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У 12.000 ПРИМЕРАКА

Број 4613, година CXLVII

Полиција, тужилаштво 
и БИА истражују 
прошлонедељну аферу

Градоначелник: 
преиспитаће 
се одговорност свих 

„Водовод”: спорна мерења
панчевачког завода 

Завод за јавно здравље:
испоштоване све процедуре

Колико је оних који верују у то да је
после свега што се десило у протекла
два месеца вода из панчевачког во-
довода још увек добра за пиће? Хоће
ли неко одговарати због тога што су
грађани крајем прошле недеље
оправдано били узнемирени и за-
бринути због опречних информаци-
ја које су пласиране у медијима?

Да ли ће се афера с водом заврши-
ти само на бомбастичним и сензаци-
оналистичким најавама да ће се њо-
ме бавити суд, тужилаштво, БИА и
полиција, и у којој мери ће је локал-
не политичке партије злоупотребити
за прикупљање политичких поена?
Ова питања се намећу после свега
што се догодило у нашем граду кра-
јем прошле и почетком ове недеље.

Хитно саопштење из полиције
У петак, 5. јуна, МУП Србије у вечер-
њим часовима је доставио медијима
саопштење са ознаком „хитно” у ко-
ме је упозорено да вода из панчевач-
ког водовода није за пиће јер је хе-
мијски неисправна. Писало је и да су
због тога у Панчево упућене цистер-
не. Информација да вода у нашем
граду поново није добра, муњевито
је прострујала на „Фејсбуку” и дру-
гим друштвеним мрежама.
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ској мрежи водовода која су контро-
лисана, као и на резервоару у по-
стројењу за прераду воде.

– Одмах након тога почели смо да
интензивно испирамо водоводну
мрежу. Одлучили смо да и ми уради-
мо контролне анализе. Позвали смо
Градски завод за јавно здравље у Бео-
граду и он нам је дао амбалажу за
узимање узорака воде. Ми смо то оба-
вили и однели смо им те узорке. Ме-
ђутим, након што смо добили прели-
минарне резултате, испоставило се да
су они опречни анализама панчевач-
ког Завода за јавно здравље, јер није-
дан узорак није прелазио максимал-
но дозвољене количине. Имајући то у
виду, у договору с градским властима
смо одлучили да следећег дана три
здравствене установе – панчевачки и
београдски заводи за јавно здравље и
Институт „Батут” – истовремено узму
узорке с мреже и да онда упоредимо
резултате – истакао је Стојић.

Прошла опасност
Тако је и учињено. У недељу, 7. јуна,
Градска управа је саопштила да су
резултати мерења узорака воде које
је дан раније узео Институт „Батут”,
показали  да у панчевачкој води не-
ма трихалометана изнад дозвољене
границе. Прецизирано је да је утвр-
ђено да у води из градске водоводне
мреже има 31,57 микрограма триха-
лометана, или три пута мање од до-
звољене границе, која износи 100
микрограма по литру.

Након тога је градоначелник Пан-
чева и командант Штаба за ванредне
ситуације Павле Раданов обавестио
грађане да је на основу пристиглих
резултата мерења која су обавили
Институт „Батут”, као и заводи за
јавно здравље у Панчеву и Београду,
утврђено да је вода исправна за пи-
ће, кување и сваку другу употребу.

» Наставак на страни 14

ТЕМА НЕДЕЉЕ: ШТА ПИЈЕМО ОВИХ ДАНА?

ПОНОВНО ЗАГАЂЕЊЕ ВОДЕ УЗНЕМИРИЛО ГРАЂАНЕ
Убрзо после тога у згради Градске

управе одржана је седница Градског
штаба за ванредне ситуације. Ко-
мандант штаба, градоначелник Па-
вле Раданов, обавестио је присутне
да су резултати мерења воде показа-
ли да је у њој откривено канцерогено
хемијско једињење трихалометан и
да она зато не сме да се користи не
само за пиће него ни за кување и
припрему хране.

То је потврдила директорка „Во-
довода” Милица Радовановић. Она
је рекла да је због појаве трихаломе-

вали санитарни инспектор и дирек-
торка „Водовода”.

Потенцијална опасност по здравље
Она је рекла да је на том састанку
разматрано може ли „Водовод” у
кратком року решити новонастали
проблем. Међутим, према њеним ре-
чима, будући да надлежни у том јав-
ном комуналном предузећу нису мо-
гли то да процене, одлучено је да се
вода не препоручује за коришћење.

Објаснила је да је трихалометан
хемијско једињење које је продукт

тана у води почело испирање водо-
водне мреже и да ће се оно настави-
ти и током наредног дана.

Мица Сарић Танасковић, дирек-
торка Завода за јавно здравље, изја-
вила је да су анализе воде биле завр-
шене у поподневним часовима и да
је, с обзиром на то да је утврђена ве-
лика концентрација трихалометана,
сазвала састанак, коме су присуство-

дезинфекције воде. Упозорила је да
ако се у дужем периоду уноси у орга-
низам, може бити опасно по здравље.

Драшко Стојић, технички дирек-
тор „Водовода”, изјавио је да је то
јавно комунално предузеће обаве-
штено из Завода за јавно здравље да
су концентрације трихалометана би-
ле веће од максимално дозвољених
количина на свих десет места у град-

Претицање завршено
трагедијом
» страна 10



ММФ се умилостивио, те неће бити
великог скока цене, него мало ма-
њег, те ово, те оно.

Е, то је била артиљеријска припре-
ма. Да се народу месецима труби о
поскупљењу, да се психички припре-
ми, а када цена скочи за, на пример,
за 13-14 одсто, он буде срећан, јер
ипак није реч о 25-30 одсто, како су
претпостављали и најављивали песи-
мисти. А за поскупљење ће бити
крив ко други него сурови економи-
сти и рачуновође из ММФ-а.

Да то није баш тако, недавно нам је
на трибини у Панчеву објашњавао Са-
ша Радуловић, ексминистар привре-
де. Рече човек да је лично преговарао
са ММФ-ом и да то иде отприлике
овако: дође делегација с папирима и
каже: ви имате толики и толики де-
фицит, што је недопустиво и припре-
мите план мера како да га смањите.
Онда наша власт седне и напише план
мера, а као једну од њих у њему наве-
де да ће буџет допунити и акцизом на
струју, то јест поскупљењем киловата,
које ће увести од 1. априла. Тим
ММФ-а све то прегледа и каже ОК.

Онда поново дође после неколико
месеци да види како држава спрово-
ди план и установи да га се не при-
држава. И ко је ту онда крив: ММФ
или наша Влада, коју нико није ту-
као по ушима да напише да ће дићи
цену струје, кад већ не уме да преду-
зме нешто друго? Наравно, за попу-
листе и демагоге на власти зна се ко
је крив: нека виси Педро!

Коначно, сада смо догурали цара
до дувара. Пензије и плате су већ
смањене, креће јуриш, то јест, струја
ускоро поскупљује. Шта је следеће?
Акциза за удисање ваздуха, такса на
шетање улицом или порез на будале?

З. Сп.

Панчево у води (до гуше)
Лепо, баш лепо... Хвала нашим градским оцима, али и другим релевант-
ним факторима, који годинама Панчевке и Панчевце подучавају хемији.
Одавно смо научили шта је то бензен, како „мирише” сумпор, како се
„види” амонијак... На полимерима и угљоводоницима неметанског типа
смо докторирали. Е, а да бисмо надоградили знање из хемије, прошлог
викенда смо морали да узмемо ново „штиво” у руке и сазнамо шта је то
трихалометан. Трихало... шта? Аха, то је оно хемијско једињење које са-
држи и канцерогене материје, а налази се у води коју ми сипамо из че-
сме и – пијемо. Ми, дакле: млади, стари, здрави, болесни, деца, трудни-
це… У ствари, можда и не пијемо. Никако да се договоре, па да и нас оба-
весте. Док се то не деси, можемо да се хвалимо пред светом да је и Пан-
чево добило своју брендирану воду под радним називом „Сме-не-сме”.

Вест о присуству гадости које нам излазе из славина брзо се проширила
градом, а попримила је размере епидемије онда када су неки експерти или
„експерти” Панчевцима појаснили да поменута канцерогена супстанца сво-
ја опасна својства не губи чак ни када се прокува. Бројни суграђани су у па-
ници похрлили ка цистернама постављеним на више пунктова. Некад би их
затекли на најављеном месту, а некад и не, јер су се поједини носачи драго-
цене текућине сељакали тамо-амо како би сав жедан народ био опслужен.

Као и увек кад је фрка, било је и оних који су трљали руке и надали се да
ће хаос потрајати што дуже. Који су ти? Па трговци, јашта. Част изузецима,
али било је олоша који је једва дочекао панику, па је цену флаширане воде у
својим радњама удвостручио или чак утростручио! (Погледати „Фотографи-
ју недеље”.) На њихову жалост, а на олакшање преплашених и збуњених гра-
ђана, после дводневне панике, великог хаоса и подугачких редова пред ци-
стернама, стигли су резултати анализа из Београда. Одједаред је панчевачка
вода проглашена за – исправну! Али ко ће сад у то поверовати кад само два
дана пре тога није ваљала, а пре два месеца је била забрањена због прекомер-
ног хлора? А можда све и јесте била лажна узбуна? Политичка игра?

Јадни ли смо ми Панчевци... Колико је само јавашлука, аматеризма,
политикантства и бахатости у овом циркусу. Политички прваци, чије се
војске брутално туку за сваку општину и месну заједницу у држави, не
кажњавају своје фотељаше ни када добрано зезну ствар. Не зна се ко је
крив за тровање воде, или пак за дизање панике у случају да тровања ни-
је било. Зна се једино да је овај хаос код појединих једва дочекан: попут
рафалне паљбе из најмодернијег пушкомитраљеза, саопштења странака
затрпавају друштвене мреже и панчевачке редакције. Јављају се сви.
Чак и они за које смо мислили да више и не постоје.

Зачудо, нико од надлежних министара, саветника и других београд-
ских „чиновника” протеклих дана није посетио наш град, иако им треба
само двадесетак минута вожње до Панчева. А било је и новинарских ка-
мера и фото-апарата спремних на готовс. Па шта их је онда спречило?
Ах, да, па још нису избори! Биће већ неког новог загађења до тад. Сад,
да л’ из воде, ил’ из земље, ил’ из ваздуха, свеједно је. У нас је ионако
могуће да завоња одакле хоћеш и кад хоћеш.

Да ли је случај „панчевачка вода” намонтиран? Како је могуће да су гра-
ђани најпре били обавештени да је вода загађена, да би, за мање од 48 сати,
иста та „чесмовача” постала исправна? Анализе овдашњег завода измериле
су огромно прекорачење трихалометана у води, да би извештај београдског
„Батута” показао да је он у границама нормале?! Мора да смо ипак колек-
тивно побегли са часа хемије кад се учило о томе како је све ово могуће.

А да можда то све са егзактним наукама и нема никакве везе? Можда
је кључни одговор у оној сфери где два плус два никад нису четири, већ
онолико колико ти треба... У политици, хвала богу! Јер, све постаје ја-
сније кад се размисли о одговорима на нека друга питања. На пример:
која је странка кога поставила на које место, кога у фотељу убацује По-
крајина, а кога држава, ко је чији директор, ко коме шта дође... Е, баш
ту све хемијске формуле могу да се прекроје и у сваком закону природе
може да се потражи рупа. Јер тако се навикло.

Очито је да се овдашњи политичари већ данима играју у панчевачкој
лабораторији чуда. Ваљало би да пазе да не претерају с мућкањем и пре-
сипањем из којекаквих страначких епрувета. Зна се шта се деси кад не-
ко нестручан у лабораторији помеша оно што се мешати не сме. Буде
једно велико: БУУУУУМ! И оде онда све у три лепе... Па се ви после че-
шите. А ми? Ми ћемо се већ некако снаћи и без вас.

доступни. Годинама су „црно-бели”
харали српским кошаркашким тере-
нима, а успех није изостао ни кад је
реч о Старом континенту. Ове сезоне
„Звезда” доминира. Мноштво асова,
репрезентативаца, не виђа се тако
често уживо. Такође, харизматични
тренери Вујошевић и Радоњић имају
удео кад је у питању знатижеља на-
ших суграђана.

Лепо је било видети пуну Халу
спортова на Стрелишту као ретко ка-
да раније. Нисмо често у прилици да
присуствујемо утакмицама кад је
трибина попуњена до последњег ме-
ста у овдашњем храму спорта, а није
било слободног места ни крај терена.
Навијање за незаборав је посебна
прича. Магија.

Да се вратимо сад на КК „Тамиш”.
Да је то одлично организован си-
стем, потврђено је још једном, а по-
хвале за организацију мечева са
„Звездом” и „Партизаном” стигле су
и из табора „вечитих”. Заслужено.

С. Д. 

Порез на будале
Артиљеријска припрема терена за
напад је успешно завршена, а сада
следи јуриш.

А у овом осврту тема није ратна
стратегија, већ се само та војна тер-
минологија примењује на нашу про-
заичну стварност – реч је о поску-
пљењу струје.

Дакле, већ одавно слушамо најаве
о предстојећем кориговању цена
струје и о лицитирању с процентом
поскупљења. Те Међународни моне-
тарни фонд инсистира на тој еко-
номској мери, те наша народна власт
не би али ето мора, те тражено је од-
лагање због социјалне ситуације, те

Вечита магија
КК „Тамиш” је, после пет сезона,
ове године поново изборио пласман
у Суперлигу. Тако се спортска дру-
жина из нашега града нашла међу
осам најбољих српских тимова и
Панчево учинила привилегованим.

Углед Кошаркашког клуба „Та-
миш” још више је добио на значају
после одлично организованих утак-
мица у Хали спортова на Стрели-
шту, где су гостовали „Црвена зве-
зда” и „Партизан”. А нигде у Србији
није било више гледалаца када су
долазили „вечити ривали” него што
их је било у нашем граду.

Наравно, гиганти из Београда су
одувек били прави магнет за љуби-
теље спорта, а још више привлаче
управо због тога што нису тако често

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Некада се због оваквих ствари ишло на преки суд.

У центру града, ових дана

Снимио Александар Милошевић
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• Наша памет је отишла у свет да би дала простора способнима!
• Ја нисам видео будућност све док ми нису преписали капи за очи.
• Наши политичари нису мађионичари, али су склони свакојаким
триковима!
• Најхуманија смрт је кад човек умре од гриже савести.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

СВИ БИ ХТЕЛИ ДА УЂУ У ИСТОРИЈУ МАДА ЈЕ ВЕЋ ВИШЕ ПУТА

РЕЧЕНО ДА СЕ НЕЋЕМО ВРАЋАТИ У ПРОШЛОСТ!

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

ППиишшее::  ААллееккссааннддаарр  ЖЖииввккооввиићћ

Четвртак, 11. јун 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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Лепа вест за љубитеље књи-
жевности гласи да ће у пе-
так, 12. јуна, од 17 до 24 са-
та, у књижарама „Делфи” и
„Лагуниним” клубовима
читалаца бити одржана 19.
регионална „Ноћ књиге” –
највећа манифестација која
промовише књигу и читање
после Сајма књига у Београ-
ду. Покровитељ тог догађа-
ја, који ће се реализовати и
у панчевачкој књижари
„Делфи” у „Авив парку”, је-
сте „Еуробанк Србија”.

Сви посетиоци „Ноћи
књиге” већ знају да се за
време ове све посећеније и
све популарније манифе-
стације могу пронаћи на-
слови свих жанрова по не-
вероватно ниским ценама.

Панчевке и Панчевци
овог петка могу очекивати
попусте на „Лагунина” из-
дања (за једну књигу 25 од-
сто, за две 30 одсто, за три
35 одсто, а за четири и ви-
ше књига 40 одсто), као и
20 одсто ниже цене страних
издања и наслова осталих
издавача. Сјајна понуда
гифт-асортимана биће сни-
жена за 10 одсто. Снижења
ће важити и при куповини
на сајту www.delfi.rs.

На том сајту можете се
информисати и о великим

светским и домаћим хито-
вима које је „Лагуна” при-
премила поводом предсто-
јећег празника читања. По-
ред нових наслова и купо-
вине по изузетно повољ-
ним условима, посетиоци
„Ноћи књиге” добиће и
вредне поклоне пријатеља
манифестације. У „Лагу-
ни” су, као и обично, и овог
пута мислили и на читаоце
„Панчевца”, те ће поводом
„Ноћи књиге” наградити
троје најбржих који у пе-
так, 12. јуна, тачно у 17 са-
ти, пошаљу СМС са тек-
стом КО (размак) Лагуна
на број 1201. Они ће осво-
јити следеће пакете: 1.
књигу „Нада Будисавље-
вић: моја сестра Јованка
Броз” Жарка Јокановића,
„Beauty Therapy Mask Dr
Colić” и лак за нокте „Gol-
den Rose Magnetic”; 2. исти
комплет козметике и књи-
гу „Онлајн девојка” Зои
Саг и 3. књигу „Теслина
пошиљка” Вање Булића,
„Beauty Therapy Mask Dr
Colić” и лосион за тело
„Евелин”.

Бруто цена СМС-а изно-
си 39,48 динара у ВИП
мрежи, 39,60 динара у Те-
ленор мрежи и 38,64 дина-
ра у мт:с мрежи.

ПОКЛАЊАМО „ЛАГУНИНА” 
ИЗДАЊА И КОЗМЕТИКУ

Велики попусти током
„Ноћи књиге”

Удружење грађана „Панон-
ке” у четвртак, 11. јуна, у 12
сати, презентоваће резулта-
те пројекта „Традиционална
банатска шара”, који је фи-
нансирао Секретаријат за
пољопривреду и рурални
развој Града Панчева.

Израду нових производа
заједнички су планирали и

урадили дизајнери текстила
и амбалаже, веб-дизајнери и
чланице удружења, које су
као инспирацију користиле
традиционалне мотиве ба-
натске шаре Јованке Позна-
нов, реинтерпретирале их и
поставиле у савремени кон-
текст.

Ј. Ф.

„ПАНОНКЕ” ПРЕЗЕНТУЈУ НОВЕ ПРОИЗВОДЕ

По мотивима 
банатских шара

ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ, ОБРАТИТЕ ПАЖЊУ!

Бира се идејно решење награде „Светозар Глигорић”
Управни одбор панчевачког Шах клу-
ба „Светозар Глигорић Глига”, на
основу овлашћења Бориса Кутина,
потпредседника Светске шаховске фе-
дерације (ФИДЕ), расписао је конкурс
за избор најбољег ликовног решења
награде за фер-плеј „Светозар Глиго-
рић”.

То јединствено светско признање уста-
новила је комисија за доделу награда и
признања ФИДЕ и оно ће се додељивати
домаћим и светским великанима спорта
и културе, а носиће име легендарног ве-
лемајстора Глигорића.

Конкурс ће бити отворен до 15. јула, а
одлуку о најбољем ликовном идејном ре-
шењу донеће комисија ФИДЕ. Органи те
федерације обезбедили су и награду за
победника.

Заинтересовани треба да доставе радове
под шифром, а могу их предати лично у
Шах клубу „Светозар Глигорић Глига”, у
Улици Вука Караџића 4–6 у Панчеву, или их
послати поштом на ту адресу. Неблаговре-
мено пристигли радови неће бити разматра-
ни, а додатне информације се могу добити
од председника клуба Миладина Митрови-
ћа, на телефон 064/13-19-890. Д. К.

ПОНОВО У НАШЕМ ГРАДУ

Фитнес у Народној
башти

Већ четврту годину заредом у
Народној башти ће бити при-
ређено бесплатно вежбање за
све наше суграђанке и суграђа-
не. Пројекат „Фитнес у парку
града Панчева” спроводи се у
организацији Спортског савеза
нашега града, а под покрови-
тељством Града Панчева.

Овогодишње свечано отва-
рање је заказано за суботу,

13. јун, у 18 сати, а тренинге
ће водити лиценцирани ин-
структор групних фитнес-
програма Зорица Јовановић
Ранковић.

Сви они који желе бес-
платно да тренирају, могу то
учинити сваког уторка, че-
твртка или суботе, од 18 са-
ти, у Народној башти.

А. Ж.

Никола Вељковић из Панчева
победник је мултимедијалног
конкурса  за рад на тему „Ђорђе
Вајферт”, који је расписан 1. ма-
ја, у оквиру припрема за мани-
фестацију „Дани Вајферта”. То
је саопштено на конференцији
за новинаре у уторак, 9. јуна, у
Народном музеју. Како је обја-
снио Немања Вујић, председник
седмочлане комисије за доделу
награде, Вељковић је послао ви-
део-рад колажног типа, у којем
је на оригиналан начин изгра-
ђен портрет Ђорђа Вајферта.

Како се на конференцији
могло чути, у четвртак, 11.

јуна, од 19 сати, биће прире-
ђен веома занимљив програм
у Народном музеју, који ће
обухватити отварање двеју
изложби, представљање мо-
нографије „Ђорђе Вајферт
1850–1937”, у издању Фонда-
ције „Ђорђе Вајферт” (од
19.30) и концерт џез састава
„Hot Club of Belgrade” (од 20
сати).

„Нумизматички орман Хуга
Вајферта” – назив је изложбе
чији су аутори Јелена Ђорђе-
вић и мр Војислав Ђорђевић,
кустоси-археолози у Народ-
ном музеју, и Димитрије Јова-

нов, кустос-историчар у тој
институцији културе.

– Поред тога што се бавила
пиварством и рударством, по-
родица Вајферт је била заин-
тересована и за нумизматику,
а неки од њених чланова били
су велики колекционари, фи-
лантропи и добротвори. О то-
ме говоре и поклони које су
остављали музејима у Београ-
ду, Вршцу, Панчеву... Покло-
ни панчевачком музеју из те
породице стижу од његовог
оснивања, док је сам нуми-
зматички орман стигао у Му-
зеј 1949. године и сада ће гра-

ђани први пут моћи да га виде
– рекла је Светлана Месицки,
директорка Народног музеја.

Др Ивана Спасовић и Ми-
лан Јакшић из Историјског
архива Панчево припремили
су изложбу под називом „При-
вреда Панчева у доба Ђорђа
Вајферта”. На 20 паноа биће
представљен развој панчевач-
ких привредних грана од 18.
до 20. века, на основу разних
извора – фотографија, рекла-
ма, докумената и текстова ко-
ји се чувају у Историјском ар-
хиву у Панчеву.

Д. М.

„ДАНИ ВАЈФЕРТА” И У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ

Нумизматички орман Хуга Вајферта

Овогодишња 
манифестација трајаће
од 15. до 20. јуна

Велика поворка 
креће у суботу, 
у 20 сати

Очекује се више 
од 30 група из 
целог света

На радост свих Панчевки и
Панчеваца, али и осталих за-
љубљеника у маске, шарени-
ло, вреву, музику, плес и све-
општу радост на улицама гра-
да, интернационални панче-
вачки карневал одржаће се од
15. до 20. јуна у организацији
Удружења „Пријатељи Панче-
ва”, под покровитељством
Министарства трговине, ту-
ризма и телекомуникација и
уз подршку НИС-а, „Вајферт
пива” компаније „Heineken
Србија”, Града Панчева, као и
бројних панчевачких органи-
зација, установа, удружења,
угоститеља и појединаца.

Почетак у знаку пива
Карневал ће бити отворен у по-
недељак, 15. јуна, у 20.30, на
сцени „Код Вајферта”, на Тргу
Ђорђа Вајферта, када ће бити
уприличена и велика свеча-
ност под називом „Нека пиво
поново потече” поводом обеле-
жавања рођендана Ђорђа Вај-
ферта. Том приликом ће бити
свечано покренута производња
пива у старој Вајфертовој пи-
вари, односно малој пивари
„George W”, а биће отворен и
нови сегмент ове манифеста-
ције – „Карневал пива”, уз на-
ступ тамбурашког оркестра
„Банатски кицоши”. У 22 сата,
на истом стејџу, почеће вече
салсе и концерт кубанско-срп-
ског бенда „Salsa Y Punto”.

Љубитељи пива ће током
читавог трајања карневала, од
20 сати до поноћи, моћи да
посете и карневалски пивар-
ски шатор „Вајферт пива” на
зеленој површини у проду-
жетку Улице Николе Тесле.

– Још једна новина ове годи-
не јесте сегмент „Карневал Art

ПОЧИЊЕ „ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ КАРНЕВАЛ ПАНЧЕВО 2015”

МАСКЕ СЕ ВРАЋАЈУ У ГРАД

& Creativ”, чији програм ће се
реализовати од 16. до 19. јуна,
од 17 до 20 сати, у башти Старе
пиваре. Ту ће првенствено по-
родице с децом, али и сви оста-
ли заинтересовани, имати при-
лику да похађају занимљиве
интерактивне креативне ради-
онице које реализујемо уз по-
дршку компаније „Art & Creati-
ve d.o.o”. Оне ће бити потпуно
бесплатне, као што је и читав
програм карневала. Међутим,
пошто је број учесника ограни-
чен, потребно је да се учесници
што пре пријаве путем телефо-
на 062/1470-723, сваког дана
од 10 до 18 сати – рекла је Зо-
рана Владу, организаторка кар-
невала.

А ево и о каквим радиони-
цама је реч: 16. јун – „Шарени
кловнови нашега града” (из-
рада играчкица од свилене и
пенасте глине с брзим суше-
њем); 17. јун – „Направи своју
маску” (израда маски за лице
од декор-гуме и свиленог па-
пира); 18. јун – „Карневалски
декупаж”, (основна декупаж
техника с карневалским мо-
тивима); 19. јун – „Креативни
хаос” (радионице цртања,
сликања, лепљења...). Одабе-
рите ону која вам је најинте-

ресантнија и резервишите
своје место на време.

Цео град биће стејџ
Највећи део карневалског про-
грама одиграће се на сцени
„Код Вајферта”. Другог дана
карневала, на овом стејџу, од
19.30, љубитеље капуере оче-
кује шоу који ће приредити
„Senzala Capoeira Klub”. Пола
сата касније почеће дечји кар-
невалски програм, док ће од 22
сата концерт одржати „Belcan-
to Band”. У среду, 17. јуна, од
20 сати, посетиоци ће моћи да
погледају позоришну предста-
ву „Кад нареди светли цар” у
извођењу Белоцркванског ама-
терског позоришта, а у 22 сата
уследиће концерт бенда „Rit-
mo de la Noche”. У четвртак, у
19 сати, у оквиру дечјег про-
грама, СКПД „Ђетван” и „Fu-
sion Crew” извешће позоришну
представу – мјузикл „Чароб-
њак из Оза”. У 20 сати публика
ће моћи да погледа балетску
представу „Бриљантин” пле-
сног клуба „Балерина”, а у 22
сата почеће вече грчке музике,
када ће наступити Бранко Ка-
менковић (бузуки).

„Клуб љубитеља игара и фан-
тастике д20” ће од 20 до 22 сата
у карневалском пиварском ша-

тору „Вајферт пива” организова-
ти програм „Играјмо се сви”, у
оквиру кога ће заинтересовани
моћи да играју друштвене игре,
као што су „Catan”, „Karkason”,
„Love Letter”, „Splendor”, „Hana-
bi”, „Alhambra” и многе друге.

Централни програм ће по-
чети у петак, 19. јуна, од 21.30,
када ће се на платоу испред
Градске управе, у оквиру „Кар-
невал феста”, премијерно
представити карневалске гру-
пе. Током викенда, у склопу
сегмента „Улица традиције”, у
Улици Николе Тесле одвијаће
се и фестивал традиционалне
хране и заната. Манифестаци-
ја ће своју кулминацију „до-
живети” у суботу, 20. јуна, од
20 сати, када ће Улицом војво-
де Радомира Путника проде-
филовати велика карневалска
поворка сачињена од преко 30
група из Панчева, Србије, Цр-
не Горе, Хрватске, Словеније,
Македоније, Италије, Румуни-
је, Турске, Боливије, Холанди-
је и с Кубе. После великог ва-
тромета следи програм „Кар-
невал у срцу града”, у оквиру
кога ће се одржати концерти
популарних бендова и журке
на десет локација у граду.

Д. Кожан

Овако је било претпрошлог лета



– Крајње је време да се пи-
тање водоснабдевања града
изведе из оквира политич-
ких расправа и хитно реши
на стручан и одговоран на-
чин. Грађане пре свега инте-
ресује да пију чисту и здра-
ву воду, а на руководству
Града и „Водовода” је да им
то обезбеде. Уколико Град
нема стручне људе за такав
посао, потребно је хитно ан-
гажовати и надлежне репу-

бличке институције – рекао
је Миладин Шакић, пот-
председник Градског одбо-
ра Демократске странке Ср-
бије, на конференцији за
новинаре одржаној у неде-
љу, 7. јуна.

Та странка очекује одго-
вор на питање како спречи-
ти да се овакве ствари пери-

одично догађају, а пита се и
да ли у целом овом догађају
има „политичке позадине”.

ДСС ће, рекао је Шакић,
тражити и утврђивање кон-
кретне одговорности и „по-
држати смене и оставке”,
али „одмах и сад, без ика-
квих комисија и замагљи-
вања”.

Та странка захтева и да се
„паралелно решава проблем
који имамо с пијаћом водом

у насељеним местима”, под-
сећајући на дотрајале мре-
же у Долову, Новом Селу,
Јабуци и Глогоњу, „за које
годинама нема слуха”. С об-
зиром на то да „сама села
тај проблем не могу решити
и у потпуној су зависности
од Града”, ДСС захтева да се
изградња водоводних мре-
жа у насељеним местима
прогласи за капиталну ин-
вестицију и да њена реали-
зација почне већ идуће го-
дине.

ПОЛИТИКА

Најновији случај загађења
воде показао је да је наша
градска власт „потпуно не-
способна и неорганизова-
на”, сматра Нова странка.

Своје право лице овда-
шња власт је показала
„пропустима да реагује на
време и предузме одгова-
рајуће мере”, информаци-
је су касниле, а организа-
ција снабдевања водом из
цистерни била
је лоша, „на
њих се чекало
сатима, редови
су били огром-
ни, а сеоске
средине су има-
ле једну ци-
стерну која је
покривила два
села на два са-
та”, каже Градски одбор те
партије. И без обзира на
опречне анализе трију раз-
личитих установа о квали-
тету воде, „овде је показан
потпуни дилетантизам у
приступу проблему и про-
цени начина реаговања”.

„Нова странка је и у апри-
лу указивала на то да сада-

шње власти, укључујући и
јавне службе, у овом случају
ЈКП ’Водовод’, нису способ-
не да руководе овим градом,
јер због нестручности при
решавању проблема угро-
жавају здравље Панчеваца,
а не пружајући им истините
и релевантне информације,
доводе их у заблуду и додат-
но излажу опасности”, каже
се у саопштењу.

Нова странка
инсистира да
се овај, као ни
п р е т х о д н и ,
„априлски ко-
лапс” водо-
снабдевања „не
гурају под те-
пих и не завр-
ше само на из-
јавама градо-

начелника”. Ова партија
захтева од свих оних који
су показали да не умеју да
раде свој посао да „реагу-
ју макар моралним чином
и поднесу оставке”, као и
да „актери овог циркуса”,
преко институција право-
суђа, „сносе најоштрије
консеквенце”.

Савет за здравље и екологију
Градског одбора Социјали-
стичке партије Србије захте-
ва хитну информацију о ис-
правности воде за пиће у на-
шем граду, као и одговорност
свих оних који су учинили
пропусте у раду. Истовреме-
но, та странка нуди и „помоћ
у налажењу решења”, а пред-
лаже да искористимо ову
прилику и „добијемо нови за-
вод за заштиту
здравља наших
суграђана и
квалитетнији
водовод”.

„Треба се за-
питати да ли
установе које
дистрибуирају
воду и врше
њену контролу имају одгова-
рајући стручни кадар, у до-
вољном броју и обучен за уво-
ђење нових метода за контро-
лу квалитета воде. Због зага-
ђене животне средине под-
земне воде у Војводини су ди-
скутабилног квалитета, а Пан-
чево као град индустрије мора
додатно да прати загађиваче с
пољопривредних земљишта,

индустрију и загађујуће чести-
це из ваздуха”, каже се у саоп-
штењу СПС-а.

Та странка подсећа да је
својевремено предлагано и
додавање флуора у воду, као
превентивне заштите од ка-
ријеса, а сада, поред не-
здравог ваздуха, имамо и
неисправну воду за пиће. О
„храни и земљишту не сме-
мо ни да помислимо”, а ин-

формисање о
основним усло-
вима за живот је
„доста лоше”.
Народ је сиро-
машан, а овим
пропустима је
доведен у ситуа-
цију да болесни,
стари и немоћни

стоје у редовима за неколи-
ко литара воде и тиме до-
датно нарушавају „ионако
лоше здравље”.

„Брука коју смо гледали на
свим телевизијама и читали о
њој у свим новинама, пукла је
баш у периоду кад је појачана
потреба за пијаћом водом”,
закључује Савет за здравље
СПС-а.

Због алармантне ситуације с
водом за пиће Градски одбор
Српске напредне странке
поднео је иницијативу за одр-
жавање ванредне седнице
Скупштине града, коју је сво-
јим потписима подржало 30
одборника – најавио је Жељ-
ко Сушец, председник ГО
СНС-а, на конференцији за
новинаре одржаној у суботу,
6. јуна.

Он је истовремено позвао
све странке да се прикључе
овој иницијативи, апелујући
да се политика, страначке
боје и политичке несугласи-
це овом приликом оставе по
страни, јер су интерес и здра-
вље свих грађана у питању.

– Ако се испостави да ло-
кална самоуправа не може

да реши ове проблеме с во-
дом, затражићемо помоћ од
Владе Србије, премијера и
свих републичких институ-
ција, а с Министарством
здравља смо већ ступили у
контакт. Ово мора да се зау-
стави и не сме се поновити
више никада, јер смо онда
сви осуђени на пропаст – ре-
као је Сушец.

Он је ову ситуацију назвао
„неопростивом”, нарочито
после сличних догађаја сре-
дином априла. Када је реч о
одговорности, за директор-
ку ЈКП-а „Водовод” том
приликом је рекао да је „она
већ смењена” и да „ту нема
говора”, као што ће бити
санкционисани и сви остали
који су за све ово одговорни.

– За Либерално-демократ-
ску партију је ових дана би-
ло важније како грађанима
обезбедити воду и нормалне
услове за живот него бавље-
ње сменама и подлегање по-
пулизму. Развој догађаја је
потврдио да смо били у пра-
ву и сада је основно питање
да ли је загађења воде било,
или је дошло до грешке у
мерењу Завода за јавно
здравље, што је за последи-
цу имало страх и панику
код грађанства и додатно

нарушавање угледа инсти-
туција и Града – рекао је
Синиша Митрески, одбор-
ник те странке, на конфе-
ренцији за новинаре одржа-
ној у понедељак, 8. јуна.

ЛДП ће, према његовим
речима, разговарати о евен-
туалној одговорности тек

када се утврде све чињени-
це. Он је подсетио да је та
странка још раније предла-
гала да се за мерење анга-
жује лиценцирана установа,
да се грађани обештете за
трошкове које су имали то-
ком априла, да се санкцио-
нишу одговорни и да Град и
„Водовод” спроведу све мо-
гуће превентивне мере како
се слични проблеми више
не би поновили.

– Ми нећемо учествовати
у политичкој борби тим по-

водом, у стицању јефтиних
политичких поена и ствара-
њу страха и панике код гра-
ђана – подвукао је Митрески
и апеловао да се не заборави
на насељена места, која још
увек нису прикључена на во-
доводну мрежу или имају
проблема с водом.

Четвртак, 11. јун 2015.
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ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА

Нећемо подлећи 
популизму

Страну припремио

Зоран
Спремо

„Панчево је еколошки најчистији град у
Србији. У њему се хлоришу и вода и ва-
здух”, написао је својевремено у нашим
новинама афористичар Зоран Т. Поповић.

Стварност нас је овог пролећа упозорила
да овакве кратке мисли нису само добре и
ефектне досетке, већ могу бити и предска-
зања достојна Нострадамусових. Они који

мају истанчан осећај за политику, пажљи-
вијим читањем ових страначких реагова-
ња могу одмах установити која партија
учествује у овдашњој власти, а која не.

ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ О НЕВОЉАМА С ТРИХАЛОМЕТАНОМ

ПАНЧЕВО НА СУМЊИВОЈ ВОДИ

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Директорка је већ смењена?

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

Пукла брука!
НОВА СТРАНКА

Оставке због циркуса

Лига социјалдемократа Вој-
водине захтева моменталну
смену Милице Радовановић,
директорке „Водовода”, и
оставку градоначелника Па-
вла Раданова, због вишене-
дељног прикривања инфор-
мација о катастрофалном
квалитету пијаће воде.

На конференцији за нови-
наре одржаној у суботу, 6. ју-
на, одборник Владан Кеље-
вић је нагласио да је дирек-
торка давала контрадиктор-
не изјаве у вези са исправно-
шћу воде, као и да је јавно
запретила да ће бити кри-
вичних пријава против оних
који су, по њеном мишљењу,
ширили панику. Напоменуо
је и да је Раданов међу најод-
говорнијима за здравље и
безбедност грађана, а да чак
није ни присуствовао по-
следњој седници Скупшти-

не, на којој је било речи о
квалитету воде.

Лигаши сматрају да се у
целој овој „ујдурми” с водом
сада купује време и развод-

њава проблем, али и поручу-
ју да директорку „Водовода”
ништа не може спасти од од-
говорности. То су нагласили
поново на новој конферен-

цији за новинаре, коју су
одржали у уторак, 9. јуна.

– Најоштрије осуђујемо
манипулисање директорке
„Водовода” информацијама
о наводно нетачним резулта-
тима Завода за јавно здравље
од 4. јуна. Износимо сумњу
да директорка злоупотре-
бљава свој положај и, уместо
да се суочи с проблемима
који датирају још од пре че-
тири месеца, она улази у ри-
зик да манипулише званич-
ним подацима. Чак смо гле-
дали и представу у којој је
она позвала проф. Божу Дал-
мацију да јој помогне у поку-
шајима да дискредитује ре-
зултате Завода за јавно здра-
вље, а и сама зна да су додат-
не контролне анализе врше-
не два дана касније – рекао
је том приликом Владан Ке-
љевић. С. П. и З. Сп.

ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

Разводњавање и манипулисање

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ

По други пут жедни
преко воде



ХРОНИКА

ММИИЛЛИИЦЦАА  РРААДДООВВААННООВВИИЋЋ  ППООДДННЕЕЛЛАА  ООССТТААВВККУУ

Директорка ЈКП-а „Водовод и канализација” Милица Радовановић је у

среду, 10. јуна, поднела оставку на ту функцију. Она је на конференци-

ји за новинаре одржаној у просторијама ДС-а прочитала изјаву у којој је

образложила разлоге за овај, како је навела, морални чин:

– Поднела сам оставку како бих спречила даље спекулације око ква-

литета воде и провлачење „Водовода” кроз медије, чиме се несумњиво

у делу јавности руши углед не само овог предузећа већ и града, а нена-

докнадива је штета која је начињена у погледу поверења грађана.

Радовановићева је истакла да не види своју кривицу када је реч о

процедуралним грешкама и активностима које је предузимала, а свој ис-

каз завршила је речима да „вода и политика никада не дају добру хемиј-

ску реакцију”.

ПОГЛЕД ПРЕКО РЕКЕ
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Тужни подаци само надолазе. Као рет-
ко кад, насиље над женама у овој годи-
ни је досегло алармантан ниво. Поред
тога што су жене изложене физичком и
психичком насиљу, и то у континуите-
ту, увећава се број напада над женама
са смртним исходом. „Десет одсто же-
на пријавило је физичко насиље у про-
теклих годину дана, а скоро 22 одсто је
телесном насиљу било изложено некад
у животу. Када је о психичком насиљу
реч, бројке још више забрињавају: чак
32 одсто жена у Србији било је изложе-
но таквом насиљу у протеклих годину
дана, а током живота га искуси скоро
половина њих – 48,7 одсто”, подаци су
које можете наћи на сајту Сигурне ку-
ће, институције која брине о жртвама
насиља. Много је начина да се спречи
насиље, а неке од њих су изнели и на-
ши суграђани.

ВЛАДИМИР ЂУРИЋ, 
службеник Православне цркве:

– Ако човек има вере и наде, као и
љубави према жени, никада неће до-
ћи до насиља или неких других про-
блема. Ја сам у браку 28 година и ни-
када се нисам сукобио са својом су-
пругом, јер обоје у себи имамо оно
што сам навео. Проблеме смо побе-
дили стрпљењем и смирењем. Не за-
боравите да љубав побеђује све.

ИВАНА РАДОВАНОВ, 
ради у дизајну новина:

– Мислим да превентива мора би-
ти на првом месту. Нажалост, посто-
је жене које не знају за друго окруже-
ње, односно перманентно су у насил-
ничком. Претпостављам да живе у
сталном страху и да не знају за дру-
гачије. Кад би имале подршку око-
лине или система, вероватно би се
много тога променило, па би било и
много повољније по њих. Овако...

СТРАХИЊА КОСТИЋ, 
средњошколац:

– Не верујем да закон може да ре-
ши ову проблематику. Увек сам за
превентиву као основу решавања
овако битних питања. Не треба забо-
равити да је главни проблем у неза-
довољним мушкарцима, који свој
бес и агресију искаљују на женама.

СНЕЖАНА БАРАЛИЋ БОШЊАК,
ради у Градској управи Панчево:

– Првенствено би требало да се де-
конструише патријархалан модел
живљења – образац који је доминан-
тан у нашем друштву. Веома је важна
и подела одговорности у једној жи-
вотној заједници. Друштво, као нај-
слабија карика у том ланцу где су же-
не угрожене, мора више да ради да би

било боље. Такође, законодавство се
није показало баш ефикасним кад је
реч о овој теми. Исто тако, нека се де-
војке и жене не плаше феминизма.

МИРКО ЈАЊИЋ, власник ваздушног
дворца:

– Више толеранције, затим стр-
пљења и, наравно, више љубави увек
су добродошли у односима између
мушкараца и жена. Превише је стре-
са и других брига који могу да се
претворе у агресију. Не треба жена
да испашта због тога. Исто тако, же-
не које су доживеле насиље не смеју
да ћуте о томе. То само продужава
њихову агонију.

ИВАНА АЛЕКСИЋ, фризерка:
– Апсолутни приоритет је превен-

тива. Мора се стално говорити о том
злу и како га ефикасно спречити.
Жене треба да се образују, да раде на
себи. Тако ће највише помоћи себи.
Мислим да законодавство мора да
буде још ригидније кад је реч о наси-
љу над женама. Само на примерима
и правим осудама може се доћи до
неког побољшања у овој сфери. Уло-
га друштва треба да буде још актив-
нија.

Анкетирао: С. Дамјанов

С. БАРАЛИЋ БОШЊАКС. КОСТИЋ М. ЈАЊИЋ И. АЛЕКСИЋ

НАША АНКЕТА

КАКО СПРЕЧИТИ НАСИЉЕ НАД ЖЕНАМА?

Више толеранције и љубави

И. РАДОВАНОВ

Фуј, фуј, далеко било! Нечиста
сила опет на делу! Сатанистички
обреди (и, претпостављамо, орги-
је, другачије не иде) где него у Му-
зеју Николе Тесле! Већ замишљам
масоне (из моје омиљене ложе
Опус оријенти), језуите, розикру-
цијанце, Мерилина Менсона и ону
његову силиконску Диту фон Тиз,
темпларе свих редова, Јеховине
сведоке, ВИС Резидентс и већ це-
лу ту Сотонину тевабију како но-
ћом, крадом, чинодејствују пред
златном урном Николе Тесле с ра-
зним антипротивним намерама.

Не бисмо ми Српчад, душе голу-
бије, ништа о томе ни слутили – да
нам није скренуо пажњу нико дру-
ги него онај Никола Никодијевић
из СПС-а, председник Скупштине
града Београда. Он се био позвао
на инсајдерску информацију из
Цркве, наводно од самог патријар-
ха. После је онај владика загребач-
ко-љубљански, без земље и васцеле
Италије, јавио да они имају и сли-
ку сатанистичког обреда: три де-
војке и дечко – сасвим обучени,
што је супротно сатанистичким
обредима – седе на поду испред те
златне урне (тамо нема столица),
све то у радно време и усред бела
дана, што је опет противно сатани-
стичким обичајима. После се Ни-
кодијевић збуњено и доста не-
зграпно вадио да су га погрешно
разумели и да је претерао (у глупо-
сти? Ваљда).

Хајде да за тренутак претпоста-
вимо да су брижне сумње Свете
Матере Цркве засноване; знате,
тај сатанизам није мала зајебан-
ција: чак и МУП има једног ин-

спектора који дужи секте (секта је
све што није Српска православна
црква; ту спадају и сумњиве на
екуменизам православне цркве,
фанариоти и остали јеретици).
Шта сатанисти траже њушкајући
око Теслине урне ноћом крадом
по музеју? Боже! Па зар сте забо-
равили Теслино тајно оружје, пур-
пурне плоче, зраке смрти? Зар се
не сећате Миље Регулус, Команде
69 из РВ и ПВО, Милића од Ма-
чве, јоги летача из ЈУЛ-а и оста-
лих мистичних ревнитеља и пре-
галаца? Шта су они радили кад
нису мислима рушили авионе и
смишљали као да у Римски бунар
стрмекну Медлин Олбрајт? Па
тражили су Теслина тајна оружја.

Е, сад: има ту једна, сва могућа,
разлика. Ови, горепоменути, били
су наши српски мистици и ревни-
тељи. Ови што сада обилазе и њу-
шкају око Музеја Николе Тесле –
е, то су сатанисти, фуј, фуј, далеко
било, анатемате сило нечиста.

