво-
јом пожртвованошћу олакша
животе стотинама људи који
су у невољи и притом не оче-
кује никакву противуслугу
или захвалност, онда је то ви-
ше него добро дело.

Такви су били наши некада-
шњи суграђани Александар и
Паулина Каначки. У времени-
ма која су била више него те-
шка, у годинама Другог свет-
ског рата, које су биле препуне
неизвесности, страха и смрти,
они су самоиницијативно по-
магали војницима и официри-
ма Краљевине Југославије ко-
ји су након заробљавања ин-
тернирани далеко од домови-
не, у нацистичке логоре у Не-
мачкој и Норвешкој.

Одмах након напада на Ју-
гославију, 1941. године, поче-
ли су преко Црвеног крста да
шаљу нашим интернирцима
пакете с храном. До 1944. го-
дине послали су им преко то-

ну хране, а паралелно с тим су
за све време рата помагали и
децу из београдског сироти-
шта у Звечанској улици. До-
брочинствима за која су за-
служни треба додати и то што
су бројне Јевреје спасли хап-
шења, депортације у логоре и
сигурне смрти.

Да за њима остане траг и да
успомена на великодушност
Александра и Паулине Канач-
ки не избледи, већ годинама
се стара њихова ћерка Љиља-
на Каначки, наша суграђанка.
Ових дана су њени напори
уродили плодом зато што је
захваљујући Историјском му-
зеју Србије, ИП „Сигнату-
ре/Ларус”, Душици Бојић и
Тијани Јовановић објављена
њена књига „Ратна заробље-
ничка писма (о доброчин-
ствима Александра и Паулине
Каначки)”. У њој су отргнута
од заборава сећања на ове до-
бротворе и војнике којима су
помагали, а објављена су и пи-
сма која су заробљени војници

слали у Србију и бројне фото-
графије.

„Пишући о хуманости своје
породице, госпођа Љиљана
Каначки нас инспирише и мо-
тивише да чинимо доброчин-
ства. То треба да буде једна од
покретачких снага сваког од
нас, у било које време и на би-

ло ком месту. Добра дела тре-
ба да нас оспособе да и у нај-
тежим ситуацијама можемо
да улепшамо свој живот, али и
свакодневицу других око нас”,
пише између осталог у пред-
говору ове књиге.

Ауторка Љиљана Каначки
скромно каже да је омиљена
изрека њеног оца била да не-
ма лепшег осећаја него кад се
испуни дужност.

– Под тим је подразумевао
марљивост у свакодневном
послу, љубав према најближи-
ма и помоћ невољницима без
икаквог интереса и користи.
Он и моја мајка су били такви
без обзира на то што су имали
више него тежак живот и зато
сматрам да успомена на њих
треба да живи – истакла је
Љиљана Каначки.

Према још непотврђеним ин-
формацијама до којих је
„Панчевац” дошао, на терито-
рији нашег града су се 6. јула
догодиле две трагедије.

Како незванично сазнајемо,
једна девојка (26) утопила се у
Дунаву код Иванова кад ју је,
највероватније, повукао вир
док се купала.

Према информацијама об-
јављеним у београдским меди-
јима, та трагедија се догодила

недалеко од места на којем
њена породица има викенди-
цу, након што је она заједно с
мајком и комшиницом скочи-
ла у воду с једног сплава, где је
дубина реке око три метра.

Након што су две жене иза-
шле из воде, она је остала да
се купа, али је одједном пото-
нула и нестала. После дво-
дневне потраге полиција је
пронашла њено тело у близи-
ни Банатског Брестовца.

У нашем граду је у понеде-
љак, 6. јула, регистровано и јед-
но самоубиство. Човек старијег
животног доба из Панчева се
обесио. Извор „Панчевца” наво-
ди да је реч о психијатријском
болеснику, који је и раније
имао суицидне намере, те је
због тога био и хоспитализован.

У понедељак, 6. јула, у попо-
дневним часовима, у Хитну
помоћ је довезен младић
(1981) из Војловице, са опеко-

тинама предњег дела трупа и
екстремитета – потврдио је за
„Панчевац” др Мирослав Теп-
шић. Према његовим речима,
Војловчанин је задобио повре-
де кад се запалио комбајн ко-
јим је управљао.

Он је возилом Хитне помоћи
око 18 сати превезен на Кли-
нику за опекотине, пластичну
и реконструктивну хирургију у
Београду и његово стање је, на
сву срећу, стабилно.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

ЛОПОВИ У АКЦИЈИ

Обијено петнаест 
гаража на Содари

Засад непознати лопов
(или више њих) ових дана је
обио петнаестак металних
гаража у Савској и Дринској
улици на Содари.

Наши суграђани који су
нас обавестили о том дога-
ђају рекли су да су лопови
на неким гаражама потпуно
скинули катанце, а да су их
на другима нечим исекли.

Они су нам показали не-
колико гаража на којима
нема катанаца иако су у њи-

ма аутомобили. Како су нам
рекли, власници тих возила
су по свему судећи отпуто-
вали ван Панчева и не знају
да су им аутомобили неза-
штићени.

Према речима наших су-
грађана, гараже у Савској и
Дринској су обијане и про-
шле године. Лопови су тада
односили зимске гуме, ку-
тије са алатом, резервне де-
лове и све друго што су мо-
гли да продају.

НАЈВЕЋИ АМЕРИЧКИ ЛИСТОВИ ОБЈАВИЛИ ПРИЧУ ИЗ НАШЕГА ГРАДА

ХРАБРИ ПАС ЛЕО У „ПОСТУ” 
И „ЊУЈОРК ТАЈМСУ”

Четвртак, 9. јул 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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Лепа прича из нашег
града дирнула
америчке и светске
медије

Први споменик
неком кућном
љубимцу у Србији

Највећи светски медији већ
годинама ретко извештавају о
Србији, а када се то деси, на-
шој земљи посвећују простор
у дневним листовима и вести-
ма електронских медија само
када је у питању нешто нега-
тивно – нека афера, скандал
или убиство.

Међутим, ствари изгледа
почињу да се мењају набоље.
То показује недавни догађај у
Панчеву – откривање споме-
ника малом и храбром псу
Леу, који је спасао једну де-
војчицу од напада опасног
булмастифа. У размаку од са-
мо неколико дана текстове о
Леу објавили су најпознатији
амерички дневни листови
„Вашингтон пост” и „Њујорк
тајмс”, водећи канадски лист
„Глоб енд мејл”, познати ин-
тернет провајдер „Yahoo
News” и многи други.

„Иако је Лео платио своју
храброст животом, грађани
Панчева, града на северу Срби-
је, одлучили су да то не треба
да буде заборављено. На спо-
менику који су му подигли
угравирали су натпис: ’Лео, за
све мале хероје са великим ср-
цем’. Биста тог пса, који је во-
лео да се вози на задњем седи-
шту аутомобила својих власни-
ка пре него што је показао да за

да, подсетила је да су иниција-
тори за подизање споменика
Леу били чланови панчевачког
удружења пријатеља животиња
„Љубимци” и да су за ту идеју
добили велику подршку Пан-
чеваца на друштвеним мрежа-
ма. Председник „Љубимаца”
Иван Курајов рекао је да је Лео
први пас у Србији коме је по-
дигнут споменик и додао да
наша држава већ годинама

ХРОНИКА

има велике проблеме због
бројних напуштених паса.

У овом тексту у „Вашингтон
посту” објављене су и изјаве
Николине Вучетић, девојчице
коју је напао побеснели пас, и
Леове власнице Биљане
Илић. Наведено је и да се око
споменика том псу свако-
дневно окупљају деца и да не-
ки остављају цвеће, а други
милују његову статуу.

Суграђанке и суграђани обилазе споменик

У ГРАДСКОЈ УПРАВИ, 10. ЈУЛА

Признање за 
најбољег полицајца

У згради Градске управе у
петак, 10. јула, биће одржа-
на свечаност на којој ће гра-
доначелник Панчева Саша
Павлов уручити награду
„Полицајац месеца” Славо-
љубу Стојилковићу, припад-
нику Полицијске управе
Панчево.

То признање се додељује
на иницијативу начелника
Јужнобанатског округа Зо-
рана Тасића полицајцима
који су постигли натпросеч-
не резултате у сузбијању
криминала, као и за истица-
ње у извршавању послова и
задатака из области јавне
безбедности. Награђују се
полицајци који су се најви-
ше истакли у Панчеву и у
јужном Банату, на предлог
њихових старешина.

Подсећамо, добитници
признања у јуну су били ин-
спекторка за малолетнички
криминал и сузбијање наси-
ља у породици Маја Обра-
довић и школски полицајац
Александар Зубовић.

ДВЕ ТРАГЕДИЈЕ ЗА ЈЕДАН ДАН 

Девојка се удавила у Дунаву

Крајем прошле недеље на-
паднут је таксиста једне од
панчевачких фирми док је
био на дужности. Према не-
званичним информација-
ма, то се десило код „Малог
раја”, где су у његов аутомо-
бил ушла три младића на-
кон телефонског позива.

Док их је возио, двојица
су извадили пиштоље, упе-

рили му у главу и натера-
ли га да стане. Након тога
су му украли новац и побе-
гли.

Поред тог возача, напад-
нут је и његов колега из дру-
ге фирме, такође у близини
„Малог раја”. Ни он није по-
вређен, али су му лопови
узели све паре које је имао
код себе и побегли.

КРАЈЕМ ПРОШЛЕ НЕДЕЉЕ

Таксисти нападнути
на дужности

право пожртвовање нема гра-
ница, постављена је у градском
парку, близу дечјег игралишта.
То је учињено да би се Леу ода-
ла почаст и да би се деца кроз
причу о њему учила о прија-
тељству животиња и њиховој
спремности да се жртвују”, пи-
ше између осталог у тексту об-
јављеном у „Вашингтон посту”.

Ауторка, новинарка агенције
„Асошијетед прес” из Београ-

СЕЋАЊЕ НА АЛЕКСАНДРА И ПАУЛИНУ КАНАЧКИ

Добротвори који не смеју бити заборављени

У ГРАДСКОМ ПАРКУ

Обележен 4. јул
– Данас се сећамо жртава ко-
је су пале током Другог свет-
ског рата у борби за ослобо-
ђење од фашизма. Град Пан-
чево им одаје част са жељом
да се тако нешто више никад
не понови – истакао је Ненад
Шалетић, саветник градона-
челника, на свечаности у
Градском парку којом је обе-
лежен 4. јул, Дан борца.

Тодор Тоша Стојановић,
председник Градског одбо-

ра Удружења бораца Народ-
ноослободилачког рата, из-
јавио је да је народ Србије
дао велики допринос у че-
творогодишњој борби про-
тив нацизма. Према њего-
вим речима, не смемо да се
стидимо родољубља и по-
жртвовања које смо показа-
ли током Другог светског
рата, нити да заборављамо
важне датуме из тог перио-
да наше историје. 

Славољуб Стојилковић



Друго издање ивановачке ма-
нифестације „Рибарски дани
и ноћи” биће уприличено
предстојећег викенда у орга-
низацији локалне месне зајед-
нице и других сеоских инсти-
туција.

Почетак је заказан за суботу,
11. јул, када ће од 8 сати стар-
товати такмичење у пецању на
пловак за децу до петнаест го-
дина. Сат касније на програму
је дисциплина спортског стре-
љаштва под називом „трап”, а
потом следе турнири у стоном

тенису (13 сати) и у малом
фудбалу (17 сати).

Наредног дана, у недељу,
12. јула, од 10 сати почеће
надметање у кувању рибље
чорбе, демонстрација тради-
ционалне игре „попике” зака-
зана је за 15 сати, а ревијална
утакмица на стадиону Фуд-
балског клуба „Стрела” почи-
ње у 18 сати.

Треба напоменути да је, уз
Месну заједницу Иваново, ге-
нерални покровитељ манифе-
стације и Град Панчево.

Сви постављени 
вршиоци дужности
директора су 
чланови СНС-а

На последњој седници Скуп-
штине Панчева изабрани су но-
ви вршиоци дужности директо-
ра јавних комуналних предузе-
ћа у Глогоњу, Долову и Омољи-
ци. Упадљиво је (али не и нео-
чекивано) да су, након разре-
шења досадашњих руководила-
ца, на сва та места постављени
кандидати који припадају Срп-
ској напредној странци.

У Глогоњу је с функције оти-
шао вишегодишњи први човек
тамошње комуналне фирме
Бранко Мрчковић. Према ње-
говим речима, он је 1996. го-
дине (дотад је био запослен у
„Утви”) примљен на радно ме-
сто директора, и то на неодре-
ђено време. Последњи пут
мандат му је 2009. године про-
дужио тадашњи оснивач – Са-
вет Месне заједнице. Када се
2013. године очекивало исто,
поменути орган власти, без
икаквог образложења, то није
учинио. У међувремену, по од-
луци Државне ревизорске ин-
ституције, оснивачка права су
пренета на Град, који у наред-
не две године, све досад, није
решавао „случај Мрчковић”,
иако их је он више пута обаве-
штавао о свом нерешеном ста-
тусу. Разрешени директор сада
ишчекује коначан исход и
стрепи да ли ће остати у пред-
узећу. Уколико се то не дого-
ди, постоји могућност да ова
прича добије судски епилог.

СЕЛО

ББааннааттссккии  ББрреессттоовваацц:: У
оквиру пројекта о прекогра-
ничној сарадњи, румунски
партнер панчевачког Заво-
да за заштиту споменика
културе израдио је моно-
графију у којој ће се наћи и
брестовачка православна
црква. Завршено је измуља-
вање канала К-5 у „кутини”.

ББааннааттссккоо  ННооввоо  ССееллоо:: Књиге
„Грмечка корида” Митра
Бороје и „Пјесме о кориди”
Ђура Стјепановића промо-
висане су у петак, 3. јула, а
након тога је приказан до-
кументарни филм на исту
тему. Оркестар „Банатик 5”
одржао је целовечерњи
концерт у недељу, 5. јула,
на платоу испред доловач-
ког Дома културе. Tрећa
„Тракторијадa” биће одржа-
на у недељу, 12. јула, од 10
сати, на новосељанском ва-
шаришту.

ДДооллооввоо:: Овогодишњи фе-
стивал музичког и фол-
клорног старалаштва деце
„Ивањско цвеће” одржан је
од 3. до 7. јула. Будући да,
због појаве стрептокока,
није дозвољена употреба
воде за пиће, у месту су по-
стављене четири цистерне.
Локално удружење бораца
је у суботу, 4. јула, обележи-
ло Дан борца.

ГГллооггооњњ::  Због решења о за-
брани коришћења воде за
пиће, у центру села наред-
них дана ће грађанима на
располагању бити цистер-
на. Омладинска организа-
ција Глогоњ је, уз подршку
Месне заједнице, у недељу,
5. јула, реновирала клупе у
парку. Сеоска слава Пе-
тровдан биће обележена
идућег викенда.

ИИввааннооввоо:: Манифестација
„Рибарски дани и ноћи” би-
ће одржана 12. и 13. јула.
Ових дана почињу радови
на постављању терена за
мини-пич и тартана на ко-
шаркашком терену.

ЈЈааббууккаа:: Реновирање триби-
на на стадиону за мали
фудбал биће завршено до
краја недеље. У току су при-
преме за обележавање сео-
ске славе Свети Илија. Три-

бина поводом рођендана
Николе Тесле одржана је
осми пут заредом у недељу,
5. јула, у Дому културе, а го-
ворио је Милан Ђорђевић,
студент Високе школе елек-
тротехнике и рачунарства.
Турнир у малом фудбалу
под називом „Јабука 2015”
почеће 17. јула, рок за при-
јављивање истиче два дана
раније, а број инфо-телефо-
на је 062/338-111.

ККааччааррееввоо:: Прва самостална
изложба фотографија Ми-
лана Димитријевског Ђије,
под називом „Качарево
кроз годишња доба”, биће
отворена у суботу, 11. јула,
у 20.30, на летњој сцени До-
ма културе. У оквиру про-
грама наступиће и познати
панчевачки виолончелиста
Бојан Тирменштајн.

ООммоољљииццаа::  Монодрама „Би-
ла једном једна земља”, по
тексту сатиричара Бојана
Љубеновића, изведена је у

петак, 3. јула, на платоу ис-
пред Дома културе, а насту-
пио је глумац Јовица Ја-
шин. Наредног петка, 10.
јула, од 21.30, на истом ме-
сту биће приређен концерт
састава „Три пута”

ССттааррччееввоо:: Седми „Екс-Ју
рок фест” је, пред неколико
хиљада људи, одржан у су-
боту, 4. јула, на локалном
стадиону. Предавање „Како
бесплатно и лако направити
сајт у Вордпресу” биће при-
ређено у четвртак, 9. јула,
од 19 сати, у Креативном
културном клубу, а том при-
ликом ће говорити Немања
Вукосављевић, студент Ра-
чунарског факултета у Бео-
граду. Сат касније у галери-
ји „Боем” биће отворена из-
ложба цртежа и објеката
под називом „Симболи и
знаци” Милице Радисавље-
вић и Предрага Ложаића.

Глогоњски парк је недавно
упадљиво освежен. Тамо је
у недељу, 5. јула, локална
омладинска организација
спровела велику акцију сре-
ђивања клупа, којој се ода-
звао велики број не само
чланова поменутог удруже-
ња, већ и других мештана. У
позитивној атмосфери во-
лонтери су за тили час
офарбали све клупе у парку
и заменили дотрајале и по-
ломљене делове на њима.

Ова активност је заправо
део пројекта „Сто комада да
ваздух влада”, који су фи-
нансирали Покрајински се-
кретаријат за урбанизам,
градитељство и заштиту жи-
вотне средине и Месна за-
једница Глогоњ. Посебно
радује ангажовање младих,

чиме се знатно подиже
свест о томе колико је битно
сачувати постојеће ресурсе.

Омладинска организаци-
ја Глогоњ не губи време, па
ће већ у петак, 10. јула, на
летњој позорници Дома
културе приредити рок
свирку панчевачког бенда
„Полумрак”. То ће практич-
но означити отварање про-
грама „Културни шок 2”, ко-
ји ће трајати током целог
лета. За две недеље следи
вече првог српског стендап
комичара Срђана Јованови-
ћа, а у плану су и рок свир-
ке, изложба фотографија,
књижевно вече и на самом
крају атрактивна представа
„Ко је овде идиот?”, коју
играју (и режирају) Милан
Калинић и Срђан Ивановић.
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Констатовано 
прекомерно 
присуство опасног
арсена

Рок за отклањање
недостатака је 
деведесет дана 

Ни вода из глогоњског водо-
вода више није за пиће. Тако
гласи решење санитарне ин-
спекције, јер је након више-
месечних анализа Завода за
јавно здравље утврђено ви-
ше санитарно-хигијенских
неисправности, пре свега
прекомерно присуство арсе-
на, гвожђа, мангана и амо-
нијака.

На тако нешто је већ дуже
време указивао и члан скуп-
штине и доскорашњи градски
одборник Оливер Петковић.
Он наводи да је први пут о
проблему присуства опасних
материја у глогоњској пијаћој
води сазнао путем интернета,
читајући Анализу садржаја
арсена у подземној води у бу-
нарима за водоснабдевање
становништва на територији
јужног Баната, коју је израдио
Природно-математички фа-
култет у Новом Саду.

– Тамо стоји да је присуство
арсена у води из нашег бунара
четвороструко веће од дозво-
љене границе, чиме заузима-
мо неславно четврто место од
228 испитаних узорака у ју-
жном Банату. То су касније
потврдиле и анализе Завода
за јавно здравље, који је од
априла редовно испитивао и
присуство арсена у глогоњској
пијаћој води, што је кулмини-

рало забраном употребе воде
– наводи Петковић.

Антислухисти
Петковић је одмах по наведе-
ним сазнањима од ЈКП-а
„Глогоњ” редовно тражио ко-
пије анализа воде за пиће ко-
је су константно указивале на
неисправност због повећане
концентрације гвожђа и амо-
нијака.

– О томе сам обавестио гра-
доначелника и јавност још у
октобру 2013. године. Међу-
тим, редовне анализе нису под-
разумевале присуство арсена,
те је у складу са својим инге-
ренцијама градоначелник на-
ложио додатна испитивања и
на присуство тог хемијског еле-
мента. Такође, о овом пробле-
му сам као одборник говорио
на свакој седници Скупштине
града, али тада за то није било
слуха – наставља Петковић.

Поред тога, ЈКП-у „Глогоњ”
наређено је да у року од 90 да-
на, почев од 18. јуна, обезбеди
исправну воду у физичко-
-хемијском смислу.

Еко-чесме као спас!
Поставља се питање шта ће се
догодити по истеку тог рока.

– Жао ми је што је изостала
реакција Града на моје молбе,
па је проблем са снабдевањем
пијаћом водом у Глогоњу до-
шао у жижу јавности тек када
се тако нешто догодило у са-

Касније редовне анализе су
показале да у пијаћој води, и то
у изворишним бунарима, има
гвожђа и арсена у количинама
које су изнад максимално до-
звољене и прописане Правил-
ником о исправности воде за
пиће. Све ово довело је до тога
да глогоњска вода, решењем
Одсека за санитарну инспек-
цију у Панчеву, није за пиће.

мом Панчеву, након чега се уз-
буркала целокупна јавност,
што је довело до већ познатих
смена и оставки. Стога, као
што сам и у октобру 2013. го-
дине говорио, о овоме не сме-
мо ћутати. Ако вода у Глогоњу
није исправна, то морамо јавно
рећи! Сада је јасно: вода у Гло-
гоњу није за пиће и све надле-
жне институције морају да се
заложе како би проблем био
решен – истиче овај одговорни
представник својих суграђана.

Он подсећа на то да је план
Града био да се сва северна се-
ла прикључе на градски водо-
вод, што је требало да буде за-
вршено пре отприлике две го-
дине, али досад северни крак
ка Глогоњу није ни започет.
Због тога је илузорно очекива-
ти да у року од преосталих се-
дамдесетак дана наведени
проблем у потпуности буде са-
ниран. Очигледно је да су мо-
гућа само нека привремена
решења, попут постављања
еко-чесме, каквих има у Кача-
реву и Јабуци, што би до при-
кључења на градски водовод
могло да буде примењено и на
Ново Село и Долово.

Поводом глогоњске водо-
снабдевачке ситуације у сре-
ду, 8. јула, одржан је састанак
код већника за стамбено-ко-
муналне делатности, како би
било пронађено најбоље ре-
шење, а добра вест је да су
обезбеђене цистерне, чиме ће
ситуација бити релативно
олакшана. Посебно ако се зна
да многи Глогоњци купују
драгоцену текућину у флаша-
ма, али има и оних који то не
могу себи да приуште, па су
приморани да конзумирају
неисправну воду.

НА ОСНОВУ РЕШЕЊА САНИТАРНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

НИ ГЛОГОЊСКА ВОДА НИЈЕ ЗА ПИЋЕ!

УРЕЂЕНЕ КЛУПЕ У ГЛОГОЊСКОМ ПАРКУ

Вредна омладина 

Месне актуелности 
– од четвртка до среде –

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ИМЕНОВАНИ ЧЕЛНИЦИ У ТРИ КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА

Нови људи преузимају кормило

Стигла је спасоносна цистерна

ЗА ВИКЕНД У ИВАНОВУ

Рибарски дани...

На његово место је дошла
Љиљана Станковић, дипло-
мирани економиста – мена-
џер у банкарству. Она је неоп-
ходно радно искуство од пет
година стекла у приватној
фирми „Покица” д. о. о. из
Панчева, која се бави произ-
водњом и прерадом зрнастих
производа.

ЈКП „Долови” је, као вр-
шилац дужности директора,
у протеклих годину дана во-
дио Бранислав Павлов, до-
скорашњи председник доло-
вачке месне скупштине и ак-
туелни први човек доловач-
ких демократа. Он као раз-
лог за разрешење види то
што по закону није могуће
бити вршилац дужности ду-
же од годину дана. И његова
даља судбина је неизвесна, а
незванично смо сазнали да
ће ипак бити распоређен на
неко место у фирми.

У наредних (најмање) шест
месеци ЈКП „Долове” водиће
Треша Радоњин, дипломира-
ни инжењер пољопривреде.
Од искуства има рад у локал-
ној земљорадничкој задрузи,
као и у комбинату АД „Доло-

во” у реструктурирању и у не-
ким приватним фирмама,
укупно две и по године, што
задовољава статутарне одред-
бе за постављање на функцију
в. д. директора.

За разлику од претходне
двојице „ражалованих”, доне-
давни директор омољичког
предузећа Драган Грујичић,
дипломирани инжењер за-

штите од пожара, засад не
треба да брине о својој егзи-
стенцији, будући да је пре из-
весног времена постао већник
за стамбено-комуналне делат-
ности. Његов одлазак на вишу
функцију аутоматски је усло-
вио потребу за новим руково-
диоцем ЈКП-а „Омољица”. Из-
бор владајуће коалиције пао је
на првог човека локалних на-
предњака – Ђуру Топаловића.

Међутим, поменути канди-
дат, по занимању машински
техничар, није одговарао
свим статутарним одредба-
ма, па је било неопходно да
градска скупштина донесе
одговарајуће измене тог до-
кумента, пре свега ону која се
односи на члан 50, став 2, а
тиче се могућности да дирек-
тор предузећа буде и лице
које има средње образовање
било које струке.

Топаловић је пре поставље-
ња на поменуту функцију пет
година радио у НИС-у, а во-
дио је и породичну фирму –
СТР „Топалко”, коју је касније
преузела његова мајка.

И у Долову дошло до смене



Посетиоци Галерије савре-
мене уметности у прилици су
да до 10. јула погледају од-
личну и духовиту, за тај про-
стор помало неуобичајену
изложбу радова Славка Луко-
вића, под називом „Ужички
минотаур”, која је отворена
1. јула. Реч је о 160 цртежа,
колажа и графика на којима

се види „ужички минотаур” у
својим „ђаволастим” актив-
ностима, а све је то пропра-
ћено досеткама и пошалица-
ма из „Црвеног бана”, свако-
дневног живота и новоком-
понованих песама. Аутор већ
пет година ради на том ци-
клусу и он је за њега веома
инспиративан, тако да су

Панчевци имали прилику да
погледају само део радова на
ову тему.

– Где год да се нађем, запи-
сујем стихове што одговарају
тематици којом се бавим и од-
мах имам слику у глави која
добро иде уз њих. Људима је
тај циклус занимљив и увек
када неко сврати у мој атеље,
прво чега се дохвати јесу ра-
дови из „Ужичког минотаура”.
Док такво интересовање по-

стоји, трајаће и мој минотаур
– рекао је Луковић.

За време студија уметник је
био фокусиран на симболику
бика, с временом је увео текст
и технику колажа, тако да је
све то кренуло ка поп-арту.
Луковић веома успешно ради
и модерне апстрактне пејзаже,
међутим, када му досади озби-
љан приступ уметности, неза-
сити „ужички минотаур” увек
смисли неку нову акцију.

У издању „Бесне кобиле”
(едиција „Џамбас”) ових дана
је објављена графичка новела
„Атентат – с оне стране пат-
ње”, чији су аутори холандски
историчар Гвидо ван Хенгел,
који је написао сценарио, и
Борис Станић, уметник и
стрип-аутор из Панчева, који
је својим упечатљивим сти-
лом успео да дочара један од
најпознатијих атентата у свет-
ској историји.

– Гвидо ван Хенгел је мој
дугогодишњи пријатељ, који
ради као предавач историје
Балкана на универзитету у
Гронингену. Он је истовреме-
но писао докторат о „Младој
Босни” и књигу о Гаврилу
Принципу. Пошто смо већ ра-
дили заједно на неким кра-
ћим стриповима, предложио
ми је да та његова истражива-
ња некако уобличимо у дужи
стрип. У суштини, он је на-
правио сиже који сам ја после
разрађивао у веће наративне
целине, и то по неком свом
осећају. Ослањао сам се, да-
кле, на Гвидов сценарио и на
књигу Владимира Дедијера
„Сарајево 1914” – објаснио је
Борис Станић.

