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Секретаријат предложио
мере, а Градско веће их
једногласно усвојило

Чађ и честично загађење
угрожавају здравље грађана

Највећи број прекорачења
граничних вредности 
забележен је у јануару,
октобру и децембру

Секретаријат за заштиту животне
средине, урбанизам, грађевинске и
стамбено-комуналне послове недав-
но је поднео Градском већу извештај
о стању животне средине на терито-
рији града Панчева за 2014. годину.
Као и претходних година, службени-
ци Секретаријата поново су акценат
ставили на проблем аерозагађења.
Велика концентрација базне хемије,
близина индустријске зоне, непо-
вољни климатски услови, застарела
технологија, саобраћај, грeјање на
чврста горива, као и непоштовање
закона из области заштите животне
средине негативно утичу на стање
животне средине у Панчеву.

Према извештају сачињеном на
основу резултата мерења градског
мониторинг система и мерних ста-
ница Завода за јавно здравље, у зага-
ђењу ваздуха у Панчеву највеће уче-
шће имају честична загађења (чађ,
укупне суспендоване честице, чести-
це ПМ-10 и др.) и амонијак. Када је
реч о тзв. прашкастим материјама,
оцена надлежних градских еколога
јесте да се ниво те загађујуће мате-
рије мора смањити како би квалитет
панчевачког ваздуха био прихва-
тљив и усклађен с важећом закон-

ском регулативом. Највећи број пре-
корачења граничних вредности забе-
лежен је у јануару, октобру и децем-
бру. Према речима стручњака, при-
суство честица исто је као и прошле
године, а највише прекорачења било
је на мерном месту Стрелиште.

Акциони планови
У складу с тим, Секретаријат је
предложио низ активности које тре-
ба хитно предузети, а међу њима
има и оних који се могу уврстити у

рубрику „Веровали или не!”. Надле-
жни истичу да је неопходно да инду-
стрија стално планира и остварује
мере унапређивања процеса, склади-
штења, манипулације и транспорта,
како би се смањило загађивање ва-
здуха. У Секретаријату сматрају да
се наведене мере морају спроводити
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рења нису уврштена у овогодишњу
анализу јер није био прикупљен ва-
лидан број узорака, тј мерења. Тако
да се Панчевци и на њих не могу
ослонити.

Друга небулоза је да се у случају
повећаног загађења треба ограни-
чити употреба индивидуалног ауто-
мобилског превоза у угроженим де-
ловима града или целом граду.

И трећа, можда најбестиднија ме-
ра гласи – „потребно је смањити или
потпуно обуставити индивидуално
загревање чврстим горивом у угро-
женом периоду или током читавог
дана и прећи на алтернативнији
енергент (гас и струја)” и уколико и
поред свих наведених и спроведених
мера и даље опасне материје угро-
жавају здравље људи, „неопходно је
вршити селективно и поступно зау-
стављање погона у индустрији по до-
говору и унапред створеном плану.”

А индустрија?
Дакле, град подржава тезу да су гра-
ђани криви за загађење и да треба да
им се забрани грејање на дрва и угаљ
кад алармантно скоче вредности че-
стица и чађи. Или, ако желе да се гре-
ју, могу да пређу на скупље енергенте,
наравно о свом трошку, без помоћи
Града и државе (мисли се на енергет-
ске субвенције). А крнтије од погона у
јужној зони могу несметано да раде,
као да индустрија нема учешћа у
укупном загађењу ваздуха честицама.

Поставља се питање зашто Град не
затражи мерења загађивача, нека се
упореде резултати и утврди ко је нај-
већи дистрибутер чађи и прашка-
стих материја. Јавна је тајна да се у
Енергани и даље као енергент кори-
сти чврсто гориво (не тако често), а о
застарелости и технолошком поср-
нућу фабрике ђубрива сулудо је и го-
ворити. З. Станижан

Бајкери дефиловали
Панчевом
» страна 33

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

СМРЗАВАЊЕ ИЛИ ПРЕЛАЗАК НА СТРУЈУ ИЛИ ГАС?
свакодневно и дугорочно и да су са-
ставни део Упутства за поступање у
ситуацијама прекомерног загађења у
Панчеву. Поред тога, неопходно је
спровести гасификацију и обновити
дотрајали возни парк јавних преду-
зећа.

Опасне идеје
Међу интересантним или боље рећи
небулозним предлозима издвајају се
три. Први се односи на то да се гра-
ђани, у случају енормних загађења, о

нивоу отрова у ваздуху које мери За-
вод за јавно здравље мобилном мер-
ном станицом, могу информисати
на сајту www.pankeo.rs, који узгред
већ годину дана показује мерења у
Брчком. С друге стране, анализатори
градског мониторинга више су у ква-
ру него што раде, па зато многа ме-



цима „Прве” телевизије и компаније
Б92. Уместо радија с тим називом,
на фреквенцији коју он заузима сада
се чује само музика која се пушта с
компјутера.

Свесно убијање некада мега попу-
ларне „деведесет двојке” било је теме-
љено и трајало је дуго. Новим газдама
те медијске куће прво је засметао
„Пешчаник”, па онда „Утисак неде-
ље”. Ни то им није било довољно, па
су забранили „Инсајдер”, а вести, не-
када окосница информативног про-
грама, већ дуже време су бледа сенка
у односу на раније године. Узданице
садашњих власника „деведесет двој-
ке” су ступидарије попут „Булевара”,
серија „Пријатељи”, „Луд, збуњен,
нормалан” и квиза „Златна рибица”.
За јесен се најављује и приказивање
новог серијала „Великог брата”, па ће
забава бити потпуна.

У овом ипак има неке више, ко-
смичке правде: нови власници Б92
намерно су упропастили ту медијску
кућу и потпуно избацили или свели
на минимум све озбиљније политич-
ке садржаје да би направили изузет-
но гледану комерцијалну станицу,
која је требало да буде копија „Прве”
телевизије. Међутим, у томе нису ус-
пели, о чему сведоче све чешће наја-
ве да желе да је продају због слабе
гледаности и слушаности и изузетно
ниског рејтинга.

Ако ништа друго, бар су показали
да желе да испоштују захтев групе не-
кадашњих новинара и оснивача „де-
ведесет двојке” да та медијска кућа
сада промени назив, јер са некада-
шњим Б92 више нема ништа зајед-
ничко. Уместо тог назива, радио се
сада зове „Play”, a има наговештаја да
ће се ускоро тако звати и телевизија.

Питање за крај: да ли се сећате ка-
да сте последњи пут чули добар по-
литички виц? У Србији Александра
Вучића и Томислава Николића могу-
ће је насмејати се због „ваздуплохо-
ва” и сличних „бисера” челника вла-
дајућег режима само уз емисију „24
минута” Зорана Кесића. За њу је тре-
нутно у току летња пауза, а видећемо
да ли ће наставити да се емитује од
септембра. Ако се садашњим вла-
сницима „деведесет двојке” и та
емисија учини превише радикал-
ном, на Србију ће пасти потпуни ме-
дијски мрак. М. Г.

Будале
Не треба ништа мењати у Србији, овде је све супер. Пуним капаци-
тетом, с бар 200 одсто снаге када је у питању број запослених, раде
институције и установе. Једнако државне и локалне, мада упослени
у главној панчевачкој кући – Градској управи – ових дана то „не-
што” чине само до 14 сати, због врућина.

Истовремено, неимари из јавних предузећа су заслужили да им се
доделе ударничке значке! Ево праве прилике за то, јер је одлуком
Владе Србије с улица склоњена гомила оних ликова у иритантним
наранџастим униформама што су скупљали ђубре и празнили кан-
те. Они су, гарант енд скоро проваљено, на незаконит начин обезбе-
дили те безвезне уговоре о привремено-повременим пословима, да-
леко им лепа кућа и студентска задруга. За то време, чиниоци тру-
ста неимарских мозгова, чији је посао да понекад, кад им се „јави”
да у пребукирану канцеларију администрације треба да сврате, ис-
пијају кафе и комуницирају: срк, срк, цццц, цццц, ух, ох, ох, бум.
Паљба! Кућама. Николићу – медаље енд ордење.

Савршено је и у нашој секуларној држави, у којој су верници
одвојени од Апарата. Рецимо, млади пар православне вероиспове-
сти који жели да се пред Богом закуне у вечну љубав не мора много
да размишља, ценовник и путања новца су јасни: посебно треба пла-
тити свештеника, цркву и таксу за венчање, укупно око 15.000 дина-
ра. Ситница, која будала још на дан што не би требало више никад
да се деси у животу размишља о тричаријама типа марке, фунте и
долари. И еври и динари. Нормално, „испорука” је у кешу, одмах.

Морамо овде подвући да је суштина секуларности у томе да је цр-
ква одвојена од државе, да се у овом случају строго поштује тај ка-
нон, те да нико не треба да се боји оне фантазије о обавезним фи-
скалним рачунима. Боговски.

Кад смо већ код свадби, знате ли да велика већина власника ка-
фана и ресторана у којима се одигравају прославе удара легитимни
рекет: сви фотографи што овековечавају те лепе тренутке, ако хоће
да раде, морају да им исплате од једног до два еврића за сваку про-
дату фотку, па се по том основу у газдином буђелару скупи неколи-
ко стотина јединица европске валуте. Неопорезованих. Фантастич-
но, потпуно будаласто.

Е, сад, то треба надоместити: узми, бре, паре од оних силних бу-
дала-пензионера, шта ће им – ем су се одавно поженили и поудава-
ли, ем имају, ко крезови, државну сигурицу, а ништа не раде. Џаба-
лебаре. Троше вишак времена, и то толики да свакодневно шпарта-
јући по граду траже најјефтиније млеко у супермаркетима, а леба
по пекарама купују јуче за данас. Мислим, узимају јучерашњи. И то
упола цене. Безобразлук. И онда само једу, једу, једу... Они што има-
ју зубе. У ствари, шта ће им и зуби: кад се јучерашњи леба потопи у
млеко – милина за непце, довољно је прогутати. Прелепо!

Гори од пензоса су само смарачи из слободних медија, тзв. неза-
висни новинари, о којима смо писали икс пута, али не можемо да
их заобиђемо ни сада – смарају, брате. Шта би они: да криииитику-
ју, да опсервиииирају, да истрааааажују, да им се продају акције њи-
хове фирме која успешно раааади, да буду прооооофесионални...
Будале.

Глупљи од њих могу да буду само челници владајућих странака
које не покушају да на аукцији купе, на пример, „Панчевац”. Ем не
платиш то што си купио („биће, мајке ми, батице”), ем имаш свој
билтен пред изборе. Лепо ће да пише у новинама, на свим страна-
ма, од насловнице до завршне, за кога треба да се гласа, па нек чо-
век буде идиот, будала, да му на биралишту задрхти рука.

Нестварно нам је! Супер!
И ускоро, у августу, они покварењаци из „Њуз нета” и Кесић, што

као траје само 24 минута, доћи ће да нам држе зајебантска предава-
ња и покваре нам идилу.

Будале.

култура, јер би се акроним у супрот-
ном завршавао са АНУС и могао да
асоцира на анални отвор. Што баш и
не би било згодно.

Елем, ту се циркус не завршава.
Убрзо после одлуке војвођанског
парламента о оснивању ВАНУК-а,
странка „Трећа Србија” поднела је
Привредном суду у Новом Саду при-
јаву за упис у судски регистар Висо-
коакадемског новосадског уједини-
тељског клуба! Скраћено – ВАНУК.

Трећесрбијанци, према речима
Мироја Јовановића, човека сликови-
тог имена и потпредседника ове
странке, настале издвајањем из По-
крета „Двери”, желели су овиме, на-
водно, да обележе век од присаједи-
њења Баната, Бачке, Барање и Срема
Краљевини Србији. С друге стране,
потенцијални академици сматрају
да је реч о неозбиљном трику, како
би се регистровала установа ВАНУК,
пре правог покрајинског ВАНУК-а!

Уколико се решење ипак пронађе
и региструју оба ВАНУК-а, биће то
јасан сигнал и другима у Србији, о
чему смо у „Панчевцу” писали још
2003. године. Тако би могло да се до-
годи да ускоро добијемо и иниција-
тиве за оснивање, на пример, Сан-
џачке (СЏАНУК), Крајинске (КА-
НУК), Пиротско-врањске (ПИВА-
НУК), Доњо-заплањске (ДОЗАНУК),
а зашто не и Јужнобанатско-панче-
вачке академије наука, уметности и
културе (скраћено: ЈУПАНАНУК).

На тај начин бисмо постали прва-
ци света и у једној научној дисци-
плини: по броју академика по глави
становника.

И на глави становника.

З. Сп.

Нема више Б92
Против диктатуре Слободана Мило-
шевића некада су се борили Студио Б,
Б92, „Време”, „Наша Борба”, „Бета”,
„Глас Америке”, Би-Би-Си, Радио
Слободна Европа... У Србији Алек-
сандра Вучића и Томислава Николи-
ћа од пре неколико дана више нема
ниједног опозиционог медија.

Оно што није успело бившем чел-
нику социјалиста – да ућутка Радио
Б92, пошло је за руком грчкој ком-
панији „Антена”, садашњим власни-

На глави 
становника

Покрајински циркус са оснивањем
академије наука, који траје већ до-
брих 13 година, никако се не завр-
шава. За почетак тог смешног позо-
ришта, подсетићемо, добар део за-
слуга иде и на рачун нашег тада-
шњег, панчевачког народног посла-
ника у Скупштини Војводине др
Драгољуба Живковића. Хтео човек
да буде академик, па то ти је. А по-
што му то са Српском академијом
наука (САНУ) никако није полазило
за руком, гурао је да се оснује иста та-
ква, Војвођанска академија (ВАНУ).
Идеја је пала на плодно аутономашко
тле, а шансу да се оките титулом ака-
демика ту су видели и многи други
покрајински медиокритети. И тако,
октобра 2003. године направи се
ВАНУ.

Међутим, не лези враже, Уставни
суд је децембра 2013. године све то
прогласио супротним Уставу! Тиме
се аутономашко-академске амбици-
је, дакако, нису смириле, па је по-
крајинска власт (читај: ДС, ЛСВ и
СВМ) недавно, да се Власи не досе-
те, основала невладину организаци-
ју, то јест јавну установу, назвавши
је Војвођанска академија наука,
уметности и културе, скраћено –
ВАНУК.

Из очигледних разлога, у име но-
ве Академије, није уденут спорт, већ

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Налево равнај с’, „ђеврек” на небу!

Прошлог викенда, на кеју

Снимио Никола Стоилковић
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• Албанци су Косово узели од нас на реверс. Кад се послуже, вра-
тиће нам га!
• За Србију не важи грчки сценарио. За нас се пише нови!
• У земљи у којој и зидови имају уши сваки разговор је транспа-
рентан.
• Наше друштво је добро организовано. Нарочито оно у ћошку!

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

МАЂАРИ ПОДИЖУ ЗИД НА ГРАНИЦИ СА СРБИЈОМ. СА ЈЕДНЕ

СТРАНЕ ЋЕ ДА ПЛАЧУ ОНИ, А СА ДРУГЕ СТРАНЕ МИ!

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

ППиишшее::  ССиинниишшаа  ТТрраајјккооввиићћ

Четвртак, 23. јул 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 



Oд 2. до 6. септембра у на-
шем граду биће приређено
друго издање „Панчево
филм фестивала” (ПАФФ) –
интернационалног такми-
чарског фестивала ауторског
дугометражног и кратког
филма. Филмске пројекције
биће организоване на више
локација у граду, и то у
оквиру шест филмских про-
грамских целина (такмичар-
ске, ревијалне, ауторске и
тематске), а биће одржани и

разноврсни пратећи садржа-
ји (концерти, трибине, пре-
давања, радионице, изло-
жбе).

„Једна од мисија фестива-
ла јесте и да представи, ис-
тражи и прошири идеје и
питања шта све кинемато-

графија данас може да буде
и да уради, као и да, кроз
присуство младих таленто-
ваних аутора на фестивалу,
промовише и пружи подр-
шку новој генерацији филм-
ских уметника”, наводи се у
саопштењу организатора до-
гађаја.

Оснивачи ПАФФ-а су ре-
дитељ Огњен Главонић и ди-
ректорка фотографије Татја-
на Крстевски, а они и други
филмски радници и уметни-

ци реализоваће тај фестивал
у сарадњи с Културним цен-
тром и Домом омладине
Панчево.

Програм другог ПАФФ-а
презентован је на филмском
фестивалу на Палићу у сре-
ду, 22. јуна. Д. М.

Четвртак, 23. јул 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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Пуне руке посла за
Службу хитне 
медицинске помоћи

Вода, шешир и хлад
обавезни

Високе температуре које су у
протеклих десет дана погодиле
Србију, па и наш град где је
ових дана термометар бележио
и 40 степени, не пријају ни
здравима, а посебно су угроже-
ни болесни и стари људи. Због
тога су лекари Службе хитне
медицинске помоћи послед-
њих дана имали пуне руке по-
сла најчешће због колапса на
јавном месту. Како смо сазнали
од др Мирослава Тепшића, на-
челника те Службе, лекари
дневно збрину од петоро до де-
сеторо људи на отвореном, а по-
већан је и број кућних посета.

– Збрињавали смо пацијен-
те који су доживели мождани
и срчани удар и морам да на-
поменем да је било и неколи-
ко напрасних смрти због на-
ведених тегоба. Међу тим па-
цијентима било је, нажалост,
и младих особа од четрдесе-
так година – рекао је Тепшић.

Он је објаснио да врућине
не пријају особама које болују
од бубрежних болести, карди-
оваскуларним и неуроло-
шким пацијентима, а висока
влажност ваздуха удружена с
тропским темепратурама фа-
тална је за астматичаре. Пре-
ма Тепшићевим речима, сви
који болују од наведених бо-

КАКО ПРЕЖИВЕТИ ТРОПСКЕ ВРУЋИНЕ

УГРОЖЕНИ И ЗДРАВИ И БОЛЕСНИ

лести изложени су варијаци-
јама електролита у крви и гу-
битку течности, а њихова те-
рапија онемогућава органи-
зму да адекватно одговори на
појачано знојење.

– За њих је изузетно важно
да избегавају директно деј-
ство сунца и да бораве у рас-
хлађеним просторијама. Кли-
ма-уређаји би требало да буду
подешени на десетак степени
разлике у односу на спољну
температуру, а они који их
немају, треба да замраче собе
– поручује доктор.

Како би лакше поднели
екстремно високе температу-
ре, др Мирослав Тепшић са-
ветује грађанима да у току
дана више пута квасе лице и
врат, да се туширају и конзу-
мирају хладне напитке. Тако-
ђе, препоручује се мањи унос
алкохола и кафе јер поменути
напици убрзавају губитак теч-
ности. Доктор напомиње да и
храна коју уносимо треба да
буде хладна, уз више воћа и
поврћа. Уколико боравимо
напољу, како саветује Теп-
шић, неопходно је бити у хла-

Расхлађивање је један од приоритета када жива у термометру „полуди”

довини, носити течност, ше-
шир и лагану одећу светлијих
боја.

Наш саговорник је скренуо
пажњу родитељима да воде
рачуна о малој деци јер су
она (посебно малишани до
две године) угрожена услед
јаког дејства светлости јер не
знају да брину сами о себи.
Доктор је апеловао и на купа-
че да воде рачуна приликом
боравка у води јер су у по-
следње време утапања врло
честа.

И. Предић

На недавно завршеном Пр-
венству Србије за млађе ка-
тегорије у Београду ПК „Ди-
намо” потврдио је да има
одличну генерацију такми-
чара на које може да рачуна
у будућности. Младе плива-
че су предводили тренери
Влатка Комленац и Живко
Паранос.

У групи млађих пионира
истакла се Вања Грујић, која

је освојила четири одличја.
Три пута се попела на најви-
ши степеник победничког
постоља, a једном je била

друга. Дуња Нишић је била
друга на 100 м делфин и
трећа на 200 м краул. Мари-
ја Димковић је заслужила
бронзу на 200 м мешовито.
Ана Бисак је у трци на 100 м
прсно заузела друго место.

Прошлог викенда главни
град наше земље био је до-
маћин и кадетима, јуниори-
ма и сениорима. Из 40 клу-
бова надметало се 326 так-

мичара, а Наташа Праскало
је била трећа кадеткиња по-
сле наступа на 200 м леђно.

С. Д.

НАДМЕТАЊЕ МЛАДИХ ПЛИВАЧА

Динамовци одлични
и у престоници

ААЊЊАА  ННААЈЈУУССППЕЕШШННИИЈЈАА  ККААДДЕЕТТККИИЊЊАА

Наша млада суграђанка Ања Цревар блистала је и на

Првенству Србије.

Она је као кадеткиња била најбоља у апсолутној кате-

горији на 100 и 200 м делфин, као и на 200 м леђно. У

најјачој конкуренцији на 200 и 400 м краул заузела је

друга места. Зато и не чуди што је проглашена за најбо-

љу такмичарку у групи кадеткиња.

УСЛЕД НЕСТАНКА ВОДЕ У ДЕВОЈАЧКОМ БУНАРУ

Одложена Колонија 
у Песку

ПЕТА НОВОСЕЉАНСКА ГУЛАШИЈАДА

„Бангул” у недељу

Иако је било планирано да
Ликовна колонија „Делиблат-
ски песак” буде одржана од
25. јула до 3. августа, председ-
ништво Културно-просветна
заједнице било је принуђено
да одложи њен почетак. Како
је наведено у саопштењу од
понедељка, 20. јула, услед
енормно високих температу-
ра, у излетишту „Девојачки
бунар” пресушили су бунари и
готово да нема пијаће воде у
систему локалног водовода.

„Будући да је зграда Ликов-
не колоније такође остала без
воде, иако су припреме за одр-
жавање Колоније успешно оба-
вљене, Културно-просветна за-
једница, као организатор ма-
нифестације, крајње невољно
је донела одлуку да се почетак
47. Колоније ’Делиблатски пе-
сак’ одложи на извесно време

док се ситуација са снабдева-
њем водом не нормализује”,
наводи се у обавештењу.

Наиме, Стојан Бошков, пред-
седник КПЗ-a, каже да је дошао
до сазнања да је један бунар у
Девојачком бунару сасвим пре-
сушио, а да се други користи са
60 одсто капацитета. Организа-
тори су проценили да је сувише
ризично приређивати колонију
под таквим околностима, по-
себно када се зна да су и за да-
не који су пред нама најављене
високе температуре.

Одлука о одлагању донесе-
на је дан пре најављене кон-
ференције за медије на којој
је јавности требало да буде
предочено који ће аутори уче-
ствовати у том догађају и по
чему ће се овогодишња мани-
фестација разликовати од
претходних. Д. М.

Пето такмичење у прављењу
јунећег гулаша „Бангул
2015” биће одржано у неде-
љу, 26. јула, у Новом Селу и
то у години када Новосељани
обележавају велики јубилеј –
250 година од оснивања ме-
ста. Двочлане екипе ће заузе-
ти позиције у центру села на
означеном месту, а старт за
спремање овог банатског

специјалитета заказан је за 9
сати.

Организатори из Удружења
„Банатски троугао” обезбедиће
мајице и хлеб, док ће учесници
доносити јунеће месо и зачине
по личном избору. Најукусније
гулаше бираће стручни жири, а
најбољима, поред пехара и за-
хвалница, следе вредне и ау-
тентичне награде. М. Ј.

ПРЕДСТАВЉЕН ДРУГИ ПАФФ

Рај за филмофиле

Двадесети „Дани дружења”, у
организацији Месне заједни-
це, Дома културе, удружења и
спортских клубова, као и сва-
ке године, биће одржани за
викенд крајем јула и почет-
ком августа, односно у перио-
ду између две сеоске славе.

Први догађај заказан је за
недељу, 26. јул, када ће се од
13 сати у парку кулинари так-
мичити у припремању овчијег
гулаша. Три сата касније на
стадиону ће почети рагби тур-
нир, а од 17 сати у Шах клубу
„Код Терзе”, у Летњој улици,
такмичиће се мајстори древне
игре на 64 поља.

У понедељак, 27. јула, од 17
сати, на Тргу неолита биће
уприличено једно необичнијих
надметања, специфичних за
старчевачку манифестацију –

такмичење у спорој вожњи. Тур-
нир у доминама је на програму
од 19 сати у Клубу инвалида ра-
да. Наредног дана, у 18 сати „за-
котрљаће” се „Ролеријада”, два
сата касније снажни и одважни
момци ће у пабу „Неолит” оба-
рати руке, а увече ће чувени
шансоњер Жељко Тођераш при-
редити романтичне тренутке уз
акустичну гитару. Први сегмент
програма биће заокружен у сре-
ду, 29. јула, турниром у боћању
од 19 сати, док ће момци из
банде „Боеми” од 21 сат, на Тр-
гу неолита, староградским ну-
мерама подгрејати атмосферу
уочи славе Огњена Марија.

А права узбуђења тек тада
крећу, уз напомену да је свако
ко жели да учествује у наведе-
ним такмичењима више него
добродошао. Ј. Ф.

ПОЧИЊУ ЈУБИЛАРНИ „ДАНИ ДРУЖЕЊА”

Од недеље у Старчеву креће журка



– Сведоци смо да коалиција
СНС-а и ДС-а, са својим
привесцима, која је на вла-
сти у Панчеву, не чини ама
баш ништа за добробит гра-
ђана Панчева. Просто је за-
чуђујуће како немају ни
идеју да треба нешто да ра-

де и ураде. Они не схватају
да власт и институције по-
стоје због народа, већ се по-
нашају као да народ постоји
због власти. Буџет се трети-
ра као бунар из кога се но-
вац само троши, а не улаже
се у развој – рекла је Смиља-
на Гламочанин Варга, чла-
ница председничког коле-
гијума СРС-а, на конферен-
цији за новинаре одржаној у
среду, 22. јула.

Она је посебно критико-
вала рад и поступке Павла

Раданова, доскорашњег гра-
доначелника, за кога је ре-
кла да га није „занимао ни
глас народа, ни иницијативе
одборника”, већ се, по соп-
ственом признању, бавио
„унутарпартијским обрачу-
нима и рашчишћавањем

места на посланичкој листи
за себе, злоупотребљавајући
свој положај”, а сада „осни-
ва групу грађана с којом ће
изаћи на изборе”.

Овом приликом предста-
вљен је и нови председник
панчевачког Градског одбо-
ра СРС-а. Пошто је Васили-
ју Минићу истекао мандат,
за новог председника име-
нован је Слободан Мрђен,
професор физичког васпи-
тања и досадашњи потпред-
седник овог органа.

„Градски одбор Демократ-
ске странке Србије противи
се приватизацији и гашењу
локалних медија које спро-
води власт у сагласности са
Европском унијом. Панчево
ће најављеном приватиза-
цијом локалних медија из-
губити симболе своје препо-
знатљивости: РТВ Панчево
и најстарији недељник на
Балкану – ,Панчевац’”, каже
се у саопштењу ове странке,
које је посвећено ситуацији
у медијима.

Ова странка подсећа да
важећи Устав дозвољава ло-
калним самоуправама да
оснивају медије, али им но-
ви Закон о јавном информи-
сању то право ускраћује, као
и да је Уставном суду још
септембра 2014. године
предата Иницијатива за
оцену уставности поменутог
прописа, али се он о томе
још увек није изјаснио.

Парадокс је, подвлачи
ДСС, да се право које нема-
ју локалне самоуправе „даје
Националним саветима ма-

њина”. Тако ће се, на при-
мер, догодити да „у Бујанов-
цу Национални савет Алба-
наца формира РТВ, која ће
програм емитовати искљу-
чиво на албанском језику, а
Срби, који чине 34 одсто
становништва, остаће због
накарадне одлуке репу-
бличке власти без локалне
општинске телевизијске и
радио-станице”.

„Брисел није тражио по-
влачење државе из медија,
већ транспрентност власни-
штва и финансирања, али
смо добили закон који до-
звољава прикривено вла-
сништво медија. Јасно је да
су ови закони донети не да
би медији били слободни
него управо супротно, да би
се држава протерала из ме-
дија и тај простор отворио
за прикривене власнике из
оф шор зоне. Тако се отвара
простор да медијска удру-
жења блиска властима деле
новац свих грађана кроз
пројектно финансирање”,
тврди ДСС.

„Група грађана ,Ново лице
Омољице’ залаже се за завр-
шетак изградње канализа-
ције, бесплатан превоз за
средњошколце, решавање
питања Парка природе По-
њавица, завршетак изград-
ње спортског центра, из-
градњу трим стазе у Тито-
вом парку, изградњу бици-
клистичке стазе према Ива-
нову, уређење постојећих и
постављање нових дечјих

игралишта, санацију посто-
јећих спортских терена и
већу подршку удружењима
грађана и спортским клубо-
вима”, каже се у саопштењу
Сање Симић Мијатовић, но-
сиоца листе ове групе грађа-
на на изборима у Омољици.

Притом, девет кандидата
те групације подсећа да је
реч о изборима „на којима
се гласа за имена и прези-
мена, а не за политичке
партије” и указе да је у ме-
сној заједници, у којој се од-
вија свакодневни живот,
власт најближа грађанима,
као и да је само ту тај однос
непосредан и директан.

„Како је могуће да мушки руко-
метни клуб управља спортском
халом у Јабуци већ осамнаест
година, а халу је градило село
самодоприносом за потребе и
на корист свих мештана? Поче-
ли су са управљањем још 1997.
године и кад год би се мењала
власт, руководство мушког ру-
кометног клуба прелазило је у
редове нове власти и наставља-
ло са својом несавесном и ухо-
даном праксом управљања ха-

лом и убирањем прихода који
она доноси од изнајмљивања
термина и издавања простора за
ресторан у холу хале. Притом за
све ове године откад управљају
халом нису поднели ниједан ва-
љан финансијски извештај. По-
ред свега тога, ниједном нису
одржали годишњу скупштину
сопственог клуба, нити легално
изабрали руководство. Али, то
нелегално руководство у прија-
тељским је односима са одређе-

ним руководећим људима из
прошле и садашње општинске
власти”, каже се у саопштењу
Српског покрета „Двери”.

Тај покрет тврди да хала
„доноси приход од преко
100.000 динара месечно”, а у
„чудним финансијским изве-
штајима” толика добит се ис-
казује за целу годину и све је
то на штету становника Јабу-
ке. „Двери” подсећају и да за-
кон прецизно каже да „јавном

имовином, а хала то јесте, мо-
гу управљати само јавно-ко-
мунална предузећа”.

Када буде у прилици да од-
лучује, каже ова странка, за-
лагаће се да се једним делом
прихода добијеним од хале
„помогне свим спортским
клубовима у Јабуци, а да се ве-
ћи део уложи у изградњу
спортске инфраструктуре”, о
чему би требало да одлучи ве-
ћина мештана тог села.

ПОЛИТИКА
Четвртак, 23. јул 2015.
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Страну припремио

Зоран
Спремо

„НОВО ЛИЦЕ ОМОЉИЦЕ”

Гласајмо за људе, а
не партије

СРПСКИ ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

Чија је јабучка хала?

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

Мрђен нови 
председник

Листу Социјалдемократ-
ске странке у Омољици,
поред њених чланова, чи-
не и људи који су „истих
политичких опредељења
и који сматрају да би на
месне заједнице требало
пренети веће надлежно-
сти”, истакао је Срђан
Миковић, председник
Градског одбора ове
странке, на конференци-
ји за новинаре одржаној у
уторак, 21. јула.

– Управо у Омољци се
надамо да ће доћи до про-
мене расположења самих
грађана, јер су наши кан-
дидати у више мандата
успешно водили савет
Месне заједнице и омогу-
ћили да ово место буде
узор околним селима, па
чак и граду – рекао је Ми-
ковић, детаљно набрајају-
ћи све оно што је урађено
током претходних година.

Он је истакао да је ова
Месна заједница својевре-
мено располагала са 35
милиона динара годишње,

што из покрајинског, што
из градског буџета, док се
то за 2014. годину „свело
на 10 пута мању количину
средстава”.

– Излазимо на изборе,
пре свега да помогнемо
селу, а с друге стране и да
се припремимо за идуће
локалне изборе, где оче-
кујемо да се промени од-
нос према житељима се-
ла, јер ту живи 40 одсто
становника и дужност је
Града да обезбеди равно-
меран развој – додао је
први човек СДС-а.