Прођимо се шеге. Узаман је ди-
ректор музеја крв пропљувао обја-
шњавајући да никаквих сатаниста
ту нема, нити их је било. Музеј,
уосталом, има видео надзор, јер је
пун уникатних и непроцењивих
предмета и уређаја. Има и ноћне
и дневне чуваре. Ако, међутим,
покушате то да објасните нашим
верујућима у сатанизам, презреће
вас: гледаш ли телевизију, буда-
ло? Шта све они могу, еј. Не знаш
ти њих. Кад им, пре више од годи-
ну дана, није успело да Теслин пе-
пео украду и склоне код себе, сада
покушавају са сатанизмом.

Е, не дамо Теслу.

Пише: Милош Васић

Сатанизам

В. ЂУРИЋ

ДС и СНС сагласни 
да обе директорке оду
с функција

Тужилаштво није завршило
ни истрагу из маја, а већ је
започело нову

Ванредна седница Скупштине Пан-
чева посвећена последњим пробле-
мима с водоснабдевањем заказана је
за четвртак, 11. јун. Захтев за њено
одржавање поднело је 35 одборника
владајућих Српске напредне стран-
ке, „Нове Србије”, Социјалдемократ-
ске партије Србије, Партије уједиње-
них пензионера Србије, и опозицио-
них Покрета социјалиста и Лиге со-
цијалдемократа Војводине.

Они су затражили да Скупштина
расправља о „погоршаном стању во-
де у дистрибутивној мрежи ’Водово-
да’” и извештају градског већника
задуженог за комуналне делатности
о радњама које су предузете ради ре-
шавања проблема с водоснабдева-
њем од последње седнице Скупшти-
не, одржане 8. маја, па до 5. јуна, ка-
да су настали нови проблеми. Овим
се практично позива већник Предраг
Патић да поднесе извештај о томе да
ли је уопште нешто предузето након
претходне, априлске кризе у водо-
снабдевању кад месец и по дана ка-
сније имамо сличну ситуацију.

Ови одборници су затражили гла-
сање о смени Милице Радовановић,
директорке „Водовода”, а предложи-
ли су и да се након информације о
поступању Завода за јавно здравље од
Покрајине, која је оснивач те устано-
ве, затражи разрешење њене дирек-
торке Мице Сарић Танасковић.

Свако од потписника нашао је свој
интерес у иницијативи за „скидање
глава” пре утврђивања чињеница.
СНС ћутањем и попуштањем ризи-
кује да одудара од генералног имиџа
„тврде” и бескомпромисне странке
која лако посеже за сменама, прет-
њама судом и хапшењима. Проблем
је у томе што када се такве ствари
раде без довољно утемељења, већ
због искључиве жеље да се остави
утисак у јавности, онда ствар некоме
мора да се обије о главу.

Олакшавајућа околност за њих је
то што се тако исхитрени потези ло-
ме преко грбаче обичних људи, али
је и то, цинично речено, у реду. Наи-
ме, кад је већ обичан свет спреман
да се „пали” на тако провидне форе,
онда и треба да испашта. Онима ко-
ји их „пале” и „испаљују”, увек оста-
је могућност да претходну брзопле-
тост затрпају новом.

ПРЕД НОВУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ О ВОДИ

СМЕНЕ БЕЗ ЕПИЛОГА

У међувремену су тужилаштво и
полиција након састанка с градона-
челником Павлом Радановим у по-
недељак, 8. јуна, ујутру, почели да
раде на случају појаве трихаломета-
на у води. Тужилаштво још увек ни-
је завршило ни с прикупљањем свих
информација у вези с претходним
случајем, из априла. Занимљиво је
то да је директорка „Водовода” пово-
дом тих дешавања у тужилаштву да-
ла исказ тек у петак, 5. јуна, када је
већ настао „случај трихалометани”.

Државни органи раде свој посао
по правилима службе, што изискује
одређено време и процедуре. Једино
је питање шта ће они пронаћи и ка-
ко ће се све окончати. Хоће ли ре-
зултати истраге спречити нове слич-
не ситуације због којих би Панчевци
поново морали да стану у редове
пред цистернама?

Прилично слуђену јавност једино
занима да чује шта се све дешавало
протеклих месеци с водом и ко је
одговоран. Без тога неће бити по-
вратка поверења у овдашње инсти-
туције, укључујући ту и локалну са-
моуправу.

Д. Вукашиновић

С друге стране гледано, потез
СНС-а је логичан, јер је на њега сва-
како фрустрирајуће деловала чиње-
ница да након априлских догађаја с
пијаћом водом није било никаквог
епилога. Комисије су тада послужи-
ле својој старој сврси – да купују
време и забављају народ, а кривци
нису нађени. Када се узме у обзир да
су и тада на мети биле исте институ-
ције и личности, „Водовод” и Завод
и њихове директорке, чини се нај-
нормалнијим да ствар буде пресече-
на управо сменама. Само што не би
ваљало да на томе остане без нала-
жења узрока невољама.

Лигаше је такође лако схватити.
Они су опозиција и у реду је да кори-
сте прилику да науде некоме из вла-
сти, нарочито ако се тај сам наме-
стио. ЛСВ је доследан, јер је смену
директорке „Водовода” тражио и у
мају, кад смо имали проблема с бак-
теријама и хлором. Једино збуњује
то што је сад потписао захтев зајед-
но с напредњацима, а прошли пут то
није урадио, па остаје питање да ли
наредна скупштинска седница носи
и неке нове савезе.

Демократа нема међу сазивачима,
јер од њих није било могуће ни оче-
кивати да траже смену директорки
које су сами предложили за те функ-
ције. ДС је на седници Градског од-
бора одржаној у понедељак, 8. јуна,
од Милице Радовановић и Мице Са-
рић Танасковић затражио да подне-
су оставке.

Предраг Богатинчевић је у среду,
10. јуна, потврдио да је директорка
„Водовода” прихватила захтев, а ди-
ректорка Завода га је одбила. Додао
је да ће због тога од покрајинске вла-
сти бити затражено да је разреши
дужности.

Председник панчевачких демо-
крата објаснио је како је та странка
проценила да су обе стране („Водо-
вод” и Завод – прим. аут.) одговорне
за настале проблеме с водоснабдева-
њем, па је зато затражено да дирек-
торке поднесу исти терет. 

Богатинчевић је најавио да ће на
место Радовановићеве доћи Љиља-
на Станковић, заменица директора
„Водовода” за финансије и члани-
ца ДС-а. Он је рекао како је о томе
постигнут усмени договор с коали-
ционим партнерима из СНС-а, али
је додао да ће се на седници Скуп-
штине видети да ли ће тако и бити.
То би требало да значи како је коа-
лиција на „чврстим ногама”. Мо-
жда разлоге треба тражити и у ра-
нијој најави ДС-а да ће изаћи из
власти у случају да му коалициони
партнери преузму директорска ме-
ста или одборнике.



Стаклара и 
пољопривредне
фирме имају 
15 дана за обављање
тог посла

Агенција за приватизацију
објавила је у уторак , 9. јуна,
измењене јавне позиве за
приватизацију предузећа чи-
је је датуме продаје заказала
крајем маја. Мeђу њима су
Индустрија стакла Панчево,
те пољопривредне фирме
„Семе Тамиш”, „Војводина”
Старчево, „Омољица” и „До-
лово”.

Према објашњењу добије-
ном из Агенције, ово поме-
рање датума јавних надмета-
ња за поменута предузећа
последица је измене Закона
о приватизацији, који је про-
писао обавезу спровођења
поступка нове процене фер
вредности капитала и имо-
вине с пресеком на дан 31.
децембар 2014. године.

Према подацима из прет-
ходних огласа, вредност
имовине Стакларе годину
дана раније била је 12 мили-
она евра, што је утврђено као
почетна вредност на јавном
надметању за куповину те
фирме. Капитал „Војводине”
и „Долова” био је процењен
на по 1,4 милиона евра,
„Омољице” на око 9,6 мили-
она, а „Семе Тамиша” на све-
га 238.000 евра.

Према речима стручњака
за ревизију који је желео да
остане анониман, могуће је
да ови износи буду промење-
ни након што ревизори обаве
нове процене вредности, али
не треба очекивати да те раз-
лике буду значајне. На раст
или пад вредности капитала
и имовине највише могу ути-
цати резултати пословања у
последњих годину дана, те
обавезе предузећа происте-

кле из окончаних судских
спорова.

Законски рок у ком преду-
зећа морају да обаве процену
вредности је 30 дана, али га
је Агенција преполовила.
Нови датуми за које су зака-
зани покушаји продаје пан-
чевачких фирми су 29. јул за
„Семе Тамиш”, 3. август за
старчевачку „Војводину”, а
затим ће са по даном разма-
ка бити отваране понуде за
„Долово” и „Омољицу”. По-
следња на ред, 14. августа,
долази Индустрија стакла. 

Од државе 
слављеницима
поклон у виду стечаја? 

Панчевачка „Утва авио-инду-
стрија”, у петак, 5. јуна, обеле-
жила је 78 година постојања
скромно, у складу са околно-
стима које тој фабрици баш не
гарантују да ће дочекати наред-
ни рођендан. Пословодство и
запослени су прилично затече-
ни понашањем државе, јер су
званичници више пута наја-
вљивали стратешке партнере за
„Утву”. Потом је она у јавности
важила за једну од четрдесетак
фирми за које ће заштита од
стечаја бити продужена до но-
вембра, да би на крају панче-
вачка авио-индустрија била
обавештена да је на „брисаном
простору” пред повериоцима.

„Утва” је заједно с другим
предузећима металског ком-
плекса, попут ИМТ-а, ИМР-а
и „Икарбуса ”, 29. маја имала
састанак с представницима
Министарства привреде који
су Панчевцима препоручили
да сами покрену предстечајни
поступак.

– Изненађени смо због тога
што се „Утва” није нашла на
списку фабрика од стратешког
значаја за Србију, јер имамо
неупоредиво мања дуговања од
предузећа која су обухваћена
тим списком. Планирали смо
излазак из реструктурирања та-
ко што смо одређену имовину
која није у функцији производ-
ње и развоја дали Агенцији за
приватизацију да је прода. Од
тог новца је требало да плати-
мо повериоце и уложимо у но-
ве машине и технологију. Ни-

шта од тога није урађено, већ
нам је два дана пре истека за-
конског рока за приватизацију
речено како треба да поднесе-
мо захтев за покретање пред-
стечајног поступка. Ја та овла-
шћења немам. То мора да ура-
ди држава која је власник фа-
брике – изјавио је Бјелогрлић
за РТВ Панчево.

Он је додао да му није по-
знато шта је с најављиваним
стратешким партнерима. Ди-
ректор „Утве” је потврдио да
су неки до њих долазили у фа-

брику и изразили заинтересо-
ваност за њу, али је рекао како
му није познато где је након
тога „запело” и због чега.

Слободан Костић, председ-
ник самосталног синдиката
тог предузећа, био је уобичаје-
но оштар. Он је као главног
кривца за положај у ком се
фабрика нашла означио Аген-
цију за приватизацију.

– Прошле године смо били
оптимисти да ће приватиза-
ција бити окончана уз помоћ
стратешког партнера, али, на-
жалост, ни после 14 година
реструктурирања Агенција
ништа није урадила. Очиглед-
но је да је она рак-рана при-
вреде Србије. Схватио бих да
нису успели да нас продају,
али не могу да разумем то што
нису ни покушали то да ураде,
нарочито зато што од свих
фирми ми имамо најмање ду-
гове (нешто преко милион
евра – прим. аут.), а правно-
имовински смо потпуно „чи-
сти” – рекао је Костић.

Он је додао да „Утва” ради
много послова за италијански
„Пјађо”, који је у власништву

„Мубадале”, као и за ирачку
армију и друге стране наручи-
оце. Костић је изјавио да је
представницима Министар-
ства рекао да ће синдикат у
случају блокаде рачуна и не-
могућности исплате зарада
истог тренутка започети
штрајк и обуставити реализа-
цију ових међународних угово-
ра. Навео је да су му представ-
ници државе рекли да се то не-
ће догодити, али су предложи-
ли да фабрика покрене пред-
стечајни поступак или почне
да ради на Унапред припре-
мљеном плану реорганизације.

Костић је рекао да не дола-
зи у обзир да фирма сама за-
тражи стечај, јер ће радници у
том случају изгубити право на
социјални програм и отпрем-
нине. Он је ипак изразио наду
да ће за фабрику авиона бити
пронађено неко решење. 

ЕКОНОМИЈА
Четвртак, 11. јун 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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ДРЖАВА МОРА ДА ХВАЛИ СЕБЕ КАД ДРУГИ ТО НЕ МОГУ

ИЗРЕЧЕНЕ И ПРЕЋУТАНЕ ПРИМЕДБЕ
Борба против 
нелегалног пословања
погрешним средствима 

Држава се с времена на вре-
ме оглашава у јавности да би
говорила о својој одавно про-
кламованој борби против си-
ве економије, а један од та-
квих кампањских потеза мо-
гли смо да видимо и у Пан-
чеву. 

Тада је Бојан Тасић, дирек-
тор Инспектората за рад у
надлежном министарству,
био у радној посети Јужноба-
натском управном округу, а
након тога је изјавио да су не-
поштовања права радника и
нелојална конкуренција међу
главним узроцима сиве еко-
номије.

Немогуће је не сложити се
са овим ставовима, свеједно
да ли сте послодавац или рад-
ник, али је проблем у томе
што ове две поменуте стране у
социјалном дијалогу не мисле
да понашање државе у потпу-
ности доприноси спровођењу
прокламованог циља о сузби-
јању нелегалног пословања.

Власници малих и средњих
предузећа, једнако као и ве-
лики капиталисти, непреста-
но кукају због превеликих
фискалних и парафискалних
оптерећења. И заиста, тешко
је и пребројати које све поре-
зе, таксе и намете морају да
плате послодавци да би напу-
нили српску буџетску „прова-
лију”. Једино што су они ве-
лики довољно моћни, а често
и довољно блиски власти, па
могу себи дозволити огромне
дугове за те исте порезе, до-
приносе или плате радника.

Они мањи, а нарочито
предузетници, због помену-
тих оптерећења неретко све-
сно беже у сиву зону да би оп-
стали и обезбедили себи хлеб.
На тај начин они увећавају
сиву зону пословања, а самим
тим и нелојалну конкуренци-
ју онима који послују легално,
али очигледно то раде под
притиском државе.

Опште удружење занатлија
и осталих предузетника Пан-
чево овог пута није реаговало
на неке од изјава с поменуте
конференције за новинаре,
мада се поуздано зна да су не-
ки његови чланови били неза-
довољни због онога што су зва-
ничници рекли. Представни-

Страну припремио
Драган 

Вукашиновић

да на црно. Миланко Бодиро-
га, председник те синдикалне
организације, замерио је Вла-
ди Србије што је дозволила да
се намноже разне агенције за
посредовање приликом запо-
шљавања, које су извор гуше-
ња права радника.

– Због недостатка закон-
ских прописа у овој области
држава индиректно подстиче
рад на црно. Људи који нала-
зе посао преко тих агенција
принуђени су да раде за „ми-
нималац”, односно за 200
евра месечно. И не само то,
већ су често стављени пред
избор да примају мале плате
уз уплаћивање доприноса или
да сав тај новац добијају на
руке, без икаквог пензионог и
социјалног осигурања. Поред
тога, агенције не познају уго-
воре за рад на неодређено
време, па ти људи стално
стрепе од отказа – рекао је Бо-
дирога.

делатност као легло нелегал-
ног запошљавања, јер се ту
послови обављају углавном у
вечерњим и ноћним часови-
ма, односно у време када ин-
спекцији рада истиче радно
време, па остају ван домашаја
контроле.

Према незваничним инфор-
мацијама „Панчевца”, треба
ипак очекивати да се неке
ствари помере набоље. Наиме,
крајем јула ће ступити на сна-
гу одредбе Закона о инспек-
цијском надзору које се тичу
контроле нелегалног послова-
ња, па не би требало да се де-
шава да инспектори залазе са-
мо у легалне радње. Те одред-
бе садрже механизме помоћу
којих ће државни службеници
моћи да кажњавају „сиво” по-
словање.

Проблем је то што нема по-
мена о томе да ће власт прво
растеретити привреднике на-
мета да би за почетак зауста-

дацима, у јужном Банату је за
прва четири месеца, захваљу-
јући контролама инспекције,
запослено 75 радника, а пре-
ма незваничним сазнањима, у
мају су несавесни послодавци
морали да заснују радни од-
нос с још тридесетак њих.

Тешко је рећи какви су до-
мети ових акција и чиме су
све инспектори ограничени у
свом раду. Ипак, изјава Зора-
на Тасића, начелника округа,
о томе да је искључиво захва-
љујући овим акцијама број
незапослених смањен за ско-
ро два одсто, чини се мало
претераном. Када се узме у
обзир да око 12.000 људи у
овом региону има званично
статус незапослених, два од-
сто од тог броја је 240, а не
стотинак њих. Или је изјава
дата да би добро звучала у ме-
дијима, или начелник зна не-
што што нам том приликом
није открио.

ПОМЕРЕНИ ТЕРМИНИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ

Нова процена вредности

ФАБРИКА АВИОНА НА ПРИВАТИЗАЦИОНОЈ „КЛАЦКАЛИЦИ” 

Рођендански песимизам

УПОЗОРЕЊЕ ПРЕД ЖЕТВУ

Не изазивајте пожаре
Пољопривредницима
скренута пажња
на обавезне мере
заштите

Градски штаб за спровођење
мера заштите од пожара стр-
них и других пољопривред-
них усева апеловао је на по-
љопривреднике да предузму
све превентивне мере како
не би дошло до угрожавања
летине ватром.

„У периоду сазревања и за
време жетве забрањени су па-
љење и употреба отворене ва-
тре у близини усева. Жетва и
транспорт житарица и сламе
може се обављати технички
исправним пољопривредним
машинама уз услов да су оне
снабдевене одговарајућим

хватачима, разбијачима и
пригушивачима варница.
Комбајни којима се обавља
жетва морају бити снабдеве-
ни исправним апаратом за га-
шење пожара, ашовом и ло-
патом”, подсетио је тај штаб.

Пољопривредници су упо-
зорени да је приликом же-
тве, превоза усева и сакупља-
ња сламе забрањено пушење
и коришћење отвореног пла-
мена, осим на посебно уре-
ђеним местима, удаљеним
најмање 30  метара од места
где се обавља рад и снабдеве-
ним посудама с водом за га-
шење опушака.

Сви грађани који примете
пожар у атару, треба одмах
то да пријаве Спасилачко-
-ватрогасној бригади у Пан-
чеву на број 193.

ци тог удружења су у ранијим
јавним иступима скретали па-
жњу на апсурд да надлежне
инспекције искључиво кон-
тролишу и кажњавају легалне
предузетнике, уместо оних не-
легалних. Како се том мето-
дом сузбија сива економија,
држава никад није објаснила,
а није ни могла.

Савез самосталних синди-
ката Панчева изнео је неке
примедбе на ефикасност др-
жавних органа у сузбијању ра-

Он је додао да је још горе то
што се, према сазнањима син-
диката, за неке послове са опа-
сним материјама, као што је
рад на бензинским пумпама,
ангажују необучени или недо-
вољно обучени радници. Боди-
рога је упозорио да они само
формално добију потврде да су
прошли обуку за рад на таквим
пословима, што инспекције та-
кође треба да контролишу.

Овај синдикалиста је поме-
нуо пекарску и угоститељску

вила њихов прелазак у неле-
галне токове. Званичници
углавном прибегавају обрну-
тој логици, а то је да кад буду
силом закона утерали порезе,
онда ће их умањити. Није по-
знато да је таква фискална
политика игде дала резултате.

Добра вест је и то што је
радно време инспекције рада
продужено до 22 сата, па она
сада контролише и поменуте
кафане, ресторане и сличне
објекте. Према званичним по-



Теодора Павловић, уче-
ница осмог разреда ОШ
„Мирослав Антић Мика”
из Панчева, освојила је
прво место на Републич-
ком такмичењу из биоло-
гије, одржаном на Биоло-
шком факултету у Новом
Саду.

У конкуренцији најта-
лентованијих младих би-
олога Теодора је показа-
ла одлично знање и једи-
на успела да освоји 93
поена. Теодорин ментор
и изузетна подршка био
је наставник Зоран Ми-
ловановић.

Недавно су на Хемијском фа-
култету у Београду проглаше-
ни најбоље пласирани учесни-
ци Српске хемијске олимпија-
де за ученике средњих школа,
која се другу годину заредом
одржава уз подршку компани-
је НИС. Победницима су уру-
чене статуе „Енергија знања”, а
победнички тим ће предста-
вљати Србију на 47. Међуна-
родној хемијској олимпијади,
која ће бити одржана у Бакуу у
Азербејџану, у јулу ове године.

Победничке статуе је уручи-
ла др Снежана Лакићевић, ме-
наџер НИС-а за сарадњу са
образовним и научним инсти-
туцијама, а свечаној додели на-
града присуствовали су и пред-
седник Српског хемијског дру-
штва проф. др Живослав Те-
шић, као и декан Хемијског
факултета Универзитета у Бео-
граду проф. др Бранимир Јо-
ванчићевић. Такмичарски део
Српске хемијске олимпијаде за
ученике средњих школа одр-
жан је 29. и 31. маја на Хемиј-
ском факултету у Београду.

Поред тога, у Руском дому у
Београду свечано су додељене
и награде победницима
Олимпијаде из руског језика,
која се трећу годину заредом
одржава уз подршку компани-
је НИС. На свечаној академи-
ји након финала олимпијаде

проглашени су најуспешнији
такмичари у четири категори-
је и укупном пласману. Дома-
ћин овогодишње олимпијаде
је Руски дом, а организатори
су Министарство просвете,
науке и технолошког развоја
Републике Србијe, компанија
НИС, Славистичко друштво
Србије и Гимназија „Јован Јо-
вановић Змај”. На првој

Олимпијади из руског језика
учествовало је око 500 учени-
ка, док се за прошлогодишње
такмичење пријавило више од
800 учесника. На трећој, ово-
годишњој олимпијади такми-
чила су се чак 1.083 ученика
из 148 школа из 78 градова из
Србије, Републике Српске и
Црне Горе. Свечаној додели
награда су присуствовали за-

меник генералног директора
НИС-а Андреј Шибанов, ме-
наџер НИС-а за сарадњу са
универзитетима др Снежана
Лакићевић, представници
Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, Града
Београда, руске амбасаде и
директорка Руског дома Наде-
жда Кушенкова.

Олимпијаде из руског јези-
ка, хемије, физике и матема-
тике организују се у склопу
НИС-овог програма „Енергија
знања”. Поред организације
олимпијада, НИС кроз „Енер-
гију знања” стипендира сту-
денте, организује летње школе
и кампове и опрема учионице
и лабораторије. Подршка
образовању и науци само је је-
дан део НИС-овог друштвено
одговорног пословања, које се
одвија под слоганом „Будућ-
ност на делу”.

Ученици и професори Елек-
тротехничке школе „Нико-
ла Тесла” приредили су 25.
маја манифестацију „Тесла
– наука за живот”, у оквиру
акције „Мај – месец мате-
матике”. Идеја о организо-
вању те манифестације по-
текла је из Српске академи-
је наука и уметности, која
ове године месец математи-
ке обележава под слоганом
„У ритму математике”.

Низ занимљивих активно-
сти припремили су ученици
и професори школе, а циљ
скупа био је да се кроз игру
и радионице покаже да ма-
тематика није баук, већ кре-
ативна вештина која се на-
лази на граници између
уметности и науке. Електро-
техничку школу су посетили
ученици основних и сред-
њих школа из Панчева, као
и деца из вртића „Ласта”.

МЕСЕЦ МАТЕМАТИКЕ

Тесла – наука за живот

ученика, а 1.083 будућа
средњошколца имају могућ-
ност да провере своје знање
на заказаним испитима. У
матичним основним школа-
ма завршни испит организу-
је Комисија за спровођење
завршног испита. Објављи-
вање привремених резултата
заказано је за 19. јун у 8 сати,
а наредног дана ће почети да
ради општинска жалбена ко-
мисија. У понедељак 22. јуна
о евентуалним пропустима
изјашњаваће се окружна ко-
мисија, а коначни резултати
биће објављени 25. јуна. По-
том ће матуранти 26. и 27.
јуна подносити листе жеља.
Свршени основци имају пра-
во да у матичној основној
школи писмено изразе нај-
више 20 жеља за даље шко-
ловање.

Кандидати на тесту из
матерњег језика могу кори-
стити графитну оловку,
плаву или црну хемијску
оловку и гумицу, а на тесту
из математике и лењире и
шестар. Потребно је понети
ђачку књижицу у којој је
изнад слике ученика уписа-
на јединствена шифра кан-
дидата. 

васпитања добили су ознаку
степена тајности „интерно”.

Забринути родитељи
Када је реч о Панчеву, бивши
основци могу наставити шко-
ловање у девет средњих школа,
а то су: Машинска школа Пан-
чево, Електротехничка школа
„Никола Тесла”, Економско-
трговинска школа „Паја Мар-
гановић”, Техничка школа „23.
мај”, Медицинска школа „Сте-
вица Јовановић”, Пољопри-
вредна школа „Јосиф Панчић”,
Гимназија „Урош Предић”,
Музичка школа „Јован Бан-
дур” и Балетска школа „Дими-
трије Парлић”. Mатуранти који
се определе за панчевачке
средње школе могу конкуриса-
ти за 42 профила. Кандидат
који је завршио основно обра-
зовање и васпитање или један
од последња два разреда
основног образовања и васпи-
тања у иностранству, или који
је у Републици Србији завршио
страну школу или један од по-
следња два разреда основног
образовања и васпитања у
страној школи, уписује се пре-
ко броја одређеног за упис уче-
ника, у складу са законом.

Кандидат који је седми раз-
ред основног образовања и

ПРИЈЕМНИ ЗА УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 2015/2016.

У ТРИ ДАНА – ТРИ ТЕСТА
Завршена генерална
проба

Девет средњих школа
чека нове ђаке

Степен тајности 
„интерно”

Ученици осмог разреда не-
давно су полагали пробни
тест завршног испита у својим
матичним школама. Према
речима људи из струке, то је
био добар начин да ђаци раз-
бију трему пред завршни ис-
пит, а тзв. пробна мала мату-
ра добро је дошла осмацима,
јер су могли да виде какав ће
тип задатака бити на овогоди-
шњем тесту знања.

Министарство просвете је
за 15. јун заказало полагање
испита из матерњег  језика,
док ће наредног дана, 16. ју-
на, матуранти решавати за-
датке из математике, а 17. ју-
на пред будућим средњо-
школцима наћи ће се комби-
новани тест, чиме ће завршни
испит бити окончан. Сви за-
даци су непознати, а поред
испита из матерњег језика и
математике, матуранти ће по-
лагати и комбиновани тест
који се састоји од питања из
историје, географије, биоло-
гије, физике и хемије. Засту-
пљеност појединих предмета
у тесту зависи од њихове обу-
хваћености наставним пла-
ном. За овај испит не постоје
класичне збирке задатака, већ
само примери како ће они из-
гледати.

Министар просвете, науке
и технолошког развоја др Ср-
ђан Вербић донео је одлуку о
тајности података у тестови-
ма завршног испита на крају
основног образовања и васпи-
тања за школску 2014/2015.
годину и, у складу с њом, те-
стови завршног испита на
крају основног образовања и

Четвртак, 11. јун 2015.
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васпитања завршио у ино-
странству, или који је у Репу-
блици Србији завршио седми
разред основног образовања и
васпитања у страној школи, а
у Републици Србији завршава
осми разред у школи чији је
оснивач држава или физичко
лице, обавља завршни испит и
уписује се преко броја утврђе-
ног за упис ученика, у складу
са законом. Општи успех за
кандидата који је шести раз-
ред основне школе завршио у
иностранству вредноваће се
најповољније за кандидата.

Матурантима и њиховим
родитељима/старатељима,
поред пријемног, велике муке
задаје и будуће професионал-
но опредељење. У држави ка-
ква је наша, не постоји јасно
дефинисана стратегија при-
вредног и друштвеног развоја.
Самим тим генерација која се
овог лета уписује у средње
школе не зна шта ће моћи да
очекује након четворогоди-
шњег или трогодишњег обра-
зовања, тако да је забринутост
будућих радника и њихових
родитеља сасвим оправдана.

Довољан број места
У панчевачким средњим
школама има места за 1.401

ЕНЕРГИЈА ЗНАЊА НИС-а

Улагање у будућност

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

НАЈБОЉИ БИОЛОГ

Успех 
Теодоре Павловић

Панчево ће и ове године би-
ти део велике породице гра-
дова који ће 29. јуна обеле-
жити међународни празник
– Дан Дунава. Девету годи-
ну заредом локална самоу-
права организоваће, почев
од наредне недеље, низ ма-
нифестација у нашем граду,
са идејом да се укаже на
значај Дунава и његових
притока.

Свечаност поводом по-
четка овогодишње кампање
„Активни за реке”, која ће
бити реализована под по-
кровитељством Града Пан-
чева, биће одржана 16. јуна,
од 10 сати, на градској пла-
жи. Љубитељи природе, Ду-
нава и Тамиша имаће при-
лику да се прикључе члано-
вима Удружења оболелих
од мултипле склерозе и
удружења „На пола пута” у
ликовној радионици. За тај
дан су заказани и чишћење
Тамиша од кула до градске
плаже и ревијалне трке ча-

маца градских веслачких
клубова. Потом ће уследити
програм панчевачких љуби-
теља јоге и ревијални меч
одбојке на плажи.

Реализацију овог пројекта
помогли су Туристичка ор-
ганизација Панчева, Удру-
жење жена „Доловке”, про-
извођач питке воде „Бисер-
не капи” и Дом омладине
Панчево. Подршку кампањи
пружиће и панчевачка јавна
предузећа „Зеленило” и
„Хигијена” – прво ће поста-
вити цветни аранжман (ло-
готип „Дан Дунава”) на на-
сипу уз одбојкашки терен, а
друго ће однети прикупљене
секундарне сировине и от-
пад по окончању чишћења
Тамиша.

Овом приликом органи-
затори позивају волонтере
да се прикључе акцији при-
купљања секундарних сиро-
вина с воде и обала. Прија-
вљивање се може обавити
до 12. јуна, на број 308-881.

ДАН ДУНАВА У ПАНЧЕВУ

Очистимо Тамиш

Секретаријат за заштиту живот-
не средине Градске управе Пан-
чева обележио је Светски дан за-
штите животне средине у петак,
5. јуна, низом активности.

У градској кући је отворена
тематска изложба посвећена
очувању животне средине. Реч
је о ретроспективи еколошки
ангажованих фото-записа
прикупљених на конкурсима
„Објективом кроз свет око
нас”, које је панчевачки Завод

за јавно здравље организовао
од 2011. до 2014. године. По-
ред тога, ученицима основних
школа, члановима еколошких
секција, подељена су нова из-
дања Секретаријата за зашти-
ту животне средине: „Екобу-
квица” (приручник за шко-
ларце) и трећи број „Екопеди-
је” (часопис за очување жи-
вотне средине).

Ове школске године спро-
ведена је и акција прикупља-

ња амбалажног отпада у свим
школама, под називом „Саку-
пи и уштеди, видећеш да вре-
ди”. Прикупљено је близу 19
тона пластичног отпада, а нај-
успешнија је била Основна
школа „Жарко Зрењанин” из
Качарева. Најбоље одељење из
качаревачке школе је IV-1,
које је као награду добило јед-
нодневну екскурзију. Пут у
Засавицу реализован је у субо-
ту, 6. јуна.

ОБЕЛЕЖЕН ЕКО-ДАН

Качаревци најбољи



Поводом Међународног да-
на деце жртава насиља – 4.
јуна, повереница за заштиту
равноправности Бранкица
Јанковић, која је на ту
функцију изабрана крајем
прошлог месеца, скреће па-
жњу на поразну статистику
у Србији, која се мора што
пре променити.

Она сматра да је недопу-
стиво свако насиље над де-
цом, физичко злостављање
и занемаривање, које се
мора најстроже кажњава-
ти. Насиље над децом је,
како је навела, и даље вео-
ма раширено – од насиља у
породици, преко насиља у
школи и вршњачког наси-
ља, до све већег дигиталног
насиља.

Истраживање УНИЦЕФ-а
у Србији из 2014. године по-
казује да је више од 40 одсто
деце до четрнаест година
доживело насилне методе
кажњавања и васпитања.
Нека истраживања говоре
да су деца жртве у 50 одсто

случајева насиља у породи-
ци, док 70 одсто њих трпи
родно засновано насиље у
школама.

Повереница за заштиту
равноправности Бранкица
Јанковић подржава иници-
јативу за хитну измену и до-
пуну Породичног закона,
којим би се изричито забра-
нило физичко кажњавање
деце и употреба физичке си-
ле као васпитног средства.

– Установе образовања,
социјалног рада и здравства
кључне су за спречавање на-
сиља над децом, уз интер-
венцију полиције и право-
судних органа – навела је
повереница.

Повереник за заштиту
равноправности је прошле
године препоручио да се без
одлагања донесе правилник
о ближим критеријумима за
препознавање свих облика
дискриминације у образов-
ним и васпитним установа-
ма, као и да се обезбеде
услови за његову примену.

Запослени у здравственој ам-
буланти у Качареву спровели
су 27. маја у Дому пензионера
превентивне прегледе за нај-
старије мештане. Позиву се
одазвало четрдесет четворо су-
грађана, а најстарији пацијент
је имао 99 година. Посетиоци

су имали прилику да измере
шећер у крви, крвни притисак
и обим струка, а лекари су Ка-
чаревцима мерили и сатура-
цију крви кисеоником.

Како је навела др Валерија
Рајковић, шеф здравствене
амбуланте, са суграђанима се

разговарало и о превенцији
падова. Предочено им је који
су све ризици за пад (слабији
вид и слух, остеопороза, срча-
не аритмије, реуматизам и
друго), као и последице. Тако-
ђе, присутнима је саопштено
колико је битно да имају иза-

браног лекара који ће водити
рачуна о њиховом здрављу.

Цветање дрвећа 
полако јењава, буде
се трава и корови 

Нагло бујање вегетације услед
високих температура и вели-
ких количина падавина иза-
звало је експлозију алергиј-
ских реакција код великог
броја грађана. Цветање дрвећа
полако јењава (у јуну цветају
бреза, врба и јасен), а буде се
трава и корови.

Од укупног броја пацијена-
та који су протеклих месеци
прегледани на Одељењу ото-
риноларингологије Опште
болнице Панчево, како смо
сазнали од др Вељка Божића,
начелника тог одељења, чак
трећина је имала алергијске
реакције. Пацијенти су се ле-
карима на ОРЛ одељењу ја-
вљали најчешће због отежаног

дисања, секреције из носа,
иритације очију, појачаног су-
жења, а доктори су се сусрели
и с неколико драматичних си-
туација.

– Ове године смо имали не-
колико људи које смо услед
отока гркљана, насталог због
алергијске реакције, морали да
хоспитализујемо. То су изузет-
но опасна стања, када може до-
ћи до затварања дисајних путе-
ва и до гушења. На срећу, такви
случајеви су ретки – рекао је
Божић.

Он је објаснио да се за лече-
ње алергијских реакција ко-
ристе симптоматски медика-
менти који могу да смање ја-
чину реакције имуносистема
и да ублаже симптоме. Избор
лека зависи од врсте алергије,
а најчешће се користе корти-
костероиди, антихистамини-
ци и слично. Веома је важно,

како је доктор напоменуо, ре-
довно испирати слузницу како
би се алергени одстранили.

На ОРЛ одељењу се спрово-
ди такозвано прик тестирање
на одређене алергене, а према
речима др Вељка Божића,
ускоро ће се у болничкој амбу-
ланти примењивати и нови те-
стови. Анализама је могуће от-
крити који алерген (полен,
гриње, храна) изазива реакци-
ју организма, а на Институту
за алергологију „Торлак” могу-
ће је, уколико је то потребно,
одредити тип алергена и на-
правити типску вакцину. Ве-
ћина алергија се, међутим, не
може излечити, јер класична
медицина још увек нема ефи-
касан одговор на тај изазов.
Ипак, за лечење тешких алер-
гија може се применити иму-
нотерапија. Тај третман, који
се спроводи пет година, укљу-

чује низ инјекција прочишће-
ног екстракта алергена, које се
праве на „Торлаку”. Углавном
је ефикасна и код неких људи
доводи до потпуног уклањања
алергијских реакција.

Алергије настају када иму-
носистем човека почне да реа-
гује на стране материје као
што су полен, пчелињи отров,
корови, кућна прашина, длака
кућних љубимаца и друго.
Имуносистем продукује суп-
станце познате као антитела.
Када нека особа има алергију,
њен имуносистем продукује
антитела која идентификују
одређени алерген као нешто
штетно иако он то није. У кон-
такту са алергеном имуноло-
шки систем може да реагује
тако да изазове запаљенску ре-
акцију коже, слузница, горњих
и доњих дисајних путева или
гастроинтестиналног тракта.
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ДЕЧЈЕ ИНТЕРНО ОДЕЉЕЊЕ 
НА ЈАСЛАМА ДОНАТОРА

Људи великог срца
више пута помогли

Специјалистичке 
амбуланте дневно
приме до сто деце

Зграда Дечјег интерног оде-
љења Опште болнице Панче-
во подигнута је седамдесетих
година прошлог века и зидана
је наменски за смештај боле-
сне деце. Иако је тек у касним
четрдесетим годинама, неу-
лагање је учинило своје и да-
нас је она прилично неуглед-
на. Да се добри људи, којих у
нашем граду још увек има,
нису заједно са запосленима
потрудили да „нашминкају”
ову „госпођу”, она би била
прилично запуштена. Послед-
ње сређивање десило се пре
месец дана, када су чланови
Ротари-клуба „Михајло Пу-
пин” окречили приземље
зграде, очистили олуке и ку-
пили чак педесет душека за
кревете на којима малишани
спавају. До тада су деца лежа-
ла на сунђерима који чак ни-
су били ни прекривени плат-
ном!

Према речима др Слобода-
на Продановића, начелника
Дечјег интерног одељења, ви-
ше пута је одељење добијало
донације у виду опреме, по-
стељине, пакетића од чланова
мото-клубова, активиста удру-
жења „Српска Спарта” и дру-
гих људи великог срца. Ликов-
ни уметници украсили су зи-
дове одељења шареним мура-
лима, како би деца имала осе-
ћај да су у играоници, а не у
болници.

Недостатак кисеоника
Највећи проблем су тренутно
прозори, који су дотрајали, а
неки од њих не смеју ни да се
отворе. Такође, пацијентима
на првом спрату забрањен је
излазак на терасу јер се мал-
тер с горњег спрата обрушава.

интрахоспиталних инфекци-
ја. Након тога терапију при-
мају у дневној болници. Овај
метод се веома добро показао
с обзиром на то да смо били
једино одељење на којем се
није појавила клостридија –
истакао је др Слободан Про-
дановић.

Он је додао да се у послед-
ња два месеца знатно повећао
број малишана који долазе на
одељење због проблема иза-
званих ротавирусом. Како на-
води начелник, код деце су
лети изражене дигестивне
сметње, као и дехидрација, а
током зиме малишани дола-
зе због респираторних тего-
ба. Ипак, наш саговорник
оцењује да су наша деца при-
лично здрава, пре свега за-
слугом лекара у примарној
пракси, који веома добро ра-
де свој посао.

Судећи по изнетим чиње-
ницама, јасно је да се за боље
услове лечења наше деце мо-
рамо изборити сами. Мали
број добрих људи то схвата и
несебично помаже, што је за
сваку похвалу и поштовање.

Нови душеци стигли су прошлог месеца

треба истаћи ЕКГ и дефибри-
латоре, које је одељење доби-
ло опет из донација.

Мање деце у креветима
На Дечјем интерном одеље-
њу, које се простире на два
спрата, ради 16 лекара и око
50 сестара. У приземљу се на-
лазе амбуланте (општа, пул-
молошка, кардиолошка, ен-
докринолошка, нефролошка,
гастроентеролошка, неонато-
лошка и хематолошка), кроз
које дневно прође од педесе-
торо до сто деце. Ту су сме-
штене и дневна болница и ад-
министрација, први спрат је
резервисан за децу старију од
годину дана, а на другом ни-
воу се налази Неонатолошки
одсек за малишане до 28 дана
и за одојчад. Капацитет од 68
постеља ретко кад је попуњен,
а др Слободан Продановић
објашњава и зашто.

– Технологија посла се
променила и сада се већина
прегледа обавља амбулантно,
кроз консултације. Пацијен-
ти на одељењу леже врло
кратко, док се обави дијагно-
стика, како не би дошло до

Пише: Драгана Јоцовић

ЗЗДДРРААВВАА ИИССХХРРААННАА

Природни 
лек с дрвета

Tрешња
садржи мало калорија,
нема масноће, а има ви-
сок удео воде, која пове-
ћава ниво енергије и убр-
зава метаболизам. Зато се
сматра идеалним међуо-
броком или заменом за
оброк код људи који желе
да смршају, а препоручу-
је се њена конзумација
између главних оброка.
Има доста витамина А,
мало витамина Б1, Б2,
Б3, Б6 и Це-витамина,
али зато има много мине-
рала, нарочито калцију-
ма, гвожђа и калијума, а
ту су и магнезијум, цинк
и фолна киселина. Це-ви-
тамин је одличан за иму-
носистем, калцијум за ко-
сти, док гвожђе повољно
делује на крв, а фолна ки-
селина на срце и крвоток.
Међутим, највредније од
свих су биљне боје тре-
шње, које представљају
снажан антиоксиданс.
Оне имају улогу везивања
слободних радикала.

У народној медицини
трешња се користи као лек
за упале, проблеме с де-
снима, реуму, срчане
сметње, болести бубрега,
мокраћних органа, целу-
лит и боре. Прави позна-
ваоци народне медицине
тврде да је конзумирање
трешања делотворније од
аспирина за уклањање бо-
ла. Сматра се да свежа
трешња отклања физичку
и умну исцрпљеност, а ки-
села трешња побољшава
расположење. Може се је-
сти у неограниченим ко-
личинама јер не иритира
желудац. Користи се за
прављење воћних салата,
џемова, компота, колача,
ракије и другог. Ипак, та
воћка је најздравија у си-
ровом стању, јер се тер-
мичком обрадом губи ве-
лики део хранљивих са-
стојака, ароме, боје и слат-
коће. Предлажемо вам ре-
цепт за једноставан и
здрав домаћи сладолед на
штапићу, који ће одуше-
вити ваше укућане.

Сладолед од трешања
ППооттррееббнноо:: 300 грама трешања, 300 грама грчког јогурта, две

супене кашике меда, шест пластичних ракијских чаша и шест

штапића за сладолед.

ППррииппррееммаа::  Трешње опрати, одвојити од коштице и исећи напо-

ла (или по жељи ситније). Помешати јогурт, мед и трешње. Си-

пати у чашице и забости штапиће. Ставити у замрзивач да се

добро заледи. Пре служења кратко провући чашицу под млазом

воде, како би се лакше скинула.

ООвваајј  ррееццеепптт  ии  ммннооггее  ддррууггее  ммоожжееттее  ппррооннааћћии  ннаа  ссаајјттуу  wwwwww..bbrrzzooiillaakkoo..ccoomm

То значи да мајке које леже с
децом на одељењу тешко до-
лазе до свежег ваздуха. Олак-
шавајућа околност је што бар
у собама постоји „клима”.
Према речима начелника, за-
мена прозора је велика инве-
стиција, за коју установа нема
средстава. Све велике рекон-
струкције заобишле су одеље-
ње на којем се лече деца, а по-
следња интервенција је урађе-
на 2004. године, када је по-
прављен мокри чвор у призе-
мљу. Столарија је офарбана
1998. године, када су окрече-
не и просторије. Међутим, у
више наврата опет су донато-
ри, чланови мото-клуба, кре-
чили поједине просторије на
одељењу.

Опрема, иако је има довољ-
но, као и на осталим одеље-
њима, застарева. У најлоши-
јем стању је апарат за ултра-
звучну дијагностику, којем
недостаје и сонда за преглед
централног нервног система,
па се лекари сналазе и тај по-
сао обављају на другим оде-
љењима. На издисају је и спи-
рометар, а од нових апарата

ПОЛЕНИ ТРАВА И ДРВЕЋА НАПАДАЈУ

Врућине и киша пробудиле алергије

ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ У КАЧАРЕВУ

Превенција падова

САОПШТЕЊЕ ПОВЕРЕНИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ

РАВНОПРАВНОСТИ

Насиље над децом и
даље веома раширено

Технологија посла се променила и сада се већина
прегледа обавља амбулантно.

Др Слободан Продановић, 
начелник Дечјег интерног одељења

Четвртак, 11. јун 2015.
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Ивана 
Предић



Стручњаци за цветне по-
ставке у ЈКП-у „Зеленило” и
ове године су учествовали
на међународном фестива-
лу у италијанском путу Чер-
вији и добили бројне похва-
ле за маштовите креације
које су приказали.

Тој манифестацији, која
се одржава већ четрдесет го-
дина, присуствовала је деле-
гација у којој су били Саша
Павлов, заменик градона-
челника Панчева, чланице
Градског већа Јелена Бати-
нић и Сузана Јовановић, ди-
ректор „Зеленила” Драган
Катуца, и Жења Маринко-
вић, инжењер пејзажне ар-
хитектуре у том ЈКП-у.

Протеклих година на овом
фестивалу су учествовале и
земље из нашег окружења
(Хрватска, Словенија, Босна

и Херцеговина и Албанија),
али је због смањења буџета
од 2010. године број учесни-
ка смањен. Без обзира на то,
панчевачко „Зеленило” већ
осам година заредом добија
позиве за учествовање.