Како је рекао, сам процес
цртања трајао је дуго – око две
године, пошто је он желео да
ликови, одећа, оружје, амби-

јенти и атмосфера буду што
аутентичнији, па је морао да
све то додатно проучи. Аутори
се у стрипу не баве толико по-
литичким оквиром атентата,
већ их је више занимала људ-
ска драма, сам чин убиства,
емотивно стање виновника тог
догађаја и физичке патње кроз
које су они пролазили у затво-
рима у Терезину и Зеници.

Прва промоција „Атентата”
приређена је у суботу, 4. јула,
на Међународној стрип-кон-
ференцији у Крагујевцу („Kra-
gujevac ComicCon”). Том при-
ликом је било речи и о пет го-
дина рада издавачког преду-
зећа „Бесна кобила”.

дина и, како каже, сама моно-
драма има занимљив пут. По-
чео је да је игра још осамдесе-
тих година, пошто је као вој-
ник ЈНА урадио адаптацију
текста. Тада је то била само
алегорија, гротескна сатирич-
на хипотеза о неком тамо дру-
штву, а знало се да се она од-
носи на режим Обреновића.

– Домановић је феномена-
лан писац и, иако пише о од-

Последњи део трилогије
која је освојила женска ср-
ца широм света. Привла-
чан, моћан и самоуверен,
Дејмијен Старк je одувек
добијао све што пожели.
Онда је пожелео њу. Ники
Ферчајлд je била жена из
снова и једина која је от-
крила да се иза маске
хладног и немилосрдног
милијардера крије нежна
душа жељна утехе.

Међутим, незаустављи-
ви пламен жудње који је
растао са сваким новим
додиром само наизглед је
излечио њихове ожиљке из
прошлости. Испод Дејми-
јенове потребе за домина-
цијом и даље лежи краљев-
ство мрачних тајни и изне-
вереног поверења, а његова
болна успомена из детињ-
ства није дуго остала са-
кривена. Над њим се над-
вија облак тешке оптужбе,

који прети да њихову љу-
бав остави без наде за
спас...

Две рањене душе спојене
у вртлогу пожуде и стра-
сти, подједнако опијајућем
и разарајућем, мораће да
се изборе с духовима про-
шлости како би сачували
једно друго.

Четвртак, 9. јул 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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Током овог лета у нашем
граду ће бити одржана два
необична догађаја. Најпре
ће од 28. јула до 2. августа у
Изабинском простору Кул-
турног центра бити прире-
ђено „Позориште капитали-
стичке суровости Уроша Јо-
вановића”. То је пројекат
који подразумева пет дана
интензивног рада по пет са-
ти и дванаест минута, након

чега ће, у недељу, 2. августа,
у 19 сати, бити изведена
представа „Седам капија
Тебе”, настала на тај начин.
У том подухвату могу уче-
ствовати сви који имају
афинитета према глуми и
притом воле да маштају.

– Испитујемо, у дана-
шњим околностима, могућ-
ности Брехтове идеје о томе
да је једина права уметност
она која није плаћена и
стварају је уметници који
нису плаћени за то. Дошао
сам до закључка да у дана-
шњем капиталистичком
друштву уметничкој пракси
једино преостаје да времен-
ски ограничи период ства-
рања. Зато бих волео да у
сарадњи са учесницима у
пројекту проверим да ли је
могуће за 48 сати направи-
ти позоришну представу са

уметницима који су спрем-
ни на борбу са суровим за-
конима материјалистичко-
капиталистичког система –
изјавио је Урош Јовановић,
који себе потписује као ре-
дитеља це-категорије.

Крајем лета, од 23. до 30.
августа, у организацији До-
ма омладине, први пут ће
бити приређен „FreeDom
Art Festival”.

„Инспирисан чувеним ре-
чима борца за слободу и јед-
ног од најмлађих носилаца
Нобелове награде у истори-
ји – Мартина Лутера Кинга:
’Ја имам сан. Слобода са-
да!’, ’FreeDom Art Festival’
настаје у Панчеву као фе-
стивал слободе у најширем
могућем смислу. Вредности
које желимо да промовише-
мо јесу људска права, слобо-
да изражавања, уметничке
слободе, слобода избора,
као и слободе јавне и визу-
елне форме”, наводи се у са-
општењу Дома омладине.

Фестивал ће бити одржан
на више локација у Панчеву
ради промовисања културе,
слободе, толеранције, соли-
дарности са обесправљеним
групама и подизања свести
о важности прихватања раз-
личитости.

„Воли ме” Џ. Кенер

Драги читаоци, издавачка кућа „Вулкан издаваштво” и
„Панчевац” препоручиће вам сваке недеље по један зани-
мљив наслов из богате понуде те куће, чија се издања мо-
гу наћи у књижари „Вулкан” у новом делу „Авив парка”.

Два читаоца који до среде, 15. јула, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„Шта је све потребно учинити да би се неко (вама бли-
зак) осећао вољеним?”, наградићемо по једним пример-
ком књиге „Воли ме” Џ. Кенер. Имена добитника ћемо
објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се мо-
гу 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.

Културни центар чет пет суб нед пон уто сре

У МОЈОЈ ГЛАВИ (3Д) 16.30 

ТЕД 2 18.30

СВЕТ ИЗ ДОБА ЈУРЕ (3Д) 21.00

МАЛЦИ
16.30
18.30

TERMINATO GENESIS (3Д) 21.00 

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Монодрама Ралета
Миленковића 
заснована 
на Домановићевим
приповеткама

Ликови/личности 
се мењају, 
али људске ћуди не 

У оквиру „Панчевачког кул-
турног лета”, у петак, 3. јула, у
дворишту Народног музеја,
Радослав Рале Миленковић
извео је монодраму „Наши
дани”, засновану на Домано-
вићевим приповеткама „Дан-
га”, „Мртво море” и „Стради-
ја” и Дисовим сатиричним пе-
смама „Наши дани” и „Хим-
на”. Овај глумац, који потпи-
сује и адаптацију текста и ре-
жију комада, током сат и по
времена пред панчевачком
публиком показао је феноме-
налну моћ трансформације из
једног лика у други и сјајну
спретност у игрању дијало-
шких сцена. Иако је у двори-
шту Музеја том приликом би-
ло око сто гледалаца, Рале
Миленковић је монодраму
извео с толиком енергијом и
страшћу као да је изводи пред
више хиљада људи. То много
говори о његовом професио-
налном приступу глуми.

Рале Миленковић овај ко-
мад игра више од тридесет го-

ЈЕДАН ОД ПРОГРАМА „ПАНЧЕВАЧКОГ КУЛТУРНОГ ЛЕТА”

КАД СЕ МРТВО МОРЕ ПРЕЛИЈЕ У НАШЕ ДАНЕ

ређеном добу, он у ствари го-
вори о људској природи, по-
хлепи, самољубљу... Свако
време током којег сам играо
ту представу на неки начин
се уписало у њу. Нема те гар-
нитуре ни те власти која се не
може наћи у ономе што је
Домановић пре сто и више
година написао. Мени је за-
нимљиво да видим како у за-
висности од духа времена не-

ке ствари постају више, а не-
ке мање препознатљиве, док
су неке појаве сасвим уни-
верзалне – рекао је Рале Ми-
ленковић.

Он је додао да од самог по-
четка па све до данас игра тај
комад са истим жаром и да ће га
изводити све док може истрпе-
ти његову физичку захтевност.

Веома је занимљиво то што
је уметник у Домановићеве
„наше дане” уткао много еле-
мената наших дана, тако да се
публика громко смејала када
би у комаду препознала поје-
дине актере актуелне поли-
тичке сцене. На питање када
се током претходне три деце-
није реалност, односно поли-
тичко-друштвена сцена нај-
више уплела у комад, Милен-
ковић је одговорио да се то
дешава управо сада.

– Осамдесетих је представа
била прилично уопштена, док
је деведесетих било баш много
материјала, а сама представа је
у том периоду била јако горка
и мучна, била је тужна. Сада је
у њу ушло много више ругања
и све то заједно и изазива неку
тугу, такође – изјавио је аутор и
глумац те монодраме.

Комад почиње и завршава
се уз „гусле”, а између две гу-
сларске тачке простире се мр-
тво море, она домановићевска
бара коју већ више од сто го-
дина никако да неки јачи ве-
тар покрене.

Три деценије једног комада

У оквиру Међународне изло-
жбе видео-радова, која је отво-
рена у четвртак, 2. јула, у гале-
рији „Подрум” („Podroom”)
Културног центра Београда,
између осталог, приказана су
и два филма нашег суграђани-
на Срђана Кече. Један од њих
је „Мираж” из 2011. године,
који је снимљен у Дубаију, на-
кон налета светске економске
кризе. Други Кечин филм је
„Музеј револуције”, премијер-
но приказан у павиљону Срби-
је на Бијеналу архитектуре у
Венецији 2014. године. Он го-

вори о музеју револуције, тј. о
назавршеном пројекту Вјенче-
слава Рихтера, који је требао
да буде изграђен на Новом Бе-
ограду, као једна од најистак-
нутијих грађевина социјали-
стичке Југославије.

Биографија Срђана Кече,
младог редитеља и визуелног
уметника, веома је импресив-
на (видети на www.skeca.com),
а једна од битнијих ствари у
овој години јесте то да је по-
зван да предаје на катедри за
документарни филм на Уни-
верзитету у Стенфорду.

Кечини филмови
у „Подруму”

Изложба радова под називом
„Сусрети” уметница Ка-
тарине Ђорђевић из
Ниша, Мабел Бу-
стос из Аргентине
и Ларисе Ацков
из Панчева отво-
рена је у уторак,
7. јула, у галерији
Нишког култур-
ног центра. Као
што је познато, Лари-

са Ацков се поред керамике
бави и сликарством и

ауторским стри-
пом. Досад је са-

мостално изла-
гала у земљи и
иностранству
и добитница
је једанаест

значајних на-
града и призна-

ња за керамику.

„Сусрети” 
с Ларисом Ацков

ППААННЧЧЕЕВВЦЦИИ ССВВИИ//ССВВУУДДАА

СТРИП БОРИСА СТАНИЋА 

И ГВИДА ВАН ХЕНГЕЛА

Атентат – с оне 
стране патње

ЦРТЕЖИ, ГРАФИКЕ И КОЛАЖИ СЛАВКА ЛУКОВИЋА

„Ужички минотаур” у акцији
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ДВА ИНТЕРЕСАНТНА ДОГАЂАЈА

Слобода као лајтмотив



ски језик, а музику сам потпу-
но поједноставио и бележим
је на акустичној гитари. Све
то радим без икаквих претен-
зија, пустим да се идеја сама
јави и ако је ваљана и искре-
на, настане песма, а у супрот-
ном остаје у архиви.

••  ОО  ккааккввоојј  ммууззиицции  јјее  рреечч??
ЈЈеедднноо  ввррееммее  ссии  ккааоо  ккооммппооззии--
ттоорр  ббииоо  ууссррееддссррееђђеенн  ннаа  ееллеекк--
ттррооннссккии  ззввуукк..  ЈЈеессии  ллии  ооддууссттааоо
оодд  ттооггаа??

– И даље користим модерну
технологију, али првенствено
бих оно што сада радим назвао
кантауторском музиком. Те ну-
мере могу да изводим сам на
акустичној гитари, а може да их
интерпретира и велики бенд.

••  ДДаа  ллии  јјее  ппууббллииккаа  ббииллаа  уу
ммооггуућђннооссттии  ддаа  ннеешшттоо  оодд  ттиихх
ннооввиихх  ппеессааммаа  ввеећђ  ччуујјее??

– Свирао сам неке од њих
на клупским свиркама. Пла-
нирам да их пласирам као
синглове или мини-албуме
пошто су албуми, у класич-
ном смислу те речи, донекле
превазиђени.

••  ЈЈеессии  ллии  ззааддооввоољљаанн  ррееццеепп--
цциијјоомм  ааллббууммаа  „„PPaannoonniiaann  SSeeaa
DDiivveerr””,,  ккоојјии  ссии  ооббјјааввииоо  ппррее  ддее--
ссееттаакк  ггооддииннаа??

– То је био још један од мо-
јих експеримената. Нисам ни
очекивао да ће се дићи нека
велика прашина око тога. Јед-
ноставно, имао сам више ура-
ђених песама и направио сам
ту компилацију. Волим да у
креативном процесу кренем у
непознато, а резултат једног
таквог процеса био је албум
„Panonian Sea Diver”.

••  ССввииррааоо  ссии  уу  ммннооггиимм  ббееннддоо--
ввииммаа..  ННееккии  оодд  њњиихх  ттии  ссииггууррнноо
ззннааччее  ввиишшее,,  аа  ннееккии  ммаањњее..

– Сваки период мог досада-
шњег рада, као и сваки бенд,
битан је на свој начин. Учио
сам кроз то, заснивао прија-
тељства, стицао искуства...
Ипак, имам посебне емоције
према „Нена вотка бенду”. То
је био мој први бенд, гимназиј-
ски, и сви смо ми били уверени
да ћемо стећи светску славу.
Иза тог бенда остала су велика
пријатељства, која и даље тра-
ју, упркос томе што живимо у
различитим деловима света.

начин, али чини ми се да сам
тако лакше стигао до сопстве-
ног, личног печата.

••  ММииссллиишш  ллии  ддаа  ббии  ттее  ммуу--
ззииччккаа  шшккооллаа  ссттааввииллаа  уу  ккааллуупп
ии  уужжее  ттее  ооддррееддииллаа??

– Не, не мора да значи.
Претпостављам да би ме кла-
сично музичко образовање
повукло у џез... У суштини,
мислим да ми то не би преви-
ше значило као композитору,
а опет, што се свирања тиче,
можда би ми то добро дошло.

••  ШШттаа  ссее  ттррееннууттнноо  ддеешшаавваа
ккоодд  ттееббее  ккаадд  јјее  уу  ппииттаањњуу  ккоомм--
ппоонноовваањњее  ммууззииккее??

– Што се компоновања ти-
че, мислим да тек сада сазре-
вам. То сада радим са изузет-
ном лакоћом. У компоновању
крећем од текста и идеје, а
музика се томе прилагођава,
малтене сама се одсвира. Тре-
нутно сам у писању песама
прешао са енглеског на срп-

Четвртак, 9. јул 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Два најбржа читаоца који до среде, 15. јула, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одго-
вор на питање: „Где се по вашем мишљењу налази место
на којем је време стало?”, наградићемо по једним при-
мерком књиге „Теслина пошиљка” Вањe Булићa. 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.

ММООЈЈ ииззббоорр ММООЈЈ

Тереза Вебер Оравец

ППРРИИРРООДДЊЊААЧЧККИИ  ММУУЗЗЕЕЈЈ::
Недавна посета новоотворе-
ном природњачком музеју у
Свилајнцу инспирисала ме
је да га препоручим овом
приликом. Ту можете виде-
ти четири тематске изло-
жбе: „Свет диносауруса”,
„Геолошки времеплов”,
„Свет минерала и стена” и
„Биодиверзитет Србије”.
Најатрактивнији део је за-
бавни „Дино парк”. Улазећи
у овај ишчезли свет, улазите
у виртуелну димензију вре-
мена наше планете, која је
сурово креирала, стварала и
рушила најфасцинантније
животне облике и бића. У
поменутом музеју се може-
те фотографисати  са 20 ре-
плика различитих врста ди-
носауруса, од којих је најве-
ћа реплика диплодокуса,
висока 11, а дугачка 20 ме-
тара. Можете осетити њи-
хов моћни дух и чути крике
којима су комуницирали. У
централном делу парка се
налази модел вулкана виси-
не 10 метара, реплика вул-
кана Свете Хелене, из којег
тече усијана магма и који
подсећа на историју мезо-
зоика и грчевите борбе жи-
вота за опстанак након ка-
таклизме.

ППООЗЗООРРИИШШТТЕЕ:: У свет ма-
ште и чулних димензија
можете ући и кроз позори-
шна врата. Препоручићу да
одгледате неку дечју пред-
ставу или добар дечји
филм. Пошто сам и сама
део реализаторске екипе
позоришног мјузикла „Ча-
робњак из Оза”, предлажем
да се упустите у авантуре

девојчице Дороти, која са
својим јунацима дотиче
границе подсвести и сенки
и учествујете у борби са
скривеним страховима у се-
би. Уживаћете у песми,
стилским и борбеним пле-
совима и сигурно ће вам се
пробудити мудрост, хра-
брост и љубав, које су осно-
ва нашег бивствовања. По-
зоришта су одискона по-
требна за живот.

ДДЕЕЦЦАА::  Дружите се с децом,
саслушајте њихова резоно-
вања о свету, посматрајте
начин на који се играју, ка-
ко маштају и стварају умет-
ничка дела – научићете
много више и осећаћете се
свежијим него ако само
пратите политичке емисије
и читате страхотне вести из
јефтиних новина. Заоку-
пљен свакодневним мате-
ријалним преживљавањем,
савремени човек се изоло-
вао. Питање како (финан-
сијски) преживети сваки
дан јесте важно, али не сме-
мо заборавити да смо ми и
духовна бића, којима су
неопходне уметност, ма-
шта, креативност и остала
духовна и ментална храна.

Врата ка свету маште

На рушевинама Народне
библиотеке, уништене то-
ком бомбардовања Београ-
да 6. априла 1941, једног
сунчаног београдског јутра
пронађено је тело немач-
ког новинара Рихарда Ген-
ца. Тај догађај означиће
почетак потере за убицом
који ће новинара Новака
Ивановића увести у лави-
ринт лажи, обмана, обаве-
штајних интрига, историј-
ских неправди, међународ-
них завера... А на самом
крају тог лавиринта чека
шокантна истина.

После серије убистава и
отмица, на први поглед ме-
ђусобно неповезаних, Но-
ваку постаје јасно да је пи-
он у игри моћника, чији је
једини циљ проналажење
Теслиних „зрака смрти”.
Тесла је тврдио да је тај
проналазак наменио својој
отаџбини. Да ли је прона-
лазак уочи рата стигао у
Србију и да ли се налазио
баш у Народној библиоте-
ци, чија је целокупна архи-
ва требала да буде изме-
штена у манастир Благове-
штење? У тој архиви се на-
лазило и „Мирослављево

јеванђеље”, али га је неко
уочи бомбардовања сакрио
у манастир Рачу. Да ли су
тада склоњени и Теслини
проналасци?

Новак схвата да сви пу-
теви воде у манастир Бла-
говештење и сазнаје да на
врху Орлових стена, у не-
приступачној пећини, жи-
ви свети човек који може
бити кључ за решење заго-
нетке. Горе, у врлетима ко-
је вековима шибају ветро-
ви и где је време стало, са-
чекаће га један монах, је-
дан орао и један вук.

„Теслина пошиљка”
Вањe Булићa

ЛЕ(Т)ЊИ РАЗГОВОРИ: БРАНИСЛАВ ГЛУВАКОВ, МУЗИЧАР

ВАЉАНА, ИСКРЕНА ПЕСМА 
НАЂЕ ПУТ ДО СЛУШАЛАЦА

Крајем јуна је на сцени Кул-
турног центра приређена про-
моција књиге „Ван Гог – Тра-
гови прошлости”, на којој је,
поред осталих чланова тог са-
става, учествовао и наш сугра-
ђанин, гитариста Бранислав
Глуваков. Пре ангажмана у
„Ван Гогу” он је свирао у гим-
назијском „Нена вотка бен-
ду”, затим у „Контрабанди”,
саставу „Blue Family” итд. По-
времено свира соло или са
својим трочланим блуз-рок
бендом „Бане Глуваков трио”.

Глуваков данас представља
једног од најбољих гитариста
у нашем граду и шире. Поред
тога, веома успешно се бави
компоновањем музике.

ППААННЧЧЕЕВВААЦЦ::  УУ  ссттааллнноојј  ппооссттаа--
ввии  „„ВВаанн  ГГооггаа””  ссии  оодд  22001100..  ггоо--
ддииннее..  ККооллииккоо  јјее  ттоо  вваажжнноо  ззаа
ттввоојјуу  ккаарриијјеерруу??

Б. ГЛУВАКОВ: Са групом
„Ван Гог” наступам од 2006.
године, а четири године ка-
сније, управо на концерту у
Панчеву, постао сам члан тог
бенда. Прихваћен сам као део
екипе, и у погледу музике, и
пријатељства, и идејно... Све
ми то значи. „Ван Гог” је нај-
већи рок састав у Србији и на
високом је професионалном
нивоу. Мислим да је много
добро што бенд није остао за-
робљен у осамдесетим, већ се
веома успешно прилагођава
савременом тренутку.

••  ККаакквваа  јјее  ааттммооссффеерраа  уу  ттоомм
ббееннддуу  ((ииззаа  ссццееннее))??

– Мени је ово једно од нај-
већих искустава у свирању у
бенду. Свако од свакога ту не-
што може да научи, добро
функционишемо као колек-
тив и међусобно се фино на-
допуњујемо.

••  ННаа  ппррооммооцциијјии  ккњњииггее  „„ТТрраа--
ггооввии  ппрроошшллооссттии””  ииссппррииччааоо  ссии
ккааккоо  јјее  ггииттаарраа  ннаа  ккоојјоојј  ссии  ссввии--
ррааоо  ккааоо  ккллииннаацц  ззаавврршшииллаа  уу
ЂЂууллееттооввиимм  ррууккааммаа..  ККааккоо  јјее  ддоо
ттооггаа  ззааппррааввоо  ддоошшллоо??

– То је била гитара мог оца
Дулета и он ју је, када сам био
тинејџер, продао Ђулету. На

крају сам и сам постао члан
бенда и поново се срео с том
гитаром и ту се круг затворио.

••  ООттккаадд  ддааттиирраа  ттввоојјее  ииннттее--
рреессоовваањњее  ззаа  ссввиирраањњее??

– Одувек сам био окружен
добром музиком, првенствено
захваљујући мом оцу, а пошто
је он и свирао, стално су око
мене били инструменти. На-
равно да сам испробавао да
свирам на њима и с временом
се створила љубав према музи-
ци, посебно према свирању ги-
таре. Мислим да сам имао де-
вет или десет година када сам
почео да учим прве акорде и
скидам неке лакше песме.

••  ССаамм  ссии  ууччииоо  ддаа  ссввиирраашш??
– Да, самоук сам и донекле

ми је драго што нисам ишао у
музичку школу. Можда сам
до тог умећа дошао на тежи

Панчевачки састав „By Pass”
свирао је као предгрупа рок
бенда „Triggerfinger”, и то по
избору чланова наведене бел-
гијске групе, у петак, 3. јула, у
клубу „Барутана” у Београду.

Састав „Triggerfinger” сма-
тра се једном од највећих ев-
ропских модерних рок атрак-
ција, а у Србији је овом прили-
ком свирао први пут, пред око
300 људи. Како је рекао Вла-
димир Здравковић, фронтмен
и бубњар „By Pass-а”, за панче-
вачку групу је позив да отвори
концерт „Triggerfinger” био ве-
лика част.

– Настојали смо да одржи-
мо висок ниво квалитета це-
ловечерњег концерта, јер је

познато да бенд „Triggerfin-
ger” има еуфоричне живе
наступе. Посебно нам је дра-
го што су се његовим члано-
вима допале наше песме, па
су нам омогућили да отво-
римо њихов концерт. Имали
смо краћи сет, од око пола
сата, и углавном смо свира-
ли синглове с последњег ал-
бума, „Пустиња”, који је од-
лично прошао на топ-листа-
ма у региону – објаснио је
Здравковић.

„By Pass” тренутно ради
спот за пети сингл са албума
„Пустиња”, а у наредном пе-
риоду му предстоји читав низ
концерата на простору бивше
Југославије.

„BY PASS” И „TRIGGERFINGER”

„Пустиња” се шири

Панчевачки бенд „Вибратор у
рикверц” (ВУР) следеће неде-
ље, 15. јула, од 21 сат, насту-
пиће на „Београдском бир фе-
сту”. Пре тога му предстоји

снимање документарне еми-
сије по „Енциклопедији рок
музике у Војводини” Богице
Мијатовића.

„Вибраторке” тренутно раде
на новом албуму, чији је назив
„Стерео језик”, а први сингло-
ви се очекују у септембру.
Бенд ће ове јесени у „Аполу”
приредити први фестивал
женске уметности „Хајде да
виримо”.

„ВИБРАТОРКЕ” НА „БИР ФЕСТУ”

Спрема се „Стерео језик”

Трибјут бенд Били Холидеј
приредио је занимљив концерт
под називом „A Night for Lady
Day” у недељу, 5. јула, на платоу
код Културног центра. Публика
је том приликом уживала у хи-
товима који су обележили два-
десети век и буран живот фено-
меналне џез диве Били Холи-
деј. Нумере су изводиле рено-
миране џез певачице: Јелена
Јововић, Сања Марковић, Боба-
на Ђорђевић, Љиљана Сађил,
Ирена Благојевић, Катарина
Качунковић и Ксенија Кочето-
ва, а све је то било проткано
глумачким бравурама Сузане
Петричевић.  У музичкој прат-

њи су били Предраг Ревишин
(саксофон), Владан Протић
(труба), Милован Пауновић
(клавир), Горан Потић (гита-
ра), Милош Чоловић (контра-
бас) и Лука Игњатовић (бубањ).

Овај трибјут бенд је настао
како би се одала почаст Били
Холидеј, једној од највећих ди-
ва џез и поп музике, и то тачно
на стогодишњицу њеног рође-
ња. „Звезда водиља” је том
приликом била Сузана Петри-
чевић, глумица Народног по-
зоришта, која је већ имала
прилику да се нађе у улози чу-
вене Лејди Деј у представи
„Будите Лејди на један дан”.

КОНЦЕРТ НА ПЛАТОУ КОД КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

Вече за Били Холидеј

Стране припремила 
Драгана 

Младеновић

Б. Глуваков – одувек окружен добром музиком
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Оптимална количина свих
флуида у аутомобилу, погото-
ву расхладне течности при ви-
соким летњим температура-
ма, предуслов је за поузданост
возила. Иако у овом периоду
не постоји опасност да се теч-
ност у расхладном систему за-
леди и оштети мотор и остале
компоненте, ипак се возачима
при замени саветује да не си-
пају воду, већ препоручени
флуид – кажу сервисери „Ау-
торемонта Пивашевић”.

Та течност, поред тога што
расхлађује, и подмазује си-
стем за хлађење, а има тачку
кључања која је виша од тачке
кључања воде. Самим тим не
постоји опасност да се ниво
флуида смањи при високим
температурама, што није слу-
чај и с водом. Када већ гово-
римо о испаравању воде, тре-
ба напоменути да је расхлад-
ни систем затворен и вода
при кључању ствара пару и
притисак.

У овим случајевима постоји
велика могућност да се од ви-
соког притиска оштете црева,
хладњак или неки други део.
Поред тога што испарава, во-

да из чесме, коју возачи најче-
шће сипају, тврда је, односно
има много каменца. Он се за-
држава у цревима и каналима
у блоку мотора и с временом
их зачепи. Расхладна течност
тада нема добар проток и до-
лази до прегревања мотора
или квара на пумпи за воду.
Каменац може оштетити и
хладњак, који је код савреме-
нијих аутомобила направљен
од алуминијума и прилично је
осетљив.

Антифриз, односно рас-
хладна течност, има одређени
рок трајања и с временом губи
своје својство. Током употребе
долази до разградње адитива
који спречавају корозију, тако
да антифриз почиње да нагри-
за унутрашњост расхладног

система. За нове типове анти-
фриза, са органским кисели-

нама, радни век је око три го-
дине. Мешање антифриза се
не препоручује због опасности
од хемијске реакције. Тако се
могу створити и талози или
разградити адитиви који
спречавају корозију.

Произвођачи аутомобила у
упутству најчешће наводе тип
и ознаку антифриза какав тре-
ба користити. То посебно ва-
жи за алуминијумске хладња-
ке, јер неке расхладне течно-
сти нагризају тај метал.

У „Ауторемонту Пиваше-
вић” је у току летња акција
контроле возила приликом
које се проверава ниво и ква-
литет расхладне течности у
аутомобилу.

Чикашка Западна авенија је
дугачка 38 километара и
најдужа је улица на свету. У
њој послују чак 62 дилера
аутомобила.