Као приоритете за Омо-
љицу у овој странци исти-
чу радове на канализаци-
ји и гасификацији, као и
асфалтирање путева, ре-
шавање проблема депо-
није, Поњавице... 

Према њиховим речи-
ма, ипак је најважније да
се промени начин одлу-
чивања, врати надле-
жност и другачије распо-
лаже буџетским средстви-
ма Града.

Кампања за предстојеће ло-
калне изборе за Месну зајед-
ницу у Долову ушла је у завр-
шну фазу. Током претходних
дана највреднији су били чла-
нови Српске напредне стран-
ке, а акценат је овога пута ста-
вљен на здравље и спорт, па је
најпре у среду, 15 јула, Долово
посетио Предраг Перуничић,
државни секретар за спорт у
републичкој Влади, који је
отворио турнир најмлађих ка-
тегорија рукометаша, пово-
дом обележавања 50 година
постојања РК-a „Долово”. Том
приликом Перуничић се освр-
нуо на будућу стратегију о
спорту, а здраво тело и здрав

дух била је тема и неколико
дана након тога, у петак, 17.
јула, на локалном фудбалском
терену, када је савет за спорт
Градског одбора СНС-а орга-
низовао бесплатан тренинг
борилачких вештина и корек-
тивне гимнастике.

И савет за здравство панче-
вачких напредњака имао је
неколико акција. Најпре је у

суботу, 18. јула, уприличен
својеврстан базар здравља на
коме су мештани могли да
провере своје опште здрав-
ствено стање. Превенција рака
дојке била је тема трибине ко-
ја је одржана у уторак, 21. ју-
ла, а на њој су говорили докто-
ри Слободан Овука и Сава
Стајић. Након предавања при-
паднице лепшег пола су могле
и да обаве клинички преглед
дојке.

СНС ће и у наредним дани-
ма наставити акције, а у петак,
24. јула, очекује се долазак
Данила Голубовића, државног
секретара за пољопривреду,
који ће обићи неколико га-

здинстава и разговарати с по-
љопривредницима.

Подсетимо, у трци за власт
у том селу са својим листама
учествују и СПС, ЛСВ, СДС и
група грађана „Волим Доло-
во”, који су такође својим ак-
цијама презентовали виђење
свог места, о чему ће Доловци
у недељу дати свој суд.

Н. Р.

Док се у околним панчевачким селима
обављају пољопривредни, у Долову и
Омољици су актуелни такозвани предиз-
борни радови. Празник демократије, ка-
ко то воле да кажу теоретичари полити-

ке, у ова два наша насеља стигао је када
му време није: ем је лето, ем нам је до-
шао и тропски талас. И док се у осталим
селима увече освежавају хладним пићи-
ма, у Долову и Омољици је освежење до-

шло у обличју страначких првака, функ-
ционера и активиста. Још када би испу-
нили делић онога што обећавају, увере-
ни смо да би сељани 26. јул, дан избора,
прогласили за нову сеоску славу.

ИЗБОРИ КАДА ИМ ВРЕМЕ НИЈЕ

ТРОПСКИ ПРАЗНИК ДЕМОКРАТИЈЕ

ПРЕДИЗБОРНА ДЕШАВАЊА У ДОЛОВУ

Наставак врућег лета
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Променити однос 
према селу

У четвртак, 16. јула, Коми-
сија за спровођење избора
објавила је коначне листе за
изборе скупштина месних
заједница у Долову и Омо-
љици. У прошлом броју пи-
сали смо о доловачкој ситуа-
цији у којој се за 15 места
надмеће 47 кандидата из че-
тири странке и једне групе
грађана.

Слика у Омољици је не-
што другачија. За месну
скупштину пријављено је
чак 56 кандидата, а на избо-
ре самостално излазе само
три партије: Српска напред-

на странка с пуном листом
од 15 имена, Социјалистич-
ка партија Србије са 12 и
Лига социјалдемократа Вој-
водине са шест кандидата.
Интересантно је да су преда-
те чак две листе група грађа-
на: једна под називом „За-
једно за Омољицу”, на којој
се налази 11 имена, а окупи-
ла их је Социјалдемократска
странка, и друга под именом
„Ново лице Омољице”, с де-
вет кандидата. Пред бирачи-
ма ће се, међутим, појавити
и троје мештана који су до-
били подршку својих ком-

шија и наступаће потпуно
самостално, па се може сте-
ћи утисак да на овим сео-
ским изборима групе грађа-
на коло воде.

Укупно 5.612 житеља овог
села с правом гласа, у неде-
љу, 26. јула, изаћи ће на че-
тири бирачка места, а на
оном под бројем 21 (Омољи-
ца 1) моћи ће да бирају из-
међу чак 20 кандидата.

Најагилнија у представља-
њу предложених чланова
скупштине ове месне зајед-
нице била је Српска напред-
на странка. Током протекле

недеље тамо је на трибини
говорио др Слободан Овука,
док је у среду, 22. јула, Савет
за спорт СНС-а је организо-
вао разговор о проблему
наркоманије, а уводничари
су, поред Зорана Рајачића,
председника овог Савета, би-
ли и др Горан Силановић и
Драган Лукић из Службе
хитне помоћи.

За четвртак, 23. јул, када
овај број новина већ буде
пред читаоцима, трибину у
Омољичком Дому пензионе-
ра је најавила и Социјали-
стичка партија Србије.

ОМОЉИЧКИ ПРЕДИЗБОРНИ ДАНИ

Групе грађана коло воде

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ

Накарадна 
приватизација медија



а као главни разлог наведен је пожар
на отвореном базену, због чега он није
радио, па је изгубљен део прихода.
Друга неповољна чињеница јесте то
што су клубови редовно користили ха-
лу, затворени базен и теретану, а нере-
довно плаћали те услуге, па ни неко-
лико ребаланса из којих је покривана
разлика између прихода и расхода ни-
је било довољна да „Младост” пози-
тивно заврши прошлу годину.

„Водовод” је 2014. имао губитак од
13 милиона динара, али то није нео-
чекивано јер то предузеће има огром-
на основна средства на која се обра-
чунава висока амортизација, па по-
слује с мањком још од 1989. године.
Љиљана Станковић, директорка „Во-
довода”, оценила је да је упркос томе
претходна пословна година била бо-
ља од 2013. јер је и губитак био мањи.
Додала је да су пословање 2014. опте-
рећивала и велика ненаплаћена по-
траживања у висини од 543 милиона

„Зеленило”, „Водовод” 
и „Младост” исказали
очекиване губитке 
у пословању

„Грејање” дужницима 
нуди опрост камате за
уплату целокупног 
потраживања

Градски буџет је у првој половини
године приходовао 33,5 милиона ди-
нара мање него што је планирано, а
рекло би се да је највећи проблем у
слабијој наплати комуналних при-
хода који су нижи за 58 милиона од
планираних. Овакав закључак са
седнице Градског већа одржане у
уторак, 21. јула, могао би бити само
нагађање новинара у недостатку об-
јашњења надлежних. Наиме, већ ду-
же време локална власт има обичај

ХРОНИКА
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Време годишњих одмора увелико
траје, као и летњи распуст. Иако но-
вац диктира евентуални одлазак из
Панчева, постоје људи који брижљи-
во планирају како ће неко време про-
вести ван посла и препустити се да-
нима без обавеза. Зато и не чуди, без
обзира на кризу, што још увек има
наших суграђана који одлазе на мо-
ре, у неку од бања или посећују пла-
нинске лепотице, како се то каже.
Има и оних који живе од сећања. Не
треба заборавити и оне, који кад се
помене омиљено летње место, само
маштају о одласку на баш ту дестина-
цију јер су чули од других или виде-
ли на телевизији колико је тамо лепо.
Било како било, одлазак на летовање
често је за незаборав, а обично бира-
мо градове, у иностранству или у Ср-
бији, који ће нам пружити свакојака
уживања. Питали смо Панчевце где
им је било најлепше током летњих
месеци и где воле да се врате.

ДУШАН ТРЕНГОВСКИ, авио-лимар:
– Досад нисам био у Шпанији, па

ме је одлазак у Коста Браву веома
радује. Чуо сам да је то место прави
рај на земљи, што каже народ, те се
надам да ће ми тамо бити баш угод-
но. Искрсла је добра туристичка по-

нуда, сасвим прихватљива, па и није
било тешко одлучити. Досад сам од-
лазио у Црну Гору и Грчку, где је та-
кође било сасвим у реду.

ЈОВАНА КВРГИЋ, студент:
– За мене је Праг очаравајући. И

овог тренутка док разговарам с вама
могу да замислим сваки кутак тог
прелепог града и да ми буде зани-
мљиво док маштам. Нажалост, ни-
сам била у Венецији, а много бих во-
лела да посетим Италију и баш тај
чаробни град. Чула сам да је веома
интересантно и да сви с много сим-
патија причају о тој атрактивној де-
стинацији.

СТЕФАН ЛЕКОВИЋ, кајакаш:
– О својој омиљеној дестинацији

могу да причам само маштајући.
Грчка је моја земља фаворит, да тако
кажем, а Закинтос, место о којем са-
њам. Надам се, пошто сам још увек
млад, да ће доћи време да и сам по-
сетим то летовалиште о којем сам
чуо само речи хвале. Наравно, новац
је највећа препрека.

УРОШ ПЕТРОВАЧКИ, каратиста:
– Ако треба да издвојим неко ме-

сто, онда се опредељујем за Пефко-

хори у Грчкој. Прошле године сам
тамо летовао, а ишао бих поново. У
ствари, толико ми се свиђа да бих
могао тамо свако лето да проведем.
Све је тамо ок. Лепе су плаже, море
чисто, има где да се изађе. Баш је
све по мери.

МИЛЕНА ВУЛИН, тенисерка:
– Само ћу рећи Ситонија. Ко је по-

сетио ово место у Грчкој зна о чему
говорим. Одлазим тамо сваког лета и
увек се незаборавно проведем. Само
место је предивно, плаже су чаробне,
море чисто и тешко је пронаћи било
какву замерку. Сваком ко може да
оде на летовање препоручила бих
баш Ситонију.

ДАРКО ПЕТРОВИЋ, 
таксиста:

– За мене је одлазак у турско лето-
валиште Кушадаси било право от-
криће. Све, ама баш све, за тих десе-
так дана које сам тамо провео било је
на највишем нивоу. Сам град је пре-
леп, море одлично, а људи су тамо
више него пријатни. Препоручио бих
суграђанима да оду тамо и увере се у
ово што причам.

Анкетирао С. Дамјанов

У. ПЕТРОВАЧКИС. ЛЕКОВИЋ М. ВУЛИН Д. ПЕТРОВИЋ

НАША АНКЕТА

КОJА JЕ ВАША ОМИЉЕНА ЛЕТЊА ДЕСТИНАЦИJА?

Морска идила пре свега

Ј. КВРГИЋ

Питате се шта се нас тиче тај неки
Пирански залив? То је чак тамо
негде, где ионако нисмо ишли, јер
је било скупо, плитко и никакво.

Е па тиче нас се. Наиме, коли-
ко јуче нека страшно важна међу-
народна арбитражна установа до-
шла је после двадесет и више го-
дина до закључка да одбацује ту-
жбу Хрватске против Словеније, а
за суверенитет над већим делом
тог Пиранског залива (неколико
хектара мора). Зашто је то ва-
жно? Зато што се наше новона-
стале Мики Маус државе никако
да ослободе од опсесије пуким те-
риторијама, па макар и морским.
Молим: да ли је Фрањо Туђман
хтео да зарати са БиХ и целим
светом због некаквог Мартин
Брода код Костајнице (обе), лока-
литета где нико нормалан не би
живео? Јесу ли Хрвати умало за-
ратили са Словенцима због Св.
Гере, планинске чуке у Загорју
која је згодна једино за поставља-
ње шпијунских станица за при-
слушкивање? Око тога су се и по-
свађали. Је ли и даље траје тако-
звани гранични спор између Ср-
бије и Хрватске зато што је Дунав
– у незнању – променио ток тамо
око Шаренградске аде, где, осим
комараца, нема ничега?

Добро, има ту још разних раз-
лога, али нити један није довољан
за трошење грдних новаца поре-
ских обвезника у блесавим пар-
ницама. Знам да би истријански
и словеначки рибари волели мо-
нопол над Пиранским заливом.
Знам да би и словеначки и хрват-
ски обавештајци волели да слу-

шају једни друге са Свете Гере,
али не може баш све. Понајбоље
разумем паоре и аласе на Дунаву:
имају људи своју земљу и своја
ловишта, а сада треба да путују
200 км до њих, уместо да седну у
шикљу и превеслају.

Међународно поморско право
одувек омогућава да се спорови око
Пиранског залива реше одмах и
без парничења, да сада не улазим.
Правила Дунавске комисије пре-
цизна су: државна граница прати
средину пловног тока Дунава. То
чија је нека чука у Загорју даде се
решити билатералним разговори-
ма за трен ока – ако им је стало.

Али не: наши свадљиви и на те-
риторије (грунт) похлепни режи-
ми у стању су да се годинама пар-
ниче и черупају око неких комада
земље или мора, а за то време
адвокатима, саветницима и рад-
ним групама раде таксиметри. То
се тумачи „принципима”, „нацио-
налним суверенитетом и инте-
гритетом” и осталим срањима,
која – наравно – „немају цене”,
осим за пореске обвезнике.

Јуче сам словеначком колеги
који је дописник из Загреба морао
да објашњавам технике прислу-
шкивања телефонских веза, јер је
неко прислушкивањем открио
(има и у „Куриру”) да су Словенци
нешто муљали око тог Пиранског
залива. Кад човек само срачуна
све те трошкове правних заступ-
ника, шпицлова који прислушкују
и велеважних државних чиновни-
ка – вреди ли то те паре? Не вре-
ди, али вреди као гумена кост ко-
ја се баца становништву да глође.

Пише: Милош Васић

Пирански залив

Д. ТРЕНГОВСКИ

ОДЛУКЕ ГРАДСКЕ ВЛАДЕ

УСВОЈЕНИ ИЗВЕШТАЈИ 
С „МИНУСИМА”

ћима који плате у целини главницу
својих дугова камата буде опроште-
на. Та мера важиће и за оне против
којих су покренуте тужбе, с тим да
ће они морати да плате судске тро-
шкове. Одлука би требало да ступи
на снагу почетком августа.

Отад ће важити и нова одлука о
грејању у којој су главне новине об-
рачун по потрошњи на подстаници и
могућност искључења са система.
Прва новост почеће да се примењује
од овогодишње грејне сезоне, а дру-
га је скројена тако да оставља изве-
сне сумње у добре намере „Грејања”.
Наиме, за искључење с даљинског
грејања корисник ће морати да при-
бави сагласност 65 одсто власника
станова који се греју са исте подста-
нице, што у великим зградама с не-
колико улаза и много станова делује
као немогућа мисија.

Већници су усвојили и неколико
предлога за измену планских доку-
мената, од који се два тичу НИС-ове
Рафинерије нафте. Реч је о изград-
њи термоелектране, топлане и скла-
дишта за привремено чување опа-
сног отпада. Оба пројекта требало
би да допринесу бољој заштити жи-
вотне средине, а висина инвестици-
је у нову гасно-парну електрану из-
носи 250 милиона евра.

Одлучено је такође да почне по-
ступак куповине зграде вртића „Бај-
ка” на Котежу 2 од Марфин банке за
потребе „Дечје радости”. Најпре ће
бити обављена процена вредности
објекта, а потом се очекује склапање
уговора. Град је за тај посао обезбе-
дио кредит од 120 милиона динара.
Мада има назнака да би крајња цена
могла бити мања.

Све поменуте одлуке Већа наћи ће
се пред одборницима Скупштине
Панчева на седници планираној за
28. јул.

Д. Вукашиновић

Благо њима, они су разумели све за шта су гласали

да њени представници на седницама
Већа и Скупштине читају бескрајне
низове бројки и друге податке који
лаицима изгледају збуњујуће и до-
садно. То је ваљда лакше него да не-
ко објасни јавности о чему је ту реч,
шта су узроци стања јавних градских
финансија и како они утичу на
функционисање Панчева.

Већници уредно гласају за овакве
извештаје, па остаје само нада да је
њима јасно за шта су подигли руке,
кад већ не желе да замарају бираче и
пореске обвезнике објашњењима.
Ваљда не осећају никакву обавезу
према онима од чијих су зарада у пр-
вих шест месеци инкасирали преко
700 милиона динара.

Протекле пословне године губитке
у пословању имали су „Зеленило”,
„Водовод”, „Младост” и „Хигијена”,
а разлози таквих резултата у овим
фирмама су мање-више слични.

Одржавање јавних зелених повр-
шина „Зеленило” је 2014. коштало
близу 99 милиона динара, а град им
је платио свега 50 милиона динара
за тај посао. Када се узме у обзир да
је прошле године приход од бувљака
био мањи за 22 милиона динара не-
го 2013, јасно је да смањење плата и
производних трошкова од 23 милио-
на нису могли да надокнаде недоста-
јућа средства. Због тога је исказан
губитак од 29 милиона динара.

На питање ко ће да покрије тај ми-
нус, Никола Вуковић, финансијски ди-
ректор „Зеленила”, одговорио је да је
то „било и прошло” (лош финансијски
резултат – прим. аут.) и чудио се инси-
стирању новинара на том питању. Гра-
доначелник Саша Павлов разрешио је
ово непотребно мучење, рекавши да ће
локална самоуправа, као оснивач
предузећа, кроз ребаланс или на неки
други начин надокнадити губитак.

Вуковић је напоменуо да је фи-
нансијско стање у предузећу тренут-
но позитивно, те да је оснивач ове
године дао 20 милиона више за ко-
шење траве и друге радове на зеле-
ним површинама у граду.

Губитак „Младости” у прошлој го-
дини био је свега 3,5 милиона динара,

динара, али је закључила како је фир-
ма упркос свему ликвидна и да ре-
довно измирује своје обавезе без по-
моћи буџета или кредита.

„Хигијена” је протекле године
имала добит од симболичних
126.724 динара. Готово десетоструко
више новца зарадило је „Грејање”,
али се држава потрудила да тај ре-
зултат анулира. Половину средстава
од 103 милиона динара ова кому-
нална фирма требало би да уплати у
буџет, а преостала 63 милиона биће
пребачена у посебан фонд који ће
служити за њено преживљавање то-
ком 2015. године.

Директорка Сандра Божић обја-
снила је да су наметнуте обавезе
према „Србијагасу” толико нарасле
да угрожавају позитивно пословање
„Грејања”.

– Још од јануара имамо велике
проблеме у пословању. Цена гаса је
пала, али су нам нове ставке на фак-
тури „Србијагаса” повећале расход
за 170 милиона и на тај начин су нам
„појеле” планиране инвестиције. Бо-
римо се да останемно ликвидни до
краја године и надамо се да ћемо са
уштедама које ћемо начинити бити
на нули – изјавила је Божићева.

Она је објаснила да је Влада Срби-
је увела обавезу плаћања приступа
транспортном систему, а таксу на
приступ дистрибутивном систему
повећала за 1.045 одсто, што је ство-
рило енормне непланиране трошко-
ве том предузећу. Зато ће, уместо
планираних нових котлова и горио-
ника, у „Грејању” бити концентриса-
ни на преживљавање. Божићева оче-
кује да ће део добити коју ће фирма
уплатити у градски буџет бити вра-
ћена назад као финансијска помоћ
оснивача.

Није познато да ли је Влада ове
мере донела да би поправила стање у
републичком буџету или лоше по-
словне билансе „Србијагаса” у коме
се и даље деле високе плате, запо-
шљава партијски кадар и купују ску-
поцене лимузине.

Градско веће је усвојило одлуку
„Грејања” да грађанима и предузе-



Држава ће наредне недеље
почети озбиљно да се бави
судбином предузећа „Утва
авио-индустрија”. То би могло
да се закључи након састанка
који је у понедељак, 20. јула,
имао Слободан Костић, пред-
седник синдиката ове панче-
вачке фабрике, с Љубомиром
Шубаром, директором Аген-
ције за приватизацију.

Костић је рекао да је био
пријатно изненађен брзом ре-
акцијом челног човека Аген-
ције на његов захтев за разго-
вор, а након састанка рекао је
да је Шубара био изненађен
што питање будућности „Утве”
још увек није решено.

Први синдикалиста тог
предузећа поставио је свом са-
говорику неколико питања ме-
ђу којима је и то због чега Аген-
ција готово годину дана није
реаговала на писмо о заинтере-

сованости за преузимање
„Утве”, које је послала државна
компанија за трговину наору-
жањем „Југоимпорт” СДПР.

– Директор Агенције је пре-
да мном обавио неколико те-
лефонских консултација с раз-
личитим саговрницима, међу

којима је и министар одбране
Братислав Гашић, и договорио
заједнички састанак за следе-
ћу недељу. Тада ће представ-
ници „Утве”, „Југоимпорта” и
Министарства одбране разго-
варати о томе да ли нашој др-
жави треба фабрика авиона и

ако се закључи да треба, при-
ступиће се изради стратегије
за њен опстанак – изјавио је
Костић.

Према незваничним ин-
формацијама са састаника
код директора Агенције до ко-
јих је дошао „Панчевац”, раз-
мишља се о два модела. Један
је докапитализација, односно
налажење стратешког партне-
ра за „Утву”. То би очигледно
био СДПР, који је позван на
разговор, а ту улогу има још
од 2008. године. Други модел
је оснивање новог привредног
друштва, што би највероват-
није значило да ће постојеће
дугове намиривати „Утва авио-
индсутрија” у стечају, док ће
нова фирма за производњу
авиона бити понуђена на про-
дају са „чистим” билансима
или ће за њу бити нађено дру-
гачије власничко решење.

Првог дана августа у „ХИП–Пе-
трохемији” започеће зауста-
вљање производње због ремон-
та и инвестиција ради повећа-
ња енергетске ефикасности, ко-
је ће трајати до 19. септембра,
саопштила је та компанија.

– Застој фабрике ПЕНГ због
генералног ремонта компресо-
ра Ц-202 планиран је од 1. авгу-
ста. Фабрика Етилен и остала
производна постројења неће ра-
дити од 19. августа до 19. сеп-

тембра. Поред инвестиционих
активности у погонима Енерге-
тика, Етилен и ПЕВГ, током тог
периода биће урађен и ремонт
процесне опреме у осталим по-
стројењима – изјавио је Миша
Булајић, извршни директор
функције производње и технич-
ке подршке у „Петрохемији”.

Додао је да су сви купци
пластичних маса и других пе-
трохемијских производа бла-
говремено обавештени о испо-

рукама робе током августа и
септембра, односно до понов-
ног покретања производње.

Предузеће је саопштило да
ће повећање енергетске ефи-
касности у Етилену и Енерге-
тици смањити потрошњу при-
родног гаса за 10 одсто, што ће
поправити пословне резулта-
те. Наведено је да су набројани
радови први већи пројекти ко-
ји се финансирају из кредита
подржаног од Владе Србије.

„Петрохемија” је нагласила
да ће све наведене активности
повећати безбедност и ефика-
сност рада њених фабрика и да
ће бити спроведене потпуно у
складу с важећим сигурно-
сним процедурама компаније.

Страну припремио
Драган 

Вукашиновић

ИИЗЗ  УУГГЛЛАА  ССТТРРУУЧЧЊЊААККАА  ИИННССТТИИТТУУТТАА  „„ТТААММИИШШ””

ЕКОНОМИЈА
Четвртак, 23. јул 2015.
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Држава припрема
највеће фирме за
продају с 
неизвесним исходом

Август судбоносни
месец за више 
панчевачких 
предузећа

Министар привреде Жељко
Сертић изјавио је у уторак, 21.
јула, да је за 17 привилегова-
них предузећа, којима је рок
за приватизацију продужен до
јула наредне године, преоста-
ли период последња шанса да
се спасу. Он је додао да су нај-
већи проблеми тих фирми,
међу којима је панчевачка
ХИП „Петрохемија”, нагоми-
лани дугови из прошлости.
Овдашњој јавности то је до-
бро познато на примеру фа-
брике пластичних маса.

Сертић је додао како држава
активно помаже овим фирма-
ма када је реч о текућем посло-
вању и прављењу планова за
приватизацију. Он је похвалио
то што је крушевачки ФАМ по-
чео да извози на руско тржи-
ште, али „Петрохемију”, која је
један од највећих дужника и
уједно највећи извозник међу
тих 17 предузећа, није поми-
њао. Министар привреде је за-
кључио да је оптимиста када је
реч о судбини свих  тих фирми.

Према сазнањима „Панчев-
ца”, у овом тренутку није ја-
сно да ли ће петрохемичари
наћи стратешког партнера,
иако заинтересованих стра-
них компанија има. Према
нашим изворима, утисак нај-
озбиљнијих партнера у по-
следње време оставили су јед-
на турска и једна пакистанска
компанија. У оба случаја се
ради о трговцима петрохемиј-
ском и сличном робом.

Међутим, поново се показа-
ло да је од исказивања инте-

саопштили да су пријатно из-
ненађени тиме како „Петро-
хемија” изгледа и додали да
ће свој одговор овај руски ги-
гант из области производње
нафте и петрохемисјке робе
послати до краја јула.

Министарство привреде ак-
тивно сарађује и с представ-
ницима „Азотаре”, која није
на списку повлашћених фир-
ми. Колико је познато, поред
руководства фабрике мине-
ралних ђубрива, у ове разго-
воре су укључени и њени син-

на вредности имовине фабри-
ке, која сада износи око 9,5
милиона евра. То ће бити и
почетна цена на будућем по-
ступку продаје, а она је за 2,5
милиона нижа него што је би-
ла по претходној процени.

Директор стакларе је додао
да је Агенцији послат и про-
грам продаје имовине. Лупу-
леску је додао како је, према
последњим сазнањима, кине-
ска компанија „Чајна глес
холдинг лимитид” и даље за-
интересована за куповину

одржан поступак продаје за
„Семе Тамиш”, а првих дана
августа на ред долазе пољо-
привредна предузећа „Војво-
дина” из Старчева, „Долово” и
„Омољица”, те РТВ Панчево.
За средину августа заказана је
продаја стакларе, а неколико
дана потом и продаја „Пан-
чевца”. Лето би за купце мо-
гло бити берићетно, а какве
ће јесен и зима задесити запо-
слене, чуће се. Уколико буде
било слободних медија да то
пренесу.

Свињарство у јужном
Банату

ПРИВАТИЗАЦИОНИ ДАНИ ТЕКУ

„РОДНО” ЛЕТО И НЕИЗВЕСНА ЈЕСЕНДраган Ромић, дипломирани инжењер сточарства

Када се ради о сточарској
производњи, део јужног Ба-
ната који својим деловањем
покрива Пољопривредна
стручна служба Институт
„Тамиш” делио је судбину
сточарства у целој Републи-
ци. Када то кажемо, првен-
ствено мислимо на кретање
броја производних фарми и
животиња на њима. Позна-
то је да је у периоду од
1995. до 2015. године број
свих врста домаћих живо-
тиња доживео страховит
пад који се, зависно од њи-
хове врсте, кретао од 30 до
60 процената.

Када је реч о производњи
свиња, може се рећи да је
она посебно тешку судбину
доживела управо у јужном
Банату. У поменутом перио-
ду такође су опадале овчар-
ска и говедарска производ-
ња у нашем региону, али у
далеко мањој мери него што
је то случај са свињарством.

Илустрације ради, 1995.
године Институт „Тамиш”
имао је под својом селек-
цијском и технолошком
контролом 12 индустриј-
ских фарми капацитета од
180 до 1.400 приплодних
крмача, односно укупно
6.400 крмача с годишњом
производњом од преко
80.000 товљеника. Данас на
истом терену, Институт по-
крива свега две фарме чија
је годишња производња око
40.000 товних свиња.

Бројни су разлози који су
довели до овако драстичног
пада производње. Међу нај-
значајније можемо убројати:
лоше спроведену приватиза-
цију фарми, затим слабе по-
словне резултате на некима
од њих што је довело до га-
шења производње, премало
инвестиција у нове техноло-
гије, недовољно стручног ка-
дра...

Из наведених података
можемо уочити да је број
свињарских фарми у ју-
жном Банату опао за нешто
више од 80 процената, али
је истовремено укупна про-
изводња опала за „свега” 50
одсто. Шта нам то говори?
Најпре да фарме које данас
раде имају одличне произ-
водне резултате. Да бисмо
то појаснили, навешћемо да
је на најбољим фармама
1995. године прираст у тову
био 660 грама по животи-

њи, укупна угинућа за три
категорије (прасад на сиси,
прасад у одгоју и у тову) из-
носио је 18 процената, а
број живорођене прасади по
крмачи био је 26 грла.

Данас се дневни прираст у
тову ближи вредности од 800
грама по животињи, укупна
угинућа за три наведене ка-
тегорије су око 12 одсто, а
број живорођене прасади по
крмачи прелази 30 комада.
Ови резултати постојеће
фарме сврставају у категори-
ју бољих чак и по стандарди-
ма Европске уније.

Треба напоменути да се у
последњих годину дана де-
шавају позитивни помаци у
свињарској производњи на
терену који покрива ПСС
Институт „Тамиш”. Ту се
пре свега мисли на чињени-
цу да је немачка компанија
„Тенис” овај терен иденти-
фиковала као свој први бу-
дући репродуктивни и про-
изводни центар у Србији од
двадесет, колико је плани-
рано да буде изграђено. Та-
кође, две велике компаније
су у трећем кругу привати-
зације преузеле фарме у Ба-
натском Карловцу и Банат-
ском Брестовцу, а покрета-
ње значајне свињарске про-
изводње на њима очекује се
почетком наредне године.

У случају да дође до скла-
пања уговора о услужном то-
ву између великих инду-
стријских фарми и малих
фармера по јужнобанатским
селима и да се тај посао раз-
вије, могло би се очекивати
не само да се ранија годишња
производња од 80.000 товних
свиња обнови већ да тај број
буде значајно надмашен.

У том случају би се могло
очекивати поновно покре-
тање некад моћне прерађи-
вачке месне индустрије у
нашем региону. Овдашње
локалне самоуправе треба-
ло би да у блиској будућно-
сти одреде у оквиру својих
детаљних урбанистичких
планова локације на којима
би заинтересовани пољо-
привредници могли да гра-
де мини-фарме и објекте за
тов. У случају оваквог раз-
воја догађаја, који је у зна-
чајној мери реалан, битно
би се побољшала и економ-
ска ситуација посебно на
малим и средњим пољопри-
вредним газдинствима.

НАЈАВА РЕМОНТА У „ПЕТРОХЕМИЈИ”

Уз подршку Владе Србије

САСТАНАК О СУДБИНИ „УТВЕ”

Ипак се креће?

реса до закључења посла пре-
дуг пут. Наиме, Турци се уоп-
ште нису ни појавили на зака-
заном састанку, а Пакистанци
су саопштили да ће новац,
уместо у „Петрохемију”, уло-
жити у неки други пројекат.

Најозбиљнија компанија
која је фигурирала као могу-
ћи стратешки партнер – „Та-
иф” из руског града Казања
послала прошлог месеца своје
представнике да се упознају с
нашим предузећем. Они су

дикати. Захваљујући пред-
ставницима радника, и „Утва
авио-индустрија” тражи своје
место у будућности српске
привреде. Опширније о томе
прочитајте у посебном тексту
на овој страници.

Емануел Лупуеску, дирек-
тор Индустрије стакла Панче-
во, изјавио је да то предузеће
и даље гаји наду да ће наћи
купца. Он је навео да је Аген-
цији за приватизацију у зада-
том року послата нова проце-

ИСП-а и да сви у панчевач-
ком предузећу „моле бога да
добију купца”, како би се спа-
сли од стечаја и гашења. Он је
напоменуо да стаклари није
искључена струја упркос дуго-
вима, те да се очекује повећа-
ње производње јер стижу на-
руџбине од „Икарбуса” за из-
раду аутобуских стакала.

Пре краја августа биће по-
знато да ли ће и ко ће купити
неколико панчевачких фир-
ми. Најпре ће 29. јула бити

САМОСТАЛНА РЕВИЈА ДАНИЈЕЛА КАТОНЕ

Мода на наш начин
Прва самостална ревија под
називом „Elegant Survivor by
KD” Данијела Катоне, мод-
ног дизајнера из Панчева,
одржана је у недељу, 19. jула,
у тржном центру „Трубач”.
Програм је водила Мила
Ћурчић.