Иначе, циљ ове манифе-
стације је уређење јавних зе-
лених површина у граду
Червији у виду цветних по-
ставки које су сваке године
другачије. Градови учесни-
ци осмишљавају простор

који им је додељен, поручу-
ју цветни материјал што
обезбеђују италијански до-
маћини и на фестивалу
пред другим учесницима и
посетиоцима приказују оно
што су замислили.

Важно је напоменути да
путовање, смештај и све
остало што је неопходно за
учествовање на фестивалу
финансирају домаћини.

Поред презентација на
отвореном, током боравка
међународних делегација у
овом италијанском градићу
одржавају се и трибине ве-
зане за проблеме који се ја-
вљају током изградње и одр-
жавања зелених површина,
као и трибине о савременим
методама орезивања дрве-
ћа, узгоју и новим методама
заливних система.

Сви учесници фестивала
на трибинама имају прили-
ку да презентују проблеме с
којима се суочавају у свом
окружењу. Из ове сарадње
проистекли су веома важни
контакти који су отворили
врата неким инвестицијама
оствареним у нашем граду у
последњих неколико годи-
на, попут изградње три де-
чија игралишта и „стазе
здравља” у Народној башти
и слично.

Градска управа, Дирекција за
изградњу и уређење и „Штра-
баг” 4. јуна су започели ре-
конструкцију највећег спорт-
ског терена који се налази у
близини топлане у насељу Со-
дара. Одлука о томе донета је
после бројних захтева грађа-
на који живе у том делу на-
шега града.

Вредност овог посла је ми-
лион и по динара, а предвиђе-
но је асфалтирање бетонске
подлоге, обележавање терена,
као и постављање заштитне
ограде, громобрана, нових го-
лова и кошева. Ненад Станојевић, дирек-

тор Дирекције за изградњу и
уређење, изјавио је да ће сви
радови бити завршени најка-
сније за недељу дана.

– Изузетно нам је драго и
задовољни смо због овог посла
јер ће, након што све буде за-

вршено, бити много лепше у
насељу Содара. Иначе, могу да
кажем да је у Дирекцији сачи-
њен детаљан извештај о стању
свих спортских терена и деч-
јих игралишта у нашем граду
и, уколико у наредном перио-
ду буде било довољно новца у

градском буџету, ми ћемо са
задовољством почети њихову
реконструкцију – истакао је
Станојевић.

Почетку радова је прису-
ствовао и Павле Раданов, гра-
доначелник Панчева.

– Желимо да наша омладина
води здрав живот и да не седи
превише испред компјутера.
Поздрављам ову акцију и ми-
слим да је кренула у правом
тренутку јер је недавно почео
школски распуст. Лепо је и што
су становници Содаре сами
иницирали и тражили од нас
ову реконструкцију. Позивам и
друге наше суграђане да се сло-
бодно обраћају надлежнима
када процене да постоји нешто
што је неодложно урадити у
њиховом делу града – рекао је
Раданов.

ПОСЛЕ МОЛБИ ГРАЂАНА СОДАРЕ

Реконструише се највећи спортски терен

Страну припремио

Михајло
Глигорић

САНДРА БОЖИЋ, В. Д. ДИРЕКТОРА ЈКП-а „ГРЕЈАЊЕ”

ОЗБИЉАН ПОСАО ЈЕ ПРЕД НАМА

Четвртак, 11. јун 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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њем занимао и за остала ко-
мунална предузећа, у којима
има много више проблема и
потребе да се позабави њима
– додала је Сандра Божић.

Она је одговорила и на пи-
тање који су услови за искљу-
чење са система грејања.

– У току је израда акта о ис-
кључењу, а када он буде усво-
јен, биће објављена процедура
предвиђена за појединачна ис-
кључења са система даљинског
грејања. Уколико се не проме-
ни градска одлука, за искључе-
ње ће бити потребна сагласност
власника 65 одсто грејане по-
вршине с једне подстанице.
Хтела бих да нагласим да овај
проценат није хир, јер је у ве-
ћини градова широм Србије у
оваквим случајевима као оба-
везна предвиђена сагласност
свих станара. Кад се говори о
захтевима за искључење с гре-
јања, често се занемарују инте-
реси оних који немају то у пла-
ну, већ желе да остану кори-
сници наших услуга. Свако ис-
кључење у згради може угрози-
ти квалитет њиховог грејања,
па зато све топлане морају о то-
ме да размишљају. На пример,
ако се један број станара прео-
ријентише на грејање на струју,
постоји могућност да то угрози
електричне инсталације. С дру-
ге стране, замислите ситуацију
да неко ко станује у згради, од-
лучи да се греје на дрва или
угаљ. У том случају се намеће
питање постоји ли у згради од-
говарајући димњак, или је неко
уместо њега на тој вертикали
уградио аспиратор, где би се
складиштио угаљ итд. Много је
ту техничких и других околно-

Грађанима ћемо
олакшати плаћање
рачуна

Искључивање са
грејања биће могуће,
али по процедури

Због летњих врућина ових да-
на мало ко размишља о пред-
стојећој зими и грејању.
Mеђутим, ако од октобра поч-
не наплата по утрошеној то-
плотној енергији, Јавно кому-
нално предузеће „Грејање”
најављује да ће покушати да
пронађе начин да олакша гра-
ђанима плаћање рачуна у
зимским месецима, када је
потрошња највећа.

– Намера је да се примени
формула по којој би се део ра-
чуна обрачунат за потрошњу
током најхладнијих зимских
месеци усмерио на летње месе-
це, када су рачуни знатно ни-
жи. О овој прерасподели тро-
шкова моћи ће прецизније да
се говори тек када се и дефини-
тивно буде знало да ли ће се од
наредне грејне сезоне проме-
нити начин обрачуна и наплате
даљинског грејања – изјавила је
Сандра Божић, в. д. директора
ЈКП-а „Грејање. Она је нагла-
сила да ће то зависити од става
надлежних у градској власти.

Према њеним речима,
Агенција за енергетику при-
према нову методологију по
којој ће се израчунавати цена
грејања. То ће можда изиски-
вати промене у градској Од-
луци о условима и начину ис-
поруке топлотне енергије,
која треба да почне да се
примењује од октобра ове го-
дине.

– У ЈКП-у „Грејање” детаљ-
но и студиозно радимо на де-
финисању предлога које ћемо
ускоро упутити надлежнима у
Градској управи како би они
на време ушли у скупштинску
процедуру. Зато сам била вео-
ма изненађена када сам про-
читала изјаву ресорног већни-
ка Предрага Патића у про-
шлонедељном броју „Панчев-
ца”. Он је неке промене град-
ске Одлуке о условима и на-
чину испоруке топлотне енер-
гије представио као завршен
посао а да се притом уопште
није консултовао с надлежни-
ма у „Грејању”. Још више ме
је изненадило то што је тако
поступио као представник из-
вршне власти, иако се врло
добро зна да је градска скуп-
штина та која разматра и
усваја ту одлуку. Било би до-
бро када би се господин Па-
тић, као члан Градског већа
задужен за комуналну област,
с подједнаким интересова-

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Како се у Панчеву
жонглира

У прошлом броју нашег ли-
ста питали смо вас у којим
ситуацијама се осећате као
(не)вешт жонглер. „Панче-
вац” и издавачка кућа „Вул-
кан издаваштво” припреми-
ли су по један примерак
књиге „Жонглер” Зоране
Шулц за два наша читаоца
или читатељке који су нај-
креативније одговорили на
то питање.

Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове.

„Кад у једној руци држим
списак за куповину, а у дру-
гој новчаник.” 063/7417...

„Хтели – не хтели, испе-
космо моји суграђани и ја
жонглерски занат: чим се
у води појаве ’нежељени
гости’, вешто и искусно
жонглирамо канистрима,
флашама и флашицама.”
064/3856...

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

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора нај-

креативнијег одговора на
питање шта данас значи да
се неко необично понаша.
Они ће освојити по један
примерак књиге „Ивер” Ота
Олтвањија.

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

„Кад видиш некога на
улици да застане како би
помогао потпуном незнан-
цу – то се данас може ока-
рактерисати као необично
понашање. Нажалост.”
062/2137...

„Кад ми се жена необично
понаша, то значи да ће сад
опет да иде код маме и да јој
требају паре.” 064/9694...

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.

матиком. Чињеница је да поје-
дини грађани не могу да плаћа-
ју рачуне за грејање. Међутим,
они који станују у зградама,
имају и одговарајуће обавезе
које се подразумевају. На Јав-
ном комуналном предузећу
„Грејање” и одговорнима у гра-
ду је да пронађу решење које ће
бити колико-толико прихва-
тљиво. То није нимало једно-
ставан посао и не сме бити по-
вод за сакупљање политичких
поена – истакла је Сандра Бо-
жић, в. д. директора „Грејања”.

сти које треба испитати, јер је
реч о безбедности грађана, а не
о априорном ставу „Грејања” да
сваком ко нам се обрати са зах-
тевом за искључење с грејања,
одговарамо да за то нема тех-
ничких могућности. Било би
веома неодговорно с наше
стране када бисмо олако при-
ступили овом проблему. С об-
зиром на то да сам пре имено-
вања на функцију директора
„Грејања” била на челу Надзор-
ног одбора у овом предузећу,
упозната сам са овом пробле-

ЗАПАЖЕНО УЧЕШЋЕ НАШИХ СУГРАЂАНА
НА МЕЂУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛУ

„Зеленило” поново
одушевило Италијане

„„ГГРРЕЕЈЈААЊЊЕЕ””  ННИИЈЈЕЕ  ООДДУУЗЗЕЕЛЛОО  ССТТААНН  ДДУУЖЖННИИККУУ

Сандра Божић је демантовала тврдње једног панчевачког

адвоката да је ЈКП „Грејање” одузело стан једној корисници

тих услуга, што је објављено у прошлом броју „Панчевца”.

– Предузеће на то нема право, нити је то урађено. ЈКП

„Грејање” је у овом случају тужило корисницу која дугује,

као што то чини и у вези са свим осталим дужницима, јер

то је законска обавеза нашег јавног комуналног предузећа.

У конкретном случају корисница никада није плаћала рачу-

не за грејање, покушавали смо да се договоримо с њом,

позивана је на разговоре, објашњавано јој је да ће неми-

новно доћи до оваквог епилога уколико нешто не предузме,

али, нажалост, резултат је био такав да је на крају Суд до-

нео одлуку да се стан прода. Након намирења свих повери-

лаца, јер ова корисница је дуговала и за остале комуналне

услуге, али су потраживања „Грејања” била највиша па је

ово предузеће било у првом плану, преостао је одређени

износ и, иако је постојала најискренија жеља да та сред-

ства буду усмерена овој корисници, нажалост, није прона-

ђен ниједан правни основ да се то и учини. Уколико адво-

кат ове кориснице пронађе било који правни основ да се

преостали износ после продаје стана њој врати, предузеће

ће то врло радо учинити. Једини услов је да све буде по за-

кону – изјавила је Сандра Божић.



У дворишту једне куће у
Улици Борислава Шипоша
у Војловици прошлог че-
твртка, 4. јуна, нешто пре 17
сати, пожар је захватио по-
моћне дрвене објекте.

Боро Мајкић, командант
Ватрогасно-спасилачког ба-
таљона у Панчеву, изјавио
је да су ватрогасци успели
брзо да локализују и обузда-
ју ватру, тако да она није
угрозила друге објекте.

– У пожару није било по-
вређених, мада су се ватро-
гасци прилично борили да
обуздају пламен, јер су се
запалили стари дрвени ам-
бар и дрвене шупе, па се ва-
тра брзо разбуктала. На сре-
ћу, брзо смо спречили даље
ширење пожара и потпуно
смо га угасили – изјавио је
Мајкић.

Узрок избијања пожара
још увек није познат. Д. В.

ТЕШКА САОБРАЋАЈНА НЕСРЕЋА НА ПУТУ ПАНЧЕВО – БАНАТСКО НОВО СЕЛО
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У директном судару
на лицу места 
погинула једна 
особа, а две тешко
повређене

Један од учесника
несреће преминуо
касније у 
београдском 
Ургентном центру 

На путу Панчево – Банатско
Ново Село, код циглане, про-
шлог петка, 5. јуна, у 10.30,
догодила се тешка саобраћај-
на несрећа, у којој је на лицу
места погинула једна особа, а
две су тешко повређене. Један
од учесника је преминуо ка-
сније у београдском Ургент-
ном центру, што биланс ове
несреће чини још трагични-
јим.

Лидија Спишјак Кочар, за-
меник основног јавног тужио-
ца, изјавила је за „Панчевац”
да је на лицу места погинуо
возач аутомобила „рено клио”
Лазар П. (1959), а да је тешко
повређена његова сапутница
Л. А. (1960), обоје из Банат-
ског Новог Села.

Према њеним речима, до
несреће је дошло када је До-
миник Б. (1986), такође из Ба-
натског Новог Села, који је
возио аутомобил „пежо 206”,
у једном тренутку почео да
претиче и закачио аутомобил
„фијат пунто” испред себе.
Потом се одбио и у пуној бр-

зини сударио са аутомобилом
„рено клио”, који му је дола-
зио у сусрет из правца Банат-
ског Новог Села, а у којем су
били Лазар П. и Л. А.

Судар двају аутомобила био
је толико жесток да су екипе
ватрогасаца и Хитне помоћи
уз велике тешкоће извукле
Доминика Б. из аутомобила. 

– Возило је било толико
смрскано да су наша екипа и
ватрогасци око четрдесет ми-
нута покушавали да извуку не-
срећног младића из њега. Наш
возач је успео да одвали врата

његовог аутомобила како би
му сестра прикључила инфу-
зију. Поред тога, моментално
су затворени и вентили за до-
ток плина како на „пежоу”, та-
ко и на „реноу”, другом ауто-
мобилу који је учествовао у су-
дару – рекао је за „Панчевац”
др Мирослав Тепшић, начел-
ник Хитне помоћи.

Он је додао да су код Доми-
ника Б. констатоване повреде
кичме, карлице и ногу. Напрсла
му је и јетра, па је најпре морао
да буде хитно оперисан како би
се зауставило крварење из абдо-

Апелациони суд у Београду
поништио је пресуду Вишег
суда у Панчеву по којој је
Данијел Кишмартон, пред-
седник Општине Алибунар,
кажњен с три године затво-
ра и одузимањем 8.500 евра
због злоупотребе службеног
положаја и примања мита.

Поред укидања пресуде,
Апелациони суд је наредио
да се у овом случају понови
суђење и одбио жалбу Ви-
шег јавног тужилаштва у
Панчеву на казну која је из-
речена Кишмартону. Апе-
лациони суд је утврдио да је
приликом доношења прво-
степене пресуде учињена
повреда кривичног поступ-
ка зато што је председник
судског већа које је водило
тај случај учествовао у од-

лучивању о приговору на
оптужницу иако је то забра-
њено.

Оптужница Вишег јавног
тужилаштва у Панчеву те-
ретила је Кишмартона да је
као председник Општине
Алибунар током 2011. од
других лица захтевао и при-
мио поклон за себе да би,
како се истиче у одлуци
Апелационог суда, урадио
нешто што није дозвољено
законом.

На терет му се стављало и
то да је заједно с још једним
лицем, које је обављало
функцију председника Ко-
мисије за давање у закуп по-
љопривредног земљишта,
прибавио другој особи имо-
винску корист у износу већем
од 1.500.000 динара. М. Г.

ХРОНИКА

мена. Након тога је пребачен у
Ургентни центар у Београду.
Нажалост, борба београдских
лекара да му спасу живот била
је узалудна и он је истог дана
подлегао повредама.

Лазар П., други возач који
је страдао у овој несрећи, пре-
минуо је на лицу места, а осо-
ба женског пола која је била
сувозач у његовом возилу хит-
но је превезена у панчевачку
Општу болницу с тешким по-
вредама. Она је још увек тамо
на лечењу, али јој живот није
угрожен. Д. К. и Д. В.

ПОНИШТЕНА ПРЕСУДА ВИШЕГ СУДА

Понавља се суђење
Кишмартону

ПРОШЛЕ НЕДЕЉЕ У ВОЈЛОВИЦИ

Шупе изгореле 
у пожару

Хорор на путу – то је остало од аутомобила

ИСТОРИЈСКА ОДЛУКА ПАНЧЕВАЧКОГ ОСНОВНОГ СУДА

Осуђен лекар коме је умрла пацијенткиња
У Основном суду у Панчеву
ових дана је због несавесног
лечења неправоснажно осуђен
један лекар у нашем граду. Та
одлука је историјска, јер је по-
сле више година то први слу-
чај да је неко од „белих ман-
тила” кажњен због грешке на-
чињене у раду.

Ту информацију је потврди-
ла Драгана Злоколица, порт-
парол у Основном суду.

– Тринаестог маја ове годи-
не њему је изречена казна од
десет месеци, која ће се извр-
шити уз електронски надзор у
просторијама у којима опту-
жени станује. Пресуда Основ-
ног суда у Панчеву није пра-
воснажна и предвиђена је мо-
гућност жалбе на њу Апелаци-
оном суду у Београду – изјави-
ла је Драгана Злоколица.

Уколико пресуда буде по-
тврђена, осуђени ће током
трајања казне, коју ће издржа-
вати у својој кући, носити
електронску наруквицу.

У Основном суду нам је саоп-
штено да име лекара и здрав-
ствена установа у којој ради не
могу да се открију јавности, јер
би у том случају била прекрше-
на претпоставка невиности.

Објашњено нам је да посто-
ји могућност да виша судска
инстанца (Апелациони суд у

Београду) обори пресуду пан-
чевачког суда или нареди по-
новно суђење, па би евентуал-
но објављивање имена осуђе-
ног лекара или здравствене
установе у којој ради могло да
компромитује њега и његове
колеге у јавности.

Како „Панчевац” незванично
сазнаје, лекара о коме је реч ту-
жила је породица једне његове
пацијенткиње коју је он после
лечења пустио кући иако је била
у изузетно тешком стању. Неко-
лико сати после одласка из бол-
нице њено ионако лоше здрав-
ствено стање додатно се иском-
пликовало и она је преминула.

Током суђења овом лекару
као сведоци су биле позване и
неке његове колеге. У изјавама
које су дали пред судијама,
они су покушали да га зашти-
те, тврдећи да је урадио све
што је било у његовој моћи и
да није ниједног момента од-
ступио од предвиђене проце-
дуре. Међутим, и поред тога,
нису убедили судије у то, па је
лекар осуђен.

Њему је изречена казна за
тзв. тешко дело против здра-
вља људи. У члану 259 Кривич-
ног законика пише да ће лекар
који при пружању лекарске по-
моћи несавесно поступа из не-

хата и због тога проузрокује
погоршање здравственог стања
неког лица бити кажњен нов-
чано или затворском казном
до годину дана. Међутим, уко-
лико коначан исход лечења бу-
де смрт тог лица, предвиђене
су знатно строже казне, које се
крећу у распону од две до два-
наест година.

Због грешке у раду лекари
могу бити кажњени, али то се
у читавој држави изузетно
ретко дешава. Утврђивање
њихове одговорности за смрт
пацијента никада не траје
краће од деценије, а осуђујуће
пресуде се могу набројати на
прсте једне руке.

Иако постоје законске мо-
гућности да се несавесни ле-
кари казне, не постоје меха-
низми да се судски процеси
против њих заврше за кратко
време, у разумном року. Су-
дије које воде такве случајеве
често захтевају медицинска
вештачења, која су у великом
броју случајева контрадик-
торна. Објашњење за то је да
их обављају лекари који гото-
во увек штите своје оптужене
колеге, јер се боје да би и они
могли да направе неку гре-
шку у раду и да за то буду ту-
жени.

М. Г.

ГРАДОНАЧЕЛНИК НАГРАЂУЈЕ НАЈБОЉЕГ

ПОЛИЦАЈЦА

Признање за 
постигнуте резултате

Градоначелник Панчева
Павле Раданов, у петак, 12.
jуна, свечано ће уручити на-
граду Града „Полицајац ме-
сеца” Александру Зубовићу,
припаднику Полицијске
управе Панчево.

Он ће добити ово призна-
ње за остварене натпросеч-
не резултате у борби за су-
збијање криминала и за ис-
тицање у извршавању по-
слова и задатака из области
јавне безбедности. Награда

ће му бити свечано додеље-
на у присуству Зорана Таси-
ћа, начелника Јужнобанат-
ског управног округа, и
представника Полицијске
управе Панчево.

Иначе, градоначелник
сваког месеца може да на-
грађује запослене на основу
образложеног предлога
надлежних у панчевачкој
полицији и документације
којом се доказује да постоје
услови за то. М. Г.

ПОСЛЕ ТРИ МЕСЕЦА

Завршeнa легализација оружја
Министарство унутрашњих
послова је објавило да је 4. ју-
на завршена легализација
оружја (шеста од 1992. годи-
не) на читавој територији Ср-
бије.

Према подацима МУП-а,
та акција је трајала три месе-
ца, а за то време грађани су
предали 287 аутоматских пу-
шака, 32 аутоматска пишто-
ља „шкорпион”, 15 ручних
бацача, као и 1.107 ручних

бомби и других експлозивних
направа. 

Током легализације је по-
стојала могућност да они који
су чували аутоматско и полуа-
утоматско оружје, експлозив-
не направе, муницију, ловач-
ко и спортско оружје то врате
полицији без страха да ће их
испитивати одакле им и да ће
кривично одговарати.

Током трајања ове акције
постојала је могућност и да се

по убрзаном поступку реги-
струје ловачко и спортско
оружје.

Грађани који нису искори-
стили ниједну од ових могућно-
сти биће ригорозно кажњавани
уколико се открије да поседују
нешто од оружја, муниције или
експлозивних направа.

Подсећамо, они који су ре-
гистровали оружје мораће да
за њега плате таксе за добија-
ње оружног листа и порез. За

аутоматску пушку тај износ је
12.250 динара, а за полуауто-
матску пушку 4.950 динара.
За оружје које се користи за
личну безбедност, а власнику
је одобрено да га само држи у
кући, плаћа се 3.320 динара,
а грађани којима је дозвоље-
но и да држе и да носе оружје
за то морају да плате 16.540
динара. Порез на оружје и
таксе плаћају се једном годи-
шње. М. Г.



Панчевачки малишани који
факултативно похађају бугар-
ски језик учествовали су на
међународном такмичењу
„Спартакијада 2015”, одржа-
ном у бугарском месту Златни
Пјасци, у периоду од 1. до 6.
јуна, заједно с вршњацима из
Украјине, Молдавије, Румуни-
је и Србије.

Дечаци су се надметали у
фудбалу, док су девојчице
играле одбојку. Међу њима су

најбројнији били Ивановчани
из ОШ „Моша Пијаде” (десето-
ро ученика), ОШ „Доситеј Об-
радовић” из Омољице био је
заступљен са седморо ђака, а
градска школа „Мирослав Ан-
тић Мика” послала је шесторо

деце на обалу Црног
мора.

Након узбудљивих
утакмица женска одбој-
кашка екипа је освојила
бронзану медаљу, а за
најкориснијег играча
на турниру проглашена
је Ања Вукајловић из
„Микине школе”.

Учесници „Спартакија-
де” били су смештени у
Националној спортској

бази „Спорт палас” у Златним
Пјасцима, а смештај је обезбеди-
ла Државна агенција Републике
Бугарске за Бугаре у дијаспори.
За превоз ученика се побринула
Градска управа Панчева, док је
вођа пута и велика подршка Пан-

чевцима на свим такмичењима
био градски већник за образова-
ње Миодраг Радојковић.

Овај боравак на Бугарском
приморју имао је и едукативни
карактер с обзиром на то да су
ученици обишли и Несебар
(стари град под заштитом „Уне-
ска”), ботаничку башту у Бал-
чику и знаменитости Варне.

Важно је истаћи да поменуте
три панчевачке образовне уста-
нове спроводе пројекат Мини-
старства образовања и науке
Републике Бугарске под нази-
вом „Матерњи језик и култура
ван граница”, за чију реализа-
цију је задужен Огњан Цветков,
професор бугарског језика и
културе, пореклом из Софије.

Качарево ових дана улази у
шпиц сезоне радова, а готово
све инвестиције предвиђене за
2015. годину у фази су реали-
зације.

Председник Скупштине МЗ
Бранко Бокун каже да је, на-
кон завршених јавних набав-
ки, започета израда тротоара у
Улици 4. октобра, што ће се
ускоро догодити и у Улици
Народног фронта.

– Месна заједница је из град-
ског буџета добила 3.300.000

динара за замену старих ре-
флектора с ЛЕД диодама; не-
давно је обављен тендерски
поступак, а у наредних седам
дана овлашћени извођач
треба да отвори радове и за
исто толико времена да их
приведе крају. Одређени из-
нос дат је и фудбалском клу-
бу за уређење простора и по-
стављање нове ограде – на-
вео је Бокун.

За летњу навалу људи жељ-
них освежења припрема се и

једно од најпопуларнијих ку-
палишта у окружењу. Како би
пре отварања сезоне, 15. јуна,
на популарном Спортско-ре-
креативном центру „Језеро”
све било скоцкано, Качаревци
су на известан начин вратили
временски точак уназад и при-
бегли старим добрим радним
акцијама. Досад су спроведене
две, које су окупиле између че-
трдесет и педесет добровоља-
ца. Носилац радова било је ло-
кално комунално предузеће;

бетониран је један део језера,
пре неколико дана је на дну
постављена заштитна фолија,
а ових дана се пуни водом.

Недавно је путем јавног
конкурса Дом културе на три
године издао у закуп летњи
ресторански простор, а најпо-
вољнији понуђач је био панче-
вачки кафе „Кофи шоп”.
Ускоро треба да буде потпи-
сан и уговор с професионал-
ном фирмом за обезбеђење
простора.

СЕЛО

ББааннааттссккии  ББрреессттоовваацц:: Радни-
ци ЈКП-а „Комбрест” косили
су траву на Поњавици, а ових
дана уређују сеоски парк.
Ускоро почињу радови на ас-
фалтирању улица Змај Јови-
не, Сутјеске и (другог дела)
Соње Маринковић, док ће
ДВП „Тамиш–Дунав” чисти-
ти пет канала у „кутини”.

ББааннааттссккоо  ННооввоо  ССееллоо::  Чла-
нови оркестра Дома култу-
ре – хармоникаши Леонида
Ардељан, Себастијан Бог-
дан и вокална солисткиња
Теодора Мик освојили су
прве награде на Дечјем фе-
стивалу музике и фолклора
Румуна Војводине, одржа-
ном прошлог викенда у Уз-
дину. Додела награда лау-
реатима биће приређена у
недељу, 14. јуна, у студију
РТВ Војводине. Књижевно
вече Филипа Давида одр-
жано је у среду, 10. јуна, у
библиотеци. Оркестар Дома
културе наступиће у суботу,
13. јуна, од 18.30, на „Дани-
ма Вајферта”.

ДДооллооввоо:: Kонцерт пет кул-
турно-уметничких друшта-
ва одржан је у суботу, 6. ју-
на, у великој сали доловач-
ког Дома културе. Коњички
клуб „Доловац” ће једанае-
сти пут у недељу, 14. јуна,
од 13 сати, организовати
смотру парадних коња на
доловачком хиподрому.

ГГллооггооњњ:: Скупштина Месне
заједнице је пренаменом
одређених ставки у финан-
сијском плану одредила
још 960.000 динара за из-
градњу капеле. У току су ра-
дови на уређењу атарског
пута ка Црепаји. Комунал-
но предузеће је на пијаци
поставило шест тезги доби-
јених од ЈКП-а „Зеленило”.

ИИввааннооввоо:: МКУД „Боназ
Шандор” је у недељу, 7. јуна,
на чајанци дочекао госте из
Мужље, Дебељаче, Војлови-
це, Скореновца и Јабуке. На
„Данима Вајферта” у петак,
12. јуна, Изворна група
Удружења банатских Бугара
„Иваново–Банат” извешће

палћенске сватовске игре, а
фолклорна група ће се
представити с три кореогра-
фије и две песме.

ЈЈааббууккаа:: Одржана је конститу-
тивна седница новог сазива
месне скупштине, а за њеног
председника једногласно је
изабран Слободан Илић
(СНС). Водоснабдевање је
последњих дана веома оте-
жано због слабог притиска.

ККааччааррееввоо::  Почели су радови
на изградњи тротоара у
Улици 4. октобра. У току су
последње припреме СРЦ-а
„Језеро” пред почетак сезо-
не купања. Концерт Алексе
Јелића биће одржан у пе-
так, 12. јуна, од 20.30, на
летњој сцени Дома културе.

ООммоољљииццаа:: Месна заједница
је, уз посредство Града, кон-
курисала код Покрајинског
секретаријата за пољопри-
вреду и за изградњу главног
колектора фекалне канали-
зације добила двадесет ми-
лиона динара. Почели су
радови на изради тротоара у

Улици Милоша Црњанског,
а то предстоји и у Улици
Петра Кочића, као и у Авал-
ској и Балканској улици.

ССттааррччееввоо::  О рециклажи и
њеном утицају на животну
средину у петак, 5. јуна, у
Дому културе, говорила је
Јованка Дакић, запослена у
ЈКП-у „Хигијена”. Изложба
карикатура Душана Лудви-
га биће отворена у четвртак,
11. јуна, у 20 сати, у галери-
ји „Боем”. Концерт певача
Музичке школе „Станко-
вић” биће одржан у уторак,
16. јуна, од 19 сати, у Римо-
католичкој цркви.

Жутило траве на новосељан-
ским улицама није саставни
део природних догађања,
већ последица прскања тра-
ве хемијским средствима.

Највероватније се ради о
„глифолу”, за коjи, поред
осталог, пише да „изазива
иритацију коже, доводи до
тешког оштећења ока, а мо-
же да створи и проблеме у
раду респираторних органа.
Механизам деловања није у
потпуности познат; делује
надражајно на кожу, слу-
знице и централни нервни
систем...” У наставку стоји
и следеће: „Површине које
се третирају морају бити
удаљене најмање 500 мета-
ра од насеља...”

С приложене фотографи-
је види се да је та прскана
трава малтене у самом цен-

тру Новог Села, у улици ко-
јом непрекидно пролазе
људи и деца.

Како је онда ово могуће?
Овакво „третирање” уличне
траве је, може се рећи, ма-
совна појава, што значи да
су људи веома изложени
тровању; бар ми који живи-
мо на селу.

Зар није лепше и здравије
имати чак и коровско биље,
а зелено, уместо овог жути-
ла? Зелена трава је непре-
кидни генератор кисеоника,
а ово жутило – мртвила!

Шта о овоме имају да кажу
наше славне инспекције?!

Драгомир Н. Поповић, 
дипломирани инжењер

електротехнике
Улица Жарка Зрењанина

44, Ново Село
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Коначно мирна 
седница месне 
скупштине

Слободан Илић (СНС)
нови председник

Изабрана је и трећа јабучка
власт у исто толико година!
Конститутивна седница нове
месне скупштине одржана је
у петак, 5. јуна, уз присуство
свих петнаесторо чланова, ко-
ји су успели да се квалифику-
ју на изборима одржаним 17.
маја.

Тада су поново тријумфова-
ли кандидати с листе Српске
напредне странке, освојивши
десет столица у месном орга-
ну власти (две мање него
2013. године), док је преоста-
лих пет припало коалицији
„Уједињени за Јабуку” (3) и
Демократској партији Маке-
донаца (2).

Прво па оставка!
Међутим, овај сазив је одмах
након што је састанак, као
најстарији, отворио Влади-
мир Швец, добио епитет „кр-
њи”, јер је један члан поднео
неопозиву оставку. Реч је о
Драгану Сиљановском (53) из
коалиције „Уједињени за Ја-
буку”, а његово званично
образложење одустајања било
је везано за лоше здравствено
стање. (Премда је раније било
речи да му служба, с обзиром
на то да је још увек полицајац,
не дозвољава да буде поли-
тички активан.)

Касније је председавање
преузео доскорашњи председ-
ник привремене скупштине –
Живадин Митровић (СНС),
који је за будућег првог јабуч-
ког човека предложио партиј-
ског колегу – Слободана Или-
ћа (45). Он је запослен у Град-
ској управи Панчева као шеф
Одељења техничке службе,
досад није није имао посебног
политичког искуства, нити је

био члан месне скупштине, а
на последњим изборима је
освојио поверење највећег
броја суграђана с бирачког
места број 16 (Јабука 3).

Илић је на ову одговорну а
волонтерску функцију иза-
бран једногласно – за њега је
било свих четрнаесторо чла-
нова (и позиције и опозици-

је), што би могло да наговести
прекретницу у јабучким по-
литичким гибањима и, уместо
чувених размирица, најави
заједништво у раду за добро-
бит свих грађана.

Митровић, засад, без функције
Настављено је у истом духу, па
је Илић за свог заменика пред-
ложио још једног страначког
колегу – Милоша Павића (32),
по занимању електротехничара,
познатог и као одличног руко-
меташа. Изгласан је акламаци-
јом, као и Јовица Пауновски из
ПУПС-а (био на листи СНС-а),
који ће обављати функцију
председника Извршног одбора.
На крају, упадљиво је то да је,
засад, без функције остао први
јабучки напредњак Живадин
Митровић. По свему судећи,
чека га неки „резервни поло-
жај”... Можда и у некој од ко-
мисија Месне заједнице, буду-
ћи да је у плану за наредну сед-
ницу њихово формирање, што
ће, према најавама новог пред-
седника, као и све остало, бити
урађено уз договор свих локал-
них политичких чинилаца.

КОНСТИТУИСАНА НОВА ВЛАСТ У ЈАБУЦИ

ПОЧЕТНО ЈЕДНОГЛАСЈЕ КАО 
ВЕСНИК ЗАЈЕДНИШТВА?

ПИСМО ЧИТАОЦА

Од чега то жути 
новосељанска трава?!

Месне актуелности 
– од четвртка до среде –

Страну припремио

Јордан
Филиповић

СЕЗОНА РАДОВА У КАЧАРЕВУ

Акцијашење и друге активности

Најзад, мир у кући?

ИИ  ЈЈААББУУЧЧААННЕЕ  ((ООДДААВВННОО))  ММУУЧЧИИ  ВВООДДАА!!

Нову власт је сачекао и први горући проблем, и то тамо где

су Јабучани најрањивији – у домену водоснабдевања. По-

следњих дана драгоцене течности у неким деловима села

готово да нема ни за основне потребе, а из локалног ЈКП-а

„Вод-ком” саопштавају да тренутно не могу да повећају ка-

пацитет због изузетно слабог притиска.

С обзиром на то да од пет раде само три бунара, пред-

седник јабучке скупштине Слободан Илић каже да је реше-

ње у пуштању новог, шестог.

– Тада не би било више никаквих проблема с притиском,

а самим тим ни са снабдевањем водом за пиће. Да би се

то догодило, потребно је обезбедити сагласност водопри-

вредног инспектора, која кошта преко милион динара. За

нас је то огроман новац, али покушаћемо да га што хитније

обезбедимо из покрајинског или градског буџета. Невоља

је и то што се на бунару у парку покварила пумпа, која тре-

ба да буде купљена ових дана, а други, на стадиону, није у

функцији због хлорисања воде и обављања неких анализа

– навео је Илић.

НАШИ НА „СПАРТАКИЈАДИ” У БУГАРСКОЈ

Лепо и поучно на Црном мору



Говорећи о избору солиста,
Поповић је казао да није желео
да прави разлику између њих и
остатка ансамбла, па су зато
сви свирали стојећи, нико није
био запостављен и сви су, на
неки начин, кроз камерно му-
зицирање били солисти. Ипак,
како је рекао, најзначајније де-
онице припале су Естер Хаф-
нер, врсној виолинисткињи и
његовој колегиници с факулте-
та у Грацу, с којом је много пу-
та наступао, затим Боштјану
Липовшеку, веома траженом
словеначком хорнисти свет-
ског реномеа, и фаготисти Не-
наду Јанковићу, с којим Попо-
вић сарађује и свира дуги низ
година, између осталог и у Бе-
оградској филхармонији.

Естер Хафнер је по други
пут била гошћа на „Класик
фесту” и није скривала узбу-
ђење након наступа у Римока-
толичкој цркви.

– Било је то фантастично и
веома занимљиво извођење за
све нас, а публика је била тако
топла и благонаклона – рекла
је Естер Хафнер, чија извође-
ња, по наводима аустријског
„Преса”, карактеришу бечка
елеганција и мађарски темпе-
рамент.

„Вулканова” едиција кла-
сика обогаћена је још јед-
ним ремек-делом руске
књижевности. Долазак та-
јанственог Воланда и ње-
гове свите – необичног го-
сподина у карираним пан-
талонама и непоновљивог
мачка Бехемота – у Стаљи-
нову Москву иницираће
читав низ догађаја с траги-
комичним заплетом и су-
ровим последицама: свако
ће бити принуђен да се су-
очи са истином о себи.

Московска збивања се
прожимају с библијском
причом о Исусу Христу и
Понтију Пилату, вечним
питањем сукоба добра и
зла. Али премда људи јесу
по природи несавршени,
они у себи носе клице вр-
лине и искварености, и са-
ми одлучују шта ће реали-
зовати.

А у поређењу с неким
људима можда ни сам ђаво

није баш тако црн... Насу-
прот мрачној страни чове-
чанства, у тој гротескној
причи о људској судбини
још снажније блиста љубав
мајстора и Маргарите, чи-
ста и неискварена, јача од
свих искушења – па и саме
смрти.

Четвртак, 11. јун 2015.

pancevac@pancevac-online.rs

12 КУЛТУРА

Музика
Четвртак, 11.  јун, 20 сати, Народни музеј: концерт џез са-
става „Hot Club of Belgrade” („Дани Вајферта”.)

Петак, 12. јун, 21.30, Трг Ђорђа Вајферта: концерт састава
„Old Hat Orchestra” („Дани Вајферта”).

Петак, 12. јун, 23 сата, Трг Ђорђа Вајферта: концерт  бен-
да „Vintage Gistro Pop” („Дани Вајферта”).

Субота, 13. јун, 21 сат, Трг Ђорђа Вајферта: концерт саста-
ва „Belgrade Dixiеlend Orchestra” („Дани Вајферта”).

Недеља, 14. јун, 21 сат, плато испред Културног центра:
концерт трибјут бенда Били Холидеј.

Среда, 17. јун, 21 сат, плато испред Културног центра: концерт-
на промоција албума „Магија која не престаје” Тање Јовичевић.

Изложбе
Четвртак, 11.  јун, 19 сати, Народни музеј: отварање изло-
жби „Нумизматички орман Хуга Вајферта” и „Привреда
Панчева у доба Ђорђа Вајферта” („Дани Вајферта”).

Књижевност
Четвртак, 11.  јун, 19.30, Народни музеј: представљање мо-
нографије „Ђорђе Вајферт 1850–1937” („Дани Вајферта”).

Среда, 17. јун, 19.30, Градска библиотека: представљање
чланова књижевног клуба „Прота Васа Живковић”.

Програм за децу
Петак, 12. јун, 10 до 13 сати, Народна башта: програм за
децу „Дани Вајферта”.

Субота, 13. јун, 12 сати, дворана Културног центра: позо-
ришни матине суботом – представа „Маша и медвед”, у ре-
жији Саше Пантића.

Понедељак, 15. јун, 18 сати, фоаје Културног центра: из-
ложба дечјих радова „Чепом до осмеха” Учитељског панче-
вачког друштва.

Тематски програм 
Четвртак и петак, 11. и 12. јун, 18 сати, дворана Култур-
ног центра: годишњи концерт Балетске школе „Димитрије
Парлић”.

Петак, 12. јун, 18 сати, Трг Ђорђа Вајферта: концерт ће при-
редити КУД „Станко Пауновић” НИС–РНП и гости: Дом кул-
туре Иваново, Центар за културу Бор, МКУД „Тамаши Арон”
и Панчевачки тамбурашки оркестар („Дани Вајферта”).

Субота, 13. јун, 18 сати, Трг Ђорђа Вајферта: концерт КУД-
а „Станко Пауновић” НИС–РНП и гостију: Дома културе из
Банатског Новог Села, СКПД-а „Ђетван” и „Трија Тирмен-
штајн” („Дани Вајферта”).

Културни телекс

„Мајстор и Маргарита”
Михаила Булгакова

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, 17. јуна, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Која
љубав је јача од било каквог искушења?”, наградићемо по јед-
ним примерком књиге „Мајстор и Маргарита” Михаила Бул-
гакова. Имена добитника ћемо објавити у наредном броју
„Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.

Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке
(не дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

Културни центар чет пет суб нед пон уто сре

ДИВЉЕ ПРИЧЕ 20.30 20.30 
19.30
22.30

18.30 

ЕСКОБАР - ИЗГУБЉЕНИ РАЈ 20.30 20.30 20.30 

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

По чему се Панчево
разликује од других
српских градова 
(а да то нису ваздух
и вода)?

Сцена КЦП-а премала
за поједине концерте

„Класик фест”, који је био при-
ређен овог викенда, 6. и 7. ју-
на, привукао је велики број су-
грађана. На програму су била
четири концерта, а премијер-
но су изведени „Концертантна
симфонија за виолину, клари-
нет, фагот, хорну и оркестар”
Петера фон Винтера и компо-
зиција Лудвига ван Бетовена
за флауту, фагот и клавир.

Уметнички директор фе-
стивала и ове године је био
кларинетиста Огњен Попо-
вић, који је истовремено био
и солиста на два главна му-
зичка догађаја.

Благонаклона публика
Свечано отварање је приређе-
но у суботу у 20 сати у Римо-
католичкој цркви Светог Кар-
ла Боромејског. Немања Ро-
тар, директор Културног цен-
тра, том приликом је подсе-
тио на Платонову изреку „Ка-
ква музика, таква држава” и
на чињеницу да у нашој зе-
мљи највише буја музички
шунд. На срећу, то није случај
са свим срединама. Како је
рекао, Културни центар Пан-
чева већ дуго и пажљиво ради
на неговању класичне музике
и публике која ужива у њој.

Те вечери је ансамбл Бал-
канске камерне академије из-
вео Бартокове румунске на-
родне игре за гудаче, Штами-
цов концерт за кларинет, фа-
гот и оркестар, те већ помену-
ту Винтерову концертантну
симфонију. Поред Огњена
Поповића, као солисти су том
приликом наступили: Естер
Хафнер (виолина), Ненад
Јанковић (фагот) и Боштјан
Липовшек (хорна). Утисци
окупљених били су више него
импресивни, о чему су сведо-
чили дуги громки аплаузи.

ОДРЖАН ПЕТИ „КЛАСИК ФЕСТ” ОГЊЕНА ПОПОВИЋА

КАКВА МУЗИКА, ТАКАВ ГРАД

Међу извођачима су те ве-
чери биле и Панчевке: че-
листкиња Ели Крстева и вио-
линисткиње Санела Благоје-
вић и Александра Тајдић.
Ели Крстева је сада први пут
наступила као гост Балкан-
ске камерне академије, а ка-
ко је рекла, поред тога што
се бави педагогијом и свира
у квартету „Арко”, однедавно
ради и аранжмане за попу-
ларну музику за виолончело
и гитару.

Другачији „Битлси”
Централни догађај другог
дана фестивала био је кон-
церт под називом „Meet The
Beatles” на сцени Културног
центра. Управо је избор про-
стора бацио сенку на сам до-
гађај, пошто је интересовање
суграђана надмашило габа-
рите бине, тако да су неки
посетиоци били принуђени
да седе музичарима иза ле-
ђа, а многи су се чак опреде-
лили за праћење концерта из
дворане КЦП-а, а она је у
овом случају имала улогу
бекстејџа. Обраде хитова
„Битлса” су том приликом
интерпретирали бројни му-
зичари, од којих су многи
управо из нашег града. Наве-

димо само Ивана Алексије-
вића за клавиром, Бојана
Николића на хармоници и
Бранислава Глувакова, гита-
ристу бенда „Ван Гог”, који
је извођењем нумере „I Saw
Her Standing There” одуше-
вио све присутне.

Ове године је један сегмент
програма био посвећен најта-
лентованијим ученицима Му-
зичке школе „Јован Бандур”,
који су у недељу на сцени
Културног центра извели за-
нимљив и шаролик програм.
Поред осталих, публици су се
представили (као солисти или
у мањим камерним састави-
ма): Роберт Балинт (фагот),
Димитрије Павлов (фагот),
Александра Кинђић (обоа),
Ана Јаковљевић (клавир), На-
ђа и Луна Поповић (виолине),
Огњен Бабин (хармоника),
Алекса Маринковић (фагот) и
многи други.

Програм „Класик феста” је
финансиран средствима из
буџета Града Панчева и Ми-
нистарства културе РС, орга-
низатор фестивала је Култур-
ни центар Панчева, а главни
спонзор „Дунав осигурање”.
Реализацију манифестације
помогао је и АТП.

„ПРСТЕН” – МУЗИЧКИ ПРВЕНАЦ НЕДЕ МЕСАРОШ 

Стихови дозвали ноте

Балканска камерна академија одушевила Панчевце

Промоција музичког албума
„Прстен” Неде Месарош одр-
жана је у среду, 3. јуна, у дво-
рани „Аполо”. Пре концерта о
албуму су говорили Брани-
слав Радовановић и Алексан-
дар Жикић. Поред уживања у
стиховима, који одишу јаким
и дубоким емоцијама, публи-
ка је имала прилику да се пре-
пусти и одличној музици бен-
да који чине Бранко Радонић
(бас-гитара), Душан Гњидић
(бубњеви), Зоран Самуилов
(клавијатуре), Боривој Нико-
лић и Милан Стојановић (ги-
таре), као и специјалним го-
стима – Банету Глувакову (ги-
тара) и Филипу Крумесу (вио-
лина), који су уједно и гости
на албуму заједно с Лехелом
Нађем.