Болиди „Формуле 1” се са-
стоје од 80.000 компонена-
та, док просечан аутомобил
има око 30.000 делова.

Први аутомобил с погоном
на сва четири точка био је
„лохнер порше”, који је
направљен крајем 19. ве-
ка. Он је био покретан
електромоторима који су

били инсталирани у сваки
точак.

Први савремени ауто-пут,
дугачак 21 километар, отво-
рен је у Италији, између
Милана и Варезеа. Његова
изградња је почела јуна
1923, а у саобраћај је пу-
штен септембра 1924. У Не-
мачкој је ауто-пут између
Франкфурта и Дармштата
отворен у мају 1935, док су
Британци прву савремену
саобраћајницу (обилазница
око Престона) добили у де-
цембру 1958.

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

Ако ћете овог лета годишњи
одмор провести на мору, а од-
лучите да на пут кренете соп-
ственим аутомобилом, добро
је да се пре поласка обавести-
те о неким „ситницама” које
ће вам олакшати путовање.
Уколико се не информишете
о битним „малим” стварима,
можете имати озбиљне ком-
пликације.

Најчешће дестинације за
које се наши суграђани опре-
дељују јесу Црна Гора, Хрват-
ска, Македонија, Грчка и Бу-
гарска. Поред тога што ћете
водити рачуна о техничкој ис-
правности самог аутомобила,
требало би да знате све о до-
кументацији која вам је по-
требна при уласку у неку од
поменутих држава. 

Прва помоћ, 
резервни точак, троугао...
Уколико путујете у Црну Гору,
од личних докумената вам
није потребан пасош, већ са-
мо лична карта. За децу која
путују с родитељима довољан
је документ који доказује њи-
хов идентитет, а најбоље је да
то буде извод из матичне књи-
ге рођених. У случају да деца
путују без старатеља, потреб-
на је оверена сагласност обају
родитеља. За улазак у Хрват-
ску, Македонију, Грчку и Бу-
гарску треба вам пасош, а ту
путну исправу морају имати и
деца. Ако се определите за то
да у Црну Гору или Хрватску
путујете преко Босне и Херце-
говине, обавезно прибавите

- - - - - - - АКТУЕЛНО - - - - - - - 

СПРЕМНИ ЗА ПУТОВАЊЕ АУТОМОБИЛОМ

међународну полису осигура-
ња (зелени картон), јер је она
обавезна. Исто је и ако пут
Грчке кренете преко Македо-
није.

Што се тиче међународне
возачке дозволе, она је обаве-
зна само у Македонији и Грч-
кој, али је стручњаци препо-
ручују и ако путујете на друга
места, јер ћете бити поштеђе-
ни евентуалних неспоразума
са саобраћајном полицијом.

У Македонији, Босни, Грч-
кој и Црној Гори морате има-
ти укључене фарове током
дневне вожње, док је у Хрват-
ској то обавезно једино у
условима смањене видљиво-
сти. Што се тиче неопходне
опреме аутомобила, ту је
ствар врло јасна: све оно што

прописују наши закони, важи
и за поменуте дестинације. У
Грчкој, Румунији и Бугарској
потребно је да имате против-
пожарни апарат, док је у Ма-
кедонији он обавезан само у
возилима која као погонско
гориво користе течни нафтни
гас. Да резимирамо – обаве-
зно морате имати: комплет за
пружање прве помоћи, резер-
вни точак истих димензија
као што су и остали точкови
на аутомобилу, троугао, сајлу
за вучу, светлоодбојни пр-
слук, резервне сијалице и
осигураче. 

Рачуница за пуњење 
резервоара
Саобраћајни прописи на те-
риторији свих омиљених де-
стинација наших туриста за-
брањују деци млађој од двана-
ест година вожњу на предњем
седишту. Такође, морате има-
ти седиште за дете до три го-
дине. У земљама Европске
уније контроле су чешће, а ка-
зне драконске. У Грчкој казна
за непрописно паркирање из-
носи од 40 до 80 евра, а за
прекорачење брзине од 40 до
750. Вожњу без појаса плати-
ћете 350 евра, непоштовање
првенства пешака 200 евра, а
ако телефонирате током во-
жње, мораћете да издвојите
„симболичних” сто евра.

САВРЕМЕНИ ИТАЛИЈАНИ

У Хрватској ћете за прекора-
чење брзине платити и до 920
евра, уколико разговарате „мо-
бителом” – око 70 евра, а исто
толико ако нисте везани. Про-
лазак кроз црвено светло кошта
од 260 до 650 јединица европ-
ске валуте. Наплата казни у Хр-
ватској врши се на лицу места,
у банци или пошти, у року од
осам дана. Из предострожно-
сти путнику може бити одузет
пасош. Код Македонаца је ка-
зна за вожњу без светала 35, за
одбијање алко-теста 500, док је
за разговор телефоном и недо-
звољено паркирање 45 евра.

Да бисте лакше контролиса-
ли своје трошкове на путовању,
корисно је да знате и цене гори-
ва у земљама региона. Литар
безоловног бензина у БиХ ко-
шта 1,09, а дизела 1,07 евра (це-
на ауто-гаса је 0,43 eврa). У Бу-
гарској за бензин треба издвоји-
ти 1,29 евра, а незнатно више
кошта дизел (ауто-гас: 0,50
евра). Црна Гора је јефтинија,
па и безоловни и дизел коштају
1,25, односно 1,12 евра, док се
за литар ауто-гаса мора издво-
јити 0,65 eврa. Хрватска и Грч-
ка су нешто скупље; код ком-
шија бензин кошта 1,35, а евро-
дизел 1,23 евра (ауто-гас: 0,46
евра), док на грчким пумпама
морате искеширати 1,59 евра за
бензин, 1,22 за дизел и 0,69
eвра за ауто-гас.

- - - - - - - - - - - - „АУТОРЕМОНТ ПИВАШЕВИЋ” САВЕТУЈЕ - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - -  ПОЛОВЊАК - - - - - - - 

Главни адут „корсе” је њен
изглед. То је, отприлике, и
једини њен адут.

На возачевом седишту
нема довољно места за оне
мало више растом, а ни ме-
ста предвиђена за путнике
не нуде ама баш никакав
комфор.

С друге стране, гепек је
доста простран за овако ма-
ли аутомобил, но ипак не
рачунајте на превоз неких
кабастијих ствари, јер се
задња клупа склапа, али по-
вршина није равна, па би
утовар био право мучење.

Избор мотора је прилично
добар, почев од бензинског
троцилиндраша од 1.000 ку-
бика. Ту је и четвороцилин-
драш 1,2, али не очекујте од
ових мотора неку жустрину
у вожњи. Више су намењени
за градску вожњу, а недоста-
так снаге надомешћују од-
личном просечном потро-
шњом од око пет литара без-
оловног бензина. Најјачи
бензинац има 1.800 кубика и
доста је редак као половњак.

Од дизел-мотора су угра-
ђивани 1,7 ДТИ, који се по-
казао доста бучним, и 1,3
ЦДТИ, али се он уграђивао
у аутомобиле који су иза-
шли из производње после
2004. Мотор мање кубикаже
је бољи – ако успете да га
пронађете на тржишту по-
ловњака, јер није баш честа
појава, а и када је у понуди,
прилично је скупљи.

„Корсе” су се показале
као поуздани аутомобили
па се не може рећи да по-
стоји део на возилу који је
склон кваровима. Треба
проверити само да ли је ау-
томобил редовно одржаван,
односно да ли је редовно
мењан зупчасти каиш, јер у
случају његовог пуцања
страда већи део мотора, па
је поправка веома скупа.

Будући да је реч о „Опе-
лу”, а његова возила су по-
зната по рђи на сајтнама и
задњим крилима, баците
поглед и на тај део, мада је
„корса”, можемо рећи, засад
изузетак у том погледу.

ГРАДСКИ „ПРОСЕК”

Покровитељ стране

001133//333333--335555
www.auto-remont.co.rs

ШЛЕП-СЛУЖБА 00–24
006655//998877--2277--2244  

Страну припремио

Немања 
Урошевић

АУТОМОБИЛИЗАМ
Четвртак, 9. јул 2015.

automobilizam@pancevac-online.rs 
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КОРИСТИТЕ АНТИФРИЗ И ЛЕТИ

„Ауторемонт Пивашевић”
као овлашћени продавац
возила групације „Фијат–
Крајслер” промовисаће
гаму аутомобила тог про-
извођача у петак, 10. јула,
од 15 до 20 сати, у „Авив
парку”. На лицу места за-

интересовани грађани
моћи ће да се боље упо-
знају с карактеристикама
аутомобила, али и да до-
бију детаљне информаци-
је о погодностима и начи-
нима куповине. Очекује-
мо вас!

„Фијатови” аутомобили 
у „Авив парку”
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ОПЕЛ омега 2.0, плин, до
2019. има атест, замена за
мањи. 064/197-28-24.
(199119)

КОМБИ застава ривал
теретни, 2004. годиште,
регистрован. 060/028-14-
80. (199721)

ФИЈАТ пунто 2006,
бензинац, клима, власник,
2.750 евра. 065/370-98-30.
(199981)

ПРОДАЈЕМ ауто сеат
кордоба, 1.4, бензинац,
2003. годиште. Тел.
060/010-70-54. (200217)

ПАСАТ Б-54, 2002.
годиште, караван, 1.9,
беспрекоран, власник.
065/557-81-42. (200193)

СИТРОЕН пикасо 2001.
годиште, 1.6 бензин,
регистрован, може замена
за јефтиније. 065/557-81-
42. (200193)

МЕРЦЕДЕС СЛК
компресор, двосед,
кабриолет. 063/203-955.
(200392)

ШКОДА фелиција, 1998.
годиште, бензинац,
повољно. 064/172-86-12.
(200402)

ШКОДА фелиција 1998.
годиште, бензин, плин,
нерегистрован, договор.
064/461-38-56. (700296)

ЛАДА 112, 2002. годиште,
на продају, истекла
регистрација. 060/313-86-
36. (200312)

БУБА на продају, 1976.
063/201-344. (200301)

ПУНТО 3, 1,3 МЈЕТ, 2003,
3 В, клима, одличан,
повољно. 064/135-23-42.
(200260)

АТОС приме 1.0 ГЛС,
2000, добро очуван, први
власник. 064/288-08-30.
(200276)

ГОЛФ 2, 1.6 дизел, 1987.
годиште, добро стање, 3 В,
5 Б, 800 евра. 062/628-
097. (200281)

ФОРД фокус 1.9 ТДЦИ,
2003, фул опрема,
регистрован, мали
потрошач, цена договор.
064/125-86-86. (200414)

ПРОДАЈЕМ скалу 55,
2001, регистрован и
исправан. 063/804-57-99.
(200417)

МАЗДА 626, 1986.
годиште, бензин, плин,
серво, електро-подизачи,
регистрована, добра.
063/277-879. (20426)

ФИЈАТ пунто 1.2, 2003,
регистрован, одличан,
1.550 евра. 061/179-53-97.
(200433)

ДАЕВУ матиз, 2001, тек
регистрован, власник,
одличан, 1.450 евра.
064/300-40-01. (200434)

ГОЛФ 3, 1.6, петора врата,
плин атест, 1.150 евра.
064/300-40-01. (200434)

АСТРА Ф 1.7 дизел, крај
1992, лимузина, у екстра
стању, на име. 064/130-
36-02. (200503)

ШКОДА фелиција, 1.3, 99,
у добром стању,
регистрована, металик сив.
064/130-36-02. (200503)

СТИЛО 1.9, ЈТД, 2002,
петора врата, све од
опреме, регистрован
годину. 064/130-36-02.
(200503)

РЕНО 19 шамад, 1991, Б +
П, маестрал, 9 ДС круњач,
прекрупар оџаци.
064/123-25-78. (200439)

АУТО-КЛИМЕ свих
типова возила
сервисирамо и пунимо
гасом, дигиталном
машином, пуњење са
заменом уља и УВ бојом
2.500. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-05.
(200445)

ФИЈАТ пунто 1.2, 2004,
клима, велики фар.
062/829-53-17. (200457)

ПАСАТ  Б 3, 1991. 1.8,
плин, 600 евра. 061/664-
39-26. (200539)

ОПЕЛ зафира 1.6,
атестиран метан, 2002,
регистрован, седам
седишта. 064/071-15-42.
(200457)

СУЗУКИ бургман 400, тек
регистрован, 2005,
влансик. 064/085-52-38.
(200457)

ПЕЖО 206, кабрио 1.6
ХДИ, 2006, металик црн,
клима, тек регистрован,
фул опрема. 064/085-52-
38. (200457)

МЕРЦЕДЕС 190 Д, 1987.
годиште, 650 евра.
062/856-64-72. (200539)

ФОРД fusion komfort, 1.6
бензин, прешао 83.000,
2007, купљен у Србији.
069/424-55-41. (200516)

ГОЛФ делови, мотори 1.8,
1.3, и мењач, шкољка,
регистрован, комплетна.
066/322-780. (200522)

КУПУЈЕМ исправна и
неисправна возила,
80–150 евра, долазим на
кућну адресу, исплата
одмах. 062/198-47-74.
(199611)

СТАЛНИ најповољнији
откуп свих врста возила и
к а т а л и з а т о р а ,
неисправних, исправних,
хаварисаних и других
возила, продаја половних,
резервних делова.
069/203-00-44, 064/552-
31-19. (200041)

КУПУЈЕМ све врсте
половних, страних,
хаварисаних возила,
продајем резервне делове.
063/110-68-87. (200487)

НАЈПОВОЉНИЈИ стални
откуп свих врста возила од
80 до 400 евра, продаја
половних резервних
делова. 066/409-991,
063/782-82-69. (200041)

КУПУЈЕМ возила до 3.000
евра, исплата одмах.
064/300-40-01. (200434)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до 500
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (200216)

ЕЛЕВАТОР 9 м,
прскалица морава 330 л,
дрљача, плуг једнобразни,
на продају. 617-460.
(199119)

ПРОДАЈЕМ једноредни
берач змај 214. Тел.
060/010-70-54. (200217)

ПРОДАЈЕМ трактор 542,
приколице, једноредни
берач кукуруза, елеватор,
остале прикључке,
машине. 064/125-86-86.
(200414)

ПРОДАЈЕМ, трактор,
плуг, сетвоспремач,
шпаратач, сејалицу,
виклон, прскалицу,
шпедитер. 060/660-79-60.
(200404)

ГАРАЖУ издајем, Тесла,
дупла, струја, грејање
гратис, може магацин,
радионица. 061/225-16-
43. (200475)

ИЗДАЈЕМ гаражу,
магацин, 52 м2, 10 х 5 х 3
м. 064/022-96-60.
(200278)

ТВ половни, из увоза. 37,
55, 72, 82. 348-975,
066/348-975. (200186)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
16 мм и све врсте видео
касета квалитетно
преснимавам на ДВД.
343-563, 063/288-278.
(200308)

В Е Ш - М А Ш И Н А ,
фрижидер и половни
делови од веш-машина.
Тел. 252-05-10, 063/703-
76-07. (200466)

БЕТОНСКИ блокови, 30,
35, 45 и 65 динара,
квалитет. ЗТР „Луна плус”
Црепаја, 069/275-73-94.
(199129)

ШАПУРИНЕ, кукуруз,
прасићи, домаћа маст.
064/172-44-10, 372-768.
(199493)

ПРОДАЈЕМ комбинирку
мио Осјек, абрихтер,
циркулар, брусилица,
бушилица, круњач и
прекрупач и моторну
тестеру опен 157, може
замена за огревно дрво.
Тел. 064/266-84-91.
(199338)

ЦИГЛА фасадна, бела, на
палетама, 35/комад. 631-
965. (199881)

УГАОНА кожна, црна
гарнитура за седење,
баштенске столице метал-
ратан. 063/858-97-55.
(200299)

ПРОДАЈЕМ машину за
веш горење. Тел. 251-56-
49. (200291)

ПРОДАЈЕМ комбиновани
фрижидер канди, скоро
нов, с три фиоке, 250
евра. 062/842-04-55.
(200199)

ПРОДАЈЕМ прасад,
услужно клање. Тел. 631-
811. (200293)

ШТЕНЦИ белгијског
овчара малиона. Тел.
063/844-82-31. (200297)

ПРАСИЋИ на продају.
Тел. 063/185-22-74.
(200297)

ПРОДАЈЕМ тросед,
фотељу, очувано,
повољно, апарат за варење
електро. 061/203-15-07.
(200303)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи. 065/339-44-48.
(200313)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи од 2 до 6 кв,
достава, монтирање,
гаранција. 063/182-08-95,
335-930. (2008138)

ПРОДАЈЕМ тучане
радијаторе, пекач за хлеб.
064/866-21-61. (200229)

ПРОДАЈЕМ дечја колица,
50 евра и старе телефоне,
антика. 064/348-01-41.
(200228)

ПРОДАЈЕМ три козе, три
мушка јарета, три женска
јарета. 065/348-22-00.
(200199)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи 2,5 – 3.5 кв,
достава, монтирање,
гаранција. 062/974-14-04.
(200209)

ПРОДАЈЕМ кревет с
дормео душеком 190 х 90
и две трпезаријске клупе.
062/769-070, 367-087.
(200255)

ПРАСИЋИ 20 и 25 кг,
товљеници, 90 – 110 кг,
могућност клања.
063/731-40-46. (200262)

КОЗЕ, јарићи на продају.
064/162-49-01. (200262)

ПРОДАЈЕМ повољно
комбиновани, мини
шпорет, бутан-струја,
слобода чачак и бутан
боцу. 063/651-131.
(200263)

АЛУ и ПВЦ столарија,
комарници, ролетне,
монтирање и превоз, више
димензија. 063/801-84-76,
065/801-84-76. (200271)

СОБНА врата без
ракастоа, махагони, 8
комада, 500 дин./комад.
063/277-025. (200277)

ПРОДАЈЕМ немачке
ловачке теријере, стари
један месец. Тел. 062/444-
838, 011/274-81-21.
(200283)

ШАПУРИНЕ, кукуруз,
јечам и пшеница на
продају. 061/231-65-01.
(200262)

ПРАСАД на продају,
услужно клање, печење и
превоз, договор. 063/314-
454. (200506)

ПРОДАЈЕМ јечам и овас.
Борачка 1. 342-819.
(200449)

ПРОДАЈЕМ стару грађу.
064/648-24-47. (200346)

ПРОДАЈЕМ: троседе,
кауче, угаона гарнитура,
регале, мост + ормани,
орман трокрилни, орман
двокрилни, гарнитуре,
мојца фотеље, витрине
комоде, сто + чертири
столице, сто + шест
столица, спаваћа соба
комплет, комплет кухиња,
комбиновани фрижидер,
фрижидер, замрзивач,
дечја колица, телевизоре,
двоседе, ел. шорет, ТА
пећи, машину за веш,
суђе, тепихе, разно.
063/107-78-66. (ф)

ПРОДАЈЕМ две фелне 14
ц, делове рено 4. 062/491-
240. (200352)

ПРОДАЈЕМ електрични
моторбицикли, два кауча,
регал, кухињски сто,
столице. 060/355-74-51.
(200359)

ПРОДАЈЕМ вертикални
замрзивач са гаранцијом,
откупљујем неисправне.
063/248-734, 013/366-006.
(200370)

НА ПРОДАЈУ чистокрвни
штенци малтезера,
оштењени 3. маја 2015,
вакцинисани, очишћени
од паразита. 063/893-88-
09. (200388)

А Л У М И Н И Ј У М С К А
ограда и гелендери, више
модела и боја, уградња,
превоз. 063/801-84-76,
065/801-84-76. (200271)

МЕШАЛИЦА за бетон,
агрегат мицубиши, апарат
за кокице. 063/203-955.
(200392)
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ПРОДАЈЕМ прасиће,
јагањце, јариће, услуга
клања, печења и доставе.
060/322-47-42. (200393)

ВЕШ-МАШИНА, машина
за прање судова,
фрижидер, замрзивач,
шпорет равна плоча,
шпорет алфа плам 9,
трпезаријски сто са
столицама, лежајеви,
регал. 063/861-82-66.
(200400)

КАМП приколица,
прозори устакљени,
дрвени. Кућа на Миси.
Тел. 063/704-16-06.
(200405)

ПРОДАЈЕМ веш-машину
сименс, одлична,
гаранција. 060/180-02-83.
(200337)

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач комбинацију,
веш-машину, шпорет
е л е к т р и ч н и ,
комбиновани. Мића,
013/346-790, 064/129-73-
60. (200337)

ПРОДАЕЈМ ТА пећи 2,
2,5, 3,5 и 5 кв, плинска
пећ, казан за печење
ракије. 064/125-86-86.
(200414)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске
елементе, мини-кухиња,
нова, 10.000 динара. 371-
568, 063/773-45-97.
(200412)

ДРВЕНИ сто, четири
столице, два двокрилна
ормана, вентилатор, кауч.
062/112-28-89. (200468)

ПИСАЋИ сто, компјутерски
сто, полице, изнад лампа,
све 5.000, судопера и
висећи део 3.000. 064/188-
42-64. (200450)

ПРОДАЈЕМ сто и столице,
ТА пећ, дрвене прозоре и
врата. 069/150-20-78.
(200514)

ЕВРО палете, нове,
запремине 1.000 литара,
погодно за наводњавање.
061/651-77-33, 8.000.
(200546)

ЈАРИЋЕ продајем.
060/352-72-60. (200562)

МЕСНАТА прасад
пиетрен, стална продаја,
могућност клања и
печења. Тел. 063/311-277.
(200542)

ХИТНО продајем
професионални кирби у
одличном стању. 063/186-
91-89. (200540)

ПЛУГОВИ једнобраздни,
чамац с кабином, могућа
замена. Тел. 262-44-07.
(200551)

ПРОДАЈЕМ половну
столарију, улазна врата.
Тел. 062/852-48-50.
(200570)

Ф Р И Ж И Д Е Р И ,
замрзивачи, веш-машине,
шпорети, ауто-гуме из
Немачке, гаранција.
062/824-23-21. (200574)

ПРАСИЋИ и пилићи на
продају, уређени и живи,
кућна достава. 064/303-
28-68. (200585)

ПРАСИЋИ на продају,
могућност клања и кућне
доставе. 064/930-13-78.
(200285)

ДЕТЕЛИНА тритикал на
продају, могућ превоз.
065/410-97-34. (200585)

СИМПОВА мојца, тросед,
две фотеље и тепих, 6.000
динара. Тел. 063/262-213.
(1200583)

КУПУЈЕМ стари и стилски
намештај, остало
покућство. 063/182-08-95,
335-930. (200313)

КУПУЈЕМ ТА пећи, исправне,
неисправне. 064/366-57-87,
335-974. (2003139

КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала,
разгледнице, књиге, ситне
антиквитете. 013/233-35-
01, 064/265-82-98. (200234)

КУПУЈЕМ коришћене
полице – стелаже за
продавницу, магацин.
063/122-55-22.(200177)

КУПУЈЕМ старо, ново
перје, замена фротирне
прекриваче, лио јастуке.
062/974-14-04. (200209)

КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
бкар, месинг, старе
славине, акумулаторе,
старе веш-машине,
фрижидере, замрзиваче и
остали метални отпад.
060/521-93-40. (200213)

КУПУЈЕМ кровни
једноделни половни
прозор. 064/932-67-12.
(200534)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
новац, сатове, пенкала.
Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-
14-77. (200474)

КУПУЈЕМ акумулаторе,
гвожђе, веш-машине,
замрзиваче, бакар,
месинг, алуминијум.
061/206-26-24. (200512)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
алуминијум, бакар, веш-
машине, замрзиваче.
064/484-13-76. (200512)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
акумулаторе, веш-
машине, замрзиваче,
алуминијум, бакар,
долазим. 061/322-04-94.
(200512)

ПРОДАЈЕМ кућу у
Иванову. Тел. 013/629-
305. (198579)

ЊИВА, 33 ара, у
Скробари, преко пута
циглане, 4.500 евра.
065/852-71-99. (199116)

НА ПРОДАЈУ кућа,
Старчево, 250 м2, 33.000
евра, могућ договор. Тел.
063/193-78-40, 013/347-
726. (199167)

КУЋА на  продају, плац,
5,42 ара, Србијанска 55,
Панчево, стара Миса.
064/651-16-22. (199299)

ПРОДАЈЕМ кућу на старој
Миси, два засебна стана.
Тел. 063/472-433,
063/440-447. (199476)

ВОЈЛОВИЦА, комплетно
сређена, укњижена кућа
100 м2, плац 13 ари,
35.000 евра. 063/801-56-
63. (199518)

СТАРЧЕВО, кућа 100 м2,
10 ари, сређена,
намештена, легализована,
власник, 21.000 евра.
062/706-06. (199125)

ПРОДАЈЕМ плац 63 ара,
грађевинско земљиште,
Охридска 25. 062/365-555.
(199633)

КУЋУ у Скадарској
продајем, мењам за стан
на Стрелишту. 063/700-
91-98. (199672)

НОВА кућа, центар
Панчево, 130 м2,
укњижено, повољно.
060/028-14-80. (199721)

КУЋА у Старчеву, нова, 80
м2, 16,5 ари, близу центра.
060/028-14-80. (199721)

ПРОДАЈЕМ један ланац
земље у Црепаји. 060/351-
03-56. (200222)

ПРОДАЈЕМ кућу у
Старчеву, одмах усељива,
повољно, договор. Тел.
064/190-96-50 или
065/633-40-80. (199740)

КУЋА, два стана, плац,
може замена мањи стан,
доплата. 064/066-78-43.
(199962)

ПРОДАЈЕМ стару кућу,
2,3 ара, близу Народне,
„Авива”, Првомајска,
17.500 евра. 061/293-16-
73. (200143)

КУЋА на продају,
Панчево, Кудељарац,
Преспанска 37, 10 ари
плаца. 013/373-360.
(200030)

КУЋА на Кудељарском
насипу, 60 м2, на плацу 8
ари. 064/040-82-72.
(200056)

КУЋА, нова Миса, 24 м2, на
2,3 ара плаца, три нивоа,
60.000, продајем. Власник.
063/826-97-07. (200163)

ПРОДАЈЕМ или мењам кућу с
парним грејањем у Дебељачи
за Панчево, уз договор.
064/509-19-63. (200162)

ПЛАЦ, 5 и 10 ари,
грађевински, стара Миса,
замена за ауто. 060/011-
96-66. (200169)

ПРОДАЈЕМ три ланца
земље код црепајског
канала, повољно. 066/807-
08-83. (200182)

ПРОДАЈЕМ плац у
Јабуци, 7,5 ари, с
темељом, 9.000 евра.
063/192-64-15. (200187)

ПРОДАЈЕМ кућу на старој
Миси, код Стевичине
касарне, 58 м2 + додатне
просторије на 4 ара плаца.
Тел. 063/735-73-39.
(200201)

ДВЕ куће на
Новосељанском путу бр.
64, могућа замена.
065/325-00-33. (200183)

ПЛАЦЕВИ, Омољица,
Брестовац, 20 ари, поред
Поњавице за викендице.
065/686-05-02. (200211)

ПРОДАЈЕМ недовршену
кућу у Шумицама,
Старчево, и ауто заставу
101. Тел. 063/232-794.
(200238)

ПРОДАЈЕМ кућу у
Иванову, хитно. Тел.
064/260-05-92. (200240)

БАЊА Врујци, викендица,
к у п а т и л о ,
а с ф а л т , у к њ и ж е н а ,
продајем, може замена.
064/035-96-91. (200241)

СЕФКЕРИН, Црепаја, уз
пут ливаде три ланца
вечито. 062/880-99-26.
(200247)

ПЛАЦ 11 ари, Девојачки
бунар, неограђен, фиксно,
2.700 евра. 063/858-47-55.
(200288)

КУЋА, Преспанска 15, две
етаже 120 м2, 5 ари,
власник, може замена.
063/307-674. (200300)

ВИКЕНДИЦА, Долово,
воћњак, површина 25 ари,
цена по договору. 313-
716. (200301)

Г Р А Ђ Е В И Н С К О
земљиште, 5,5 ари,
продајем. 065/201-66-39.
(200308)

ПРОДАЈЕМ воћњак-
башту, крај Надела, 28
ари. Тел. 063/771-18-49.
(200377)

ПРОДАЈЕМ кућу 130 м2,
14 ара, Војловица.
063/778-48-35. (200276)

ПАНЧЕВО, центар,
продајем/мењам кућу на 3
ара плаца. 063/768-96-43.
(200254)

ХИТНО повољно продајем
плац, 4 ара, Јоакима
Вујића, 4.000 евра, фиксно.
063/185-27-90. (200334)

ПРОДАЈЕМ кућу, центар,
82 м2, 5 ари, без
посредника. 063/759-97-
07. (200336)

НОВА Миса, кућа 6 х 12,
три етаже, добра локација.
063/879-51-40. (200450)

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац, 4 ара, Скадарска,
власник, 1/1, цена
договор. 063/167-12-73.
(200353)

ПРОДАЈЕМ плац од 4,82
ара, Синђелићево насеље,
Горњи град. 013/332-275.
(200262)

КУЋА, 64 м2, гаража,
укњижено, власник,
центар, замена. 060/366-
61-03. (200368)

ПЛАЦ 14 ари, може мање,
доступне: струја, вода,
канализација, Охридска,
Кудељарски. 064/850-71-
31. 