Поред нове ко-
лекције дизајнера
Катоне, предста-
вљене су и мушке и
женске креације го-
стију вечери Марије
Леонти и Ферија
Коса. На ревији су
били изложени и
реалистични пор-
трети рађени техни-
ком графитне олов-
ке Бобана Весића
Арта, а манекенке
су носиле „Уна накит”, који
је направила Наташа Ђукић.

– Посебно бих захвалио на
подршци пицерији „Сокак” и
фризерском салону „Gentle-
man Style”, чији је власник

Милош Павловић био заду-
жен за фризуре манекена,
али и свима који су доприне-
ли обистињењу ове идеје –
истакао је Катона.

На крају вечери организо-
вана је аукција, на којој су

присутни имали прилику да
купе неку од креација мод-
них дизајнера, слику или на-
кит. Сва прикупљена сред-
ства биће искоришћена у ху-
манитарне сврхе. А. Б.



Млади математичари из
Србије, који су уз подршку
компаније НИС учествова-
ли на 56. Међународној ма-
тематичкој олимпијади у
Чијанг Мају на Тајланду,
освојили су четири медаље
– једну златну, једну сребр-
ну и две бронзане.

На најпрестижнијем међу-
народном такмичењу, злато
је освојио Алекса Константи-
нов, ученик Математичке
гимназије у Београду, a
сребрo Анђела Шарковић,
ученица Гимназије „Светозар
Марковић” у Нишу. Добитни-
ци бронзаних медаља су Иван
Дамњановић, ученик Гимна-
зије „Бора Станковић” у Ни-
шу и наш суграђанин Огњен
Тошић, ученик Математичке
гимназије у Београду.

На овогодишњој Међу-
народној математичкој
олимпијади учествовало
је 577 ученика из 104 зе-
мље, а екипа која је пред-
стављала Србију одабрана

је после низа такмичења у
организацији Друштва ма-
тематичара Србије. Завр-
шна фаза такмичења била
је Српска математичка
олимпијада, која је органи-
зована трећу годину заре-
дом уз подршку компаније
НИС.

Компанија НИС улаже у
развој образовања и науке и
пружа подршку за даљи раз-
вој и одлазак младих талена-
та на такмичења, кроз корпо-
ративни програм „Енергија
знања”. Сарадња са универ-
зитетима и научним инсти-
туцијама само је део дру-
штвено-одговорног посло-
вања НИС-а који се одвија
под слоганом „Будућност на
делу”.

ри Борис Бобков и Андреј
Шабала том приликом су, у
отвореном разговору с панче-
вачким колегама, одговарали
на многа питања из историјe
наших народа, указавши на

сарадњу и с најстаријом пан-
чевачком основном школом
„Васа Живковић”. Поред ре-
новирања старе зграде, ђачке
кухиње, за школску библиоте-
ку купљена је комплетна лек-

знавања руске историје и кул-
туре, које је организовала ова
руска компанија у априлу
2015. године у 17 панчевач-
ких школа. Према речима
представника ове руске фир-

Поводом изузетних успеха
наших младих суграђана
Жељка Арсића и Огњена
Тошића на најпрестижни-
јим такмичењима из обла-
сти физике и математике
градоначелник града Пан-
чева Саша Павлов органи-
зовао је свечани пријем у
понедељак, 20. јула.

Да подсетимо, матурант
Жељко Арсић, ученик гене-
рације у Електротехничкој
школи „Никола Тесла” и са-
да већ студент Физичког
факултета у Београду, осво-
јио је на Светској олимпија-
ди из физике, одржаној у
индијском граду Мумбају,
бронзану медаљу. Такође,
наш суграђанин Огњен То-
шић, ученик Математичке
гимназије у Београду, био је
трећи на најпрестижнијем
такмичењу – Међународној
математичкој олимпијади,
одржаној на Тајланду.

Градоначелник Саша Па-
влов, заменик градоначел-
ника Саша Левнајић и члан
Градског већа Миодраг Ра-
дојковић разговарали су са
Жељком и Огњеном и про-
фесорком ЕТШ „Никола Те-
сла” Јеленом Марковић о
такмичењима, као и о раду
најталентованијих ученика.
Градоначелник Павлов је
том приликом рекао:

– Оно што смо покренули
завршетком ове школске го-

дине јесте да брендирамо не-
што што се зове „Паметно
Панчево” и због тога ми је
овај пријем можда и најва-
жнији откада сам на овој
функцији јер заиста, ова де-
ца су наша будућност. Град је
ту да створи, бар у овим слу-
чајевима кад имамо вансе-
ријске таленте, услове да, ко-
лико је могуће, финансијски
помогне њихове одласке на
олимпијаде. Тек тамо та па-
мет у међународним оквири-
ма може да се види, да се
квалификује и да много тога
доброг донесе, како њима
лично тако и граду Панчеву.

Потом је истакао да ло-
кална самоуправа кроз си-
стемска решења покушава
да развије услове и инфра-
структуру за развој таквих
талената помажући Регио-
налном центру за таленте.
Најавио је да ће у наредном
периоду обавити разговоре
са Активом директора пан-
чевачких школа са идејом
да се пронађе модел како би
се образовни профили при-
ближили потребама при-
вреде. На крају је напоме-
нуо да је веома важно да ова
деца остану у овом граду, да
град и друштво стварају
услове да она своју инова-
тивност, своју памет овде
материјализују за себе и
створе услове за привредни
развој града.

натства, угоститељства, услу-
жних делатности итд. Када је
реч о привреди, делатности
предвиђене за ову област на
улазу у то насеље односе се
на производне и пословне ак-
тивности мањег и већег оби-
ма (производња грађевин-
ског материјала, прерада и
обрада метала, електронска,
текстилна производња и дру-
го. „Божићи” планирају да
поред постојећег комплекса
прошире капацитете поста-
вљањем постројења за трет-
ман отпадних расхладних
уређаја и малих апарата и
третман отпадних ЦРТ-мо-
нитора и екрана телевизора.
Поред тога, у плану је пове-
ћање капацитета складишног
простора.

простору између капије ауто-
-пунилишта и главног улаза у
нафтни комплекс НИС-а.

Скупштини је упућена на
разматрање и одлука о изра-
ди плана детаљне регулације
блока 115 у Омољици – по-
словна зона с рециклажним

центром за привремено скла-
диштење отпада ради трет-
мана и његовог даљег пла-
смана. Пословна зона наме-
њена је за изградњу објеката
пре свега пословне делатно-
сти и то из области трговине,
производног и услужног за-

ПЛАНОВИ И ДЕТАЉНА РЕГУЛАЦИЈА

Већници излазе у сусрет привреди
Градско веће усвојило је од-
луку о изради Плана детаљне
регулације за изградњу скла-
дишта за привремено одлага-
ње опасног отпада у оквиру
Рафинерије. НИС планира да,
као један од корака у процесу
смањења негативног утицаја
на животну средину, реши
проблем дела отпада, тако
што ће по свим стандардима
ЕУ уредити простор за при-
времено одлагање опасних
материја, зауљене земље и
чврстих отпадних материја.

Поред тога, већници су
усвојили и Измену и допуну
плана генералне регулације
комплекса јужне индустријске
зоне за потребе изградње енер-
гетског објекта гасно-парне
електране с когенерацијом на

Четвртак, 23. јул 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ КОД ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Панчевачка 
будућност на делу

Панчевци посетили
„Дечју железницу
Санкт Петербурга” и
обишли здање „Мала
oктобарска железница”

Група деце је 
сачињена од 
победника такмичења
из познавања 
руске историје 
и културе

У току је трећа фаза
реконструкције старе
и нове зграде ОШ
„Васа Живковић”

Прошле недеље, 14. јула, одр-
жан је састанак председника
компаније „Руска државна
железница” Владимира Јаку-
њина с панчевачким учени-
цима, који су у Санкт Петер-
бург допутовали на његов по-
зив. Посету овом знаменитом
граду организовала је ова ру-
ска државна компанија, која
је ангажована на пројекту из-
градње и реконструкције же-
лезничке инфраструктуре Ср-
бије.

Тога дана ђаци су посетили
„Дечју железницу Санкт Пе-
тербурга” и обишли здање
„Мала oктобарска железни-
ца”. Посебан део програма,
који је изазвао највеће инте-
ресовање, била је вожња во-
зом „Сказка” од станице
„Купчино” до станице „Цар-
скосељскаја (град Пушкин)”.
Заједно са српским школар-
цима и њиховим пратиоцима,
председник компаније је то-
ком вожње испричао гостима
о железничком саобраћају и
инфраструктури у Русији и
поделио с њима занимљиво-
сти железничке историје. На
крају екскурзије сви гости су
добили поклоне за успомену.
У плану је да српски ученици
посете музеј Ермитаж и Пе-
тергоф и да се провозају река-
ма и каналима северне пре-
стонице.

Група деце је сачињена од
победника такмичења из по-

ПОДРШКА И ПОМОЋ „РУСКЕ ДРЖАВНЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ”

НАШИ ЂАЦИ У САНКТ ПЕТЕРБУРГУ

ме, подршка образовним
установама представља најва-
жнији део крупног хумани-
тарног програма у оквиру
пројекта изградње и модерни-
зације железничке инфра-
структуре Србије.

Неограничена сарадња
Да подсетимо, Владимир Ја-
куњин, генерални директор
„Руске државне железнице”,
приликом прошлогодишње
посете школи „Васа Живко-
вић” предложио је наставак
обнове школе током летњег
распуста, као и успостављање
трајне сарадње с једном од ру-
ских школа из Санкт Петер-
бурга. Тим поводом у нашем
граду организован је састанак
представника Амбасаде Руске
Федерације, „Руске државне
железнице” и наставника
историје о реализацији на-
градног такмичења. Професо-

разлике у геостратешким по-
гледима, као и на неограниче-
не могућности сарадње Срби-
је и Русије у свим областима
друштвеног живота.

Тестирање ђака обављено је
21. априла, а питања на тесту
била су из руске историје,
књижевности, културе и гео-
графије. Око 300 ученика, уз-
раста од 10 до 14 година, про-
верило је своје знање, а 19
најбољих кренуло је пут Руси-
је овог месеца.

Реновирање
Поред пројекта реконструк-
ције железничких пруга ши-
ром Србије „Руска државна
железница” реализује и соп-
ствени програм „Градимо за-
једно за будућност”, који обу-
хвата сарадњу с локалним за-
једницама на чијим терито-
ријама изводе радове. Про-
шле године је тако започелa

тира, а у фискултурној сали
замењена је дотрајала инста-
лација и осветљење и поста-
вљена нова спортска опрема.

У ОШ „Васа Живковић” у
току је трећа фаза рекон-
струкције старе и нове зграде,
тако да ће 1. септембра, 660
ђака ући у окречене и сређене
учионице, захваљујући сред-
ствима „Руске железнице”.
Ради се комплетна ПВЦ-сто-
ларија старе зграде, подови,
унутрашња фасада. Скоро 30
година у овој образовној уста-
нови није било оваквих вели-
ких радова. Поред обе школ-
ске зграде – старе и нове, би-
ће уређено и двориште. Оно
ће бити поплочано бехатон
плочама.

Школа „Васа Живковић”
недавно је потписала и прото-
кол о сарадњи с једном ру-
ском школом.

УСПЕХ МАТЕМАТИЧАРА

Уз подршку НИС-а

На основу уговора о праћењу
квалитета површинских вода
на подручју града Панчева ко-
ји је Завод за јавно здравље
Панчево склопио с Градском
управом, стручњаци из Завода
током лета редовно испитују
квалитет воде за купање. Пре-
ма Уредби о класификацији
вода, све воде које не припада-
ју првој, другој и трећој класи

могу бити ризичне по здравље
купача. Секретаријат за зашти-
ту животне средине и Завод за
јавно здравље, након анализе
резултата друге овогодишње
кампање испитивања прису-
ства опасних и загађујућих ма-
терија у води (узорковање оба-
вљено 17. јула), упозоравају
Панчевце да избегавају купање
на Белој Стени јер последња

анализа квалитета воде (четвр-
та класа, лош еколошки ста-
тус) показује да у свим узорци-
ма има недозвољених концен-
трација штетних материја –
повећан број фекалних коли-
формних бактерија.

Што се тиче квалитета воде
у качаревачком језеру, резул-
тати анализе испитиваних па-
раметара (физичко-хемијска

и микробиолошка својства)
показују да то језеро одговара
другој класи површинских во-
да и може се користити за ку-
пање и рекреацију. Када је реч
о Тамишу, резултати анализе
показују да вода припада тре-
ћој класи, тако да грађани мо-
гу да се купају у Панчеву, Гло-
гоњу и Јабуци. Исти случај је и
с Поњавицом.

АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА ВОДЕ ДУНАВА, ТАМИША, ПОЊАВИЦЕ И ЈЕЗЕРА У КАЧАРЕВУ

Купање у рекама 

Малишани сазнали много о занимљивостима железничке историје Русије 



Током школске године
удружење за бригу о деци и
младима „Препознај у себи”
организује различите ради-
онице и реализује пројекте
за децу основношколског
узраста. Раде Машић, пред-
седник удружења, и његова
супруга Весна активни су и
током лета, тако да се тре-
нутно у дворишту њихове
куће, у Улици Жарка Зрења-
нина 35, спроводи неколико
радионица. Понедељком и
петком, од 18 до 19 сати,
малишани имају прилику
да открију тајне
кинеске вештине
„тај-чи” уз ин-
структорку Љубицу
Ђокић. Уторком у
истом термину ор-
ганизована је ради-
оница за подизање
самопоуздања и
креативности, коју
држи Трајана Дин-
чић, архитекта, а
четвртак је резер-
висан за цртање и
испробавање екс-
п е р и м е н т а л н и х
техника уз Емила
Сферу и Весну Се-
ферагић. Чланови удруже-
ња подржали су и програм
активног распуста, који се

спроводи у неколико основ-
них школа у Панчеву.

Према речима Весне Ма-
шић у августу би требало да
почну и радионице енгле-
ског и немачког језика, као
и часови физике за будуће
шестаке, односно хемије за
будуће седмаке. Поменуте
радионице ће се плаћати, за
разлику од свих других ак-
тивности које су бесплатне.
Свој долазак на неку од ин-
тересантних радионица де-
ца могу заказати на број те-
лефона 065/25-80-659.

Удружење од септембра
наставља с редовним актив-
ностима, а започеће и реа-
лизацију пројекта „Саобра-
ћај и безбедност деце у сао-
браћају”, који је финансиј-
ски подржало Министар-
ство грађевинарства, сао-
браћаја и инфраструктуре.

Смештај хроничних и неизле-
чивих болесника за хиљаде
породица већ годинама пред-
ставља веома велики проблем.
Нега и брига о умирућим па-
цијентима некада је претешка
за ближње, а досад у Србији
није било системског решења
за смештај умирућих пације-
ната у болницу, како би им се
побољшало опште стање и да
би се породица бар мало од-
морила. Половином марта
Министарство је почело да се
бави том темом, те је обавеза-
ло болнице широм земље да
припреме собе и медицинске
екипе за палијативно збриња-
вање. По том плану Општа
болница Панчево треба да
обезбеди 12 постеља за негу
тешких болесника. Међутим,
према речима др Небојше Та-
сића, директора поменуте
здравствене установе, у Оп-
штој болници палијативна не-
га постоји већ девет година.
Ипак, она није организована
као посебно одељење већ на

одсецима који збрињавају па-
цијенте у терминалној фази
болести постоји одређен број
постеља за такве случајеве.

– На Одељењу ортопедије и
урологије обезбеђена су три
кревета за палијативну негу,
на Одељењу хирургијe и гине-
кологије по шест, а места за

тешке пацијенте има и на Оч-
ном и ОРЛ одељењу, тако да је
збир много већи од 12 колико
је прописало Министарство.
Имамо у плану да формирамо
издвојено Одељење палија-
тивне неге, које ће имати нај-
мање 28 кревета, а налазиће
се у згради где је сада Грудно

одељење. Да би се то десило,
неопходно је да се Грудно оде-
љење измести у Интернистич-
ки блок, а то ће се десити када
се заврши реконструкција
блока – објаснио је директор.

Он је додао да нега тешких
болесника зависи од њиховог
стања. Према Закону о здрав-
ственој заштити, пацијент мо-
же да буде у болници до 30 да-
на, али како наш саговорник
каже, пацијенти су збринути у
установи колико год је то по-
требно. Др Небојша Тасић на-
гласио је и да се број пације-
ната који премину у Општој
болници повећева, па је тако
тај број за десет година порас-
тао с 30 на 100 особа месечно.
Наш саговорник је закључио
да све више људи не жели да
се брине о својим болесним
члановима породице и да све
мање њих умиру у кући, па је
и то поред пораста оболелих,
један од разлога за већи број
пацијената који последње да-
не проведу у болници.
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ПРВОСТЕПЕНА ПРЕСУДА У СЛУЧАЈУ МАРИЈАНЕ ЈОЈКИЋ

СУД УТВРДИО – НЕСАВЕСНО ЛЕЧЕЊЕ
Општа болница треба
да плати одштету

У парничном постпуку који су
2009. године покренуле поро-
дице Јојкић и Миловановић
против Опште болнице Пан-
чево због сумње да је та уста-
нова одговорна за смрт Мари-
јане Јојкић, наше суграђанке,
која је 2006. године, због ком-
пликација насталих услед пу-
цања слепог црева умрла,
Основни суд у Панчеву 9. јуна
донео је пресуду у корист ту-
жилаца. Поступак је вођен
шест година, а окончан је пре-
судом којом се Општа болни-
ца обавезује да породици пре-
минуле, на име накнаде нема-
теријалне штете у виду ду-
шевних болова због смрти
блиског лица, исплати нешто
више од пет милиона динара
у року од петнаест дана.

Маријана Јојкић, рођена
Миловановић (26), примљена
је 10. марта 2006. године на
Хируршко одељење Опште
болнице Панчево због болова у
стомаку. Примио ју је хирург
А. И., који је био и њен орди-
нирајући лекар. Међутим, ка-
ко је суд закључио у пресуди
„при лечењу Маријане Јојкић
у Општој болници Панчево у
периоду од 10. до 15. марта
2006. године, примењен је не-
подобан начин лечења. Лека-
ри Хируршког одељења нису
поступали с пажњом доброг
стручњака, већ су поступали
очигледно несавесно”. 

Опструкција поступка?
У пресуди пише и да су лекари
спровели одређене анализе.
Међутим, током болничког ле-
чења, према наводима из пре-
суде, ниједном није извршен
клинички преглед Маријане
Јојкић од стране ординирају-
ћег лекара, нити других хирур-
га са одељења. Да је у конкрет-
ном случају он урађен, обја-
шњава у образложењу судија
Жива Радојев, лекари су могли
да поставе тачну дијагнозу
акутне упале слепог црева, за
шта су имали кадровске и тех-
ничке могућности, и да преду-
зму адекватне мере лечења.

Пацијенткиња је 15. марта
с дијагнозом емболије плућа,
животно угрожена, превезена
у Ургентни центар Србије, где
су лекари одмах утврдили да
је реч о одмаклом стадијуму
запаљења слепог црева због
чега је орган перфорирао.
Услед дуготрајног нелечења,
како су утврдили вештаци,
настала је гангрена, а лекари

Маријане, која је иза себе
оставила двоје малолетне де-
це, криве њеног ординирају-
ћег лекара. Никола Милова-
новић, Маријанин отац, каже
да пресуда неће вратити ње-
гову ћерку, али да се нада да
се овакви случајеви више не-
ће дешавати уколико лекар и
установа буду проглашени
кривим.

У току кривичног и пар-
ничног поступка спроведено
је шест вештачања. Према ре-
чима Иване Миловановић,
сва вештачења показала су да
је направљен пропуст и да је
било могућности да се реагује
у више кључних тренутака то-
ком Маријаниног боравка у
Општој болници.

-медицинских одбора у Новом
Саду, Београду и Нишу. Наша
саговорница је рекла да ће
поступак, ако дође до промене
поступајућег судије, бити
окончан у најкраћем року. На
питање због чега претрес ни-
једном није одржан од марта
када су завршена вештачења
Драгана Злоколица је рекла: 

– Главни претреси заказани
за 1. и 17. јун ове године одло-
жени су због болести окри-
вљеног који је суду доставио
веродостојну медицинску до-
кументацију. На записнику од
17. јуна напоменуто је да ће у
случају да се окривљени по-
ново не појави на претресу
који је заказан за 4. септем-
бар, бити одређено вештаче-

Пише: Драгана Јоцовић

ЗЗДДРРААВВАА ИИССХХРРААННАА

Сочна воћка која
обара холестерол

Смоква
Због многих лековитих
састојака смоква је добра
за исхрану. Веома је уку-
сна, а има релативно ма-
ло калорија. Сто грама
свеже смокве садржи око
68 калорија, а сува воћка
их има пет пута више. 

Садржи велики проце-
нат воде и природног ше-
ћера који стимулише мо-
зак. Висок ниво фруктозе
осигурава много енерги-
је, па њена конзумација
помаже људима да оста-
ну свежи, будни и да
имају брже реакције. Ди-
јабетичари требао да из-
бегавају суву смокву јер
садржи двоструко више
шећера него свежа. Од-
личан је савезник у борби
против сувишних кило-
грама јер има низак са-
држај масноћа, а добар је
извор влакана, која одр-
жавају осећај ситости и
одговарајући ниво енер-
гије. Свежа смоква садр-
жи високе количине ви-
тамина А ,затим Це, као

и витамине Бе-комплек-
са: Бе1, Бе2, Бе3, Бе5 и
Бе6. Од минерала обилу-
је калијумом, калцију-
мом и магнезијумом. Ка-
лијум помаже у снижава-
њу повишеног крвног
притиска, калцијум одр-
жава кости у добром ста-
њу, а магнезијум штити
нервни систем од стреса.
Сува смоква садржи тро-
струко више магнезијума
него свежа. Свежа и сува
смоква садрже много
пектина који помаже код
смањивања холестерола у
крви.

У народној медицини
смоква се користи за сле-
деће тегобе: болове у ми-
шићима, бронхитис, гр-
чеве у стомаку, дијабе-
тес, депресију, нервозу,
несаницу, надутост сто-
мака, остеопорозу, холе-
стерол, триглицериде у
крви, целулит, гојазност,
старење, стрес, разне ин-
фекције, упале плућа
или органа за дисање,
прехладе упале грла,
умор и друго. 

Воћне куглице
Потребно:

једна банана, две свеже смокве, 50 грама бадема, 100 грама

јечмених пахуљица, 20 грама млевеног рогача и четири кафене

кашичице меда.

Припрема:

Одвојено самлети пахуљице и бадеме, а затим банану и смокве.

Помешати пахуљице с бананом и смоквама и оставити у фри-

жидеру да се мало опусти. Када пахуљице омекшају, додати ба-

деме и мед. Измешати све заједно и формирати куглице. Сва-

ку куглицу уваљати у рогач.

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

Истовремено с парничним
поступком, Основно јавно ту-
жилаштво је 2009. године по-
кренуло кривични поступак
против хирурга А. И., који је
оптужен за несавесно лечење,
односно тешко дело против
здравља људи. Ивана Милова-
новић, Маријанина тетка, твр-
ди да се тај процес опструише
од стране оптуженог како би
се поступак вратио на поче-
так, с обзиром на то да посту-
пајући судија у том предмету
у септембру иде у пензију.

– Опструкција је очигледна
јер ако не пресуди до тада, по-
ступак који траје шест година
враћа се на почетак. Нејасно је
због чега суд није заказао пре-
трес након што је завршено
четворомесечно вештачење 5.
марта, већ је то урађено у јуну.
Процес успорава и оптужени
који отвара боловање, а онда
га прекине када се отклони
опасност од заказивање пре-
треса. Такође, и његов адвокат
опструише завршетак поступ-
ка тако што узима одмор од
месец дана. Очигледно је да
желе да пролонгирају пресуду,
али је нејасно зашто суд не

БРИГА О НАЈТЕЖИМ БОЛЕСНИЦИМА У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ПАНЧЕВО

Ново одељење након адаптације установе

УДРУЖЕЊЕ „ПРЕПОЗНАЈ У СЕБИ” 

АКТИВНО И ТОКОМ РАСПУСТА
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Одељење Хирургије на којем се лечила наша суграђанка

Страну припремила 

Ивана 
Предић

ББЕЕЗЗ  ККООММЕЕННТТААРРАА  

Упитан да прокоментарише пресуду Основног суда у Панче-

во, др Небојша Тасић, директор Опште болнице Панчево,

рекао је да не жели да даје изјаве на ту тему јер пресуда

није правоснажна. Додао је да је Општа болница уложила

жалбу на коју има право јер сматра да у провостепеној пре-

суди нису сагледани сви аспекти лечења покојнице.

су у стомаку открили велику
количину гноја. Иако је одмах
те ноћи Маријана оперисана,
преминула је 20. марта због
комликација.

У закључку пресуде наводи
се да је суд „одбио даље дока-
зне радње на предлог туженог
налазећи да је на основу изве-
дених доказа чињенично ста-
ње расветљено, те да је пред-
лагање нових доказних пред-
лога од стране туженог усме-
рено на пролонгирање по-
ступка”.

санкционише такво понаша-
ње, а има законске могућности
за то, посебно зато што је наш
случај на листи приоритета –
пита се Ивана Миловановић.

Реч суда
Како је за наш лист објаснила
Драгана Злоколица, портпа-
ролка Основног суда у Панче-
ву, у току поменутог кривич-
ног поступка саслушано је ше-
снаест сведока, три оштећена
лица и окривљени, а спроведе-
на су и три вештачења Судско-

ње окривљеног с обзиром на
његово здравствено стање, ка-
ко би се утврдило да ли је спо-
собан да присуствује суђењу.

Она је нагласила да том кри-
вичном постпуку не прети за-
старевање јер оно наступа тек
2026. године. Додала је да су
током поступка спроведени го-
тово сви предложени докази и
да је врло вероватно да већ та-
да може бити закључен главни
претрес и објављена пресуда.

Породице Јојкић и Мило-
вановић за прерану смрт



Након усвајања Закона о кон-
верзији грађевинског земљи-
шта, локације на којима су се
налазили ГИП, „Гај”, „Панче-
вачка пивара” и многе друге
фабрике у нашем граду и ши-
ром Србије, пропале у проце-
су приватизације, добиће нове
власнике.

Онима који су досад фор-
мално управљали тим земљи-
штем биле су везане руке јер
на њему нису могли ништа да
раде. Међутим, сада им се

пружа прилика да га трајно
купе или закупе и да почну да
га користе за шта хоће.

Због тога овај закон изазива
опречне реакције. Док једни
сматрају да је добро што су са-
да створене претпоставке да
почне да се гради на неискори-
шћеном земљишту, чија вред-
ност се процењује на око 1,4
милијарде евра, и додају да ће
новац од куповине или закупа
ићи у буџете градова, општина
и Агенција за реституцију, има
и оних који мисле другачије.

У прилог оваквим гледи-
штима иду одредбе овог зако-
на у којима пише да се новча-
на накнада за откуп грађевин-
ског земљишта може уплати-

ти одједном или у 60 месеч-
них рата, као и то да ће упис у
катастарске књиге бити могућ
одмах након уплате прве рате.

Ако се купци определе за
одложено плаћање, имаће мо-
гућност и да доставе средство
обезбеђења попут банкарске
гаранције која гласи на уку-
пан износ недоспелих рата
или хипотеку на објекту вре-
дности најмање 30 одсто више
од укупног износа недоспелих
рата у корист Републике Ср-
бије, Аутономне Покрајине
или локалне самоуправе.

Заинтересованима за вла-
сништво над одређеним гра-
ђевинским земљиштем пру-
жена је још једна велика олак-

шица јер уколико не желе да
га купе, могу да постану њего-
ви закупци на рок од 99 годи-
на. Висина годишње закупни-
не одређује се тако што се из-
нос тржишне вредности зе-
мљишта подели са 99.

После овога, тешко је аргу-
ментовано оспорити критике
противника Закона о конвер-
зији грађевинског земљишта
које су износили опозициони
посланици у Скупштини Ср-
бије. Они тврде да су домаћи
тајкуни и стране фирме ко-
начно добили поклон који су
до сада прижељкивали, а на-
ша држава се практично од-
рекла изузетно вредног капи-
тала.

Од среде, 22. јула, на отворе-
ном базену код Хале спортова
биће могуће и ноћно купање.
Расхлађивање за оне који у
овим врелим данима траже
спас од врућине почињаће у
21.30 и трајаће до пола сата
после поноћи.

Милан Станишић, дирек-
тор ЈКП-a „Младост”, изјавио
је да ће капије базена бити
отворене нон-стоп све док бу-
де било вруће и док буде било
заинтересованих за такав вид
рекреакције. Уколико посете
буду задовољавајуће, у плану
је да базен током целог лета
ради и ноћу.

Додао је да ће цена улазни-
ца износити 280 динара за од-
расле и 175 динара за децу до
десет година и да ће бити не-
што виша него дневна карта
(која кошта 150 динара), али
да је то мање у поређењу са
ценама карата за ноћно купа-
ње на базенима у Београду и у
другим местима у околини.

– Хтео бих да нагласим да
ће и током ноћног купања,
као током дана, бригу о без-
бедности купача водити гру-

Запослени на железници
решили су да доскоче лопо-
вима који им често краду
све што је од метала, бронзе
или бакра и може касније да
се прода, не водећи рачуна
да ли тиме угрожавају себе
и друге.

Уместо гвоздених тегова
на стубовима електричне
мреже у близини железнич-
ких станица, које су лопови
секли и односили да би их
продали откупљивачима се-

кундарних сировина, убуду-
ће ће се постављати тегови
од бетона. Они су вишестру-
ко јевтинији од металних,
па се претпоставља да ће то
одвратити лопове од евенту-
алних будућих крађа.

Последња у низу крађа
које су биле повод за такву
одлуку догодила се ових да-
на у близини железничке

станице „Панчево-Варош”,
на колосеку који води из
правца Београда, поред ула-
зног сигнала. Засад неиден-
тификовани лопови украли
су у раним јутарњим часо-
вима 25 металних тегова са
стубова електричне мреже и
однели их да би их продали
као старо гвожђе. То је први
приметио машиновођа јед-
не композиције „Беовоза” и
одмах обавестио полицију
која је обавила увиђај.

Према незваничним ин-
формацијама, железници је
том крађом причињена ма-
теријална штета у износу ве-
ћем од 50.000 динара. Нема-
теријална штета је знатно ве-
ћа јер је због ове крађе ка-
снило неколико путничких и
теретних возова, што је по-
реметило нормално одвија-
ње железничког саобраћаја.

У прошлом броју нашег ли-
ста питали смо вас шта кра-
си особу на коју се ви може-
те ослонити, а за два наша
читаоца или читатељке који
су најкреативније одговори-
ли на ово питање „Панче-
вац” и издавачка кућа „Вул-
кан издаваштво” припреми-
ли су по један примерак
књиге „Кристални вртови”
Аманде Квик.

Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:

„Особу на коју могу да се
ослоним красе висина и ве-
лика, широка леђа и груди,
тако да сигурно могу да се
ослоним без икакве бојазни
да ће ми се нешто десити.”
062/8813...

„Јако стрпљив и прилич-
но трпљив.” 064/5416...

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

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

питање колико друштвена и
политичка збивања утичу на
њихове животе. Они ће
освојити по један примерак
књиге „Кад су цветале ти-
кве” Драгослава Михаило-
вића.

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

„Друштвена и политичка
збивања јако утичу на наше
животе, тако да смо отказа-
ли летовање у Тунису. Брч-
каћемо се у кадици у башти-
ци.” 064/9694...

„Толико да почињемо да
личимо на морску траву ко-
ја лелуја на струјама мора.”
064/1792...

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.

НОВА ОДЛУКА О ГРЕЈАЊУ ПРЕД УСВАЈАЊЕМ

БИЋЕ МОГУЋЕ И ИСКЉУЧЕЊЕ, АЛИ...
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вила је у интервјуу за „Панче-
вац” да инсистирање да се ис-
пуне одређени предуслови
пре искључење са система
грејања није ничији хир јер је
у већини градова широм Ср-
бије у оваквим случајевима
обавезна сагласност свих ста-
нара.