Девет песама на албуму
„Прстен” избор су из истоиме-
не збирке коју је Неда Меса-
рош објавила 2010. године.
Композиције и аранжмане
потписују Милан Стојановић

и она, изузев за песму „Без те-
бе”, коју је компоновао Бане
Глуваков. Иако се певањем ба-
ви више од двадесет година,
ово је њен први ауторски ал-
бум. Нада се да ће их бити
још, али о некој ведријој теми.

– Реч је о поезији која је на-
писана непосредно након смр-
ти мог супруга Оливера 2008.
године. Стихови су с временом
призвали мелодију и у једном
тренутку сам схватила да је то
прилика да се изразим кроз
музику. Емоције су ми помо-
гле да пронађем прави израз.
Сада само осећам једно велико
задовољство што могу можда,
на неки начин, да укажем дру-
гим људима да је то један озби-
љан вид терапије – изјавила је
Неда Месарош.

Бранислав Радовановић је
скренуо пажњу на чињеницу

да је у последњих педесетак
година у Србији, а посебно у
Панчеву, веома ретка појава
да излазе рок албуми.

Александар Жикић сматра
да постоје две врсте добрих ал-
бума – једни су резултат спреге
талента и вештине, а други, у
које спада и албум „Прстен”,
резултат су спреге талента, ве-
штине и дубоке проживљено-
сти онога што уметник жели
да подели са својом публиком.
Он примећује да се приликом
реализације албума водило ра-
чуна и о драматургији.

– Тај концепт подсећа, у
драматуршком смислу, на јед-
ну куглу емоција која се фор-
мира најпре у грудима, затим
путује према грлу и на крају
излази пред публику у виду
катарзе. Недин глас, који је
кључни елемент овог концеп-
та, красе изузетна топлина и
сугестивност. И ако вас ништа
од оног осталог не обори с но-
гу, у шта искрено сумњам, тај
глас сигурно хоће – рекао је
Жикић.

Последњу нумеру – „Пр-
стен” – Неда Месарош је отпе-
вала уз помоћ своје деце: Да-
вида, Георгија, Евгеније и Си-
моне. Сам албум је објављен
захваљујући конкурсу за су-
финансирање пројеката из
области културе Града Панче-
ва, а издавач је Дом омладине.

М. М.

На платоу испред Културног
центра у среду, 17. јуна, од 21
сат, биће приређена концерт-
на промоција албума „Магија
која не престаје” Тање Јовиче-
вић, вокалне солисткиње у не-
кадашњем бенду „Октобар
1864”, и пијанисте Владе Ма-
ричића, који је урадио аран-
жмане и написао текстове пе-
сама.

ЦД „Магија која не преста-
је” изашао је почетком ове го-
дине у издању куће „City Re-
cords” и на њему се налази де-
сет композиција, међу којима
има осам ауторских нумера и
две обраде хитова групе „Ок-
тобар 1864”. Песме су стилски
различите и крећу се од фан-
ки-џеза до класичних џез ба-
лада и соула.

НОВИ АЛБУМ ТАЊЕ ЈОВИЧЕВИЋ

Магија која не престаје 
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Два најбржа читаоца који до среде, 17. јуна, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одго-
вор на питање „Како почиње најмрачнија бајка дана-
шњице?”, наградићемо по једним примерком књиге
„Књига о теби” Клер Кендал. Имена добитника ћемо об-
јавити 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

Владимир Шарац, 

професор енглеског језика

ССЕЕРРИИЈЈАА::  „The Knick” је
одлична серија у продук-
цији „Синемакса”, реди-
теља Стивена Содерберга.
Приказује професионал-
ни и приватни живот док-
тора Џона Текерија (кога
сјајно глуми Клајв Овен)
и осталог особља у изми-
шљеној њујоршкој болни-
ци „Knickerbocker” („The
Knick”) на почетку дваде-
сетог века. Иновативни
хирурзи и медицинске се-
стре се боре да превазиђу
ограничења тадашњег схва-
тања медицине и медицин-
ске праксе. Главни јунак
Џон Текери је разапет изме-
ђу своје зависности од кока-
ина и опијума и амбиције
да постигне запажена от-
крића у хирургији да би на
тај начин заслужио углед
међу колегама. Радња сери-
је је импресивна и интен-
зивна с фасцинантним и че-
сто мрачним, па чак и мор-
бидним темама и заплети-
ма.

ППООЗЗООРРИИШШННАА  ППРРЕЕДДССТТААВВАА
„Август у округу Осејџ”
(2014) приказује се на ре-
довном репертоару позори-
шта „Атеље 212”. Она се
сматра једном од најузбу-
дљивијих нових америчких
драма, а критичари сврста-
вају њеног писца Трејсија
Летса међу најбоље америч-
ке писце драма, заједно с
Јуџином О’Нилом и Едвар-
дом Олбијем. Редитељка
Љиљана Тодоровић и сјајна
глумачка екипа, са Даром
Џокић и Анитом Манчић
на челу, приказале су на
сцени „Атељеа 212” драму
о компликованим међу-
људским, љубавним и по-
родичним односима која се

одвија једног августа у ма-
лом округу у Америци. Тре-
ба напоменути и да је 2013.
године по том комаду сни-
мљен истоимени филм с
Мерил Стрип и Џулијом
Робертс у главним улогама.

ЕЕННГГЛЛЕЕССККИИ  РРООКК  ББЕЕННДД
„Arctic Monkeys” основан је
2002. године у Шефилду.
Састоји се од четири члана,
а то су: Алекс Тарнер (глав-
ни вокал, гитара и ритам ги-
тара), Џејми Кук (гитара и
ритам гитара), Ник О’Мали
(бас-гитара и пратећи вока-
ли) и Мет Хелдерс (бубњеви
и пратећи вокали). Тај попу-
ларни састав се прославио
свирајући инди, психоде-
лични и гаражни рок и
постпанк ривајвал. До сада
је објавио пет студијских ал-
бума. Његов дебитантски
це-де био је најбрже прода-
вани албум у историји бри-
танске музике, а часопис
„Rolling Stone” га је сврстао
на 30. место ранг-листе нај-
бољих албума свих времена.

Живот доктора 
Текерија

„Застрашујући психоло-
шки трилер о опсесији и
моћи, савршен за љубитеље
’Ишчезле’”.

Клариса све више страху-
је од свог колеге Рејфа. Он
не жели да је остави на ми-
ру и не прихвата њено од-
бијање. Увек је ту.

Лакнуло јој је кад су је
одабрали да буде у пороти.
Судница је безбедно уточи-
ште у које Рејф не може да
допре. Али како се бурна
прича о киднаповању и зло-
стављању наставља, Клари-
са примећује сличности из-
међу оног што се њој деша-
ва и оног што се догодило
младој жени на клупи за
сведоке.

Схвативши да је на њој
да све докаже, Клариса
распреда замршено клупко
мрачне бајке у које их је
Рејф уплео и схвата да је
крај који је он измаштао

стравичнији од свега што
је могла да замисли.

„Бриљантан почетак
’Књиге о теби’ оставиће вас
без даха, а са сваком следе-
ћом страницом постаје све
боља. За мене је ово већ
књига године”, написала је
Елизабет Хејнс, ауторка ро-
мана „Најмрачније место”.

„Књига о теби” 
Клер Кендал

ЗАВРШЕН 44. „ЕКС ТЕАТАР ФЕСТ” 

ДАН ПОСВЕЋЕН ПОЗОРИШНОЈ УМЕТНОСТИ
Четири представе 
и разнолик пратећи
програм на
овогодишњем 
фестивалу 

На неколико локација у гра-
ду, у организацији Дома
омладине, у суботу, 6. јуна,
одржан је 44. фестивал екс-
перименталног, алтернатив-
ног и ангажованог позори-
шног израза „Екс театар
фест”. За разлику од претход-
них година, комплетан про-
грам се одвијао током једног
дана. Мото фестивалa је гла-
сио: „Ником ништа”, а основ-
на намера била је да он скре-
не пажњу на стање у култури.
Ипак, без обзира на то, 44.
„Екс театар фест” је свакоме
понудио по нешто, па су се
тако у пратећем програму на-
шли и две дечје позоришне
представе („Збуњена бајка”
Драмског студија „Мали
принц” из Јабуке и „Шта се
згоди кад се неко другачији
роди” ОШ „Исидора Секу-
лић”), концерт харфисткиње
Хане Параушић, концерт сек-
стета труба Музичке школе
„Јован Бандур” (под руковод-
ством професора Константи-
на Сотировског), представља-
ње аудио-књиге и инсталаци-
је „Црна кутија” пројекта „Ур-
лик” и радионица за децу
„Позориште предмета”. Зани-
мљив део пратећег програма
била су режирана читања ау-
торских драмских текстова
студената Огњена Обрадови-
ћа и Анђеле Дубљевић.

Комад „Она” – најбољи
У оквиру такмичарског дела
фестивала одигране су четири
представе: „Она” Мие Кнеже-
вић, „Чекање” Ивана Јевтови-
ћа, „Фатма” Иване Шћепано-
вић и „Живот на распродаји”
Тијане Благојевић. Према ми-
шљењу многих, више него за-
служено, прву награду је по-
нела „Она”. Реч је о аутор-

Стране припремила 
Драгана 

Младеновић

ском пројекту у којем играју
две Панчевке – Јелена Ђулве-
зан и Алиса Лацко. За режију
и концепт је заслужна млада
редитељка Миа Кнежевић.
Она је и део ауторског тима
комада, у коме су и Јелена
Ђулвезан и Мина Милоше-
вић. Текст је у великој мери
састављен од текстова с блога
„Wonderful Failure” Татјане
Туцић и текста „Она” Магде
Јањић. Мотиви су преузети из
драме „Хана и Хана” Мире
Перић Краљик. Може се рећи
да је то ангажовани текст који
тематизује проблем женског
идентитета у модерном добу.
Публика је реаговала изузет-
но емотивно на ову представу
и нема сумње да су ауторке
успеле да пренесу своју пору-
ку о трагању за разумевањем

Хана 1 и Хана 2 као једна комплексна целина

скромне чистачице која уме
да се радује једном једином
дану у месецу када се осећа
слободном, сама и срећна на
тераси на којој шири веш.
„Фатма” је ауторски пројекат
Иване Шћепановић, по тексту
алжирског писца М’хамеда
Бенгетафа. Подршку за овај
пројекат младој глумици  (ко-
ја је иначе стални члан ансам-
бла Драме Народног позори-
шта у Београду) пружила је
Амбасада Народне Демократ-
ске Републике Алжир. Фатма
је драга, самопожртвована му-
дрица, с великим срцем. Она
не осуђује, не мрзи, не тражи
правду. Фатма је жена која је
свесна да живот према њој че-
сто није био фер, али је то не
спречава да ужива у ономе
што има и да тог једног дана
на тераси исправи кичму, бол-
ну од сагињања и трпљења, и
барем накратко буде краљица
сама себи.

Четврта представа у такми-
чарском делу била је „Живот
на распродаји”, у кореографи-
ји Тијане Благојевић и Драга-
не Станисављевић. Реч је о
пројекту који је подржало
Министарство културе и ин-
формисања РС, а бави се те-
мом Холокауста и ужасним
страдањима у нацистичким
логорима смрти током Другог
светског рата.

Главни програм се одвијао
у дворани „Аполо”, Галерији
Бате Михаиловића и на тера-
си на крову Градске управе.
„Екс театар фест” је, као и
претходних година, подржала
локална самоуправа, а помо-
гли су и пријатељи фестивала,
међу којима су „Штаб Погон”,
кафе „Воз”, ЈКП „Зеленило”,
Канцеларија за младе Града
Панчева, АТП и други.

С. Ћирковић

До петка, 12. јуна, у фоајеу
Културног центра може се по-
гледати изузетно занимљива
изложба фотографија „Кина,
улица, људи” Радојце Раше
Милојевића, професионалног
фотографа из Зајечара.

Како је приметио Миро-
слав Предојевић, на тим фо-
тографијама су дати тренуци
из свакодневног живота љу-
ди из Кине у неумитној про-
лазности. Милојевић настоји
да дотакне саму срж људског
живљења. „Тако је настао

овај лични документ о бес-
крајном људском току на
другом континенту, саткан
од малих, обичних ствари са,
опет, малим тренуцима за-
довољстава њених актера,
далеко од величанствених,
помпезних садржаја”, напи-
сао је Предојевић.

Изложене фотографије су
настале током релативно
кратког боравка Раше Мило-
јевића у Кини, за време орга-
низованог сусрета фотографа
из целог света.

ЗЗААДДООВВООЉЉННИИ  ЕЕККССППЕЕРРИИММЕЕННТТООММ

Главна и одговорна уредница фестивала Снежана Манасић

веома је задовољна тиме како је протекао овогодишњи

„Екс театар фест”.

– Од раног јутра су у целом граду била разна дешавања

у вези с позориштем. Желели смо да искористимо јавне

просторе са случајним пролазницима да бисмо видели ка-

ко ће они реаговати. Због тога смо организовали читање

драме на Зеленој пијаци, међу тезгама. Било је различитих

реакција, неки људи су се жалили да им сметамо, а неки

су били одушевљени и желели да се и сами придруже и

глуме – рекла је Снежана Манасић.

Она каже да је посебно радује то што су се око фестива-

ла повезале различите установе и предузећа. Слично ми-

шљење дели и једна од координаторки фестивала – Мари-

ја Милосављевић. Према њеном мишљењу, на „Екс театар

фесту” је било за сваког по нешто, а организационом тиму,

састављеном претежно од младих људи, пружена је прили-

ка да кроз културу одговори на различита питања о дру-

штву у којем живимо и да својим ентузијазмом докаже да

уметност може да се догоди и у неконвенционалном про-

стору, као што је пијаца.

ФОТОГРАФИЈЕ РАШЕ МИЛОЈЕВИЋА

Кина, улица, људи

и неким лепшим, мање окрут-
ним светом.

Према речима Мие Кнеже-
вић, главна тема овог комада
је суочавање са собом.

– Избегавали смо идеологи-
ју и није нам био циљ да на-
правимо „женску” представу,
већ комад који се бави људ-
ским питањем вредновања
одређених догађаја у животу.
У представи силовање поста-
не предоминантан догађај ко-
ји одређује све претходне
ствари. Заправо је силовање
метафора сваког односа који
је погрешан – рекла је реди-
тељка.

Како је објаснила, главне
јунакиње – Хана 1 и Хана 2 –
јесу једна комплексна целина,
која има своја превирања и
унутрашњи сукоб. Личност је
јако сложена категорија и
захтева време да се схвати.
Хана 1 и Хана 2 нису у односу
Доктор Џекил – Мистер Хајд,
већ су јединствени амалгам
свести и подсвести.

О женским правима 
и Холокаусту
Остале три представе такође
су имале своје фанове. Необи-
чан ауторски пројекат „Чека-
ње” Ивана Јевтовића, у коме
су играли Јанко Цекић и Ла-
зар Дубовац, својим специ-
фичним хумором је привукао
пажњу млађе публике. Инспи-
рацију за комад аутори су про-
нашли у италијанском драм-
ском тексту „Чекајући Марче-
ла” Стефана Ричија и Ђанија
Фортеа. Два антихероја подсе-
ћају на Бекетове јунаке и тра-
же од гледалаца да се запитају
у чему је суштина живота, љу-
бави, игре, чекања и наде.

Сасвим супротна од овог ко-
мада била је необично топла и
нежна прича о животу једне
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Руска компанија „РЖД ин-
тернешенел” саопштила је
да је завршила прву фазу из-
градње другог железничког
колосека на прузи Београд-
–Панчево. Прецизирано је
да је 7. јуна извршено преба-
цивање кретања возова на
нови железнички колосек на
деоници која води од Крња-
че и Овче, а завршава се на
станици Панчево–Главна.

Захваљујући томе руска
компанија која изводи ра-
дове предала је „Железни-
цама Србије” на коришћење
тридесет седам нових
скретница и око осам кило-
метара нове пруге.

„Ово пребацивање омогу-
ћиће да ’Железнице Србије’
већ сада користе већи део
комплетне деонице за по-
бољшање кретања возова
између Београда и Панчева.

То ће допринети и да ’РЖД
интернешенел’ приступи
реализацији следеће фазе
грађевинско-монтажних
радова, која обухвата ре-
монт вештачких објеката и
постојећег железничког ко-
лосека”, пише у саопштењу.

Пројекат модернизације
пруге Београд–Панчево, у
вредности преко 90 милио-
на долара, реализује компа-
нија „РЖД интернешенел”,
на основу средстава из ру-
ског кредита одобреног Ре-
публици Србији, у износу од
800 милиона долара. Кре-
дит је одобрен за рекон-
струкцију постојећег коло-
сека, изградњу и електри-
фикацију новог колосека на
деоници дужине 16 киломе-
тара, као и за изградњу же-
лезничке инфраструктуре
дуж трасе. М. Г.

У четвртак, 18. јуна, у Кул-
турном центру, своју најно-
вију књигу, под насловом
„Говор мржње као злочин
против човечности”, промо-
висаће др Војислав Шешељ,
председник Српске радикал-
не странке – најавио је Петар
Јојић, први човек Окружног
одбора СРС-а, на конферен-
цији за новинаре одржаној у
уторак, 9. јуна.

„Највећа вредност ове
Шешељеве књиге јесте те-

мељна и радикална критика
Хашког трибунала, тако да
нико ко се у наредним деце-
нијама буде бавио овом на-
казом од суда, неће моћи да
заобиђе ову и све његове ра-
није књиге”, подвукао је
проф. др Коста Чавошки у
рецензији овог издања.

Промоцију је иницирао
Комитет за одбрану Војисла-
ва Шешеља пред поменутим
судом, а почетак је заказан за
18 сати. З. Сп.

ТЕМА НЕДЕЉЕ: ШТА ПИЈЕМО ОВИХ ДАНА?

ПОНОВНО ЗАГАЂЕЊЕ ВОДЕ 
УЗНЕМИРИЛО ГРАЂАНЕ

» Наставак са стране 1

Градоначелник Павле Рада-
нов је најавио и да ће, будући
да је ванредна ситуација дове-
ла до тога да је поверење гра-
ђана с правом озбиљно нару-
шено, убудуће уз панчевачки
Завод за јавно здравље анали-
зе исправности воде из град-
ске мреже паралелно радити
и Институт „Батут” и београд-
ски Завод за јавно здравље.
Сви извештаји о томе ће се
достављати њему и Градском
штабу за ванредне ситуације.

Раданов је обавестио грађа-
не и да ће поднети кривичну
пријаву уколико се утврди да
је неко намерно довео грађа-
не Панчева у овакву ситуаци-
ју. Додао је да је као први у
градској власти морао да оба-
вести грађане Панчева да во-
да није за пиће, јер се таква
информација коју је доставио
панчевачки Завод за јавно
здравље није могла прећута-
ти, заташкати и игнорисати.

ДОБРЕ ВЕСТИ СА ЖЕЛЕЗНИЦЕ

Успешна реконструкција
пруге за Београд

тужилаштва да спроведу те-
мељну истрагу и испитају све
околности које су довеле до то-
га да грађани због воде из град-
ског водовода два пута за крат-
ко време слушају алармантне
вести и буду суочени са забри-
њавајућом ситуацијом.

Поред тога, директорки
ЈКП-а „Водовод и канализа-
ција” наложено је да достави
предлог плана и програма за
отклањање свих недостатака
и тешкоћа у производном
процесу и предлог за ревита-
лизацију постојећих построје-
ња. Уколико је потребно, ре-
чено је да може затражити из-
градњу нових и да то може
постати капитална инвести-
ција која ће се финансирати
из буџета града.

Погрешно мерење панчевачког
завода?
У понедељак, 8. јуна, дошло је
до изненађујућег развоја си-
туације. Директорка „Водово-
да” Милица Радовановић одр-

култета Јелена Молнар и Бо-
жо Далмација.

Директорка „Водовода” је
том приликом изјавила и да
се после прошлонедељних
мерења која је обавио Завод
за јавно здравље Панчево на-
меће питање да ли су све до-
садашње анализе квалитета
воде из градског водовода би-
ле адекватне и да ли су доби-
јени резултати били тачни.
Према њеним речима, креди-
билитет рада панчевачког за-
вода мора да буде проверен,
јер је доведен у питање.

– Тако је одлучено да бисмо
ми у „Водоводу”, али и грађа-
ни, били у потпуности безбед-
ни и сигурни да је све у реду с
водом за пиће. Водовод у
Панчеву постоји већ педесет
година, али никада до сада
нисмо имали овакав проблем.
Ниједном није било различи-
тости у резултатима мерења и
увек смо имали воду за похва-
лу, најбољу у јужном Банату.

испирањем водоводне мреже
и резервоара проблем није
могао да буде отклоњен.

Завод за јавно здравље: 
нисмо погрешили!
Сутрадан је уследио одговор
прозваних – Завода за јавно
здравље. На иницијативу Ми-
це Сарић Танасковић, дирек-
торке те установе, у Управној
згради Опште болнице 9. јуна
је одржан састанак  коме су
присуствовали стручњаци из
области водоснабдевања из
Министарства здравља Србије
и Секретаријата за здравство,
социјалну политику и демо-
графију Војводине, као и екс-
перти из нишког, крагујевач-
ког и београдског завода за
јавно здравље.

Они су подржали раније
упућен захтев из панчевачког
Завода за јавно здравље Пан-
чево да надлежно министар-
ство обави ванредни стручни
надзор над радом те здрав-
ствене установе.

Др Зорица Јовановски из
Института за јавно здравље
изјавила је да су се присутни
стручњаци сагласили са свим
активностима које је предузео
панчевачки Завод за јавно
здравље, као и да су оценили
да су сва мерења која су спро-
вели запослени у тој установи
била адекватна и да су испо-
штоване све предвиђене про-
цедуре.

Она је нагласила да су сум-
ње „Водовода” у панчевачки
завод биле неосноване.

Објаснила је да је на кона-
чан резултат анализе коју је
обавио београдски Завод за
јавно здравље скоро 24 сата
после панчевачког завода мо-
гло да утиче то што је вода
могла сто пута да се промени
испирањем водоводне мреже
или неким другим поступком.
Према њеним речима, вали-
дан резултат мерења воде мо-
же се добити само ако се у
истом тренутку узме узорак
из мреже који ће бити однет у
две различите лабораторије.

– Резултати мерења чисто-
ће воде из панчевачког водо-
вода показали су да од фебру-
ара ове године постоје про-
блеми и да она више није до-
бра за пиће као што је била
раније. За то треба да се про-
нађе разлог, а то треба да учи-
ни „Водовод”, јер је он произ-
вођач воде. Дошло је до про-
мена у њеном квалитету и они
треба да унапреде свој произ-
водни процес – рекла је ди-
ректорка панчевачког Завода
за јавно здравље одговарајући
на питања новинара.

Михајло Глигорић

Градоначелник је најавио и
да ће због свега што се десило
бити преиспитивања одговор-
ности. Истакао је да ће инси-
стирати да се на седницама
Скупштине града које треба да
буду одржане током јуна по-
стави питање политичке, али и
кривичне одговорности, ако се
покаже да има основа за то.
Нагласио је да ће то подједна-
ко важити за њега као градона-
челника и за директорке Заво-
да за јавно здравље и ЈКП-а
„Водовод и канализација”.

Павле Раданов је изјавио и
да ће званично затражити од
Полицијске управе, Безбедно-
сно-информативне агенције и

жала је конференцију за но-
винаре на којој се, поред оста-
лог, могло чути да је одлука о
забрани коришћења воде из
панчевачког водовода за пиће
и кување на основу резултата
једног мерења које је обавио
Завод за јавно здравље Панче-
во била исхитрена и погре-
шна, да је непотребно изазва-
ла панику и узнемирење гра-
ђана и да је пре доношења ко-
начног закључка требало
спровести додатна мерења.

Поред Милице Радовано-
вић, новинарима су се обра-
тили и стручњаци за квалитет
воде за пиће с новосадског
Природно-математичког фа-

Нажалост, због онога што се
десило крајем прошле неде-
ље, нанета је непроцењива
штета не само панчевачком
„Водоводу” већ и граду Пан-
чеву. За то неко треба да сно-
си последице – истакла је Ра-
довановићева.

Професор Божо Далмација
изјавио је да је након првих
сумњивих резултата испити-
вања квалитета воде требало
поновити анализе. Додао је да
вода у Панчеву није била за-
трована и да није постојао ри-
зик по људско здравље. На-
гласио је да на основу једног
мерења не може да се прогла-
си ванредно стање и додао да

ИИЗЗ  „„ВВООДДООВВООДДАА””  ИИ  ДДААЉЉЕЕ  ССТТИИЖЖУУ  ВВИИССООККИИ  РРААЧЧУУННИИ

Многи наши суграђани ових дана су ре-

волтирани због тога што су им из „Во-

довода”, без обзира на две забране ко-

ришћења воде, стигли вишеструко уве-

ћани рачуни. Међу њима је и Ненад

Петровић, који живи у Улици краља

Милана Обреновића на Тесли.

– Ја и остали станари зграде у којој

станујем у априлу смо потрошили око

425 кубних метара воде, а сад су нам

послали последњи рачун за 850 куби-

ка! У мом домаћинству има пет члано-

ва, а из „Водовода” нам је стигло да

треба да платимо 4.400 динара! То нас

је запањило, огорчило и у такав обра-

чун не можемо да поверујемо. Све мо-

је комшије и многи други које познајем

бесни су због рачуна за воду. Не знамо

коме да се обратимо. „Водоводу” је са-

мо важно да очита потрошњу, да нам

пошаље рачуне и да платимо, колико

год нам одреди. Не занима их каква је

вода и да ли је за пиће. Више им не ве-

рујемо и нисмо једини. Понашају се

према нама као да су нека страна ком-

панија – изјавио је Ненад Петровић.

Подсећамо, „Панчевац” је писао да

је у „Водоводу” недавно одржана кон-

ференција за новинаре на којој је саоп-

штено да је руководство тог ЈКП-а, на

захтев одборника Скупштине града, од-

лучило да априлске рачуне снизи за

десет одсто.

Љиљана Станковић, директорка за

финансије у „Водоводу”, изјавила је

том приликом да ће свима који после

18. маја буду плаћали рачуне, они би-

ти смањени за десет одсто.

– Онима који су већ платили рачуне

за април или их плате после 18. маја у

некој од пошта или банака, евиденти-

раће се да су преплатили, па ћемо им

умањити рачуне за мај – нагласила је

Станковићева.

Она је додала да се велики број на-

ших суграђана жалио на велику потро-

шњу и да они сматрају како је то после-

дица појачаног испирања водоводне

мреже након открића да у њој има хло-

ра. Према њеним речима, то није рађе-

но на рачун грађана и вода која је ко-

ришћена за испирање мреже није

„прошла кроз водомере”. 

Након тога у панчевачкој води је

крајем прошле недеље откривена још

једна хемикалија, због чега је вода по-

ново забрањена за пиће, а грађани су

се неколико дана снабдевали из ци-

стерни или у продавницама. Хоће ли

рачуни и због тога бити умањени?

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

Шешељ о говору мржње

Покрет социјалиста тражи
одговорност и истину о ис-
правности воде у Панчеву.
Грађани имају право да зна-
ју шта се то дешава у послед-
њих неколико месеци, да ли
је вода заиста неисправна и
да ли су је као такву, без упо-
зорења, користили.

Покрет социјалиста тра-
жи одговорност директорке
„Водовода”, као и свих одго-
ворних лица, која се пона-
шају непрофесионално, нео-
дговорно и бахато, због чега
грађани трпе последице.
Наша странка ће увек бити
на страни истине и правде, а
у интересу грађана. Захтева-

мо да се кривци пронађу и
казне за пропусте које су
учинили, јер је здравље гра-
ђана на првом месту. У том
смислу позивамо надлежне
органе да у што краћем пе-
риоду предузму све реле-
вантне мере и примене од-
говарајуће санкције према
онима који су до овакве си-
туације довели.

Не желимо хамлетовску
реторику поводом овог не-
милог догађаја, у стилу „пи-
ти или не пити, питање је
сад”, иако би се цео случај
могао подвести под шек-
спировску борбу за власт.

З. Сп.

САОПШТЕЊЕ ПОКРЕТА СОЦИЈАЛИСТА

Пити или не пити,
питање је сад



Коњички клуб „Доловац” ће
једанаести пут у недељу, 14.
јуна, организовати смотру
парадних коња на доловач-
ком хиподрому.

Љубитељи расних грла и
доброг дружења моћи ће тог
дана да уживају у занимљи-
вом програму како на са-
мом хиподрому, тако и на
доловачким улицама. Дру-

жење почиње од раних ју-
тарњих часова парадом фи-
јакера по селу, а очекује се
да ће у 13 сати на локални
хиподром доћи и одгајива-
чи коња из разних места из
јужног Баната, који ће своје
љубимце презати у двопре-
ге, тропреге, четворопреге и
вишепреге.

Н. Р.

Четвртак, 11. јун 2015.
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Урош Крчадинац,
млади креативац из
Панчева, био 
најупорнији у намери
да се  направи књига

После промоција у Београду,
Загребу, Сарајеву, Ријеци,
Осијеку, Вараждину и Чаков-
цу књига „Бантустан – атлас
једног путовања” Лазара Па-
шћановића, Уроша Крчадин-
ца и Марка Ђедовића предста-
вљена је Панчевцима у уторак,
9. јуна, у дворани „Аполо”. То
је уједно била прва промоција
другог издања књиге, чији је
тираж од 1.000 примерака
распродат у првих двадесетак
дана од објављивања. Тај чуде-
сни путопис у издању Удруже-
ња грађана „Клуб путника” на-
стајао је као последица зајед-
ничког путовања тројице мла-
дића у Африку 2010. године,
када су обишли девет африч-
ких држава. Аутори су на про-
моцији објаснили да је прво-
битна идеја била да се утисци
с путовања објаве само у виду
блога, али је Урош Крчадинац,
млади креативац из Панчева,
био најупорнији у намери да
се од свег тог материјала на-
прави књига.

Како је рекао Лазар Пашћа-
новић, Африка се као жељена
дестинација појавила као по-
следица засићености путова-
њима, и то у тренутку када је
схватио како ми у ствари врло

мало знамо о књижевности,
уметности, култури и животу
на том континенту. Ипак, из-
међу вакцинисања пред путо-
вање и самог покрета у Афри-
ку протекло је неколико месе-
ци. Њих тројица (а свако од
њих живи у другом граду) до-
говорили су се да у блоговима
избегну класичну форму пу-
тописа, пошто је то данас, уз
сву технологију, прилично бе-
смислено, већ да иду од чове-

ка до човека и разговарају о
важним стварима.

Између путовања и обја-
вљивања књиге „Бантустан”
протекло је пет година. Ипак,
Урош Крчадинац сматра да је
то пројекат који је у њему по-
чео да зри још када је као кли-
нац цртао мапу Африке и обе-
лежавао земље, правио леген-
де о кретању кроз његову кућу
и двориште и цртао стрипове
о јунаку Кикирикију који пу-

тује у Африку. Поред тексто-
ва, у атласу је објављен вели-
ки број његових мапа, инфо-
графика, разних илустраци-
ја... С колико је посвећености
он приступио креирању те
необичне књиге, можда нај-
више говори податак да је он
урадио QR кодове, који уз по-
моћ андроида читаоца ди-
ректно воде на неки сајт ради
ближег упознавања са одређе-
ном темом. Д. Младеновић

Kонцерт пет културно-умет-
ничких друштава приређен је
у суботу, 6. јуна, у великој са-
ли доловачког Дома културе.
Љубитељи традиционалне
игре могли су да уживају у ко-
реографијама које су прире-
дили домаћини, али и фол-
клораши из околних места.

Концерт је отворила певачка
група доловачког првог ансам-
бла, а затим су се на сцени сме-
њивали малишани, њих осам-
десетак из друштава „Паја Мар-
гановић” из Делиблата, „Мра-
морак” из истоименог места,
„Чигра” из Долова, као и педе-
сетак сениора из качаревачког

КУД-а „Вељко Влаховић” и чла-
нова првог фолклорног ансам-
бла из Долова. Повод за друже-
ње је ангажовање нових корео-
графа Зорана Радојичића и Да-
нијела Јовића, а један од проду-
ката двомесечног рада су и
„Игре из Шумадије”, које су из-
вели домаћи играчи. Дружење
је настављено у малој сали и ло-
калном ватрогасном дому.

Сутрадан, у недељу, 7. јуна,
настављен је и програм за де-
цу представом „Штрумпфо-
ви”, а рад с најмлађима биће
акценат ове културне уста-
нове кроз разне летње ради-
онице. Н. Р.

АКТИВНОСТИ ДОЛОВАЧКОГ ДОМА КУЛТУРЕ

Фолклораши и
Штрумпфови

ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО САВЕЗА 

ФРИЗЕРА СРБИЈЕ

Јасмина Мићић 
доминирала

Ваљево је још једном било
одличан домаћин најбољим
фризерима у нашој земљи.
Прошле суботе су се такми-
чили клубови у свим кате-
горијама, а скоро сто уче-
сника било је у конкуренци-
ји за одличја. Клуб фризера
Панчево је поново остварио
леп успех, а Јасмина Ми-
ћић је била најбоља у ди-
сциплини фантазија.

Она је својим радом оду-
шевила све присутне у Цен-
тру за културу Ваљева, а фри-
зура коју је направила, доне-
ла јој је место у националној
селекцији наше земље која
ће на јесен наступити у Па-
ризу, где ће бити одржано
Европско првенство.

– Ово је заиста велики
успех за клуб из нашега гра-
да. Нема нас много, али смо
се концентрисали на квали-
тет, што је Јасмина и дока-
зала. Фризура коју је она
направила плод је напорног
вежбања, а минимум три
месеца је требало да се у

потпуности савлада овако
захтеван задатак. Сад је
прилика да позовем своје
колеге да се удружимо, да
делујемо заједно и олакша-
мо рад у нашим салонима –
истакао је Бранислав Пу-
тић, први човек Клуба фри-
зера Панчево.

Јасмина Мићић је већ за-
почела припреме за пут у
главни град Француске.

С. Д. 

У оквиру пројекта „Културно
наслеђе Баната – европско
наслеђе”, који се преко ИПА
програма прекограничне са-
радње Румуније и Републике
Србије финансира средстви-
ма Европске уније, а суфи-
нансирају га државе учесни-
це програма, у четвртак, 4.
јуна, у Градској управи је
одржан округли сто на тему
„Одрживи развој”.

Организатор тог догађаја
је Завод за заштиту споме-
ника културе у Панчеву.
Поред те панчевачке инсти-
туције, партнери у пројекту
су Универзитет „Јефтимије
Мургу” из Решице и Жупа-
нијски савет Караш–Севе-

рин. Округлом столу су
присуствовали представни-
ци локалних власти с тери-
торије јужног Баната, парт-
нери из Румуније и пред-
ставници невладиног секто-
ра. Након презентације о
одрживом развоју  развила
се дискусија на ову тему,
током које су се чули инте-
ресантни предлози за одр-
живи развој археолошког
налазишта Старчево, инду-
стријског наслеђа Панчева,
двораца на територији оп-
штине Пландиште и могућ-
ностима укључивања кул-
турног наслеђа у туристич-
ку понуду јужног Баната.

Д. М.

На десетој Смотри дечјих
фолклорних ансамбала Ср-
бије, одржаној у суботу, 6.
јуна, у Ваљеву, дечји ан-
самбл ученика виших разре-
да при КУД-у „Станко Пау-
новић” НИС–РНП добио је
високе оцене, о чему сведо-
чи и златна плакета додеље-
на за наступ у целини. То је
уједно четврта златна меда-
ља коју су чланови  „Пауно-
вића” за пола године освоји-
ли на манифестацијама од

покрајинског и републичког
значаја.

Како је најавио Дејан Три-
фуновић, уметнички дирек-
тор тог друштва, током лета
ће први ансамбл учествовати
на међународним фестива-
лима у Вршцу, Словачкој,
Турској и Бугарској, док ће
се дечји ансамбл виших раз-
реда представити на фести-
валу дечјих фолклорних ан-
самбала „Лицедерско срце” у
Ужицу. Д. М.

ОКРУГЛИ СТО О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Културно наслеђе у
туристичкој понуди

КУД „СТАНКО ПАУНОВИЋ” И У ВАЉЕВУ

Четврта златна 
плакета

ПРЕДСТОЈЕЋЕГ ВИКЕНДА У ДОЛОВУ

У знаку фијакера

ЈОШ ЈЕДНО НАДМЕТАЊЕ КУЛИНАРА

„Бумеранг” освојио 
прво место

У организацији бифеа „Чоби”,
у недељу, 7. јуна, одржано је
прво надметање у припрема-
њу пилећег паприкаша. По
лепом времену и у пријатном
амбијенту, на платоу код Зе-
лене пијаце, такмичило се
двадесетак екипа, које су се
својски трудиле да буду нају-
спешније.

Жири је имао веома тежак
задатак да изабере најукусни-
ји узорак, јер су мајстори вар-
јаче за три сата скували заиста
добре паприкаше.

На крају, после дугог већања
и испробавања, пехар намењен
шампионима освојила је екипа
„Бумеранг”, друго место је зау-
зео тим „Опуштено код Боже”,
а Душан Гавриловић Гавра још
једном је потврдио да је истин-
ски мајстор овог заната, па је
освојио треће место.

Како смо сазнали од орга-
низатора, такмичење у кувању
пилећег паприкаша у органи-
зацији бифеа „Чоби” требало
би да постане традиционално. 

А. Ж.

ВОЛОНТЕРИЗАМ И СОЛИДАРНОСТ 

НА ДЕЛУ

Постављене огласне
табле у Новом Селу

Удружење „Наше Ново Се-
ло” и Удружење новосељан-
ских привредника спровели
су недавно заједничку ак-
цију ради израде и поста-
вљања огласних табли у Но-
вом Селу. Потреба за тим је
дугогодишња, јер су мешта-
ни досад лепили умрлице и
огласе по аутобуским стаја-
лиштима и дрвећу, што је
нарушавало њихов изглед.

Израду и финансирање
послова на конструкцији
омогућили су новосељански
привредници, а највећи до-
принос су дали Гојко Мар-
четић и Анђелко Матаруга,
док је новосељански ЈКП
БНС обезбедио средства за
израду бетонских темеља. У
постављању дванаест табли
учествовали су чланови по-
менутих удружења и неко-

лико мештана, а оне се сада
налазе на свим аутобуским
стајалиштима, испред цр-
кава, амбуланте и Дома
културе, као и на две нај-
прометније раскрснице у
селу (угао улица ЈНА и Змај
Јовине и улица 27. марта и
Змај Јовине). Уз то, члани-
це удружења „Наше Ново
Село” орибале су кућице на
аутобуским стајалиштима,
што је за сваку похвалу.

Гордана Бушин је, у име
чланова поменуте органи-
зације, исказала захвалност
свима који су се добровољ-
но одазвали реализацији
ове идеје и додала да су у
раду на терену наилазили
на велику подршку мешта-
на, који су им доносили во-
ду и чоколаде.

М. Ј.

www.pancevac-online.rs

ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА „БАНТУСТАН”

НЕЗАБОРАВНО ПУТОВАЊЕ 
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Повереништво Градског од-
бора Српске народне партије
подржало је иницијативу за
сазивање ванредне седнице
Скупштине поводом пробле-
ма с водом.

„Надлежне у ЈКП-у ’Водо-
вод и канализација’ питамо
када је последњи пут вршена
озбиљна анализа стања од из-
воришта до крајњих корисни-
ка. Каква је данас ситуација
на самом изворишту? Каква је
исправност сирове воде на бу-
нарима у Сибници и Градској
шуми и какво је стање тран-
спортне мреже од бунара до
фабрика за производњу воде?
Да ли се у овом тренутку снаб-
девамо сировом водом из
Градске шуме? Да ли у ’Водо-
воду’ постоје тачно дефиниса-
не процедуре поступања у слу-

чају поремећаја вредности од-
ређених супстанци у води и да
ли су тим процедурама утвр-
ђене одговорности одређених
носилаца функција у предузе-
ћу?”, наводи се у саопштењу
СНП-а.

Ова странка сматра да руко-
вођење озбиљним системом
какав је водовод не сме бити
ствар „политичких коалицио-
них споразума”, већ мора би-
ти препуштено стручњацима.
СНП наводи да вршење вла-
сти и функције не представља
само привилегију, већ пре
свега одговорност према гра-
ђанима, и зато подржава ини-
цијативу градоначелника да
„надлежни органи и институ-
ције спроведу опсежну и свео-
бухватну истрагу” о свему што
се догодило. З. Сп.

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

ЗАПОСТАВЉЕНО НАСЕЉЕ

СРПСКА НАРОДНА ПАРТИЈА

„Водоводом” морају управљати стручњаци

Највише проблема
прави  непостојање
канализације, 
приступних путева и
пешачких стаза

– Житељи насеља Караула
упутили су писмени захтев да
као народни посланик Српске
напредне странке изађем на
лице места и упознам се с
проблемима које имају. На
углу Јабучког пута и Летње
улице налази се пешачки пре-
лаз који није добро обележен,
па предлажу да се овде поста-
ви семафор. Као одговорна
странка, ми ћемо због тога
предложити Комитету за без-
бедност саобраћаја и нашој
Агенцији да изађу на лице ме-
ста и нађу начин и средства да
се ово уради, јер је безбедност
грађана најважнија – рекао је
Јован Лазаров, посланик
СНС-а у Скупштини Војводи-
не, на конференцији за нови-
наре одржаној у среду, 10. ју-
на, управо на поменутој рас-
крсници.

Он је додао да у близини
постоји још један проблем.
Наиме, тешки камиони који
се из северних села крећу

Операција цисте на мозгу у
Москви код нашег малог су-
грађанина Владимира Ђор-
ђевића, која је била плани-
рана за јул, по трећи пут је
отказана због недостатка
средстава. За ту интервен-
цију, која се не обавља у на-
шој земљи, породица треба
да обезбеди 40.000 евра. За
последњих шест месеци у
кутијама које су постављене
на четири места у граду,
прикупљено је 115.750 ди-
нара, а досад је укупно обез-
беђено нешто више од 8.000
евра. То неће ни приближно
бити довољно за операцију,
тако да ће Ђорђевићи, како
нам је рекао дечаков отац
Синиша, имати новца само
да оду у Русију на контрол-
ни преглед, на којем нису
били две године.

Влада тренутно узима ле-
кове који његов проблем др-
же под контролом, али трај-
но решење би била опера-
ција. Месечно Ђорђевићи
издвајају око 300 евра за
медикаменте, а само је отац
запослен. Сви људи добре
воље који желе да помогну

Владимиру Ђорђевићу да
коначно оде на операцију
цисте на мозгу, могу да по-
шаљу СМС поруку на број
7427 (цена поруке је 100
динара) или да убаце при-
лог у неку од донаторских
кутија у граду, као и у свим
објектима Апотеке Панче-
во, а новац могу уплатити и
на рачун Синише Ђорђеви-
ћа 340-32110017-94, код
„Ерсте банке”, с назнаком
„помоћ за Ђорђевић Влади-
мира”.

И. П.

ЗБОГ НЕДОСТАТКА СРЕДСТАВА

Владина операција
опет одложена

Антиглобалисти, анархи-
сти, искрени еколози, ре-
креативци, спортисти и
грађани имаће, трећу го-
дину заредом, могућност
да се укључе у јединствену
еколошко-антиглобали-
стичку кампању. У суботу,
13. јуна, биће одржано
друго коло еколошко-ан-

тиглобалистичке лиге би-
циклиста.

Дужина етапе је 148 ки-
лометара, а бициклисти ће
возити кроз бројна банат-
ска места: Црепају, Кова-
чицу, Уздин, Томашевац,
до Царске баре. Старт је
испред Гимназије, а креће
се у 9 сати. З. Ст.

БИЦИКЛИСТИЧКА ЛИГА

До Царске баре

„Српски покрет ’Двери’ по-
здравља организовање ма-
нифестације ’Дани Вајфер-
та’, што је пројекат који ће
допринети промоцији и по-
бољшању позиције Панчева
на туристичкој мапи земље
и региона. Нама Панчевци-
ма прва асоцијација када се
спомене Ђорђе Вајферт, је-
сте пивара, која је угашена,
и пиво, које се сада произ-
води у Зајечару. Тиме дола-
зимо до великог апсурда да
у нашем граду славимо чо-
века чије животно дело смо
сви ми као друштво својим
одабиром власти уништи-
ли”, каже се у саопштењу
Покрета.

Та странка поздравља на-
меру да се промовише раз-
вој мини-пиварства, а од ре-

публичке власти тражи да
се 10.000 евра по радном
месту, које држава даје мул-
тинационалним компанија-
ма, а оне се потом угасе или
преселе производњу, преу-
смери на финансирање ма-
лих породичних фирми.

„Када се ’Двери’ буду пи-
тале, субвенционисаћемо
искључиво оваква предузе-
ћа, која ће отварати нова
радна места, а не затварати
их због неког глобалног ин-
тереса или профита”, наво-
ди ова партија и пита се за-
што држава бившим радни-
цима пиваре не би давала
субвенције и повољне зај-
мове, везане за домаћу ва-
луту, да покрену производ-
њу у мини-пиварама.

З. Сп.

СРПСКИ ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

Вајферт и лоша власт

Јован Лазаров: „Безбедност грађана је најважнија”

према Београду, уместо оби-
лазницом и преко преводнице
на Тамишу, све чешће иду
Улицом Димитрија Туцовића
на стари мост, што угрожава и
кретање деце према школи,
као и оближње куће.

На то да је Караула запоста-
вљени део града указали су
овом приликом и Бранислав
Глигорић, председник Скуп-
штине Месне заједнице Гор-
њи град и Славиша Марић,
први човек Одбора за Карау-

лу. Према њиховим речима,
ово насеље има више од две
хиљаде становника, а највише
проблема прави  непостојање
канализације, приступних пу-
тева и пешачких стаза.