ХИТНО, Мраморак, добра,
191 м2, 16 ари, 16.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (200415)

БАВАНИТШЕ, центар,
139 м2, 6,72 ара, плин,
20.000. „Мустанг”,
062/226-901. (200415)

НА ПРОДАЈУ кућа,
новоградња код Народне
баште, повољно. 063/358-
607. (200411)

МОНТАЖНА кућа, Ж.
Зрењанина, 70 м2, с
мањим плацем, без
улагања, 30.000. „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(200421)

ТЕСЛА, одлична кућа, 80
м2, ЕГ, 3 ара, усељива,
50.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (200421)

ПРОДАЈЕМ плац 15 ари,
60 м2, близу центра,
35.000 евра. 064/532-05-
22. (200425)

ПРОДАЈЕМ кућу,
Максима Горког, 200 м2,
3,8 ари. 063/301-360.
(200428)

ПОВОЉНО, кућа у
изградњи, стављена под
кров, 425 м2, сутерен +
приземље + спрат, плац 8
ари, без посредника.
065/811-31-92. (200429)
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ПРОДАЈЕМ кућу у ширем
центру, без посредника
или мењам за једнособан
стан без грејања. Тел.
064/901-90-41, 064/938-
38-93. (200431)

БАВАНИШТЕ, очувана
кућа, 153 м2,
четворособна, 13 ари,
17.000. „Кров”, 060/683-
10-64. (200444)

ШИРИ центар, сређена
петособна кућа, 183 м2,
3,7 ари, 85.000. „Кров”,
060/683-10-64. (200444)

КАРАУЛА, викендица 40
м2, укњижена, струја,
пумпа, 31 ар, 18.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(200444)

ПРОДАЈЕМ њиву, два
ланца, Јабучки пут ка
Скробари, мали Надел.
064/901-45-89. (200470)

ХИТНО, Јабучки пут, 220
м2, 26 ари до пута,
укњижена. 064/130-38-29.
(200477)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру
града, повољно, вреди
погледати. 063/756-06-04.
(200461)

ПЛАЦ на новој Миси, на
продају, повољно.
061/622-16-17, 377-982.
(200518)

КАРАУЛА, нова кућа, 86
м2, покривена, грађевинска
дозвола, власник. 065/258-
87-77. (200479)

ПРОДАЈЕМ 37 ари плаца
винограда, воћњак,
викендица у Старим
виноградима код Црепаје.
064/523-28-32. (200478)

ПРОДАЈЕМ кућу на Тесли
и воћњак пут „Млекаре”,
пословна зона. 064/586-
89-13. (200504)

МЕЊАМ кућу новије
градње у Качареву, за
стару кућу у Панчеву.
063/256-191. (200533)

ПРОДАЈЕМ два ланца
земље, Новосељански пут,
викенд зона, после
бензинске пумпе
„Крнета”. 062/693-336.
(200523)

ДЕО куће, 120 м2, спратно,
ЦГ + три климе. 060/034-
86-35. (200527)

ПРОДАЈЕМ део куће с
локалом, под
дугогодишњом киријом.
062/850-01-23. (200534)

КУЋА, Змај Јовина,
пешачка зона, 180 м2,
комплетно сређена,
извбетонирано двориште,
70 м2, 100.000 евра.
060/034-31-11. (200520)

КУЋА 500 м2, Караула,
код бувљака, + 35 ари
плаца, 65.000 евра, 1/1.
061/664-39-26. (200539)

КУЋА 120 м2, с локалом,
С. Саве 1/1, 27.000 евра.
061/664-39-26. (200539)

ПЛАЦА 10 ари, Караула,
18.000 евра. 061/664-39-
26. (200539)

СТРОГИ центар, 200 м2,
4,5 ари плаца, фронт 20 м,
100.000, договор.
„Премиер”, 060/396-16-
63, 063/800-44-30.
(200549)

ВОЈЛОВИЦА, старија
кућа, 120 м2, плац 14 ари,
29.000, договор. 060/396-
16-63. (200549)

МАРГИТА, почетак,
старија кућа 200 м2, плац
9 ари, 65.000, договор.
362-027, 060/396-16-63.
(200549)

КУЋА у Војловици, нова,
180 м2, повољно. Тел.
061/604-99-93, 063/784-
71-34. (200557)

КУЋА, Тесла, две
стамбене јединице, 4 ара,
реновирана, може замена.
064/218-15-72, 218-15-72.
(200553)

ДВОРИШНА кућа, 96 м2, 2
ара плаца, шири центар,
28.000 евра. 064/511-60-
96. (200582)

ПРОДАЈЕМ трособан стан
Цара Лазара 103. 063/398-
792. (СМС)

ПРОДАЈЕМ стан, Котеж 2,
54 м2, I спрат, без
посредника. Тел. 065/377-
23-81. (197814)

ПЕПЕЉАРЕ, трособан, 58
м2, III спрат, сређен,
климатизован, власник,
договор. 063/111-62-22.
(199106)

ПРОДАЈЕМ повољно стан,
центар, двоипособан,с
ређен, тих, светао, iV спрат.
066/409-989. (198105)

СОДАРА, продајем
троипособан, 83 м2, или
мењам за једнособан, сређен.
064/482-44-94. (198112)

ЦЕНТАР, двособан,
комплетно сређен, II
спрат, 35.000 евра.
063/801-56-63. (199518)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
двособан стан од 59 м2, у
киндер згради, укњижен.
063/102-94-45. (199161)

У САМАЧКОМ продајем
гарсоњеру + код болнице
једнособан стан, помоћне
објекте, гаражу. 065/353-
07-57. (199127)

ТРОСОБАН стан, Котеж 2,
продајем/мењам за кућу
или мањи стан. 063/771-
15-68. (199238)

ПРОДАЈЕМ дуплекс, 39
м2, дворишни, центар + 17
м2 пословног простора,
36.000. 064/186-50-87.
(199606)

СТРЕЛИШТЕ, стан 43 м2,
ВП, ЦГ, подрум. 064/066-
78-43. (199963)

ПРОДАЈЕ се гарсоњера 25
м2, Котеж 1, високо
приземље, ЦГ, телефон,
полунамештена, власник.
064/176-74-14, цена
17.600 евра. (199628)

ПРОДАЈЕМ стан,
Карађорђева 15, Панчево,
101 м2, први спрат.
Контакт 063/334-430.
(199794)
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ПРОДАЈЕМ стан, дуплекс,
81 м2, Тесла, Илариона
Руварца 4, Панчево.
Контакт 063/334-430.
(199794)

СТРЕЛИШТЕ, центар, нов
стан од 86 м2. Тел.
064/267-71-74. (199824)

ПРОДАЈЕМ укњижен стан
у центру града, преко пута
цркве са два торња, цена
32.000 евра. Тел. 064/129-
73-46, без посредника.
(199831)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру,
центар, III спрат, супер
локација. 062/112-63-25.
(199937)

КОТЕЖ 2, двособан, 51 м2,
приземље, укњижен,
одмах усељив. 063/166-
43-48. (200243)

ТРОСОБАН стан, 93 м2,
ново, први спрат, хитно,
46.500 евра. 062/382-394.
(20219)

ЦЕНТАР, укњижен нов
стан, 50 м2, ЕГ, екстра
сређен, паркинг. 062/843-
36-23. (206220)

КОТЕЖ 1, кружни ток,
први спрат, Радова зграда,
без улагања, повољно. Тел.
063/308-793. (200225)

П Р О Д А Ј Е М / м е њ а м
трособан стан, Тесла, за
кућу, ЦГ, лифт, 62 м2.
064/867-48-48. (200227)

СТАН, Тесла, Љубомира
Ковачевића 48 м2,
у к њ и ж е н о ,
једноиопособан, II/4, без
лифта, ТА, промењене
струјне и водоводне
инсталације, продајем.
063/826-97-09, АГ
„Економик”. (200163)

М Е Њ А М / п р о д а ј е м
двособан, 53 м2, Котеж 1,
за мањи једнособан,
власник. 061/164-53-41.
(200176)

ПРОДАЈЕМ стан на
Стрелишту, 62 м2.
064/170-57-10, 065/824-
39-44. (200179)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, 26 м2, Содара, цена
18.900 евра. Тел. 066/908-
60-49. (200185)

ПРОДАЈЕМ двособан стан
без поседника, насеље
Стрелиште. 062/514-159,
069/514-15-22. (200207)

ДВОРИШНИ стан, Ул. М.
Пијаде 28, на продају. Тел.
063/233-762. (200210)

ХИТНО продајем сређен
стан, 38 м2, 7. јула 3-д.
Тел. 064/686-51-10.
(200211)

ПРОДАЈЕМ стан на Тесли,
једнособан, I спрат, ЦГ,
власник. 064/800-36-53.
(200289)

ТЕСЛА, 40 м2, једнособан,
II, 23.000, двособан, 53 м2,
ЕГ, 28.000. „Медиа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(200321)

ЈЕДНОСОБНИ,Стрелиште
, 41 м2, 20.000, Содара 38
м2, 24.500, Миса, 23.000.
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (200321)

КОТЕЖ, 48 м2, једнособан,
тераса, леп, 25.000,
двособан, 31.500.
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (200321)

ЦЕНТАР, 24 м2,
једнособан, леп, 18.000,
Содара, трособан, 58,
35.000. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (200321)

СТРОГИ центар, 60 + 6 м2,
двострано орјентисан, без
посредника. 062/180-43-
93. (200267)

ПРОДАЈЕМ укњижен стан
на Стрелишту, 53 м2.
064/495-48-63. (1200276)

СТАН на продају на новој
Миси, од 60 м2, ниско
приземље, интернет,
паркинг, укњижен,
власник, 27.000 евра,
хитно. 063/756-15-82.
(199681)

СТРЕЛИШТЕ, 43 м2, ЦГ,
пети , једноипособан,
27.000 или мењам за
одговарајући дворишни.
060/449-55-71. (200362)

МАРГИТА, 52 м2, први
спрат, намештен,
новоградња, укњижен,
власник. 063/449-798.
(200365)

ЦЕНТАР, 47 м2 + гаража,
други, новоградња, лифт,
ЦГ, власник. 063/757-47-
50. (1200365)

ПОВОЉНО хитно
продајем дворишни стан,
договор, власник.
064/665-86-51, 062/825-
26-09. (200366)

ЈЕДНОСОБАН, 44 + 6, В.
булевар, усељив одмах,
одличан. 345-534,
064/246-05-71. (200393)

СТАН на продају, хитно.
064/130-27-34. (200396)

ПРОДАЈЕМ стан у
строгом центру с
грејањем, од 45 м2.
069/217-28-60. (200406)

НА ПРОДАЈУ стан, 50 м2,
центар. 060/332-60-02.
(200408)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, велико
двориште, гаража,
укњижен. 064/938-41-99.
(200332)

ЈЕДНОСОБАН стан, 35 м2,
Содара, први спрат, два
лифта, ЦГ, телефон,
укњижен, одмах усељив,
власник. 063/275-885.
(200339)

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

КОТЕЖ 2, једноипособан,
46 м2, ВП, тераса, 27.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (200415)

М. ГОРКОГ, дворишни,
реновиран, 35 м2, 16.500.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (200415)

БАНИЈСКА, прелепа
етажа, 78 м2, посебан улаз,
35.000. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901.
(200415)

МИСА, дуплекс,
двоипособан, тераса, II,
58 м2, 21.000. „Мустанг”,
062/226-901. (200415)

ТЕСЛА, двособан, II, 50
м2, ТА, тераса, 25.000.
„Мустанг”,  062/226-901.
(200415)

ТЕСЛА, двособан, 54 м2 +
Т, I, ТА, добар, сређен,
31.000. „Мустанг”,
062/226-901. (200415)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
71 м2, II, леп, ЦГ. 34.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (200415)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 м2, I, ТА, 26.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (200415)

С Т Р Е Л И Ш Т Е ,
двоипособан, ЦГ, 57 м2, I,
перфектан, 35.000.
„Мустанг”,  062/226-901.
(200415)

ПРОДАЈЕМ прелеп
двособан, Котеж 2,
повољно. 064/532-05-22.
(200425)

ТЕСЛА, двособан, I спрат,
код Поште, хитно,
повољно. 064/570-65-12.
(200425)

ТЕСЛА, мањи двособан, 47
м2, III, ТА, уредан, 25.000,
договор. „Олимп”, 351-
061, 064/234-36-01.
(200421)

СОДАРА, двособан, 54 м2,
I, ЦГ, сређен, 33.000.
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (200421)

ТЕСЛА, једнособан, 29 м2,
X, ЦГ, усељив, 16.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (200421)

ШИРИ центар, двособан,
52 м2, ВП, ТА, усељив,
27.000, договор. „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(200421)

ШИРИ центар,
новоградња, двособан, 54
м2, II,ЦГ, лифт, усељив,
38.0000, договор.
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (200421)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 м2, VI, ЦГ, 26.000.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (200421)

СОДАРА, трособан, 83 м2,
III, ЦГ, 46.000. „Кров”,
060/683-10-64. (200444)

АКО планирате да купите
или укњижите своју
некретнину, дођите у
агенцију „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (200442)

СТРОГИ центар, прелеп
двособан, сређен, 52 м2,
III, ЦГ, 40.000. „Кров”,
060/683-10-64. (200444)

КОТЕЖ 2, једнособан, 37
м2, III, 24.000. „Кров”,
060/683-10-64. (200444)

КОТЕЖ 2, комплетно
сређен једноипособан , 49
м2, VI, 32.000, двособан, 52
м2, први, 37.000. „Кров”,
060/683-10-64. (200444)

ЦЕНТАР, двоипособан, 61
м2, VII (XII), два лифта,
43.000, договор. „Кров”,
060/683-10-64. (200444)

СТРЕЛИШТЕ, стан 44,5 +
3,5 м2, тераса, ЦГ, IV
спрат, без лифта. 315-290.
(200477)

СТРОГИ центар, новија
зграда, 74 м2, ЦГ, II, лифт,
власник. 064/188-42-64.
(200450)

ТЕСЛА, двособан, III, 54
м2, ТА, две терасе, 29.500.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (200459)

НОВА Миса, трособан, I,
72 м2, ЦГ, одличан, 36.000.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (200459)

КОТЕЖ 1, двособан,
одличан, III, 59 м2, ЦГ,
32.000. „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(200459)

МАРГИТА, нови
двоипособан, приземље, I,
55 м2, ЕГ гас, 39.000.
„Премиер”, 063/800-44-
30. (200459)

ТЕСЛА, двособан, ВПР, 61
м2, ЦГ, тераса, 33.000.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (200459)

ЦЕНТАР, двособан, I, 52
м2, ТА, сређен, 37.000.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (200459)

ГАРСОЊЕРА, Котеж 2, 26
м2, клима, ТА, ПВЦ,
тераса, усељив. 063/392-
417. (200461)

СОДАРА, 57 м2, ЦГ, IV,
сређен, први власник,
укњижен. 064/130-38-29.
(200477)

СОДАРА, 48 м2, ЦГ, ПВЦ,
екстра сређен, власник.
064/130-38-29. (200477)

ЦЕНТАР, једнособан, 44,
24.000, кућа 3 ара, 120 м2,
договор, дворишни
11.000. „Јанковић”, 348-
025. (200463)

КОТЕЖ 1, двособан, 59,
32.000, Котеж 2, двособан,
59, 30.000. „Јанковић”,
348-025. (200463)

ТЕСЛА, двособан, I, 27.000,
Стрелиште, двоипособан,
32.000. „Јанковић”, 348-
025. (200463)

ПЕНЗИОНЕРИ, купујем
стан с вашим
плодоужитком. Исплата
одмах. 060/332-05-92.
(200535)

ЈЕДНОСОБАН стан, нова
Миса, полусутерен, 80 цм,
10.000 евра. 060/078-41-
60. (200530)

КОТЕЖ 2, 41 м2, 1,5, VII,
тераса, власник, 21.000.
064/220-10-92. (100489)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру у
згради, на приземљу,
близу Спортског центра,
28 м2. 064/067-31-27.
(200495)

СТРОГИ центар, 2,5, 65
м2, ЦГ, V, лифт, продаја,
замена. 060/428-08-56.
(200544)

КОТЕЖ 1, 26 м2, ЦГ, I,
19.000. 060/428-08-56.
(200544)

СОДАРА, 35 м2, X, 18.000;
Тесла, 50 м2, I, TA, 28.000.
060/428-08-56. (200544)

ТЕСЛА, двособан, ТА,
власник. 064/682-45-56.
(200543)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
двособан, 54 м2, III, ЦГ,
25.000. 060/396-16-63.
(200549)

КЕЈ, трособан, 84 + 11 м2,
I, ЦГ, 60.000, договор.
„Премиер”, 063/800-44-
30, 060/396-16-63.
(200549)

КОТЕЖ 2, 33 м2,
приземље, ЦГ, 20.000.
„Премиер”, 060/396-16-
63. (200549)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
трособан, 80 м2, VII, ЦГ,
35.000. „Премиер”,
060/396-16-63, 063/800-
44-30. (200549)

СТАН, 69,22 м2,
Стрелиште, II спрат,
отплата на рате. 064/424-
70-61. (200554)

ПРОДАЈЕМ стан од 100 м2

+ 15 м2, тераса, у екстра
стању. 066/377-335.
(200556)

ПРОДАЈЕМ стан, Содара,
двособан, комфоран, 64
м2. 063/314-877. (200565)

ПРОДАЈЕМ у новоградњи
стан од 45 и 26 м2.
063/187-48-96. (200575)

НОВ стан, Тесла, 52 м2, IV
спрат, 15.000 евра.
062/160-94-76. (200572)

БАВАНИШТАНСКИ, 40
ари, само 23.000;
Стрелиште 6,15, за
рушење, 58 м2. 063/744-
28-66, „Милка М”.
(200578)

КОТЕЖ 2, IX, 60, 35.000;
Стрелиште, VII, 52 м2,
хитно, 23.500. 063/744-28-
66, „Милка М”. (200578)

СОДAРА, I, 81, 40.000;
Котеж 1, ПР, 57, 32.000.
063/744-28-66, „Милка
М”. (200578)

АГЕНЦИЈИ „Кров”
потребни станови, куће.
060/683-10-64. (20044)

КУПУЈЕМ стан, кућу, део
куће за адаптацију.
064/218-15-72. (200553)

ИЗДАЈЕМ дворишну кућу
у Војловици, има ЦГ,
тотал, интернет, климу.
Тел: 060/366-73-51. (СМС)

ПОВОЉНО издајем
двособан стан на Котежу
1. 062/807-79-27. (СМС)

ИЗДАЈЕМО намештену собу
на Стрелишту. Употреба
кухиње и купатила. 062/829-
16-28. (СМС)

СОДАРА, двособан,
ненамештен стан за
издавање. Тел. 064/264-
05-14. (СМС)
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У САМАЧКОМ издајем
намештену гарсоњеру
самцу. 065/353-07-57.
(199127)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Тесли. 063/118-30-40.
(199304)

КОТЕЖ 2, двособан, 60 м2,
I  спрат, на дуже, потпун
комфор. 063/784-72-80,
013/311-647. (199528)

ИЗДАЈЕ се стан, Котеж 2,
2,5 собе, празан, са
америчким плакарима.
060/031-50-14. (199686)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, 45 м2, Јастребачка
13, Миса, иза „Давида”.
064/354-69-49. (199843)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, ненамештен, Котеж
2. 063/789-11-04. (200171)

ИЗДАЈЕМ намештен,
дворишни стан, код
Народне баште, поседује
климу, интернет, ИПТВ,
фиксни и грејање. Тел.
064/160-46-39, 013/333-
517. (200174)

НАМЕШТЕН двоипособан
стан, Котеж 1, СББ, клима,
ЦГ, телефон. Тел.
063/803-14-86, 064/255-
86-79. (20178)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан,  на Стрелишту, II,
ЦГ, клима. 062/871-58-25.
(200180)

ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан, дворишни
стан, са централним
грејањем, у центру. 318-
796. (200181)

ИЗДАЈЕ се двособан стан,
на Тесли, ЦГ. 370-403.
(200184)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1,
реновиран, 41 м2, ЦГ,
једнособан, III спрат. Тел.
061/112-78-48. (200188)

ИЗДАЈЕМ собу с
употребом кухиње и
купатила. 321-408.
(200190)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
самцима, ученицама,
посебан улаз. Тел.
065/592-78-83, 013/370-
344. (200198)

ИЗДАЈЕМ стан. Тел. 333-
740. (200200)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Котежу 1,
полунамештен. Тел.
064/310-99-38. (200204)

ИЗДАЈЕМ стан, Ул.
Карађорђева 2, 41 м2. Тел.
065/891-27-63. (200206)

ТРАЖИМ кућу за
становање на дуже. Тел.
061/228-71-01. (200208)

ИЗДАЈЕМ стан на
Стрелишту, 063/777-55-
84, 362-124. (200237)

ИЗДАЈЕМ два стана,
празан, Стрелиште, фул
намештен, Котеж 1, ЦГ, на
дуже. 064/137-63-19.
(200242)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на дуже, Тесла,
ЦГ. 066/494-900. (200242)

ГАРСОЊЕРА, стан за
издавање код Спортског
центра. 064/436-85-26.
(200248)

ИЗДАЈЕМ стан на
Стрелишту. 063/866-78-
03. (200299)

ДВОСОБАН ненамештен,
у згради, на почетку
Стрелишта, код Народне
баште, 90 евра. 361-322.
(200304)

ИЗДАЈЕ се намештена
гарсоњера у Самачком.
062/825-83-22. (200305)

СТАН, издајем код
Стоматолошког, звати
после 16 сати.  060/367-
27-50. (200307)

ИЗДАЈЕ се једнособан,
намештен, комфоран
стан. Тел. 069/507-08-88,
069/102-77-03. (200319)

ИЗДАЈЕМ нов намештен
стан у центру. 064/125-23-
22, 062/863-76-72.
(200322)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Котежу 2, 100 евра.
Тел.013/332-290. (00256)

ИЗДАЈЕМ стан, 40 м2,
новоградња, ЦГ, интернет,
телефон. 062/965-95-07,
013/313-576. (200255)

ИЗДАЈЕМ или продајем
једнособан стан,
Стрелиште, киндер
зграда. Тел. 064/307-63-
93. (200261)

ИЗДАЈЕМ стан у
дворишту, намештен, у
ширем центру града.
065/335-12-73. (200268)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, Тесла, близу
„беовоза” и аутобуса 2 и 3.
013/251-86-71.(200283)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, на Тесли, код
Родића, 80 евра. 064/595-
98-01. (200285)

ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан за
једну/две особе, Содара.
064/935-77-97. (200280)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, Котеж 2,
ВП. Тел. 062/520-272.
(200249)

ИЗДАЈЕМ стан на
Стрелишту, 55 м2.
060/551-17-20. (200326)

ИЗДАЈЕМ двособан,
Содара, III, ненамештен,
100 евра, усељив одмах.
062/811-08-13. (200334)

ИЗДАЈЕМ стан на
Стрелишту, етажно
грејање, двособан, код
Поште. 063/815-34-66.
(200340)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж,
2,5, други српат, празан,
на дуже. 063/895-83-05.
(200341)

ИЗДАЈЕМ стан, Тесла,
„Авив”, двособан, празан,
на дуже. 060/095-83-05.
(200344)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, ученицима,
самцима, преко пута
Болнице. 063/824-50-38.
(200344)

ИЗДАЈЕМ кућу за две
стамбене јединице, Светог
Саве 62. Тел. 064/668-87-
38. (200345)

ИЗДАЈЕМ луксузно
опремљен четворособан
стан у центру. 063/386-
354. (200346)

КОМПЛЕТНО намештену
гарсоњеру, строги центар,
I спрат, клима, Цг.
061/670-55-87. (200304)

ИЗДАЈЕМ кућу, 45 м2, у
Горњем граду. Тел.
061/157-54-25, 064/509-
22-45. (200355)

ИЗДАЈЕМ празан
једнособан стан, ЦГ,
Стрелиште. 063/193-63-
98. (200357)

ИЗДАЈЕМ дворишни
трособан, празан стан,
четворочланој породици.
064/224-12-60. (100361)

ТРОСОБАН, строги центар,
ненамештен, II, клима,
телефон, етажно грејање.
064/280-60-53. (200367)

ГАРСОЊЕРА намештена,
за издавање. 063/897-21-
73. (200369)

ДВОСОБАН стан за
издавање. 064/145-47-48,
061/175-00-15. (200369)

ИЗДАЈЕМ једнособан
ненамештен  стан на
Тесли, 40 м2. 063/759-45-
41. (200368)

ИЗДАЈЕМ комплетно
намештен двособан стан у
центру Панчва, ЦГ.
063/849-94-90. (200371)

ИЗДАЈЕМ стан, С.
Милетића 48-а, Панчево.
013/258-04-45. (200372)

ИЗДАЈЕМ трособан стан,
Маргита. 064/155-97-61.
(200373)

ИЗДАЈЕМ мањи једнособан
намештен стан са
централним грејањем, Котеж
1. 060/804-69-13. (200376)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, нова Миса,
самцу, ученику. Тел.
063/839-56-81. (200373)

ИЗДАЈЕМ стан, кућу на
Стрелишту, приземље,
засебан улаз и струја.
064/177-19-81. (200384)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан са ЦГ,
Тесла. 064/280-60-36.
(200382)

ИЗДАЈЕМ празну
гарсоњеру у Самачком.
064/271-63-99. (200411)

ИЗДАЈЕМ комплетно
намештен двособан стан,
Котеж 1, СББ, клима.
063/436-805, 251-28-13.
(200484)

ИЗДАЈЕМ стан у кући на
Стрелишту, бела техника,
клима, реновиран,
одвојени рачуни. 064/410-
19-52. (200493)

ПОВОЉНО издајем стан.
Тел. 371-518, 060/013-49-
52. 