Она је додала да се, када се
говори о захтевима за искљу-
чење с грејања, често занема-
рују интереси оних који не-
мају то у плану, већ желе да
се греју преко даљинског гре-
јања.

Скидање са мреже
убудуће само ако се
с тим сложи 65
одсто станара

Други услов израда
елабората

Они који од наредне грејне
сезоне буду желели да се ис-
кључе са система даљинског
грејања моћи ће то да учине
само ако се с тим сложи 65
одсто осталих станара. Њихо-
ва сагласност за то мора да
буде оверена печатом скуп-
штине станара, а подносилац
захтева за искључење ће, уко-
лико он буде усвојен, и након
искључења морати да плаћа
фиксни део цене грејања. Ово
је суштина предлога одлуке о
условима и начину снабдева-
ња купаца топлотном енерги-
јом која би требало да буде
усвојена на предстојећој сед-
ници градске Скупштине за-
казаној за 28. јул.

У предлогу ове одлуке се ис-
тиче и да ће грађани који буду
желели да се искључе с даљин-
ског грејања морати да прило-
же и елаборат о томе постоје ли
техничке могућности у њиховој
згради за то. Грађани ће те ела-
борате моћи да траже од „Гре-
јања”, као и од других фирми
које су овлашћене за израду
пројектне документације.

Подсећамо, директорка
„Грејања” Сандра Божић изја-

стоји ли у згради одговарајући
димњак или је неко уместо ње-
га на тој вертикали уградио
аспиратор, где би се склади-
штио угаљ итд. Много је ту тех-
ничих и других околности које
треба испитати јер је реч о без-
бедности грађана, а не о апри-
орном ставу „Грејања” да сва-
ком ко нам се обрати са захте-
вом за искључење с грејања од-
говарамо да за то нема технич-
ких могућности. Било би вео-
ма неодговорно када бисмо
олако приступали том пробле-
му – изјавила је Божићева.

Према њеним речима, свако
искључење с подстанице у
згради може да угрози квали-
тет грејања корисника који не
желе да се искључују, па зато
све топлане морају о томе да
размишљају.

– На пример, ако се један
број станара преоријентише на
грејање на струју, постоји мо-
гућност да то угрози електрич-
не инсталације. С друге стране,
замислите ситуацију да неко
ко станује у згради одлучи да
се греје на дрва или угаљ. У том
случају се намеће питање по-

ВЕЛИКА КРАЂА БЛИЗУ СТАНИЦЕ 

ПАНЧЕВО-ВАРОШ

Лопови угрозили 
возове

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Неки у Тунису, 
неки у кадици

ОДЛУКА ЈКП-a МЛАДОСТ

Од среде и ноћно купање на базену
базен. Та повластица неће ва-
жити за ноћно купање.

Отворени базен свакоднев-
но ради од 10 до 18 сати, а пре
отварања капија и по истеку
радног времена на њему ве-
жбају чланови панчевачких
спортских клубова. Плићи
део базена је ограђен, тако да
у њему могу да се купају деца
и непливачи.

Да би базен био доступан
свима који због скупоће не
могу да оду на море ЈКП
„Младост” одлучило је да це-
не карата остану непромење-
не – исте као прошле и прет-
прошле године.

Подсећамо, наш град је не-
давно учествовао на јавном
конкурсу који је расписала
Управа за капитална улагања
АП Војводине с пројектом за
финансирање радова на по-
кривању отвореног базена.
Новац за то је добијен и радо-
ви ће почети кад се заврши
летња сезона. То ће омогући-
ти да базен ради током целе
године и да буде непрестано
на располагању не само гра-
ђанима већ и спортистима.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

па искусних спасилаца. Ва-
жно је и то да ће о квалитету
и чистоћи воде и овог лета
као и претходних година бри-
нути стручњаци градског За-
вода за јавно здравље. Досад
није било никаквих проблема
када је реч о исправности во-
де. Очекујемо да ће то значи-

ти грађанима и да ћемо пове-
ћати приходе – додао је Ста-
нишић.

Иначе, ЈКП „Младост” је
омогућила ђацима панчевач-
ких основних и средњих шко-
ла да сваког понедељка до
краја летње сезоне уз ђачку
књижицу улазе беплатно на

КОНТРОВЕРЗЕ ПОВОДОМ ЗАКОНА О КОНВЕРЗИЈИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Олакшица за тајкуне или локалне буџете?

АПЕЛ ПИЈАЧНЕ УПРАВЕ ГРАЂАНИМА

Кварљиве намирнице
купујте само у хали

Због повишених температу-
ра и све чешће појаве црев-
них инфекција, Пијачна
управа Зелене пијаце апелу-
је на све суграђане да лако
кварљиве прехрамбене про-
изводе (пилеће месо, јаја,
колачи, млеко и млечни
производи) купују искључи-
во на специјализованом

продајном месту на Зеленој
пијаци, односно у хали ма-
сноће.

Поред тога, купљено воће
и поврће би обавезно треба-
ло добро опрати пре конзу-
мирања. Једино на тај начин
може се спречити и смањи-
ти број цревних инфекција
у току лета.



Трећестепено судско веће
Апелационог суда у Београду
10. јула поништило је пресуду
својих колега из Другостепе-
ног већа које је одлучивало о
казни изреченој Миланку Ан-
дрејићу у панчевачком суду и
вратило овај случај на понов-
но суђење.

Ова одлука је донета неко-
лико месеци пошто је потпу-
но поништена оптужба која
је некадашњег члана Град-
ског већа и председника
панчевачке Нове Србије те-
ретила за примање мита, на-
кон чега је осуђен само за
злоупотребу службеног по-
ложаја.

„Апелациони суд сматра да
се у жалбама бранилаца окри-
вљеног Андрејића основано
истиче да другостепена пресу-
да садржи битну повреду од-
редаба кривичног поступка,
јер је предметном пресудом
прекорачена оптужба. У кон-
кретном случају другостепени
суд је у своју пресуду унео из-
мене у односу на оптужницу.
Зато је другостепена пресуда
укинута и предмет је враћен
на поновно одлучивање”, пи-
ше у образложењу Апелацио-
ног суда.

– Ово значи да је Другосте-
пено веће, када је донело пре-
суду, прекорачило оптужницу

коју је подигао Виши јавни ту-
жилац у Панчеву. Другостепе-
но веће Апелационог суда фак-
тички је својом пресудом Ан-
дрејића осудило за оне радње
извршења кривичног дела које
нису описане у оптужници Ви-
шег јавног тужиоца у Панчеву.
Због тога предмет мора да се
врати на поновно одлучивање.
Хтео бих да подсетим да је оп-
тужба да је Андрејић тражио и
примио мито одбачена и да је
пала у воду – изјавио је један
од Андрејићевих адвоката
Иван Митровски.

Подсећамо, његов брањеник
је ухапшен 26. маја 2010. го-
дине због сумње да је тражио и

примио мито у износу од 3.000
евра од организатора панче-
вачког карневала. Средином
новембра 2011. године изашао
је из притвора у коме је био
више од пет месеци. Крајем
тог месеца донета је прва у ни-
зу пресуда против њега, а суђе-
њу се још не види крај. 

Толико о најавама челника
у Министарству правде да ће
суђења убудуће бити бржа и
трајати краће.

Припадници Министарства
унутрашњих послова у Бео-
граду ухапсили су ових дана
С. К. (1979) из Панчева због
постојања основа сумње да
је одговорна за више тешких
крађа на подручју београд-
ске општине Палилула.

Осумњичена се терети да
је та кривична дела вршила
тако што је на улици пре-
сретала старије особе и сту-
пала с њима у контакт суге-
ришући им да се познају од
раније. Након упознавања
она им се представљала као
медицинска сестра код које
су долазили ради лечења
или помоћи.

С. К. се сумњичи да је по-
том одлазила код оштеће-
них у стан и користећи њи-
хову непажњу или одсуство
из просторије узимала им
новчанике из торбе.

С обзиром на то да се сум-
ња да је наша суграђанка ко-
ја је ухапшена извршила ви-

ше оваквих кривичних дела
на подручју Београда, оште-
ћени који је препознају могу
да се јаве у Полицијску ста-
ницу Палилула, у Улици Ми-
је Ковачевића 15 или на број
телефона 011/275-34-84.

Стереотип да су Панчевци ло-
ши возачи не одговара исти-
ни. Ако је судити према пода-
цима Агенције за безбедност
саобраћаја, откад је изменама
законских прописа уведено
правило да се за 18 казнених
поена привремено одузима
возачка дозвола, а њен вла-
сник упућује на семинар о
безбедности саобраћаја (од
2010. године), без тог доку-
мента остало је 311 наших су-
грађана, знатно мање него у
Београду (1.042), Ваљеву
(676), Шапцу (592), Чачку
(565), Новом Саду (558) и
Сремској Митровици (458).

Подаци Агенције за безбед-
ност саобраћаја за Панчево по-
вољни су и када је реч о другим
категоријама. Од 2001. године,
када је на територији нашег
града у саобраћајним несрећа-
ма погинуло 37 лица, број стра-
далих се смањује, па их је 2007.
било 22, а 2013. године 13.

Опада и број повређених
јер их је 2001. године било
483, шест година касније 488,

2008. повређено је 404, а
2013. године 284 људи. Када
је реч о пешацима, 2001. го-
дине било је 56 повређених,
2004. године 77, 2008. године
69, а 2013. године 32. Пре
дванаест година погинуло је
10 пешака, а 2013. године
троје. Поред тога, на терито-
рији Панчева већ годинама
није страдало ниједно дете у
саобраћајним несрећама.

Подсећамо, возачи који са-
купе 18 казнених поена мора-
ју да одслушају семинар у ор-
ганизацији Агенције за без-
бедност саобраћаја и да уз то
плате још 43.000 динара (за
лекарско уверење, часове и
полагање испита).

Када одслушају семинар ко-
ји се одржава у више градова
широм Србије и траје 40 часо-
ва, они који су га похађали

могу да полажу испит. Сваки
кандидат добија двадесет пи-
тања, а да би положио, мора
да одговори тачно на најмање
петнаест.

Међу најтежим прекршаји-
ма у саобраћају који се кажња-
вају с девет и дванаест поена
јесу вожња у стању тешке ал-
кохолисаности, као и узимање
алкохола и психо-активних
супстанци за време увиђаја.

На списку прекршаја за ко-
је се уписује четрнаест казне-
них поена су вожња без дозво-
ле, вожња с више од два про-
мила алкохола, одбијање ал-
ко-теста и теста на дрогу, во-
жња ноћу без упаљених света-
ла, вожња након искључења из
саобраћаја због узимања дроге
или алкохола. С петнаест пое-
на се кажњава насилничка во-
жња, као и вожња у стању пот-
пуне опијености алкохолом
или дрогама, а максимални
број казнених поена (осамна-
ест) добијају возачи који возе
насилнички и изазову саобра-
ћајну несрећу.

Страну припремио
Михајло

Глигорић

НЕПОВОЉНЕ ВРЕМЕНСКЕ ПРИЛИКЕ У ПАНЧЕВУ

ВРУЋИНА, ВЛАГА И ЗРАЧЕЊЕ УБИЈАЈУ
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Изузетно неповољна
временска ситуација
у нашем граду

Алармантни подаци
о сунчевом зрачењу
и влажности ваздуха

Афричке врућине, изузетно
велика влажност ваздуха, зра-
чење сунца које је близу мак-
сималног, то су према пода-
цима Републичког хидроме-
теоролошког завода каракте-
ристике временских прилика
у Панчеву ових дана.

Посебно узнемирaва пода-
так да је над нашим градом
већ данима изузетно висок
степен сунчевог зрачења. На
сајту РХМЗ-а може се видети
да је оно од почетка прошле
недеље свакодневно било из-
међу 150 и 190 вати по метру
квадратном или само десет
мање од максималног. Из
приложених табела јасно се
види и да је најјаче било око
13 сати, а да је почињало да
опада тек након 17 сати.

Због тога би било добро да
се они који у најтоплијем пе-
риоду дана морају да бораве
на сунцу придржавају препо-
рука о ношењу шешира или
капа и наочара за сунце, а по-
жељно је и да им кожа буде
покривена одећом од лаганог
памучног материјала светлих
боја. Према саветима лекара,
било би добро и да сви непо-
кривени делови коже (руке,
нос, уши) буду заштићени
кремом за сунчање са што ви-
шим степеном заштите јер

младежа на кожи, старији су
од 50 година, имају некога у
породици ко је имао рак ко-
же, као и они којима је преса-
ђен неки орган. Изузетно су
угрожена и деца.

Поред снажног сунчевог
зрачења, врућине тешко под-
носимо и због изузетно висо-
ке влажности ваздуха. Проте-
кле недеље она је у Панчеву
била највећа 14. и 15. јула (у
уторак и среду) , када је у 16
сати износила 100 процената.
На срећу, од недеље, 19. јула
почела је да опада. Ових дана
је највећа у раним јутарњим
сатима, у периоду од 6 до 8

ХРОНИКА

сати, а онда почиње да се сма-
њује.

Што се тиче прогнозе за на-
редне дане, требало би да издр-
жимо до недеље, 24. јула.
Предвиђања Републичког хи-
дрометеоролошког завода и
приватне метеоролошке фир-
ме „Weather 2 Umbrella” по-
клапају се у томе да ће од тог
дана температуре бити ниже у
односу на досадашње за неко-
лико степени. Једина разлика
је у томе што прогностичари
„Weather-a” за тај дан предви-
ђају временске непогоде, док
њихове колеге из РХМЗ-а наја-
вљују претежно сунчано време.

Жива у термометру ускоро пробија максимум

УСПЕШНО ОКОНЧАНА АКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ

Ухапшен због бацања
бомбе

Панчевачка полиција ра-
светлила је инцидент који
се догодио 17. марта ове го-
дине после 20 сати када је у
двориште једне куће у Ули-
ци Максима Горког бачена
бомба кашикара, након чега
је снажна експлозија узне-
мирила становнике тог дела
града.

Због постојања основа
сумње да је одговоран за то,
17. јула ухапшен је М. Р.
(1989) и уз кривичну прија-
ву приведен у Основно јав-
но тужилаштво, где је про-

тив њега почела истрага.
После саслушања му је од-
ређен притвор, а терети се
за два кривична дела: иза-
зивање опште опасности и
недозвољена производња,
држање, ношење и промет
оружја и експлозивних ма-
терија.

Уколико нико није повре-
ђен, за изазивање опште
опасности може се изрећи

казна затвора до пет година
и новчана казна, а ако је би-
ло повређених и причињена
је већа материјална штета, и
до десет година затвора.
Неовлашћено држање, но-
шење и промет оружја и екс-
плозивних материја санкци-
онише се новчано и казном
од три до дванаест година
затвора.

Након експлозије бомбе у
кући у Улици Максима Гор-
ког није било повређених, а
том приликом је причињена
материјална штета која је

процењена на око 40.000 ди-
нара. Према информација-
ма којима располаже „Пан-
чевац”, за ту кућу је пре ба-
цања бомбе објављен оглас
на интернету да се продаје за
220.000 евра. Судећи према
фотографијама, реч је о лук-
сузној грађевини.

Мотив овог кривичног де-
ла биће познат тек кад буде
завршена истрага.

ДА ЛИ ЈЕ ДУГОГОДИШЊИ СТЕРЕОТИП ПОГРЕШАН?

Панчевци (ни)су најлошији возачи
ОВИХ ДАНА У БЕОГРАДУ

Панчевка варала
старије

постоји могућност да дође до
опекотина.

На сајту euromelanoma.оrg
/serbia, који су покренули
дерматолози из више европ-
ских земаља који се боре про-
тив рака коже, може се прочи-
тати да су од високог сунчевог
зрачења најугроженији они
који имају светао тен или кожу
која лако изгори, људи који су
изгорели на сунцу било када
током детињства или у касни-
јем периоду, као и они који
проводе много времена на
сунцу или користе соларијуме.

Под великим ризиком су и
они који имају више од 50

СПОРОСТ ПРАВОСУЂА

Нема краја суђењу Миланку АндрејићуНАЈАВА ИЗ ПАРКИНГ-СЕРВИСА

Наплата још 
у три улице

Поред 2.075 паркинг-места
у Панчеву на којима се вр-
ши наплата (732 у првој зо-
ни, 398 у другој и 945 у тре-
ћој) и 75 паркинга за особе
за инвалидитетом који се
налазе на 21 месту у граду у
„Паркинг-сервису” очекују
да у овој години почне на-
плата и у улицама Штро-
смајерова, Вука Караџића и
Лава Толстоја.

Засад за те улице још ни-
су урађени технички прије-

ми и нису добијене употреб-
не дозволе. Када ти послови
буду завршени, возачима у
нашем граду биће на распо-
лагању још око педесетак
места за паркирање која ће
се водити као прва зона.

На основу решења Аген-
ције за саобраћај укинуто је
девет такси стајалишта ис-
пред хотела „Тамиш” и че-
тири у Улици Петра Бојови-
ћа и сва су преименована у
посебна паркиралишта.



Од средине јуна филмска
екипа је поново била на лока-
цијама у Долову и његовој
околини. У том периоду сни-
мљен је део филма који за са-
да носи радни назив „Разбој-
ници Баната”.

Долово је у протеклим де-
ценијама било честа „мета”
режисера и глумаца који су за
потребе својих филмова сни-
мали занимљиве сцене на
овом месту. Поред старијих
остварења, попут „Боја на ко-
сову”, „Пуковниковице”, „Ко
то тамо пева”, у последњих
неколико година у доловач-
ком атару снимани су и „Беса”
и „Кад сване дан”. Тако је не-
давно и екипа предвођена ре-

дитељем Иваном Ракиџићем
одлучила да неколико клапа
свог дугог метра сними баш у
Долову. 

Филм „Разбојници Баната”
замишљен је као документар-
но-играни, а тема су дешава-
ња у Банату од средине 18. до

почетка 20. века кроз призму
разбојника-бунтовника који
су пљачкали богате и давали
сиромашнима и често због то-
га имали статус хероја. У До-
лову је на неколико локација
снимана једна од прича о раз-
бојнику Адаму Думињамцу,
званом Њамец, кога глуми
Младен Совиљ. За те потребе
коришћена је филмска кућа
Павлов, а ангажовани су одга-
јивачи коња и статисти.

Доловачка филмска прича
је завршена, а екипа наставља
снимање на неким другим ло-
кацијама. Екранизација „Раз-
бојника Баната” очекује се
крајем следеће године или по-
четком 2017. Н. Р.

СЕЛО

ББааннааттссккии  ББрреессттоовваацц::  Кон-
церт групе „Night Forever”
биће одржан у петак, 24. ју-
ла, од 21 сат, на платоу ис-
пед Дома културе. Ова кул-
турна установа ће, у сарадњи
сa Удружењем жена „Сосе”,
ускоро почети летње креа-
тивне радионице декупажа
и израде магнета, а радови
ће бити изложени на пред-
стојећој „Паприкијади”.

ББааннааттссккоо  ННооввоо  ССееллоо:: Месна
заједица је ангажовала
фирму „Радус” за обављање
радова на ревитализацији
„мокрог поља”. Пето такми-
чење у прављењу јунећег гу-
лаша „Бангул 2015” биће
одржано у недељу, 26. јула.

ДДооллооввоо::  На основу резулта-
та последњих анализа од
петка, 17. јула, пијаћа вода
се и званично може употре-
бљавати у све сврхе. Ван-
редни избори биће одржани
у недељу, 26. јула, између 7
и 20 сати, на четири бирач-
ка места. Концерт дечјих
фолклорних ансамбала би-
ће одржан у петак, 24. јула,
у 20 сати, у Дому културе.
На истом месту ће у уторак,
28. јула, од 19 сати, еколо-
шком трибином започети
манифестација под нази-
вом „У смирај дана”.

ГГллооггооњњ:: И даље је на снази
забрана коришћења воде за
пиће, па ће и наредних дана
мештанима на располагању
бити цистерна испред згра-
де Месне заједнице. Дом
културе у четвртак, 23. јула,
организује излет у Белу Цр-
кву, а наредне вечери ће у
поменутој установи Омла-
динска организација Гло-
гоњ уприличити вече стенд-
ап комедије под називом
„Микрофонија”, када ће го-
стовати Срђан Јовановић.
Чланови наведене органи-
зације су прошлог четвртка
добровољно давали крв.

ИИввааннооввоо:: С минулог фото-
-сафарија је на тему „Ива-
ново у фокусу” стигло око
150 радова, а на слободну
тему је од око 600, примље-
но 90 радова. Награђене су
по три најбоље колекције и
појединачне фотографије, а

све остале биће приказане
на изложби првог ранга у
време сеоске славе Велика
Госпојина. Жетелачки бал
је одржан у недељу, 15. јула,
у Дому културе.

ЈЈааббууккаа:: Чланови новофор-
мираног удружења „Наш
Тамиш”, заједно с рукоме-
ташима и грађанима добре
воље, спроводе радну акци-
ју уређења дела тамишког
приобаља. На реновираном
терену за мали фудбал у то-
ку је турнир у малом фудба-
лу под називом „Јабука
2015”.

ККааччааррееввоо:: Завршен је тро-
тоар у Улици 4. октобра, а
при крају су радови на из-
ради тротоара и бицикли-
стичке стазе у Улици народ-
ног фронта, од поште до
гробља. У току је поставља-

ње ЛЕД-расвете у хали.
Оформљена је спасилачка
екипа на СРЦ-у „Језеро”.

ООммоољљииццаа::  Ванредни избори
биће одржани у недељу, 26.
јула, између 7 и 20 сати, на
четири бирачка места. Жири
предстојећег 45. „Жисела”
избрао је најбоље фотогра-
фије, а ових дана биће про-
глашен и најбољи аматерски
филм. Позоришна представа
за децу „На слово, на слово”
изведена је у петак, 17. јула,
на платоу испред Дома кул-
туре, а на истом месту ће на-
редног петка, 24. јула, од 21
сат, рок-састав „Зо-зо бенд”
и млади гитаристи Панчева
приредити концерт.

ССттааррччееввоо::  Одред извиђача
„Надел” логоровао је у близи-
ни Девојачког бунара, где је,
на фестивалу „Летње ноте”,
наступао Тамбурашки састав
„Неолит”. Дани дружења по-
чињу у недељу, 25. јула.

Манифестација под нази-
вом „У смирај дана” биће
одржана крајем овог месе-
ца.

Први догађај је еколошка
трибина, која ће бити одр-
жана у уторак, 28. јула, од
19 сати у Дому културе. Ви-
олета Јованов Пештанац,
новинар Радио Панчева, го-
вориће о еколошки ангажо-
ваним причама у медијима;
Маријус Олђа („Банат-шу-
ме” Панчево) бавиће се за-
штићеним подручјем „Ка-
раш–Нера”, а Бојан Вој-
нов, с новосадског пољо-
привредног факултета је
као тему изабрао „Орган-
ску пољопривреду у слу-
жби биодиверзитета”.

Наредног дана, од 16.30,
под паролом „Возилом здра-
вља за чистију средину”, биће
организована вожња бици-
клима од Долова до Леанке, а
у оквиру тога и обилазак Цр-
кве Светог Василија Остро-
шког, посета домаћинству
Војнов и, напослетку, вожња
Пешчаром у смирај дана.

Овај догађај ће трајати до
петка, 31. јула, о чему ће
бити речи у следећем броју
„Панчевца”.
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У Омољици 5.612
гласача, а у Долову
за сто мање

Једино напредњаци
имају максималан
број кандидата

У серији разних ванредних
избора на ред су дошли Доло-
во и Омољица, а откада је 15.
јуна и председник Скупштине
града расписао изборе за ме-
сне органе власти у наведе-
ним селима, почела је при-
лично жестока кампања.

Месне скупштине у та два
села распуштене су због не-
благовременог (или погре-
шног) достављања финанасиј-
ских планова надлежним слу-
жбама, што је, најблаже рече-
но, симптоматично, јер се не
памти да је то негде учињено
из таквог разлога.

Било како било, непобитна
чињеница је да ће се у недељу,
26. јула, гласати у Омољици и
Долову.

Одустајање Павлова и екипе
Подсећања ради, у Долову је
донедавно власт творила Де-
мократска странка, предвође-
на Браниславом Павловим,
која је након избора 2012. го-
дине имала 11 од 15 чланова
месне скупштине. Та група-
ција је до распуштања скуп-
штине имала стабилну већи-
ну, јер је увек могла да рачуна
на сигурну деветорку. По рас-
писивању избора, формирана
је петочлана привремена
скупштина, а интересантно је
да је (иако су њен састав ушла
тројица демократа и двојица
напредњака) председник по-
стао члан Вучићеве партије
Здравко Васиљ. Када је био
познат коначан изглед листа
кандидата догодило се при-
лично изненађење – дотад су-
верена екипа одлучила је да
се не појави на предстојећим
изборима. Иако званичног
образложења није било, спе-
кулише се да је по среди неза-

довољство доловачких демо-
крата због пасивности градске
централе њихове странке у ве-
зи са ситуацијом око распу-
штања месне скупштине.

Насупрот томе, када је реч о
најмоћнијој странци у земљи,
недоумица нема – они хоће

апсолутну победу, чему у при-
лог говори и податак да једино
СНС има максималан број –
свих петнаест кандидата (исто
је и у Омољици). Од политич-
ки афирмисаних имена на тој
листи су Богдан Анкуцић,
градски одборник и некада
први човек села; професор ге-
ографије Мирко Субин (бив-
ши директор доловачке шко-
ле); Владимир Пузовић, до-
скорашњи директор ЈКП-а
„Долови”, као и још увек акту-
елни председник Привремене
скупштине МЗ „Мита Вукоса-
вљев” Долово – Здравко Ва-
сиљ. Друга по заступљености
је Лига социјалдемократа Вој-
водине с 12 кандидата, а нај-
познатије име је Соња Радиво-
јев, актуелна одборница у

стандардно на четири бирачка
места – „Долово 1” биће сме-
штено у земљорадничкој за-
друзи „Светозар Марковић”,
„двојка” у Дому културе, а
„тројка” и „четворка” у школи.

Жестоко у Омољици
За то време и Омољицу „тре-
се” предизборна грозница, чи-
ни се још јачег интензитета.
Досад је у скупштини Месне
заједнице ситуација била „ша-
ренолика”, али је након неко-
лико прелета окосницу власти
чинио СНС, премда је рад био
отежан, првенствено због те-
шког постизања кворума.

За разлику од Долова, овде
је на месту председника при-
времене скупштине остао до-
тадашњи први човек Душан

градској Скупштини. Група
грађана „Волим Долово” има
девет, а Социјалдемократска
странка (СДС) – петоро, међу
којима и члан месне скупшти-
не у протеклом сазиву Југо-
слав Брзован. Укупан број би-
рача је 5.512, а гласаће се

Лукић. Поред њега, СНС ће на
предстојећим изборима ре-
презентовати и новопоста-
вљени већник за стамбено-ко-
муналне делатности – Драган
Грујичић, као и Ђура Топало-
вић, први омољички напред-
њак, који је недавно на месту
директора локалног комунал-
ног предузећа наследио упра-
во Грујичића. На тој листи је
и Сретен Алексић, досадашњи
заменик председника месне
скупштине.

Друга по броју кандидата је
група грађана „Заједно за
Омољицу” (подржава је и
СДС), на којој, међу дванаест
особа, има неколико „афир-
мисаних” имена. Пре свега,
бивши први људи Савета Ме-
сне заједнице у периоду изме-
ђу 2008. и 2012. године – Ђу-
ра Милошев и Сава Живуљ,
као и Горан Пејић, који је
председниковао месном скуп-
штином 2012. и 2013. године.
Толико је и представника
СПС-а, а најпознатији je ис-
такнути спортски радник –
Драгољуб Стојановић. Група
грађана под називом „Ново
лице Омољице” има десет
представника, међу којима су
и по једна актуелна директор-
ка школе (у Иванову) – Сања
Симић Мијатовић, и бивша (у
Омољици) – Добрила Пурко-
вић. И напослетку, пријавље-
но је шест „лигаша”, као и три
независна кандидата, од ко-
јих је један Владимир Петро-
вић, технички секретар у ло-
калној месној заједници.

У Омољици је сто бирача
више (5.612) него у Долову,
али су и они распоређени на
четири бирачка места – прво
је у сали „Јанковић”, друго у
месној канцеларији, треће у
Дому културе, док је четврто у
школи.

Наравно, изненађења су
увек могућа (и пожељна), а да
ли ће се у будућим властима
двају села појавити и неко
„освежење” у виду мање по-
знатих мештана, биће позна-
то у недељу касно увече.

У НЕДЕЉУ ГЛАСАЊЕ У ДВЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ЛЕТЊА (ИЗБОРНА) ВРЕЛИНА 

БАШ УПРЖИЛА

ЕКОЛОШКА МАНИФEСТАЦИЈА У ДОЛОВУ

У смирај дана

Месне актуелности 
– од четвртка до среде –

Страну припремио
Јордан

Филиповић

ПАЗИ, СНИМА СЕ!

Долово – филмско место

У ПЕТАК ТРЕЋИ „ЛУДУС ФЕСТ”

Куба у Качареву
Качаревачки Дом културе по-
ново ће обогатити летњу пону-
ду на врло специфичан начин
– трећи пут заредом организо-
ваће изузетно атрактивни „Лу-
дус фест”. У претходна два на-
врата ова манифестација била
је посвећена вредностима из
удаљених држава древне кул-
туре – Индије и Кине, а ове го-
дине ред је дошао на Кубу.

А бољег места од СРЦ-а
„Језеро” за промоцију те егзо-
тичне карипске земље нема,
па ће тамо у петак, 24. јула,
од 17 сати, наступити позна-
ти састав који се одлично
уклапа у претходну причу –
„Salsa i punto”. Њима ће се на
сцени придружити и плесни
парови, а прилику да заиграју
уз салсу имаће и сви који се

затекну на популарном купа-
лишту.

Након тога тежиште збива-
ња се сели на Летњу сцену
Дома културе, на којој ће од
20.30 бити уприличено вече
кубанске културе и традици-
је, о чему ће говорити профе-
сор др Биљана Богоева Се-
длар, Зорица Добријевић Да-
бић и Свето Добријевић. У

наставку вечери биће емито-
вана и два кратка докумен-
тарна филма о једној од по-
следњих комунистичких др-
жава.

Вредно је напоменути да је
у организацији овог програма
качаревачкој културној уста-
нови помогло Удружење срп-
ско-кубанског пријатељства
из Београда.



Осму међународну уметничку
колонију у Крчедину отворио
је у среду, 22. јула, Миленко
Павлов, глумац из Панчева, а
њему ће током трајања фести-
вала (до 26. јула) бити доде-
љена титула „Ја, Крчединац”.
Исто признање добиће и Неле
Карајлић, Бети Ђорђевић и
Адам Пуслојић.

У манифестацији у Крчеди-
ну наступаће и око стотину
писаца, међу којима је и наша
суграђанка Гордана Влајић.

Техно журка у „Аполу”

Биоскоп на отвореном
Пројекцијом француског
филма „Дивљи живот”
прошлог четвртка, 16. јула,
на Летњој позорници Кул-
турног центра (Цара Душа-
на 4) почео је да ради био-
скоп на отвореном. Овог

четвртка, 23. јуна, од
21.30, публика ће под не-
беским сводом моћи да по-
гледа остварење „Џема Бо-
вери”, који је режирала
Ана Фонтејн. Улазница је
200 динара.

песми, кад вајам, онда обли-
кујем оне људе које сам на-
сликала, просто правим своје
претке од блата. Још увек ра-
дим пуном паром: сликам, ва-
јам, пишем... Мислим да још
нисам урадила ону „праву”
слику. Планирам да за десе-
так година обележим шест де-
ценија рада. Нема пензије за
уметнике. Док нас рука држи
– каже уметница.

Значај стваралачког опуса
Десанке Петров Морар у на-
ивној уметности истиче Ива-
на Јовановић.

– Реч је о једној од кључних
фигура на ликовној сцени на-
ше наивне уметности. Њено
стваралаштво преноси живот у
свој пуноћи садржаја – идеали-
зоване слике завичаја, али и

УУММЕЕССТТОО  ТТЕЕЛЛЕЕККССАА

Лиза и Артур могу да се
виде само једном годи-
шње. Он читав живот про-
води тражећи је, а она свој
чекајући га.