З. Спремо

КРАЈИШКИ ДЕМОКРАТСКИ ФОРУМ

Ко заборавља Крајишнике?
Скуп борачких организација и
удружења одржан је у бео-
градском Центру „Сава”, у не-
дељу, 7. јуна, уз помоћ и под
покровитељством Министар-
ства за рад и борачка питања,
како би се у Србији створила
јединствена организација.

„Атмосфера на скупу је би-
ла више свечарска него радна,
с неком ауром додворавања
(,ја теби војводо, ти мени сер-
даре!’) и широко раширеним
рукама за сарадњу и партнер-
ство. Испод жита се могло на-

слутити да је присутна борба
за тантијеме и политичку ин-
струментализацију и капита-
лизацију у режији јачих игра-
ча у редовима бораца”, оце-
нио је у свом саопштењу Кра-
јишки демократски форум.

КДФ сматра да је већ у ста-
рту „легитимност представља-
ња ове популације била пома-
ло неубедљива”, јер се на ску-
пу нису појавиле бројне орга-
низације и удружења бораца.

„Имајући у виду чињеницу
да је десетине хиљада протје-

раних грађана бивше  Репу-
блике Српске Крајине и Хр-
ватске провело ратне године
у униформи ЈНА, Територи-
јалне одбране и војске РСК
морамо с жаљењем и огорче-
ношћу примјетити да се на
скупу није чула нити једна
ријеч о борцима из Крајине!
Ваља подсјетити да су Краји-
шници своју крв прољевали и
на ратиштима у БиХ, па по-
том и на Косову и Метохији
1999. године”, наводи се у
овом саопштењу и подвлачи

да је однос према борцима из
бивше РСК „више него пони-
жавајући”.

„Зато КДФ скреће пажњу
јавности да се у изради новог
закона о борцима мора водити
рачуна и о правима краји-
шких бораца, који су сада гра-
ђани Србије. Ово је уједно по-
зив и органима власти да
укључе представнике краји-
шких борачких организација
у процес израде новог закона”,
закључује Форум.

З. Сп.

Нема суштинских корака за
промену катастрофалног ста-
ња у систему заштите живот-
не средине – сматра странка
Зелени Србије.

По тврдњи те партије, не
постоји град или општина
који немају проблема са за-
гађењем ваздуха, воде, зе-
мљишта и хране, а многа ис-
траживања указују на то да
се „драматично повећава
број грађана који превреме-

но умиру од последица пре-
комерног загађења”. Србија
нема одговарајуће институ-
ције, усклађене законе, а
еколошки новац се троши
ненаменски. Одлагање ре-
шавања ових проблема, по
мишљењу те странке, пред-
ставља „играње животима
грађана” и будућим генера-
цијама.

„То потврђује и пример из
Панчева када је, гле апсурда,

на Светски дан заштите жи-
вотне средине, 5. јуна, саоп-
штено да је вода за пиће зага-
ђена и није ни за пиће ни за
кување. Непуна два дана ка-
сније Панчевци сазнају да во-
да можда и није била загађе-
на?! Нико се не осећа одго-
ворним, нико не подноси
оставке, нико још није сме-
њен због загађења или дизања
панике, ако је тачно да је вода
била исправна. Уређени си-

стем и јасно и прецизно де-
финисање онога ко шта ради
и шта је чија надлежност га-
ранције су да се овакве ствари
не догађају, а уколико би се и
десиле, одмах би се знало ко
је одговоран. Њих не бисмо
морали да тражимо путем ме-
дија, друштвених мрежа и по
ходницима институција”, ка-
же се у саопштењу Зелених
Србије.

З. Сп.

ЗЕЛЕНИ СРБИЈЕ

Кад систем није уређен

МИТИНГ У НОВОМ САДУ

Сјајни пливачи
Нови Сад је прошле суботе
угостио више од хиљаду
пливача из 28 клубова, међу
којима су чланови „Динама”
освојили чак 19 медаља.

Златна одличја су заслу-
жили: Вања Грујић, Наташа
Праскало, Милош Царевић,
Страхиња Шондић, Јелена
Врховац и Петар Ранковић.

Сребром су се окитили: Ва-
ња Грујић, Наташа Праска-
ло, Милош Царевић, Ан-
дреа Нађ и Катарина Белић
(два), док су бронзе заради-
ли: Вања Грујић, Наташа
Праскало, Милош Траја-
новски (две), Страхиња
Шондић и Петар Ранковић
(две). С. Д.



Италијанска полиција посе-
дује два аутомобила „лам-
боргини гаљардо”, који се
користе искључиво за тран-
спорт органа за трансплан-
тацију.

Модел „рејнџ ровер класик”
једном приликом је био из-
ложен као у „Лувру” као од-
личан пример индустриј-
ског дизајна.

Полиција у Њујорку је 1898.
године користила бицикле

за сустизање возача који су
направили неки прекршај.

Седишта у „Мерцедесовим”
аутомобилима се дизајни-
рају и праве у сарадњи с вр-
хунским ортопедима. Кон-
туре седишта и ојачања на
посебним тачкама седишта
тако пружају одличну пот-
пору за бубреге, леђа и зглоб
колена. Та чињеница не тре-
ба да чуди, јер је мото ком-
паније из Штутгарта: „Нај-
боље или ништа”.

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

„Првенац” 
Фердинанда Поршеа

Осамдесет километара
с једним пуњењем

Неки од аутомобилских брен-
дова су настали услед незадо-
вољства њихових твораца по-
стојећом понудом аутомобила.
Примера ради, италијански
индустријалац Ферућио Лам-
боргини, незадовољан својим
„фераријем”, одлучио је да на-
прави аутомобил који се неће
кварити. Тако је настала фа-
брика суперспортских аутомо-
била „Ламборгини”. Исти слу-
чај је и код познатог немачког
произвођача „Поршеа”.

Иновативност као наслеђе
Фери Порше, син оснивача фа-
брике у Штутгарту и добро по-
знатог инжењера Фердинанда
Поршеа, након Другог светског
рата није могао да пронађе ау-
томобил који одговара њего-
вим потребама. Тада је одлу-
чио да започне производњу је-
динствених аутомобила који су
технолошки напреднији у од-
носу на све друге. И успео је.

У прилог томе ћемо поме-
нути добро познате моделе
356, 911 и 924, који су омиље-
ни код љубитеља спортских
аутомобила. Међутим, мало
је познато да се за име Порше
везују несвакидашњи изуми,
који су били далеко испред
времена у којем су настали и
представљају јединствено на-
слеђе инжењера Фердинанда.

Давне 1898. године свет је
био у прилици да упозна ауто-
мобил који се званично звао
„егер-лонер”, електрични мо-
дел настао на платформи ау-
томобила „Ц2 фејтон”, који је
био и прво дело Фердинанда

- - - - - - -  ИСТОРИЈАТ - - - - - - - 
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Поршеа. Тај електромобил је
генијални Порше развио без
претходног инжењерског ис-
куства, радећи за аустријског
произвођача возила и визио-
нара Јакоба Лонера, који је
перспективном Поршеу на-
кон једног од својих чувених
путовања поверио задатак
стварања напредног елек-
тричног погона. Мотиви су
били практични и убедљиви –
електрично возило би било
тише и мање би загађивало
околину, што би пријало и пр-
вим купцима аутомобила у
Европи.

Најбржи с 35 километара
на час
У дизајнерском смислу „Ц2
фејтон” подсећа на тадашње
отворене кочије и има два ре-
да седишта. То јединствено
возило је било покретано 130
килограма тешким електрич-
ним мотором који је развијао
скромне три коњске снаге, а у

кратким периодима вожње
могао је да испоручи и пет
„коња”. Брзина којом се ауто-
мобил кретао била је регули-
сана помоћу несвакидашње
врсте мењача са дванаест сте-
пени преноса. Наиме, посто-
јало је шест степени преноса
за вожњу унапред, два за во-
жњу уназад и четири степена
за кочење.

Максимална брзина коју је
могао да развије, износила је
35 километара на час, а инте-
ресантно је да је с једним пу-
њењем батерије возило могло
да пређе и до 80 километара,
што је импресивно за ниво та-
дашњег развоја и технологије.

НАЈБОЉЕ ИЛИ НИШТА

Интересантно је да је „феј-
тон” имао и својеврсне тркач-
ке перформансе, будући да га
је Фердинанд лично 1899. во-
зио на релију на којем су уче-
ствовала тадашња возила на
електрични погон, на деони-
ци Берлин–Целендорф.

Испоставило се да је такми-
чење било веома захтевно јер
више од половине учесника
није успело да стигне на циљ
због компликација изазваних
техничким проблемима.

Међутим, то није спречило
Фердинанда да тријумфује у
свом аутомобилу, постигавши
за чак осамнаест минута бољи
резултат од другопласираног.
Испоставиће се да је то била
само прва у низу победа, наја-
ва успеха компаније чији су
спортски аутомобили обеле-
жили двадесети век. Данас се
овај својеврсни аутомобил на-
лази у „Поршеовом” музеју у
Штутгарту као јединствени
експонат.

Цена неког производа или
услуге углавном има пресудну
улогу при одлучивању где ће-
те и на шта потрошити свој
новац. Није увек правило да
цена не одређује квалитет,
али када су у питању ауто-де-
лови или сервисне услуге,
ствари су ипак мало другачи-
је. Заменски делови су у про-
секу за двадесет процената
јефтинији од оригиналних.
Ако узмемо у обзир да просе-
чан возач у Србији не прелази
велики број километара у то-
ку једне године, а самим тим
и ређе посећује сервис ради
редовног одржавања, уштеда
на јефтинијим деловима је за-
немарљива, а аутомобил је
непоузданији.

Када говоримо о сервиси-
рању аутомобила, не треба
мислити само на делове, већ
и на квалитет услуге – напо-
мињу у „Ауторемонту Пива-
шевић”. За неовлашћене и не-
стручне сервисе, који су у по-
четку јефтинији, на крају се
испостави да су скупљи. Пре-
ма мишљењу сервисера из
„Ауторемонта Пивашевић”,
такве радионице не поседују
потребну логистику, адекват-
не алате и знање да би сваку
интервенцију на возилу ура-
диле на прави начин, погото-
ву ако говоримо о савремени-
јим аутомобилима, код којих
је дијагностика једна од
основних ствари које треба

ПРЕДНОСТИ ОВЛАШЋЕНИХ СЕРВИСА

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

урадити током сервиса, и то
оригиналним егзаминером.

Клијент тако може бити си-
гуран да ће током дијагно-
стичког прегледа добити тач-
не податке, а сервисни интер-
вал за његово возило биће
унет у систем и уписан у сер-
висну књижицу. Са уредном
сервисном књижицом, што
значи да је возило одржавано
код овлашћеног сервисера,
уколико једног дана одлучите
да продате возило, моћи ћете
да добијете бољу цену. Потен-
цијални купци све чешће тра-
же и сервисну историју вози-
ла из базе података, коју мо-
жете добити искључиво од
овлашћеног сервисера.

Технологија се развија и ве-
ће су потребе за унапређива-
њем сервисних услуга, али и
кадра, алата и машина. „Ауто-
ремонт Пивашевић”, као
овлашћени сервисер аутомо-
била из групације „Фијат” и
комерцијалних возила марке
„ивеко”, константно унапре-
ђује знање свог кадра како би

Четвртак, 11. јун 2015.
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уу  ннаарреедднноомм  ббрроојјуу..  

- - - - - - -  САВЕТИ - - - - - - - 

Већина возача за ЕГР вен-
тил чује тек код сервисера,
када проблем с тим делом
утиче на рад аутомобила. То
је вентил што регулише ко-
личину издувних гасова ко-
ји ће бити враћени на по-
новно сагоревање.

Попут ДПФ-а, и ЕГР има
улогу да смањи загађење
животне средине. За разли-
ку од ДПФ-а, ЕГР је почео
да се примењује још на ди-
зел-моторима с нормом
„евро 2” и уграђивао се у
скоро сваки аутомобил с
турбодизел мотором који је
направљен после 1998. го-
дине. На почетку употребе
ЕГР вентил је био контроли-
сан механички вакуумом са
усисне гране. Касније је за-
мењен електровентилом ко-
ји контролише моторни ра-
чунар. Када је аутомобил
нов, а ЕГР исправан, његов
рад не утиче много на сма-
њење перформанси мотора.

Међутим, тај део је под-
ложан отказу рада због за-
чепљења, пре свега услед
таложења честица чађи.
Вентил може остати потпу-

но отворен, потпуно затво-
рен или може имати спору
реакцију. Ако је заглавље у
отвореном положају, код
бензинаца ће изазвати лош
рад у леру, а код дизела
смањење снаге и црни дим
из ауспуха. Уколико је ЕГР
остао затворен, изазваће
неравномеран рад код ди-
зел-мотора и повећану по-
трошњу горива код бензи-
наца. Када се то већ деси,
једина права поправка је
замена.

Препоручује се да се овом
приликом користе ориги-
нални делови или заменски
високог квалитета према
спецификацији произвођа-
ча, који одговарају фабрич-
ким захтевима. У супрот-
ном, након краћег периода
ћете поново имати проблем
са ЕГР вентилом, а није ис-
кључен ни отказ неког дру-
гог склопа услед неадекват-
ног функционисања. Тако-
ђе, пожељно је да се прили-
ком замене вентила детаљ-
но провере и по потреби
очисте прикључна црева и
конектори.

ЕГР ВЕНТИЛ

Покровитељ стране

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

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

Страну припремио

Немања 
Урошевић

обука које спроводи произво-
ђач, а све с циљем побољшања
квалитета услуга и контроле
уграђених резервних делова.
Наравно, у „Ауторемонту Пи-
вашевић” се добија гаранција
на све радове и уграђене ре-
зервне делове, због чега воза-
чи могу бити сигурни у квали-
тет услуге, као и да ће оства-
рити своја права на евентуал-
ну рекламацију. 

Сасвим је сигурно да ће у
овлашћеном или неком
озбиљнијем сервису возило
проћи кроз одређене проце-
дуре примопредаје, што изи-
скује додатно време, али во-
зач је у потпуности заштићен
и сигуран да ће за свој новац
добити најбољу могућу услу-
гу. Неоправдан је страх да су
овлашћени или било који бо-
ље опремљени сервиси скупи
и непримерени за кориснике
услуга с плићим џепом. На-
против – таквим избором пра-
ви се уштеда.

могао да одговори на све сер-
висне потребе својих клијена-
та, које постају све веће.

Такође, сервис је повезан с
техничком подршком произ-
вођача, чиме се добија помоћ,
брз и тачан одговор на сваки
евентуални проблем. Овла-
шћени сервиси пролазе кроз
низ ригорозних контрола и



АУТО-КОД кључеви,
поправка даљинаца, „Кључ
сервис”, Светог Саве 14.
065/282-88-28. (197086)

ПРОДАЈЕМ ФАП 1620,
кипер, 1990. годиште,
цена 3.850 евра, може
замена. Тел. 063/887-08-
14. (197807)

ПРОДАЈЕМ форд фијеста
1.2, добро очуван,
гаражиран, власница.
064/137-47-89. (198090)

ГОЛФ 2, 1991. годиште, 3
В, фабричко стање, 1.200
евра. 065/557-81-42. 

АЛФА 156, 2000. годиште,
бензин, плин, добар.
0 6 5 / 4 0 3 - 5 8 - 4 3 .
(196652/р)

МЕРЦЕДЕС 250 дизел,
1997, караван,
нерегистрован, 1.600
евра. 063/774-76-40,
013/342-487. (198147)

ТОЈОТА селик 20 ГТ, 16

В, аларм, шибер,

електронски подизачи,

електронски шибер,

спојлери, алу фелне, гуме

нове, регистрован још 11

месеци. Тел. 061/304-79-

22, 013/341-489. (198152)

РЕНО меган 1.5 ДЦИ,

2005. годиште, петора

врата, регистрован целу

годину, фиксно 2.500

евра. 061/229-79-49.

(198184)

АЛФА ромео 156,

регистрован до 22.

јануара 2016, одлично

стање, гаражиран.

064/234-37-72. (198180)

ПУНТО 1.2, осам
вентила, 2001. годиште,
138.000, бензинац, аларм.
061/601-25-95. (198194)

ОПЕЛ астра караван, 1.7
ДТИ, 2001, као нова,
гаражирана, аларм.
065/346-20-20. (198195)

КОМБИ теретни застава
турбо, ривал, 2004,
регистрован. 060/028-14-
80. (198207)

СУЗУКИ свифт 1.3, 16 В,
2008, први власник,
55.000, 4.500 евра.
062/816-19-43. (198323)

ПУНТО 1.2, 5 В, 2001,
власник, металик сив, као
нов. 061/246-40-42.
(198242)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
већи ауто фолксваген
поло, 1999. годиште.
060/631-75-00. (198272)

ПРОДАЈЕМ југо корал
1991. годиште,
нерегистрован, исправан.
060/417-41-20. (198261)

ГОЛФ 2, 1.3, 1986.
годиште, плин. 064/141-
60-40. (198263)

ЈУГО корал 1.1, 2004,
атестиран плин, власник,
одличан. 064/142-55-93.
(198279)

П Р О Д А Ј Е М / М Е Њ А М
кабриолет. 064/163-17-
32. (198282)

НА ПРОДАЈУ нисан сани,
1990. годиште,
регистрација скоро
истекла. Тел. 013/343-
605. (190290)

ТОЈОТА корола, 1990.
годиште, нерегистрован,
исправан, погодан за
резервне делове. Тел.
066/320-298. (198290)

ПРОДАЈЕМ шкода
фабија СДИ, 1.9 кубика,
клима. 064/143-01-78.
(198353)

ЛАНЧИЈА, либра, 2001,
2.0, аутоматик, караван,
власник, 233.000, 2.150
евра. 064/128-61-59.
(198371)

ПРОДАЈЕМ тојота
корола, 1991, бензин, гас,
цена 550 евра. 061/111-
71-05. (198367)

БМВ 318, 2001, 129.000,
фул опрема, увоз из
Немачке, као нов, на име.
064/318-90-95. (198408)

АУТО-КЛИМЕ за све
типове возила,
сервисирамо и пунимо
гасом најновијом
дигиталном машином,
пуњење са заменом уља и
УВ бојом 2.500 динара.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (198413)

ЛАГУНА 3, 1.5 ДЦИ, 2008.
годиште, прешао 230.000
км, урађен велики сервис,
регистрован до фебруара
2016. 063/346-623.
(198504)

ОПЕЛ кадет 1.4 и, плин,
1991. годиште. 064/071-
15-42. (198418)

ПЕЖО 206, кабрио 1.6
ХДИ, 2006, металик црн,
клима, тек регистрован,
фул опрема. 064/085-52-
38. (198418)

ОПЕЛ зафира 1.6, атестиран

метан, 2002, регистрован,

седам седишта. 064/071-15-

42. (198418)

ПРОДАЈЕМ БМВ 320 и,
1995, бензин, клима,
кожа, комплет нове летње
и зимске гуме, с фелнама,
2.300 евра фиксно.
063/253-651. (198472)

ПРОДАЈЕМ мерцедес 190
Е, 1989, супер стање.
066/385-289. (р)

СУЗУКИ бургман 400, тек
регистрован, 2005,
власник. 064/085-52-38.
(198418)

ФИЈАТ пунто 2004, 1.2,
клима, велики фар.
062/829-53-17. (198418)

СУЗУКИ свифт 1.3, плин
атест, година 1999, дуго
регистрован, алу фелне.
063/823-10-13. (198516)

ФИЈАТ брава, петора
врата, 1.6 бензин, 1998,
хитно, 800 евра, клима
ради. 063/823-10-13.
(198516)

ПУНТО 1.2 и, 2007, 5 В,
клима, сервис, валсник,
регистрован до фебруара
2016. 066/123-646.
(198505)

ДАЧИЈА логан 1.6 и,
2005, лимузина,
атестиран плин, клима
одлична. 065/910-35-35.
(198505)

ФОРД мондео 1.8 и, 1995,
лимузина, плин има
атерст, клима,
регистрован, повољно.
062/286-031. (198505)

ХЈУНДАИ траџер бензин,
плин, 2002. годиште,
седам седишта, власник.
064/192-18-17. (198486)

АСТРА Г, 1.4 цм3,
власник, караван, 2.000
евра. 064/138-40-24.
(198486)

ПУНТО 1.2, двоја врата,
2002. годиште, одличан,
1.600 евра. 062/172-56-
62. (198486)

МОТОР италџет,
регистрован, водено
хлађење, аутоматски
мењач, исправан, 490
евра. 063/890-97-90.
(198502)

ПЕЖО 306, 1.9 дизел,
караван, 2001, као нов,
1.650 евра. 064/300-40-
01. (198439)

ГУМЕ половне 175 х 65 х
14 (2), 175 х 70 х 14 (2),
155 х 80 х 13 (2), 155 х 70
х 13 (2), повољно.
064/867-07-71. (р)
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АСТРА Ф 1.7 дизел, 1992,
лимузина, у екстра стању.
064/130-36-02. (198564)

ПУНТО 1.2, 8 В, 2002.
годиште, све од опреме,
петора врата, прешао
122.000, на име. 064/130-
36-02. (198564)

ПУНТО 1.2, 8 В, 2008,
петора врата, фул
опрема, на име. 064/130-
36-02. (198564)

КУПУЈЕМ исправна и
неисправна возила,
долазим на кућну адресу,
исплата одмах. 062/198-
47-74. (197922)

ОТКУПЉУЈЕМО све
врсте возила, најбоље
плаћамо од 100 до 2000
евра. 068/423-95-60.
(197763)

ОТКУП свих врста
возила, небитно стање,
долазим по позиву,
исплата одмах, 100 евра
до 3.000 евра. 063/166-
46-23. (197763)

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 . (195831)

НАЈПОВОЉНИЈИ стални
откуп свих врста возила
од 80 до 400 евра, продаја
половних резервних
делова. 066/409-991,
063/782-82-69. (195831)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 90 до
500 евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (198198)

КУПУЈЕМ све врсте
половних, хаварисаних и
страних возила и
продајем резервне
делове. 063/110-68-87.
(198257)

КУПУЈЕМ, све врсте
возила до 3.000 евра,
исплата одмах. 064/300-
40-01. (198439)

ПРОДАЈЕМ, трактор,
плуг, шпаратач, сејалицу,
виклон, сетвоспремач и
прскалицу. 060/660-79-
60. (198349)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ гаражу
на Тесли. Тел. 063/278-
552. (198306)

КИНО филмове 8 мм, 16
мм, и све врсте видео
касета квалитетно
преснимавам на ДВД.
343-563, 063/288-278.
(198129)

ПЕНТИЈУМ 4, 2 ЦД рома
филипс монитор,
компјутерски сто,
одлично стање, 80 евра.
061/162-34-63. (198118)

ТВ половни, из увоза, 37,
55, 72, 82. 348-975,
066/348-975. (198229)

ВЕШ-машина, ел. шпорет
и половни делови од веш-
машина. Тел. 252-05-10,
063/703-76-07. (198316)

ЛАПТОП Леново 6570,
три године стар,
оригинално паковање,
документа и рачуни. Тел.
064/206-30-24. (198286)

ХИТНО продајем кирби
модел, сентриа 2. Тел.
063/755-76-98. (198286)

ЛАПТОП тошиба, 15,6
екран, 4 GB, 500 HD, као
нов, батерија три сата,
155 евра.  063/189-76-41.
(198557)

ЛЦД ТВ половни од 20 до
50 инча. 060/169-33-53.
(198542)

ОГРЕВНО дрво: буква,
цер, храст и багрем, по
цени од 3.800 динара.
061/251-07-50. (СМС)

ПРОДАЈЕМ пет крава и
два мушка телета.
066/354-791. (СМС)

ФАСАДНА силикатна
цигла, 35 динара/комад
оквир. 631-032. (197782)

ПЕЛЕТ 100 %, буква,
изузетно калоричан,
преостао. 065/251-03-57.
(197913)

КРЕВЕТИ, душеци,
телевизори, плински,
решо, шпорет, грејалице,
сунђери, столице.
065/353-07-57. (198095)

ТОПЛОТНЕ пумпе (70 -
300 м2), најекономичније
грејање, могућност
хлађења, гаранција.
062/118-26-81. (198128)

ВИШЊЕ, непрскане,
наручите или уберите
сами. 064/073-74-24.
(198128)

ЗВУЧНИКА, два комада,
велика, свадбена од по
300 вати, по договору и
два мања од по 75 вати.
061/304-79-22, 013/341-
489. (198152)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ и
креку, повољно. 013/304-
506, 064/329-37-84.
(198157)

НАЈЈЕФТИНИЈЕ козје
млеко, сир, домаћа јаја,
сурутка гратис. 065/982-
44-53. (198162)

ЦИГЛА, велики формат,
прекрупар оџаци,
метална врата. 065/263-
28-78. (198164)

ПРОДАЈЕМ вишње
повољно. 064/257-27-98.
(198187)

ПРАСИЋИ на продају.
064/264-01-03. (198226)

ПРОДАЈЕМ тросед мојца,
ТВ сточић, трпезаријски
сто са стаклом. 064/881-
44-27. (198225)

ЗАМРЗИВАЧ 260 л, веш-
машина, нов шпорет
алфа плам 9, фрижидер
140-150 л, регал,
лежајеви, трпезаријски
сто са столицама, шиваћа
машина, ормани. Тел.
342-689, 063/861-82-66.
(198343)

МЕТАЛНИ чамац
меркури 6 кс, агрегат
мицубиши, мешалица за
бетон, апарат за кокице,
колица. 063/203-955.
(198246)

ПРОДАЈЕМ тросед,
двосед, фотељу, очувано,
повољно, електроапарат
за варење, 160 ампера,
два бицикла, дечја,
средње величине.
061/203-15-07. (198250)

ПРОДАЈЕМ тучане
радијаторе. 064/040-82-
72. (198264)

ПРОДАЈЕМ сто са
столицама, ТА пећ, факс
апарат, телефони фиксни.
069/150-20-78. (198275)

МЕСНАТИ прасићи,
јагањци, могућност
услужног клања и
печења, Панчево.
064/290-50-29, 060/037-
11-96. (198302)

ПРОДАЈЕМ пећ за
централно грејање, 32 кв.
Тел. 063/704-86-32.
(198539)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске
елементе, нова кухиња,
10.000 динара. 063/773-
45-97, 371-568. (198403)

ПРОДАЈЕМ угаону
гарнитуру, брачни кревет
и душек за декубитис.
063/875-88-83. (198426)

ПРОДАЈЕМ: метални
чамац, томос мотор пента
4, приколица за чамац,
хармоника клавирна 42
баса, машина за прање
посуђа. Иван, 060/085-
17-09. (198739)

МЕМОРИ душек Симпо,
квалитетан и слабо
коришћен, плаћен
56.000, скида се навлака,
170 евра. 063/189-76-41.
(198557)

А Л У М И Н И Ј У М С К А
екстра реклама са
осветљењем, као нова,
око 70 х 140 цм, 120 евра.
063/189-76-41. (198557)

НА ПРОДАЈУ два јоги
душека. 013/401-005,
064/685-50-84. (198556)

Ф Р И Ж И Д Е Р И ,
замрзивачи, веш-
машине, шпорети, ауто-
гуме из Немачке,
гаранција. 062/824-23-21.
(198544)

НА ПРОДАЈУ свињске
полутке. 013/632-145,
060/500-30-91. (198522)

ПОЛОВНА судопера и
мали бојлер. 063/779-72-
93. (198441)

ПРАСИЋИ на продају.
063/892-12-08. (198444)

ПРОДАЈЕМ полован
намештај, супер очуван.
061/381-00-88. (198454)

ДВОСЕД мојца,
развлачење, очуван,
повољно. Тел. 320-528.
(198457)

ПРОДАЈЕМ циркулар.
065/479-37-87. (198459)

ПРОДАЈЕМ јариће, козу
и јарца. 061/143-35-20.
(198468)

ПРОДАЈЕМ полован
намештај из Швајцарске,
све квалитетно и очувано.
065/592-78-75. (198469)

ПРОДАЈЕМ некоришћене
а л у м и н и ј у м с к е
радијаторе, за двособан
стан. 064/489-40-36.
(198487)

ПРОДАЈЕМ штенад
малиноа 60–70 евра. Тел.
063/844-82-31. (198499)

КОТАО за централно
грејање на гас берета,
нов, повољно, 490 евра.
063/890-97-90. (198502)

ПРОДАЈЕМ јариће од 20
до 25 кг, повољно.
064/196-57-12. (198440)

ПРОДАЈЕМ ауто-
п р и к о л и ц у ,
регистровану, са
церадом. Димензије 2 х 1
м. 060/322-47-42.
(198571)

ПРОДАЈЕ се фризерска
опрема. 064/134-62-62.
(198579)

ПРОДАЈЕМ тросед,
екстра стање, 3.000 дин,
доносим на адресу.
063/454-005. (198563)

НА ПРОДАЈУ регал,
ормани, сто + столице,
ципеларник, кухињски
креденци, двосед, Симпов
двосед + две фотеље,
трпезаријска витрина,
столица, телевизори,
огледало, врата, књиге,
старинска преслица.
064/155-38-13. (198537)
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ПРОДАЈЕМ прасиће,
јагањце и једну младу
овцу. Могућност клања,
печења и доставе.
060/322-47-42. (198571)

КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
бакар, месинг, старе
славине, акумулаторе,
старе веш-машине,
фрижидере, замрзиваче,
каблове и остали метални
отпад. 060/521-93-40.
(198130)

КУПУЈЕМ стари и
стилски, полован
намештај и остало
покућство. 063/182-08-
95, 335-930. (198136)

КУПУЈЕМ перје,
старински намештај,
сатове, слике, лустере,
порцелан и друго. 335-
974, 063/705-18-18.
(198136)

КУПЈЕМ старе стрипове,
играчке, албуме,
сличице, сатове, пенкала.
Неша, 064/187-56-80.
(198209)

О Т К У П Љ У Ј Е М
неисправне веш-машине,
бојлере, шпорете,
радијаторе, пећи,
фрижидере, гвожђе.
061/630-83-79, 064/158-
44-02. (198270)

КУПУЈЕМ значке,
ордење, медаље, новац,
сатове, пенкала. 013/313-
458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (198401)

КУПУЈЕМ перје, очувано

покућство, витринице,

комодице, огледала,

лустере, ТА пећи.

062/974-14-04. (198414)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

веш-машине, замрзиваче,

бакар, алуминијум,

долазим. 061/322-04-94.

(198514)

КУПУЈЕМ бакар, месинг,
гвожђе, замрзиваче, веш-
машине, алуминијум.
064/484-13-76. (198514)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
акумулаторе, веш-
машине, замрзиваче,
бакар и остало. 061/206-
26-24. (198514)

НА ПРОДАЈУ два плаца
1/1, струја, ограда, 43м x
16м, стара Миса,
063/346-811. (СМС)

КУЋА 70 м2, стара Миса,
Србијанска 55, Панчево,
5,42 ара плац. 064/651-
16-22. (196528)

ПРОДАЈЕМ кућу, Дубока
бара 92, 14,5 ари плаца,
хитно, повољно. 061/301-
39-32. (196515)

НА ПРОДАЈУ кућа са
гаражом у Панчеву.
Марка Краљевића бр. 5.
Договор. 060/010-22-13.
(197132)

ПРОДАЈЕМ кућу 100 м2, у
Новом Селу, плац 16 ари.
Тел. 063/800-23-06. (196508)

ПРОДАЈЕМ кућу на
старој Миси, два засебна
стана. Тел. 063/472-433,
063/440-447. (197520)

ПРОДАЈЕМ кућу са два
стана, може замена за
мањи стан. 064/066-78-
43. (197670)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
стан 43 м2 + тераса +
подрум. 064/066-78-43.
(197670)

ДЕБЕЉАЧА, кућа на
продају у центру,
усељива, двориште и
башта. Тел. 335-878.
(197791)

У ОМОЉИЦИ продајем
земљу навек. 062/708-
070. (197690)

КУЋУ у Скадарској
продајем, мењам за стан
на Стрелишту. 063/700-
91-98. (197828)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
стан кућу, Војловица, 14
ари. 063/856-74-02.
(198206)

БАНАТСКИ Карловац,
продајем кућу 200 м2

стамбене површине, 6,5
ари плац, 55.000 евра.
Тел. 013/651-664,
мобилни 062/850-48-12.
(197809)

ПРОДАЈЕМ кућу за
рушење, 2,3 ара, близу
Народне и „Авива”,
Првомајска, 20.000 евра.
061/293-16-73. (19770)

ВИКЕНДИЦА, Девојачки
бунар, 80 м2, 7 ари,
струја, вода, заграђен.
063/841-16-27, 063/837-
37-71. (198108)

БАШТА, грађевинска
зона, нова Миса, иза
пруге, 20 ари. 064/178-
39-55. (198111)

ПРОДАЈЕМ спратну
кућу, нова Миса, може
замена за стан. 060/393-
71-84, 013/371-747.
(198186)

ПРОДАЈЕМ кућу у
Црепаји,  са 15 ари,
условну за становање.
064/416-92-66. (198138)

ГОРЊИ град, 6,57 ари,
кућа 55 м2, 1/1,
укњижена. 063/275-510.
(198146)

ПРОДАЈЕМ плац у
Јабуци с темељом и
шупом, 7,5 ари, 9.000
евра. 063/192-64-15.
(198147)

КУЋА, Тесла, 6,4 ара
плаца, повољно и за
инвеститоре. 063/329-
464. (198161)

ПАНЧЕВО, центар, кућа
на 3 ара,
п р о д а ј е м / м е њ а м .
063/768-96-43. (198178)

ДЕБЕЉАЧА, 180 м2,
колски, 7,5 ари,
у к њ и ж е н а ,
п р о д а ј е м / м е њ а м ,
одлична. 063/890-29-56.
(198208)

Р А С П Р О Д А Ј А
грарђевинских плацева
на новој Миси, викендица
на Девојачком бунару.
064/500-94-17. (198212)

НА ПРОДАЈУ кућа у
Старчеву, близу центра.
063/706-50-05. (198224)

ЈАБУКА, ново насеље,
новоградња, 40 м2.
064/565-32-74, Гојко.
(198228)

КУЋА, 60 м2 + поткровље
на 5 ари, власник,
Преспанска 15. 063/307-
674. (198232)

КУЋА, нова, 200 м2,
Новосељански пут,
33.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50, рг. бр.
188. (198239)

НОВА Миса, кућа 100 м2,
7 ари, 36.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50, рг. бр.
188. (198239)

НОВА Миса, кућа 198 м2,
сређена, грејање на
пелет, 73.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50, рг. бр.
188. (198239)

ПРОДАЈЕМ кућу у
Иванову. Тел. 064/260-
05-92. (198342)

ПЛАЦ на новој Миси, на
продају, повољно.
061/622-16-17, 377-982.
(198324)

ПРОДАЈЕМ плац на
Новосељанском путу, на
излазу из Панчева, преко
пута „Белог нарциса”, 8
ари, 30 х 27 м, има воду.
063/225-996. (198327)

ПРОДАЈЕМ леп плац, 8
ари, у Пелистерској 26,
власник, договор. Тел.
062/891-43-89. (198338)

ТЕСЛА, кућа 100 м2, 4,5
ари, 55.000. „Гоца,
063/899-77-00. (198341)

К А Р А Ђ О Р Ђ Е В А ,
колонија, 100 м2,
незавршено, 25.000,
договор. „Гоца, 063/899-
77-00. (198341)

ЦЕНТАР, кућа 120 м2, 3
ара, 65.000. 062/504-504,
„Гоца”. (198303)

КУЋИЦА у дворишту,
миран крај, Милорадовић,
32 м2, припадајући део
дворишта, хитна продаја,
повољно, 13.800 евра,
власник. 062/229-929.
(198345)

ПЛАЦ 7 ари, власник,
стамбено-пословна зона
код Козарачке. 061/246-
40-42. (198242)

ПРОДАЈЕМ кућу у
ширем центру, без
посредника, или мењам
за једнособан стан, без
грејања, уз доплату за
кућу. Тел. 064/901-90-41,
064/938-38-93. (198252)

КАРАУЛА, нова кућа 86
м2, плац 4 ара,
грађевинска дозвола,
покривена, 35.000 евра.
065/258-87-77. (198287)

ПРОДАЈЕМ кућу у
Шумићевој улици бр. 34,
у Панчеву. Тел. 013/252-
13-29. (198260)

КУЋА у центру града, 5
ари плац, 1/1, договор,
хитно. 063/857-04-33.
(198262)

ПРОДАЈЕМ кућу на
Кудељарцу од 60 м2, и
плац грађевински од 8
ари. 064/040-82-72.
(198264)

ЈАБУЧКИ, до пута, лепа
двособна кућа, 61 м2, 7
ари, 25.000. „Кров”,
060/683-10-64. (198267)

ЦЕНТАР, кућа за бизнис,
10 ари, 600 м2, 13 соба,
170.000. „Кров”, 060/683-
10-64. (198267)

КОТЕЖ 1, кућа без
улагања, петособна, 120
м2, 3,5 ари, 82.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(198267)

ПРОДАЈЕМ викендицу и
воћњак у другом српском
пољу. 064/939-20-79.
(198273)

ПРОДАЈЕМ кућу на
старој Миси код
„Стевичине” касарне, 58
м2 + додатне просторије,
на 4 ара плаца. Тел.
063/735-73-39. (198289)

ПРОДАЈЕМ кућу у
Старчеву, 5 ари плац,
Радничка 59. 013/755-
151, 065/405-77-29, цена
по договору. (198290)

ЈАБУЧКИ пут, 220 м2, 26
ари, до пута, 55.000,
власник. 064/069-14-54.
(198350)

АТРАКТИВНА локација,
160 м2, 4,5 ари, 20.000,
без посредника, власник.
060/428-08-56. (198349)

НОВОСЕЉАНСКИ, 8 ари,
ширина 40 м, до асфалта,
10.000, договор, власник.
060/428-08-56. (198349)

КУЋА, Кудељарски, 170
м2, 8 ари, две стамбене
јединице, 100 м2,
помоћни објекти, 63.000
евра, договор. 060/040-
96-50. (198355)

ДВА плаца на продају,
викенд насеље Ушће код
долова. 060/022-60-45.
(198361)

ПРОДАЈЕ се велика, лепа
и веома комфорна кућа
од 300 м2, на једној од
лепших локација у
Панчеву, за 600
евра/квадрат. Тел.
013/317-315, 062/143-61-
13, e-mail:
akoste l iv@gmai l .com.
(198362)

ВЛАСНИК, кућа 64 м2,
гаража, 11 ари,
укњижено, центар.
060/366-61-03. 

ПРОДАЈЕМ кућу 250 м2,
Старчево. 063/193-78-40,
632-310. (198371)

ЛЕПА кућа, без улагања,
88 м2, 5 ари, летњиковац.
Тел. 373-502, 064/902-10-
30. (198375)

ПРОДАЈЕМ кућу,
Максима Гопрког, 200 м2,
3,8 ари. 063/301-360.
(198380)

КУЋА на Маргити, 425
квадрата, у изградњи, 8
ари плаца, грађевинска
дозвола, све дажбине
плаћене. 065/811-31-92.
(198383)

КУЋА, М. Требињца,
преко пута Народне
баште, близу Болнице, 93
м2, 10 м фронт,
могућност локала и
надградње. 062/871-40-
55. (198385)

КУЋА, Стевана
Шупљикца 76 и башта 14
ари код ВП 5000.
064/386-47-52. (198387)

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац у Владимировцу, 21
ар. 064/182-32-28. (и)
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МОНТАЖНА кућа, Ж.
Зрењанина, 70 м2,
сређена, мањи плац,
30.000. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(198397)

ТЕСЛА, одлична кућа 80
м2, 3 ара, ЕГ, усељива,
50.000. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(198397)

ПРОДАЈЕМ кућу у
центру града, повољно,
вреди погледати.
063/756-06-04. (198404)

МРАМОРАК, добра, 191
м2, 8,4 ара, 18.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (198407)

БАВАНИШТЕ, центар,
139 м2, 6,72 ара, плин,
20.000. „Мустанг”,  

062/226-901. (198407)

ДЕБЕЉАЧА, одлична, 130
м2, 3,7 ари, 25.000,
договор. „Мустанг”,  

062/226-901. (198407)

ЦЕНТАР, 200 м2, 4,4 ара,
21 м фронт, 100.000,
договор. „Премиер”,
063/800-44-30, 060/396-
16-63. (198411)

ЦЕНТАР, кућа 350 м2,
укњижена, локали,
нуспросторије, гаража,
власник. 063/301-073.
(198427)

ПРОДАЈЕМ кућу од 70 и
200 м2, и плац с
темељима. Тел. 013/341-
789. (198518)

КУЋА, Дубока бара, на
продају. 061/301-39-32.
(198524)

ПРОДАЈЕМ викендицу на
Караули код „Алмекса”,
могућност градње хале.
013/341-789. (198518)

ПЛАЦ, 11 ари,
Кудељарац, Борска, 7.000
евра, замена за ауто.
064/300-40-01. (198439)

СОДАРА, самостални део
куће и двориште, 86 м2,
2,6 ари. 063/779-72-93.
(198441)

ПРОДАЈЕМ кућу, 130 м2,
14 ари, Војловица.
063/778-48-35. (198443)

ПЛАЦ на Старом Тамишу
продајем. 063/870-69-20.
(198445)

П Р О Д А Ј Е М / М Е Њ А М
кућу до 300 м2 уз доплату.
061/381-00-88. (198454)

ЦЕНТАР, улични део
куће, 63 м2, реновирано,
30.000, власник. 063/722-
31-93. (198451)

КУЋУ у Мужљи мењам за
кућу у Војловици или
продајем. 065/480-94-99.
(198466)

КУЋА, 4,21 ар плаца,
излази на Новосељански
пут, Копаоничка 7.
060/058-01-06. (198480)

КУЋА, Тесла, две
стамбене јединице, 4 ара,
комплетно сређена,
продаја. 064/218-15-72.
(198487)

КУЋА, спратна, у
Качареву, 200 м2,
усељива, власник, 30.000
евра. 063/218-860.
(198543)

КУЋА с локалом код
бувљака, 60 + 60 м2,
29.000 евра. 061/664-39-
26. (198546)

ПРОДАЈЕМ кућу с
плацем величине 90 х 17.
Тел. 367-118, Војловица.
(198547)

ПЛАЦ 5,5, 7 и 12,5 ари,
Новосељански пут, врло
повољно. 063/385-289. 

БАВАНИШТАНСКИ пут,
ПР+ПК, продаја, замена,
5,48, 40.000; Стари
Тамиш, спратна, 6,
42.000. 063/744-28-66,
„Милка М”. 

ВОЈЛОВИЦА, 88, 5,36,
16.500; 88, 7,7, 29.000.
063/744-28-66, „Милка
М”. ВИКЕНДИЦА,
Шумарак, 60, 16,28,
10.000; Новосељански, 30,
13,50, 10.000. 063/744-28-
66, „Милка М”. 

ОМОЉИЦА, 52 + 48,
4,67, 17.000; 80 + 40 + два
локала, 65, 7,06, 24.000.
063/744-28-66, „Милка
М”. 

ДОЛОВО, 164, 17,23,
одлична, 23.000. 063/744-
28-66, „Милка М”. 

КУЋА од 110 м2, код
Спортског центра,
повољно. 063/289-968,
062/320-929. 

ПЛАЦ 7 ари с
легализованим објектом
код Аеродрома. 060/737-
37-67. (198552)

ПРОДАЈЕМ кућу,
Банатско Ново Село,
укњижена, власник,
усељиво, две стамбене
јединице, 140 м2, 14 ари,
помоћни објекти.
062/161-25-00. (198558)

ДВОРИШНА кућа,
центар Панчева, 68 м2.
062/658-091, од 18 до 19
сати. (198560)

ПРОДАЈЕМ викендицу на
Белој стени, повољно.
060/701-03-53. (198567)

КУЋА, Змај Јовина,
пешачка зона, 180 м2,
комплетно сређена,
избетонирано двориште,
70 м2, 100.000 евра.
060/034-31-11. (198566)

ХИТНО потребна
дворишна кућа с
помоћним објектима за
чување, одржавање,
изнајмљивање, Панчево
или Старчево. Тел.
064/422-67-57. (СМС)

ПРОДАЈЕМ једнособан,
дворишни стан, 32 м2,
близу Народне баште,
12.500. 063/835-45-33.
(СМС)

У САМАЧКОМ продајем
гарсоњеру, код Болнице
једнособан, једнособан +
помоћни објекти +
гаража. 065/353-07-57.
(196527)

НОВА Миса, 40 м2,
16.500, II, поткровље, 55,
22.000. 063/377-835.
(197583)

ПРОДАЈЕМ нов укњижен
стан, 50 м2, школа и
обданиште 150 метара.
Тел. 353-067, 063/301-
160. (196233)

ПРОДАЈЕМ стан на
Стрелишту, код школе, 37
м2, II спрат, ЦГ. 063/890-
97-53. (196725)

ГАРСОЊЕРА, 22 м2,
центар, трећи спрат, ЦГ,
изузетна локација,
власник. 062/112-63-25.
(196839)

НА ПРОДАЈУ стан на
Котежу 1 од 32 м2.
060/720-20-78. (197130)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
повољно двособан, 59 м2,
повољно, у киндер
згради, власник. 063/102-
94-45.