ИЗДАЈЕМ ненамештен
двособан стан, 60 м2,
централно грејање, у
центру Панчева. 064/243-
86-95. (200496)

ИЗДАЈЕМ  празан стан у
поткровљу, нова Миса.
064/327-60-75. (200500)

ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан, на дуже,
Котеж 1. 064/254-70-04.
(200420)

ИЗДАЈЕ се кућа,
Старчево, Панчевачки
пут, повољно. 066/345-
088. (20414)

ИЗДАЈЕМ двособан,
ненамештен стан, 45 м2,
гас, клима, СББ, Wi-Fi,
нова Миса. 373-369,
069/250-91-76. (200422)

ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан,
Стрелиште, поред
„Амига”, ЦГ. 069/405-40-
66. (200440)

ИЗДАЈЕМ празан
једнособан стан, ЦГ,
Котеж 2, 44 м2. 063/836-
70-61. (200440)

ИЗДАЈЕМ дворишни
намештен већи
једнособан стан, одвојено,
комфоран, Стрелиште.
362-406, 064/218-83-45.
(200435)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан на Котежу 1,
ненамештен. Тел.
065/386-46-20. (200436)

ИЗДАЈЕМ мањи стан. Тел.
355-815, 062/887-17-55.
(200437)

ИЗДАЈЕМ једнособан, 35
м2, ненамештен стан,
Маргита, Матије Гупца.
060/370-03-37. (200449)

ИЗДАЈЕМ намештен
једноипособан стан.
064/561-89-15. (200469)

ИЗДАЈЕМ једнособан
полунамештен стан у
центру. Тел. 066/318-235.
(200413)

СТАН намештен,
двособан, кућа приземље,
близу школа, пијаца,
аутобуска. 061/225-16-43.
(200475)

ИЗДАЈЕМ празан
двособан стан, центар.
063/194-81-95. (200547)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
намештен стан, Содара. Тел.
063/166-71-91. (200563)

ИЗДАЈЕМ двособан
комфоран стан, ненамештен.
066/209-400. (200564)

НЕНАМЕШТЕН стан с
кухињским елементима,
37 м2, Котеж 1. 061/312-
34-20. (200567)

ИЗДАЈЕМ двособан празан
стан, Тесла, 54 м2. Тел.
063/261-732. (200568)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, Котеж 1, први
спрат, централно грејање.
063/820-90-82. (200566)

САМАЧКИ, издајем
г а р с о њ е р у ,
полунамештену или
намештену. Тел. 061/150-
07-00. (200508)

ИЗДАЈЕМ двособан
реновиран стан, Д. П.
Шанета, Стрелиште,
ненамештен. 064/561-89-
74. (200536)

ИЗДАЈЕМ мањи двособан
намештен стан на Котежу
2. Тел. 011/397-23-86,
064/382-61-63. (200537)

Н А М Е Ш Т Е Н
једноипособан стан, 38 м2,
новоградња, клима, код
хотела, 80 евра. 064/122-
48-07. (200580)

ИЗДАЈЕМ једнособан,
Тесла, ЦГ, телефон,
кабловска, 80 евра.
063/376-268. (200587)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан у поткровљу,
повољно. 064/942-89-29.
(200586)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту, делимично
намештен. 065/504-91-07,
065/504-91-09. (200584)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, шири центар. Тел.
064/165-02-92. (100569)

ИЗДАЈЕМ двособан
ненамештен стан, први
спрат, Содара. 066/332-
236. (200581)

ПРОДАЈЕМ пословно
стамбени простор 300 м2,
на плацу 3 ара, Димитрија
Туцовића 80, цена по
договору. 069/646-
279.(198597)

ИЗДАЈЕМ радионицу,
магацин, 52 м2, 10 х 5 х 3
м. 064/022-96-60.
(199467)

ИЗДАЈЕМ локал 45 м2,
клима, централно грејање,
у центру Панчева, 250
евра. 060/333-52-60.
(199838)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локале у центру
Стрелишта, од 39 и 81 м2.
Тел. 064/267-71-74.
(199838)

ИЗДАЈЕМ локал 23 м2,
Лава Толстоја, близу
пијаце. Телефон, грејање.
333-058. (199725)

ПРОДАЈЕМ лукс локал 96
м2, центар, 95.000 евра.
064/329-48-40. (199786)

КАНЦЕЛАРИЈУ, 20 м2,
Његошева 1-а, продајем
повољно. 063/250-971.
(20099)

ПОВОЉНО продајем
канцеларију од 16 м2, у
Његошевој 1-а. 063/700-
10-91. (200099)

ИЗДАЈЕМ локал,
Војвођанска 33, нова
Миса. 064/319-76-67.
(200218)

ИЗДАЈЕМ локал код улаза
у пијацу, близина школа.
060/351-03-56. (200222)

ИЗДАЈЕМ локал,
намештен, 16 м2, у
Панчеву, Трг слободе 1, на
другом спрату, повољно за
канцеларију. 069/549-72-
38. (200165)

ПРОДАЈЕМ локал, хитно,
повољно, у Панчеву,
Светозара Милетића 5, 55
м2 + 6 м2 подрум. 069/549-
72-38. (200165)

СТРОГИ центар, 14 м2,
издавање, нови бувљак, 14
и 35 м2. 063/240-817.
(200203)

ИЗДАЈЕМ локал погодан
за све делатности.
Новосељански пут 73,
Панчево. 013/373-544.
(200205)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
80 м2, магацин, два
тоалета, паркинг.
066/345-009. (200108)

ПРОДАЈЕМ киоск на
аутобуској станици, 2.500
евра и рено лагуну караван.
061/156-26-00. (200354)

ИЗДАЈЕМ локал у центру.
063/725-71-70. (200375)

ИЗДАЈЕМ локал, стадион
Динамо, 20 м2, 70 евра.
063/354-221. (200383)

ИЗДАЈЕМ канцеларијско-
пословни, 35 м2, центар,
код Бистроа, у пролазу, 110
евра. 063/341-871. (200390)

ИЗДАЈЕМ локал у строгом
центру. 062/345-958.
(200391)

ЦЕНТАР, локал,
канцеларија, повољно,
продајем/мењам за
гарсоњеру. 345-534,
064/246-05-71. (200394)

ИЗДАЈЕМ локал 40 м2.
060/707-44-04. (200290)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
40 м2, Б. Јовановић 17.
064/850-70-69. (200316)

ИЗДАЈЕМ локал из два
нивоа, приземље, 40 м2,
спрат 90, бивша пекара
„Тара”, Војводе Путника
29. 063/278-250.

ИЗДАЈЕМ локале 12 м2 и
25 м2, у дворишту Војводе
Путника 29. 063/278-250.

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

ИЗДАЈЕМ локал 53 м2,
Милоша Обреновића 53,
нова зграда преко пута
„Плинаре”. 063/278-250.

ИЗДАЈЕМ више
канцеларијских простора,
АЦ „Звезда”, Стевана
Шупљикца 88. 063/278-
250.

ИЗДАЈЕМ технички
преглед АЦ „Звезда”,
Стевана Шупљикца 88.
063/278-250.

СТРЕЛИШТЕ, центар,
локал 15 м2, заштитне
ролетне, одлично место,
повољно. 064/951-65-22.
(200353)

ЛОКАЛ за издавање у
центру, повољно. 062/813-
82-24. (200282)

ИЗДАЈЕМ локал на
Зеленој пијаци. Тел.
063/808-58-16. (200284)

ИЗДАЈЕМ локал, нова
градња, одлична локација,
одмах усељив. 063/217-
130. (200280)

ПРОДАЈЕМ/издајем нове
хале с пословним делом
код „Млекаре” Панчево.
013/312-199, 063/240-815.
(200530)

ИЗДАЈЕМ опремљен
фризерски салон и локал
40 м2, с паркингом, близу
Болнице и Аутобуске.
064/283-48-35. (200519)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
39 м2 + 50 м2 магацин.
062/102-57-72. (200418)
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ПОТРЕБНА кућа с
двориштем за радионицу
и магацин. Александар.
013/351-073, 064/157-20-
03. (200441)

ИЗДАЈЕМ мали локал у
строгом центру с мокрим
чвором. 063/222-358.
(200458)

ПРОДАЈЕМ локал 20 м2,
Змај Јовина 5, приземље.
063/204-989. (200581)

ПОТРЕБАН мушко-
женски фризер. 064/503-
68-75. Биљана. (199911)

ПОТРЕБНА радница за
прехрамбену продавницу.
062/158-20-02. (199938)

ЕДУКАЦИЈА за женског
фризера. 060/713-62-05.
(200226)

ПОТРЕБНА фризерка и
девојка за нокте. 060/713-
62-05. (200216)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребне
раднице у кухињи и на
роштиљу. 063/897-55-04.
(1200233)

ПОТРЕБНИ продавци за
рад на терену, исплата
дневно. 062/825-27-25.
(200531)

ПОТРЕБНА дипломирана
медицинска сестра.
063/388-331. (100515)

ПОТРЕБНА озбиљна,
вредна жена за помоћ у
цвећари на Новом гробљу.
Доћи лично радним
данима, од 10 до 12 сати.
(200548)

ПОТРЕБНА конобарица.
Бифе „Бољи живот”.
065/908-13-18. (200502)

ПИВНИЦИ „Тасина
механа” у Банатском
Новом Селу, потребне
конобарице. Тел. 063/708-
33-72. (200399)

ПОТРЕБНА радница с
искуством за рад на
роштиљу. 251-54-48.
(200409)

ПОТРЕБНА радница у
пекари, продавачица.
064/403-51-32. (200326)

ПОТРЕБНИ зидари за рад
у Београду. 062/144-01-
35, Милош. (ф)

ШЉУНАК, песак сејанац,
одвоз шута малим и
великим кипером.
064/664-85-31, 013/342-
338. (СМС)

ВЛАГА у зидовима?
Машинско сечење зидова.
Постављање изолације.
Трајно решавање влаге.
Тел. 062/427-614. (СМС)

Х И Д Р О И З О Л А Ц И Ј А
Панчево, машински сечемо
влажне зидове, гаранција.
060/691-01-13. (198600)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и
каљавих пећи. 063/155-
85-95. (198725)

МАСЕРКА, масажа целог
тела, парцијална масажа.
Тел. 062/817-17-31. (197944)

ЧАСОВИ, основе
е л е к т р о т е х н и к е ,
професор са искуством.
062/801-97-58. (199700)

АЛУ и ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, уграђујем,
поправљам. 064/181-25-
00. (199709)

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање и
нега болесника. 063/737-
59-60. (199804)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим
кипером до два кубика.
065/334-23-38. (199901)

ТРАЖИМ посао,
професионална релакс
шијацу масажа, Тамара.
064/151-58-88. (199959)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р :
одгушења купатила,
адаптације, сервис,
замена, одмах. 331-657,
063/777-18-21, 064/495-
77-59. (20022)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
поправка старе, уградња
нове инсталације, машинска
одгушења, санитарија.
062/382-394. (200219)

ДРВОСЕЧА исећи ће
моторном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846. (200223)

ДИГИТАЛНА телевизија,
уградња за све типове
телевизора. 064/437-64-
33. (200173)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање разних
кровова, кречење,
стиропор, демит фасаде.
063/865-80-49. (20175)

КОШЕЊЕ, крчење, сечење
дрвећа, вађење пањева,
фрезирање, сејање траве.
062/826-64-38. (200214)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало, најповољније.
065/361-13-13. (200244)

СПРЕМАМ станове,
кувам, чувам старије
особе и децу. 063/278-038.
(200245)

БРАВАРИЈА и ремонт
пловних објеката.
064/067-08-01. (200246)

ДУБИНСКО прање
н а м е ш т а ј а
професионалним керхер
машинама, тросед 1.200,
фотеља 600. 069/322-05-
33. (200251)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка,
израда инсталација, ТА
пећи, бојлера,
најјефтиније у граду.
063/804-57-99. (200417)

ЕЛЕКТРИЧАР, елек.
инсталације, разводне
табле, индикатори, бојлер,
шпорет. Саша, 064/130-
44-90. (200424)

СЕЛИДБЕ, камионски,
комби превоз, екипа
радника, одвозимо
непотребне ствари.
064/280-30-16, 063/731-
77-67, 013/236-77-34.
Владимир. (200427)

ПОПРАВКЕ, столарија,
браварија, санитарија,
монтирање бојлера,
замена грејача. Слободан.
063/865-80-74. (200342)

ОЗБИЉНА жена чувала би
старију особу или чувала
би децу. 064/534-30-25,
062/825-26-09. (200366)

ПЕДИКИР, бесплатан
долазак на позив на вашу
адресу. 060/366-00-63,
013/366-006. (200370)

АУТО-КЛИМЕ, пуњење
новом дигиталном
машином, уље, УВ боја.
063/248-734, 013/366-006.
(200370)

З А М Р З И В А Ч Е ,
фрижидере, климе,
оправљам с гаранцијом и
откуп неисправних.
063/248-734, 013/366-006.
(200370)

СЕРВИСИРАЊЕ и допуна
климе, 1.500 динара. Тел.
064/520-48-80. (1200384)

МОЛЕРАЈ, фасаде,
столарија, обраде око
прозора, плаћање на рате.
063/893-39-94. (200386)

ИЗНОШЕЊЕ шута,
ствари, рушење кућа,
бетонирање, копање,
чишћење дворишта,
плацева. 061/623-52-63.
(200410)

КЕРАМИЧАР, квалитетно,
поуздано, повољно.
063/318-780. (200314)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
фарбање столарије, чисто,
квалитетно, повољно.
063/864-67-16. Влада.
(200318)

ЧУВАМ и негујем старе и
болесне. Помоћ у кући,
дугогодишње искуство.
065/555-13-76. (200318)

ДАЈЕМ часове
италијанског језика,
повољно. Тел. 064/280-30-
68. (200324)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, с искуством
тражи посао. 064/120-77-
64. (260323)

МОЛЕРСКИ радови,
Падина, колор. 063/746-
77-58. (200265)

М А Т Е М А Т И К А ,
статистика, физика,
информатика, пријемни,
месечно плаћање,
професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (200264)

ПАРКЕТ и ламинат,
поставка, хобловање и
лакирање. 061/314-90-18,
601-892. (200269)

ПОМОЋ у кући и нега
старијих особа. Тел.
069/015-32-40. (200249)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, лепљење тапета,
фарбање столарије, тражи
посао. 013/310-741,
064/174-03-23. (200286)

АЛУ, ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, тракасте
завесе, уграђујем,
поправљам. 063/882-25-
09. (100480)

МАЈСТОР за сервис ПВЦ
и АЛУ столарије, ролетне,
комарника. 060/545-34-
04. (200487)

МОЛЕР тражи посао,
услуга која недостаје.
060/545-34-04. (200487)

СВЕ врсте физикалија,

утовар-истовар робе,

селидбе, сечење, цепање

дрва, копање, кошење,

чишћење тавана, шупа,

подрума и слично. Дејан,

013/341-571, 065/440-97-

00. (200441)

СПРЕМАЊЕ станова,
кување. 061/807-62-99.
(200488)

ПРЕВОЗ ствари и селидбе
комбијем или пик-апом.
061/626-14-50. (200441)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге, Александар.
013/351-073, 064/157-20-
03. (200441)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р
реновира купатила,
поправке, преправке,
одгушење канализације
одмах. 063/269-173.
(200454)

Б Р А В А Р И Ј А ,
надстрешнице, ограде,
терасе, капије, рукохвати,
израда и од прохрома,
врло повољно. 060/140-
54-44, Дуле. (200455)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка,
израда инсталација,
бојлери, купатила, ТА,
сервис, клима. 061/132-
85-43. (200455)

СПРЕМАМ станове и
пеглам веш, повољно.
062/160-74-80. (200546)

МОЛЕР-ФАСАДЕР и
водоинсталатер траже
посао. 064/932-67-12.
(200532)

СПРЕМАЊЕ станова,
кафића, ординација,
пеглање. 063/430-409.
(200552)

ИЗРАДА свих врста
а р х и т е к т о н с к о -
грађевинских пројеката.
064/131-98-75. (200555)

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

СЕЛИДБЕ Борис, већ од
700 динара, пикап, комби
1,5 т, камиони 3–7 т,
утоварна рампа, са
радницима или без њих,
гаранција за безбедност
вашег намештаја,
могућност складиштења
ствари. Борис, 013/352-
536, 063/253-028,
0 6 4 / 4 4 4 - 6 6 - 7 4 .
bomboncicb@gmail.com,
w w w . s e l i d b e p a n c e v o -
boris.ser.rs. (F)

СЕЛИДБЕ бомбончић –
Борис, већ од 700 динара,
услуга селидбе пикапом,
комбијем 1,5 т,
камионима 3, 5 и 7 т, са
радницима или без њих, у
свим правцима, плаћање
могуће чековима, 100
дана и преко рачуна.
Борис, 013/352-236,
063/253-028, 064/444-66-
7 4 .
bomboncicb@gmail.com,
w w w . s e l i d b e p a n c e v o -
boris.ser.rs. (F)

СЕЛИДБЕ станова,
локала, кућа, магацина,
екипа радника, све по
вашој жељи, за фирме
специјални попусти,
бесплатан долазак и
процена посла од 00 до 24
сата, за вас радимо и
недељом. Изаберите
најбоље. Борис, 013/352-
536, 063/253-028,
0 6 4 / 4 4 4 - 6 6 - 7 4 .
bomboncicb@gmail.com,
w w w . s e l i d b e p a n c e v o -
boris.ser.rs. (F)

ПАРКЕТ: постављање,
хобловање, лакирање и
полирање. Дугогодишње
искуство, мајстори из
Дебељаче. 063/822-94-82,
063/865-45-31. (195480)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
ископи, рушење објеката,
одвоз шута с утоваром.
063/246-368. (199681)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, цена
договор. 063/193-22-29,
013/366-843. (198891)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција.
w w w . b a l t o k a d . c o. r s .
065/347-55-02, 011/288-30-
18. (192865)

KIZZA – сечења бетона и
асфалта до 20 цм,
разбијање бетона свих
величина и дебљина. Жарка
Зрењанина 68. 063/218-
894, 013/258-04-00.

KIZZA – изнајмљивање
камиона с корпом за рад на
висини до 23 метра, сечење
и резање стабла и грања.
063/218-894. (191621)

ПРЕВОЗ шљунка, песка,
сејанца, шута с утоваром,
утовар и истовар
виљушкаром, ископ
багерима, изнајмљивање
возила с корпом за рад на
висини. 064/648-24-50. 

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

KIZZA – утовар великим
утоваривачима (кашика 3
м) ископ великим и мини-
багерима подрума,
темеља, канала,
к а н а л и з а ц и о н и х
прикључака, септичких
јама с одвозом. 

УСЛУЖНО разбијање и
сечење бетона с
одвожењем шута или без.
064/648-24-47. Горан. 

ШЉУНАК, песак, сејанац,
ископи темеља, канала,
подрума, одвоз шута с
утоваром. 063/771-55-44.
(199681)

СЗР „Маки”, паркет,
постављање, хобловање,
полирање и лакирање.
Мајстори из Дебељаче.
063/822-94-82, 063/856-
45-31. (198581)

КИРБИ, дубинско
усисавање, прање тепиха,
намештаја. Мики, Тибор,
258-30-62, 065/329-49-07.
(1999824)

ПЕРФЕКТ, фасаде,
зидање, малтерисање,
глетовање, кречење,
керамика, ламинати, кров.
063/122-14-39. (200069)

ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак, песак, сејанац,
одвоз шута, утовар.
063/246-368. (199681)

РАДИМО зидање,
б е т о н и р а њ е ,
малтерисање, оправке
кровова, пресецање влаге
фасаде. 013/664-491,
063/162-53-89. (199341)

ПОВОЉНО, превоз робе и
селидбе комбијем. Цена
по договору. 064/147-14-
77, 013/311-514. (198098)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници,
повољно. Вук. 064/176-91-
85, 063/278-117, 365-051.
(196261)

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

В О Д О И Н С Т А Л Т Е Р ,
одгушење купатила,
канализације, замена
вирбли, батерија, вентила,
све за воду, 0-24 сата,
долазим одмах,
пензионерима екстра
попуст. 013/348-139,
064/493-44-63, 063/811-
74-89. (200221)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
одгушења купатила,
канализације, адаптације,
замене, поправке. 331-
657, 064/495-77-59,
063/777-18-21. (1200220)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање
столарије, пензионерима
попуст. 013/235-78-82,
065/557-81-42. (200193)

СЕРВИС телевизора,
радио-апарата, осталих
електроуређаја, продаја
половних телевизора,
угадња ауто-радија, сетоп
бокса. Дејан, 063/800-01-
96. (200195)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче,
мешалице за бетон.
064/351-11-73. (200197)

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

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

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

KIZZA – истовар и утовар
робе виљушкарима на
свим теренима, рушење
старих кућа и других
објеката, утовар шута с
одвозом.

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

KIZZA – утовар великим
утоваривачима (кашика 3
м3 ), ископ великим и
мини-багерима, подрума,
темеља, канала,
к а н а л и з а ц и о н и х
прикључака, септичких
јама, с одвозом.
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KIZZA – сечење бетона и
асфалта до 20 цм,
разбијање бетона свих
величина и дебљина.
Жарка Зрењанина 68.
063/218-894, 013/258-04-
00.

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

РАЗБИЈАЊЕ и сечење
бетона с одвозом шута
или без њега. 064/648-24-
47, Горан.

ИЗДАВАЊЕ рамовске
скеле с превозом или без
њега и с монтирањем или
без њега. До 100 м2 на дан
– 10 евра, до 200 м2 – 20
евра. 064/648-24-47

ПРЕВОЗ шљунка, песка,
сејанца, шута с утоваром,
утовар и истовар
виљушкаром, ископ
багерима, изнајмљивање
возила с корпом за рад на
висини. 064/648-24-50. 

РОЈАЛ МГ, уградња,
поправка: ролетне,
венецијанери, тракасте,
римске, панелне, роло,
зебра завесе, хармо-врата,
туш-кабине, комарници,
тенде, роло-заштитна
врата. Горан, 013/351-498,
063/816-20-98. (200356)

ПРЕВОЗИМ мањим
кипером, повољно, песак,
шљунак, сејанац,
одвозимо шут са
утоваром, остали
грађевински материјал.
064/354-69-94. (200550)

П О П Р А В К А ,
сервисирање, монтирање
свих врста клима уређаја,
нови, половни клима
уређаји. 064/942-30-34,
064/954-19-59. (200561)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање,
гипсарски, фасадерски
радови, постављање
керамике и ламината,
проверите. 062/816-66-78.
(200528)

Д Е З И Н С Е К Ц И Ј А ,
уништавање буба гелом,
пастом, нов метод, без
прскања. Славиша.
062/182-74-50. (200538)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 061/283-
66-41, 062/156-02-07,
064/317-10-05, „Саша”.
(200481)

Е Л Е К Т Р О С Е Р В И С
„Лукић”, поправља веш-
машине, фрижидере,
бојлере, шпорете,
е л е к т р о и н с т а л а ц и ј е .
060/180-02-83, 013/251-
28-97. (200337)

КЛИМЕ свих типова и
п р о и з в о ђ а ч а
сервисирамо, поправљамо
и уграђујемо с
г а р а н ц и ј о м .
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (200445)

РОЛО НАЈ вам нуди
поправку, уградњу
ролетни, венецијанера,
тракастих завеса, роло-
комарника, хармо-врата,
туш-кабина, роло-врата
(челичних, заштитних),
тенди. Ми смо
н а ј к в а л и т е т н и ј и ,
најјефтинији, с највећом
гаранцијом. Проверите.
013/344-594, 063/894-21-
80. (200471)

КОМБИ превоз робе и
селидбе, монтирање,
демонтирање, с нашим
радницима или без,
превоз грађевинског
материјала, одвоз шута,
од 0 до 24, може и преко
рачуна. 064/348-00-08,
062/850-36-58, Слободан.
(200571)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
демит фасаде, повољно,
пензионерима попуст.
061/626-54-06. (200539)

МУШКАРАЦ, 53 године,
упознао би слободну даму
сличних година. 061/297-
56-77. (20124)

НЕМАЧКИ пензионер, 67
година, тражи слободну
жену без обавеза.
013/236-72-95, 064/501-
91-05. (200155)

ОГЛАШАВАМ неважећом
ђачку књижицу ОШ
„Мирослав Антић” на име
Алекса Манић. (100167)

ИНВАЛИД. пензионер,
1968, упознао би жену ради
брака, сличних година.
065/672-87-01. (00183)

ПЕНЗИОНЕР, упознао би
жену ради брака. 064/029-
85-03. (100183)

ОГЛАШАВАМ неважећом
диплому ОШ „Бранко
Радичевић” на име Милица
Стефанов. (100196)

ГЕНЕРАЦИЈА 1974/1975
ОШ „Васа Живковић”,
дружење 1. августа 2015.
Тел. 069/379-164,
063/246-63-51. (200202)

ПЕНЗИОНЕР из Панчева
тражи  госпођу за
заједничко становање у
његовом стану и вођење
домаћинства. 064/123-16-
60. (200541)

ТРАЖИМ жену до 70
година, без обавеза, може
без примања. 063/166-40-
50. (200294)

БРАЧНИ пар до 60 година
старости, без икаквих
обавеза. Јавити се на тел.
013/258-09-50. (200491)

ИЗДАЈЕМ апартмане на
мору, Доброта, Котор,
клима, ТВ. 069/301-56-54,
063/780-25-64. (199843)

БОКА Которска, Рисан,
собе с употребом кухиње,
повољно. 0038232/371-
657, 0038269/123-099. (и)

ЛЕТОВАЊЕ у Шушњу,
Бар, повољно. Тел. +
382267/834-996. (20130)

СОКОБАЊА, издајем
повољно апартман у
центру. Звати од 19 до 21
сат. 062/974-24-77.
(198705)

ВРЊАЧКА бања, издајем
лукс стан, близу центра,
клима, кабловска.
063/265-314. (199052)

СОКОБАЊА, апартмани и
двокреветне собе, ново,
кабловска. 061/636-08-57.
w w w . s o k o - b a n j a . o r g .
Зорица. (196741)

АПАРТМАН Сотировски,
у центру Сокобање.
www.sokobanja. travel .
064/861-20-62, 062/818-
40-72. (и)

АПАРТМАНИ, Крашићи
код Тивта, повољно.
062/225-753, 063/243-859,
0 6 3 / 4 8 3 - 0 5 2 ,
+ 3 8 2 / 3 2 / 6 7 9 - 0 9 8 .
(199152)

БАЊА Врујци, издајем
апартман у згради „Вода-
вода”, и собе. 063/874-98-
38. (200228)

ПОВОЉНО издајем
апартмане и собе на
црногорском приморју,
Бијела. Тел. 0038231-683-
459, мобилни +
38269/669-648. (200235)

ИЗДАЈЕМ апартман у
Баошићу, Херцег Нови,
тераса, поглед на море.
063/842-39-53. (200296)

БАЊА Врујци, апартман
60 м2 и собе с употребом
кухиње, повољно.
064/616-33-83. (200311)

ВРЊАЧКА бања, издајем
лукс стан, центар,
паркинг. 036/631-784,
064/430-48-56. (200315)

СОКОБАЊА, издајем
комплетно опремљен
апартман, кабловска,
паркинг. 064/212-52-92.
(200524)

ЗЛАТИБОР, Закоси,
издајем апартмане, 20
евра. Тел. 064/142-78-27.
(200330)

ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору, двособан,
кабловска, тераса,
паркинг. 063/716-48-68.
(200364)

ИЗДАЈЕМ собе у Рисну,
Црна Гора. 061/148-23-11.
(200374)

СУТОМОРЕ, апартмани,
300 м од мора, клима, ТВ.
Тел. 313-458, 062/868-72-
17. (200474)

ИЗДАЈЕМ собе и
апартмане, Сокобања.
Тел. 018/834-473,
061/117-72-53. (200577)

СОКОБАЊА, издајем
апартман у центру, КТВ,
паркинг, повољно.
062/974-24-77. (20438)

ПОВОЉНО летовање,
Шушањ, Сутоморе, с
превозом, „Фудекс”, пун
пансион. 064/193-15-92.
(200465)

ЗЛАТИБОР, цео опремљен
двособан апартман за пет-
шест особа, 2.000 динара
дневно. 063/700-10-91.
(200413)
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Козметичком центру „Golden Beauty Shop” („Авив

парк”, локал бр. 2) потребне раднице за следећа радна

места:

– педикир, маникир, масер и козметичар (за

депилацију тела).

Потребно више особа за рад на поменутим

третманима.

Пријаве, CV с фотографијом, слати на следећи мејл:

manuelа@danijela-commerce.com.

(Ф)

Козметичком центру Golden Beauty Shop („Авив

парк”, локал бр. 2) 

потребне раднице за следећа радна места;

Продавац – beauty консултант (продавац у

парфимерији), 

Потребно више особа.

Пријаве, CV с фотографијом, слати на следећи мејл:

manuelа@danijela-commerce.com.

ДП Индустрија стакла Панчево 

Оглашава
ПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАН)

· Двособни стан, Панчево, Душана Петровића Шанета 9,

приземље 64 м2

· Почетна минимална цена 25.600,00 евра

Затворене понуде слати на адресу:

ДП „Индустрија стакла” Панчево, Првомајска 10, 26000 Панчево

с назнаком: „Понуда за откуп стана – НЕ ОТВАРАЈ”.