Лиза сања о томе да по-
стане глумица. Како би
платила студије глуме, ра-
ди као конобарица у јед-
ном бару на Менхетну.
Једне вечери ту упознаје
Артура Костела, младог
лекара, и њен живот се ме-
ња из корена.

Артур ће учинити све да
освоји Лизу. У граду пуном
неочекиваних препрека на
све начине покушаће да
дође до ње. Али, Артур ни-
је обичан мушкарац – он
Лизи открива истину, која
га спречава да гради бу-
дућност с њом, невероват-
ну, а стварнију од живота.

У Њујорку, какав још ни-
сте упознали, Артур и Лиза
мораће да уједине своје сна-
ге како би побегли из замке
најстрашнијег од свих не-
пријатеља – времена.

Четвртак, 23. јул 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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У суботу, 25. јула, од 22 сата, у
дворани „Аполо” биће прире-
ђена промотивна журка „Tro-
pical Inn”, на којој ће музику
пуштати Никола Цвеле Цвет-
ковић (ди-џеј Спајт) и Марко

Димић („Glasskeeperz”). Тај
догађај представља увод у тех-
но спектакл на Калемегдану
крајем августа. Улаз на субот-
њи догађај је 199,99, а на вра-
тима ће бити 299,99 динара.

„У једном трену” 
Гијома Мусоа

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, 29. јула, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„Како утећи пролазности?”, наградићемо по једним
примерком књиге „У једном трену” Гијома Мусоа. Име-
на добитника ћемо објавити у наредном броју „Панчев-
ца”, 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.

Стране припремила 

Драгана 
Младеновић

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

На њеним сликама
су живот и 
свакодневица Баната

Једна је од кључних
фигура на ликовној
сцени наивне 
уметности

Изложба слика наше суграђан-
ке Десанке Петров Морар, по-
водом педесет година њеног
уметничког рада, отворена је у
уторак, 21. јула, у галерији На-
родног музеја Панчево. Већина
изложених слика је из поставке
Музеја наивне и маргиналне
уметности у Јагодини, мада
има и слика које су њено вла-
сништво. Рађене су техником
уље на платну, а посетиоци
имају прилику да виде и неко-
лико цртежа урађених тушем.
О раду ауторке говорила је Ива-
на Јовановић, кустос историчар
уметности Музеја наивне и
маргиналне уметности у Јаго-
дини, а реализацију изложбе је
помогао Димитрије Јованов,
кустос историчар уметности
Народног музеја Панчево.

Иако слика више од пола
века, Десанка Петров Морар
и даље то ради с љубављу и,
како каже, осећа се као да је
тек почела. Највише је инспи-
ришу приче старих Сефкери-
наца и успомене на детињ-
ство, а најчешћи мотиви на
сликама су народни и право-
славни обичаји, као и свако-
дневица банатског краја.

– Мало радим и портрете,
фантастику, али стручна јав-
ност то баш и не признаје.
Фантастика је заступљена од
самог почетка на мојим сли-
кама, то је неки мој бунт, про-
тест... Док сликам, мислим о

ПОЛА ВЕКА УМЕТНИЧКОГ РАДА ДЕСАНКЕ ПЕТРОВ МОРАР

ДОК СЛИКАМ, МИСЛИМ О ПЕСМИ

тешке животне тренутке. Глав-
ну преокупацију уметнице
представљају фигуралне ком-
позиције народних и право-
славних обичаја, с митским
порукама оличеним у годи-
шњем обредном календару,
циклусима зимских, пролећ-
них и летњих празника којима
се прикључује и круг обичаја
из личног породичног живота,
као и сцене празноверица, вра-
чања и обичаја уз свакодневне
послове – објашњава она.

Поред тога што слика, Де-
санка Петров Морар пише пе-
сме и ваја. Досад је објавила
три збирке поезије. Излагала
је више од педесет пута само-
стално, а учествовала је на ви-
ше од триста колективних из-
ложби у земљи и иностран-

ству. Токио, Лисабон, Женева,
Њујорк само су неки од градо-
ва света у којима је излагала.
Њена дела налазе се у број-
ним музејима, галеријама и
приватним колекцијама. Део
су и сталне поставке Mузеја
наивне и маргиналне уметно-
сти у Јагодини и заступљена
су у првој Енциклопедији на-
ивне уметности (1971), као и
свим значајним публикација-
ма посвећеним овој уметно-
сти. Добитница је бројних на-
града за стваралаштво, од ко-
јих се посебно издваја награда
из 2007. године за укупан
уметнички рад који додељује
жири Бијенала Међународне
наивне уметности.

Изложба се може видети до
15. августа. М. Манић

Слике о животу у свој пуноћи садржаја

У последњој недељи августа
(од 23. до 30) у нашем граду
биће одржан први „FreeDom
Art Festival”, током којег се
могу очекивати сјајне три-
бине и радионичарски про-
грам, али и гостовање Зора-
на Кесића, екипе окупљене
око „Њуз нета”, Биљане Ср-
бљановић и других актера.
Поред тога, биће и активи-
стичких акција, као што су:
прекречавање графита који
промовишу мржњу и нето-
леранцију, представљање

организација цивилног дру-
штва и међународних проје-
ката на „Freeshop bazaru”,
промовисање животног сти-
ла без конзумације алкохо-
ла итд.

Колико си 
слободан/слободна?

„Седам капија Тебе”
У уторак, 28. јула, у 11 сати,
у Изабинском простору
Културног центра почеће
припреме за представу „Се-
дам капија Тебе” (пет дана
по пет сати и дванаест ми-
нута), која ће у недељу, 2.
августа, у 19 сати, бити из-
ведена пред овдашњом пу-
бликом. Иницијатор тог
пројекта је Урош Јовано-
вић, а у том подухвату могу
учествовати сви који имају
афинитета према глуми и
притом воле да маштају.
Идеја је заправо да се во-
лонтерским радом, за 48 са-

ти направи позоришна
представа сa уметницима
који су спремни на борбу са
суровим законима матери-
јалистичко-капиталистич-
ког система. Више инфор-
мација може се добити на
телефон 060/55-77-810.

Београдски састав „Fish in
оil”, који је у петак, 17. јула,
први пут свирао у Панчеву,
успео је да оствари фанта-
стичну интеракцију с публи-
ком и стекне неке нове фано-
ве. Концерт је приређен у дво-
рани „Аполо” пред малоброј-
ном али одабраном публиком
и многе ће вероватно натера-
ти да се убудуће информишу о
њиховим наступима у Београ-
ду и/или да с нестрпљењем
чекају њихов нови наступ у
Панчеву.

„Fish in оil” изводи ориги-
налну инструменталну музи-
ку, обојену блуз, џез, рок и
фолк звуком. Може се рећи да
је то интригантна и својеврсна
мешавина Истока и Запада,
историје и савремености. У
бенду свирају добропознати
музичари: Братислав Радова-
новић (фронтмен и гитара),
Душан Петровић (саксофон),
Бранислав Радојковић (кон-
трабас, бас гитара), Феђа
Франклин (бубањ) и Алексан-
дар Радојчић (перкусије).

ОДЛИЧНА СВИРКА У „АПОЛУ”

Нови фанови састава
„Fish in Оil”

КОЛОНИЈА У КРЧЕДИНУ

Титула Миленку Павлову

ПРОМОЦИЈА НОВЕ КЊИГЕ СРЂАНА В. ТЕШИНА

Марсовски живот на планети Земљи
Писац Срђан Тешин из Ки-
кинде чест је и радо виђен
гост у нашем граду. Књижевне
вечери у којима учествује ка-
рактеришу отворена критика
девијантних појава у нашем
друштву, занимљиве опсерва-
ције на различите теме, приче
из живота... Тако је било и
приликом промоције његове
нове књиге „Приче с Марса”

(Архипелаг), која је одржана у
уторак, 21. јула, у књижари
„Мала галерија” Културног
центра Панчева. С Тешином
је разговарао његов колега пи-
сац Немања Ротар.

Аутор је том приликом об-
јаснио да је Марс увео као то-
поним за свако/било које
предграђе јер су градови раз-
личити, а предграђа су иста. С

временом је Марс попримио
улогу главног јунака те књиге.

– Марс је огледало онога
што живимо и како живимо. С
друге стране, моји Марсовци
нису пали с Марса, већ живе
на њему. Погледајте само
зграду у којој ја живим. Из-
грађена је 1978. године да би у
њој живели раници највеће
кикиндске фабрике. Данас у
тој згради нико не ради. У 25
станова нема никог ко иде на
посао, никога више не буде
фабричке сирене. Све њих
сам, укључујући и себе, дожи-
вео као Марсовце А то је само
један улаз, једно насеље! – об-
јашњава Тешин.

Његов циљ је био да испри-
ча приче малих људи о вели-
ким и важним стварима. Како
је објаснио, он је свестан да
таква литература, која је огле-
дало стварности, нема много
читалаца јер људима више го-
ди да кроз књижевност побег-
ну од те и такве реалности,
али ипак не жели да одустане
од такве врсте литературе.

Промоција ове књиге била је
добрим делом посвећена и фе-
номену кратке приче. Она је,

каже аутор, ту одувек и дефи-
нише нас као људе. Тешин не
само да је приредио пет анто-
логија прича и да се и сам бави
њиховим писањем (у неким
случајевима оне прерасту у ро-
ман) већ се бави и теоријом те
књижевне врсте и настоји да
открије шта је то у њој тако ви-
тално и потентно. Посебно је
заинтересован за флеш фик-
цију, причу до 1.000 речи.

– Прича је жанр који се
стално мења. Просто је немо-
гуће направити дефиницију
кратке приче јер таман напра-
вите дефиницију, а настане
твитер прича, или СМС при-
ча, или „Фејсбук” прича. (...)
Суштину приче чине сажетост
и краткоћа. У ову књигу сам
желео да унесем много углова
посматрања, што више техни-
ка приповедања и различите
методе писања – додао је ау-
тор из Кикинде.

Тешину у наредном периоду
предстоји још неколико про-
моција ове књиге по Србији, а
једна од прича из те књиге на-
ћи ће се у „Антологији најбоље
европске приче”, која ће уско-
ро бити објављена у САД.



Хаџипавловић, док су профе-
сори махом били Руси, одно-
сно Рускиње. Клуб је био нај-
активнији у периоду када је
часове француског језика др-
жала Мадлен Јермолајев, од-
носно у време када је школу
водила Јелена Николајевна
Спиридонова, кроз коју је
прошло на стотине панчевач-
ке деце.

••  ККааккввоо  јјее  ббииллоо  ммеессттоо  рруу--
ссккиихх  ии  ссррппссккиихх  ииннттееллееккттууаалл--
ккии  уу  ФФррааннццууссккоојј  шшккооллии  уу
ППааннччееввуу??

– Прича о женама, о њихо-
вој заступљености у јавном
животу с почетка 20. века, на-
вела ме је да отпочнем истра-
живање о емигранткињама, с
посебним освртом на антро-
полошки и културолошки
аспект. Тема је изузетно инте-
ресантна и њоме ћу се више
бавити убудуће.

••  ААллии  ззааннииммљљиивваа  јјее  ии  ппррииччаа
оо  „„ААууттооббииооггррааффиијјии””  ВВллааддииммии--
рраа  АА..  ММоошшииннаа,,  ккоојјуу  ссттее  ввии  ппррее--
ввееллии  ннаа  ссррппссккии  ии  ббрриижжљљииввоо
ооппррееммииллии  ккооммееннттааррииммаа..  ППрроо--
ффеессииооннааллннии  ннииввоо  сс  ккоојјиимм  ссттее
ппррииссттууппииллии  ттоомм  ззааддааттккуу  ззааии--
ссттаа  ииззааззиивваа  ддииввљљеењњее..  ККооллииккоо
ддууггоо  ссттее  ррааддииллии  ннаа  њњоојј??  ККааккоо
јјее  ттееккааоо  ппррооццеесс  ннаа  њњеенноомм  ддее--
ттааљљнноомм  „„иишшччииттаавваањњуу””??

– Радила сам превод из ру-
кописа, а то наравно захтева
дужи период, и приредила
сам коментаре. Све је то тра-
јало прилично дуго, око две
године, и заиста сам уживала
у том послу. Владимир Мо-
шин је био активан на целом
бившем југословенском про-
стору, био је византолог и
слависта, радио је на описи-
вању ћирилијских рукописа
на Балкану и његов допринос
југословенској култури је
огроман. На моју радост, ис-
поставило се да је један пе-
риод, од 1931. до 1939. годи-
не он провео у Панчеву, где је
радио као професор у нашој
гимназији. Због тога о њему
говоримо као о завичајном
аутору.

••  УУ  ууввоодднниимм  ннааппооммееннааммаа
ввееллииттее  ддаа  ссее  ррууккооппиисс  ттее  ккњњииггее
ооддннееддааввнноо  ннааллааззии  уу  ЗЗааввииччаајј--
нноомм  ффооннддуу  ГГррааддссккее  ббииббллииооттее--
ккее..  ШШттаа  јјее  ппррееттххооддииллоо  ттоомм
„„ппрреессеељљеењњуу””  ррууккооппууссаа  ВВллааддии--
ммиирраа  АА..  ММоошшииннаа  ннаа  ммеессттоо  ккоо--
јјеемм  ии  ппррииппааддаа??

– Рукопис Мошинове ауто-
биографије донео ми је ко-
лекционар Љубомир Бошков,
којег тада нисам познавала, а
он је знао да се ја бавим ру-
ском емиграцијом. Испоста-
вило се да се, игром случаја,
читав архив Сергеја Троиц-
ког, теоретичара црквеног
права, у којем је био и руко-
пис Владимира Мошина, у
једном моменту нашао на
панчевачком бувљаку. На сву
срећу на њега је наишао го-
сподин Бошков, тако да је на
крају дошао и до мене.

••  ИИ  ооппеетт  ддооллааззииммоо  ддоо  ппррее--
ккллааппаањњаа  вваашшеегг  ллииччнноогг  ии  ппрроо--
ффеессииооннааллнноогг  жжииввооттаа..  РРууккооппиисс
јјее,,  ккааккоо  ссммоо  ччууллии,,  ддоо  вваасс  ссттии--
ггааоо  ннаа  јјееддаанн  ммоожжее  ссее  рреећћии  ввоолл--
шшееббаанн  ннааччиинн..  СС  ддррууггее  ссттррааннее,,
ММоошшиинн  јјее  жжииввееоо  уу  ууллиицции  уу
ССааннкктт  ППееттррббууррггуу,,  уу  ккоојјоојј  ии  вваа--
шшаа  ббааккаа,,  ммаајјккаа,,  аа  јјеедднноо  ввррееммее
ии  ввии  ссааммии..

– Да, реч је о најстаријем
делу Санкт Петербурга, крај
Неве. Ту је живела моја бабу-
шка и рођена је моја мама, а
цео мој живот проткан је веза-
ма с тим местима, на којима
је је некада живео и сам Мо-
шин. У суштини, ја све време
функционишем у две културе,
паралелно, имам два матерња
језика... Заиста мислим да тај
рукопис није случајно дошао
у моје руке.

••  ГГооввооррииммоо  оо  јјеедднноојј  оодд  рреетт--
ккиихх  ззббииррккии  ннаассттааллиихх  ззааххввааљљуу--
јјуућћии  ддееллоовваањњуу  ррууссккее  ееммииггрраа--
цциијјее,,  ппоошшттоо  ссуу  ммннооггее  оодд  њњиихх,,
ззббоогг  ииддееооллоошшккиихх  ррааззллооггаа,,  ппоо--
ссллее  ДДррууггоогг  ссввееттссккоогг  ррааттаа  ббииллее
уунниишшттееннее..  

– После уласка Црвене ар-
мије у Панчево уништени су
сви трагови, сви извори о ов-
дашњој руској колонији, чак
и архива Руске болнице, с
тим да не знамо да ли су то
учинили емигранти или цр-
веноармејци. На срећу, Би-
блиотека руске колоније у
Панчеву је сачувана, не зна-
мо како.

••  ККоојјее  ииннффооррммаацциијјее  ссуу  вваасс
ттооккоомм  ииссттрраажжиивваањњаа  ннаајјввиишшее
ииззннееннааддииллее??

– Захваљујући проучавању
те теме, отворио ми се читав
један паралелни свет, била
сам фасцинирана подацима
до којих сам дошла. Оно што
ме је изненадило јесте значај
које је Панчево имало у тој
причи, нисам знала да је ру-
ска колонија овде била толи-
ко велика, а таква је била, пр-
венствено због Санаторијума,
тј. Руске болнице из 1920. го-
дине. У њу су долазили на ле-
чење Руси из целе Краљевине
Југославије. Ту се налазила и
капела Светог Николаја Мир-
ликијског, а након једног тра-
гања, сазнала сам да се иконо-
стас из ње сада налази у цркви
у Борчи.

••  УУ  ссввааккоомм  ссллууччаајјуу,,  ппииссаањњее
ккњњииггее  оо  ррууссккоојј  ееммииггрраацциијјии
ппооддссттааккллоо  вваасс  јјее  ддаа  ууђћееттее  ии  уу
ппррииччуу  оо  ФФррааннццууссккоомм  ккллууббуу  уу
ППааннччееввуу..  УУ  ччееммуу  ссее  ооггллееддаа
ззннааччаајј  ттее  шшккооллее??

– Према извештају Лиге
народа, Француска је прими-
ла око 400.000, а Краљевина
Југославија између 40.000 и
70.000 руских емиграната.
Самих француских клубова у
Краљевини Југославији било
је око 70, а најактивнији је
био наш, панчевачки клуб.
Он је окупљао панчевачке
интелектуалце, као што су
Миховил Томандл и Љубица

Четвртак, 23. јул 2015.

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

Два најбржа читаоца који до среде, 29. јула, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одго-
вор на питање „У којим ситуацијама љубав и лојалност
могу да парирају сировој моћи?”, наградићемо по јед-
ним примерком књиге „Неимаров шегрт” Елиф Шафак.
Имена добитника ћемо објавити у наредном броју „Пан-
чевца”, 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

Драгана Јоцовић, блогерка

и office manager

РРЕЕЦЦЕЕППТТ:: Ред хране, ред
књига, ред љубави, ред
филма, ред вина, ред музи-
ке. Све добро промешати,
па запећи на најбољем ме-
сту на свету – код куће. Слу-
жити вруће или хладно, из-
мешаним редоследом.

ФФИИЛЛММ  ИИ  ККЊЊИИГГАА:: Лето ме
увек подсети на мексички
филм „Као вода за чокола-
ду”, који говори о забрање-
ној љубави у дугим врелим
данима. Снимљен је по
истоименом роману Лауре
Ескивел, а назив представља
фразу за врелину, страст и
узбуђење, који се провлаче
кроз читаву причу. Храна је,
такође, једна од главних те-
ма ове књиге. Главна јунаки-
ња Тита потврђује моје убе-
ђење да храном може да се
комуницира без речи и да се
пренесе емоција, па свако ко
проба њена јела искуси оно
што она осећа док кува.

ММУУЗЗИИККАА  ИИ  ВВИИННОО:: Потпуно
сам заражена бендом Скотa
Бредлијa „Postmodern Juke-
box”. Нове и старе поп пе-
сме обрађене у џез стилу
или у другим варијацијама
жанра савршене су за летње
сањарење и пијуцкање неког
финог вина попут „Rosetta”
Винарије Ковачевић.

ЧЧИИТТААЊЊЕЕ  ИИ  ККУУВВААЊЊЕЕ::  Услед
процвата српске књижевно-
сти последњих година радо
читам домаће писце попут
Скробоње, Гајића, Стојиљко-
вића... Међу многим блого-
вима које пратим на интер-
нету, издвајам „Mimi’s King-

dom”, јер уживам у зани-
мљивим причицама из жи-
вота наше суграђанке и оба-
везно испробавам њене фине
рецепте. Сматрам да свако
може и треба да научи да ку-
ва. То је као вожња бици-
клом, када једном ухватиш
равнотежу, после све само
клизи. Притом, не мислим
да треба проводити сате по-
ред шпорета, нарочито на
овим летњим температура-
ма. Кување подразумева и
комбиновање разних свежих
састојака који не захтевају
посебну термичку обраду.
Рецимо, потпуно ме је оду-
шевила филозофија Џејмија
Оливера о салати. Он сматра
да је за савршену салату по-
требно комбиновати пет са-
стојака. По сопственом избо-
ру треба одабрати минимум
један састојак из следећих
група: зелениш (зелена сала-
та, римска салата, поточар-
ка...), свеж зачин (нана, бо-
сиљак, рукола...), поврће
(краставац, парадајз, це-
лер...), сир (пармезан, моца-
рела, фета...), топинг (круто-
ни, печене семенке, пињо-
ли...). У свакој комбинацији
обавезни су: со, бибер, ма-
слиново уље и лимунов сок.

Код куће је најлепше

Истанбул, 1540. година:
заједно с необичним по-
клоном за султана у град
стиже слепи путник – де-
чак, потпуно сам у страној
земљи, без имена и без
ичег свог, изузев Чоте, рет-
ког белог слона.

Прихватиће га као кро-
титеља животиња у султа-
новом зверињаку где ће
имати прилику да се спри-
јатељи са султановом ле-
пом кћери, принцезом Ми-
хримом у коју ће се заљу-
бити. У царској палати сре-
шће и Џахана од Мимара
Синана, главног царског
неимара, који га узима под
своје окриље, па заједно уз
Чотину помоћ подижу не-
ке од највеличанственијих
грађевина у историји.
Ипак, чак и док граде Си-
нанова тријумфална здања
као што су џамија Сулејма-
нија и џамија Селимија,
испод површине збивања
јављају се узнемирујуће
струје и међу неимаровим
шегртима избија завист.

Незаборавна прича о
уметничкој слободи, креа-
тивности и сукобу између
науке и фундаментализма,

која врви од упечатљивих
ликова и мистериозних
авантура на раскошној по-
задини османског двора,
где љубав и лојалност не
могу да парирају сировој
моћи. Сав у бојама Осман-
ске царевине, кад је Истан-
бул био плодан центар јед-
не цивилизације, „Неима-
ров шегрт” је магична, за-
носна бајка о једном деча-
ку и његовом слону, у свету
чуда и опасности.

„Неимаров шегрт”
Елиф Шафак

ЛЕ(Т)ЊИ РАЗГОВОРИ: НЕСИБА ПАЛИБРК СУКИЋ, БИБЛИОТЕКАРКА

ПОНЕШТО БИРАМО САМИ, 
А НЕКЕ ТЕМЕ БИРАЈУ НАС

Несиба Палибрк Сукић је
панчевачки експерт за тему о
руским избеглицама у Панче-
ву у првој половини 20. века и
њиховом друштвеном, кул-
турном и јавном утицају на
овдашње становништво. За-
хваљујући озбиљном присту-
пу и преданом раду, она је све
заинтересоване обрадовала
трима књигама на ту тему:
„Руске избеглице у Панчеву
1919–1941”, „Француски клуб
у Панчеву и француска школа
Јелене Спиридонове” и ауто-
биографијом Владимира А.
Мошина „Под теретом”. Ова
последња је пре десетак годи-
на објављена у издању Народ-
не библиотеке Србије, а њене
колеге, библиотекари из Бео-
града, с дивљењем говоре о
Несибином подухвату.

Наша саговорница је рође-
на у Новом Пазару, а поре-
клом је из Санкт Петербурга.
Дипломирала је на Филозоф-
ском факултету у Београду, на
одсеку за социологију, а ради
на Одељењу за израду библио-
графија и издавачку делат-
ност Градске библиотеке Пан-
чево. Уз то, мајка је двојице
изузетно талентованих и
успешних младића – Влади-
мира и Вука Палибрка. Каже
да јој изузетно значи профе-
сионална подршка њеног су-
пруга који је по струци фило-
лог и преводилац.

ППААННЧЧЕЕВВААЦЦ::  ВВееооммаа  ссуу  ззаа--
ннииммљљиивваа  ппооккллааппаањњаа  ииззммееђћуу
вваашшеегг  жжииввооттаа  ии  ооннооггаа  ччииммее  ссее
ббааввииттее..  ЗЗааииннттеерреессооввааннии  ссттее  ззаа
ттееммуу  оо  ррууссккоојј  ееммииггрраацциијјии,,  аа
ииссппооссттввааииллоо  ссее  ддаа  јјее  ууппррааввоо
ммееђћууррааттнноо  ППааннччееввоо  ббииллоо  ссттее--
цциишшттее  ррууссккее  ддиијјаассппооррее..  ШШттаа
вваасс  јјее  ппооккррееннууллоо  ннаа  ттррааггаањњее  ззаа
ииннффооррммаацциијјааммаа  ии  ккооллииккоо  ссттее
оо  ссввееммуу  ттооммее  ззннааллии  ппррее  нноо
шшттоо  ссттее  уу  уушшллии  уу  ппррооццеесс  ппррии--
ппррееммаањњаа  ккњњииггее??

НН..  ППААЛЛИИББРРКК  ССУУККИИЋћ :: На
срећу, имам прилику да се
професионално бавим темом
која ме и лично изузетно ин-
тересује. Моје порекло је ру-
ско, од раног детињства се
дружим с руским емигранти-
ма и знам њихове личне при-
че. Када сам пре 25 година
почела да радим у панчевач-
кој Градској библиотеци, су-
срела сам се с Библиотеком

руске колоније. То је за мене
било велико откровење. Убрзо
сам се упознала са садржајем
тог фонда и открила да он
припада руској емиграцији и
да су књиге штампане у Бер-
лину, Паризу, Прагу, Њујор-
ку, знатан део у Београду и
другим великим градовима,
што је било од изузетног зна-
чаја за развој издаваштва Руса
у емиграцији. Ако говоримо о
самом панчевачком фонду, у
њему се могу наћи руски кла-
сици – Толстој, Достојевски,
Чехов, Пушкин, али и прва
издања аутора у емиграцији с
почетка 20. века, дела Купри-
на, Буњина, Замјатина и дру-
гих аутора.

Несиба Палибрк Сукић: живот између Панчева и Санкт Петербурга

„Има нечег лепог у
лету, а с летом нечег
лепог у нама”

Ове године обележава се 120
година од рођења и 90 година
од смрти Сергеја Александро-
вича Јесењина (1895–1925),
што је био повод да у Градској
библиотеци буде приређена
изложба посвећена том ру-
ском песнику. Ауторка изло-
жбе Љиљана Дракшан из
Градске библиотеке настојала
је да представи најважније
моменте у животу и стварала-
штву Сергеја Јесењина, чији је
животни век био веома кратак
– само 30 година.

На поставци се могу видети
фотографије из породичног
албума: породична кућа у
Константинову, родитељи, се-
стре Јекатерина, Катја и Шу-
ра, као и његова прва песма
„Бреза”, која је најпре обја-
вљена у Москви, у дечјем ли-
сту „Мирок” (1914). Потписа-
на је псеудонимом Аристон, а
Јесењиново ауторство утврђе-
но је тек 1955. године.

У посебној витрини пред-
стављене су фотографије пе-
сникове велике и несрећне
љубави Исидоре Данкан, аме-
ричке плесачице, и њихове
посете Паризу 1923. године.

Како је подсетила Љиљана
Дракшан, лепоти Јесењино-
вих стихова дивила се и Оља
Ивањицки (1931–2009). Она
је богато илустровала публи-
кацију „Плавет века – С. Јесе-
њин”, која заузима посебно
место на изложби.

Поставку допуњују Јесењино-
ви стихови на српском и руском
језику, као и текстови Вукашинa
Костићa и Љубe Вукмановићa
који су писали књижевну крити-
ку о његовој поезији.

СЕЋАЊЕ НА ЈЕСЕЊИНА

Лепота која не престаје



Неповољни услови
за куповину сеоског
домаћинства

Ко се бори за права
избеглица и
расељених лица?

Проблеми око затварања по-
следњег Колективног центра у
Војводини, који је планиран
за 31. август ове године, и да-
ље се појављују. Марјан Ци-
меша и Ратко Маршетић, ста-
нари центра, испричали су да
су незадовољни ситуацијом у
којој се нашли јер су желели
да купе сеоско имање и на тај
начин обезбеде себи место
становања, а у томе су спрече-
ни. Избеглицама и расељеним
лицима који тренутно бораве
у Колективном центру пону-
ђен програм по којем добијају
950.000 динара за куповину
сеоских домаћинстава. Циме-
ша је рекао да је преко часо-
писа за избегла и расељена
лица „Прави одговор” дошао
је до податка да у октобру
2014. године почео с реализа-
цијом Регионални програм
стамбеног збрињавања по ко-
јем се за куповину сеоског до-
маћинства добија 9.500 евра и
додатних 1.500 за опремање
истог, а на списку градова ко-
ји су се пријавили и добили
овај програм Панчева нема.
Наш други саговорник Ратко
Маршетић додао је да се он,
путујући по Србији, уверио да
су избеглице из других градо-
ва купиле сеоска домаћинства
од веће суме новца које су до-
били преко Регионалног кон-
курса. Обратили су се
Комесaријату и тражили обја-
шњење, али одговорa није би-
ло. Обојица су сложни при од-
луци да неће прихватити дру-
гачије услове од избеглица из
других општина и градова,
као и да неће прећи у други
центар.

– Пече ме ова неправда и не
могу да пређем преко чиње-
нице да су станари других Ко-
лективних центара добили
више средстава и повољније
услове за куповину кућа од
нас – рекао је Цимеша.

Сумња у исправност рада
надлежних
Он каже да већ једанаест го-
дина путем разних конкурса
које расписује град и Комеса-
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Одувек је постојало оно
што се данас назива поли-
тички коректан говор. Не-
када, у социјалистичком
времену, на пример за
обичног лопова када обије и
украде нечијe возило гово-
рило се и писало „позајмио
аутомобил”, а за убицу се
употребљавала фраза да је
некоме „одузео живот”. Као
да је живот некакав пред-
мет, попут новчаника или
упаљача, који може другом
да се одузме, а после можда
и врати.

Сличних еуфемизама,
ублаженoг, нејасног или из-
окренутог значења, препун
је и данашњи говор. Што би
рекли Црногорци: „није
го..о, но се усро пас”. Зато, да
би просечан грађанин лакше
разумео савремене медијске
извештаје, покушаћемо да
дамо најкраће могуће и сви-
ма разумљиво објашњење
оних чешће употребљаваних
појмова, којима нас свако-
дневно затрпавају.