ПРОДАЈЕМ стан, Котеж
2, 54 м2, I спрат, без
посредника. Тел.
065/377-23-82. (197814)

ТЕСЛА 50 м2, близу
„Авива”, ЦГ, високо
приземље, комплетно
сређен, 40.000 евра.
064/514-05-06. (198070)

СТРЕЛИШТЕ, 63 м2,
реновиран, VII, ЦГ,
власник. 063/168-54-87.
(197716)

СТРЕЛИШТЕ, 62 м2,
потпуно сређен, паркет,
тераса, парно, ПВЦ
столарија, власник.
064/260-05-34. (198081)

ПРОДАЈЕМ без
посредника, укњижен,
једнособан намештен
стан, 37 м2, ВПР, ЦГ,
Стрелиште, 23.000.
066/036-008. (р/197822) 

ПРОДАЈЕМ стан на
Тесли, једнособан, 44 м2, I
спрат, тераса, ЦГ, лифт,
власник. Тел. 064/800-36-
53. (198097)

ПРОДАЈЕМ повољно
стан, центар,
двоипособан, сређен, тих,
светао, IV спрат. 066/409-
989. (198105)

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

СТРЕЛИШТЕ, центар, нов
стан од 86 м2. Тел.
064/267-71-74. (198117)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан, 62 м2, у центру
Панчева. 064/927-53-03,
може и у деловима.
(198119)

ПРОДАЈЕМ стан
дворишни, у центру
Качарева, за адаптацију.
Тел. 063/165-44-46,
065/531-16-89. (198124)

ПРОДАЈЕМ тространо
оријентисан леп стан од
150 м2, повољно. 060/600-
59-09. (198125)

ПРОДАЈЕМ стан на
Котежу 2, 47 м2, повољно.
063/844-39-44. (198132)

СТРЕЛИШТЕ, 43 м2, V,
ЦГ, 27.000, без
посредника. 060/449-55-
71. (198133)

ПРОДАЈЕМ двособан
дворишни стан у центру,
цена по договору. Тел.
064/468-92-59. (198172)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, велико
двориште, гаража,
укњижен. 064/938-41-99.
(198173)

П Р О Д А Ј Е М / М Е Њ А М
двособан, Котеж 1, за
мањи једнособан,
власник. 061/164-53-41.
(198191)

П Р О Д А Ј Е М / М Е Њ А М
стан, Котеж 2, за центар
или Београд. 063/856-74-
02. (198206)

КОТЕЖ 1, 42 м2, V, ЦГ,
три собе, тераса,
реновиран, укњижен,
власник, 31.000 евра.
063/808-95-53. (198204)

КОТЕЖ 1, једноипособан,
38 м2, III, 24.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-
50, рг. бр. 188. (198239)

ЦЕНТАР, трособан, 73 м2,
43.000, 110 м2, 55.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-
50, рг. бр. 188. (198239)

ЦЕНТАР, двособан, IV,
ЕТ, 27.000, договор.
„UnaDalli”, 064/255-87-
50, рг. бр. 188. (198239)

ЦЕНТАР, гарсоњера, ВП,
12.500. „UnaDalli”,
064/255-87-50, рг. бр.
188. (198239)

СОДАРА, двособан, 57 м2,
ЦГ, III, двоипособан, 63
м2. „UnaDalli”, 064/255-
87-50, рг. бр. 188.
(198239)

КОТЕЖ 2, двособан, 57
м2, IV, ЦГ. „UnaDalli”,
064/255-87-50, рг. бр.
188. (198239)

КОТЕЖ 2, 86 м2,
комплетно сређен,
усељив, 47.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-
50, рг. бр. 188. (198239)

МИСА, двоипособан,
„Тргопродуктове” зграде,
36.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50, рг. бр.
188. (198239)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, 26 м2, Содара, цена
18.900. Тел. 066/908-60-
49. (198240)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан на Стрелишту, 30 м2.
Тел. 062/827-70-36,
063/892-38-30. (198253)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
49 м2, лукс реновиран,
шести, 32.000. „Кров”,
060/683-10-64. (198267)

КОТЕЖ 2, екстра сређен,
двособан, 52 м2, I, 37.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(198267)

ЦЕНТАР, двоипособан,
VII/XII, 61 м2, 43.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(198267)

КОТЕЖ 35 м2, једнособан,
I, 25.500, двособан,
31.500, 80 м2,
троипособан, 39.500.
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (198274)

СТРЕЛИШТЕ, 63 м2,
трособaн, I, одличан,
повољно, 32.000, договор.
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (198274)

ЈЕДНОСОБАН, центар,
26 м2, леп, 18.500, Миса,
17.000, Содара 38 м2,
24.500. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (198274)
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ТЕСЛА, једнособан, 40 м2,
23.000, 43 м2, 26.000, 53
м2, двособан, 28.000.
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (198274)

ТЕСЛА, 24 м2, мањи
ј е д н о с о б а н ,
полунамештен, 17.000,
договор. „Медиа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(198274)

ЦЕНТАР Панчева, мали
стан, сам у дворишту, 30
м2, плус нуспросторије, и
у Дубокој бари плац 5
ари, с мањим објектом,
све заједно
продајем/мењам за стан.
Власник. Тел. 013/258-
05-17, 064/065-23-30.
(198280)

СТРОГИ центар, 60 + 6,
двострано оријентисан,
без посредника. 062/180-
43-99. (198288)

ПРОДАЈЕ се двособан
стан, 52 м2 + тераса,
затворена, столарија
нова, први спрат.
061/645-26-33, 064/279-
87-45. (198292)

НОВ стан, 38 м2, I, 24.800
eвра, 43 м2, I, 28.000,
једноипособни. „Гоца”,
062/504-504. (198303)

СТРОГИ центар, 83 м2,
трособан, функционалан,
пети спрат, лифт, ЦГ,
договор. 064/954-68-01.
(198299)

ВЕЛИКИ избор станова
на свим локацијама.
Агенција „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(198325)

МАРГИТА, новоградња,
57 м2, без посредника,
повољно. 062/143-37-00.
(19327)

СТАН, 64 м2,
Карађорђева 2-е,
укњижен, IV спрат, лифт,
ЦГ, двостран, власник.
061/152-51-77. (198334)

КОТЕЖ 2, 70 м2,
двоипособан, III, 40.500.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(198341)

КОТЕЖ 2, 50 м2,
једноипособан, леп,
25.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (198341)

КОТЕЖ 1, трособан,
реновиран, 68 м2, IV, ЦГ.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(198341)

СОДАРА, 55 м2, двособан,
леп, хитно, 32.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(198341)

ТЕСЛА, 50 м2, I, двособан,
27.000, 53 м2, IV, 25.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(198341)

СТРЕЛИШТЕ, 56 м2,
двособан, 25.000;
трособан, 80 м2, 34.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(198341)

ЦЕНТАР 115 м2,
петособан, 65.000, замена
стан. „Гоца”, 063/899-77-
00. (198341)

ЦЕНТАР, 40 м2, мањи
двособан, нов, 25.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(198341)

ТЕСЛА, 1,0, 41 м2, I,
сређен, 26.000, власник,
без агенција. 060/428-08-
56. (198349)

СОДАРА, 57 м2, ЦГ, IV,
сређен, први власник.
063/836-23-83. 

КОТЕЖ 1, 57 м2, ЦГ, IV,
Радова зграда, 30.000.
063/836-23-83.

СОДАРА, 40 м2, ТА, III,
23.000. 064/069-14-54,
власник. (198350)

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан, Котеж 2, пети спрат.
064/143-01-78. (198353)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
51 м2, приземље,
укњижен, одмах усељив.
063/166-43-48. (198363)

ГОРЊИ град, 30 м2,
новоградња, леп
распоред, две собе,
клима, власник, 16.000.
065/866-24-41. 

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

МАРГИТА, нов
двоипособан, призмље,
55 м2, ЕГ, гас, 39.000.
„Премиер”, 063/800-44-
30. (198424)

СТРЕЛИШТЕ, издајемо
нов двособан стан, III,
ЦГ, калориметри.
„Премиер”, 063/800-44-
30. (198424)

ТЕСЛА, двособан, ВПР,
62 м2, ЦГ, 33.000.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (198424)

ЦЕНТАР, двособан,
IX/XI, 64 м2, ЦГ, 38.000.
„Премиер”, 063/800-44-
30. (198424)

ТЕСЛА, дуплекс, 60 + 30
м2, ТА, 44.000 евра,
договор. 064/112-40-78.
(1908392)

ТЕСЛА, једнособан, 29 м2,
X, ЦГ, усељив, 17.000,
договор. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(198397)

СОДАРА, трособан, 66 м2,
II, ЦГ, сређен, усељив,
35.000. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(198397)

ШИРИ центар, двособан,
52 м2, ВП, ТА, усељив,
27.000, договор. „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(198397)

СОДАРА, двособан, 54 м2,
I, ЦГ, без улагања, 34.000,
договор. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(198397)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
60 м2, VIII, ЦГ, усељив,
25.000. „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(198397)

СТРОГИ центар, 40 м2,
XI, једноипособан,
26.000. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901.
(198407)

СОДАРА, 67 м2, двособан,
X, ЦГ, 34.000. „Мустанг”,
331-341, 062/226-901.
(198407)

М. ГОРКОГ, дворишни,
реновиран, 35 м2, 17.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (198407)

МИСА, дуплекс,
двоипособан, тераса, II,
58 м2, 21.000. „Мустанг”,
062/226-901. (198407)

ТЕСЛА, двособан, II, 50
м2, ТА, тераса, 26.000.
„Мустанг”, 062/226-901.
(198407)

МИСА, 95 м2, трособан,
вертикала, тераса, 32.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (198407)

ТЕСЛА, двособан, 54 м2 +
Т, ТА, добар, сређен,
31.000. „Мустанг”,
062/226-901. (198407)

СТРЕЛИШТЕ, комфоран,
двособан, 62 м2, ЦГ, ВП,
33.000. „Мустанг”,
062/226-901. (198407)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
71 м2, II, леп, 34.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (198407)

ПРОДАЈЕМ леп
дворишни стан, 36 м2,
близу центра. Тел.
064/049-62-72. (198406)

П Р О Д А Ј Е М / М Е Њ А М
трособан, VI, ЦГ, лифт,
Тесла, за кућу, доплата.
064/867-48-48. (198410)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
трособан, 80 м2, VII,
лифт, две терасе, 35.000.
362-027, 064/206-55-74.
(198411)

ЦЕНТАР, строги,
гарсоњера, III, TA,
укњижена, власник,
20.000. 064/206-55-74,
362-027. (198411)

КОТЕЖ 2, једнособан,
приземље, ЦГ, укњижен,
20.000. „Премиер”,
063/800-44-30, 060/396-
16-63. (198411)

СОДАРА, двособан, 55 м2,
VII, ЦГ, укњижен, 30.000,
договор. „Премиер”,
063/800-44-30, 060/396-
16-63. (198411)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
56 м2, IV, ЦГ, лифт,
уредан, 28.000, договор.
„Премиер”, 063/800-44-
30, 060/396-16-63.
(198411)

КОТЕЖ 1, Вршачка, ВПР,
57, ЦГ, велика тераса,
укњижен, 30.000.
064/266-25-80. (198415)

ЦЕНТАР, трособан, 84,
договор, једнособан, 32,
23.000, улично, 35,
12.000. „Јанковић”, 348-
025. (198419)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
80, 34.000; Котеж 2,
двособан, 59, 30.000;
Котеж 1, двособан, 59,
32.000. „Јанковић”, 348-
025. (198419)

ТЕСЛА, једноипособан,
III, 44, 31.000, двособан,
62, ВП, 32.000.
„Јанковић”, 348-025.
(198419)

НОВА Миса, трособан, I,
72 м2, ЦГ, 36.500.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (198424)

КОТЕЖ 1, двособан,
одличан, 59 м2, III, ЦГ,
32.000. „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(198424)

КОТЕЖ 2, двособан, IV,
57 м2, ЦГ, 36.000.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (198424)

ПРОДАЈЕМ трособан
стан 74 м2, + таван, X
спрат, ЦГ, два лифта,
зграда Капетаније,
Содара, власник, 53.000
евра. 063/210-852.
(198425)

ПРОДАЈЕМ стан 84 м2, на
Котежу 2, без
посредника. 065/398-98-
99. (198428)

ХИТНО продајем стан 54
м2, ТА, други спрат.
063/161-97-39. (198432)

СТАНОВИ, Стрелиште,
50 м2 + 40 м2, проширење,
IV, TA, може ЦГ. 063/598-
820. (198430)

КОТЕЖ 1, изузетна кућа,
или део куће на продају.
062/193-82-55. (198435)

ЈЕДНОСОБАН, Котеж 2,
В. булевар, усељив одмах,
27.000 евра, 44 м2. 345-
534, 064/246-05-71.
(198524)

ХИТНО, Содара, 64 м2, II
спрат, ЦГ, 39.000, са
гаражом. 064/565-11-36.
(198527)

ПРОДАЈЕМ мањи
двособан, леп распоред,
сређен, власник, брзо
усељив. 060/331-08-01.
((198510)

МАРГИТА, 52 м2, први
спрат, фул намештен,
новоградња, укњижен,
власник. 063/449-798.
(198517)

ЦЕНТАР, 47 м2 + гаража,
други спрат, новоградња,
лифт, ЦГ, власник.
063/757-47-50. (198517)

СТАН, Тесла, комплетно
реновиран, 38 м2, високо
приземље, подрум, као
нов. 065/504-91-07,
065/504-91-09. (198520)

ПРОДАЈЕМ стан.
064/355-39-69. (198459)

ПРОДАЈЕМ станове,
новоградња, 78, 45 и 26
м2, добра локација, може
и кредит. 062/443-367.
(198462)

П Р О Д А Ј Е М / М Е Њ А М
салонски стан у центру,
Б. Јовановића, 86 м2,
43.000 евра. 069/225-90-
67. (198479)

СТАН, 76 м2 + гаража,
шупа за дрва, кочине.
Тел. 062/813-05-44,
Стари Тамиш. (198481)

ПРОДАЈЕМ стан преко
пута „Авива”, од 60 м2 и
120 м2, дуплекс,
реновирано, усељиво,
власник. 063/109-78-88.
(198540)

ПРОДАЈЕМ /МЕЊАМ
стан, Котеж 1, ТА, велико
сопствено двориште.
064/367-96-96. (198520)

ТЕСЛА, I, 46, лукс,
40.000; Котеж 1, I, 50,
25.000. 063/744-28-66,
„Милка М”.

СОДАРА, I, 81, 45.000;
Тесла, IV, 61, 38.000.
063/744-28-66, „Милка
М”.

ТЕСЛА, II, 55, 33.500,
Котеж 2, IX, 39, 19.000.
063/744-28-66, „Милка
М”.

СТРЕЛИШТЕ, ВП, 49,
28.000; Пепељаре, II, 58,
27.500. 063/744-28-66,
„Милка М”. (197586)

ЦЕНТАР, ПР, 34, 24.000;
Котеж 1, VIII, 45, 32.000.
063/744-28-66, „Милка
М”.

ДВОРИШНИ, центар, 23,
12.000; 7.јула, 37, 14.000.
063/744-28-66, „Милка
М”.

САМАЧКИ, II, 16, 13.500;
Г. град, ПР, 22, 18.500.
063/744-28-66, „Милка
М”.

ШИРИ центар, III, 58,
33.000; Миса, I, ЦГ, 60,
39.000. 063/744-28-66,
„Милка М”.

ЦЕНТАР, VII, 73, 58.000;
Содара, нови, V, 650
евра/квадрат. 063/744-
28-66, „Милка М”.

СТРЕЛИШТЕ, II, 59,
30.000; Котеж 1, ПР, 57,
32.000. 063/744-28-66,
„Милка М”.

ШИРИ центар, две
јединице, 2,47, 55.000,
Јабучки, СУ + ВП + ПК,
8.40, 70.000. 063/744-28-
66, „Милка М”. 

ПРОДАЈЕМ салонски
стан 85 м2, строги центар,
без улагања. 064/255-61-
50. (198494)

Ј Е Д Н О И П О С О Б А Н ,
Стрелиште, 39 м2,
власник, ВП, ЦГ, усељив,
21.000 евра. 063/774-27-
26. (4613)

ПРОДАЈЕМ двособан,
Котеж 2, 63 м2, укњижен,
власник. 064/526-30-42,
263-81-57. (198553)

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан, површине 72 м2, у
Улици Стевана
Шупљикца 139, цена
45.000 евра. 063/313-844,
063/153-80-43. (и)

ЦЕНТАР, стан 58 м2 + 6,
реновиран, клима, II
спрат, продајем, 55.000.
064/394-06-58. (198562)

ПРОДАЈЕМ нов стан,
Тесла, 52 м2, 18.000.
062/160-94-76. (198565)

ДВОСОБАН стан, 60 м2,
Вршачка, Котеж 1, IV
спрат, фиксно 30.000.
Хитно. 063/372-124.
(198573)

ПРОДАЈЕМ стан, Содара,
комфоран, 64 м2,
двособан. 063/314-877.
(198575)

КУПУЈЕМ двособан,
Тесла, I, II, без
посредника, брза
исплата. 060/428-08-56.
(198349)

КУПУЈЕМ стан, кућу, део
куће за адаптацију.
064/218-15-72. (198487)

ИЗДАЈЕМ намештен,
трособан стан, на
Стрелишту. 013/345-613.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, у центру, ЦГ, 32 м2,
ненамештен, 100 евра.
063/634-002. (СМС)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, на Содари, Савска,
реновиран, комплетно
намештен. 063/283-285.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ празан,
једнособан стан, на
Котежу 2, ЦГ. 069/405-
40-66. (СМС)

ИЗДАЈЕМ намештен,
двособан, стан, ЦГ, на
Стрелишту, поред
„Амига”. 069/405-40-66.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ стан 60 м2,
Карађорђева 88, локал
излази на Његошеву улицу.
064/994-13-16. (197869)

Г А Р С О Њ Е Р А ,
намештена, кабловска,
интернет, ТА, код
Спортског, мали
трошкови., 064/134-06-
16. (197425)

ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан, 35 м2 са
централним грејањем и
телефоном, на Содари.
064/935-77-97. (197276)

У САМАЧКОМ издајем
намештену гарсоњеру,
самцу. 065/353-07-57.
(196527)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
самцима, самицама,
посебан улаз. Тел.
065/592-78-83. (197642)

ТЕСЛА, празан, двособан,
39 м2, први спрат, ТА пећ,
реновиран. 060/031-38-
27. (197607)

ИЗДАЈЕМ стан, 56 м2,
строги центар, телефон,
ЦГ, може намештен,
звати од 20 до 21.
013/671-018. (197631)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан на Тесли, близу
„Авив парка”. 063/154-
93-95. (197799)

ИЗДАЈЕМ двособан
комфоран стан, нова
Миса, зграда, II. Тел.
063/801-09-85. (197744)

ПАНЧЕВО, издајем
двособан комплетно
намештен стан у центру,
ЦГ, Тотал ТВ, интерфон,
110 евра. 060/331-33-24.
(198050)

ИЗДАЈЕМ стан, издвојена
бројила, мерачи струје,
воде, гаса. 013/342-184,
060/034-21-84. (198096)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру, 80
евра. Тел. 069/113-00-73.
(198082)

ИЗДАЈЕМ собу војном
лицу с употребом кухиње
и купатила. 321-408.
(198089)

ОДЛИЧАН двособан стан,
52 м2, ЦГ, центар, 150
евра, издајем. Тел.
062/886-97-15. (198101)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру с
климом, повољно.
068/401-26-65. (198110)

ИЗДАЈЕМ мањи двособан
намештен стан на Котежу
2. Тел. 011/397-23-86,
064/382-61-63. (198137)

ИЗДАЈЕМ велики
комфоран стан, Тесла,
усељив од септембра.
Информације на број
061/238-09-69, после 16
сати. (198135)

ИЗДАЈЕМ собу, употреба
кухиње и купатила.
Тесла. 064/316-60-40.
(198139)

ГАРСОЊЕРУ издајем,
Младост, Тимочка 32.
013/371-635, 064/993-71-
74, 064/297-81-68,
посебан струјни сат.
(198140)

ДВОСОБАН стан за
издавање. 064/145-47-48,
061/175-00-15. (198142)

НАМЕШТЕНА гарсоњера
за издавање. 063/897-21-
73. (198142)

ИЗДАЈЕМ једнособан
полунамештен стан у
центру, грејање, ТА. Тел.
318-235. (198148)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
намештен, Содара.
063/854-90-85. (198154)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
намештен стан на Котежу
1. 063/865-27-89.
(198155)

ХИТНО потребна соба
или стан за самицу,
околина Зелене пијаце
или Аутобуске станице.
Тел. 061/718-50-37.
(198158)

ГАРСОЊЕРА, стан за
издавање, зграда, први
спрат, код Спортског
центра. 064/436-85-26.
(198163)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на
Тесли са ЦГ. Тел.
064/280-60-36. (198190)

ИЗДАЈЕМ стан, 36 м2, на
Тесли, празан. 060/888-
83-53. (198193)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Самачком.
030/590-613, 063/807-01-
13. (и)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли,
ТА грејање. 064/842-92-
11. (198201)

ИЗДАЈЕМ собе за самце и
теренце. 064/305-73-01.
(198202)

ИЗДАЈЕМ стан 35 м2, на
Котежу 2, Улица Моше
Пијаде 117/27. 069/395-
99-84, 065/877-38-13.
(198218)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан, полунамештен,
Улица Бранка Савића бр.
16. Тел. 342-007. (198219)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, Стрелиште, ЦГ,
нова пијаца. 063/193-63-
98. 

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, ЦГ, 42 м2, Тесла.
060/170-70-99. (198314)

ИЗДАЈЕМ празан стан у
поткровљу, нова Миса.
064/327-60-75. (198315)
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ИЗДАЈЕМ намештену
собу, посебан улаз,
повољно, женској особи.
Тел. 252-10-81. (198319)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан са
централним грејањем,
Котеж 1. Тел. 060/804-69-
13. (198323)

ИЗДАЈЕ се стан. Тел. 333-
740. (198329)

ИЗДАЈЕМ једнособан
комфоран стан у центру
града. Тел. 064/418-55-
40. (198335)

ИЗДАЈЕМ мањи трособан
стан, Котеж 2, ЦГ, клима,
кабловска, лифт,
полунамештен или
празан на дуже. Тел.
066/805-00-01. (198241)

ИЗДАЈЕМ мањи
ненамештен стан на
Тесли, ТА пећ. Тел.
063/825-40-28, 064/128-
53-24. (198245)

ИЗДАЈЕМ леп
једноипособан стан са
грејањем на Котежу 1,
усељив, празан. Тел.
060/011-49-52. (198259)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у строгом
центру, први спрат, ЦГ,
клима. Тел. 061/670-55-
87. (198265)

ИЗДАЈЕМ стан и
пословно-магацински
простор 70 м2, код
Стоматолошког. 060/367-
27-50. (198271)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на
Тесли, намештену.
060/631-75-00. (198272)

ИЗДАЈЕМ дворишни
празан стан
четворочланој породици.
064/224-12-60. (198268)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Миси. Тел. 371-551.
(198281)

КОТЕЖ 1, други спрат,
намештен, ЦГ, кабловска,
интернет. 063/105-19-00.
(198291)

ИЗДАЈЕМ или продајем
стан, двособан, 45 м2 +
тераса, Котеж, све ново,
цена по виђењу, власник.
061/645-26-33, 064/279-
87-45. (198292)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на дужи период, може
празан или намештен.
065/643-69-11. (198294)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан, ТА, центар.
064/665-89-64. (198301)

БЕСПЛАТНО, собу,
кухињу, купатило издајем
станарки у Иванову.
064/372-94-71. (198308)

КОТЕЖ 2, легализована
кућа, 14 ари грађевинског
плаца. Тел. 064/665-89-64,
064/549-08-78. (198301)

НАМЕШТЕН једнособан
стан, 34 м2, Котеж 1, код
кружног тока. 064/228-
98-90. (198351)

НАМЕШТЕН једнособан
стан 48 м2, на дуже време,
Тесла. 063/887-09-68.
(198357)

ИЗДАЈЕМ двособан празан
стан, Котеж 1, клима.
062/871-06-52. (198354)

ИЗДАЈЕМ стан на новој
Миси. 065/372-52-50.
(198370)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту. 063/866-
78-03. (198373)

ИЗДАЈЕМ два двособна
стана, Стрелиште,
празан, ЦГ, Котеж 1, фул,
ЦГ, клима, на дуже.
064/137-63-19. (198377)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан. 013/341-571,
065/440-97-00. (198376)

ИЗДАЈЕМ трособан стан,
72 м2, у строгом центру
Панчева. Тел. 063/195-
02-63. (198384)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен, парно грејање,
нова Миса, 80 евра, код
цркве. Тел. 064/318-90-
95. (198408)

ИЗДАЈЕМ прелеп
апартман на Златибору,
близу аутобуске. Тел.
064/049-62-72. (198406)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан,
гарсоњера, стан за самце,
намештен, повољно,
центар. 061/131-79-04.
(198470)

ИЗДАЈЕМ једнособан, 35
м2, ненамештен стан,
Маргита, Матије Гупца.
060/370-03-37. (198434)

ИЗДАЈЕМ дворишни
празан стан, В. Жестића
31. Тел. 064/565-41-96.
(198437)

СТАН, једноипособан,
центар, новоградња,
централно, договор. Тел.
069/733-767. (198429)

НАМЕШТЕН мањи
једноипособан стан,
кабловска, интернет,
клима, близу центра.
061/689-86-22. (198531)

ИЗДАЈЕМ трособан стан у
новој кући, може део стана.
064/130-36-02. (198564)

ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан, 28 м2,
код хотела „Тамиш”, 70
евра. 064/122-48-07. 

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
53 м2, ЦГ, изнад
„Снежане”. 063/499-700.
(19859)

ИЗДАЈЕМ екстра
намештен стан у центру
Панчева. 063/392-408.
(ф)

ИЗДАЈЕ се намештен
комфоран једнособан
стан, центар, Ж.
Зрењанина. 063/721-41-
21. (198532)

ИЗДАЈЕ се дворишна
гарсоњера у Б.
Јовановића, поред
„Кордуна”. 063/891-05-
58, 013/333-086. (198532)

ИЗДАЈЕМ трособан
намештен стан на Тесли,
III спрат, ЦГ, лифт,
клима. 064/143-91-40.
(198535)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру са ЦГ,
кабловском и
интернетом. 063/118-22-
09. (198539)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан, 37 м2, Котеж 1.
064/247-76-64. (198540)

СТАН, двособан, празан,
намештен, приземље,
кућа близу четири школе,
пијаца. 061/225-16-43.
(198545)

ИЗДАЈЕМ двособан
ненаметшен комфоран
стан. 365-255, 066/209-
400. (198548)

ИЗДАЈЕМ собу, кухињу,
купатило, на 7 ари
дворишта. 064/948-71-22,
013/332-422. (198525)

ИЗДАЈЕМ двособан празан
стан, Котеж 1, В. булевар.
013/314-193. (198506)

ИЗДАЈЕМ једнособан,
намештен стан на Котежу
2. 063/887-82-68. (198511)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
54 м2, намештен, ЦГ,
Тесла. 069/424-55-41. 

ИЗДАЈЕМ стан на
Стрелишту, двособан,
грејање, паркинг.
065/504-91-07, 065/504-
91-09. (198520)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Котеж 2, Војвођански
булевар 40, телефон.
060/701-28-24. (198442)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Моше Пијаде 106. Тел.
062/807-79-27. (198449)

ИЗДАЈЕМ стан у центру,
Светог Саве, повољно.
341-998, 065/519-87-44.
(198469)

СОДАРА, двособан стан
за издавање. 064/264-05-
14. (198465)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у кући, засебан
улаз. Новосадска 2.
060/377-70-01. (198461)

ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан, колонија
Иве Курјачког 97/4,
договор. Тел. 061/173-60-
35. (198473)

ТЕСЛА, двособан,
четврти спрат, лифт, ЦГ,
кабловска, ненамештен, с
кухињским елементима,
после 18 сати, 062/146-
64-68.(198477)

ДВОСОБАН комфоран
стан у стамбеној згради,
строги центар. 013/233-
39-70, 064/242-20-25.
(198411)

Н А М Е Ш Т Е Н
функционалан стан,
једноипособан, три собе,
мали рачуни, Содара.
064/966-59-34. (198520)

ЈЕДНОСОБАН намештен,
кабловска, етажно
грејање, Стевана Сремца
14, близу „Авив парка” и
„беовоза”. Цена договор.
069/320-51-42. (198495)

ИЗДАЈЕМ локал, 25 м2, у
центру, преко пута нове
Поште. 064/949-56-06.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ локал у
Тржном центру „Трубач”
на првом спрату.
064/370-79-47. (196595)

Л О К А Л ,
и з д а ј е м / п р о д а ј е м
пословни простор,
магацин, радионица,
продаја, повољно.
063/240-784. (1907146)

ГАРАЖУ на Миси 60 м2,
издајем за рад, магацин,
слично, договор. Тел.
063/154-94-11. (197728)

ПРОДАЈЕМ-МЕЊАМ за
а у т о / г р а ђ е в и н с к и
материјал, киоск – хотел
„Тамиш”, 8.000 евра.
060/086-42-15. (197689)

КАНЦЕЛАРИЈУ, 20 м2,
Његошева 1-а, продајем
повољно. 063/250-971.
(197872)

ПОВОЉНО продајем
канцеларију од 16 м2, у
Ул. Његошевој 1-а.
063/700-10-91. (197872)

ИЗДАЈЕМ локал 130 м2 из
два нивоа. Војводе
Путника 29. 063/278-250.
(198083)

ИЗДАЈЕМ локале 12 и 25
м2, у дворишту. 063/278-
250. (198083)

ИЗДАЈЕМ канцеларијски
простор, АЦ „Звезда”,
Стевана Шупљикца 88.
063/278-250. (198083)

ПРОДАЈЕМ локал 25 м2, у
центру, повољно. Тел.
063/263-025. (198084)

ИЗДАЈЕМ локал на
Стрелишту, 18 м2,
грејање, телефон и
Карађорђева 15 м2.
063/173-64-93. (198116)

ИЗДАЈЕМ потпуно
опремљен локал за
фризере, грејање, клима.
013/304-506, 064/329-37-
84. (198157)

ИЗДАЈЕМ локал 23 м2,

Лава Толстоја, близина

пијаце, телефон, грејање.

333-058. (198214)

ИЗДАЈЕМ локал 20 м2,

наспрам металургије,

Змај Јовина, интернет

бесплатно. 064/497-21-

32. (198217)

ИЗДАЈЕМ локал, угао
Карађорђева и Змај Јовина
65 + 38 м2, за све намене.
069/172-91-75. (198230)

ИЗДАЈЕМ локал,
Стрелиште, 33 м2. Тел.
320-544. (198235)

ЗЕЛЕНА пијаца, издајем
локал 25 м2, одлично
место, сређен. 064/226-
91-30. (198251)

ЛОКАЛЕ у центру и на
бувљаку издајем.
063/240-817. (198267)

ИЗДАЈЕМ локал код Зелене
пијаце, могуће све намене.
060/351-03-56. (198269)

ИЗДАЈЕМ локал у центру.
063/725-71-70. (198308)

ИЗДАЈЕМ локал 30 м2, у
центру. Тел. 064/359-55-
44. (198311)

ХИТНО продајем киоск
на главној Аутобуској
станици, цена 2.500
динара. 061/156-26-00.
(198339)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
нове хале с
канцеларијским делом
(800 + 720 м2) код
„Млекаре” Панчево.
013/314-966, 063/240-
815. (198332)

ИЗДАЈЕМ канцеларијско-
пословни простор 35 м2,
центар, В. Р. Путника 2-а,
телефон, интернет,
паркинг. 063/341-871.
(198358)

ФРИЗЕРСКИ салон
опремљен и локал 40 м2,
издајем. Тел. 065/953-22-
06. (198528)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
издајем локал 15 м2, нов,
Вељка Влаховића,
повољно. 065/966-66-61.
(198541)

ПРОДАЈЕМ локал,
Стрелиште, пијаца,
повољно, сређен, клима,
влсник. 013/312-274.
(198430)

ИЗДАЈЕМ локал 27 м2,
нов. 065/464-35-38.
(198485)

ИЗДАЈЕМ локал 12м2, 25
м2, преко пута бувљака,
новог. 064/948-71-22,
013/332-422. (198525)

ЦЕНТАР, локал
к а н ц е л а р и ј а ,
продајем/мењам. 345-
534, 064/246-05-71.
(198524)

ИЗДАЈЕМ локал на
Зеленој пијаци, повољно.
064/942-89-29. (198577)

ИЗДАЈЕМ хладњачу за
воће, поврће, 570 м2,
Панчево. 065/800-90-04.
(198570)
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ПОТРЕБНЕ раднице за
шивење на
и н д у с т р и ј с к и м
машинама. 064/127-22-
48. (198166)

ПОТРЕБАН помоћни
радник или сито-
штампар за рад у
штампарији. 060/663-42-
72. (198337)

ПОТРЕБНА девојка за
рад у кафићу на Зеленој
пијаци. Звати од 10 до 21.
061/275-54-35, 064/419-
38-38. (198243)

ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребне раднице.
062/339-279. (198287)

ПОТРЕБНИ радници са
искуством перионици
„Пионир”. 013/258-02-17,
069/108-06-54. (198300)

ПОТРЕБНА девојка за
рад у пекари у Панчеву.
Звати 17–19 сати.
065/555-94-44. (198378)

CAFFE „Flamingo” тражи
радницу с искуством,
слободни дани. 069/364-
10-04. (198533)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребне
раднице у кухињи и на
роштиљу. 063/897-55-04.
(197536)

ПОТРЕБАН конобар-
конобарица за свадбе,
рођендане, крштења,
повремено, викендом.
063/858-48-50. (198538)

ФРИЗЕРСКОМ салону
поребан мушко-женски
фризер. 061/552-21-22.
(198526)

ПОТРЕБНА  конобарица,
Бифе „Бољи живот”,
065/521-47-96. (198517)

БИФЕ „Стари дукат”,
потребна конобарица.
064/408-28-71, 060/408-
28-71, 062/267-431.
(198503)

ПОТРЕБНИ млади и
амбициозни продавци на
терену. 062/825-27-25.
(198446)

ПОТРЕБНИ сарадници:
мушко-женски фризер,
козметичар, сто за
маникир, итд. 060/057-
96-98, „Лики & Сташа”.
(198453)

ПОТРЕБНА радница са
искуством за рад на
роштиљу на ћумур.
„Идеал”, 063/855-65-56.
(198475)

ПОТРЕБАН мушко-
женски фризер, може и
почетник. 064/134-62-62.
(198574)

ШЉУНАК, песак сејанац,
одвоз шута малим и
великим кипером.
064/664-85-31, 013/342-
338. (СМС)

КОШЕЊЕ траве,
орезивање ограда,
постављање травног
бусена, одржавање
зелених површина.
064/943-51-38. (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. (193396)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова,
каљевих пећи. 063/155-
85-95. (196633)

МОЛЕРСКИ радови,
мајстори из Падине.
063/746-77-58. (196059)

АЛУ и ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, уграђујем,
поправљам. 064/181-25-
00. (197149)

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање
и нега болесника.
063/737-59-60. (197280)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
одгушења канализације,
нова купатила, замене,
поправке. 331-657,
064/495-77-59, 063/777-
18-21. (197750)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање
паркета.  013/602-701,
064/341-79-60. (197702)

МАСЕРКА, масажа целог
тела, парцијална масажа.
Тел. 062/817-17-31.
(197944)

КОШЕЊЕ траве, корова,
зараслих површина,
чишћења плацева,
рушења и остало.
064/122-69-78. (198094)

КОШЕЊЕ траве тримером,
баште, дворишта, воћњаци,
повољно. 064/144-36-03.
(198080)

Д И Г И Т А Л И З А Ц И Ј А
вашег телевизора и
постављање ТВ и
сателитских антена.
063/186-32-39. (197629)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабина,
бојлера, славина,
котлића. 063/836-84-
76.(197662)

ТРАЖИМ посао код старе
особе. Жена са
д у г о г о д и ш њ и м
искуством. 064/494-05-
73. (198085)

РОЛЕТНЕ, комарници,
алу и ПВЦ столарија,
уграђујем, поправљам.
063/820-70-39. (198091)

ДИГИТАЛНА телевизија,
уградња, за све типове
телевизора. 064/437-64-
33. (198092)

РАДИМО све физичке
послове: рушење, кошење
траве, корова,
бетонирање, одношење
ствари, ископи, итд.
060/035-47-40. (198094)

П Р О Ф Е С И О Н А Л Н А
неговатељица мења
пелене, декубити,
купање, масаже, педикир,
квалитетно. 060/366-63-
69. (198131)

РЕНОВИРАЊЕ кровова,
малтерисање, зидање,
кречење, стиропор,
фасаде, повољно радимо.
063/865-80-49. (198104)

СПРЕМАЊЕ ординција,
локала, кафића, станова,
кућа, цена повољна.
062/314-680. (198109)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање
столарије, пензионерима
попуст. 013/235-78-82,
065/557-81-42. (198122)

Е Л Е К Т Р И Ч А Р ,
е л е к т р о и н с т а л а ц и ј е ,
разводне табле, бојлери,
индикатори, шпорети.
Саша, 064/130-44-90.
(198141)

ИЗНОШЕЊЕ шута,
ствари, рушење кућа,
чишћење подрума,
дворишта, копање.
061/623-52-63. (198144)

ПЕСАК, шљунак, одвоз
шута кипером, сечем и
цепам дрва. 063/822-97-
26. (198145)

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.
(198178)

П С И Х О Т Е Р А П Е У Т ,
решава проблеме
зависности: алкохолизам,
наркоманија, коцка и
остали психички
проблеми – депресија,
анксиозна стања.
063/354-262. (198159)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, с искуством,
тражи посао. 064/120-77-
64. (198205)

НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима, сигуран
успех. Тел. 352-892,
061/656-04-04. (198215)

МОЛЕРАЈ, фасаде,
адаптације на рате.
Гаранција. 063/893-39-
94. (198236)

ПАРКЕТ и ламинат,
поставка, хобловање и
лакирање. 061/314-90-18,
601-892. (198238)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало, најповољније.
065/361-13-13. (198244)

СЕРВИСЕР свих врста
бојлера и веш-машина,
тражим посао. Тел. 312-
408, 064/926-59-43.
(198248)

ПРАЊЕ веша 5, 10, 15 кг,

чисто, брзо, повољно,

бесплатна достава.
Тражим посао. Милица,

062/810-02-05. (198256)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета,

разводних табли,

индикатора, инсталација.
Мића, 064/310-44-88.

(198278)

КОШЕЊЕ, крчење,
вађење пањева, сечење
дрвећа, фрезирање,
сејање траве. 062/826-64-
38. (198277)

ПЕДИКИР, бесплатан
долазак на вашу адресу.
060/366-00-63. (198293)

АУТО-КЛИМЕ, пуњење
новом дигиталном
машном, уље, УВ боја.
063/248-734, 013/366-
006. (198293)

З А М Р З И В А Ч Е ,
фрижидере, климе,
поправљам с гаранцијом.
Откуп неисправних.
063/248-734, 013/366-
006. (198293)

БРАВАРИЈА, надстрешнице,
ограде, терасе, решетке,
врата, капије, израда и од
прохрома, врло повољно.
Тел. 060/140-54-44, Дуле.
(198298)

К Е Р А М И Ч А Р ,
квалитетно, поуздано,
повољно. 063/318-780.
(197522)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка,
израда инсталација, ТА
пећи, бојлера,
најјефтиније у граду.
063/804-57-99. (198310)

ПАРКЕТ, хобловање,
фуговање, лакирање,
дугогодишње искуство,
повољно. 064/190-96-74.
(198320)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика,
часови. Тел. 251-19-81,
063/852-22-43. (198320)

КОСИМ траву, коров,
шишам живу ограду,
сечем дрвеће, све
површине, локације.
063/844-61-13. (198330)

ДУБИНСКО прање мебл
намештаја, тепиха,
у н у т р а ш њ о с т и
аутомобила. Наташа.
361-474, 060/361-47-41.
(198346)

СЕРВИС, поправка и
монтирање клима
уређаја. Повољно.
061/637-07-50. (198356)

СВЕ зидарске послове,
кошење траве, уређивање
дворишта. Тел. 064/866-25-
76, 066/944-55-90. (198364)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
013/351-073, 064/157-20-
03. (198396)

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. (198376)

ТРАЖИМ посао,
професионална релакс
шијацу масажа. Тамара.
064/151-58-88. (198386)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р :
одгушења канализације,
адаптације купатила,
сервис, повољно. 377-930,
064/586-85-39. (198395)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим
кипером до два кубика.
065/334-23-38. (198409)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка,
израда инсталација,
бојлери, купатила, сервис
клима, ТА. 061/132-85-
43. (198543)

ЧУВАЊЕ деце на сат,
спремање станова,
канцеларија, пеглање.
063/430-409. (198417)

ЧАСОВИ енглеског за
ђаке основних и средњих
школа и за студенте.
063/875-88-83. (198426)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
преправке, поправке
купатила, одгушење
канализације одмах.
063/269-173. (198431)

ГЕРОНТОДОМАЋИЦА са
искуством из дома старих
тражи посао. 673-530. 

КОСИМ траву тримером.
063/107-96-77, 060/718-
22-18. (198515)

АЛУ ПВЦ столарија,
комарници, ролетне,
тракасте завесе,
венецијанери, уграђујем,
поправљам, тражим
посао. 063/882-25-09.
(198478)

ПОВОЉАН сервис и
уградња клима уређаја.
0 6 4 / 3 4 2 - 6 8 - 4 2 ,
Александар. (198484)

ДРВОСЕЧА исећи ће
моторном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846. (198483)

УСЛУЖНО шивење и
штампање. 065/240-89-
90. (198572)

ПРЕВОЗ тамићем
кипером, до 2 кубика,
песак, шљунак, шут,
непотребне ствари.
061/612-14-50. (198574)

КОШЕЊЕ травњака,
воћњака, дворишта,
чишћење плацева,
могућност одвоза траве.
061/612-14-50. (198574)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле,

металне подупираче,

мешалице за бетон.

064/351-11-73. (198127)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим искуством
из Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (185558)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
ископи, рушење објеката,
одвоз шута с утоваром.
063/246-368. (19773)

БАЛТОКАД када, обнова
г л а з у р е ,
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. (186709)

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. 

ПАРКЕТ: постављање,
хобловање, лакирање и
полирање. Дугогодишње
искуство, мајстори из
Дебељаче. 063/822-94-82,
063/865-45-31. (195480)

ОДГУШЕЊЕ одвода и
к а н а л и з а ц и ј е
специјалним машинама,
може преко рачуна.
„Acqua”. 062/532-346.

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, цена
договор. 063/193-22-29,
013/366-843. (196201)

Д Е З И Н С Е К Ц И Ј А ,
уништавање буба гелом и
пастом, нов метод без
прскања. Славиша,
062/182-74-50. (197661)

РОЛЕТНЕ, венецијанери,
тракасте завесе,
комарници, израда,
монтирање, поправке.
063/775-96-08, 013/353-
923. (197677)

ШЉУНАК, песак,
сејанац, ископи темеља,
канала, подрума, одвоз
шута с утоваром.
063/771-55-44. 

КИРБИ, дубинско
усисавање, прање тепиха,
намештаја. Мики, Тибор.
258-30-62, 065/329-49-
07. (19797)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
одгушење купатила,
канализације, адатапције
купатила, замена,
поправке. 331-657,
063/777-18-21, 064/495-
77-59. (197750)

ДУБИНСКО прање
н а м е ш т а ј а ,
професионалним керхер
машинама. Тросед 1.200,
фотеља 600. 069/322-05-
33. (197892)

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 ц и ј е .
060/180-02-83, 013/251-
28-97. (197973)

ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак,песак, сејанац,
одвоз шута, утовар.
063/246-368. (197704)
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ВВААЖЖННОО  ООББААВВЕЕШШТТЕЕЊЊЕЕ!!

ППРРААВВИИЛЛАА  ССЛЛААЊЊАА  ООГГЛЛААССАА  ППУУТТЕЕММ  ССММСС--аа

Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат број 1202

могу слати ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.

Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности

ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ,

КУЋЕ, ЛОКАЛИ, ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ

ПУТЕМ СМС-а.

Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца”

будући да је уз текст огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати

одговарајућу изјаву.

Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима,

као и са Законом о оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити

стопиран без права клијента на надокнаду трошкова.

ПОСАО 

ПОНУДА 

ПОСАО 

ПОТРАЖЊА 

УСЛУГЕ 



В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р :
одгушење купатила,
канализације, водоводне
адаптације, замена
вирбли, батерија, вентила
и санитарије, све за воду.
0–24 сата, нон-стоп,
долазим одмах,
пензионерима екстра
попуст. 013/348-139,
065/205-19-25, 063/779-
56-47, 063/779-46-47.
(198234)

ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак, песак, сејанац,
одвоз шута, утовар.
063/246-368. (197704)

М О Л Е Р С К О -
ФАСАДЕРСКИ радови,
гипсани радови, ламинат,
најповољније у граду.
Проверите нас. 061/141-
38-02, 063/160-36-15.
(197727)

ПОВОЉНО, превоз робе
и селидбе комбијем. Цена
по договору. 064/147-14-
77, 013/311-514. (198098)

МОНТИРАЊЕ, продаја
сетоп бокса, ТВ антена,
сервис телеивзора,
продаја половних. Дејан,
063/800-01-96. (198131)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници,
повољно. Вук. 064/176-
91-85, 063/278-117, 365-
051. (196261)

ТВ СЕРВИС „Плус”,
поправка телевизора,
монитора, даљинских. Д.
Туцовића 28, 353-463.

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.