Рок за слање понуда је 17. јул 2015.Телефони за информације:

013/352-626 и 062/886-33-32 (од 7 до 15 сати) (Ф-36)

Предузеће „Brako Wire Products” d. о. о, Панчево,

расписује Оглас за пријем:

– два радника – машинбравар (одржавање) и радник у

производњи.

Услови: 

– средња стручна спрема,

– неосуђиван,

– радна, здравствена способност.

Биграфије слати искључиво на e-mаil:

info@brako.rs.

Биће контактирано с кандидатима који уђу у ужи избор.

Неће бити прихваћена никакава распитивања

телефоном или лично. (Ф)

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну

средину („Службени гласник РС” број 135/04 и 36/09)

ГРАД ПАНЧЕВО  ГРАДСКА УПРАВА 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

објављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

Секретаријат за заштиту животне средине је 1. јула

2015. године, на основу захтева носиоца пројекта „Еl

Kady Company” д. о. о. Панчево, Др Светислава

Касапиновића бр. 24-а, донео Решење број: ХV-07-501-

238/2015, којим је утврђено да за Пројекат складиштење

и третман неопасног отпада (демонтирање половних

возила из различитих видова транспорта и отпади

настали демонтирањем отпадних возила који не садрже

опасне компоненте) на локацији Панчево, Првомајска

бр. 10 (Индустрија стакла Панчево) на катастарској

парцели бр. 6622/28 к. о. Панчево, није потребна

процена утицаја на животну средину.

Увид у Решење из претходног става може се обавити у

просторијама Секретаријата за заштиту животне средине,

Градске управе града Панчева, Панчево, Трг краља Петра

I бр. 2–4, соба 614, радним данима, од 10 до 14 сати.

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. (4/200395)

КОНКУРС
ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ 

ДИРЕКТОРА ЗАДРУГЕ НА

МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ

ГОДИНЕ.

Поред општих услова прописаних законом

кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове:

1. VSS, VII-1 степен стручне спреме, и то:

Пољопривредни, Економски или Правни факултет.

2. 5 (пет) година радног искуства у струци,

(руководећи послови)

3. да кандидат није под осудом за кривична дела

против привреде и службене дужности за које су

наступиле правне последице осуде.

Уз пријаву кандидат треба да достави:

– доказ о завршеном факултету: оверена копија

дипломе или уверења, не старија од шест месеци,

– доказ о радном искуству на руководећим пословима

(потврда послодавца), решење о распоређивању,

анекс уговора о раду с јасним подацима које је

послове обављао и у ком периоду, и сл.

– CV/биографске податке.

– доказ МУП-а (уверење, потврда) да кандидат није

под осудом за к. д. против привреде и службене

дужности, не старије од шест месеци.

Пријаве на Конкурс слати на адресу:

ЗЗ „Новосељанка”, Банатско Ново Село, Панчевачки

пут бр 2, с назнаком: ЗА КОНКУРСНУ КОМИСИЈУ, у

року од осам дана од дана објављивања Конкурса у

дневном листу „Панчевац”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се

узети у разматрање.

Ближе информације могу се добити на телофоне:

013/ 615-002 или 063/ 301-335.

(Ф)

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

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

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

УC, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И 

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

ОГЛАШАВА 

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ

УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНИЦЕ ЗА

СНАДБЕВАЊЕ ТЕЧНИМ ГОРИВОМ С ПРЕТЕЋИМ

САДРЖАЈИМА НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ ТОП.

БР. 11211/2 КО ПАНЧЕВО 

Урбанистички пројекат је израђен од стране ДОО

„Панурбис”, Улица Максима Горког бр. 5, под бројем

тех. днев. 20.15. за инвеститора ДОО „Кутко” у

Панчеву, Улица војводе Радомира Путника број 27 и

излаже се на јавну презентацију у згради Градске

управе града Панчева, Трг краља Петра I број 2–4, у

Панчеву, у трајању од седам дана, почев од 9. јула

2015. године, а заинтересована правна и физичка

лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког

пројекта за време трајања јавне презентације, у

писаном облику, Градској управи града Панчева,

Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-

комуналне послове, Трг краља Петра I број 2–4,

Панчево. 

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити

у згради Градске управе града Панчева, Трг краља

Петра I број 2–4, у Панчеву, у холу VI спрата, у

Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-

комуналне послове. Информације и сва обавештења о

Јавној презентацији могу се добити на телефон

013/308-905, канцеларија 610, за време трајања Јавне

презентације. 

Израђивач урбанистичког пројекта даваће

објашњења у вези урбанистичко-архитектонског

решења из урбанистичког пројекта и одговарати на

питања заинтересованих, 14. јула 2015. године, у 12

сати, на шестом спрату, канцеларија 619. Позивају се

сви заинтересовани да присуствују Јавној

презентацији. (Ф-1232)

УСЛУГЕ 

РАЗНО 

ТУРИЗАМ 
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Последњи поздрав вољеном оцу

АЛЕКСАНДАР ЈОВИЋ
1938–2015.

Најдражем оцу и родитељу с љубављу и захвалношћу за вечност.

Ниси отишао, остао си тамо где припадаш, у мом срцу и души. По-

носан сам што сам те имао.

Испунио си моје срце љубављу и срећом.

Заувек твој и једини син ДРАГАН

(95/200497)

Вољеном супругу, оцу и деди последњи поздрав од његових најми-

лијих

ДРАГОЉУБ ПЕТКОВИЋ

Ожалошћени: супруга КАТАРИНА, синови МИРОСЛАВ и ИВАН,

снаје КРИСТИНА и МАЈА и унуци ЛАЗАР, ДУШАН и АНА

(25/200273)

Обавештавамо све запослене и пријатеље

да је преминуо наш запослени

ВЕЛИБОР 

ЛАКИЋ

Запослени Јавног комуналног предузећа

„Зеленило” Панчево ће се увек сећати Ве-

ле као драгог друга и колеге.

Колектив ЈКП-а „Зеленило” Панчево

(65/Ф-1233)

На основу решења стечајног судије Привредног суда у Панчеву од 16. фебруара 2010. године, број предмета Ст. 23/2010, а у складу

са чланoвима 109, 110, 111, 112 и 113 Закона о стечајном поступку („Службени гласник РС” бр. 84/2004), и Националним стандардом

бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине („Службени гласник РС” бр. 43/2005), стечајни управник стечајног дужника

ДПП „Јабука” у стечају, Јабука, Улица маршала Тита бр. 10

ОГЛАШАВА
продају непокретне имовине јавним прикупљањем понуда 

Предмет продаје је део имовине стечајног дужника подељен у осам имовинских целина коју чини пољопривредно земљиште

у КО Јабука и КО Панчево, и то: 

1. ЦЕЛИНА БРОЈ 1

Пољопривредно земљиште укупне површине 22 хa, 57 aри, 30 м2, уписано у ЛН 2058 КО ЈАБУКА и ЛН 3314 КО Јабука.

Укупна процењена вредност целине 1 износи 64.983.152,40 динара.

Депозит за целину 1 износи 12.996.630,00 динара.

2. ЦЕЛИНА БРОЈ 2

Пољопривредно земљиште укупне површине 14 хa, 47 ари, 9 м2, уписано у ЛН 2058 КО Јабука.

Укупна процењена вредност целине 2 износи 41.658.826,92 динара.

Депозит за целину 2 износи 8.331.765 динара.

3. ЦЕЛИНА БРОЈ 3

Пољопривредно земљиште укупне површине 23 ха, 96 ари, 74  м2 уписано, у ЛН 2058 КО Јабука.

Укупна процењена вредност целине 3 износи 57.497.792,60 динара.

Депозит за целину 3 износи 11.499.558 динара.

4. ЦЕЛИНА БРОЈ 4

Пољопривредно земљиште укупне површине 22 ха, 53 ари, 38 м2, уписано у ЛН 2058 КО Јабука и ЛН 3311 КО Јабука.

Укупна процењена вредност за целину 4 износи 43.246.868,96 динара.

Депозит за целину 4 износи 8.649.373,00 динара.

5. ЦЕЛИНА БРОЈ 5

Пољопривредно земљиште укупне површине 10 ха, 45 ари, 53 м2, уписано у ЛН 2058 КО Јабука.

Укупна процењена вредност за целину 5 износи 17.557.585,29 динара.

Депозит за целину 5 износи 3.511.517 динара.

6. ЦЕЛИНА БРОЈ 6

Пољопривредно земљиште укупне површине 55 ари, 32 м2, уписано у ЛН 2058 КО Јабука.

Укупна процењена вредност за целину 6 износи 1.327.126,80 динара.

Депозит за целину 6 износи 265.425,00 динара.

7. ЦЕЛИНА БРОЈ 7

Пољопривредно земљиште укупне површине 55 ари, 34 м2, уписано у ЛН 13423 КО Панчево.

Укупна процењена вредност за целину 7 износи 1.194.845,94 динара.

Депозит за целину 7 износи 238.969 динара.

8. ЦЕЛИНА БРОЈ 8

Пољопривредно земљиште укупне површине 2 ха, 26 ари, 58 м2, уписано у ЛН 15782 КО Панчево. 

Укупна процењена вредност за целину 8 износи 3.804.957,94 динара.

Депозит за целину 8 износи 760.991 динара.

Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа

за понуђача приликом одређивања висине понуде. 

Стечајни управник је дужан да прихвати највишу достављену понуду, уколико је иста изнад 50 одсто од процењене вредности

предмета продаје. Ако највиша достављена понуда износи мање од 50 одсто од процењене вредности предмета продаје, стечајни

управник је дужан да пре прихватања такве понуде добије сагласност одбора поверилаца.

Напомена: Детаљан приказ предмета продаје дат је у продајној документацији.

Право учешћа имају домаћа правна и физичка лица која:

1. након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 50.000 динара (профактура се

може преузети сваког радног дана, од 9 до 16 сати, у канцеларији повереника стечајног управника, уз претходну најаву

поверенику Зорану Миловановићу на тел: 064/816-10-74). Рок за откуп продајне документације је 22. септембар 2015. год.;

2. уплате депозит (с позивом на редни број имовинске целине) на текући рачун стечајног дужника бр: 160-326551-26 отворен код

„Banca Intesa” а. д. или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније пет рaдних дана

пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 22. септембар 2015. год.).У случају да се као депозит положи првокласна

банкарска гаранција, оргинал исте се ради провере искључиво лично мора доставити Служби финансија Агенције за

приватизацију, Теразије 23, VI спрат, соба број 610, Београд, најкасније до 22. септембра 2015. године, до 15 сати по београдском

времену (GMT+1). У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време.

Банкарска гаранција мора имати рок важења до 29. новембра 2015. године;

3. потпишу изјаву о губитку права на враћање депозита. Изјава чини саставни део продајне документације.

Затворене понуде достављају се на адресу: Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, III спрат.

Крајњи рок за достављање понуда је 29. септембар 2015. године, до 10:45.

У разматрање ће се узети само понуде у писаној форми, достављене у запечаћеним ковертама, с назнаком „Понуда” на

коверти и називом продајне целине на коју се понуда односи, а које пристигну на назначену адресу до назначеног времена. 

Запечаћена коверта треба да садржи:

– пријаву за учешће у поступку јавног прикупљања понуда;

– потписану понуду, уз навођење јасно одређеног износа за куповину предмета продаје;

– доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције;

– потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита;

– 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 продаје (за пуномоћнике).

Стечајни управник неће разматрати понуде које не садрже јасно одређен износ на који понуда гласи, понуде које се позивају

на неку другу понуду, понуде дате под условом, понуде које се позивају на услове који нису предвиђени у продајној

документацији и огласу, као и понуде уз које није положен депозит у предвиђеном року. 

Јавно отварање понуда одржаће се 29. септембра 2015. године, у 11 сати (15 минута по истеку времена за прикупљање

понуда), на адреси: Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, III спрат, у присуству комисије за отварање понуда.

Позивају се понуђачи, као и чланови одбора поверилаца да присуствују отварању понуда. Отварању понуда приступиће се и

ако чланови одбора поверилаца или неко од понуђача не присуствује продаји.

Стечајни управник спроводи јавно прикупљање понуда тако што:

1. чита правила у поступку јавног прикупљања понуда,

2. отвара достављене понуде,

3. рангира понуђаче према висини достављених понуда,

4. одржава ред на јавном прикупљању понуда,

5. проглашава најбољег понуђача за купца, уколико је највиша понуђена цена изнад 50 одсто од процењене вредности предмета продаје,

6. доставља понуду најбољег понуђача одбору поверилаца на изјашњење, уколико је иста нижа од 50 одсто од процењене

вредности предмета продаје,

7. потписује записник.

У случају да на јавном прикупљању понуда победи купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора

уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два радна дана од дана пријема обавештења о прихватању понуде,

након чега ће му бити враћена гаранција.

Купопродајни уговор у форми одређеној законом се потписује под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом

уплаћен на рачун стечајног дужника.

Проглашени купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 15 дана од дана закључивања

купопродајног уговора у законом прописаној форми.

Стечајни управник ће вратити депозит сваком понуђачу чија понуда не буде прихваћена, у року од три радна дана од дана

одржавања јавног прикупљања понуда. Понуђач губи право на повраћај депозита уколико:

– не поднесе понуду или поднесе понуду која не садржи обавезне елементе; 

– не потпише купопродајни уговор у форми одређеној законом или

– буде проглашен за купца, а не уплати купопродајну цену у предвиђеном року и на прописани начин. 

Порези и трошкови релизације купопродаје у целости падају на терет купца.

У случају да за купца у поступку продаје буде проглашено правно или физичко лице које подлеже обавези подношења

пријаве концентрације, сходно одредбама Закона о заштити конкуренције („Сл. гласник РС” бр. 51/2009), услови и рокови

закључења јавнобележничког записа биће прилагођени роковима одлучивања Комисије за заштиту конкуренције. У наведеном

случају, проглашеном купцу банкарска гаранција ће бити наплаћена у року предвиђеним огласом, односно депозит ће бити

задржан до доношења одлуке Комисије за заштиту конкуренције.

Oвлашћено лице: повереник Зоран Миловановић.

Контакт телефон: 064/816-10-74. (Ф)

СТОЈАНКА БЕБА ГАЂАНСКИ

Преминула је 3. јула 2015, у 77. години.

Хвала Богу да си нашла свој мир...

Твоја породица: ДИМИТРИЈЕ, ТАЊА, ЗОРАН,

МАТЕЈА, КСЕНИЈА и ТОМАНА
(108/4617)

Предузеће 

„Everest DMD”
d. o. o. 

расписује

КОНКУРС 
за радно место: 

бравар-монтер за

алуминијум и ПВЦ

столарију 

– два извршиоца

Услови:

– ССС,

– старости од 20 до 40

година.

Минимум две године

радног искуства.

Биографију послати на

office@everestdmd.com 

или на контакт

063/770-57-73. 

(13/200576)

Радно време
благајне: 

понедељком и
уторком

од 8 до 20, 

а осталим
радним данима
од 8 до 13 сати



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИЧетвртак, 9. јул 2015. 23

У незабораву и нашој

неугасивој успомени

остаје неизрециво до-

бар и племенит човек,

комшија, пријатељ

МОМЧИЛО 

КОСТИЋ

Коле

Породица ЛАЛИЋ

(5/200177)

Обавештавамо пријатеље да се 1. јула упо-

којио у Господу наш добри отац

МОМЧИЛО КОСТИЋ КОЛЕ
Био је наша радост. Носио ведрину и смех.

Видео нас је, чуо, разумео.

Чинио је добро и нама и другима.

Поштовао људе. И људи су га волели.

Дај Боже, сваком детету на свету, таквог оца.

С љубављу, у молитвеном сећању, његова
породица: Супруга ВЕРА, ћерке 

ВИОЛЕТА и НАТАША, унук АНДРЕЈ 
и зетови РАДОМИР БЛАГА и МОМЧИЛО

ДОШЕН
(6/200177)

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ

Породица Момчила Костића, који је своје последње

дане провео на Одељењу неурологије панчевачке Бол-

нице, захваљује доктору Жарку Матијевићу, особљу

Болнице и свим специјалистима који су покушали да

га спасу.

Поштујемо труд, залагање и професионални однос ко-

ји су уложили.

Нека им Господ добрим узврати.

Удовица Вера Костић и породице Блага и Дошен

(7/200177)

1. јула 2015, у 76. години, напустио нас је наш вољени и

поштовани супруг, тата, деда и брат. Сахрана је обавље-

на 3. јула 2015, на Старом гробљу, у Панчеву.

ДУШАН МИЈИЋ
геометар

22. XI 1939 – 1. VII 2015.

Тугују за њим супруга ЈЕЛЕНА, синови ЗОРАН 

и ТОМИСЛАВ, снаје ДРАГИЊА и ГОРДАНА, унуци 

ДУШАН и МИЉАНА, сестра НАДА, зет ДРАГИША 

и сестрић НЕНАД и колега с посла.
(8/200189)

Последњи поздрав драгом и поштованом течи

ДУШАНУ МИЈИЋУ
од његове МИРЈАНЕ из Немачке и НАТАЛИЈЕ 

из Пожаревца.

(9/200189)

Остала сам без мог брата

ДУШАНА МИЈИЋА

Жали за њим сестра НАДА, ДРАГИША и НЕНАД
(17/200231)

БРАНКО ТРАЈКОВИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима, драги оче и дедо на-

ше деце.

Твоја породица

(20/20239)

1. јула изненада је преминуо мој драги деда

ДУШАН ДУШКО МИЈИЋ
1939–2015.

Кад год мислимо на наше одсутне, они су увек

ту, с нама, у времену садашњем. Живео си по-

штено, радио вредно као геометар на земљишти-

ма, каналу, реци.

Деда, верујем да ћемо се видети једном. 

Унук истог имена – ДУШАН МИЈИЋ
(22/200252)

Последњи поздрав су-

пругу, оцу и деди

МИЛЕТУ 

ШАРИЋУ

од породице ШАРИЋ.

(38/200328)

После дуге и тешке болести, 3. јула, у 79. години,

преминуо је

МИЛЕ ШАРИЋ

Последњи поздрав од брата ТИХОМИРА 

и снаје ВЕРЕ.
(39/200329)

С тугом обавештавамо да је наш драги

ЈАКУБ ПОТУРАЛИЋ РОЂА
1931–2015.

преминуо 2. јула 2015.

Сахрана је обављена 4. јула 2015, у Панчеву.

Ожалошћени: брат ЕЈУБ, ћерка НИРКА, син

ПЕТАР, снаха КАТАРИНА, унуке ЈЕЛЕНА 

и ИВАНА, зет МАРКО и праунука ДУЊА,

као и многобројна родбина и пријатељи
(53/200350)

4. јула 2015. преминуо је наш

МИЛАН БАКАЛОВИЋ БАКИ
1945–2015.

Ожалошћени: супруга ЈОВАНКА, ћерка ОЉА,

син МИЛОШ, брат РАДА, сестра ЦАНА и остала

родбина и пријатељи
(81/200464)

Тајице

Нека те анђели чувају, а

ми ћемо те заувек волети!

ОЉА, МИЛОШ 

и ЈОВАНКА

(82/200464)

Последњи поздрав

БАКИЈУ

Његова сваја САША,

ИКА, ЈЕЦА, ПАЈА, 

КОКИ, ДОКА и ЕМА

(83/200461)

Последњи поздрав во-

љеном брату

МИЛАНУ

од сестре ЦАНЕ.

(84/200464)

Последњи поздрав дра-

гом комшији и никад

заборављеном

МИЛЕТУ

од ЖЕЉКА и ЛИЗЕ 

с децом.

(85/200464)

Последњи поздрав на-

шем Бинету

МИЛАН 

БАКАЛОВИЋ

Брат РАДОМИР, 

МИША, СНЕЖА, 

ВЛАДО, НИНА 

и НЕНАД

(86/200464)

Нека те анђели чувају,

мама

МАРИНА 
ПЕТРОВИЋ

1941–2015.

Ћерка ЈУЛИЈА, зет 

ГОРАН, унук ЛУКА,

брат НИКОЛА, прија

СМИЉА и пријатељ 

ЈЕЗДА и остали пријатељи

(94(200495)

Последњи поздрав дра-

гој тетки

ЈУЛКИ 

ПУДРЉИ

од ДОБРИНКЕ, КАЈЕ 

и ДАНИЈЕЛЕ.

(88/200468)

5. јула 2015. отишао је

заувек наш вољени

СЛОБОДАН 

СМИЉКОВИЋ

Неутешни супруга 

ПЕТРАНКА, син ЗОРАН

и ћерка ЗОРИЦА 

с породицама

(92/200486)

Последњи поздрав

МИРЈАНИ 

ТОДОРОВ

Почивај у миру!

Брат АНЂЕЛКО 

с породицом

(103/200525)

МИРЈАНА ТОДОРОВ
1957–2015.

Отишла си, оставила бол и тугу да вечно живе с нама.
Твоји најмилији: ИВАНА, ВЕЦА, САЛЕ, 

мама НАДА и ЉИЉА

(104/200526)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 20, 

а осталим радним данима од 8 до 13 сати

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и читуља одобра-

вамо попуст свим радним данима осим средом.

ДРАГОЉУБ 

ПЕТКОВИЋ
Шефе, почивај у миру!

ПЕЦА и БОЈАН

(26/200274)

СМИЉА МАРЈАНОВ
16. XI 1923 – 7. VII 2015.

Последњи поздрав нани од унуке БРАНИСЛАВЕ 

с породицом.

(47/200360)

Последњи поздрав ком-

шији

ДРАГАНУ 

ПРШИ

од комшија РАДИШЕ

и ГОЦЕ с породицом.

(51/200378)

Последњи поздрав текеу

ДРАГАНУ
Заувек остајеш у нашим срцима.

Твоји: ЂОРЂЕ, ДРАГАНА и МИЛАН

(52/200378)

Последњи поздрав вољеном оцу, тасту и деки

ДРАГАНУ ПРШИ
Увек ћемо те волети и носити у нашим срцима.

Ожалошћени: ћерка МИРЈАНА, зет САВА 
и унук МАРКО

(54/200385)

Тужна срца и с великим болом обавешта-

вамо родбину, пријатеље и комшије да је

5. јула 2015. преминуо наш вољени су-

пруг, отац и деда

ЧЕДОМИР СМИЉАНИЋ
1938–2015.

Нека ти је вечна слава и памјат!

Заувек ћемо чувати успомену на тебе.

Твоји најмилији: супруга БРАНКА, син
НЕНАД, кћерка НАДА, унук ФИЛИП,

унуке НЕВЕНА и МИЉАНА, зет ЗОРАН 
и снаја ДРАГАНА

(67/200407)

Последњи поздрав најбољем деди

ЧЕДОМИРУ СМИЉАНИЋУ
1938–2015.

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Твоје НЕНА и МИЉА
(63/200407)

Последњи поздрав драгом Чичи

ЧЕДОМИРУ СМИЉАНИЋУ
1938–2015.

За овакав растанак нисам био спреман. Чуваћу

те у срцу као великог човека и мог искреног при-

јатеља.

Почивај у миру!

Зет ЗОРАН
(64/200407)

Нашем драгом

ДУШАНУ ВЕШОВСКОМ
1939–2015.

последњи поздрав од супруге КАНДЕ, сина 

ГОРАНА и унука АЛЕКСАНДРА.
(75/200445)

ДУШАН ВЕШОВСКИ
Последњи поздрав нашем вољеном Душану од сестре

МИРЕ с породицом.

(76/200445)

ДУШАН ВЕШОВСКИ
Драгом брату Душану последњи поздрав 

од сестре ЈОВАНКЕ.

(77/200445)

ДУШАН ВЕШОВСКИ
Последњи поздрав нашем Дулету од сестре ЉУБИЦЕ

ШКУЛИЋ с породицом.

(78/200495)

Последњи поздрав комшији

ДУЛЕТУ 
ВЕШОВСКОМ

од станара зграде 
у Синише Станковића 1.

(90/200483)

С неверицом и тугом

примили смо вест да је

преминуо наш друг

МИЛАН 

БАКАЛОВИЋ

БАКИ
1. VII 1945 – 4. VII 2015.

Генерација 1961–1965.

МТШ „Никола Тесла”

(48/300377)

Последњи поздрав драгом куму

МИЛАНУ БАКАЛОВИЋУ

БАКИЈУ

Остаћеш нам у најлепшем сећању.

Твоји: кум ДУЛЕ и кумићи ЗЛАТАН, 

ДЕЈАН и ВЛАДАН с АЛЕКСАНДРОМ

(55/2003878)

Изненада нас је напустио наш

МОМЧИЛО КУЗМАНОВИЋ 

МОША
14. XII 1936 – 6. VII 2015.

У срцима чувамо успомену на тебе.

Супруга МИЛИЦА, син РАДОВАН, снаја ТАЊА,

унуци ТИЈАНА, МИЛАН, ВЛАДА, 

ВЛАДАНА и СОФИЈА
(100/200510)

Последњи поздрав

МОМЧИЛО КУЗМАНОВИЋ МОША
Заувек ће те памтити ћерка СЛАВИЦА, зет ЛУКА,

унук АЦА и унука НЕНА с породицом

(101/200510)

Последњи поздрав снајки

БУДИМИРКА 

КАРЛИЧИЋ

рођ. Мојсиловић

Остаћеш увек у нашим

сећањима.

Хвала ти на свему.

Девери МИЛАДИН 

и МИЛИВОЈЕ 

с породицама

(60/200401)

Последњи поздрав се-

стри

БУДИ
од брата МИРОСЛАВА 

с породицом.

(99/200507)

У четвртак, 2. јуна 2015, у 62. години, престало је да куца племени-

то срце наше најдраже мајке

БУДИМИРКА КАРЛИЧИЋ
рођ. Мојсиловић

Мајко, срећо, радости, бриго и туго наша... Хвала ти за све лепе

тренутке које смо провели заједно и за огромну љубав коју си нам

несебично пружала, не тражећи ништа за узврат.

Вечно ћеш бити у нашим срцима.

Твоји: син МИЛОРАД, ћерка ЈЕЛЕНА, снајка СЛАЂА, зет СЛАВКО

и унуци ВУК и УНА

(58/—

Последњи поздрав мојој ћерки и сестри

БУДИМИРКА КАРЛИЧИЋ
рођ. Мојсиловић

Ружо наша румена, увек ћеш бити у нашим срци-

ма. Хвала ти за сву љубав коју си нам пружила.

Твоја мајка ДУШАНКА и брат МИЛАН
(59/200397)
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Прошло је годину дана откад није с нама

наш вољени девер и стриц

НИКОЛА КНЕЖЕВИЋ 
1948–2014.

Време које пролази није лек за бол и тугу,

утехе нема, заборав не постоји.

Постоји нешто што не умире, а то је сећа-

ње на твоје лепе речи које нећемо забора-

вити.

Твоја снаја ЂУРЂИЈА с децом и унучадима

(71/200432)

Тужан је Ивањдан као што ће бити и сваки сле-

дећи који нас сећа на дан када нас је заувек на-

пустио наш драги

НИКОЛА КНЕЖЕВИЋ 
1948–2014.

Време неће избрисати његов лик и дело.

Заувек ће остати у срцима његове супруге 

ДРАГИЦЕ, синова ТОМИСЛАВА и ЗЛАТКА, 

снаја МАРИНЕ и ИВАНЕ и унуке КАТАРИНЕ.
(72/200432)

Прошло је годину дана откад није с нама наш вољени брат

НИКОЛА КНЕЖЕВИЋ 
1948–2014.

Никада те нећемо заборавити.
Твоја браћа БОШКО и ТОМА с породицама. 

(73/200432)

ДЕСАНКА 
МАРКОВИЋ

16. VII 2012 – 16. VII 2015.
Увек си у нашим мислима.
Твоји: ЖИКА, АЦА и ВУК

(79/20048)

11. јула, у 11 сати, даваћемо годишњи помен на-

шем вољеном

НЕНАДУ МАЛИЏАНУ
1947–2014.

У срцу те носимо, од заборава чувамо.