ТТаајјккуунн – ловатор сумњиве
прошлости, богатство сте-
као марифетлуцима и мут-
ним пословима уз помоћ

државне власти, а преко на-
родне грбаче;
ППооззннааттии  ссррппссккии  ббииззннииссммеенн
– личност неутврђене стру-
ке, сумњивог морала, муља-
тор великог формата, хох-
штаплер;
ССррппссккии  ббииззннииссммеенн – муља-
тор мањег формата, бави се
транге-франге пословима и
ловом у мутном, ситни
шпекулант;
ККооннттррооввееррззннии  ббииззннииссммеенн –
овејани криминалац, најче-
шће шверцер великог фор-
мата или дилер дроге, ганг-
стер који се бави уценама и
рекетирањем;
ЖЖеессттооккии  ммооммцции – обични
разбојници, сецикесе, силе-
џије и лопови;
ЖЖеессттооккии  ммооммцции  ссаа  аассффааллттаа
– друмски разбојници, град-
ске силеџије, обијачи, сило-
ватељи;
ВВоођђаа  ннааввиијјааччккее  ггррууппее – ви-
дети под „Жестоки момци”
и „Жестоки момци са ас-
фалта”;
ССттааррллееттаа – девојка без стру-
ке и културе, најчешће глу-
пача, препознатљива једино
кад је скоро гола, силикони-
ма напумпана дроца, про-
фукњача;
ППооссллооввннаа  ппррааттииљљаа – нешто
умивенија дроца, завршила
два разреда више од старле-
те, профукњача вишег ран-
га;
ССппооннззоорруушшаа – добро на-
шминкана дроца у сталној
трци за српским бизнисме-
нима, проститутка са редов-
ним примањима, курва која

није ни тротоарка, ни мо-
старка, ни подрумарка;
УУччеесснниикк  рриијјааллииттии  шшооууаа –
необразовани, некултурни и
бахати бадаваџија, разме-
тљиви глупак, ђилкош;
УУччеессннииццаа  рриијјааллииттии  шшооууаа –
видети под одредницом
„старлета”;
ППооллииттииччаарр – обично човек
без школе, скрупула и мора-
ла, данас говори једно, су-
тра друго, најчешће само
обећава и лаже, тражи хле-
ба без мотике;
ЛЛооккааллннии  ппооллииттииччаарр – исто
као и под одредницом „По-
литичар”, само то ради без-
образније и глупље;
ППооллииттииччккии  ааннааллииттииччаарр –
самозванац, „стручњак” за
опште послове, дрвени фи-
лозоф;
ШШеефф  ппооллииттииччккее  ссттррааннккее –
аутократа по систему „пар-
тија – то сам ја”, сујетан, не
подноси другачије мишље-
ње, властохлепац, када га
прегласају оснива нову
странку;
ММееннааџџеерр – лице које не уме
ама баш ништа да ради;
ДДииппллооммииррааннии  ммееннааџџеерр –
лице које не уме ама баш
ништа да ради, али су њего-

ви родитељи имали пара и
за диплому;
ММаассттеерр  ммееннааџџммееннттаа – То-
мислав Николић;
ДДооккттоорр  ммееннааџџммееннттаа – пер-
сона сумњивих квалифика-
ција и још сумњивијег зна-
ња, докторирала с непозна-
том тезом на још непозна-
тијем универзитету;
ММииссттеерр  ммааггииссттеерр – Вели-
мир Илић;
ТТааббллооиидд – обојени папир
који се не може користити
ни у тоалету јер чак и тамо
оставља прљаве трагове,
због формата непогодан за
молерску капу, а погодан за
прављење фишека за повра-
ћање;
УУммееттнниикк  ппееррффооррммааннссаа –
фолирант;
УУммееттнниикк  ппооззннаатт  ппоо  ииннссттааллаа--
цциијјааммаа – лице без креатив-
ности и духа, није водоин-
сталатер;
ЕЕссттррааддннаа  ууммееттннииццаа – ка-
фанска певаљка, обично без
слуха, најчешће долази из
неког бирцуза са Ибарске
магистрале;
ККррааљљииццаа  ннааррооддннее  ммууззииккее –
Лепа, Цеца, Брена, Сека и
још око две хиљаде других.

Наравно, ово је само де-
лић појмова којима нас сва-
кодневно засипају и замла-
ћују, делић нашег новогово-
ра којим се замагљује ствар-
ност. За комплетан речник
и детаљнија објашњења, би-
ло би неопходно много
обимније издање које пре-
вазилази могућности ових
новина. З. Спремо

НАСТАВАК ПРИЧЕ О ЗАТВАРАЊУ КОЛЕКТИВНОГ ЦЕНТРА

КАД ЈЕ НЕИЗВЕСТАН КРОВ НАД ГЛАВОМ
КОЗЕРИЈА: НОВИ СРПСКИ РЕЧНИК

Шта је то старлета, а
шта мистер магистер?

ријат тражи сеоско домаћин-
ство, али га још увек није до-
био. Поред тога, Цимеша је
истакао да је упознат и с мал-
верзацијама које су се дешава-
ле у Центру. Навео је причу о
намештају који је, као поклон
бившег америчког амбасадора
Монтгомерија станарима,
стигао, а затим нестао. Затим
помоћ како би се избеглицама
помогло да покрену приватан

је рада, запошљавања и соци-
јалне политике, киван је јер
сматра да је могла брже и бо-
ље да реши неке проблеме.

Чекати регионалан конкурс
или не?
Јовановићева је рекла да разу-
ме зашто су Марјан Цимеша и
Ратко Маршетић незадовољ-
ни, али је истакла да се до 31.
августа мора решити питање
крова над главом за избеглице

– Понуђени програм је при-
ступачнији јер је намењен ис-
кључиво корисницима Колек-
тивног центра, док се на Реги-
онални конкурс могу пријави-
ти сва избегла и расељена ли-
ца с територије Панчева која
немају стално мeсто станова-
ња него живе приватно. Тада
су шансе за добијање средста-
ва много мање, односно 5.000
избеглица може да конкури-

посао, а које нико у целости
није добио, као и да зна да су
неки станари давали мито да
би добили грађевински мате-
ријал. Називајући надлежне
„хуманитарном мафијом”,
наш саговорник је овим путем
питао чланове локалне самоу-
праве где су завршиле паре за
куповину сеоских домаћин-
става које су добијене путем
Меморандума потписаног
2008. године са Италијом. Ка-
ко каже, додељени су станови
и материјал за монтажне ку-
ће, само сеоска домаћинстава
нико није добио.

Као кривце за тренутну си-
туацију он означава поверени-
ка за избеглице Зорана Граов-
ца за кога тврди да не обавља
своју дужност и Комесаријат,
који је задужен за расподелу
средстава, што не контролише
рад локалне самоуправе по
питању поделе новца. На Су-
зану Јовановић, члана Град-
ског већа задужена за подруч-

и расељена лица. Она се сло-
жила да је Регионални кон-
курс бољи јер грађани добијају
већу суму новца, али је нагла-
сила да је његова реализација
планирана до краја године.

– Ако одређена лица буду
желела да чекају бољи про-
грам, поставља се питање где
ће дотад живети? Имају оп-
цију да пређу у Колективни
центар у Крњачи или да тра-
же приватан смештај – рекла
је Сузана Јовановић.

Да би спречили да до тога
дође, прикупљен је новац из
Националног и Европског
фонда, као и од донатора. Ка-
ко каже наша саговорница,
према програму за куповину
сеоског домаћинства са окућ-
ницом издвојено је 950.000
динара по породици, а дате су
и погодности у виду доплате
дела новца. Такође, новина је
и то што кућа коју лица желе
да купе не мора бити на тери-
торији града Панчева.

ше за 18 кућа – истакла је на-
ша саговорница.

Сузана Јовановић тврди и
да су се чланови Комесарија-
та неколико пута састајали са
заинтересованим избеглица-
ма и објаснили им зашто је
програм који им је понуђен
бољи и које су његове мане.
Такође је навела да су неки од
станара Колективног центра
успели да за понуђену суму
новца пронађу жељено дома-
ћинство.

Одговарајући на питање
Марјана Цимеше о томе како је
потрошен новац из 2008. годи-
не, наша саговорница је обја-
снила да је Меморандумом би-
ло предвиђено по 5.000 евра по
избеглици за куповину сеоског
домаћинства. Међутим, како се
за тај новац, према речима Су-
зане Јовановић, није могла на-
ћи адекватна кућа за живот, од
тих средстава купљен је мате-
ријал за изградњу кућа и дат
избеглицама. А. Баба

Незадовољни станари Центра: где су завршиле паре за куповину сеоских домаћинстава?

ЛЕТЊИ РАЗГОВОР: ЖИКИЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ, ТРЕНЕР РК-а „ЈАБУКА”

Сезона за памћење
Жикица Милосављевић, први
тренер РК-а „Јабука”, просла-
вљени српски рукометаш и
наш суграђанин, смело се упу-
стио у вођење сениорског ти-
ма из места надомак Панчева.
Преузимање кормила углед-
ног спортског колектива само
по себи није носило ризик, јер
ће увек бити оних који успех
или неуспех релативизују, али
дати обећање да се може ући у
виши ранг, и то на првом зна-
чајном послу, јесте било за по-
штовање.

Зато пролаз његових иза-
браника у високо друштво за-
служује пажњу јавности. Јабу-
ка је одувек имала спортског
духа, посебно када је реч о ру-
комету, али увек је понешто
недостајало. Складна управа
је довођењем некадашњег ре-
презентативца наше земље и
прекаљеног интернационалца
попунила кључни део у недо-
вршеном мозаику. Исплатило
се. Зато ових врелих дана и
причамо с Милосављевићем,
говорећи мало о минулим
временима, али и о ономе шта
РК „Јабуку” очекује у наред-
ном периоду.

– Свакако да се осећа задо-
вољство код свих у клубу после
успеха који смо остварили. То-
ком сезоне је било сегмената
којим сам више задовољан код
својих играча, а било је и онога
што треба исправити. Истичем
да је већина играча из Јабуке,
али и момци који су дошли из
Панчева су нам много помо-
гли. Повећали су ниво квалите-
та тренинга и, наравно, то се
осетило и на утакмицама. Циљ
је остварен и сада приступамо
другој фази. Радићемо нешто
другачије, иако већина момака
остаје. Овај ранг је сада много

озбиљнији и треба проверити
на ком смо нивоу. Увешћемо и
неке новине у самом раду на
терену, али и ван њега. Видеће-
мо како ће и момци реаговати
на све то што планирамо. Тако-
ђе, треба обратити пажњу и на
тактички део током утакмица и
то још више унапредити. Фи-
зички смо и до сада деловали
добро, па се надам да ће тако
бити и убудуће – истиче наш
саговорник.

Жикица Милосављевић се-
бе у будућности види као ру-
кометног тренера, па не чуди
што се усредсредио на то да

заврши потребну школу. Зва-
ње мастер-тренера за неколи-
ко година не изгледа недости-
жно. Озбиљност коју је пону-
дио у средини у којој ради
оставила је траг. Амбиције су
присутне и пред почетак при-
према за ново првенство, али
не мањка ни опреза.

– Противници ће нам бити
веома тешки. Чини ми се да се
у Војводини игра најбољи ру-
комет, а баш наша прволига-
шка група то потврђује. Циљ је
да задржимо статус, да ојача-
мо, а касније треба видети шта
ваља чинити, без обзира на то
да ли ћу ја остати у клубу или
не. Сигуран сам да ћемо имати
пуну подршку наших навијача,
као што је то било и до сада.
Нама припреме почињу 10. ав-
густа, а момци су добили план
рада и пре него што стартујемо
као група, па ћемо ускоро ви-
дети на ком нивоу улазимо у
овај део предсезоне – закључио
је Милосављевић. 

Добар рад увек донесе ре-
зултат, а у РК-у „Јабука” то су
већ потврдили. Сада само
преостаје да се започети посао
успешно настави. С. Д.



Одржавање аутомобила вели-
ка је ставка у буџету просеч-
ног власника возила и сваки
од њих, када дође време за
сервисирање, жели да прође
јефтиније и да притом добије
што бољи квалитет услуге, ре-
зервног дела, али и да може, у
случају потребе, остварити сва
права као потрошач.

Прва ставка на којој сви
гледају да уштеде јесу резер-
вни делови. Јефтинији делови
у већини случајева нису добро
решење јер материјали који се
користе за њихову израду ни-
су по стандардима које захте-
ва произвођач. Њихово време
експлоатације знатно је кра-
ће, а возило није поуздано и
сигурно за вожњу. Њиховом
уградњом возило не само да је
непоузданије већ се доводи у
питање функционисање и
других делова у систему.

Регистрованих, специјали-
зованих и овлашћених серви-
са у нашем граду има сасвим
довољно да би се власник во-
зила могао определити и иза-
брати свој, где ће засигурно
добити квалитет, гаранцију и
адекватну цену за извршену
услугу и уграђен резервни део.
Разумљиво је да ће нереги-
стровани или популарно на-
звани „дивљи” или „шупа мај-
стори” понудити јефтинију
услугу или сумњиви резервни
део, па је поправка тренутно
повољнија. Морате знати да
тада на извршене радове не-

мате никакву гаранцију нити
можете остварити своје по-
трошачко право. У тим случа-
јевима углавном се испостави
да неадекватно сервисирање
касније изискује додатне тро-
шкове за поправку истог дела
на аутомобилу.

„Ауторемонт Пивашевић”
овлашћени је сервис који по-
слује дуго година, а својим
клијентима нуди услуге у
складу с данашњим стандар-
дима и потребама. Сервисери
запослену у том ауто-центру
поседују дугогодишње иску-
ство, знање, логистичку подр-
шку произвођача возила и де-
лова, као и алат неопходан за
сваку врсту интервенције на
возилу. Приликом сервисира-
ња аутомобила у „Ауторемон-
ту” клијент је детаљно упознат
с проблемом на аутомобилу,
али и целокупним стањем во-
зила јер се званични дијагно-
стички извештаји обавезно

прилажу уз сву неопходну до-
кументацију.

С друге стране, делови који
се користе оригинални су или
цертификовани, а гаранција
на њих и радове је обавезна.
Такође, напомињемо да се све
интервенције бележе у серви-

сну књижицу, као и у инфор-
мациони систем „Ауторемон-
та”. На тај начин се постиже
увид у сервисне интервале, а
стручно особље сервиса упо-
знато је са стањем возила. Це-
не у овлашћеним и специјали-
зованим сервисима незнатно
су више у односу на нелојалну
конкуренцију, али само тако
можете бити сигурни да имате
поуздано возило и да ћете
остварити своје право као по-
трошач.

Такође, „Ауторемонт Пива-
шевић” током целе године
својим клијентима нуди ак-
цијске понуде, при чему се
остварују попусти на ориги-
налне резервне делове и њи-
хову уградњу. Тако, на при-
мер, до краја августа власни-
ци возила „фијат” могу оства-
рити попуст од 10 одсто на
поменуте ставке. У сваком
случају, циљ нам је био да вам
помогнемо да уштедите вре-
ме и новац, али и да се без-
бедно возите.

Прве регистарске таблице за
моторна возила почеле су да
се користе 14. августа 1893.
године у Француској. На тај
начин Француска је постала
прва земља у свету која је по-
чела да поставља регистар-
ске ознаке на аутомобиле,
иако су се и сами аутомоби-
ли појавили на путевима тек
коју годину раније.

Таблице су се у почетку из-
рађивале од коже, гуме, гво-
жђа, па чак и од порцелана.

Британска регистарска
таблица са ознаком „Ф1”
продата 2008. за 400.000
фунти (500.000 евра), а са-
дашњи власник тражи за њу
невероватних 10 милиона
фунти (12,5 милиона евра).

За нешто мању суму (10,5
милиона евра) у Уједиње-
ним Арапским Емиратима
2008. године продата је та-
блица с бројем „1”, а новац
је искоришћен у хумани-
тарне сврхе.

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

Робустан, а мали

Намењен европском
тржишту

Иако дели механичку платфор-
му с моделом „фијат 500X”,
кросовер „ренегејд” ипак је, мо-
жемо рећи, теренско возило на
каква смо и навикли када је реч
о аутомобилима марке „џип”.

Нова генерација мотора
Многи ће на први поглед поми-
слити да је реч о још једном во-
зилу које само изгледом подсе-
ћа на аутомобил за офроуд во-
жњу, али ипак није тако. По пи-
тању дизајна, како спољашњег
тако и ентеријера, јасно је да се
„Фијат”, нови власник бренда
„џип”, потрудио да додатно по-
ради на изгледу „ренегејда”.

Конкретно, нови модел „ре-
негејд” поседује упечатљиве
елементе бренда „џип” када
су у питању стилска обележја
својствена моделу као што је
„џип вранглер”. Спољашњост
возила има робустан изглед,
који одликују оштре линије,
грубе пропорције и класични
елементи стилског наслеђа
„џипа”, као што су округли
фарови, решетка са седам
прореза и лукови изнад точ-
кова трапезоидног облика.

Део намењен путницима
има модеран и рафинисан из-
глед у којем се истиче квали-
тет материјала, а велика па-
жња посвећена је детаљима,
као и најмодернијим техноло-
шким достигнућима, као што
су „јуконект”, инфо-забавни
систем с петоинчним екраном
који је стандард за све верзије.

Модел, који смо имали при-
лику да тестирамо, био је опре-
мљен мулти-џет мотором нове
генерације, радне запремине

- - - - - - - ПРЕДСТАВЉАМО - - - - - - - 

„ЏИП” НА ИТАЛИЈАНСКИ НАЧИН

1.600 кубних центиметара,
снаге 120 „коња”. Просечна по-
трошња овог агрегата износи
5,6 литара на сто километара,
што је прилично економично
узимајући у обзир тежину во-
зила и перформансе. Позиција
возача веома је висока, што до-
приноси утиску да се налазите
за управљачем једног теренца.

Активна и пасивна безбедност
Возило поседује напредни
ЕПС-систем монтиран у осо-
вини управљача који користи
најновију ЕПС-технологију,
што возачу омогућава спорт-
ско управљање тако што савла-
дава знатна оптерећења при
свим брзинама окретања упра-
вљача и електронским упра-
вљањем помаже у савладавању
кривина у свим условима.

Поред тога, има и за три од-
сто мању потрошњу горива у

поређењу са обичним хидрау-
личним системима. Све ко-
рекције и помоћ у управљању
остварују се помоћу елек-
тричног мотора, а пошто је
сам систем потпуно електрон-
ски, возач ће имати оптимал-
но управљање при свим брзи-
нама уз мању потрошњу гори-
ва, јер нема паразитских гу-
битака проузрокованих радом
хидрауличне пумпе.

ДСТ-систем побољшава и
безбедност и управљивост та-
ко што активно изводи корек-
ције и аутоматски контроли-
ше преуправљање на површи-
нама са слабим приањањем, у
свим условима вожње.

Овај систем је потпуно ин-
тегрисан у систем електронске
контроле стабилности како би
се смањило заношење возила
проузроковано проклизава-
њем, обртним моментом или

ОД ФРАНЦУСКЕ ДО ЕМИРАТА

попречним нагибом коловоза.
Сви наведени системи у вели-
кој мери доприносе осећају да
управљате градским аутомо-
билом, а не знатно вишим и
тежим теренским возилом.

У стандардном пакету
опреме „ренегејд” има шест
ваздушних јастука: напредни
вишестепени ваздушни јасту-
ци смештени у седишту, ва-
здушне завесе које су поста-
вљене целом дужином кабине
као бочни ваздушни јастуци.

За потребе просечног воза-
ча погон на свим точковима
непотребна је ставка за коју
се доплаћује. Уколико жели-
те атрактиван компактни
кросовер, којим ћете можда
повремено силазити са ас-
фалтног пута, описани модел
с погоном на предњој осови-
ни сасвим је задовољавајуће
решење.

- - - - - - - - - - - - „АУТОРЕМОНТ ПИВАШЕВИЋ” САВЕТУЈЕ - - - - - - - - - - - - 
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„Рено меган” друге генера-
ције можда је најзаступљени-
ји модел тог француског про-
извођача на нашим путеви-
ма. Када се први пут појавио,
овај аутомобил привукао је
пажњу због свог необичног и
атрактивног дизајна.

Унутрашњост је напра-
вљена од квалитетних мате-
ријала, па се може очекива-
ти дуговечност, што је већ и
доказано годинама које су
прошле, а нису оставиле по-
цепана седишта или излиза-
ну пластику.

Удобност и спортске пер-
формансе не иду заједно, па
можете очекивати већа наги-
њања каросерије у кривина-
ма при оштријој вожњи. Овај
аутомобил је доступан и као
лимузина и као хечбек, с тим
што места за ноге на задњој
клупи код варијанте с петора
врата баш и нема довољно.

Од већих замерки у овом
делу теста једна иде на вели-
чину гепека који је мањи не-
го код конкурената у класи.

Избор мотора је велики.
Као препоруку за куповину,
када говоримо о бензин-
ским агрегатима, истичемо
онај радне запремине 1,6
литара, јер је најоптимал-
нији што се тиче потрошње
и перформанси. Једино му
се може замерити мало ве-
ћа бука на аутопуту при ви-

шим обртајима. Просечна
потрошња је нешто испод
шест литара безоловног
бензина, што је прихватљи-
во, а увек постоји и могућ-
ност уградње неког плин-
ског уређаја што је посебно
исплативо уколико прела-
зите већу километражу.

У том случају треба раз-
мислити и о дизелима, а у
„меган” су уграђиване две
варијанте од 1,5 литара са 80
и 106 коњских снага, као и
1,9 дци, који се показао као
најбољи избор.

Просечна потрошња је
око пет литара евродизела с
веома глатком вожњом и
довољно резервне снаге за
претицања.

„Рено” иначе не спада у
најпоузданије произвођаче
аутомобила, што је случај и
са овим моделом.

Највећи проблем предста-
вља електрика, а ту подразу-
мевамо разне проблеме с по-
дизачима прозора, брисачи-
ма, мигавцима, а код модела
с картицом за откључавање
врата и покретање мотора
могући су и потпуни откази
овог, нимало јефтиног дела.

Кочнице знају да цвиле,
што се врло лако решава, али
овај издатак вам не треба.
При куповини, обавезно про-
верите паљење и одговор мо-
тора на папучицу гаса.

ЕЛЕКТРИКА ЈЕ СЛАБА ТАЧКА
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КВАЛИТЕТ ЈЕ ЈЕДИНА ГАРАНЦИЈА

Искористите летњу акцију и
проверите исправност свог
возила у сервису „Ауторемонт
Пивашевић”. Летња контрола
возила у овом ауто-центру
подразумева проверу једана-
ест виталних тачака на ауто-
мобилу – од рачунарске ди-
јагностике до контроле трапа
и управљачког система.

У току акције остварујете
попуст од 10 одсто на рад у
сервису за отклањање уочених
кварова, као и 10 процената
на замењене резервне делове.
Акција траје до краја августа и
важи за сва возила „Фијат
Крајслер” групације, као и за
возила истог произвођача која
су ван гарантног рока.

Летња провера возила

„Ауторемонту Пивашевић” потребан перач

возила са искуством. 013/333-355



ФОРД фокус караван,
2001 годиште, 1.8 ДЦИ,
фул опрема, ауто је у
одличном стању.
069/122-26-12. (СМС)

ХИТНО продајем рено
сценик, беле боје, 2005
годиште, може и замена.
Тел. 062/145-57-01.
(СМС)

ГУМЕ половне, 175 x 65 x
14 (четири), добре,
повољно. 064/247-97-83.

ЈУГО 55, 2006. годиште,
први власник,
регистрован, потпуно
исправан. 062/418-561.
(200942)

ЈУГО темпо 1.1, 2002,
повољно. 064/102-17-40,
062/423-040. (201126)

ФИЈАТ пунто 1.1, 1998,
регистрован, солидан,
850 евра. 064/292-71-14.
(201130)

ПАСАТ караван, 1.9 ТДИ,
2002, беспрекоран,
власник. 065/557-81-42.
(201134)

ЈУГО темпо 1.1, бензин,
плин, аларм, очуван.
318-504, 064/152-47-39.
(201170)

СИТРОЕН АХ 1.4 РД,
1989. регистрован,
одјављен, 485 евра, може
замена. 069/615-465,
066/932-92-92. (201175)

БОРА, фолксваген 1.9
ТДИ, 2002. годиште, 81.
кв, регистрован годину
дана, власник, 3.500
евра. 063/354-221.
(151176)

ОПЕЛ зафира 1.8, 2002. у
одличном стању,
власник, може замена за
јефтинији. 065/410-97-
34. (201256)

ПРОДАЈЕМ форд
фусион комфорт 1.6
бензин, 83.000, 2007,
купљен у Србији.
069/424-55-41. 

ГОЛФ 1, 81, 1.300 ццм,
регистрација мај 2016,
бензин, плин, очуван,
кука, први власник и
н е р е г и с т р о в а н у
приколицу. 064/905-24-
63. (201281)

ЈУГО корал ин 1.1, 2007,
металик црвен,
атестиран плин. 064/142-
55-93. (201284)

ДЕЛОВИ суза, југо, кец,
мотори, петостепени
мењачи, алу фелне.
064/856-60-65. (201284)

ПЕЖО 206, 1.4, бензин,
2003, кука, АРБ, пет
брзина, АБС. 064/194-03-
87. (201290)

ПРОДАЈЕМ: тојота
корола, 1989, априлија
скарабео 2002, и
планински бицикл
canyon (fully). 066/332-
364. (201404)

АСТРА 1.8, 16 вентила,
2001, рено клио, 2003,
1.5 дизел. 064/134-06-30. 

КИЈА сефија 1.5 бензин,
1998, плин, атестиран, у
одличном стању. Вреди
погледати. 064/298-88-
16. (201388)

АУТО-КЛИМЕ за све
типове возила
сервисирамо и пунимо
гасом најновијом
дигиталном машином, са
заменом уља и сипањем УВ
боје, пуњење 2.500 динара.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (201405)

РЕНО клио 1.2, 2001, 5 В,
сив, клима, на име.
063/815-69-39, 632-008.
(201495)

ПРОДАЈЕМ форд сијеру
у екстра стању, без
иједног улагања.
064/154-25-82. (201498)

БМВ 3, алу фелне са
зимским (добрим)
гумама 15 цола. 013/373-
203, 063/711-40-56.
(201427)

ПРОДАЈЕМ фијат стило
1.9 ЈТД, 2004. годиште,
може замена за странца.
062/171-39-70, 063/387-
826. (201431)

КАМИОНЧИЋ, ивеко
застава ривал, 1997.
годиште, са цирадом,
вози Б, регистрован до
26. априла 2016. Тел.
063/372-162. (201441)

МЕРЦЕДЕС 123/200 Д,
1984. годиште, добро
очуван, регистрован до
30. децембра 2015. Тел.
063/372-162. (201441)

КАДЕТ суза 1.3, 1989,
петора врата, атестиран
плин, регистрован
годину. 064/130-36-02.
(201006)

АСТРА ф 1.7 дизел,
лимузина, крај 1992.
годиште, у одличном
стању, на име. 064/130-
36-02. (201462)

СТИЛО 1.9, ЈТД, 2002,
петора врата, прва боја,
све од опреме,
регистрован. 064/130-36-
02. (201462)

КОРСА 1.0, 2003, троја
врата, у првој боји,
фабричко стање, на име.
064/130-36-02. (201462)

ХЈУНДАИ гец, 2007.
годиште, 5 В, клима,
власник, могућа замена.
060/082-54-07, Сале.
(201465)

СЕАТ ибица 1.4 МПИ,
метан, 2002. годиште, 3
В, власник, у добром
стању. 063/175-07-39.
(201465)

ОПЕЛ зафира, 2003.
годиште, метан-бензин,
прешла 151.300, цена
договор, вреди
погледати. 060/369-71-
92. (201505)

ГОЛФ 2, тек регистрован,
петора врата, 650 евра.
061/664-39-26. (201507)

ФОРД 6, караван, 1995,
850 евра, плин. 061/664-
39-26. (201507)

ПАСАТ, 1991. годиште,
бензин, плин, 550 евра.
061/664-39-26. (201086)

ФИЈАТ пунто 1,2, 2004.
клима, велики фар.
062/829-53-17. (201510)

ПЕЖО 206, кабрио 1.6
ХДИ, 2006, металик црн,
клима, регистрован, фул
опрема. 064/085-52-38.
(201510)

ОПЕЛ зафира 1.6, 2002,
атестиран метан, седам
седишта. 064/071-15-42.
(201511)

СУЗУКИ бургман 400,
тек регистрован, 2005,
власник. 064/085-52-38.
(201510)

ОПЕЛ омега 2.0, плин, до
2019. има атест, замена
за мањи. 064/197-28-24.
(199119)

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

РЕНО клио 2002, 1.5
ДЦИ, 3 В, добро стање,
1.400 евра. 063/474-418.
(200665)

САКСО 1.1, 44 кв, 1999,
пежо 206, 1.6, 65 м3,
1999. 064/176-91-85.
(200680)

ОСИГУРАЈТЕ свој ауто с
мобилним телефоном,
лични изум, можете
погледати. „Прва” ТВ,
изумитељ Дејан
Трајковић. 063/800-01-
96. (200685)

ПРОДАЈЕМ ауто, тојота,
РАВ 4, 2003. годиште, у
одличном стању,
оригинална боја,
аутоматик, први
власник, цена 6.200 евра.
064/252-48-33. (200690)

ГОЛФ 2, 1.3, 1986.
годиште, плин. 064/141-
60-40. (200882)

НА ПРОДАЈУ сузуки
свифт, 1.3 ГТИ. 063/160-
37-93. (200793)

ПРОДАЈЕМ вектру А
1995. годиште, има плин,
уграђен. 062/228-966.
(200800)

ДАЕВУ матиз 2001,
власник, тек
регистрован, одличан,
1.450 евра. 064/300-40-
01. (200807)

ФОРД фокус 1.8 ТДЦИ,
2002, рено меган 1.6,
2012. 060/488-38-15.
(200809)

ПУНТО 1.2, 2002, тек
регистрован, црн,
одличан, 1.450 евра.
061/179-53-97. (200807)

ПРОДАЈЕМ југо 45,
корал, година
производње 1990. Тел.
061/223-94-05. (200750)

FORD FOKUS 1.8 ТДЦИ,
2003, фул опрема,
регистрован, мали
потрошач, цена договор.
064/125-86-86. (200414)

МАЗДА 626, 1986.
годиште, бензин, плин,
серво, електроподизачи,
плава, добра. 063/277-
879. (100705)

ПУНТО 1.2, бензинац,
осам вентила, троје
врата, 140.000 км,
одличан. 061/601-25-95.
(200907)

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

АУДИ А 4 2.0 атестиран
плин, 2002. годиште, тек
регистрован, 4.450 евра.
063/811-13-65. (200967)

ПРОДАЈЕМ скалу 55,
2001. годиште. 063/804-
57-99. (200969)

ПРОДАЈЕМ форд
транзит, 1988. годиште,
бензин + ТНГ,
регистрован, у одличном
стању. 064/140-70-87.
(200973)

МЕРЦЕДЕС 190 Д, 1985.
годиште, исправан,
регистрован до 24.
новембра 2015, права
кожа, пионир ЦД и
звучници, 1.100 евра,
договор. 060/030-16-45.
(201040)

МОТОР скутер продајем,
регистрован, исправан.
063/890-97-90. (201094)

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

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 - 500
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (201133)

КУПУЈЕМ све врсте
возила, стање небитно.
069/203-044. 

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила и
осталих сировина.
066/409-991, 063/782-
82-69. (201440)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 80 до
700 евра. 062/193-36-05.
(201025)

СТАЛНИ најповољнији
откуп свих врста возила
и катализатора,
неисправних, исправних,
хаварисаних и других
возила, продаја
половних, резервних
делова. 069/203-00-44,
064/552-31-19. (201027)

Н А Ј П О В О Љ Н И Ј И
стални откуп свих врста
возила од 80 до 400 евра,
продаја половних
резервних делова.
066/409-991, 063/782-
82-69. (201027)

ПРОДАЈЕМ сејалицу 4
реда, ОЛТ, потпуно
исправна. Тел. 062/828-
93-63. (201253)

ПРОДАЈЕМ круњач за
кукуруз, четири рупе,
аран мотор, исправан.
062/828-93-63. (201253)

ПРОДАЈЕМ машине
мало коришћене,
ротациона косачица два
диска, једнобраздни
плуг. 063/194-38-08.
(201338)

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

НА ПРОДАЈУ дрљача, 4
поља, повољно. 064/074-
55-15. (200841)

ПРОДАЈЕМ машине за
трактор, прскалицу,
сетвоспремач, шпартач,
плуг. Тел. 062/198-13-88,
063/752-12-13. (200774)

ПРОДАЈЕМ приколицу
застава, плуг
једнобраздни. Тел. 629-
169. (200976)

ИЗДАЈЕМ гаражу, 52 м2,
10 х 5 х 3 м. 064/022-96-
60. (200638)

КОТЕЖ 1, издајем или
продајем гаражу.
064/267-74-41. (201140)

ПРОДАЈЕМ гаражу,
Котеж 1, цена 2.500,
Браће Јовановића 133.
069/540-63-33. (201469)

ПРОДАЈЕМ гаражу у
приземљу колективне
гараже, Котеж 2.
062/872-81-99. (201520)

В Е Ш - М А Ш И Н Е ,
фрижидер и половни
делови од веш-машина.
Тел. 252-05-10, 063/703-
76-07. (201172)

ТВ половни, из увоза. 37,
55, 72, 82. 348-975,
066/348-975. (200772)

ПРОДАЈЕМ апарат за
варење. Тел. 060/337-70-
46. (201231)

ПОВОЉНО нов ЛЦД
орион, 150 евра и
музичка линија сони, 50
евра. Тел. 064/123-17-88,
354-852. (201358)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
16  мм и све врсте видео-
ксета квалитетно
преснимавам на ДВД.
013/343-563, 063/288-
278. (201489)

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, веш-машину,
шпорет електрични.
Мића, 013/346-790,
064/129-73-60. (201517)

ТЕЛ./ФАКС панасоник,
ел. косилица за траву,
каљеве пећи 3 и 2 каља,
комадни намештај, 4.5
ролне тапета, власник.
064/142-30-95. (200840)

ВЕРТИКАЛНА профи
расхладна витрина, 310
л, коришћена једну
сезону. 064/124-45-21.
(200905)

ПРОДАЈЕМ вертикални
фрижидер, 750 л.
063/314-877. (201022)
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ПРОДАЈЕМ фрижидер и
замрзивач, 310 л. Тел.
063/864-07-54. (201023)

ЗАМРЗИВАЧ сандучар
210 л, горење, веш-
машину, бојлер
магнохром 50 л.
060/180-02-83. (201056)

ПРОДАЈЕМ дечји
креветац, боја дрвета,
коришћен четири
месеца. 065/271-79-71.
(СМС)

ПРОДАЈЕМ црну земљу.
Наш превоз. 063/256-
129. (СМС)

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

КАЗАН за ракију,
ложишта, табарке, дна,
луле, мешачи. 063/805-
74-60, 331-586. (200979)

ПРОДАЈЕМ одличан
већи кофер делфин,
повољно. 063/895-52-10
или 319-987. (201103)

ОТИКОЦИН дигитални
слушни апарат, 100 dz.
062/744-181. (101101)

ТРАКТОРСКА гума 13,6
х 38 половна барумова с
фелном, на продају, две
приколице и три плуга.
Тел. 064/243-81-02.
(201101)

ПРОДАЈЕМ једно гробно
место, оквир споменик,
на Старом православном
гробљу. 377-321,
063/234-857. (201116)

П Р О Д А Ј Е М / м е њ а м
цистерну 5.000 л,
метална на точковима.
013/332-422, 064/948-
71-22. 