М О Л Е Р С К О -
ФАРБАРСКИ радови и
фасаде. 061/283-66-41,
062/156-02-07, 064/317-
10-05, „Скочко”. (198394)

ПРЕВОЗ кипером до три
кубика, повољно, песак,
шљунак, сејанац,
одвозимо шут са
утоваром. 064/354-69-94.
(198398)

ТЕПИХ сервис, прање
тепиха, мебла,
у н у т р а ш њ о с т и
аутомобила, превоз
бесплатан. 066/333-557.
(198399)

В Е Ш - М А Ш И Н Е ,
фрижидере, замрзиваче,
климе поправљамо
јевтино, квалитетно, с
г а р а н ц и ј о м .
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (198413)

КЛИМЕ свих типова и
п р о и з в о ђ а ч а
с е р в и с и р а м о ,
поправљамо и уграђујемо
са овереном гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (198413)

СЕЛИДБЕ, екипа
радника, превоз,
одвозимо непотребне
ствари. 063/731-77-67,
064/280-30-16, 013/236-
77-34, Владимир.
(198433)

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. (198416)

СЕРВИС и монтажа
клима уређаја, нови и
половни клима уређаји.
064/942-30-34, 064/954-
19-59. (198534)

АДАПТАЦИЈЕ, комплет,
кључ у руке, молерско-
фасадерски, гипсарски,
зидарски, водовоџијски и
електро радови. ПВЦ и
АЛУ столарија. „Ентер
центар 013”. 065/228-78-
66, 013/377-890. (198492)

„ЕНТЕР центар 013”,
молерско-фарбарски,
гипсарски радови, са
завршним чишћењем.
065/228-78-66, 013/377-
890. (198492)

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, превоз
беслатан. 302-820,
064/129-63-79. (198456)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 061/295-
68-98, 063/806-00-64,
„Веља”. (198394)

А У Т О - П Е Р И О Н И Ц А
„Тесла”, дубинско прање,
1.500 динара. 061/262-
00-19. (198493)

ДЕМИТ ФАСАДЕ,
гипсарски, молерски и
зидарски радови, брзо,
квалитетно, чисто.
065/228-78-66, 013/377-
890. (198492)

ПЕРФЕКТ изолација,
зидање, малтерисање,
глетовање, кречење,
керамика, ламинати, кров.
063/122-14-39. (198496)

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. (198497)

ИЗДАЈЕМ вез за бродове
и чамце. 060/347-84-00.
(184863)

НЕМАЧКИ пензионер, 67
година тражи слободну
жену без обавеза, за
заједнички живот.
013/236-72-95, 064/501-
91-05. (198107)

ПЕНЗИОНЕР, ситуиран
жели да упозна госпођу
ради брака. 060/150-17-
15. (198153)

ПЕНЗИОНЕР, 70 година,
не пије, не пуши, миран,
тих, пензија прилично
добра, тражи жену за
законски брак, до 60
година. Нација и вера
нису битне. 062/212-082,
345-963. (198254)

ПЕНЗИОНЕР, 1968, жели
да упозна жену ради
брака, озбиљан. 065/672-
87-01. (198297)

ОЗБИЉНА жена, 60
година, згодна, плавуша,
пушач, тражи лепог
ситуираног мушкарца
50–65 година, ради брака.
062/826-07-99. (98530)

ОГЛАШАВАМ сведочанство
неважећим издато од школе
ОШ „Бранко Радичевић”, на
име Никола Милошевић.
(198507)

НЕМАЧКИ пензионер,
тражи жену домаћицу, до
50 година, Српкињу или
Ромкињу, ради брака и
одласка у Немачку.
061/301-39-32. (198523)

ЛЕП млад расни пас црне
длаке, залутао на мој
салаш, штета да заврши у
азилу. Молим
заинтресоване да се јаве
на 060/352-72-60, или у
азил. (198460)

СОКОБАЊА, апартмани
и двокреветне собе, ново,
кабловска. 061/636-08-
57. www.soko-banja.org.
Зорица. (196741)

АПАРТМАН Крашићи, код
Тивта, 120 м од мора.
011/322-73-50, 060/512-19-
54, 063/243-859. (197938)

ОХРИД, центар, издајем
шестокреветни апартман,
ноћење 6 евра по особи.
069/113-00-73. (198082)

АПАРТМАН Сотировски,
у центру Сокобање.
www.sokobanja.travel.
064/861-20-62, 062/818-
40-72. (и)

ИЗДАЈЕМ апартман у
Баошићу, Херцег Нови,
тераса, поглед на море. Тел.
063/321-60-07. (198114)

ИЗДАЈЕМ апартман у
бањи Врујци у згради.
062/847-61-19. (198182)

ПОВОЉНО летовање:
Сутоморе, Шушањ, пун
пансион с превозом.
064/193-15-92. (198196)

СОКОБАЊА, издајем
трокреветни апартман, центар,
КТВ, паркинг, повољно.
062/974-24-77. (198151)

ИЗДАЈЕМ апартман на
мору, за четири особе. Тел.
064/049-62-72.  (198406)

ИЗДАЈЕМ двокреветне,
трокреветне собе с
употребом кухиње, Добре
воде. 352-490. (198249)

БАЊА Врујци, повољно,
апартман 60 м2 и собе са
употребом кухиње.
064/616-33-83. (198368)

ИЗДАЈЕМ апартмане на
мору, Доброта Котор.
0 6 3 / 7 8 0 - 2 5 - 6 4 ,
+ 3 8 2 6 9 / 8 8 9 - 8 6 1 .
(198382)

СОКОБАЊА издајем
апартмане, студио-
апартмане, собе. Центар,
борићи, кабловска,
паркинг, интернет.
063/485-829. (и)

БАЊА Врујци, издајем
апартман у згради „Вода
Вода”, и собе. 063/874-
98-38. (198550)

ЗЛАТИБОР издајем
опремљен двособан
апартман, 2.000 динара
дневно. 063/700-10-91.
(198519)

СОКОБАЊА издајем
комплетно опремљен
апартман, кабловска,
паркинг. 064/212-52-92.
(198476)

БАЊА Врујци, апартман
са четири кревета 33 м2 +
тераса, 1.200 динара
дневно. 063/254-686.
(198474)

ФРУШКА гора, издајем
повољно велики
апартман и собе у бањи
Врдник. 061/110-38-01.
(198561)

ИЗДАЈЕМ студио
апартмане у Тивту, пет
минута до плаже.  Тел.
+ 3 8 2 6 8 / 2 0 - 1 1 2 ,
0 0 3 8 1 6 3 / 8 3 3 - 5 4 - 1 5 ,
0038169/640-03-30. (и)
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Последњи поздрав дра-

гој школској колегиници

МАЊИ 

ЛИФАНОВ

Генерација 1950: ВЕРА,

РУЖИЦА, МИКИЦА,

ОЛГА, МЛАДЕН и БЕБА

(21/198156)

31. маја 2015. опрости-

ли су се синови од оца

ЛАЗАРА 

НИКОЛЕ

1944–2015.

Заувек ћеш остати наш

Лаки.

(104/4613)

Последњи поздрав

РОЗИНИ 

РАЈКОВИЋ

23. VIII 1942 – 7. VI 2015.

од супруга НИКОЛЕ и

породица СТОЈКОВИЋ

и ЈОВАНОВИЋ.

(103/190565)

ОБАВЕШТЕЊЕ

Поништење 

Конкурса

ЗЗ „Новосељанка” у

Банатском Новом Селу

Конкурс објављен 16.

априла 2015. године у

листу „Панчевац” 

ПОНИШТАВА СЕ У

ЦЕЛОСТИ.

(Ф)

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и

заштиту животне средине, на основу члана 14. Закона о

процени утицаја на животну средину („Службени

гласник РС” бр. 135/04), објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
о поднетом захтеву за одређивање обима и

садржаја студије о процени утицаја на

животну средину

Носилац пројекта НИС а. д. Нови Сад, Блок

Прерада, Улица народног фронта бр. 12, поднео је

захтев за одређивање обима и садржаја студије о

процени утицаја на животну средину за пројекат

Пројектовање и уградња филтера и вентила сигурности

на линијама отпреме деривата железничког пунилишта

у Рафинерији нафте Панчево, на к. п. бр. 3576 КО

Војловица СО Панчево.

Подаци и документација из захтева носиоца

пројекта могу се добити на увид у просторијама

Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство

и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина

16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39).

Сви заинтересовани могу доставити своје мишљење

у писаној форми, на адресу Секретаријата, у року од 15

дана од дана објављивања овог обавештења.

(Ф-1029)

„De Valk” d. o. o. је белгијско-српска фирма основана 2007.

из матичне фирме „Eurotep” d. o. o., која је на нашем тржишту

присутна од 2001. године, као један од озбиљних увозника

тепиха и подних облога из Белгије. „De Valk” је фирма која има

највећу понуду и највећи избор различитих квалитета тепиха

за опремање домова и пословних простора у Србији. 

Услед повећања обима посла тражимо озбиљне, одговорне

и амбициозне особе:

1) Продавац

– два кандидата

Услови за кандидате:

– пожељно искуство у малопродаји (кандидати с искуством на

траженом послу имаће предност при селекцији); 

– пожељно познавање енглеског језика (конверзацијски ниво); 

– добро познавање MS Office пакета (Word, Excel, internet…);

– обавезна је комуникативност и позитиван став према радним

задацима.

2) Дизајнер припреме за штампу

један кандидат

Услови за кандидате:

– пожељно искуство у дизајнерским пословима;

– обавезно познавање енглеског језика;  

– одлично познавање MS Office пакета (Word, Excel, inter-

net…);

– обавезно познавање дизајнерских програма;

– обавезна је комуникативност и позитиван став према радним

задацима.

3) Комерцијалиста

– један кандидат

Услови за кандидате:

– обавезно искуство у комерцијалним пословима;

– обавезно познавање енглеског језика;  

– одлично познавање MS Office пакета (Word, Excel, inter-

net…);

– обавезна је комуникативност и позитиван став према радним

задацима.

Пријаве путем e-maila: petar.popovic@devalk.co.rs.

Рок за конкурисање: 15. јун 2015. (Ф)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

„ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО РАСПИСУЈЕ 

КОНКУРС

ЗА ИЗДАВАЉЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ

ПРОСТОРА – ЛОКАЛА 

Локал бр. 3, у ламели 9, површине 100 м2, на Зеленој

пијаци, Улица ослобођења бб, по почетној цени од 500

дин./м2. 

Локал бр. 8, у ламели С, укупне површине 9 м2, на

Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића,

по почетној цени од 5.000 дин./м2. 

Рок за достављање понуда је осам дана од дана

објављивања Конкурса. 

Ближи услови Конкурса биће истакнути на

огласним таблама Радне заједнице (Панчево,

Димитрија Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и

Зелене пијаце у Панчеву. 

(Ф)

УСЛУГЕ 

РАЗНО 

ТУРИЗАМ 

300-830
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Последњи поздрав дра-

гом пријатељу

РАТКУ 

ВРАЧЕВИЋУ

од пријатеља СЛОБЕ 

и АНЕ са сином, 

снајом и унуком.

(23/198168)

Последњи поздрав дра-

гом деда

РАТКУ

Пуно те волимо и никад

те нећемо заборавити.

Твоји ДАДА и МИКА

(24/196161)

После дуге и тешке бо-

лести, у 73. години, пре-

минуо је наш вољени

РАТКО 

ВРАЧЕВИЋ

1942–2015.

Ожалошћени: супруга

МИРЈАНА, синови 

МИРОСЛАВ 

и АЛЕКСАНДАР, снаја

ДАЛИБОРКА и унуци

МАРИЈА и МИЛОШ

(25/198968)

Последњи поздрав

РАТКУ 
ВРАЧЕВИЋУ

од комшија 
у Ослобођења 2.

(26/198168)

Последњи поздрав на-

шем супругу и оцу

ЗОРАН 

ЗЛАТКОВИЋ

1961–2015.

Почивај у миру! Никада

те нећемо заборавити!

Ожалошћени: супруга

СНЕЖА, ћерка ЈЕЛЕНА

с породицом и син 

ВЕСЕЛИН

(44/198223)

Последњи поздрав во-

љеном 

ЗОРАНУ 

ЗЛАТКОВИЋУ

Брат МИЛАН, 

снаја МИРА, МИЛОШ 

и НЕМАЊА

(52/198276)

Последњи поздрав

ЗОРАНУ ЗЛАТКОВИЋУ

од комшија у Вељка Влаховића 23.

(59/198304)

Предивни мој тата

ДРАГОЈЛО МАРТИНОВИЋ
21. VI 1939 – 8. VI 2015.

Хвала ти за искрену и безусловну љубав из које сам настала, уз ко-

ју сам безбрижно расла и срећно живела. Бескрајно сам поносна

што си баш ти био само мој тата.

Волим те, тата, почивај у миру!

Твоја ћерка ВЕСНА МАРТИНОВИЋ

(60/198309)

Вољени наш

ДРАГОЈЛО МАРТИНОВИЋ
21. VI 1939 – 8. VI 2015.

Било је лепо живети с тобом, смејати се твојим шалама, уживати у

твојој љубави, пажњи, разумевању и подршци. За нас си био посе-

бан.

Почивај у миру, а у нашим срцима и мислима остаћеш сачуван од

заборава.

Твоја породица: супруга ЕВИЦА, ћерка ВЕСНА, зет БРАНИСЛАВ

и унук СТЕФАН КУНДАКОВИЋ

(61/198309)

Последњи поздрав драгом пријатељу

ДРАГОЈЛУ МАРТИНОВИЋУ

од ВЕРЕ КУНДАКОВИЋ.

(62/198309)

Последњи поздрав драгом

ЗОРАНУ ЗЛАТКОВИЋУ

Почивај у миру!

Твоји: стриц НИКОЛА, стрина МИЛАНКА, 

брат НЕНАД, снаха ЉИЉАНА и сестре СНЕЖА

и ЉИЉА с породицама
(27/198174)

Последњи поздрав дра-

гом 

ЗОРАНУ

од колегиница: РЕНКЕ,

ЗОРКЕ, СНЕЖЕ, 

ОЛГИЦЕ и СНЕЖЕ

ШКОРИЋ.

(28/198175)

Последњи поздрав најдражој баби

БЕЖИКА ВЕЛИКИНАЦ
1932–2015.

Велико хвала за сретно и безбрижно де-

тињство. Можда ти нисмо све рекли, али

ми знамо да си ти разумела.

Твоји унуци ДЕЈАН, АЛЕКСАНДРА 

и МИРЈАНА

(15/198137)

Последњи поздрав драгој мајци

БЕЖИКИ ВЕЛИКИНАЦ
1932–2015.

Почивај у миру и нека те анђели чувају!

Твоја ћерка ЈЕЛИЦА, зет СТЕВАН, унука

АЛЕКСАНДРА с породицом и унука

МИРЈАНА

(16/198137)

Последњи поздрав драгој мајци

БЕЖИКИ ВЕЛИКИНАЦ
1932–2015.

С љубављу ћу те се сећати, с поносом пам-

тити и никад те нећу заборавити.

Нека те чувају анђели!

Ћерка ВЕРИЦА, зет МИРКО 

и унук ДЕЈАН с породицом

(17/198137)

Последњи поздрав јетр-

ви, стрини и заови

БЕЖИКИ 

ВЕЛИКИНАЦ

1932–2015.

од јетрве АНЂЕЛКЕ 

с децом ЂУРИЦОМ 

и ДУШКОМ 

с породицама 

и заове БИСЕРКЕ.

(18/198137)

ДРАГОЈЛО 
МАРТИНОВИЋ
Последњи поздрав од

станара у Миливоја
Блазнавца 1.

(89/198455)

Последњи поздрав зету

и течи

ДРАГОЈЛУ 

МАРТИНОВИЋУ

од МИЛИНЕ и БОЈАНЕ.

(91/198471)

Последњи поздрав зету

ДРАГОЈЛУ 

МАРТИНОВИЋУ

од МИЛУТИНА и МАЦЕ.

(92/198477)

Последњи поздрав течи

БАЏИ

Течо, хвала за све!

СУЗА с децом

(93/198471)

Последњи поздрав оцу

Весне Мартиновић

ДРАГОЈЛУ 

МАРТИНОВИЋУ

ПАВЛЕ РАДАНОВ 

с породицом

(96/198498)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 20, 

а осталим радним данима од 8 до 13 сати



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИЧетвртак, 11. јун 2015.28

БОЈАНА ЈОСИФОВИЋ

Прошло је годину дана, а ми још увек не може-

мо да прихватимо да ниси с нама. Остаћеш зау-

век у нашем сећању.

Породица
(53/198283)

У суботу, 13. јуна, даће-

мо годишњи помен на-

шем драгом

СТЕВАНУ 

КОВАЧЕВИЋУ 

БАТИ

Његови најмилији

(81/198406)

СЕЋАЊЕ

РИСТА 

СТЕФАНОВИЋ

2004–2015.

Увек ћу те волети.

Ћерка СВЕТЛАНА

(88/198410)

13. јуна 2015, у 11 сати,

на Старом православ-

ном гробљу, даваћемо

шестомесечни помен

ЈАСМИНА 

СРДАНОВ

Твоји најмилији: унука

МИЛИЦА с породицом

(95/198490)

Тужна срца јављамо свим рођацима, пријатељима и познаницима

да је 8. јуна 2015, у 90. години, преминуо наш драги

ЉУБОМИР ЈОВАНОВИЋ
возач АТП-а у пензији

Захвални смо и поносни што смо те имали. Наша туга је вечна.

Хвала ти за све.

Ожалошћени: ћерка ЉИЉАНА, зет ЉУБО, унуке МАЈА 

и МИРЕЛА, унук МАН с породицом и остала родбина и пријатељи

(47/198236)

ДОМИНИК БОЉАНАЦ

Последњи поздрав нашем драгом младом

комшији од ГОЦЕ и ПЕЂЕ с породицом.

(86/198448)

ПЕТАР ДУМИТРУ

ПЕРА ЦИГА
13. I 1946 - 4. VI 2015.

Последњи поздрав тата Пери од сина

ИВАНА, снаје ЈОВАНКЕ, унука 

АНАМАРИЈЕ и АНЂЕЛЕ и бивше супруге

ЖИВАНЕ.

(73/198360)

4. јуна 2015, у 77. години, преминула је наша

ЈОКА ДРАГИЋ
рођ. Лакић

Ожалошћени: ћерка БРАНКА, унука МИЛИЦА и зет НЕДЕЉКО

(69/198333)

8. јуна 2015. године заувек нас је напустио

ПЕТАР ЂАКОВИЋ
1928–2015.

Увек ћемо те волети и памтити с поносом по добру.
Породица ЂАКОВИЋ

(77/198389)

8. јуна 2015. године напустио нас је наш драги

ПЕТАР ЂАКОВИЋ
Заувек ће те памтити и носити у својим срцима 

породице ДАКИЋ и РИНКОВЕЦ.

(78/198389)

4. јуна 2015. године остали смо без наше вољене

мајке и баке

ЉУБИЦА КРУДУЉ
1931–2015.

Твоја љубав и доброта увек ће се памтити. Зау-

век ћеш живети у нашим срцима.

Ожалошћени синови МИЛЕ и ПЕРА, снаје ГОЦА

и РЕНАТА и унуке ТЕОДОРА, МИЛИЦА, 

ТАМАРА и МАЈА
(31/198181)

Последњи поздрав дра-

гој сестри

ДРАГИ
Почивај у миру!
Сестра ЉУБА с породицом

(82/198422)

С тугом се опраштамо од бабе

ДРАГЕ
Унуке ТИЈАНА и ИВАНА

с породицом и снаја
СЛАВИЦА

(83/198421)

Последњи поздрав снаји

ЉУБИЦИ 
КРУДУЉ

од заове СТОЈАНКЕ с
породицом.

(85/198436)

Последњи поздрав дра-

гој тетки

ЈОКИ 

ДРАГИЋ

Недостајеш нам пуно.

Почивај у миру!

БОЖАНКА и ПЕРО

(67/198328)

7. јуна навршило се шест година без нашег драгог

ДАВОР ЂОКОВИЋ
1978–2009.

Године пролазе, али не доносе заборав, нити

умањују бол и тугу. 

Ти трајеш кроз најлепше успомене које болно

подсећају на све што смо твојим одласком изгу-

били.

Мама МИЛКА, тата ЖЕЛИМИР и брат ДАМИР
(2/197614)

14. јуна навршава се четрдесет дана откако нас

је напустио наш вољени супруг, отац и деда

ДРАГОМИР ВУЈАСИНОВИЋ
14. VI 1936 – 5. V 2015.

Постоје ране које време не лечи, постоје сузе ко-

је ветар не брише, погледи који те свуда траже и

срца у којима живиш вечно.

Супруга МИРЈАНА и ћерке БРАНКА

и ДРАГАНА с породицом
(105/14613)

С великом тугом и болом јављамо родбини и

пријатељима да је 9. јуна 2015. године премину-

ла наша драга и вољена мајка, бака и ташта

ПЕРСА ЧИКИЋ

Ожалошћени: ћерка СЛАВИЦА, зет РАДОСЛАВ ,

унука ЈЕЛЕНА и унук АЛЕКСАНДЕР
(100/198549

С великом тугом обавештавамо родбину и прија-

теље да је 9. јуна 2015. преминула моја драга и

вољена супруга

ПЕРСА ЧИКИЋ

Сахрана ће бити обављена 12. јуна 2015, у 15 са-

ти, на Старом православном гробљу.

Супруг ДРАГОЉУБ
(101/198549

Последњи поздрав

ПЕРСА 

ЧИКИЋ

Неочекивана смрт ми те

је отела заувек.

Ћерка МИЛИЦА 

с породицом

(97/198508)

ДРАГА ШАПИЋ

1932–2015.

Ожалошћени: ћерка

ДАРА, сестра ЉУБА 

с породицом, зет 

СТЕВАН, снаја 

СЛАВИЦА, унуци 

СВЕТЛАНА, ТИЈАНА,

БОЈАН и ИВАНА 

и праунуци

(39/198213)
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7. јуна навршиле су се

три године откако ме је

напустио мој вољени

син и велика нада

МИЛОСАВ 

Стојана 

ПИПЕРСКИ

из Ковачице

2012–2015.

Никада те нећу пребо-

лети и прежалити.

Твој отац СТОЈАН

(5/198100)

СЕЋАЊЕ

ТИХОМИР 

МИЛЕ 
АЛЕКСИЋ

1930–1995.
Прошле су године, а ти
си у мислима с нама,
као и време проведено
заједно.

Твоји најмилији

(36/198191)

11. јуна 2015, у 10 сати, на гробљу на Котежу, да-

ваћемо трогодишњи помен нашој драгој

ТАТЈАНИ КУКОЛЕЧИ

Много је лепих успомена да те вечно памтимо и

с поносом и љубављу причамо о теби.

Твоји ПЕЦА и УКИ
(40/198216)

Три године смо без на-

ше вољене и непрежа-

љене

МИРЈАНЕ 

МОРАР

11. VI 2012 – 11. VI 2015.

Твоји: супруг СТОЈАН 

с породицом

(43/198222)

СЕЋАЊЕ

МИЛИЦА 

МИЦКОВСКА

14. VI 2012 – 2015.

Заувек ћеш остати у на-

шим срцима.

Син БРАНКО 

с породицом

(45/198227)

СЕЋАЊЕ

СЛАВНА 

ПИНТАР

рођ. Сувочаров

13. VI 1979 – 13. VI 2015.

И после 36 година туга и

бол су као и првог дана.

Успомена на тебе траја-

ће вечно.

Твоје сестре 

СЛОБОДАНКА 

и МАРИЈА

(48/198237)

С великом тугом обавештавамо родбину и прија-

теље да ће се у суботу, 13. јуна 2015, у 11 сати, на

гробљу у Јабуци, давати четрдесетодневни по-

мен нашој вољеној

СТОЈНА Ђ. АНДРИЈЕВСКИ
1947–2015.

Ожалошћени: супруг ЉУБЕ, син ГОРАН, ћерка
ТАЊА, унуци СТЕФАН, НЕМАЊА и ДЕНИС 

и унука МАРТИНА, као и остала родбина
и пријатељи

(65/198317)

11. јуна 2015, у 12 сати, на Новом гробљу, дајемо четрде-

сетодневни помен нашој драгој мајци, баки и сестри

САВА ВУКОВИЋ
1955–2015.

Мајко, отишла си прерано, отишла си храбра, као што си

увек и била. Али бол за тобом не може се ниједним речи-

ма описати. Наша срца су пуна тебе, твој ведри лик нам

је увек пред очима...

Мајчице најдража, нека ти је вечна слава и нека те Бог

чува, као што си ти увек чувала своје најмилије.

Заувек ћеш нас грлити својом добротом и остаћеш у ср-

цима својих најмилијих докле год смо живи.

Ожалошћени: ћерка ДАНИЈЕЛА с децом, син 

МИЛЕНКО, сестре ЈОВАНКА, ПЕТРА и СТАНА и остала

многобројна родбина и пријатељи.
(66/198318)

БРАНИСЛАВ СТАНОЈЕВИЋ
18. XII 2014.

Навршава се шест месеци откако ниси с нама.

Боли, фалиш, у срцима си.

Твоји најмилији
(54/198284)

13. јуна 2015, у 10.30, на
Новом гробљу, у Панче-
ву, даваћемо четрдесе-
тодневни помен нашој
драгој супрузи, мајци,
тетки и баки

ЗОРИЦА 

КОВАЧЕВИЋ
Супруг ВУЛЕ, синови и

ћерке с породицама

(70/198346)

13. јуна се навршава пола

године од смрти нашег

ДУШАНА
КАНУРСКОГ

Драги Душане, много
нам недостајеш.
Излазак је у суботу, у 10
сати.

Твој брат БОРА, снаја
БИСА, деца и остала

родбина

(71/198352)

СЕЋАЊЕ

СТЕВАН 

ЧАВИЋ

2008–2015.

Заувек твоји: ДРАГАН,

ЗОРИЦА, СТЕВИЦА 

и ЉУБИЦА

(72/198358)

У суботу, 13. јуна 2015, у 10 сати, на Ста-

ром православном гробљу, одржаћемо

шестомесечни помен нашем вољеном

НИКОЛИ КРСТИЋУ

Месеци полако пролазе, а туга у нашим

срцима је све већа.

Твоји најмилији

(64/198312)

СЕЋАЊЕ

МАРИЈА 

ЖИВАНОВ

2013–2015.

Породица 

МИЛКОВСКИ

(80/198402)

ПОМЕН

РАДОСАВЉЕВИЋ

БОШКО              ЂОРЂЕ 

ГЊУРАЦ               ЂОЛЕ
1999–2015.                     2013–2015.

Никада вас неће заборавити супруга и мајка

МАРИЈА и унука и ћерка МИРЈАНА.
(79/198591)

У суботу, 13. јуна, у 11 сати, на Католичком гробљу, дајемо четрде-

сет дана нашој вољеној

ЉУБИЦИ ИЛИЋ

Мила наша, живимо, дишемо, увек си с нама. Волимо те.

Твоји супруг МИРОСЛАВ и син ГОРАН

(84/198423)

СЕЋАЊЕ

ЈОВАН 

НИКОЛОВСКИ

из Јабуке

2007–2015.

С љубављу те се сећају

твоји најмилији: 

супруга НАДА и синови

ИГОР и ИСИДОР.

(6/198102)

СЕЋАЊЕ

СТЕВО 

ЧАВИЋ

2008–2015.

Тужни смо што те нема,

поносни што смо те

имали.

Сестра АНКИЦА 

и сестрић ДРАГАН

(90/198469)

17. јуна 2015. навршавају се две болне го-

дине од трагичног губитка наше миле

АЛЕКСАНДРЕ ВАРГЕ

Недостајеш нам. 

У свакој причи и даље живиш. У сваком от-

куцају наших срца постојиш. Време које

пролази не умањује бол и сећање на тебе.

Твоји најмилији: мама ЉИЉА, сестра

МАРИЈА, баба РАДА и деда БОРКО

(94/198488)

АЛЕКСАНДАР

ГАЈИЋ
1936–2014.

Прошло је шест месеци

откад ниси с нама.

Никада те нећемо забо-

равити. 

Супруга ОЛГА и ћерка

ДРАГАНА с породицом

(98/198508)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и чи-

туља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.
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РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 20, 

а осталим радним
данима

од 8 до 13 сати

ЈАРКОВАЧКИ

ЈЕЛЕНА                НИКОЛА
14. I 2010.                           16. VI 2010.

Нека вас у тишини вечног мира прати наше се-

ћање које је јаче од заборава.

Ваши најмилији
(4/198099)

СЕЋАЊЕ

БРАНКА

ЂОРЂЕВИЋ
учитељица

2011–2015.

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Супруг БОРИСАВ 

и ћерка с децом 

и праунуком

(9/198115)

СЕЋАЊЕ

17. јуна 2015. навршава

се тринаест година от-

како није с нама наш

драги

ПЕТАР

КРЧАДИНАЦ
1950–2002.

Вољени никада не уми-

ру. Почивај у миру и не-

ка те анђели чувају!

Твоји најмилији: 

супруга ЉИЉАНА, син

МИЛОРАД, ћерка 

НАТАША, зет ЖЕЉКО

и унуци НЕМАЊА,

ИВОНА, ЛАЗАР и ЈАНА

(12/198123)

У суботу, 13. јуна 2015, да-

ваћемо годишњи помен

нашем вољеном Зарету

СВЕТОЗАР 
ЗАРЕ

МИЛЕНКОВИЋ
13. IX 1941 – 18. VI 2014.
Ми ћемо те чувати у срцу.

МИЛИЦА, ОЛГИЦА 
и МИЈА

(13/198126)

11. јуна, пре пет година, напустио нас је наш

драги пријатељ

БОГДАН ЈОВАНОВИЋ

Драги Боћо, ја и цела моја породица увек се ра-

до сећа нашег дружења и пријатељства.

СЛАВКО ДАНГУБИЋ с породицом, без Богдане,

која ти се недавно придружила.
(20/198149)

Четрдесет мину дана откако утихну храбро срце
нашег драгог

ДУШАНА Ј. ТУЧЕНА
1951–2015.

Сада тихо, тише и најтише одмарај болну душу и
напаћено тело у родној и плодној, каљавој и
блатњавој земљи банатској.
13. јуна, у 11.30, присуствоваћемо помену.

С љубављу супруга МИРА, кћерке 
АЛЕКСАНДРА и ЈЕЛЕНА, унуци БРАНИСЛАВ 

и ВЛАДИМИР, зет ДРАГОЉУБ, 
родбина и пријатељи

(29/198176)

Прошло је тужних четр-

десет дана откако није с

нама наш најдражи

брат, шурак и ујка

ДУЛЕ

Никад те неће 

заборавити твоји 

КРСТИЋИ 

и САВОВИЋИ.

(30/198177)

Прошло је пет година туге и бола за нашим во-

љеним сином и братом

ЗОРАНОМ МИЛКОВИЋЕМ
2010–2015.

Вољени сине и брате, љубав према теби је преве-

лика, бол претешка, туга за тобом вечна.

Воле те заувек мама ЉУБИЦА, тата РАДОСЛАВ

и брат ГОРАН с породицом.
(34/198188)

Прошло је осам година откако није с нама наш

вољени

ИЛИЈА ВУКМИРОВИЋ

Време пролази, али туга у нашим срцима остаје.

Породица
(33/198185)

3
Тужно сећање на драге родитеље

МИЛКОВСКИ

САВКА     ЈОВАН
2004–2015.      2012–2015.

Ваша деца: ЈАГОДА и ЉУБАН с породицом
(38/198199)

СЕЋАЊЕ

Навршава се двадесет и двадесет две године од

растанка с нашим вољеним

СУХИ

АЛЕКСАНДАР         ПРЕДРАГ
1955–1995–2015.               1934–1993–2015.

Вечна туга и сећање с љубављу и поносом.

Ваши најмилији
(42/198221)

Четрдесетодневни помен

РАДОСЛАВ МИНИЋ РАЦКО

Живот није вечан, али ћеш ти вечно живети у на-

ма. Нека те анђели чувају, а ми ћемо те чувати

од заборава.

Твоја ДЕБЕЛА, ћерка ДАНИЈЕЛА и син МИРКО

с породицом
(51/198259)

14. јуна 2015, у 11.30, на

Новом гробљу, дајемо

четрдесетодневни по-

мен нашем драгом тати,

деди и супругу

ЈОВАН КАДАР

1945–2015.

Волимо те... Недоста-

јеш нам...

(58/198296)

ПОМЕН

14. јуна, на Старом православном гробљу, у Пан-

чеву, даваћемо шестомесечни помен нашој драгој

МИРЈАНИ ЦВЕТАНОВИЋ
10. V 1933 – 14. XII 2014.

Ожалошћени: син ПЕТАР, снаха ЉУБИЦА 

и унука КАТАРИНА
(46/198233)

У нашим срцима заувек

СРЂАН ФИЛИПОВ

Твоји: МЛАДЕН, ИВАНА, СНЕЖА и МИЛАН АЛБ

(68/198331)

14. јуна 2015. четрдесет дана туге и бола

ОЛИВЕРА ЖИВАНОВИЋ
1966–2015.

Не постоје речи да опишу тугу и празнину

у нашим срцима која је остала после тебе.

Твоји најмилији

(75/198381)

Ових четрдесет дана

нам пролази у великој

тузи. Много нам недо-

стајеш

ДРАГАН 

УРШИЧИЋ

1945–2015.

Помен ће се одржати

13. јуна, у 11 сати, на

Новом гробљу.

Ожалошћени: супуга

ЈОВАНКА, ћерке МАЈА

и НАТАША, 

зет и унучићи

(74/198377)

Прошло је шест месеци од смрти нашег
вољеног

СРЂАНА ФИЛИПОВА
1966–2014.

Време које је прошло није ублажило нашу
тугу и празнину у срцима. По доброти те
памтимо, с поносом спомињемо и у срци-
ма носимо.

У недељу, 14. јуна, у 11.30, на гробљу у
Црепаји, одржаћемо помен.

Твоји најмилији: супруга СЛАВИЦА, син
ПЕТАР, ћерка ЈОВАНА, мајка БРАНКА,

отац ЛАЗАР, сестра БОСИЉКА 
с породицом, ујак ПЕТАР и ујна ЈОВАНКА

(63/198311)

Последњи поздрав драгом зету

СРЂАНУ ФИЛИПОВУ

С тугом у срцу твоји таст ЖИВИ и ташта КОВИЉКА

(76/198388)
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ПОНЕДЕЉАК И

УТОРАК С

ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике

наших услуга да на цене

огласа и читуља одобравамо

попуст свим радним данима

осим средом.

Година за годином... четири

ДАНИЈЕЛА МИЛИВОЈЕВИЋ

Живот и благи Бог су рекли своје. Речи више нису важне. Утакана си

у сваку нашу причу и мисао као нераскидиви део наших живота.

Понос, туга и велики бол – све је то љубав којом те волимо до веч-

ности.

Недостајеш нам неиздрживо јако.

Тужни и сами само твоји мама и тата

(1/198087)

13. јуна 2015. године, у

10 сати, на гробљу Ко-

теж, дајемо шестомесеч-

ни помен нашем драгом

ЈАНИ БЛАЖЕК

25. XI 1958 – 18. XII 2014.

У срцима твоје БЕБЕ 

и њене деце вечно ћеш

живети.

(3/198093)

РАДУЛЕ РАДУЛОВИЋ

Пети рођендан, ја сама без тебе. Све је моје по-

крај тебе. Овде сунце грије, моје срце зебе. Воле-

ла сам те и волећу те, од заборава чуваћу те.

Твоја супруга ЈОКА
(7/198103)

МИЛУНКА
СТАНОЈЧИЋ

12. VI 2000 – 12. VI 2015.
Без тебе прође петнаест
лета, била си украс и ле-
пота света.

Воле те: супруг 
РАДОЈЕ, синови ГОРАН

и ЗОРАН, снаја 
МАГДАЛЕНА и унуци

БОЈАН и ФИЛИП

(8/198106)

14. јуна 2015, у 11 сати, на гробљу у Ченти, дава-

ћемо шестомесечни помен нашој драгој мајци,

баки и свекрви

НАТИ СТОЈКОВ

Не верујемо стварности. Још увек си с нама који

те неизмерно волимо и носимо у срцу.

Твој син СТЕВА, снаја ЉИЉАНА

и унуке НИНА и САНДРА
(10/198120)

ПОМЕН

ДРАГОСЛАВ 

БАРБУЉ

Сећање на тебе заувек

остаје.

Твој брат ЉУБА

с породицом

(11/198121)

Навршава се шест ту-

жних месеци откад није

с нама наша мајка

ГОРИЦА 

МИЦКОВСКИ

Твоје ћерке 

СЛАВИЦА и ЉИЉАНА

с породицом

(14/198136)

ДАНИЈЕЛА
МИЛИВОЈЕВИЋ

Време те не пушта у забо-
рав.

Твоја сестра МАЈА

(19/198143)

14. јуна навршава се се-

дам година без наше

ИВАНКЕ

РАДОГОСТИЋ

Вечна захвалност за

бескрајну подршку, не-

измерну љубав и живот.

Помен – 14. јуна 2015, у

11.30.

Син с породицом

(22/198160)

12. јуна, у 11 сати, дајемо четрдесет дана нашој мајци 

АНА ДИМИТРИЈЕВ
из Долова

Ожалошћени: синови САВА и ВЛАДА и ћерка НАДА 
с породицама

(32/

Прошло је тужних четр-

десет дана

НЕДЕЉКО 

ВРАНИЋ

Твоје колегинице 

и колеге 

у Лабораторији

„ХИП–Азотаре”

(35/198189)

У петак, 12. јуна 2015, у 11

сати, даваћемо годишњи

помен нашој драгој ма-

ми, баки и прабаки

ГЕОРГИНА 

МАРКОВ

С љубављу њени 

најмилији

(37/1981997)

ПОМЕН

мојим драгим родитељима

ЈАЊИЋ

БЛАГОЈЕ     и           МИЛЕНА
10. VI 1998 – 10. VI 2015.       17. VI 2014 – 17. VI 2015.

Успомену на вас чува ћерка СНЕЖАНА 

с породицом
(41/198220)

Прошло је најтужнијих четрдесет дана

ЗОРАН КОЛАРИК
1968–2015.

Кажу време лечи све, али нашу бол и тугу не.  

Много нам недостајеш.

Твоји најмилији: ШВАРЦИ, МИМА, 

МАГДАЛЕНА, САНДРА и ТАМАРА

(49/198247)

15. маја 2015, у 10 сати, на Новом гробљу,

дајемо четрдесетодневни помен вољеном

супругу, оцу и деди

СТОЈАНУ СОКОЛОВУ
1941–2015.

Много нам недостајеш.

Твоји најмилији

(50/198258)

14. јуна 2015. године даваћемо четрдесет дана

драгом супругу, оцу и деди

БОРИСАВУ КРИШАНУ
1943–2015.

Бол и празнина остаће вечни. Чуваћемо те од за-

борава.

Твоји најмилији
(55/198285)

11. јуна 2015. године навршава се четрдесет ту-

жних дана откад није с нама наш вољени супруг,

отац и деда

ВОЈА МИТИЋ
1957–2015.

Заувек ћеш остати вољен и непрежаљен. Твој

драги лик ће нас увек пратити у мислима.

Твоји: супруга ВЕРА, ћерке МИРЈАНА 

и БРАНИСЛАВА и унука НИКОЛ
(56/198295)

Драги наш брате

ВОЈА МИТИЋ

1957–2015.

Четрдесет дана је про-

шло, али туга за тобом

не престаје.

Твој брат ЉУБОМИР и

сестре НАДА и ЗОРИЦА

с породицама

(57/198295)

Никада те нећемо забо-

равити

ДАНИЈЕЛА 

МИЛИВОЈЕВИЋ

САЊА, МИМА и МИРА

(87/198447)

ЗОРАН 

КОЛАРИК

Чувамо успомену на тебе.

ЕСТИКА и ВЕСНА 

с породицом

(102/198555)

У суботу, 13. јуна 2015,
навршавају се три годи-
не од смрти нашег во-
љеног оца

СЛАВОЉУБА

СЛАВКА 

НИКОЛИЋА
Заувек у нашим срцима.

Твоје ћерке ЛИДИЈА 

и ЉИЉАНА 

(99/198521)
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Ружан,
изопачен

Делови
молекула

Име
глумице
Беговић

Лука у Чилеу

Упаљач
експлозива

Прави час
(лат.)

Угодан
мирис

Мушко име

НОСИЛАЦ
НАГРАДЕ

„БОРИСЛАВ
ПЕКИЋ”

Увала,
долина
(лат.)

Грчка
ракија
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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)

Раздражљиви сте и превише
емотивни ове седмице. Пословни
преговори зависе од ваших ди-
пломатских способности и истрај-
ности. Научите да чекате. Кон-
тролишите свој темперамент.

Изузетно повољан период за
љубав, дружење, изласке и путо-
вања. Није тренутак да правите
радикалне промене у животу.
Опустите се и пустите да ствари
теку својим током.

Пред вама је велики пословни
успех, награда за уложени труд.
Пустите своје црне мисли да на-
покон оду, опустите се и мирно
чекајте расплет. Мало љубоморе
је здраво, али не прелазите гра-
ницу.

Страст је оно што вас води кроз
живот, надахњује вас, али и до-
носи много проблема и неспора-
зума. Реагујте хладне главе, али
направите и неколико алтерна-
тивних планова за сваки случај.

Право време и информисаност
дају праве резултате. Пробајте да
своје бриљантне идеје уз мало
истрајности и стрпљивости спро-
ведете у дело. Излазак у веће
друштво и лепо познанство.

Нови пословни и љубавни поче-
ци. Смирите своју еуфорију да
вам се не догоди да пропустите
сјајне пословне прилике. Лишите
се свега и свих који вас замара-
ју. Пустите прошлост да оде.

Пред вама је једна занимљива
седмица, а како ће се све заврши-
ти, зависи искључиво од вас. По-
словно сте превише ангажовани,
па сте склони прављењу баналних
грешака. Смирите страсти.

Наизглед сте хладни и прора-
чунати, али љубав је ваша моти-
вација. Кад волите, волите до
краја. Послови се полако покре-
ћу, обнављају се стари контакти,
новац пристиже.

Недостатак компромиса и ре-
алног сагледавања ствари може
вам направити много проблема.
Смирите се мало, промените
приступ послу, па ће и тензија
попустити и добићете потребну
помоћ.

Пословне прилике се свако-
дневно мењају – чак и вама је
тешко да похватате и држите све
конце у рукама. Ослоните се на
партнера, пустите га да вам да
снагу и изабраћете најбоље за
себе.

Деконцентрисани сте, непа-
жљиви и емотивно празни, па
спас тражите у храни. Не подле-
жите утицајима људи око себе,
битне одлуке за своју будућност
донесите сами или с партнером.

Не бојте се да јасно искажете
своје жеље. Свако има право да
тражи најбоље од живота, па и
ви. Пустите партнера да вас по-
држи и пружи вам подршку. Мо-
гућа је понуда новог посла.

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
13. маја: Дуњу – Јелена и Дејан Даниловић; 18. маја: Дијану – Сандра Барабаш и Ни-

кола Марчетић; 19.маја: Милицу – Рада Видић и Ђорђе Јекић, Јовану – Дачиана Крни-

ћан Ла Тоја и Иван Крничан, Исидору – Анита и Слободан Биров; 20. маја: Синтиу –

Корнелија и Јожеф Ђуриш; 21. маја: Теодору – Марина и Атила Хорват, Ану – Јелена и

Игор Николић; 23. маја: Татјану – Данијела и Зоран Крмар; 25. маја: Александру – Је-

лена Станковић и Саша Јованов; 27. маја: Теодору – Драгана Добеска и Стојче Добески,

Ану – Сандра и Дејан Букин; 28. маја: Анђелију – Невена и Сава Мутавџић, Николину –

Ирена Баша и Иван Величковић; 31. маја: Софију – Мара Чичковић и Драган Ердељан.

Добили сина
5. маја: Желислава – Адријана и Жељко Маглоцки; 15. маја: Богдана – Јелена и Дра-

ган Цвејић; 16. маја: Огњена – Милена и Горан Суботин; 19. маја: Новака – Сандра и

Предраг Крстић; 20. маја: Алексу – Јасмина и Миодраг Марин; 21. маја: Страхињу –

Ивана Оташевић Вељин и Игор Вељин; 22. маја: Стефана – Гордана Бобић и Милан

Постоловић, Лазара – Даница и Страхиња Богданов, Николу – Невена Пантелић и Дра-

ган Чавић; 23. маја: Константина – Наташа Микић и Ерне Амбруш; 24. маја: Саву –

Марија Радошевић и Борислав Вуковић; 25. маја: Лазара – Кристина Мартинов Лекић

и Дарко Мартинов, Филипа – Жаклина Дупор Николић и Марко Николић; 26. маја: Да-

либора – Андријана Живановић и Бојан Андоновски, Бориса – Медина Тепавац и Иван

Јаковљевић; 28. маја: Александра – Слађана и Звонимир Брзован; 29. маја: Јована –

Јелена и Срђан Попов, Димитрија – Светлана Јовковић и Богдан Костић.

ВЕНЧАНИ

30. маја: Снежана Николић и Михајло Ристивојевић, Слађана Стојановић и Жолт Би-

ро, Марина Стаменковић и Јанош Бајус, Александра Гавриловић и Александар Ми-

ладинов, Марија Зец и Бојан Велковић, Биљана Уламец и Душан Пајковић, Ања

Хриц и Данијел Алексић; 31. маја: Татјана Спасић и Миомир Љубић, Биљана Рада-

нов и Жељко Лазић, Ивана Ћук и Лука Митровић, Ивана Стокић и Борко Видаковић;

4. јуна: Жана Андрејевић и Драгослав Судар, Гордана Војиновић и Иван Марковић.