ДЕЈА и МИЊА с породицама
(87/200467)

13. јула, у 10 сати, на Старом православном гро-

бљу, даћемо четрдесетодневни помен нашој

ЈОКИ ДРАГИЋ

Ћерка БРАНКА, унука МИЛИЦА 

и зет НЕДЕЉКО
(89/200472)

ЧЕДОМИР
ПЕТРОВ

7. VII 2002 – 7. VII 2013.
Чува те у срцима твоја

породица.
(93/200492)

12. јула навршавају се две непреболне године од

смрти наше нам драге мајке, баке и таште

ТОДОРА ТОКИЦА МИЛКОВИЋ
20013–2015.

Време пролази, а никако да умањи бол. Поносни
смо што смо те имали. По доброти и несебичној
љубави те памтимо, спомињемо и носимо у на-
шим срцима.
Фалиш нам све више и више.

Твоји најмилији
(98/200505)

ИВАН 

ДИМИТРИЈЕВСКИ

12. VII 2012 – 12. VII 2015.

Заувек ћеш бити наша

најсјајнија звезда на небу.

Твоји: НИКОЛА,

АНАСТАСИЈА 

и ЈАСМИНА

(31/(200298)

ПОМЕН

у недељу, 12. јула 2015, у 11 сати, на кача-

ревачком гробљу, нашем вољеном

ИВАН ДИМИТРИЈЕВСКИ
1977–2012.

Три године пролазе на Петровдан за нас
болне и тужне. Твој понос, доброта и ле-
пота остају незаборавни у нашем животу
јер ти си увек с нама.

Отац СТЕВО и мајка МИЛИЦА
с породицом

(102/2005122

ДРАГИЦА 
ДЕЉАНИН БЕБА

Девет година туге.
СЛАВИЦА, ВУКОМАН,
ЈУГОСЛАВ и МИЛОШ

(105/200529)

ДРАГОСЛАВ ВУКОВИЋ
1947–2015.

Заувек ћеш остати у нашим срцима и ми-

слима.

Твоја супруга и синови ДАРКО и ДЕЈАН 

с породицама

(41/200336)

Драгом

ВУЛЕТУ

последњи поздрав за незаборав.

Колеге из Рас Лануфа – Етилен

(42/200336)

Тужна срца обавештавамо родбину, при-

јатеље и познанике да је 4. јула  2015, у 59.

години, преминуо наш вољени супруг и

отац

ДРАГАН ПРША
1956–2015.

С љубављу, поносом и поштовањем чува-

ћемо га од заборава.

Ожалошћени: супруга МАРИНА и ћерка

ЗОРАНА

(49/200378)

Последњи поздрав зету

ДРАГАНУ

Увек ћемо те носити у нашим срцима.

Твоји: ташта ДРАГИЦА, свастике ЉУБИЦА 

и БРАНКА и зетови СЛОБОДАН и ВЕЉКО
(50/200378)

Последњи поздрав ком-

шији

ДРАГАНУ

од станара Кућног 

савета зграде 

у Ослобођења 27.

(74/200444)

ДРАГОСЛАВ ВУКОВИЋ

Почивај у миру драги комшија!

Породица РАЂЕНОВИЋ, РИБИЋ и ЈОВИЧИЋ
(91/200485)

7. јула 2015, у 76. годи-

ни, преминула је наша

ЈЕЛИСАВЕТА 

НИКОЛИЋ

1939–2015.

Сахрана ће се обавити

9. јула 2015, у 16 сати,

на Католичком гробљу,

у Панчеву.

Ожалошћени: синови

ШАНДОР, ЗОРАН, 

БОБАН и ДРАГАН 

и ћерка ДАДА 

с породицама

(106/200558)

НЕМАЊА 

ДАКИЋ

1989–2015.

Живиш у нашим срци-

ма. Време те не пушта

забораву.

Твоји најмилији

(107/200573)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 20, 

а осталим радним
данима

од 8 до 13 сати
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13. јула 2015. године на-

вршава се пет тужних и

тешких година од пре-

раног одласка нашег

вољеног сина, брата и

унука

БРАНКО 

АЏАИП 

АЏО

Никада те неће 

заборавити и прежали-

ти твоји: тата 

РАДОВАН, мама 

РУЖИЦА, брат ЗОРАН

и деда БРАНКО.

(28/200287)

МИЛАН 

ГАЈИЋ

1929–2013.

У срцу те носимо, од за-

борава чувамо. Почивај

у миру!

Сестре АНЂА, МИРА

и ДРАГИЦА 

и брат ДУШАН

(29/200292)

У недељу, 12. јула 2015, навршава се четрдесет

тужних дана откад је свој живот трагично изгу-

био

ДОМИНИК БОЉАНАЦ
Вољени сине, љубав према теби је превелика,

бол претешка, туга за тобом вечна.

Било је лепо волети те, тешко изгубити, а најте-

же без тебе живети.

Воле те заувек мама АНЕТА и тата ПАЈА.
(33/200325)

ДОМИНИК

Време неће избрисати сећање на тебе. Заувек

ћеш бити у срцима твоје фамилије.

Тетка ДОРИНА, теча БОРА, браћа ДАНИЕЛ 

и НЕНАД и снаја МАРИНА
(34/200325)

ДОМИНИК

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Тетка ВИОЛЕТА и брат ДАВИД
(35/300325)

Вољени унук

ДОМИНИК

Поносни смо што смо те имали, а тужни што смо

те изгубили.

Баба МАРИНКА и деда АРУН
(36/300325)

Сећање на нашу драгу снају

ЗЛАТА МАРКОВ
2013–2015.

Заове ЗОРА и ВЕРА
(37/200327)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ће

се у суботу, 11. јула, у 10 сати, гробљу у

Омољици, одржати годишњи помен на-

шем драгом

МИЛОЈУ НИКОЛИЋУ

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Твоји најмилији

(44/200350)

11. јула навршавају се четири године откако није с нама наш драги

ДУШАН РАШЕТА
2011–2015.

Много је разлога да те вечно памтимо, с поносом и захвалношћу
помињемо и с поштовањем од заборава чувамо.

Твоји најмилији: супруга ДРАГИЦА, син МАРКО, ћерка 
МАРИЈАНА, зет ДАГАН, снаја ИВАНА и унучад ИСИДОРА, 

ЕМИЛИЈА, ДАНИЛО, ЛАЗАР и ДУШАН

(45/260358)

СЕЋАЊЕ

ДУШАН 

РАШЕТА

С љубављу чувамо успо-

мену на тебе.

Твоји: НИНА, 

ДЕНЧИЋИ

и САВАНОВИЋИ

(46/200358)

Двогодишњи помен

ЗЛАТА 

МАРКОВ

1932–2013.

Успомену на тебе чу-

вам.

Супруг БОЖА

(56/200389)

10. јула су две године

откако није с нама наша

мајка и бака

ЗЛАТА 

МАРКОВ

1932–2013.

Време неумитно прола-

зи, једнако нам и даље

недостаје.

Ћерке ЖИВАНА 

и ЗОРИЦА 

с породицама

(57/200389)

14. јула навршава се де-

вет година од смрти во-

љене супруге и мајке

др РАДОВАНКЕ 

ДЕЈАНОВИЋ

Супруг и ћерке

(61/200403)

СЕЋАЊЕ

ВИКТОР ЛЕВЕР

1996–2015.

Заувек ћеш живети у на-

ма, јер си живео за нас.

Супруга МИЛЕВА 

и ћерке ВЕСНА 

и ЈАСНИЦА 

с породицама

(67/200416)

Прошло је дванаест година откако није с нама

наша

СТОЈАНКА МИРИЧИЋ
2003–2015.

Твоје име је наш понос!

Твоји: супруг ЂУРИЦА, син ДРАГАН и ћерка

МАРИНА
(68/200423)

ЈЕЛЕНА ДАНГУБИЋ
рођ. Јовичин

Недостајеш нам.
Чувамо те у срцима.

Твоја породица

(12/200194)

Драга наша

ЛИДИЈА САБОВЉЕВ
рођ. Стојановски

13. VII 2004 – 13. VII 2015.
Једнаест година успомене делимо, а тугу сами
носимо, јер је она део нас.

Много, много недостајеш... мами ЗЛАТИ, тати
КИРИ, супругу ДУШАНУ, ћерки ДУШАНИ 

и свекрви НАДИ
(69/200430)

ЛИДИЈА

Заувек ћемо те волети и

чувати од заборава.

НЕША, ЛУЛА 

и МИЛАН

(70/200430)

Поштованом

ДУШАНУ РАШЕТИ
Кажу све је исто!
Није... недостајеш.

ЗОРАНА и РАДЕ

(97/1200501)

АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ
12. VII 2011 – 2015.

С поносом те помињемо, а с тугом и даље живимо.

Твоји најмилији

(96/200498)

13. јула 2015, у 10.30, да-

ваћемо четрдесетоднев-

ни помен нашој мајци

баки

ЉУБИЦИ 

КРУДУЉ

Много нам недостајеш.

Твоји синови МИЛЕ 

и ПЕРА с породицама

(80/200453)
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СЕЋАЊЕ

СЛАВИЦА 

АНЂЕЛОВИЋ

2009–2015.

Увек ћеш бити с нама.

Супруг ЋИРА 

и син БОЈАН

(1/200164)

Прошло је тужних четрдесет дана откад

није с нама наша драга мама

БЕЖИКА ВЕЛИКИНАЦ
1932–2015.

Тог дана обићи ћемо њен гроб и положи-

ти цвеће које је толико волела. 

С љубављу ћерке ВЕРИЦА 

и ЈЕЛИЦА с породицама

(2/200168)

МИЛОИЦА БУБОЊА

2. јула 2015. навршавају се две године от-

кад си отишао без поздрава и повратка, а

нас си оставио у вечном болу и тузи.

Твоји најмилији

(3/199650)

СЕЋАЊЕ

ВЛАДИМИР 

ПЕТРОВИЋ

9. I 2015 – 9. VII 2015.

Твоји: ДРАГАН 

и НАТАША

(4/200172)

Навршава се шест месеци откад није с нама на-

ша супруга и мајка

ВУКИЦА ЖЕБЕЉАН

Ожалошћен супруг са синовима ГОРАНОМ 

и БАТОМ.
(10/200191)

16. јула 2015. ће бити тридесет година од

дана када је трагичном грешком „некога”

у панчевачкој болници изгубио живот

наш

МИРОСЛАВ ЛУЈИЋ МИРКО
Пренећемо успомене на нашу децу, унуке

и праунуке.

Никада га неће заборавити супруга 

РУЖИЦА, кћи ДРАГАНА 

и син БРАНИСЛАВ.

(11/200192)

9. јула навршава се ше-

ст година откако ниси

међу нама.

МИЛЕНА 

ЧАКОВАН

Године пролазе, а бол и

туга у нашим срцима

остаје.

Твоји најмилији

(13/200212)

11. јула 2015. навршава се пет година откако ни-

је с нама наш драги и вољени

ВЛАЈКО ТАСИЋ

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Твоји најмилији
(14/200215)

13. јула 2015. године на-

вршава се шест месеци

откако је преминула на-

ша супруга, мајка, све-

крва и бака

ПАУНА 

ВОШТИНАР

1935–2015.

Супруг ВАСИЛИЈЕ, син

ДОРЕЛ с породицом 

и ћерка ДОРИНА

с породицом

(15/200224)

У петак, 10. јула, у 10 сати, на Новом гробљу, да-

ваћемо четрдесетодневни помен нашем драгом

МИЛОВАН ВАСИЋ МИЋА

Много нам недостајеш.

Твоји најмилији: супруга МИЦА, ћерке 

ЉИЉАНА и БИЉАНА, унуци СРЂАН, МИЛОШ,

МЛАДЕН и НАТАЛИЈА 

и зетови ВЛАДИЦА и БОРА
(16/200230)

11. јула 2015, у 11 сати, на гробљу Котеж, даваће-

мо четрдесет дана откако више није с нама наш

вољени

БРАНИСЛАВ НИЋИФОРОВИЋ
1931–2015.

Ћерка ВЕСНА, син ЗОРАН, снаја БИЉАНА, зет

НЕНАД, унука ИСИДОРА и унук ЛУКА
(18/200232)

Навршило се петнаест година од смрти

АЛЕКСАНДРА ИЛИНА МИШЕ
дипл. инж. агрономије

Живиш у нашим мислима.
Породица

(19/200236)

9. јула 2015. навршава
се осам година откако
нас је напустила наша
драга мајка

ДРАГА ЛАЛИЋ
2007–2016.

Била си наш велики
ослонац и понос што
смо те имали.
С љубављу син МИЛАН

ЛАЛИЋ и ћерка МИРЈАНА
ДИМИТРОВСКИ 

с породицама
(23/200254)

Обавештавамо родбину

и пријатеље да се 8. јула

навршило четрдесет да-

на откако није с нама

наша драга мајка и бака

МАРИЈА

МИРОСАВЉЕВИЋ 

МАЦА

рођ. Гргић

26. V 1925 – 29. V 2015.

Тугују за њом и носе је

у срцима 

њени најмилији.

(24/200272)

СЕЋАЊЕ

на нашу драгу супругу, мајку и баку

МИЛОСАВУ ТЕЛЕБАК
11. VII 2010 – 11. VII 2015.

С љубављу 

породица
(30/200295)

Две тужне године није с

нама

ЈОВАН 

СТОЈАНОВИЋ

Постоји нешто што не

умире, то је љубав и се-

ћање на тебе.

Супруга МИЛУНКА и

син ЗОРАН с породицом

(32/200302)

У суботу, 11. јула, у 10.30, даћемо шестомесечни

помен нашем супругу, оцу, деди и брату

БРАНКУ ЦВЕТАНОВИЋУ

Време брзо пролази, оставио си оне који те воле

и никад те неће заборавити.

Породица
(27/200275)

10. јула навршиће се

шест месеци од смрти

нашег оца

РАДЕ 

МИЛОШЕВИЋ

Синови МИЛАН 

и БРАНИСЛАВ 

с породицама

(40/200331)

СЕЋАЊЕ

СПАСОЈЕ               ЗОРИЦА

БУКУР                 УГЉЕШИН
15. I 2009 – 15. VII 2015.       14. VII  2012 – 14. VII 2015.

Ваши најмилији
(43/200343)

16. јула 2015, у 11 сати, даваћемо помен нашем вољеном

ИВАН ПЕТРОВИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима. Памтимо те и поми-
њемо по добру.

Породица

(21/200250)



ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ХороскопВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

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

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Изненадни пут умногоме ће по-
реметити ваше планове и донеће
вам много породичних проблема
са старијим члановима. Немојте
доносити исхитрене одлуке – пу-
стите да се ситуација смири, па
онда реагујте.

Пред вама је једна динамична
седмица пуна пословних контака-
та. Бићете у жижи интересовања
и на љубавном плану. Пробајте
да направите селекцију удварача.
Мањи болови у ногама.

Сатурн је поново у вашем знаку
– овог пута као опомена да завр-
шите све што сте пропустили. Ви-
ше нема одлагања и пренемага-
ња. Напокон је време да изабе-
рете оно најбоље за себе.

Полако се враћате у равнотежу
у кругу породице, али ће вас
притискати новчани проблеми и
неспоразуми с колегама. Пове-
дите рачуна о главобољама. Пре-
контролишите вид.

Пред вама је сјајан период за
све пословне комбинације и вре-
ме вам иде наруку, па ћете ко-
начно завршити започето. Кон-
такти са странцима могу донети
ванредне приходе.

Доносите животну одлуку и на-
лазите се под великим стресом.
Ваш владар Јупитер вам отвара
многа врата, искористите бар
једна да коначно закорачите у
живот о коме сте сањали. Храбро
напред.

Будите овог пута мудри и опре-
зни и добро размислите пре него
што донесете важне животне од-
луке. Љубав вам полако отвара
врата, па искористите шансу. Пу-
стите партнера да води игру.

Помоћ пријатеља долази у пра-
вом тренутку и олакшаће вам до-
ношење једне важне одлуке. По-
држите партнера у његовим пла-
новима и видећете резултате већ
крајем године.

Волите интриге, а кад их нема,
не смета вам да их сами напра-
вите. Искористите све пословне
прилике које вам се пружају, по-
вољан период је до краја јула.
Преморени сте.

Чини вам се да вам време није
најбољи савезник, али то није
заиста тако. На клацкалици сте –
научите да се играте или ћете па-
сти. Усмерите сву своју менталну
и физичку снагу на себе. По-
словна понуда.

Уозбиљите се и крените да ре-
шавате ствари које су се нагоми-
лале. Решење стамбеног питања
је поново актуелно, па се активи-
рајте у вези с тим. Редовно мери-
те крвни притисак.

Превише снова нас некад ода-
љи од стварности и реалног са-
гледавања света. Слушајте парт-
нера кад вам говори. Пословне
прилике нису сјајне, али то не
треба да вас обесхрабри.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РОЂЕНИ

Добили ћерку
2. јуна: Ању – Сања и Марјан Станковић; 4. јуна: Христину – Јасна и Ђурица Милићев; 8. јуна: Хану

– Канагнит Буакам и Предраг Ђурђев; 10. јуна: Тару – Тања и Ранко Марчетић; 13. јуна: Xiaolei Zhang

– Xuefen Wang и Yanjun Zhang; 15. јуна: Иву – Сандра и Владимир Горданић, Софију – Оливера Вур-

деља и Милан Ваневски; 16. јуна: Лену – Ивана и Дејан Николић; 17. јуна: Хелену – Маја и Дарко Но-

ваков, Дуњу – Славица и Илија Трајановски; 19. јуна: Теодору – Марина и Давор Младеновски, Со-

њу – Мелита и Ненад Ћирковић; 20. јуна: Миону – Ивана Ивановски и Ненад Живанов, Анђелу – Ма-

рија Стаменковић и Вилмош Фораи; 22. јуна: Машу – Милица и Милан Крњајић;  23. јуна: Јану – Ана

Стојановић и Милан Тимотијевић, Дуњу – Јелена и Душан Рунић; 24. јуна: Анђелију – Весна и Виктор

Бранковић, Ирину – Елвира и Иван Биро; 25.јуна: Дуњу – Маја и Милош Поткоњак.

Добили сина
27. маја: Дамира Езела – Андреа и Золтан Ковач; 2. јуна: Теодора – Николета и Золтан Тот; 4.

јуна: Марка – Милица Поповић и Славољуб Цветковић; 6. јуна: Ивана – Сара Станојевић и Ни-

кола Ивановић; 10. јуна: Тадију – Александра Николић и Тодор Пејић; 12. јуна: Стефана – Јова-

на Грубјешић и Драган Перић, Ивана – Власта и Иван Петраш; 13. јуна: Филипа – Софија Буга-

ринов и Славко Журжуљ, Луку – Маја и Марко Петровић; 14. јуна: Лазара – Марија и Златко

Младеновић, Душана – Миља и Бојан Тонић; 16. јуна: Растка – Слађана Ристић и Александар

Кличарић, Огњена –  Биљана и Ђура Попов, Алексу – Зорица Савић и Миодраг Капетановић; 17.

јуна: Владимира – Љубица Стошић и Вуле Јовановић, Луку – Кристина и Далибор Крничан; 18.

јуна: Константина – Маријана Пауновић и Владислав Стојић; 19. јуна: Михајла – Сузана Живој-

новић и Милан Матијевић; 20. јуна: Драгана –  Моника и Срђан Шимшић; 21. јуна: Јована – Ми-

љана Перошевић и Никола Илић;  22. јуна: Вука – Јованка и Бојан Добрић, Николу – Ђурђина и

Ненад Јеличић; 24. јуна: Тадију – Кристина Мијуца Станојев и Богица Станојев, Симона Марка –

Рејчел Меј Руварац и Бојан Руварац, Матеју – Дијана Несторовић и Никола Стефановић; 25. ју-

на: Александра – Дејана и Саша Пушкарић; 27. јула: Павла – Јасмина и Алекса Миленковић.

ВЕНЧАНИ

25. јуна: Галија Казимирскаја и Ненад Лазић, Иванка Болдовина и Роман Болдовина, Анђе-

лика Насковски и Саша Дан; 27. јуна: Ивана Аћа и Илијас Пацавурас, Биљана Шинжар и Бо-

јан Босика, Весна Попин и Иван Иванов Владимиров, Ана Секулић и Бранислав Ђурин, Јова-

на Ђокић и Здравко Коруновски, Весна Шатлан и Вахе Оганисјан; 28. јуна: Маја Захаријев и

Горан Глигорић, Милица Перишић и Петар Радуловић, Милица Гајић и Љубомир Радојковић;

2. јула: Светлана Радак и Жарко Томин

УМРЛИ

23. јуна: Невенка Божић – 1945, Милоје Ивановић – 1944, Марија Тот – 1922; 24. јуна: Милан

Остојић – 1934, Никола Јованов – 1943, Розалија Ердељан – 1941; 25. јуна: Светозар Шећеров –

1933, Стојна Митевски – 1930; 26. јуна: Смиља Момчилов – 1931, Илија Хајдуков – 1954, Мили-

јана Стевовић – 1928; 27. јуна: Терезија Абаџин – 1934, Аница Ђурић – 1944, Јевросија Станко-

вић – 1933, Јелена Панајотовић – 1936, Танкосава Ћировић – 1939, Ката Папак – 1939, Елгола-

ни Тарек – 1990; 28. јуна: Споменка Николић – 1934; 29. јуна: Радосав Игњатовић – 1942, Игњат

Мандрешевић – 1952, Андраш Здимировић, Миленко Младеновић – 1956, Петар Ложајић – 1941,

Даница Михајловски – 1948, Мирослав Момчиловић – 1990, Михал Петровић – 1956; 30. јуна: Де-

јан Кнежевић – 1953, Драгица Станковић – 1931,Никола Врањковић – 1940; 1. јула: Драгослав

Стојановић – 1937, Момчило Костић – 1939, Милена Мургуљ – 1932, Александар Јовић – 1938, Ко-

винка Прекајски – 1933, Марина Петровић – 1941, Душан Мијић – 1939; 2. јула: Јакуб Потуралић

– 1931, Ондриш Холубек – 1938, Будимирка Карличић – 1953; 3. јула: Даница Јокић – 1925.

РЕШЕЊА – Скандинавка: монополизација, Исидора

Секулић, накане, утурити, имобилисати, им, мс, и, ца, о, атар,

Анев, лов, ати, Ипер, Илић, зера, зид, ад, ту, мозак, Церак,

Нарита, а, Исо, ол, линотип, Јелисејска поља, атаковати, Ирак.

Анаграм: баражна ватра. Коњићев скок: Човеку није жао што

је стар, већ је жао што више није млад.

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

Е Н И Г М А Т С К И К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

АНАГРАМ

КОЊИЋЕВ СКОК

С К А Н Д И Н А В К А

Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског

коња, почев од посебно обележеног поља, добићете једну

мудру мисао америчког писца Теодора Драјзера.

ЧО- -О ЈЕ НИ- -ЈЕ

ШТО -ЈЕ НИ- ЖА- СТАР,

ШТО -ВЕ- ВЕЋ ЖА- -ШЕ

МЛАД. -О ВИ- -КУ ЈЕ

ГРМИ АРТИЉЕРИЈА

А  НАБРА  ЖРТАВА

ЖИВЕЛА 12
ГОДИНА У
ПАНЧЕВУ

Умањивање
(лат.)

Троцифрени
број

Ниједна
особа

Избор,
селекција

Мали
шкотски коњ

Град у
Русији на

Оки

Шеста нота
музичке

скале

Име 
Христа

Притока
Мораче

Оштар
акценат

Девојчица
раставни
везник

Старо-
германски

народ

Бивши
фудбалер
„Звезде”
(Јован)

Стицање
права

монопола

КЊИЖЕВ-
НИЦА СА
СЛИКЕ

Науми
намере

Увући,
угурати

Трећи вокал

Учинити
непокретним

Именица
(скр.) 

Апарат за
анализу

Матица
српска (скр.)

Саставни
везник

Град у
Швајцарској

Симбол
калцијума

Предлог

Музички
комад за
вежбање

Сеоско
подручје

Бугарски
шахиста
(Асен)

Хватање или
убијанје
дивљачи

Део отплате
дуга

Разни
облици истог

елемента

Коњи
(песн.)

Француска
глумица
(Изабел)

Фолк певач
(Мирослав)

Трун, мрва
(турц.)

Преграда од
цигала

Експлоз.
средство

Део 
ока

Акционарско
друштво

(скр.)

На том
месту

Филмска
улога

У страну,
постранице

Симбол
Азота

Град у
Белгији

Део Главе

Риста
одмила

Део
Београда

Токијски
аеродром

Бугарска
монета

Ампер

Име писца
Еренбурга

Исидор
одмила 

Упиши: О, Л.

Испитна ко-
мисија (скр.)

Штампарска
машина

Лична
заменица

Чувена
париска
авенија

Силовито
нападати

Држава у
Азији



Почетком лета на пољима и
ливадама процвета и замири-
ше ивањско цвеће. У Долову је
пре нешто више од деценије и
по процветала и замирисала
манифестација која носи име
овог цвећа, а негује се и данас.

Први јулски дани у Долову са-
да су већ традиционално ре-
зервисани за манифестацију
„Ивањско цвеће”, која је ове
године прославила и мали ју-
билеј – петнаест година по-
стојања. Уз садржајан про-
грам од 2. до 7 јула приказано
је шаренило и богатство, пре

свега, дечјег фолклора и ства-
ралаштва.

КУД „Аксентије Максимо-
вић”, на челу са Жељком Ив-
ковићем, уз помоћ Градске
управе и већих и мањих спон-
зора, стоји и иза овогодишње
организације дечјег дружења.
Програм је почео у четвртак,
2. јула, на платоу испред доло-
вачког Дома културе, где су
Мирослав Жужић, Зоран Ро-
тар и Петар Павлов, уз пратњу
тамбураша, кроз песму и при-
чу, евоцирали своје успомене
и оне које су чули од предака
о старом Долову и Банату. Су-

ботње преподне 4. јула било је
резервисано за дан ратара и
презентацију свег богатсва ко-
је нам стиже с банатских ора-
ница. 

Парком се из центра села
ширио мирис штрудли које су
припремиле „Доловке”, пога-
ча и пецива из удружења

„Агрологистик”, као и разних
других ђаконија, које су могле
да се залију добрим домаћим
вином Лазара Пејчића, члана
удружења „Свети Трифун”. За
то време с разгласа испред ло-
калне културне установе ши-
риле су се лаке банатске ноте,
док је у малој сали поменуте

установе одржана трибина о
потенцијалима овог подне-
бља, како ратарским тако и
туристичким.

Касни вечерњи сати у неде-
љу, 5. јула, били су опет резер-
висани за добру музику, овог
пута у извођењу оркестра „Ба-
натик 5”, који је својим аутен-

тичним инструментима разга-
лио присутне испред Дома
културе. Предвечерје уочи
празника, у понедељак, 6. ју-
ла, било је по обичају шарено
и весело како само малишани
могу да уприличе. Они су у
народној ношњи плели венце
од цвећа у порти Велике цр-
кве, а затим су приказали и
богатство фолклорне игре.

Дечје шаренило наставило
се и сутрадан, на сам Ивањдан,
у уторак, 7. јула, када је упри-
личен фестивалски дан. Од
раних поподневних сати при-
стизали су аутобуси пуни деце
из разних крајева Србије. Око
18 сати они су се окупили ис-
пред основне школе и проде-
филовали у својим ношњама
централним доловачким ули-
цама, зауставивши се испред
Велике цркве, где су добили
благослов свештеника и на-
кратко показали своје играчко
умеће, које су мало касније
приказали у пуном сјају на на-
ступима у балон-хали.

Дружење је трајало до ка-
сних вечерњих сати, уз задо-
вољство учесника и организа-
тора, као и наду да ће се опет
дружити, ако не раније, онда
бар за годину дана.

Н. Р.