ПРОДАЈЕМ цептер
биоптрон лампу с
постољем, меридаскот
бицикл ал. рам, шимано
опрема. 060/364-92-30.
(201161)

ЈЕФТИНО: ел. шпорет,
столице, лежај, сточић,
телевизор. 064/276-09-
54. (201165)

ПРОДАЈЕМ житарице и
прасиће, житарице
доносим на кућну
адресу. Тел. 064/129-45-
43. (201168)

ТОПЛОТНЕ пумпе,
н а ј е к о н о м и ч н и ј е
грејање, могућност
хлађења, гаранција,
одржавање. 062/118-26-
81. (201171)

ПРОДАЈЕМ дизалицу за
монтирање гипс кавтон
плоча, подиже до висине
од 3,4 м, лако
монтирање. 066/370-818.
(201189)

ПРОДАЈЕМ веш-
машину, термо пећ,
тренажер - крос машина,
моторна тестера, ручна
хидраулична преса до
400 бара, пећ на плин са
чунковима, ТВ. 013/352-
114. (201205)

ПРОДАЈЕМ три козе.
063/644-353. (201209)

ПРОДАЈЕМ: троседе,
каучеве, угаону
гарнитуру, регале, мост
+ ормане, орман
трокрилни, орман
двокрилни, гарнитуре,
мојца фотеље, витрине,
комоде, сто + чертири
столице, сто + шест
столица, спаваћу собу
комплет, комплет
кухињу, комбиновани
фрижидер, фрижидер,
замрзивач, дечја колица,
телевизоре, двоседе, ел.
шорет, ТА пећи, машину
за веш, суђе, тепихе,
разно. 063/107-78-66.
(ф)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи. Достава,
монтирање, гаранција,
110 евра. 062/974-14-04.
(201355)

ПРОДАЈЕ се бакарни
казан 120 л, за печење
ракије. 069/507-08-88.
(201317)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске
елементе, мини-кухиња,
10.000 динара. 063/773-
45-97, 371-568. (200924)

ПРОДАЈЕМ металну
конструкцију скинуту с
терасе. Тел. 060/067-50-
81. (201252)

ПРОДАЈЕМ хармонику
дугметару скала, 6 реда,
5 регистра, 80 басова.
062/828-93-63. (201253)

ПРАСИЋИ, детелина,
тритикал на продају.
065/410-97-34. (201256)

ПРАСИЋИ и пилићи на
продају, могућност
клања, Новосељански
пут 175-б. 064/303-28-
68. (201256)

ПРОДАЈЕМ кацигу за
мотор arc-helmets, мало
коришћена. 062/899-26-
66. (201304)

ПРОДАЈЕМ дечје
кревете с ортопедским
душеком (летња-зимска
страна). 062/899-26-66.
(201304)

ПРОДАЈЕМ половну
циглу, велики формат и
цреп кикинда, хитно.
060/737-37-67. (201347)

ПРОДАЈЕМ тучани
камин, пећ амати, 200
евра. 064/182-45-38.
(201387)

БИЦИКЛ продајем,
очуван, 7.000 динара.
065/344-85-77. (201390)

ПОВОЉНО сасвим нови
HP15 notebook 15-g551
nm са гаранцијом.
064/168-23-46. (201392)

ЂАКУЗИ, угаони, као
нов, вода-ваздух, туш +
батерија. 066/332-364.
(201404)

КЛИМА LG inventer,
дванаестица, потрошња
0,6 кв, 300 евра. 064/144-
88-44. (201420)

ПРОДАЈА половног
намештаја из увоза.
065/592-78-75. (201483)

ПРОДАЈЕМ козе алпске
расе. 063/720-55-66.
(201497)

ОГРЕВНО дрво, багрем,
буква, храст, могућност
замене за кукуруз и сено.
064/356-03-93.

ПРОДАЈЕМ три козе и
шест јарића. 065/348-22-
00. (201432)

ПРОДАЈЕМ вертикални
замрзивач са фиокама и
климу 12. 063/248-734,
013/366-006. (201454)

ПРОДАЈЕМ Симпо
тросед, двосед, фотељу,
врло удобно, очувано,
тросед се развлачи.
064/161-87-50. (201439)

Ф Р И Ж И Д Е Р И ,
замрзивачи, веш-
машине, шпорети, ауто-
гуме из Немачке,
гаранција. 062/824-23-
21. (201506)

БУКВА, храст, багремове
сеченице, триња 100
дин./џак. „Топлина”,
063/364-310. (201502)

БЕТОНСКИ блокови, 30,
35, 45, 50, 65 динара.
Црепаја. „Луна Плус”.
069/275-73-94. (201515)

ПОДАЈЕМ прасиће,
јагањце и јариће, услуга
клања, печења и доставе.
060/322-47-42. (201515)

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

АЛУ и ПВЦ столарија,
комарници, ролетне,
окапнице, превоз и
монтирање. 063/801-84-
76, 065/801-84-76.
(200621)

ГАРАЖНА распродаја
свега и свачега, повољно,
и френклин пећ.
064/339-69-13. (200598)

А Л У М И Н И Ј У М С К А
ограда и гелендери, више
модела и боја,
монтирање, превоз.
063/801-84-76, 065/801-
84-76. (200621)

ПРАСАД на продају,
услужно клање и печење.
063/314-454. (200687)

HP elite 8100 SFF intel I3
core 3.06 GHz, 250 GB
сата хард диск 4 GB DDR
3 меморија intel HD
графика., 063/701-87-89.
(200643)

ДВОПОЛОЖАЈНА дечја
кишобран колица, 3
канте за маст по 30 л.
064/206-52-38. (200674)

ЕЛЕКТРИЧНИ бицикл и
монтажна гаража од
поцинкованог лима,
димензија 3 х 5 м.
060/351-96-41. (200687)

ПРОДАЈЕМ пчеле, младе
овогодишње ројеве. Тел.
064/993-22-52, 063/896-
47-18. (200698)

КИРБИ, нов, бушилица ,
лежаљка, сто, столице,
фотеље баштенско,
шерпе комплет,
ростфрај. 064/955-51-85.
(200704)

П Л И Н С К И
професионални роштиљ,
700 мм х 400 мм, 15.000
динара, фритезу 7 л,
12.000. 069/221-24-78.
(200718)

ПРОДАЈЕМ столарску
комбинирку мио
стандард и стари котао за
топљење масти. 063/355-
932. (200865)

ПРОДАЈЕМ моторну
тестеру хусварна 55,
мало радила, повољно.
Тел. 064/291-19-23.
(200876)

ШПОРЕТ, равна плоча,
фрижидер, веш-машина,
зармзивач, машина за
судове, шпорет алфа 9,
регал, лежаји, сто
трпезаријски са
столицама, аспиратор,
ормани. Тел. 063/861-82-
66. (200855)

ПРОДАЈЕМ рузмарин за
свадбе. 063/748-72-63.
(200881)

ПРОДАЈЕМ кухињски
сто и столице, прозоре и
врата  за терасу. 069/150-
20-78. (200822)

ХИТНО продајем комоду
с витрином, комоду,
фрижидер, крека весо
пећ. 231-52-91, 064/057-
40-35. (20834)

П Р О Д А Ј Е М
а л у м у н и ј у м с к е
радијаторе за двособан
стан. 064/489-40-36.
(200144)

ПРОДАЈЕМ нов храстов,
спачва, славонски
паркет. 064/212-52-52.
(200789)

КАУЧ, прозор, 120 х 140,
дечји бицикл нов,
ћилиме. 013/341-401,
061/346-46-73, 061/246-
46-73. (200802)

ТВ 70 цм, замрзивач, ел.
шпорет, веш-машина.
060/144-85-54. (200732)

ПРОДАЈЕМ гробно
место на Православном
гробљу. Тел. 061/661-42-
88. (200724)

ПРОДАЈЕМ веш-машину
горење, цена 6.000,
фиксно. Тел. 372-005.
(200757)

ПРОДАЈЕМ гуске, патке
и јариће. 063/859-06-17.
(200762)

ПРОДАЈЕМ  ТА пећ 3,5
кв. 063/765-29-66.
(100763)

ПРОДАЈЕМ браник
фиеста 1995, 3.000,
крека весо, 3.000.
063/277-025. (200777)

ПЕЋ на гас, алфа плам,
мало коришћена, тепих
нов 4 х 3 м. 064/151-60-
70. (200783)

ПРОДАЈЕМ тросед само
3.000, двосед потпуно
нов, два тепиха
синтелонова, као нова и
три итисиона. 064/137-
47-89. (200788)

БРАЧНИ кревет са две
наткасне алт дојч 500
евра, трпезарија са шест
столица, индијски орах,
400 евра. 060/034-311.
(200920)

ПРОДАЈЕМ шлајферицу
за паркет, дизалицу
грађевинску, брусилицу
за терацо, вибратор за
бетон, кантар 500 кг.
064/810-30-91. (200932)

КУХИЊСКИ елементи,
сто и столице, брачни
лежај са две комоде,
огледалом, тросед, две
фотеље на развлачење.
013/312-732. (200949)

П Р О Д А Ј Е М
комбиновани шпорет
зануси, очуван, 100 евра.
064/565-41-96. (200977)

ПРОДАЈЕМ пластични
апатинац и два томосова
мотора. Тел. 362-639, на
Стрелишту. (200995)

ПРОДАЈЕМ лактофри за
млеко, продајем гусани
камин. Тел. 616-855.
(200105)

ПРАСАД месната,
продајем, клање гратис.
060/444-55-01. (201018)

ПРАСИЋЕ продајем,
услужно клање. 064/930-
13-78. (201030)

ПРОДАЈЕ се камин пећ и
а у т о - п р и к о л и ц а .
013/351-477, 062/865-
602. (201401)

ТА пећ у исправном
стању, цер, 6 кв, са
челичним постољем.
063/102-19-77. (201057)

ПРАСИЋИ, 200
динара/кг. Тел. 063/185-
22-74. 8201060)

ДВЕ хармонике
велтмајстер 90 басова,
паоло сопрани 120
басова, телевизор
тошиба, 54 цм. 064/393-
08-90. (201052)

БАШТЕНСКА гарнитура,
котао за централно
грејање на гас, повољно.
063/890-97-90. (201094)

МЕСНАТА прасад
пиетрен, стална продаја,
могућност клања гратис.
Тел. 063/311-277.
(201095)

КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
бакар, месинг, старе
славине, акумулаторе,
старе веш-машине,
фрижидере, замрзиваче,
старе каблове и остали
метални отпад. 060/521-
93-40. (201159)

КУПУЈЕМ значке,
ордење, медаље, новац,
сатове, пенкала. Тел.
013/313-458, 063/199-
60-36, 064/481-14-77.
(201446)

КУПУЈЕМ старо, ново
перје, замена лио
јастуци, фротирни
прекривачи. 062/974-14-
04. (201355)

КУПУЈЕМ неисправне
веш-машине, бојлере,
замрзиваче, шпорете,
пећи, радијаторе,
гвожђе. 061/630-83-79,
013/367-146. (201490)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
акумулаторе, бакар и
месинг, долазим на
позив. 064/484-13-76.
(201443)

КУПУЈЕМ бакар, месинг,
алуминијум, гвожђе,
акумулаторе, долазим на
адресу. 061/206-26-24.
(201443)

КУПУЈЕМ старе веш-
машине, фрижидере,
гвожђе, итд. Најбоље
плаћам. 061/322-04-94.
(201443)

КУПУЈЕМ мањи чамац
кабинаш стациониран на
другој обали Тамиша.
065/377-22-89. (200602)

КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала,
разгледнице, књиге,
ситне антиквитете.
013/233-35-01, 064/265-
82-98. (201427)

КУПУЈЕМ очувана
покућства, столове,
столице, витринице,
комодице. 062/974-14-
04. (201011)

ВЛАСНИК продаје у
Старчеву, Панчеву, 55
ари и 52 ара евро 1 ар.
Кон телефон 063/311-
920. (СМС)

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

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

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

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

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

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

ХИТНО продајем њиву
30 м2, у Омољици,
повољно. 062/708-070.
(200601)

НА ПРОДАЈУ кућа у
Старчеву, близу центра.
063/706-50-05. (200728)

КУЋА, стара Миса,  58 м2

+ додатне просторије,
старија градња,
реновирана, укњижена, 4
ара, 38.000 евра.
063/735-73-39. (200782)

НА ПРОДАЈУ кућу,
новоградња, код Народне
баште, повољно.
061/230-82-84. (200894)

ПРОДАЈЕМ кућу са десет
ари плаца, Горњи град.
064/133-32-02. (201075)

КУЋА за уживање у
центру Девојачког
бунара, власник.
064/288-12-05, 063/161-
95-55. (200989)

КУЋА, 100 м2, плац 13
ари, комплетно сређена,
Војловица, капија ковано
гвожђе, мермерни
подови, могућа замена за
трособан стан. 063/801-
56-63. (201007)

ПРОДАЈЕМ повољно
стан, центар,
двоииопсобан, сређен,
тих, светао, IV спрат.
066/409-989. (198105)

ПРОДАЈЕМ викендицу
на Белој стени, Шпиц.
062/744-181. (201109)

НОВА Миса, кућа 6 х 10,
три етаже, укњижена,
добра локација. 063/879-
51-40. (201120)

ПРОДАЈЕМ део куће,
засебан улаз, укњижено,
Стрелиште + анекс.
064/952-19-80. (201184)

ДЕО куће, почетак
Стрелишта, укњижено,
замена за мањи стан, уз
вашу доплату. 064/952-
19-80. (200660)

БРЕСТОВАЦ, Омољица,
плацеви од 15 до 30 ари,
поред Поњавице.
065/686-05-02. (201158)

ПРОДАЈЕМ спратну
кућу на Миси с
двориштем, цена по
договору. 064/019-80-46.
(201182)

КУЋА, Миса, 98 м2, 7
ари, 36.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (200838)

НОВА кућа, Миса, 9 х 12,
три етаже, грејање.
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (200838)

КУЋА Старчево, 148 м2,
19 ари, 25.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (200838)

ПЛАЦ, строги центар, 10
ари, 22 метра фронт.
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (200838)

КУЋА с плацем од 12,3
ари, Банатски Брестовац,
Првомајска улица.
064/289-52-88. (201204)

ПАРЦЕЛА од 66 ари,
Банатски Брестовац,
Нова улица,  (иза
немачког гробља) близу
струја, вода, погодна за
кућу и окућницу.
064/289-52-88. 

ПРОДАЈЕМ кућу, 130 м2,
14 ари, Војловица.
0 6 3 / 7 7 8 - 4 8 - 3 5 .
(2001333)
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АПАРАТИ 

КУПОПРОДАЈА 

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА 

ПОТРАЖЊА 

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА 

ПОНУДА 



ПРОДАЈЕМ кућу у
ширем центру, без
посредника или мењам
за једнособан стан без
грејања, уз доплату за
кућу. Тел. 064/901-90-41.
(202334)

ПЛАЦ, 5 ари, кућа 45 м2,
Ружина до Котежа 2,
67.000. 063/386-557.
(301341)

БАВАНИШТЕ, нова кућа,
15 ари плац, ПВЦ,
клима, 26.000 евра.
062/269-566. (201351)

КУЋА са 7 ари плаца,
близу Аеродрома.
060/737-37-67.  (201347)

КАРАУЛА, укњижена
викендица, 40 м2, 31 ар,
струја, вода, 18.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(201320)

БАВАНИШТЕ, лепа кућа,
153 м2, трособна, 13 ари,
17.000. „Кров”, 060/683-
10-64. (201320)

100 М2 магацинског,
пословног и стамбеног
простора, Јабучки пут,
код „Пивашевића”.
064/119-14-22. (201228)

ДЕБЕЉАЧА, 180 м2,
колски, 7,5 ари,
у к њ и ж е н а ,
п р о д ј е м / м е њ а м ,
одлична. 064/928-89-68.
(201219)

ЛЕПА кућа, без улагања,
88 + 40 м2, хитно,
договор.  064/902-10-30,
013/373-502. (201223)

ШИРИ центар, 90 м2, 7
ари, укњижено, 40.000.
063/836-23-83. 

БАВАНИШТАНСКИ пут,
114 ари, 33 ширина, до
пута, 66.000. 061/321-92-
28. 

КУЋА на продају,
Баваништански пут, 80
м2, 7 ари. 064/477-88-24.
(201248)

ПРОДАЈЕМ кућу у
Старчеву, одмах
усељиву, договор,
повољно. 065/633-40-80,
064/190-96-50.

ПЛАЦ 14 ари, може
мање, Кудељарски,
Охридска, доступна
струја, вода,
канализација. 064/850-
71-31. (201280)

КУЋА, Војловица, 180 м2,
грејање, изолација,
паркети. 062/132-26-46.
(201288)

ПРОДАЈЕМ плац 9,5 ари,
Баваништански пут, код
старог бувљака. 063/729-
06-92. (201293)

КНИЋАНИНОВА 33,
кућа до улице 150 м2, за
реновирање, 5,13 ари,
45.000, договор. „Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15. (201302)

ПРОДАЈЕМ један ланац
земље у Црепаји.
060/351-03-56. (201303)

КАЧАРЕВО, спратна
нова усељива,
недовршена, 5 ари плаца,
договор. 063/218-860.
(201308)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ две
куће у Старчеву.
064/147-31-75. (201329)

ПРОДАЈЕМ плац 27 ари,
Охридска улица,
повољно. 065/663-47-56.
(201353)

НОВО Село, 3.0,
комфорна, новија, 15
ари, 33.000, договор.
060/428-08-56. (201373)

НОВИЈА, Селеуш, 120
м2, 12 ари, 12.000;
Иланџа, две куће, 18.000,
договор. 060/428-08-56.
(201024)

НОВОСЕЉАНСКИ пут,
14 ари, струја на плацу,
8.000, близу пута.
060/428-08-56. (201024)

ТОПОЛА, две стамбене
јединице, сређене, 7.5
ари, 40.000, договор.
060/428-08-56. (201373)

ХИТНО, Мраморак,
добра, 191 м2, 16 ари,
16.000. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901.
(201367)

БАВАНИШТЕ, центар,
139 м2, 6,72 ара, плин,
18.000. „Мустанг”,
062/226-901. (201367)

ДЕБЕЉАЧА, новија,
трособна, паркети,
грејање, 120 м2, 22.000.
„Мустанг” 062/226-901.
(201367)

МОНТАЖНА кућа код
старе „Утве”, 70 м2,
сређена, 30.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (201374)

ПОВОЉНО, кућа у
изградњи, стављена под
кров, 425 м2, сутерен +
приземље + спрат. Плац
8 ари, без посредника.
065/811-31-92. (202375)

ЛЕГАЛИЗОВАНА кућа у
Горњем граду, 14 ари
плаца. 064/665-89-64,
064/549-08-78. (201379)

КУЋА са два стана, плац,
може замена мањи стан.
064/066-78-43. (201395)

ПРОДАЈЕМ плац,
Пелистерска улица, 5,5
ари, цена 11.500.
062/634-008. (201403)

ПРОДАЈЕМ кућу у
центру града, повољно,
вреди погледати.
063/756-06-04. (201407)

ПАНЧЕВО, центар, кућу
на 3 ара плаца
п р о д а ј е м / м е њ а м .
063/768-96-43. (201409)

ПРОДАЈЕМ два плаца у
Девојачком бунару, 200
евра/ар. 064/214-07-48.
(201418)

КАРАУЛА, нова кућа, 86
м2, грађевинска дозвола,
плац 4 ара, власник.
065/258-87-77. (201411)

ПРОДАЈЕМ кућу у
Дебељачи. 013/335-878.
(201422)

КУЋА у Војловици, 62 м2,
са п. објектима, вода,
струја, у комаду налази
се њива, све у комаду 44
ара. Тел. 064/139-83-92,
Жељко. (201438)

ПРОДАЈЕМ земљу у
Јабуци, 86 ари. 064/639-
80-99. (201446)

ПРОДАЈЕМ плац 14 ари,
Баваништански пут.
060/344-73-93. (201455)

ПЛАЦ 5 и 10 ари,
грађевински, стара
Миса, може замена за
аутомобил. 060/011-96-
66. (201466)

ПРОДАЈЕ се кућа у
Панчеву, Улица Петра
Кочића 23. 064/181-82-
50, 063/881-79-92.
(201450)

ПЛАЦ на Старом
Тамишу, продајем или
мењам за земљу.
063/374-668. (201491)

ПРОДАЈЕМ кућу у
Србијанској бр. 4,
Панчево, 3,7 ари плаца
са помоћним објектима
и гаражом.
Легализовано, 28.000
евра. 063/248-536.
(201483)

ПРОДАЈЕМ викендицу,
Долово, површина 25
ари, цена повољна. Тел.
313-716. (201494)

КУЋА, Тесла, две
стамбене јединице, 4 ара,
реновирана, може
замена. 064/218-15-72.
(201504)

КУЋА, 100 м2, код
бувљака, С. Саве, 27.000
евра. 061/664-39-26,
укњижена. (201570)

ВИКЕНДИЦА на
Девојачком бунару на
продају. 061/622-18-37.
(201037)

ВИКЕНДИЦА, уредна,
мала на асфалту,
одлично место, усељиво,
повољно. 063/832-50-97.
(201037)

ПРОДАЈЕМ кућу и 17
ари плаца у Црепаји за
15.000 евра. 064/167-87-
39. (201516)

ПЛАЦ, Стрелиште, 58,
6,15 ари, за рушење,
хитно; Баваништански,
40, 23.500. 063/744-28-
66, „Милка М”. (201521)

МИСА, ПР + ПК, 110 м2,
34.000; Војловица, 88 м2,
7,8 ари, 29.000. 063/744-
28-66, „Милка М”.
(201521)

ТЕСЛА, 100 м2, 4,5 ари,
55.000, центар 2,8 ара, 75
м2, две јединице, 65.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(200688)

НОВОСЕЉАНСКИ пут,
22 ара, 67 м, замена стан.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(200688)

ЦЕНТАР, улични део куће,
37.000, дворишни стан
14.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (200882)

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

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

ПРОДАЈЕМ плац од 12.
ари са изграђеним
темељом у Врњачкој
Бањи. Поседујем све
дозволе. 064/866-20-78.

ТУРСКА глава, за
реконструкцију, 44.000,
Тесла лепа, 95.000.
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (200882)

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

ПРОДАЈЕМ плац 63 ара,
грађевинско земљиште,
Охридска 25. 062/365-
555. (1996339

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

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

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

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

ЗЕМЉА, 72 ара, Јабучки
пут, друга дуж и 57 ари
код „Пивашевића”.
060/353-99-10. 

ВИКЕНДИЦА, Девојачки
бунар, 80 м2, струја, вода,
заграђен, 7 ари, повољно.
063/841-16-27, 063/837-
37-71. (200624)

ПАНЧЕВО, Козарачка бр.
3, без посредника,
продајем, новоизграђену,
приземну кућу од 138 м2

бруто површине на
парцели од нешто мање од
4 ара, све ограђено, ново
екстра, квалитетно
саграђена, поседује
употребну дозволу, у току
књижење, власништво,
цена фиксна 78.000 евра
од таванског простора,
могуће урадити још 80 м2,
стамбене површине, плац,
комплетно затравњен.
Контакт стално, 063/637-
673. (200639)

КУЋА, Качарево, 64 м2,
два ара, усељива, 10.000
евра. 063/474-418.
(200365)

ПЛАЦ, 4 ара, на продају
код Стоваришта
„Тмушић”, Миса.
064/959-42-79. (200694)

БАЊА Врујци,
викендица, сређена,
асфалт, укњижена,
продајем, може замена.
064/955-51-85. (200704)

ПРОДАЈЕМ плац 40 ари,
на Новосељанском путу.
064/850-70-15. (200812)

МРАМОРАК, кућа,
продајем, 15 ари,
воћњак, извор лековите
воде. 064/311-41-94.
(200754)

ПЛАЦ 11 ари, Девојачки
бунар, неограђен, 17 х
65. 063/858-47-55.
(200757)

ПРОДАЈЕМ нову
породичну кућу у сивој
фази, нова Миса.
064/221-36-12. (200766)

ПРОДАЕЈМ три ланца
земље код црепајског
канала, повољно. Тел.
066/807-08-83. (100768)

ПРОДАЈЕМ плац 6 ари,
Стрелиште, Јоакима
Вујића бб,
п о љ о п р и в р е д н о
земљиште. 063/224-073.
(200813)

КУЋА, спратна, Тесла,
ЦГ, гаража, подрум,
четворособна. 062/164-
93-21. (200871)

ПРОДАЈЕМ кућу, мењам
за мању, договор.
063/748-72-63. (200881)

ПРОДАЈЕМ новију кућу,
Горњи град. 064/570-65-
12. (200845)

ПРОДАЈЕМ плац 20 ари,
Новосељански пут,
ближе центру. 064/550-
62-40. (200845)

20 + 46 ари, преко пута
„Алмекс” пумпе, на
продјау и 2 (4) ланца на
малом наделу. 063/110-
80-04, 062/198-13-88.
(200824)

ПРОДАЈЕМ ланац
земље, друга дуж,
Новосељански пут. Тел.
066/511-31-23. (200818)

ДВОРИШНА кућа, шири
центар, 2 ара плаца,
помоћни објекти,
064/511-60-96. (200875)

ДВА ланца земље,
продајем, јабучки пут ка
Скробари. Тел. 064/901-
45-89. (200892)

ПРОДАЈЕМ плац 18 ари,
струја, вода, објекат 32
м2, укњижено. 064/632-
78-39. (200909)

П Р О Д А Ј Е М
легализовану кућу на
Котежу 2, 14 ари плаца.
Тел. 064/665-89-64,
064/549-08-98. (200909)

ПРОДАЈЕМ кућу,
Максима Горког, 200 м2,
3,8 ара. 063/301-360.
(200912)

ПРОДАЈЕМ две куће,
једну нову и једну стару
на плацу површине 17
ари, с великим
воћњаком. 013/232-21-
30, 063/162-50-00.
(200915)

КУЋА, Тесла, продаја,
замена, два стана,
Београд, договор,
власник. 063/227-693.
(200939)

ХИТНО продајем кућу у
Панчеву, 80 м2. 064/902-
28-80, повољно, могућ
договор. (200941)

ПОЛА куће, стан, до
улице, 57 м2, и гаража,
центар. 23.500 евра.
065/401-04-56, 062/154-
01-58. (200952)

ПРОДАЈЕМ кућу с
пословним објектом,
а у т о - п е р и о н и ц а ,
Новосељански пут, близу
„Давида”, 064/120-65-33.
(200960)

ПЛАЦ грађевински, 10
ари, доступна струја,
врло повољно,
Новосељански пут.
066/385-289. 