УМРЛИ

29. маја: Марија Анка – 1933, Марија Миросављевић – 1925, Босиљка Атанацковић –

1947; 30. маја: Лепа Радановић – 1929, Добрила Божовић – 1937; 31. маја: Милевка Ве-

личковић – 1956, Милош Орлић – 1931, Ненад Лончар – 1958; 1. јуна: Гашпар Јакуш –

1935, Милован Васић – 1940, Душан Новаков – 1940, Богдана Младеновић – 1939, Лен-

ка Шајн – 1926, Милка Миленковић – 1950; 2. јуна: Милан Грубић – 1935, Бранислав Ни-

ћифоровић – 1931, Ержа Башнар – 1929, Милка Миленковић – 1950, Бојана Павковић –

1942, Драган Цвијетић – 1943; 3. јуна: Ратко Врачевић – 1942, Марко Игњат – 1939; 4.

јуна: Ержебет Дебрецени – 1945, Мира Бундало – 1958, Јованка Миладинов – 1932, Љу-

бица Крудуљ – 1931, Милорад Суботић – 1934, Бора Игњатовић – 1946.

Е Н И Г М А Т С К И К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

1 2 3 4 5 6

1

2
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4

5

6

СТИХОВНИ КВАДРАТ 

Кад на таван идеш,

помажу ти много,

без њих да се пењеш,

никад не би мого.

Овај други појам,

што се тражи сада,

назив је државе

којом емир влада.

По грчкоме миту,

то је свештеница,

у античко доба

беше пророчица.

Добром ученику

реч је ова знана:

у алгебри то је

израз од три члана.

Oпасно је малим

чамцем да се плови

када су на мору

високи  . . . . . ..

За хаљину летњу

(то зна цура свака)

тканина се тражи

провидна и лака.

В О Д О Р А В Н О  И  У С П Р А В Н О :

1 2 3

4 5 6

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

РЕШЕЊА – Стиховни квадрат: лестве, емират, Сибила,

трином, валови, етамин. Анаграми: Ивона Пантелић, влада у

сенци, примена закона. Скандинавка: накарадан, атоми, Ена,

детонатор, ора, арома, бирати, ат, Вуле Журић, Кели, азил,

„Дачија”, Ив, лос, татами, еја, а, турнир, нишан.

АНАГРАМИ

СПИКЕРКА РТС-а

ПРОПИСИ У ПРАКСИ

ОПОЗИЦИОНИ КАБИНЕТ (Ч = Ц)

ПЛАЋАТИ

НОВИНЕ

СНЕВА  ЛИ 

ЧУДА?

НАПОМЕНА: 

КРИЗА!



Крај је био остављен за На-
родну башту, формирану на
иницијативу Миховила Ми-
хаљевића, који је 1829. годи-
не тамо, на површини од око
20 ланаца, образовао уређену
зелену површину од омање
шуме. Најстарији градски
парк је, као што је познато,
реконструисан 2009. године,
када је, поред бројних садр-
жаја, отворен и павиљон, у ко-
јем је на најлековитији начин
– уз чај, ово путешествије
окончано.

За чајанку је било довољно
понети само шољу (из своје
омиљене је најслађе пити!), а у

понуди је било осам врста вру-
ћих ароматичних напитака
пореклом с Далеког истока, и
то по четири црна и зелена. У
пријатном амбијенту туристи
су још дуго ћаскали уз праве
чајеве (не некакве вештачке
топле напитке из кесица), а
најтраженији су били такозва-
ни „љубавни” и „Али-баба”.

Та уживанција била је само
сочна јагода на торти, јер су
сви апсолутно и пре тога били
сагласни да је овај град права
културна ризница, чија је
врата само требало одшкри-
нути...

Ј. Филиповић

Четвртак, 11. јун 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 

ФОТО-РЕПОРТАЖА 33

Други сегмент четвороделног
пројекта „Панчево, то је кад
свратиш” окончан је најкра-
ћом (али ништа мање садр-
жајном од претходних) и, мо-
жда, најугоднијом туром.

Организатори ових једин-
ствених обилазака локалних
знаменитости поново су „убо-
ли у центар”: многобројне су-
грађане су повели трагом бо-
гате заоставштине бригадног
генерала Миховила Михаље-
вића и тиме исказали пошто-
вање према првом панчевач-
ком урбанисти, за чијег је
управљања, почетком девет-
наестог века, наш град попри-
мио контуре озбиљне средњо-
европске вароши.

Аустријски бригадни генерал
Миховил Михаљевић је по-
четком деветнаестог века, као
управитељ нашег града, оста-
вио неизбрисив печат у наста-
јању модерног Панчева, а за
њим је остало више архитек-
тонских дела, чија патина с
временом поприма све вред-
нији сјај.

Почаст великану историје
нашег града симболички је у
суботу, 6. јуна, указало преко
сто суграђана, чиме је уједно
и спуштена завеса на други
део пројекта „Панчево, то је
кад свратиш”. Главна органи-
заторка Живана Крејић и но-
винар Ненад Живковић, во-

ОКОНЧАН ДРУГИ ДЕО ПРОЈЕКТА „ПАНЧЕВО, ТО ЈЕ КАД СВРАТИШ”

ОДШКРИНУТА ВРАТА ГРАДСКЕ РИЗНИЦЕ

градске стрељане. У име Стре-
љачке дружине „Панчево
1813” госте је дочекао Сини-
ша Вељковић, секретар нај-
старијег спортског колектива
у граду (и шире), основаног
пре 202 године, и упознао их с
трофејима, фотографијама,
разним моделима оружја и
небројеним реликвијама. Он
је, поред осталог, навео да је
одмах по оснивању Дружина
купила шест хектара земље и
зидање зграде завршила 1830.
године.

дич за ову прилику, дочекали
су туристе испред зграде ста-
ре градске болнице, тачније
код споменика Стевану Шу-
пљикцу, некадашњем аустриј-
ском и француском официру
(којег је својевремено одлико-
вао и сам Наполеон Бонапар-
та) и првом војводи Српске
Војводине. Било је речи и о
томе како је некад изгледала
болница, а одатле је подужа
колона кренула ка Народној
башти, на чијем се улазу зау-
ставила, тачније испред спо-

ННААССТТААВВИИТТИИ  „„ССВВРРААЋЋААЊЊЕЕ””

Након четири туре (верски објекти у јужним селима, заго-

нетна места, Долово и „Почаст Миховилу Михаљевићу”)

сви учесници су јединствени у ставу – обавезно наставити

„свраћање”. Ево и неких од размишљања...

Сања Трајковска је учествовала и у прошлогодишњим

обиласцима, као и у свим овогодишњим. Посебно су јој се

допали одласци у Долово и јужна села, а сматра да би у

перспективи требало осмислити и једну природњачку туру,

као и отворити скривене депое у музеју.

Љиљана Коцкар каже да је све добро изведено, а да је

се посебно дојмио одлазак у Долово, које јој је деловало

баш господствено.

Драган Често је стекао утисак да се одушевљавамо не-

ким културним наслагама Беча или Рима, иако је, након

ових обилазака, јасно да ми имамо одличну подлогу, попут

Штапске зграде и њеног подрума – симболичног темеља

града. Често је констатовао да су људи који су осмислили

пројекат донели осећај спознаје да живимо у граду с коре-

нима утемељеним на опипљивим вредностима, па сада још

више цени и воли своје место.

Десетомесечни конкурс ,
који је покренуо „Панче-
вац” у сарадњи са спонзори-
ма – предузећем „TorteCo”
и посластичарницом „Го-
луб”, окончан је у понеде-
љак, 8. јуна, „борбом” трију
финалисткиња чије су торте
прошле недеље проглашене
најбољим.

Биљана Бекић, Катарина
Јовановић и Татјана Луковић
имале су на располагању два
сата да већ припремљене
торте, у производњи „Голу-
ба”, декоришу по сопственом
избору. Како је жирију било
изузетно тешко да на основу
њихових досадашњих радова
одлучи која декоратерка за-
служује титулу најбоље, „ван-
редно” такмичење било је
пресудно за њихов пласман.

По одлуци жирија, којем је
председавала Љиљана Ра-
мјанц, власница посласти-
чарнице „Голуб”, за најбољег
декоратера у Панчеву про-
глашена је Катарина Јовано-
вић. Она је освојила комплет
алата за украшавање торти и
израду декорација за торте од

177 делова и кецељу с логом
посластичарнице „Голуб” као
симболичан доказ да је по-
стала мајстор у посластичар-
ству.

– Током читавог трајања
конкурса при оцењивању
пристиглих торти првенстве-
но смо гледали технику рада

и креативност. Све три фина-
листкиње издвојиле су се са
специфичним предностима и
заиста је било тешко одлучи-
ти која је најбоља. И на завр-
шном надметању пресудиле
су нијансе – рекла је Љиљана
Рамјанц, нагласивши да је с
финалисткињама разговара-

ла и на тему запослења у по-
сластичарници.

Другу награду, алат за из-
раду јестивих цветова и буке-
та с књигом упутстава, осво-
јила је Биљана Бекић. Поне-
дељак је за Биљану био посе-
бан и по томе што јој је упра-
во тог дана био рођендан. Ве-

рујемо да ће га памтити као
један од најлепших. Трећа
награда, aлат за фондан, оти-
шла је у руке Татјане Луко-
вић.

Но, као што смо већ писа-
ли, без обзира на пласман,
Биљана, Катарина и Татјана
су велико признање већ доби-
ле самим тим што су баш њи-
хове торте проглашене за нај-
боље у читавом граду. Оне
нису скривале радост због
сјајних титула које су стекле.

– Пресрећна сам и још
увек не могу да поверујем да
се ово дешава. У време када
сам послала прву торту на
конкурс, притискало ме је
много проблема са свих стра-
на и готово да нисам видела
излаз из читаве ситуације. А
онда сам проглашена за по-
бедницу месеца, па се то де-
сило поново, па су некако
истовремено и друге ствари
кренуле набоље. Имам осећај
да сам била на прекретници
и да ми је „Избор за најлепшу
торту” променио живот набо-
ље. Сад када сам проглашена
за победницу, полако почи-
њем да верујем у чуда – рекла
је Катарина Јовановић након
проглашења.

Катарина је домаћица и
мајка двоје деце. Прављење
торти јој је досад било само
хоби, али јасно је да је време
да се ова Старчевка озбиљни-
је прихвати тог посла. Ситуа-
ција је готово идентична и
код трећепласиране Татјане
Луковић – и она је домаћица

и мајка двеју девојчица, које
су јој, како је рекла, и главни
извор инспирације за слатке
креације – готово свака торта
направљена је у складу с њи-
ховим жељама. За разлику од
Катарине и Татјане, друго-
пласирана Биљана већ дваде-
сет година ради као – нећете
веровати – куварица. При-
премањем слатких специја-
литета бави се само код куће,
како би њима обрадовала су-
пруга и сина. Њих двојица
сигурно уживају због тога
што се „хране” код једног вр-
сног кувара и посластичара.
Замислите како је тек Биља-
нином супругу, који је од же-
не за рођендан добио слатку
полуобнажену медицинску
сестру – наравно, јестиву.
Многи мушкарци му завиде,
сигурни смо.

Овонедељно финале је обе-
лежила заиста весела атмос-
фера, а Катарина, Биљана и
Тијана су у пријатељској ат-
мосфери, уз размену искуста-
ва и животних анегдота, пра-
виле своје торте пред оштрим
оком жирија у „Голубу”. На
крају дана добра енергија
проширила се и даље: сва три
њихова слатка ремек-дела
поклоњена су малишанима у
панчевачком дому „Споме-
нак”. И ето савршеног епило-
га још једног успешно реали-
зованог конкурса „Панчев-
ца”. Ускоро ћемо већ смисли-
ти неки нови. Будите у при-
правности.

Д. Кожан

меника још једној људској ве-
личини – оснивачу „Панчев-
ца” и праоцу слободног нови-
нарства Јовану Павловићу.

С тог места Живковић је
Панчевце детаљно упознао и с
Михаљевићевим ликом и де-
лом. Он је у наш град дошао
1816. године и у њему, као ко-
мандант бригаде, провео пет-
наест година. Како је Панчево
у то време било у саставу Вој-
не границе, Михаљевић је
практично био нека врста гра-
доначелника. За његовог
„мандата” почело је истинско
уређење Панчева – од израде
путева, каналске мреже и ра-
свете до отварања многих
школа, а сазидано је и више
грађевина које и данас доми-
нирају градом (зграде „Пика”,
садашњег затвора...). Због све-
га тога Панчевци су му на
опроштају поклонили посвету
у златној бурмутици, а касни-
је су га прогласили и поча-
сним грађанином.

Колона се потом запутила
кроз Народну башту ка згради

У градској стрељани

ЗАВРШЕН „ИЗБОР ЗА НАЈЛЕПШУ ТОРТУ ПАНЧЕВА”

Катарина Јовановић најбољи декоратер у граду

Кроз Народну башту

О Михаљевићу испред Павловића



Летње Првенство Србије у
тенису за играче до четрна-
ест година одржано је про-
шлог викенда у Суботици. У
веома јакој конкуренцији,
будући да су се окупили нај-
бољи млади играчи у држа-
ви, у борби за трофеје, али и
за место у репрезентацији
Србије, чланица ТК-а Дина-
мо Емилија Којчић оствари-
ла је највећи успех до сада и
окитила се титулом вице-
шампиона државе.

Наша суграђанка се од-
личном игром, и то кроз те-
жи део жреба, пробила до са-
мог финала, у којем је одме-
рила снаге с највећом ривал-

ком – Анђелом Скробоњом
из суботичког Спартака. То
је био веома узбудљив меч,
који је трајао више од три са-
та, а у неизвесној завршници
домаћа тенисерка је ипак би-
ла боља, па је славила победу
од 2:1 (6:2, 1:6 и 7:5).

Ема се још једном показала
као веома борбена и перспек-
тивна играчица, па је поред
трофеја испунила и први
услов да се нађе у репрезента-
цији Србије, у којој би заједно
са Олгом Даниловић и Анђе-
лом Скробоњом учествовала
на екипном Првенству Евро-
пе, које се одржава крајем ју-
на у Торину. A. Ж.

У Ћуприји је прошлог ви-
кенда одржано надметање у
фитнесу и боди-билдингу, у
оквиру ИБФФ федерације,
на којем је чланица панче-

вачког Фитнес-клуба Флекс
Слађана Радевић освојила
златну медаљу у категорији
модел фитнес.

– Од превелике треме су
ми се тресле ноге док сам се

представљала у четири оба-
везне фитнес-позе на бини.
Нисам се надала победи, али
очигледно је да су судије би-
ле задовољне – рекла је Сла-
ђана Радевић.

Ако се зна да је нашој су-
грађанки ово био дебитант-
ски наступ, онда освојени
трофеј постаје још значајни-
ји. Овације публике, које је
изазвала својим појављива-
њем на бини, само потврђују
да је Слађана на правом путу
ка успеху.

– Наши пријатељи из Ћу-
прије су редовни гости када
ми организујемо такмичења
у фитнесу, па смо се сада и
ми одазвали њиховом пози-
ву. У мушким категоријама
смо освојили треће и шесто
место, што је за наш клуб из-
ванредан успех – истакао је
Милан Костић, први човек
Фитнес-клуба „Флекс” из на-
шега града.

Пред нашим суграђанима
су нова спортска искушења,
као и представљање на ин-
тернационалним такмиче-
њима. A. Ж.

наших суграђана Петра Ивач-
ковића и Данила Јовановића.

– Трка је била веома брза, а
ако изузмем неколико пехова,
генерално сам задовољна сво-
јим наступом. Пливачки сег-
мент је био одличан. Темпера-
тура воде нам је одговарала да
брзо пливамо, али транзиција
до следећег сегмента трке била
је спора с обзиром на то да се
дуго гура бицикл. Стаза за во-
жњу је била прилично лоша,
окрети су веома незгодни, па је
и због тога било доста падова –
рекла је Вида Медић, која је и
сама пала на бициклистичкој
стази, али је и поред тога успе-
ла да прва прође кроз циљ. 

Такмичари су за ривала
имали и веома топло време,

СПОРТ34
Четвртак, 11. јун 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 

ОДРЖАН ЈОШ ЈЕДАН ПАНЧЕВАЧКИ ТРИАТЛОН

ТРИЈУМФОВАЛА ВИДА МЕДИЋ
Петар Ивачковић
освојио сребро, 
а Данило Јовановић
бронзу

Сјајна организација
ТК-а Тамиш

Прошлог викенда је одржан
традиционалан, двадесет други
Панчевачки триатлон, који је
уједно бодован и за Куп Србије.
ТК Тамиш је и овог пута уго-
стио бројне спортисте из целе
Србије, а организација је, као и
увек, била на врхунском нивоу.

У елитној трци, у конкурен-
цији жена, тријумфовала је
Вида Медић, чланица ТК-а
Тамиш, док је у надметању
триатлонаца победио Милан
Томин из Новог Сада, испред

ААССООВВИИ  ЗЗАА  ББУУДДУУЋЋННООССТТ

Већ по традицији, конкуренција на Панчевачком триатло-

ну је изузетно јака, па због тога свака освојена медаља

добија још већи значај. И овог пута одличја су заслужи-

ли и млади такмичари ТК-а Тамиш, који су још једном по-

казали да за будућност овог спорта у нашем граду не тре-

ба бринути.

У конкуренцији младих нада за дечаке сва три одличја

припала су управо нашим младим суграђанима. Први је

био Лука Глигорић, други Богдан Јелача, а трећи је кроз

циљ прошао Лука Радуновић. У надметању девојчица Алек-

сандра Јевтић се окитила бронзаном медаљом. У трци на-

да, у А-групи, Душан Стојадиновић је заслужио сребро, док

се Никола Станимировић окитио бронзом. Код девојчица је

у А-групи тријумфовала Ања Давидовић, а у Б-групи је нај-

бржа била Алексија Коцић.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ТЕНИСУ ЗА ИГРАЧЕ

ДО ЧЕТРНАЕСТ ГОДИНА

ЕМИЛИЈА КОЈЧИЋ ВИЦЕШАМПИОНКА

Спуштена је завеса на још јед-
ну фудбалску сезону. „Буба-
мара” је поново заокупљала
пажњу бројних љубитеља спо-
рта, а поклоници најважније
споредне ствари на свету у на-
шем граду и околини тек
окончана првенства могу сма-
трати и успешним, али и неу-
спешним. Зависно од тога ко-
је клупске боје су им најбли-
же срцу...

Пред стотинак гледалаца
на Градском стадиону у Пан-
чеву Динамо је у последњем
колу Српске лиге група „Вој-
водина” победио Раднички из
Нове Пазове са 2:0. Тај дуел
није имао резултатски набој
јер су суботњи ривали обезбе-
дили опстанак у трећелига-
шком друштву много пре кра-
ја сезоне, али и поред тога је
виђена занимљива фудбалска
представа.

Прво полувреме је оконча-
но без голова, да би у наставку
сусрета „брзи воз” заиграо
агилније и офанзивније, што
је материјализовано са две
лопте у мрежи голмана гости-
ју. На први погодак се чекало

На другој страни града, у
Старчеву, атмосфера је друга-
чија. Борац је сезону завршио
на претпоследњем месту, па
ће се од јесени надметати у
нижем рангу – Првој јужноба-
натској лиги.

Још једну тријумфалну се-
зону „Жеља” је окончао убе-
дљивом победом у Банатском
Карловцу, савладавши домаћи
Пролетер с 5:2, па је тако само
потврдио да је убедљиво најбо-
љи тим у овом рангу такмиче-
ња. Голове за панчевачку „ди-
зелку” постигли су Благојевић,
Тошић (два) и Стајчић (два).

Навијачима Борца тек
окончана сезона неће остати у
лепом сећању, јер су њихови
миљеници првенство заврши-
ли на претпоследњем месту и
тако доспели у нижи ранг – у
Прву јужнобанатску лигу.

Четрнаести пораз ове сезо-
не Старчевци су претрпели у
Лукићеву, где их је домаћа
Младост савладала с 3:1. По-
часни погодак за госте пости-
гао је Лукић у последњем ми-
нуту, из једанаестерца.

A. Ж.

НАДМЕТАЊЕ У ФИТНЕСУ И БОДИ-БИЛДИНГУ

ЈОШ ЈЕДНО ЗЛАТО ЗА ФЛЕКС ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ПОБЕДЕ ЗА КРАЈ СЕЗОНЕ

до 64. минута, када је Алексеј
Николајев свом тиму донео
предност, а тачку на победу,
али и сезону Динама, ставио
је Александер Ћишић голом
који је постигао из слободног
ударца у самом финишу су-
срета.

Тренер „брзог воза” Жарко
Тодоровић је поверење указао
екипи у саставу: Ђорђев, Суба-
шић, Дашић, Николајев, Пе-
тровић, Маровић, Стојанов-
ски, Спасковски, Тома, Ћи-
шић и Чикић, а прилику су
добили и Томић, Ускоковић и
Маринковић.

Панчевци су сезону оконча-
ли на десетом месту, са 40 бо-
дова. Они су током шампио-
ната имали скор од 12 победа,
четири нерешена резултата и
14 пораза.

Шампионат у Војвођанској
лиги „Банат” донео је велико
славље присталицама Желе-
зничара, али и тугу свима ко-
ји воле Борац. Популарна „ди-
зелка” је још једном показала
да спада у ред најорганизова-
нијих спортских колектива у
граду, па је протутњала и кроз
тај ранг и убедљиво се, као ли-
дер, пласирала у Српску лигу.

ветар је отежавао бицикли-
стички део трке, а Тамиш је
био прилично брз и незгодан
за пливање.

– Ово је трка која се бодује
за СТУ куп, такмичење Српске
триатлон уније. После више-
недељних припрема и цело-
дневног такмичења изузетно
сам задовољан тиме како је
све протекло. Још једном смо
се показали као добри дома-
ћини, а наши чланови су осво-
јили много медаља – рекао је
Марјан Лукић, генерални се-
кретар ТК-а Тамиш.

Панчевци ће следећег ви-
кенда наступити на Отворе-
ном првенству Црне Горе у
олимпијском триатлону.

A. Живковић

Град Панчево и ресор за
спорт покренули су процес
израде нацрта текста стра-
тегије развоја спорта у на-
шем граду за период од
2015. до 2018. године, а по-
сле почетних корака стигло
се до новог нивоа у њеном
стварању.

Сви заинтересовани могу
учествовати у анонимној
анкети која је креирана с
циљем прикупљања неоп-
ходних података о потреба-
ма у области спорта. Идеја
тима за израду нацрта
стратегије јесте да грађани
и грађанке Панчева узму

активно учешће у овом
процесу, да попуњавањем
анкете изнесу своје ми-
шљење и тако искористе
прилику да обликују развој
спорта у нашем граду. Ан-
кете се могу наћи на зва-
ничној интернет презента-
цији ресора за спорт Града
Панчева, на имејл адреси
www.sportpancevo.rs.

Израда стратегије спорта
у нашем граду је веома ва-
жан процес, а учешће гра-
ђана Панчева у планирању
може позитивно утицати
на њен квалитет.

С. Д.

СТРАТЕГИЈА СПОРТА ДОБИЈА ОБРИСЕ

НА РЕДУ ЈЕ АНКЕТА

Да КАФ Пантерс из нашега
града не мора да брине за бу-
дућност, доказали су и нај-
млађи чланови тог спортског
колектива, који су се пласира-
ли у саму завршницу Првен-
ства Србије флег тимова. 

Пантери су публици у на-
шем граду приредили веома
леп спортски догађај, јер су
прошлог викенда угостили ти-
мове из Инђије, Београда и
Сомбора. После сусрета с ри-
валима мали Пантери су успе-
ли да се пласирају на завршни
турнир, који ће бити одржан

наредног викенда. На тај на-
чин Панчевци су поновили
прошлогодишњи успех, па ће
се наћи с још пет српских ти-
мова који ће се борити за ти-
тулу најбољег у нашој земљи.

Викенд који је пред нама
донеће ново узбуђење када је
реч о сениорима тог клуба.
Они ће у недељу, 14. јуна, од-
играти последње коло Прве
лиге, а у наш град долазе Вој-
воде из Новог Сада. Сусрет се
игра на Спортском центру
„Младост”, од 17 сати.

С. Д.

НОВОСТИ ИЗ АМЕРИЧКОГ ФУДБАЛА

МАЛИ ПАНТЕРИ МЕЂУ НАЈБОЉИМА
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Кошаркаши Тамиша су пре-
трпели пораз од нишког Кон-
стантина на крају Суперлиге.
Домаћин је славио победу од
89:72, по четвртинама 15:15,
18:19, 25:14 и 31:24. Сусрет у
дворани „Чаир” у Нишу пра-
тило је око 600 гледалаца.

Да је сусрет на југу Србије
трајао само 20 минута, Пан-
чевци би славили. Били су бо-
љи од ривала у првом полу-
времену, играли зрело на сва-
ком делу терена и пружили
одличну партију. Проблеми су
почели после одмора, а нај-
слабији део се догодио на са-
мом крају дуела, кад је гости-

ма потпуно попустила кон-
центрација, па су домаћини
тријумфовали убедљивије од
очекиваног.

Панчевци су завршили
надметање у елити с једном
победом и 13 пораза. Ипак,
статистички подаци су једно,
а свеукупан утисак о учешћу
наших суграђана у Суперли-
ги је нешто сасвим друго. С
обзиром на то да су изнена-
дили много јаче ривале у
КЛС-у (Вршац и ОКК Бео-
град), па се обрели међу осам
најбољих српских клубова,
јасно је да су учинили много
више од планираног. Кад се

буде радила прецизна анали-
за постигнутог у елити, неће
бити тешко утврдити шта је
највише недостајало да се бу-
де још бољи. Но, не сме се за-
боравити да су околности у
којима је КК Тамиш насту-
пао, допринеле да спортска
дружина још више оснажи и
стекне додатно поверење јав-
ности и институција у нашем
граду. 

У наредном броју „Пан-
чевца” објавићемо интервју
с Дарком Јовичићем, пред-
седником КК-а Тамиш, у ко-
јем ће бити речи о пређеном
путу. С. Д.

ДЕЈАН РУШИ РЕДОМ
Тениског ветерана из нашега
града Дејана Дубајића нема
ко да победи. Тај мајстор „бе-
лог спорта” докопао се титуле
и на ИТФ турниру у Нишу.

Одлични Панчевац је у фи-
налном сусрету, у категорији
играча старијих од четрдесет

година, победио Сашу Петро-
вића са 2:0 у сетовима. Инте-
ресантно је да је у полуфи-
налном мечу Дубајић савла-
дао најпознатијег српског, а
можда и најквалитетнијег ко-
шаркашког судију на планети
– Илију Белошевића. Дубаји-
ћу је то био пети освојени тур-
нир од почетка године, што је
својеврстан рекорд.

Викенд који је пред нама до-
неће још једно искушење за на-
шег суграђанина. Он ће учество-
вати на веома јаком ИТФ турни-
ру у Београду, где ће наступити
32 тенисера из иностранства и
наше земље, а већ 15. јуна Дејан
Дубајић путује у Барселону, где
ће се надметати с најбољим вр-
шњацима из Европе.

ЧЕТИРИ ТРОФЕЈА

ЗА БК ПАНЧЕВО
У Вршцу је прошлог викенда
одржано Првенство Србије у
бадминтону за јуниоре, на ко-
ме су добре резултате оства-
рили и наши суграђани.

Чланови БК-а Панчево су
били веома успешни. Анђела
Витман је освојила сребрну и
бронзану медаљу, Сања Пе-
рић је заслужила сребрно од-
личје, а Наталија Бохаревић
се окитила бронзом.

СУПЕР „СОКОЛИЦЕ”
По програму Савеза Соко Ср-
бије, пре десетак дана у Батај-
ници је одржан јавни час гим-
настике, с ревијалним прика-
зом елемената и групних ве-
жби на партеру, а на њему су
учествовале чланице сокол-
ских друштава из: Сремске Ми-
тровице, Шапца, Новог Сада,
Београда, Батајнице и Панчева.

Прошлог викенда у Вршцу
је одржан ревијални приказ
вежби на справама (греда,
разбој, прескок и партер) за
девојчице старије од десет го-
дина, а млађе су наступиле на
гимнастичким полигонима.
Панчевачке „соколице” су по-
казале завидно умеће и на тој
манифестацији. 

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Четвртак, 11. јун 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ЈАБУКА СЛАВИ СВОЈЕ ШАМПИОНЕ
СПОРТСКИ
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ММаатт  уу  ддвваа  ппооттееззаа
(решење из прошлог броја: Дг5)

ИИззббоорр  РР..  РРааддоојјееввиићћ

ШАХОВСКИ КУТАК

Прошлонедељни
резултати

Кошарка

СУПЕРЛИГА

Ниш: КОНСТАНТИН–ТАМИШ 89:72

Рукомет

МИНИ ПРВА ЛИГА

жене

Панчево: ПАНЧЕВО–БОР 30:25

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

Јабука: ЈАБУКА–СРЕМ 39:34

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Панчево: ДИНАМО – РАДНИЧКИ (НП) 2:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „БАНАТ”

Лукићево: МЛАДОСТ–БОРАЦ 3:1

Б. Карловац: ПРОЛЕТЕР–ЖЕЛЕЗНИЧАР 2:5

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–РАДНИЧКИ 6:0

Омољица: МЛАДОСТ–ХАЈДУЧИЦА 7:1

Војловица: МЛАДОСТ–ЈЕДИНСТВО 3:1

Б. Н. Село: СЛОГА–БАК 4:2
озбиљношћу почела да их ре-
шава. Лако је утврђено да Ја-
буци недостаје добар струч-
њак. Талентовану децу, које је
увек било, неко је морао да
усмери на прави пут. Ангажо-
вањем Николе Марковића тај
спортски колектив је досегао
потребан ниво. Познати Пан-
чевац је увео много новина и
својом енергијом потпуно за-
окупио све у клубу. Нису изо-
стали ни резултати. Када је
Никола срећу потражио у Ју-
говићу из Каћа, растанак је
био пријатељски. Уследио је
ангажман Жикице Милоса-
вљевића. Прослављени ас
српског рукомета с нескриве-

ном жељом је кренуо у посао
који је прерастао у страст.
Знањем и позитивном енерги-
јом окупирао је пажњу својих
изабраника. Милосављевић је
велики ауторитет, а то му је
помогло да лакше пренесе
стечено умеће на своје иза-
бранике. Резултати су били
импресивни. Када се Јабуча-
нима прикључио и Радомир
Огризовић, одлични органи-
затор клупске администраци-
је, круг је био затворен.

РК Јабука је остао у сенци
већих спортских колектива у
Панчеву, али ентузијазам који
су испољили људи што воде ту
дружину, мало ко има. И не са-

Пласман у виши
ранг обележен на
прави начин

Сусрет последњег кола Друге
лиге „Север”, који су рукоме-
таши Јабуке одиграли у петак,
5. јуна, био је само формал-
ност. Домаћи играчи су на
свом терену савладали Срем
из Сремске Митровице с
39:34 и тако озваничили пла-
сман у Прву лигу (трећи ранг
такмичења). Још једном је ха-
ла у месту надомак нашега
града била пуна, а подршка
навијача је и овог пута била за
похвалу.

Ово је успех који се не пам-
ти у Јабуци. Иако је рукомет
одувек био спорт број један у
том месту, никад раније се ни-
је догодило да се стигне тако
високо. Поред победе над
Сремцима, изабраници Жи-
кице Милосављевића су у тек
завршеном надметању слави-
ли још осамнаест пута, играли
два пута нерешено и претрпе-
ли само три пораза. То је било
довољно да као први прођу
кроз циљ. Кикинда им је била
више него достојан ривал, али
су Јабучани баш у мечу против
њих показали умеће и карак-
тер, те су с лидерског места
отишли у виши ранг.

Ренесанса рукомета у Јабу-
ци почела је пре неколико го-
дина, када је група спортских
ентузијаста преузела кормило
клуба. Листу проблема није
прихватила тек тако, већ је са

У Крагујевцу је прошлог ви-
кенда одржано сениорско фи-
нале Купа Србије, на којем је
Динамо наступио с пет атле-
тичара.

Најзапаженији наступ је
имала Зорана Барјактаровић.
Иако још увек јуниорка, она је
успела да истрчи 100 метара за
12,03 секунде, што је њен нови
лични рекорд. У коначном
пласману је била четврта, али
се изборила за место у сениор-
ској репрезентацији наше зе-
мље за екипно Првенство Евро-
пе, на којем ће наступити с на-
шим најпознатијим атлетича-

рима Иваном Шпановић, Еми-
ром Бекрићем, Асмиром  Ко-
лашинцем...

У трци на 200 метара Дина-
мо су у финалу представљале
Зорана Барјактаровић и Тама-
ра Полић. Тамара је наступи-
ла и у трци на 400 м, у којој је
победила у својој групи.

За финалне трке су се избо-
рили и Марко Миловановић (на
3.000 и 5.000 м), Петар Ивачко-
вић (на 1.500 и 5.000 м) и Дани-
јел Козловачки у троскоку.

У Новом Саду је 6. јуна одр-
жано Првенство Војводине за
пионире. Динамо је наступио са

осам атлетичара, који су освоји-
ли четири златне медаље.

Анђела Тасић је тријумфо-
вала на 100 метара, с личним
рекордом од 12,77, а само де-
сетак минута касније победи-
ла је и у трци на 300 м, с ре-
зултатом 42,90. Миона Бркић
је била најбржа на 600 метара,
с новим личним рекордом од
1:44,10, док је Иван Божанић
убедљиво тријумфовао у над-
метању на 800 метара. Четвр-
тим местом су морали да се
задовоље Сара Радовановић,
Михајло Катић и Никола Ра-
довановић. A. Ж.

мо то. Иако с минимумом
средстава, челни људи РК Јабу-
ке нису се жалили. У Јабуци
влада хармонија, ако знамо ка-
ко се и шта ради у многим дру-
гим клубовима. Људи који во-
де тај колектив су добри дома-
ћини, а на време су схватили
да својим примером могу по-
казати како и неки други могу
допринети развоју спорта.

Сада следе нови изазови.
Клуб је утемељен, постоји до-
бра база, стручни рад је већ
показао резултат, али подр-
шка је увек добродошла. Нико
се не нада чуду, али поштова-
ње не сме изостати.

С. Дамјанов

АТЛЕТСКО ФИНАЛЕ КУПА СРБИЈЕ 

ЗОРАНА У РЕПРЕЗЕНТАЦИЈИ

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ПОРАЗ ЗА КРАЈ
ККЕЕССААРР  ССАА  

ССТТУУДДЕЕННТТИИММАА

Да се рад поштује, а добра

прилика не пропушта, доказ

је Игор Кесар, млади кошар-

каш Тамиша. После успешне

сезоне крилни центар екипе

из Панчева позван је на

припреме универзитетске

селекције наше земље пред

полазак на „Универзијаду”,

која ће бити одржана у јулу у

Јужној Кореји.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

СОЛИДНИ ПАНЧЕВЦИ
У Бугарској је прошлог викен-
да одржано Првенство Европе
у обарању руке. У конкуренци-
ји 900 такмичара из 30 земаља
нашли су се и репрезентативци
Србије, међу којима су били и
наши суграђани Борка Дакић и
Марћело Русован.

Борка Дакић је заузела че-
тврто место у обарању левом
руком, а пето у обарању де-
сном руком. Марћело Русо-
ван је био осми у категорији
до 90 кг.

Треба истаћи да је Савез
Србије за обарање руке од ове
године званично пуноправни
члан Европске федерације.

МИХАЈЛУ БРОНЗА
На јуниорском Првенству Ср-
бије у бадминтону, одржаном
у Вршцу, запажене резултате
су остварили и чланови БК-а
Динамо.

У конкуренцији дечака до
једанаест година деветогоди-
шњи Михајло Виг је освојио
бронзану медаљу. 

Спортско-хуманитарни проје-
кат „Тројка из блока” биће ре-
ализован у Панчеву у суботу,
13. јуна, од 17 сати, на Спорт-
ском центру „Младост”, с ци-
љем пружања помоћи социјал-
но угроженим породицама на
територији Панчева. Учешће
на турниру је 200 динара, а
средства се прикупљају и пу-

тем хуманитарног СМС броја
7763. Цена једне поруке је 100
динара (без ПДВ-а) за „Теле-
ком”, „Теленор” и ВИП мреже.

Пројекат „Тројка из блока” је
хуманитарни турнир у брзом
шутирању „тројки”, који се од
2012. године одржава уз подр-
шку Кошаркашког савеза Срби-
је, КК-а Црвена звезда и КК-а

Партизан. Специјални гости
имају задатак да додатно аними-
рају публику, па се очекује дола-
зак неколико прослављених срп-
ских спортиста, као и представ-
ника Спортског савеза Панчева,
који је пружио знатну помоћ у
организацији читавог догађаја.

Од 2005. године, под слога-
ном „Деца су наша будућност”,

Хуманитарна организација „Ср-
би за Србе” прикупила је 1,2 ми-
лиона евра донација и помогла
више од 1.400 социјално угро-
жених породица, које броје око
7.000 деце. Поред тога, та орга-
низација је у више наврата обез-
беђивала помоћ за народне ку-
хиње, болнице и школе широм
Србије и региона. С. Д.

„ТРОЈКА ИЗ БЛОКА” И У ПАНЧЕВУ

БУДИМО ХУМАНИ



Благојевић, Љубо Сарић, Бранислав
Тошић, Филип Пештерац, Немања
Текијашки, Игор Арсенијевић, Дејан
Митровић, Жељко Стајчић и Славиша
Павловић. У првом делу сезоне игра-
ли су: Никола Црвени, Зоран Матић,
Дејан Вулетић, Милан Петровић, Да-
ријан Анђеловић, Марко Тиодоровић
и Лука Стојановић, а у зимском пре-
лазном року дрес „дизелке” су заду-
жили: Душан Алексић, Небојша Арбу-
тина, Един Тахировић, Маријан Спа-
сић, Никола Скокна, Иван Ћирка, Бо-
јан Трипковић, Никола Текијашки,
Немања Јанковић, Неђа Малиновић,
Александар Алексић и Андреј Пањик.

Најефикаснији је био капитен
Жељко Стајчић, који је постигао 20
голова. Бранислав Тошић је био пре-
цизан тринаест пута, док је Филип
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Тијана Симић, 
рукометашица:
– У суботу ћу ићи да
гледам рукометну утак-
мицу, а у недељу ћу ја
играти. Путујем у Цре-
пају, где ће се меч одр-
жати, и баш се радујем
овом викенду.

Kатарина 
Мијајловић, 
ученица:
– Планирам да с друга-
рицама идем на базен
и надам се добром про-
воду. Дошао ми је и
брат из Словеније, па
ћу га овог викенда ви-
дети, што ми много
значи.

Ања Баточанин,
воли стране језике:
– Ово ће за мене бити
сјајан викенд, па једва
чекам суботу. Породич-
но путујемо на одмор у
Грчку. Наредних дана
ћемо уживати у Олим-
пик Бичу.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Н. Стоилковић З. Спремо

Стратегија

Ни фонтана на тргу од ростфраја не ради.

Надлежни градски секретаријат ће овај проблем да сагледа,

затражи експертизу од цертификоване агенције, сачини дугороч-

ни план мера, предложи Градском већу неопходне активности и

стратегију, аплицира за средства ребалансирањем буџета, рас-

пише јавну набавку за вентиле...

А ето већ и мраза и зиме.

Солидарност

Градска власт се због невоља с водом у потпуности солидариса-

ла са својим грађанима.

Зато је није пуштала чак ни у фонтанама.

Да не би, којим случајем, испарио хлор из воде, па загадио

још и ваздух.

А и боље да грађани само испирају цеви од трихалометана.

Они ће то још додатно и платити.

Сигурност

Већина Панчеваца нема појма где је Улица генерала Петра Ара-

чића.

А како би онда тек знала да у дворишту једне од зграда у тој

улици постоји фонтана са базеном?

Међутим, уколико кажемо да је та локација у близини секс-

-шопа, онда ће свима бити јасно.

Ипак, оно што сви са сигурношћу и унапред знају, то је да по-

менута фонтана не ради.

Спортски колектив за
понос целе покрајине

Више нема никакве дилеме да Фудбал-
ски клуб Железничар  спада међу нај-
организованије и најуспешније спорт-
ске колективе у нашем граду. Попу-
ларна „дизелка” је прави хит, чудо које
превазилази оквире наше покрајине. У
тек окончаној сезони у Војвођанској
лиги група „Банат” Железничар је убе-
дљиво освојио прво место и пласирао
се у виши ранг – у Српску лигу. То је
трећа сезона заредом у којој је „чедо с
Мисе” постало шампион. Свака част!
Из Друге јужнобанатске лиге, корак по
корак, до трећег ранга такмичења!

Жељко Стајчић и његови саиграчи
одиграли су 30 утакмица, остварили
чак 17 победа и шест пута „ремизира-
ли”, а претрпели су само седам пора-
за. Више него довољно за убедљив
тријумф, за још једну сезону за пам-
ћење, за анале... Чак девет бодова ви-
ше од другопласираног Борца из Са-
кула... То може само „Жеља”!

Под руководством тренера Синише
Радуловића, али и тренера голмана
Владимира Растовића, у спортску
историју Панчева ушли су и момци
који су дали свој максимум и уткали
себе у успех. Комплетну сезону у дре-
су Железничара одиграли су: Дамир
Митровић, Бранислав Катанић, Не-
над Митић, Стеван Смедеревац, Жељ-
ко Ковач, Себастијан Чолак, Огњен

ФУДБАЛСКИ КЛУБ ЖЕЛЕЗНИЧАР – НОВИ СРПСКОЛИГАШ

„ДИЗЕЛКА” ПРОТУТЊАЛА И БАНАТОМ

Пештерац мрежу противничког голмана
затресао осам пута. Един Тахировић је
дао шест голова, Љубо Сарић пет, а  Ог-
њен Благојевић, Марко Тиодоровић и
Небојша Арбутина постигли су по три го-
ла. По једном су се у листу стрелаца упи-
сали и: Никола Скокна, Бојан Трипко-
вић, Зоран Матић, Себастијан Чолак, Да-
ријан Анђеловић и Славиша Павловић.

Железничар је у дебитантској сезони у
Војвођанској лиги група „Банат” пости-
гао 67 голова, а примио је 31. Љубитељи
најважније споредне ствари на свету у
нашем граду једва чекају средину авгу-
ста и почетак нове трке за бодове. У Срп-
ској лиги, бар у првој сезони, циљ „ди-
зелке” је опстанак међу најбољим клубо-
вима у Војводини.

Срећно, момци!
А. Живковић

ЗЗААВВРРШШ
ННАА

У уторак, 16. јуна, у БиХ почиње Свет-
ско првенство у мушичарењу. Пред-
ставници наше земље први пут ће уче-
ствовати на том елитном риболовач-
ком надметању. За нас Панчевце је
посебно важно то што ће наш суграђа-
нин Милан Мартић бити део те лепе
спортске приче.

Мартић је на недавно завршеном др-
жавном првенству убедљиво победио и
стекао право да се нађе у тиму који ће
представљати Србију на највећој свет-
ској смотри мушичара. Више од 150
учесника се пријавило за такмичење, а
они долазе из тридесет једне земље.

– С обзиром на то да је ово наше
прво такмичење на тако значајном

скупу, мислим да би пласман међу
100 најбољих био огроман успех за
мене лично, а све осим неког места
на зачељу било би веома добар ре-
зултат и за нашу земљу – изјавио је
Милан Мартић за „Панчевац” пре
пута у БиХ.

Фантастични услови који красе нама
суседну земљу, чисте реке и много ква-
литетне рибе (бодују се само уловљени
липљани и пастрмке) омогућују да му-
шичари из целог света покажу шта је
предност – умеће или новац (скупа
опрема). Планетарно првенство се за-
вршава 21. јуна, а од Мартића очекује-
мо лепе вести.

С. Д.

СВЕТСКО ПРВЕНСТВУ У МУШИЧАРЕЊУ

МИЛАН МАРТИЋ У ЕЛИТИ

У Великом Градишту је прошлог ви-
кенда одржан међународни турнир у
џуду, на којем је учествовало 250 мла-
дих бораца из Бугарске, Румуније и
Србије. Динамо је на том надметању
наступио са екипом од 27 чланова, ко-
ју је предводио тренер Љубомир Ста-
нишић. Поред 18 медаља, полетарке
су заслужиле пехар намењен најбољем
тиму, а судије на том турниру били су
такође наши суграђани – Петар Или-
јин и Миленко Крајновић.

Најсјајнија одличја су заслужили:
Матија Стојановски, Алекса Ђуровић,
Андријана Кртенић, Милица Секуло-
вић и Стеван Васиљевић. Сребром су
се окитили: Дејан Долинга, Микола
Мирковић, Филип Француз, Ђорђе Ја-
кимовски и Милош Стојановић, док су
бронзе зарадили: Никола Долинга,
Марија Стојановски, Андреј Ринковец,
Михајло Нунић, Милош Ђорђевић,

Владимир Богдановски, Немања Јури-
ца и Матеја Зубовић.

На Првенству Србије за млађе пио-
нире, одржаном у Пожаревцу, Динамо
је представљао Матија Павлов, који је
заузео пето место са скором од две по-
беде и два пораза.

У исто време у пољском граду Бјел-
ско Бјала одржан је Европски куп за
кадете, на којем је наступио Филип
Ринковец. Он је већ у првом колу изгу-

био од словеначког такмичара, па је
остао без медаље.

На турниру у Великом Градишту од-
личне резултате су остварили и члано-
ви ЏК-а Панчево.

Посебно су се истакли Александар
Лупулов и Милош Мандарић, који су
се окитили златним медаљама. Бронзе
су заслужили: Немања Нишић, Нина
Албијанић, Милена Вујовић и Ана Лу-
пулов. А. Ж.

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

ТАЛЕНТОВАНИ КЛИНЦИ