Плетење венаца

Дефиле учесника

ДОЛОВАЧКО ИВАЊСКО ЦВЕЋЕ

Уживање за сва чула

скинуо мајицу и више није
стао, као ни већински део пу-
блике те вечери, који је стр-
пљиво дочекао своје идоле. На
стотине њих су на себи имали
мајице култног шабачког
панк-рок састава, али их нису
штедели у шуткама уз „Она
мисли да зна” и „У магнове-
њу”, а ултимативни хит „Ања,
волим те” изведен је два пута,
чиме је услишена молба орга-
низатора. То не треба да чуди
будући да су „Гоблини” деве-
десетих година у два наврата
свирали у старчевачком пар-
ку, на тадашњим окупљањима
под називом ТРАС (Тренуци
рокенрол акције у Старчеву).

То је већ сува историја, а
ова, још једна свирка за неза-
борав, на маестралан начин је
затворила седми „Екс-Ју рок
фест” и најавила следеће,
осмо окупљање рокера на ста-
ром месту... 

Ј. Филиповић

Г. Николић

дашње државе, већ и у мно-
гим животима. То се јасно
дало осетити те дивне стар-
чевачке вечери...

А онда, за сам крај – прави
зачин на већ укусној шпецији.
И то врео до те мере да је у мо-
менту убрзао пулс, размрдао
крв у жилама и изазвао еруп-
цију енергије. У преводу, на-
ступили су „Гоблини”. Шта ре-
ћи кад је фронтмен Бранко
Голубовић Голуб (за ову при-
лику је допутовао чак из Ери-
треје) већ након друге нумере
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Седми „Екс-Ју рок фест” по-
нудио је за сваког по нешто.
Преко две хиљаде људи је у
предивној вечери имало више
него разноврстан избор.

Љубитељи босанске шеге су
се веселили с „Нервозним по-
штаром”, поштоваоци ново-
таласних осамдесетих су пе-
вали хитове „Филма” са жи-
вом легендом Јуром Стубли-
ћем, а млади бунтовници су
киптели од енергије уз тре-
нутно најатрактивнији панк
бенд са ових простора – „Го-
блине”.

Због свега тога, још једном
треба подвући – још живи дух
екс-Ју-рокенролски.

Једна од најмасовнијих му-
зичких манифестација у
окружењу – „Екс-Ју рок фест”
одржана је седми пут у субо-
ту, 4. јула, на Општинском
стадиону у Старчеву.

Дан је био изузетан, а мно-
гобројне придошлице са обе-
лежјима омиљених група на
себи преплавиле су центар
поменутог места још у раним
послеподневним сатима, што
је указивало на то да је на по-
молу одлична журка. То се
убрзо показало тачним, јер су
љубитељи урбане свирке, не-
дуго након отварања капија,
за сеоске прилике импозант-
ног објекта, почели да пуне
травнати простор испред упе-
чатљиве бине.

Руле динамиташ
Нешто пре сумрака легендар-
ни Влада Јанковић Џет по-
звао је на стејџ прву од чети-
ри предгрупе. Био је то састав
из Бешке под називом „По
кратком поступку”, чија се

ОДРЖАН СЕДМИ „ЕКС-ЈУ РОК ФЕСТ”

ДОШЛИ ИЗ СНОВА И НАПРАВИЛИ МАГНОВЕЊЕ

бујале. Ретко ко из те умет-
нички берићетне новотала-
сне епохе није доживљавао
романтичне тренутке уз „Љу-
бав је закон”, „Сјећам се пр-
вог пољупца” и „Доћи ћу ти у
сновима” или ђускао на жу-
ровима уз „Замисли живот у
ритму музике за плес” и „За-
једно”. Једном речју, „Филм”
је оставио неизбрисив траг не
само на музичкој сцени нека-

свирка одликовала чврстим
звуком. Након њих ређали су
се већ прекаљени локални
бендови. „Резервни састав”
извео је препознатљив репер-
тоар домаћих ствари, музику
која потиче из делте Мисиси-
пија „испоручивали” су „Blues
Delivers”, a ауторске панк ну-
мере, попут песaмa „Балега-
ри” или „Мали парадајз”, „от-
прашио” је редовни учесник
ове феште – „Креативни не-
ред”, што је изазвало позитив-
не реакције још увек мало-
бројне публике.

А онда је кренуо босански
удео у екс-Ју рок забави илити
прави-правцати дернек, због
чега су у Старчево по’итали
бројни обожаваоци (било их
је чак и из Загреба). Наступи-
ла је једна од јединственијих
музичких појава са ових про-
стора. Наравно, реч је о „Нер-

возном поштару”, који је сре-
дином осамдесетих година
настао фузијом хеви метала и
народњака, што је дотад био
незамислив фазон. Један од
протагониста тог чина био је
Рустем Незировић Руле, који
је на почетку отпевао нумеру
„Салко динамиташ”. Ређали
су се и други хитови, а раја је
хорски отпевала „Циркус Ко-
лорадо” и „Ми смо дрвосјече”.

Јурине емоције 
и двострука Ања
Шмек осамдесетих употпу-
нио је хедлајнер вечери Јура
Стублић, који је некадашњом
Југом жарио још од 1979. го-
дине. Иако видно успорен,
понекад и помало незграп-
них покрета, овај добрано
времешни загребачки рокер
се још увек служи „добрим
гласом”, па су с првим такто-
вима емоције неслућено на-

ННИИШШТТАА  ББЕЕЗЗ  ППРРИИЈЈААТТЕЕЉЉАА

Да седми „Екс-Ју рок фест” протекне готово савршено (а

није било ни најмањег инцидента) побринули се организа-

тори – Креативни културни клуб, Агенција „Лонг плеј”, Дом

културе и Одред извиђача „Надел”.

Овако грандиозна манифестација је незамислива без

пријатеља фестивала, као што су НИС, покрајински секре-

таријати за омладину и привреду, Град Панчево, Месна за-

једница Старчево...

Замисли живот у Јурином ритму из осамдесетих Увек опуштени нервозни поштари

Ерупција „гоблинске” енергије

Бунтовници с „дебелим” разлогом
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ЛЕТО У ПРИРОДИ

Планинарско друштво „Јеле-
нак” годинама организује пе-
шачке туре не само по ближој
и даљој околини већ широм
Србије, па и ван граница. Тим
поводом се последњег викен-
да у јуну двадесетак чланова
запутило на југозапад наше
земље, ка Новој Вароши, како
би удахнуло мало чистог ки-
сеоника и уживало у природ-
ним лепотама које окружују
тај градић.

Група Панчеваца је у субо-
ту, 27. јуна, око поднева, сти-
гла у подножје Златара и не-
дуго затим почела да се пење
према врху Велика Кршева.
Старт је био код хотела „Па-
норама”, а стаза од око 18 ки-
лометара, уз успон од 500 ме-
тара, махом иде кроз шуму.
Пејзаж је карактеристичан по
густим, пре свега боровим шу-
мама. За разлику од Златибо-
ра или Копаоника, природа је
малтене нетакнута; испрепле-
тана ливадама богатим вели-
ком количином лековитог би-
ља – од мајчине душице до
дивље нане, а планина није
пренасељена. Укратко, као
створена је за планинарење.
Љубитеље природе је додатно
осоколило предивно, готово
идеално време. Након осваја-
ња врха уследио је силазак с
друге стране, низ падину, коју

одликује бујна вегетација. Бо-
љи познаваоци Златара кажу
да је стоке знатно мање, па го-
тово да нема испаше, а самим
тим трава углавном није поко-
шена. Упркос томе сви уче-
сници су успешно савладали
трасу за око шест сати пеша-
чења, а на одредиште су сти-
гли у две групе, уз помоћ исто
толико водича.

Потом су се панчевачки
планинари спустили у Нову
Варош, где су и заноћили, а
слободно време су искористи-
ли да прошетају тим симпа-
тичним градићем. Ујутро се
група запутила до села Гуја-
ничка Мала, код породице за-
нимљивог презимена, која се
бави сеоским туризмом. Гуја-
ничићи су им разгалили душе
и за доручак припремили све
саме домаће производе – питу
од хељде, сир, кајмак, кисело

млеко... У близини се налази и
леп видиковац, у чијем окру-
жењу је организована шетња

стазом дужине око десет ки-
лометара, у коју спада и пре-
лазак Паулића моста преко
Увца. Нажалост, у недељу је
било изузетно ружно време,
па је планирана вожња бро-
дом Увачким језером отпала.
Како је у том рејону и стани-
ште белоглавих супова, те го-
ростасне птице су, без обзира
на кишу и ветар, упадљиво па-
рале небо.

Занимљиво је истаћи да је
целокупно путовање коштало
3.300 динара, што подразуме-
ва превоз, храну и одличан
смештај у Новој Вароши.

„Јеленак” ће и наредних ви-
кенда организовати неке нове
акције. Сви заинтересовани су
добродошли, а једини услов је
да се учлане у поменуто пла-
нинарско друштво.

„ЈЕЛЕНАК” У АКЦИЈИ

Панчевци „удахнули” Златар и Увац Не купуј – удоми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац” ор-
ганизују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке не-
деље биће представљени љубимци за бесплатно удомљава-
ње, односно објављене њихове фотографије са основним по-
дацима.

Нови власници ће потписивати уговор којим ће се обаве-
зати на то да ће својим будућим љубимцима пружити аде-
кватну негу.

Лабрадорка
Прелепа лабрадорка про-
нађена је на улици пре не-
колико дана, али се нико
није јавио да је преузме.
Претпоставља се да је ста-
ра око три године, а веома
је послушна и мирна.

Налази се у градском
прихватилишту и уколико
је неко препозна или жели
да је удоми, може се јавити
на број телефона 352-148.

Малишани
Несташни и весели мали-
шани, који у себи имају
крв басета, биће поклоње-
ни одговорним људима ко-
ји ће о њима савесно води-
ти бригу.

Стари су око два и по ме-
сеца, а обавезно је потписи-
вање уговора о удомљавању и
одговорном власништву.

ААККЦЦИИЈЈАА  „„ППААННЧЧЕЕВВЦЦАА””  ИИ  УУДДРРУУЖЖЕЕЊЊАА  „„ЉЉУУББИИММЦЦИИ””

Након усвајања могуће је обавити бесплатну стерилиза-
цију удомљене животиње. Све информације се могу

добити на телефон 064/21-74-880 или на имејл адреси 
ljubimci@gmail.com.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

Одржана је и седамнаеста та-
мишка регата, као и увек – од
Јаше Томића до Панчева.
Учествовало је једанаест ча-
маца, а у четири дана, од 2.
до 6. јула, веслало је близу
тридесет љубитеља природе и
рекреације.

Овај смео подухват је и ове
године, уз логистичку помоћ
Веслачког клуба „Тамиш”, ор-
ганизовао Клуб „Авантура
4х4”, чији су чланови све тро-
шкове финансирали из својих
џепова.

Поред дружења, рекреаци-
је и уживања у природи, циљ
им је био и да укажу на про-
падање прелепе реке каква је
Тамиш.

И требало би све да учинимо
да такав – чаробан и остане...

Седамнаеста тамишка регата
стартовала је, као и увек од
Јаше Томића, одакле је у че-
твртак, 2. јула, двадесет ше-
сторо љубитеља спорта и при-
роде завеслало ка нашем гра-
ду. У једанаест чамаца, тач-
није у труистичко-рекреатив-
ним индијанским кануима,
врло стабилним и безбедним,
било је распоређено махом по
две особе, а већину учесника
чинили су Панчевци, уз че-
творицу Београђана и једног

Смедереваца. Многи су се,
због обавеза и других разлога,
прикључили на наредним де-
оницама.

Јован Опачић, један од
главних организатора, каже
да је током четири дана пре-
ваљивано по тридесетак кило-
метара, а кретало од 9 сати,
након спремања кампа и до-
ручка. Веслало се до око 16
сати, уз неизбежне паузе које
су можда биле и најинтере-
сантније.

– Пристајали смо на обалу
како бисмо поразговарали с
камперима, који би нас поча-
стили освежењима. У неким

местима, као што је Сечањ,
обавезно би нас дочекали на
плажи, што годинама попри-
ма све већи значај, будући да
се наш долазак уклапа у њихо-
ву манифестацију. Лепо је и у
Ботошу, где нас уз тамбураше
обавезно дочека тамошње
удружење домаћица. Увек је
веома весело, а примарни циљ
је дружење – сабира утиске
Опачић.

Другог дана веслачи су па-
узирали у Орловату и Сефке-
рину, а законачили су у Фар-
каждину. Веома интересант-
на је плажа код Сакуле, са

скакаоницама и тобоганом,
где се остаје пар сати. Зани-
мљива локација је и након
бране у Опову, где је неизве-
сно да ли ће бити бити отво-
рена устава, што је овог пута
био случај, за разлику од
бране у Ботошу, где се по
правилу пловила морају пре-
носити.

– Код Сефкерина је по-
следње коначиште, а људима
буде некако жао што се бли-
жи растанак, па многи остану
до касно не би ли се што ду-
же дружили. Одатле смо кре-
нули ка глогоњској плажи
која и прилично непристу-
пачна због блата, док на ја-

бучкој, што је пријатно изне-
нађење, преовлађује песак,
који Тамиш сам навлачи.
Одакле и на који начин те-
шко је рећи, јер та река због
брана углавном носи муљ. И
тако смо, у лаганом темпу,
стигли у Панчево и, по пра-
вилу, овогодишњу регату за-
вршили у веслачком клубу –
истиче Опачић.

Напослетку, општи је за-
кључак да је основна каракте-
ристика ове регате била од-
лична атмосфера – сваког тре-
нутка сви су били добро рас-
положени.

А како и не би, кад су им све
те лепоте на располагању...

ГГУУББИИММОО  ЛЛИИ  ТТААММИИШШ??!!

Главни организатор Јован Опачић, који је с петнаестак са-

радника учинио велики напор да све протекне беспрекор-

но, извео је и неке забрињавајуће закључке:

– Јасно нам је да се Тамиш мења на горе, јер се од бо-

тошке бране таложи силан муљ, а река одатле нема довољ-

ну количину воде, па га, поред муља, осваја и барско ра-

стиње. Надомак града уочавамо и бројне канализационе

испусте, што је алармантно, јер нисмо баш уверени да су то

изливи кишне канализације. Поред тога, сви угоститељски

објекти фекалије директно испуштају у реку. Мислим да ти-

ме губимо Тамиш...

ННИИШШТТАА  ББЕЕЗЗ  ЛЛЕЕППШШЕЕГГ  ППООЛЛАА

Организаторе посебно радује све веће учешће припадница

лепшег пола различитих старосних доби.

Поред две петнаестогодишњакиње – Иве и Анабеле, ко-

ја је у Сефкерину уз торту, свећице и песму прославила ро-

ђендан, ту је била и Гордана Крстић, некадашња шампион-

ка државе у пливању, која јој је ово био десети пут да уче-

ствује. Кад је о томе реч, вреди истаћи да је, поред Јована

Опачића, који никад није одсуствовао, Јован Богићевић Бо-

ги имао петнаест наступа.

Занимљиво је да је на последњој деоници од Сефкери-

на, заједно с ћеркицама од пет и седам година, учествовао

и власник ресторана „Шајка” – Бојан Герстнер.

ОДРЖАНА ЈОШ ЈЕДНА ТАМИШКА РЕГАТА

ВЕСЛАЛО СЕ ЗА ОЧУВАЊЕ ПРЕЛЕПЕ РЕКЕ



МАРКO ОПЕТ НАЈБОЉИ
Протекла два викен-
да била су веома до-
бра за нашег младог
суграђанина, шахисту
Марка Милановића.

Он је најпре три-
јумфовао на кадет-
ском такмичењу у Бе-
ограду, где је оства-
рио пет победа у пет
партија, а потом се
окитио још једном
шампионском титу-
лом. На меморијал-
ном турниру „Алек-
сандар Црнобрња”
Марко се надметао с деча-
цима две године старијим
од себе. Одиграо је седам
партија и остварио сјајан

скор – шест победа и реми.
Довољно за нови, највред-
нији трофеј.

Браво, Марко. А. Ж.

НАЈМАСОВНИЈЕ ТАКМИЧЕЊЕ У РУКОМЕТУ

ЈУНИОРИ ДИНАМА ОСВОЈИЛИ КУП

Четвртак, 9. јул 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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ММаатт  уу  ддвваа  ппооттееззаа
(решење из прошлог броја: Дд2)

ИИззббоорр  РР..  РРааддоојјееввиићћ

ШАХОВСКИ КУТАК

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ставу Динама, а Буњевчевић,
Стојановић, Петровић, те гол-
мани Јандрић и Радовановић,
нису будућност, већ сада-
шњост ове спортске дружине.

Била је ово веома дуга и на-
порна година за младиће који
стасавају у врхунске спортисте.
Сада следи заслужени одмор, а
затим почетак припрема за на-
редну сезону. РК Динамо с пра-
вом жели напредак, па се треба
надати успеху у Супер Б лиги,
који би донео повратак Динама
на велику рукометну сцену Ср-
бије, где му је и место.

С. Дамјанов

чевци више него надмоћни у
односу на остале тимове.

Не умањујући значај оста-
лих екипа, можемо констато-
вати да су за Буњевчевића и
његове саиграче проблеми би-
ли решени после победа у че-
твртфиналу и полуфиналу,
када су били бољи од Војводи-
не и Синђелића. Динамо је у
завршници најмасовнијег
спортског надметања у нашој
земљи играо у саставу: Ми-
лош Јандрић, Миломир Радо-
вановић, Стефан Шапоњић,
Миљан Буњевчевић, Јован
Стојановић, Милош Петро-
вић, Петар Тодоровић, Лука

Сјајни Панчевци 
декласирали ривале
у завршници турнира

Миљан Буњевчевић
најбољи актер

Рукометаши Динама рођени
1996. године и млађи оства-
рили су сјајан успех. Они су
прошлог викенда у месту Вра-
неши надомак Врњачке Бање
учествовали у завршници Ку-
па Србије и освојили вредан
трофеј.

Панчевци су најпре у суботу,
4. јула, победили нишки Желе-
зничар с 32:20, а потом су у фи-
налу били убедљиви и против
Аса из Београда, савладавши га
с 35:27. Момцима из нашега
града победнички пехар је уру-
чио Владислав Јовановић, ди-
ректор Суперлиге, а према оце-
ни стручног жирија, за најбо-
љег играча је проглашен Ми-
љан Буњевчевић, десни бек Ди-
нама. Ово је један од вреднијих
резултата које су остварили да-
ровити спортисти реномираног
колектива из Панчева. Потврда
да је реч о веома талентованој
генерацији, стигла је у право
време, а по играма приказаним
у спортској дворани ОШ „Бран-
ко Радичевић” у Вранешима,
свима је било јасно да су Пан-

Триатлон клуб Тамиш из на-
шега града био је 28. јуна до-
маћин и организатор Првен-
ства Србије у акватлону. Над-
метало се око 100 учесника, у
свим узрасним категоријама,
који су пред великим бројем
гледалаца још једном исказа-
ли свој таленат.

У надметању нада (такми-
чари рођени од 2000. до 2003.
године) такмичари су плива-
ли 500 метара и трчали 2,5
километра. Најбржи су били
Душан Стојадиновић из ТК-а
Тамиш и Анђелка Божић из
Ваљева. Од 36 пријављених,
трку је започело и завршило
30 такмичара.

Главна трка дана почела је
тачно у подне, а на старту су

се нашли најбољи такмичари
у јуниорској, сениорској и ве-
теранској конкуренцији. Уче-

сници су морали да преплива-
ју један километар, али и да
претрче 5.000 метара. Као и

увек, било је врло динамично
у трци сениора, а највредније
трофеје су освојили Милан
Томин из Новог Сада и Вида
Медић, чланица ТК-а Тамиш.

Милан је био најбржи и у
надметању јуниора, а у жен-
ској конкуренцији је тријум-
фовала Славица Божић из Ва-
љева. Код ветерана су најбржи
били домаћи такмичари Гор-
дана Крстић и Марјан Лукић.

Наредно домаће искушење
за наше триатлонце биће Пр-
венство Србије у олимпијском
триатлону, 9. августа, на Власи-
ни. Пре тога ће чланови ТК-а
Тамиш учествовати на Првен-
ству Европе у Женеви, али и
на балканском шампионату у
Загребу. А. Ж.

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У АКВАТЛОНУ

ТАМИШ ОДЛИЧАН ДОМАЋИН

Крантић, Саша Петрешевић,
Данијел Лацко, Драган Ми-
ленковић, Јован Сремчевић,
Лука Јеремић, Лука Радова-
новић, Никола Радовановић и
Давид Пејић. Уместо Алек-
сандра Живковића, који је
био оправдано одсутан, екипу
је водио Горан Белић, а у
стручном штабу су били и
Бранко Радановић и Предраг
Младеновић. Сви они, као и
остатак руководства Динама,
заслужују похвале јер су на
одговоран начин испратили
једну добру генерацију. Од
набројаних играча, неки су
већ прикључени најјачем са-

ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ „ПАНЧЕВО 2015”

ФЕШН КЛУБ НАЈУСПЕШНИЈИ

Прошлог викенда је успешно
завршено још једно спортско
такмичење у нашем граду. У
организацији ГФС-а Панче-
во, која је била беспрекорна,
млади фудбалери ФК-а „Пе-
тар Урошев” освојили су пр-
во место у Лиги девет.

Реч је о популарном так-
мичењу које окупља све више
деце и фудбалских тренера.
Утакмице се играју на терену
умањених димензија у одно-
су на стандардна фудбалска
игралишта. Такође, голови су
мањи, а право да истрчи на
терен има само девет играча,
па је ово надметање зато и
добило име Лига девет. Пе-
тлићи су се такмичили преко
целе године, а финални део
је одржан на Градском стади-
ону у Панчеву, када су деча-

ци који наступају за ФК „Пе-
тар Урошев” потврдили да су
најбољи.

– Било је ово заиста зани-
мљиво и веома добро орга-
низовано такмичење за та-
лентоване фудбалере. Поно-
сни смо што су баш наша де-

ца најбоља међу својим вр-
шњацима, али овај тријумф
нас обавезује да још боље
радимо и наставимо започе-
ти пут и развој ових дечака –
нагласио је Немања Урошев,
први тренер победничког
тима.

ГФС Панчево је потврдио
да се у тој организацији ради
квалитетно и студиозно, па
не треба сумњати да ће тако
бити и у новој фудбалској се-
зони у нашем окружењу.

С. Д.

На овогодишњем, шестом
турниру у малом фудбалу
„Панчево 2015”, који је трајао
од 23. јуна до 1. јула, учество-
вало је 16 екипа. Најуспешни-
ји је био тим Фешн клуба, ко-
ји је у финалу савладао Кафе
Смајл са 4:2. У борби за треће
место Такси-петрол је са 4:3
победио Д-мобил.

За најбољег играча на тур-
ниру проглашен је Божидар
Симић, најсигурнији голман

био је Никола Митановски, а
најефикаснији стрелац Новак
Шалипуровић, који је пости-
гао 11 голова.

Награда за прво место изно-
сила је 100.000 динара, док је
вицешампион освојио 50.000,
а трећепласирани тим 25.000
динара. Све утакмице су оди-
гране на Спортском центру
„Младост”, а као и претходних
година, посећеност је била ве-
ома велика. А. Ж.

НАДМЕТАЊЕ НАЈМЛАЂИХ ФУДБАЛЕРА

ПОБЕДИО „ПЕТАР УРОШЕВ”

СРЕБРО ЗА ШК „СВЕТОЗАР ГЛИГОРИЋ ГЛИГА”
У организацији Ша-
ховског савеза Војво-
дине, прошлог викен-
да је у Каћу одржан
традиционалан тур-
нир под називом „Ви-
довдански куп”, који
је уједно био и екип-
ни шампионат наше
покрајине у убрзаном
шаху.

Играло се девет ко-
ла, на четири табле, а
учествовало је 30
екипа. ШК „Светозар
Глигорић Глига” из
нашега града је у веома јакој
конкуренцији освојио пехар
намењен вицешампиону.
Тим су сачињавали: браћа
Милован и Милоје Ратко-
вић, као и ФИДЕ мајстори

Коста Орлов и Бане Костић.
Шаховски клуб из Панче-

ва је, по традицији, увек по-
стизао запажене резултате
на том купу.

Првенство Војводине у кајаку
и кануу на мирним водама
одржано је прошлог викенда у
Бачкој Паланци, у организа-
цији Кајакашког савеза Војво-
дине и ККК-а Таркет. Учество-
вало је 28 екипа из наше по-
крајине, као и гости – репре-
зентација Турске и такмичари
из Бугарске, Хрватске и БиХ.

Првог дана такмичења, у
петак, 3. јула, одржане су ква-
лификационе трке, у суботу су
се надметали пионири и јуни-
ори, да би у недељном програ-
му снаге одмерили кадети и
сениори. Освајање медаља за
кајакаше ККК-а Панчево за-
почео је кадетски четверац у
саставу: Алекса Левнајић и

Данило, Лазар и Стефан Ле-
ковић, освојивши прво место
у трци на 1.000 м. Посада К-4
за јуниоре у трци на 500 м, у
саставу Алекса и Никола Лев-
најић и Данило и Лазар Леко-
вић, трећа је стигла на циљ.
Сениорски двоклек Крањчец–
Петрић освојио је бронзане
медаље на 500 и 1.000 м, да би
у спринтерској дисциплини
на 200 м био други, иза бугар-
ског чамца. Двосед кадета Д.
Лековић – А. Левнајић осво-
јио је сребро на 1.000 м и
бронзу на дупло краћој деони-
ци. У трци кануа једноклека
на 200 м Жељко Петрић је
освојио сребрну медаљу.

А. Ж.

ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У КАЈАКУ И КАНУУ

ТРОФЕЈИ ИЗ БАЧКЕ ПАЛАНКЕ
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Драгана Барбу,
ученица:

– Први део лета прово-
дим у Панчеву. Волим
да се играм у Градском
парку с друштвом. За
касније планирамо по-
родични одлазак у Вр-
њачку бању.

Милош Росић, 
кошаркаш:

– Док сам у Панчеву,
игра је у првом плану.
Играм с другарима ко-
шарку, а током лета ћу
сигурно ићи у Беч да
посетим родбину.

Барбара Тарноки,
ученица:

– Идем с другарицама
на базен и играм се на-
пољу, то је засад главна
забава. Колико знам,
треба да идемо у Дели-
блатску пешчару.

КАКО ПРОВOДИТЕ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

З. Компар З. Спремо

Вода је ипак вода

Већа невоља увек потире ону мању, баца је у страну и чини ма-

ње важном.

Ову филозофску мисао научно је потврдио и Амерички инсти-

тут за истраживање понашања, са седиштем у Санта Клари.

Зато и код нас, када температура пређе 40 степени Целзију-

са, нико не размишља о хлору, трихалометанима, амонијаку, ар-

сену и сличним егзотичним супстанцама.

Важно је само одврнути чесму и набацити воду на врат.

Пази, цистерна!?

Цистерне с водом које крстаре градом и којима је „Зеленило” по-

јило саднице, цвеће и остали зелениш доскора је мало ко приме-

ћивао.

А одскора се то из корена променило.

Сада кад пролазници, чак и на тропској температури, уоче

овај покретни резервоар, имају сасвим другачију асоцијацију.

Прво помисле: Опа! Да није опет неко с.... с водом!?

Право освежење

На превисоким температурама, када је напољу као у рерни, сва-

ко се освежава на свој начин.

Неко пивом, неко соковима, неко водом, неко глазговачом...

Мада, некад је тешко утврдити да ли је за право освежење бо-

љи сладолед или интимни женски разговор.

Увелико траје време годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан

примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Трг краља Петра I бр. 11, с личним

подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs фотографију

с летовања с назнаком где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 24.

септембра – награда је ваша.

P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Наградни конкурс

Живојине, 
Видосава, честитамо!
Од првог октобарског 

броја „Панчевац” ће стизати на

вашу адресу. 

Редакција

Нама је лепо, а вама шаљемо велики поздрав с погледом из хотела
„Молдова” (Јаш, Румунија) на сунцем обасјану цркву Светог Николаја.

Видосава Стојановић, Лењинова 15, 26252 Старчево

Нена Милисављевић и Лола Милановић у Врасни, Грчка: „Уживали смо у игри и та-
ласима, а онда смо се мало заљубишка (можда ми зато не даје своје каменчиће)!”

Живојин Милановић, Скадарска 88