БЕОГРАД, Гроцка,
Бегаличко брдо, 18 ари,
3.000 евра. 060/669-06-
07. (201021)

ПРОДАЈЕМ кућу од 70 и
200 м2, и плац с
темељима. Тел. 013/341-
789. (201032)

НОВОИЗГРАЂЕНА кућа,
Ново Село, 12 м2 у
основи, на 12 ари плаца.
063/763-10-44. (201044)

КУЋА, Доситејева 8-а,
укњижено, 2 ара плац.
061/333-31-19, 062/860-
80-94, 063/277-025.
(200979)

ПРОДАЈЕМ кућу с
плацем 14 ари у 90-17 у
Војловици. Тел. 367-118.
(200980)

ПЛАЦ на Старом
Тамишу, продајем.
063/870-69-20. (200984)

ПРОДАЈЕМ плац 8 ари,
Пелистерска 26, договор.
Тел. 062/891-43-89.
(200999)

ПРОДАЈЕМ кућу, 300 м2,
три улаза. 061/381-00-
88. (201001)

ЦЕНТАР, улични део
куће, реновирано, 63 м2,
30.000, власник.
063/722-31-93. (201003)

ПРОДАЈЕМ њиву у селу,
44 ара, Војловица,
дозвољена градња.
064/256-35-40. (201012)

КУПУЈЕМ кућу или већи
стан у центру. 345-534,
064/246-05-71. (201003)

П Р О Д А Ј Е М / М Е Њ А М
стан од 65 м2, у Тополи,
за мањи са ЦГ-ом.
060/309-74-52. (СМС)

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

ЦЕНТАР, трособан, 85
м2, први, 48.000, хитно.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(200883)

ТЕСЛА, 26 м2, гарсоњера,
13.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (200883)

КОТЕЖ 1, 40 м2,
једноипособан, 21.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(200883)

МИСА, 37 м2,
једноипособан, нов,
17.000, 48 м2, 27.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(200883)

СОДАРА, 46 м2, мањи
двособан, хитно, 24.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(200883)

СОДАРА, одличан
трособан, I, ТА, 42.000,
Котеж 2, двособан, I,
33.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (200842)

СОДАРА, 40 м2, III,
22.500; двособан, VII,
27.500, војне, сређен
двоипособан, III, 50.000.
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (200842)

ТЕСЛА, реновиран
двособан, I, ТА, 35.000 и
трособан, V, 35.000.
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (200842)

ЦЕНТАР, салонски 114
м2, 67.000 и 86 м2, 44.000.
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (200842)

ПЕПЕЉАРЕ, одличан
двоипособан, II, ТА,
27.500. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (200842)

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

АКО планирате да
купите, продате или
укњижите своју
некретнину дођите у
агенцију „Лајф”.
013/317-634, 061/662-
91-48. (200442)

КОТЕЖ 1, 66 м2,
двособан комфоран, I,
ЦГ, 35.000, 59 м2,
двоипособан, 31.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(200688)

ЦЕНТАР, дворишни, 44
м2, двособан, без
улагања, 12.500. „Гоца”,
063/899-77-00. (200688)

СОДАРА, 59 м2, двособан
комфоран, леп, усељив,
31.000, хитно. 063/899-
77-00, „Гоца”. (200688)
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ТЕСЛА, 58 м2, двособан,
хитно, 28.000, 44 м2,
двособан, ТА, 25.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(200688)

ЦЕНТАР, 85 м2,
трособан, I, 47.000,
двособан комфоран, 66
м2, 43.000.  „Гоца”,
063/899-77-00. (200688)

ЦЕНТАР, 20 м2,
једнособан, 16.000;
Содара, 40 м2,
једноипособан, 21.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(200883)

ТЕСЛА, 40 м2, вис.
приземље, ЦГ,
једноипособан, 27.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(200883)

КОТЕЖ 2, 50 м2,
двособан, 25.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (200883)

СТРЕЛИШТЕ, 56 м2,
двособан, 26.000, 80 м2,
трособан, 35.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (200883)

КОТЕЖ 2, нов неусељен,
38 м2, једноиопсобан,
24.700. „Гоца”, 063/899-
77-00. (200883)

СТРЕЛИШТЕ, стан 44,5
+ 3,5 м2, тераса, ЦГ, IV
спрат, без лифта. 315-
290. (200709) 

МИСА, II, 16.500, 40 м2,
ПТК 55 м2, 22.000.
063/377-835. (200709)

ЈЕДНОИПОСОБАН, ВП,
ЦГ, 40 м2, 20.500 евра,
Стрелиште. 063/774-27-
26. (200701)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру
25 м2, Котеж 1, високо
приземље, ЦГ, телефон,
17.600 евра, власник.
064/176-74-14. (200671)

ПРОДАЈЕ се стан, Котеж
2, 84 м2, VI спрат.
065/398-98-99. (200736)

ПРОДАЈЕМ укњижен
стан у центру града,
преко пута цркве с два
торња, 44 м2. Цена 32.000
евра. 064/129-73-46, без
посредника. (200764)

СОДАРА, продајем
троипособан, 83 м2,
мењам за једнособан
сређен. 064/482-44-94.
(200771)

КОТЕЖ 2, двособан, 51
м2, приземље, укњижен,
одмах усељив. 063/166-
43-48. (200831)

ТРОСОБАН стан, Котеж
2, продајем, мењам за
мањи стан, кућу.
063/771-15-68. (200896)

ПРОДАЈЕМ двособан
ексклузивно сређен стан
у центру, 50 м2, 35.000
евра, укњижен, власник.
063/801-56-63. (201007)

ПОВОЉНО укњижен
стан, кућа 67 м2, Марка
Краљевића, власник.
063/757-97-22. (201123)

ЦЕНТАР, једнособан, 24
м2, 18.000; Содара,
двоипособан, 60 м2,
35.000. „Медиа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(20879/р)

Ј Е Д Н О С О Б Н И ,
Стрелиште, 38 м2, 18.000;
Тесла 22.000; Миса
17.000. „Медиа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(20879/р)

ТЕСЛА, 43 м2, једнособан
изузетан, 26.000;
двособан, 53 м2, 28.000.
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (20879/р)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
55 м2, I, тераса, 30.000,
договор. „Медиа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(201046/р)

ПРОДАЈЕМ леп двособан
стан, 64 м2, Содара.
063/314-877. (201147)

ТРОСОБАН, 80 м2,
Стевана Шупљикца
127/28, VI/7, одлично
стање. 064/614-08-08,
цена договор. (201156)

ЈЕДНОСОБАН стан на
Содари, 35 м2 + тераса,
два лифта, ЦГ, I,
власник. 063/275-885.
(201146)

Ј Е Д Н О С О Б А Н
комфоран, 35 м2, Содара,
први, два лифта, ЦГ, без
посредника. 063/275-
885. (200832)

ТРОИПОСОБАН стан, 84
м2, други спрат, одлично
стање. Власник. 065/466-
14-60. (201166)

МИСА, трособан у
згради, II, сређен,
36.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50, reg. br.
188. (200838)

ТИП СТАНКОМ, 32 м2, I,
тераса, сређен, 22.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-
50, reg. br. 188. (200838)

ТЕСЛА, једноипособан,
40 м2, VI, ЦГ, договор.
„UnaDalli”, 064/255-87-
50, reg. br. 188. (200838)

СОДАРА, двособан, 57
м2, сређен, договор.
„UnaDalli”, 064/255-87-
50, reg. br. 188. (200838)

КОТЕЖ 2, двособан, ЦГ,
договор. „UnaDalli”,
064/255-87-50, reg. br.
188. (200838)

КОТЕЖ 2, дуплекс, 86 м2,
ЦГ, договор. „UnaDalli”,
064/255-87-50, reg. br.
188. (200838)

ЦЕНТАР, трособан, 73
м2, III, нов, 43.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-
50, reg. br. 188. (200838)

ЦЕНТАР, двособан, IV,
ЕТ, 27.000, договор.
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (200838)

ПРОДАЈЕМ стан,
Стрелиште, код вртића,
лифт, грејање, власник,
договор. 065/866-26-81.
(201349)

СТРЕЛИШТЕ, нов, 44 м2,
двособан, поткровље,
клима, ПВЦ, укњижен,
22.000 евра. 062/269-
566. (200351)

СТРЕЛИШТЕ, нов, 54 м2,
трособан, клима, ПВЦ,
укњижен, 35.500 евра.
062/269-566. (201351)

ЦЕНТАР, одличан
двоипособан, 61 м2, VII
(XII), 43.000. „Кров”,
060/683-10-64. (201320)

ПРОДАЈЕМ стан у
строгом центру, први
спрат, 90 м2. 064/570-65-
12. (201318)

КОТЕЖ 1, мањи
двособан, одмах усељив,
III,  ЦГ, договор.
060/300-61-17. (201315)

ПРОДАЈЕМ на Тесли
једнособан и двособан,
због селидбе, хитно.
064/570-65-12. (201503)

СТАН на продају,
договор. 064/130-27-34,
062/157-86-27. (201314)

НА ПРОДАЈУ стан у
Банатском Брестовцу, 41
м2. 064/508-73-75. 

СОДАРА, 39 м2, ТА, III,
тераса, укњижен, 22.500,
власник. 063/836-23-83.
(201239)

СОДАРА, 57 м2, ЦГ, IV,
тераса,  сређен, први
власник. 064/130-38-29.
(201239)

ШИРИ центар, 90 м2, 15
ари, плин, 40.000.
064/130-38-29. (200993)

СОДАРА, 39 м2, ТА, III,
тераса, 22.500. 062/226-
901, „Мустанг”. (201239)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, 26 м2, Содара, цена
договор. 066/908-60-49.
(201242)

СТАН на Старом
Тамишу, једнособан,
продајем. 064/477-88-24.
(2301251)

ПРОДАЈЕМ стан, Котеж
2, III спрат, 44 м2, ЦГ.
062/828-93-63. (201253)

СТАН продајем, нова
Миса, близу школе, 52
м2. 062/310-822,
013/373-153. (201258)

П Р О Д А Ј Е М
једноипособан стан,
Котеж 2, 47 м2, повољно.
063/844-39-44. (201262)

ЦЕНТАР, леп велики
стан, самостално
грејање, продаја, замена.
060/335-15-83. (201265)

ЈЕДНОСОБАН, 44 + 6, В.
булевар, одличан, одмах
усељив. 345-534,
064/246-05-71. (201309)

ТРОСОБАН, Тесла, ЦГ,
одмах усељив. „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(201309)

ПРОДАЈЕМ стан, 59 м2,
Војвођанском булевар
18. 060/444-80-89.
(201296)

КОТЕЖ 2, стан од 72 м2,
први спрат, на продају,
ЦГ, клима, PVC
столарија, застакљена
тераса, реновирано
купатило, лакиран
паркет, нова кухиња.
Контакт: 063/313-844,
063/693-944. (ф/к)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан на Содари. 063/755-
57-96. (201363)

ТЕСЛА, 2,0, ТА, 50 м2 +
тераса, договор. 060/428-
08-56. (201373)

НАД Робном кућом, V,
2,5, ЦГ, лифт, продаја-
замена. 060/428-08-56.
(201373)

ТЕСЛА, комфоран,
једнособан, ТА, I, сређен,
26.000, договор. 060/428-
08-56. (201024)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан, близу центра,
13.500, договор. 060/428-
08-56. (201024)

ДВОСОБАН, Котеж 2,
ЦГ, II, 64 м2, 40.000 евра,
без посредника. 063/857-
77-21. (201366)

КОТЕЖ 2, једнособан, 46
м2, ВП, тераса, 27.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (201367)

М. ГОРКОГ, дворишни,
реновиран, 35 м2, 16.500.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (201367)

БАНИЈСКА, прелепа
етажа, 78 м2, посебан
улаз, 35.000. „Мустанг”,
331-341, 062/226-901.
(201367)

МИСА, леп дуплекс,
двоипособан, тераса, II,
58 м2, 21.000. „Мустанг”,
062/226-901. (201367)

ТЕСЛА, двособан, II, 50
м2, ТА, тераса, 25.000.
„Мустанг”, 062/226-901.
(201367)

ТЕСЛА, двособан, 54 м2 +
Т, I, ТА, добар, сређен,
31.000. „Мустанг”,
062/226-901. (201367)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
71 м2, II, леп, ЦГ, 34.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (201367)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 м2, I, ТА, 26.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (201367)

СТРЕЛИШТЕ, I,
двоипособан, ЦГ, 57 м2,
перфектан, 35.000.
„Мустанг”, 062/226-901.
(201367)

ТЕСЛА, једнособан, 29
м2, X, ЦГ, усељив, 16.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (201374)

ТЕСЛА, мањи двособан,
47 м2, III, TA, уредан,
25.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (201374)

СОДАРА, двособан, 54
м2, I, ЦГ, сређен, 33.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (201374)

ТЕСЛА, двособан, 55 м2,
II, ЦГ, усељив, 33.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (201374)

ШИРИ центар, двособан,
52 м2, ВП, ТА, усељив,
26.000. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(201374)

СТРЕЛИШТЕ, 53 м2, VI
ЦГ, 26.000; 56 м2, I, ЦГ,
30.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (201374)

КОТЕЖ 1, 48 м2,
једноипособан, IV, ЦГ,
30.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (201374)

ПРОДАЈЕМ укњижен
стан на Стрелишту, 53 м2.
064/495-48-63. (201376)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан без посредника,
насеље Стрелиште. Тел.
062/514-159, 069/514-
15-22. (201398)

СТРЕЛИШТЕ, 43 м2, ВП,
тераса, ЦГ, подрум.
064/066-78-43. (201395)

ПРОДАЈЕМ, Котеж 1,
стан, замена за
јефтинији и гаража са
каналом. 066/332-364.
(201404)

ЦЕНТАР, једноипособан,
44, 24.000; дворишни, 35,
12.000. „Јанковић”, 348-
025. (201409)

КОТЕЖ 1, двособан, 59,
31.000; Котеж 2,
двособан, 59, 30.000.
„Јанковић”, 348-025.
(201409)

С Т Р Е Л И Ш Т Е ,
двоипособан, 54, 32.000,
Баваништански пут, 85
ари, 484 м, сређено,
85.000. „Јанковић”, 348-
025. (201409)

ГАРСОЊЕРА, 28 м2,
близу Спортског центра,
у згради, приземље.
064/067-31-27. (201447)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, велико
двориште, гаража,
укњижен. 064/938-41-99.
(201463)

КОТЕЖ 2, Војвођански
булевар 24, II спрат, 44
м2. 065/533-64-29.
(201467)

ТЕСЛА, добра зграда, I,
46 м2, ЦГ, једнособан,
26.500. „Мустанг”,
062/226-901. 

СОДАРА, комфоран
двособан стан, 64 м2, II
спрат, ЦГ, 38.500.
064/565-11-36. (201468)

ПОВОЉНО продајем
мањи дворишни стан у
Маргити. Тел. 064/665-
86-51, 062/825-26-09.
(201478)

ЦЕНТАР, двособан,
може бити двоипособан,
ЦГ, лифт, новија зграда,
власник. 064/188-42-64.
(р)

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

ХИТНО продајем
двособан стан на
Стрелишту, повољно.
064/064-69-72. (201486)

ПРОДАЈЕМ двособан, I
део Котежа 2, хитно.
064/550-82-40. (201503)

ПРОДАЈЕМ близу центра
прелеп двособан са
гаражом и плац.
064/550-82-40. (201503)

ПОВОЉНО нов стан, 52
м2, Тесла, IV, 15.000.
062/160-94-76. (201501)

ПРОДАЈЕМ у
н о в о г р а д њ и
четворособан и
једноипособан стан.
062/443-367. (201519)

ЈЕДНОСОБАН, центар, I,
40, 32.000, Г. град, ПР,
18.000. 063/744-28-66,
„Милка М”. (201521)

ТЕСЛА, II, 55, 33.500;
дворишни, до улице,
сређен, 12.000. 063/744-
28-66, „Милка М”.
(201521)

ДОЛОВО, 17,23, 164 +
110, одлична, 22.000,
Омољица, 4,67, 52 + 48,
нова, 16.500. 063/744-28-
66, „Милка М”. (201521)

ХИТНО, Стрелиште,
двособан, 52, VII, 23.500;
трособан, 66, III, 34.000.
063/744-28-66, „Милка
М”. (201521)

ЈЕДНОСОБАН, Котеж 2,
39 м2, IX, 18.500, Тесла,
I, 46, лукс, 40.000.
063/744-28-66, „Милка
М”. (201521)

ТРОСОБАН, Стрелиште,
64, сређен, 33.000; Тесла,
61, IV, 36.000. 063/744-28-
66, „Милка М”. (201521)

Г А Р С О Њ Е Р А ,
Стрелиште, 26, Вп,
сређена, 16.000,
Самачки, 17, II 13.500.
063/744-28-66, „Милка
М”. (201521)

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

ТЕСЛА, трособан, 80 м2,
са терасама, ЦГ, IV.
063/770-45-55, 331-079.
(196986)

ПРОДАЈЕМ повољно
стан, центар,
двоипособан, сређен,
тих, светао, IV спрат.
066/409-989. (198105)
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СТРЕЛИШТЕ, продајем
двособан стан од 59 м2, у
киндер згради, укњижен.
063/102-94-45. (199161)

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

ПРОДАЈЕМ стан,
Карађорђева 15,
Панчево, 101 м2, први
спрат. Контакт 063/334-
430. (199794)

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

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

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

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

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

СТАН без терасе, Тесла,
једнособан, 41 м2, I
спрат, ТА, сређен,
власник. 063/320-816.
(200599)

МЕЊАМ стан у згради,
30 м2, ЦГ, Стрелиште, за
Београд. Тел. 063/470-
08-17. (200611)

ПРОДАЈЕМ у центру
двособан стан, ВП, без
грејања. 064/279-59-98.
(200640)

ПРОДАЈЕМ трособан
комфоран стан у строгом
центру Панчева.
064/954-68-01. (200673)

ТЕСЛА, 1.5, 49 м2,
власник, може кредит,
без улагања, 27.000 евра.
063/252-833. (200686)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру
без грејања, на
Стрелишту, 20 м2. 236-
27-40. (200797)

СТАН, 64 м2,
Карађорђева 2-е, IV,
лифт, ЦГ, двостран,
укњижен, власник.
061/152-51-77. (100792)

ПРОДАЈЕМ стан, 75 м2,
са двориштем, 1/1,
договор. Тел. 061/721-
12-56. (200780)

ПРОДАЈЕМ мањи
двособан стан на Тесли, I
спрат, хитно. 064/570-
65-12. (200845)

ПРОДАЈЕМ двособан, I
део, Котеж 2, повољно.
064/550-62-40. (200845)

КОТЕЖ 1, Радова зграда,
42 м2, ЦГ, три собе,
тераса, реновиран,
усељив, 31.000. 063/808-
95-53. (200820)

ТРОСОБАН, Котеж 2,
трећи, лифт, ЦГ, 70 м2,
одличан распоред, без
посредника. 069/647-
318. (200832)

ЧЕТВОРОСОБАН стан,
83 м2, IV, Котеж 2, 60.000
евра, без посредника.
013/401-430, 064/317-
07-35. (200873)

НА ПРОДАЈУ стан 50 м2,
центар. 060/332-60-02.
(200921)

МАРГИТА, колонија,
стан с малим двориштем,
45 м2, 16.000, сређен.
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (200933)

КОТЕЖ 1, ВПР, 57, ЦГ,
велика тераса, укњижен,
п р о д а ј е м / м е њ а м .
064/266-25-80. (200943)

ПРОДАЈЕМ стан, 69,22
м2, Стрелиште, II спрат,
отплата на рате. 064/424-
70-61. (200944)

СТАН на продају,
договор. 064/130-27-34,
062/157-86-27. (200968)

СОДАРА, 57 м2, ЦГ, IV
први власник. 064/130-
38-29. (200993)

БЕОГРАД–ПАНЧЕВО,
центар, 3,5, 80 м2,
централно, ПТК, V спрат
за мањи, уз доплату.
063/874-06-95. (200997)

КОТЕЖ 2, поред дечјег
вртића, 75 м2, трособан,
као четворособан. Тел.
013/317-056, 063/227-
454. (201013)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
нов стан од 86 м2. Тел.
064/267-71-74. (201015)

ТЕСЛА, двособан
укњижен, замена,
власник. 064/682-45-56.
(201077)

ПРОДАЈЕМ леп двособан
стан, 64 м2, Содара.
063/314-48-77. (201022)

П Р О Д А Ј Е М / М Е Њ А М
трособан стан, Тесла, за
кућу, ЦГ, лифт, 62 м2.
064/867-48-48.

КОТЕЖ 2, продајем стан
од 72 м2. Контакт:
063/313-844, 063/693-
944. (ф/к)

ПРОДАЈЕМ стан у
строгом центру Панчева,
од 45 м2, са грејањем.
069/217-28-60. (201063)

КУПУЈЕМ стан, без
грејања, центар, Тесла,
Содара. „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (201309)

КУПУЈЕМ стан, кућу, део
куће за адаптацију.
064/218-15-72. (201504)

АГЕНЦИЈИ „Милка”,
потребне некретнине,
све локације, брза
реализација. 063/744-28-
66. (201521)

КУПУЈЕМ једнособан
или двособан стан, без
грејања. 345-534,
064/246-05-71. (201003)

АГЕНЦИЈИ „Кров”
потребни станови, куће,
посебно, центар, Котеж
2. 060/683-10-64.
(200946)

КУПУЈЕМ мањи
двособан стан у ширем
центру. 063/847-41-62.
(201072)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан, 62 м2, Котеж 1,
телефон, грејање.
062/869-17-30. (СМС)

ИЗДАЈЕМ трособан стан,
Стрелиште, клима,
грејање, намештен.
013/345-612. (СМС)

ПАНЧЕВО, издајем
спрат куће, двориште.
Кирија може и кроз
адаптацију, одржавање.
Тел. 062/818-87-41.
(СМС)

ИЗДАЈЕМО собу
централно грејање.
Употреба кухиње
купатила. 70 евра.
С т р е л и ш т е .
Информације: 062/829-
16-28. (СМС)

ИЗДАЈЕМ хитно
двособан стан на Котежу
1, одмах усељив.
069/674-089. (СМС)

ИЗДАЈЕМ хитно
двособан стан на Котезу
1, одмах усељив.
062/807-79-27. (СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
50 м2, ЦГ, климатизован,
Максима Горког. 348-
295. (200734)

ИЗДАЈЕМ једнособан, 35
м2, ненамештен стан,
Маргита, Матије Гупца.
061/289-78-10. (200955)

ТРОСОБАН, строги
центар, ненамештен, II,
клима, телефон, етажно
грејање. 064/280-60-53.
(200367)

СТАН за издавање. 343-
852. (101102)

Н А М Е Ш Т Е Н

двоипособан стан, Котеж

1, СББ, клима, телефон,

ЦГ. 063/803-14-86,

064/255-86-79. (201107)

ИЗДАЈЕМ стан на Миси,

40 м2, намештен. Тел.

069/615-866. (201108)

ИЗДАЈЕ се двоипособан

намештен стан у ширем

центру Панчева.

065/473-12-99. (201114)

И З Д А Ј Е М

п о л у н а м е ш т е н у

дворишну гарсоњеру код

Болнице, кабловска + wi-

fi.  065/204-11-09.

(101124)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу за самца с
употребом купатила.
371-262. (201138)

Н А М Е Ш Т Е Н А
гарсоњера за издавање.
063/897-21-73. (201141)

ДВОСОБАН стан за
издавање. 064/145-47-48,
061/175-00-15. (201141)

ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан у кући.
064/503-75-57. (200770)

ИЗДАЈЕМ празан
једнособан стан на
Содари, ЦГ. 064/252-50-
03. (201152)

ДВОСОБАН ненамештен
стан у згради, почетак
Стрелишта, код Народне
баште, 90 евра. 361-322.
(201188)

ГАРСОЊЕРА, стан за
издавање код Спортског
центра. 064/436-85-26.
(201157)

ИЗДАЈЕМ једнособан
полунамештен стан на
Котежу 1. 063/822-87-67.
(211164)

ИЗДАЈЕМ повољно стан
у кући, Стрелиште, близу
„беовоза”. 013/361-872,
063/219-532. (201197)

ИЗДАЈЕМ празну
гарсоњеру у Самачком.
069/271-63-99. (201199)

СТАН, Тесла, код
„Авива”, 30 м2, лифт, на
дуже. 064/164-93-67.
(201206)

ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан на Тесли,
ТА пећи. 064/224-60-26.
(201190)

ИЗДАЈЕМ трособан,
полунамештен стан, 80
м2 + тераса, Војвођански
булевар, први спрат, ЦГ,
клима, интернет,
кабловска. 064/242-20-
25. (и)

ИЗДАЈЕМ двособан
ненамештен стан, први
спрат, Содара. 066/332-
236. (201332)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан на Котежу 1,
ненамештен. Тел.
065/386-46-20. (201345)

ИЗДАЈЕ се комфоран
једнособан стан,
централно грејање,
клима. 069/507-08-88,
069/102-77-03. (201317)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, строги
центар, I,  клима, ЦГ,
интерфон. 061/670-55-
87. (201323)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
строгом центру. 062/345-
958. (201324)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру.
060/040-48-11. (101217)

ИЗДАЈЕМ празан
једноипособан стан на
Стрелишту, В.
Влаховића. 065/202-49-
54. (201218)

Ј Е Д Н О И П О С О Б А Н ,
намештен, у кући с
прелепим двориштем,
ТА пећ. 064/313-89-72.
(201221)

ИЗДАЈЕМ стан, мања
кућа, посебно двориште.
Тел. 060/337-70-46.
(20181)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1,
Радова зграда,
једнособан, III спрат, ЦГ.
061/112-78-48. (201235)

ИЗДАЈЕ се намештена
гарсоњера у Самачком.
062/825-83-22. (201247)

ИЗДАЈЕМ мањи
двособан намештен стан
на Котежу 2. 011/397-23-
86, 064/382-61-63.
(201249)

ПОЛУНАМЕШТЕН, 40
м2, близу пијаце, школе и
аутобуске станице,
улични, у кући, све
одвојено. 332-527.
(201263)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан, 38 м2, ТА пећ,
повољно. 063/825-40-28,
064/875-54-59. (201266)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан на новој
Миси. 063/777-28-66. 

ИЗДАЈЕМ дворишни
стан, у насељу Топола.
060/032-27-09. (201272)

ИЗДАЈЕМ дворишни
намештен већи
једнособан, одвојено,
комфоран, Стрелиште.
362-406, 064/218-83-45.
(201214)

ИЗДАЈЕМ кућу засебну,
двема самицама на дуже,
намештену. 064/986-21-
74. (201275)

СПОРТСКИ центар, стан
једнособан, стан
двособан, за издавање,
повољно. 063/849-54-32.
(201283)

НАМЕШТЕН стан код
Стоматолошког, издајем.
Звати после 16 сати.
060/367-27-50. (201285)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Котежу 2. Кикиндска
улица. 063/735-00-40.
(201293)

ИЗДАЈЕМ стан на
Стрелишту, 55 м2.
060/551-17-20. (101295)

ИЗДАЈЕМ 40 м2,
Стрелиште, телефон,
интернет, ЦГ, клима,
новоградња. 313-576,
0 6 4 / 5 8 2 - 2 2 - 8 5 .
(2301307)

ИЗДАЈЕМ празан
једнособан стан, ЦГ,
Стрелиште. 063/193-63-
98. (201299)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
једнособан стан,
намештен, нова зграда, I
спрат, војном лицу или
самици. 060/314-71-52.
(201282)

ИЗДАЈЕМ станове у
центру града. 063/313-
844, 063/693-944. (ф/к)

ИЗДАЈЕМ комфоран
трособан стан у центру
града. 064/255-87-75,
063/195-02-63. (201354)

МАЊИ двособан, 43 м2,
елегантно, удобно и
ново,  опремљен, у
строгом центру града.
Закупнина у вредности
130 евра. 064/171-19-88.
(201356)

ИЗДАЈЕМ кућу с две
стамбене јединице. С.
Саве 62. 064/668-87-38. 

ИЗДАЈЕМ повољно стан,
Немањина 8, преко пута
Зелене пијаце. 069/186-
54-05. (201371)

ИЗДАЈЕ се двособан и
једнособан стан у
Владимира Жестића.
013/377-548, 063/723-
53-52. (201396)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, Содара, дужи
период, грејање, клима,
депозит. 013/370-544.
(201415)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан у центру, ТА,
депозит. 064/665-89-64.
(2013798)

ДВОИПОСОБАН стан за
издавање, ТА,
пепељарине зграде. Тел.
064/665-89-64. (200909)

КУЋУ издајем близу
Народне баште, 140 евра,
Александра. 060/066-67-
47. (201380)

ИЗДАЈЕМ стан. 063/866-
78-03. (201385)

ИЗДАЈЕМ четворособан,
Котеж 2, III спрат, има
лифт. 063/856-74-02.
(201386)

ИЗДАЈЕМ мањи
двособан стан на Тесли,
преко пута „Авива”,
комплетно намештен,
централно грејање,
повољно. 063/718-49-81.
(201389)

Д В О С О Б А Н
ненамештен, 45 м2, гас,
клима, СББ, wi-fi, нова
Миса. 373-369, 069/250-
91-76. (201392)

ЛЕЊИНОВА, двособан,
55 м2, парно грејање,
телефон, клима,
ненамештен. Тел.
069/606-630. (201394)

ИЗДАЈЕМ празан
једнособан стан на
Стрелишту. 063/729-07-
74. (201488)

ИЗДАЈЕМ двособан
р е н о в и р а н ,
климатизован стан на
Стрелишту. 064/561-89-
74. (201500)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1,
намештен и Стрелиште
ненамештен, дуже
време. 066/494-900.
(201494)

ТРАЖИМ кућу за
становање на дужи
период. Тел. 061/228-71-
01. (201470)

СОДАРА, једноипособан,
три собе, мале
комуналије, намештен,
леп. 064/438-12-35.
(201458)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан на
Котежу 1. 064/404-35-67.
(201430)

ИЗДАЈЕМ празан
трособан стан у новој
кући. 064/130-36-02.
(201462)

ОЗБИЉНОЈ трочланој
породици потребан стан
на Тесли и околина.
064/816-70-88. (201444)

ДВОСОБАН дворишни
стан у мирном крају
Марка Кулића,
изнајмљујем. 060/024-
04-59. (201518)
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ИЗДАЈЕМ двособан
ненамештен стан, може
и две студенткиње.
066/209-400. (201513)

ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан у центру
Новог Сада. 063/863-49-
54. 

У САМАЧКОМ издајем
намештену гарсоњеру
самцу. 065/353-07-57.
(199127)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Тесли. 063/118-
30-40. (199304)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Котежу 1,
полунамештен. Тел.
064/310-99-38. (200204)

ИЗДАЈЕМ трособан,
полунамештен стан, 80
м2 + тераса, Војвођански
булевар, први срапт, ЦГ,
клима, интернет,
кабловска. 064/242-20-
25. 

ИЗДАЈЕМ стан у кући,
Стрелиште, бела
техника, клима, сређен,
све одвојено. 064/410-
19-52. (200609)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту, изнад П.
штедионице, интернет,
кабловска, цена 150 евра.
Тел. 064/124-48-15.
(200612)

ИЗДАЈЕМ нов намештен
стан у центру. 064/125-
23-22, 062/863-76-72.
(200620)

ИЗДАЈЕМ стан,
новоградња, 40 м2,
клима, интернет,
телефон. 013/313-576,
062/965-95-07. (200429)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, у центру. Тел.
064/490-79-47. (200630)

ИЗДАЈЕМ празан ниво
куће, нова Миса, посебан
улаз, ТА. 064/327-53-67.
(200647)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
намештен стан на Миси.
064/224-60-74. (200645)

МАЊИ стан
изнајмљујем, највише за
двоје, полунамештен,
Содара. 347-832.
(200654)

ИЗДАЈЕМ стан, Тесла,
једнособан, приземље,
централно, ненамештен.
Тел. 063/751-42-92.
(200679)

СТРОГИ центар,
ј е д н о и п о с о б а н ,
комфоран стан,
комплетно намештен,
телефон, ЦГ. 061/179-
90-64. (200697)

ИЗДАЈЕМ трособан
полунамештен стан, 80
м2 + тераса, Војвођански
булевар, први спрат, ЦГ,
клима, интернет,
кабловска. 064/124-30-
29. (и)

ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан, Котеж 2,
110 евра. 064/248-92-20.
(200715)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Содари. Тел. 063/755-
57-96. (200710)

ИЗДАЈЕМ празан
двособан стан,
Стрелиште, ЦГ, на дуже
време. 064/137-63-19.
(200811)

Н А М Е Ш Т Е Н А
гарсоњера, преко пута
Болнице, близу
Аутобуске станице.
064/477-28-27. (и)

ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан, 44 м2, Котеж
2, ЦГ. 063/836-70-61.
(200726)

ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан на
Стрелишту, ЦГ, поред
„Амига”. 069/405-40-66.
(200726)

ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан у центру
Панчева, ЦГ, клима.
063/422-024. (200729)

ИЗДАЈЕМ стан, 75 м2,
Котеж 2, спрат куће.
065/250-39-56. (200778)

ИЗДАЈЕМ комфорну,
намештену гарсоњеру,
центар, ЦГ, I спрат,
клима. Тел. 063/867-58-
19. (200728)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Миси, повољно. Тел.
063/873-72-62. (200777)

ДВОИПОСОБАН стан
мале квадратуре,
ненамештен, ЦГ, клима,
издајем. 063/738-40-63.
(200745)

ИЗДАЈЕМ стан
намештен, код бувљака.
064/137-47-89. (200787)

НАМЕШТЕН, дворишни
стан, клима, интернет,
грејање, Народна башта.
013/333-517, 064/160-
46-39. (200755)

СТАРЧЕВО, код пијаце,
издајем стан 54 м2, локал
27 м2. 064/882-41-24.
(200784)

ИЗДАЈЕМ двособан
ненамештен стан, 60 м2,
центар, ЦГ. 064/243-86-
95. (200815)

ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан,
Стрелиште. 060/159-42-
45. (200901)

КУЋА за издавање,
Старчево, Панчевачки
пут, повољно. 064/842-
91-11.  (200903)

ИЗДАЈЕМ сређен
потпуно намештен стан,
Котеж 1. 064/254-70-04.
(200906)

ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан у строгом
центру. Тел. 064/178-42-
42. (200890)

ИЗДАЈЕМ луксузно
опремљен четворособан
стан у центру, 400 евра.
063/386-354. (200866)

САМАЧКИ, издајем
г а р с о њ е р у
полунамештену или
ненамештену. 061/150-
07-00. (200861)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
полунамештен, на
Стрелишту.  063/815-34-
90. (200838)

ИЗДАЈЕМ дворишни
трособан празан стан,
четворочланој породици.
064/224-12-60. (200849)

ИЗДАЈЕМ кућу,
п о с л о в н о - с т а м б е н е
намене, близу хотела
„Тамиш”. 062/347-667.
(200975)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, гарсоњеру,
намештену собу за
самца, центар. 061/131-
79-04. (200956)

ТЕСЛА, двособан за
издавање, четврти спрат,
лифт, ЦГ, кабловска,
ненамештен, с
кухињским елементима.
После 18 сати, 062/146-
64-68. (200935)

ИЗДАЈЕМ мањи
једнособан намештен
стан са централним
грејањем, Котеж 1. Тел.
060/804-69-13. (200982)

ИЗДАЈЕМ стан, Тесла, 43
м2. Тел. 013/371-543.
(200981)

НАМЕШТЕН мањи стан,
42 м2, издајем,
кабловска, интернет,
близу центра. 060/555-
85-62. (200987)

ИЗДАЈЕМ празан
двособан стан на Тесли,
IV спрат, ТА. 064/651-12-
21. (200994)

ИЗДАЈЕМ стан,
Карађорђева 2. Тел.
065/891-27-63. (200976)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу, самцу. 013/320-
847. (201010)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Стрелишту са
терасом и ЦГ. 060/378-
19-55. (201016)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, Котеж 1, први
спрат, центрлано
грејање. 063/820-90-82.
(201082)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, шири центар. Тел.
064/165-02-92.(201073)

СТАН једнособан,
центар, дворишни, за
издавање. Тел. 063/898-
53-08. (201031)

ИЗДАЈЕМ стан, повољно.
Тел. 060/013-49-52.
(201036)

ИЗДАЈЕ СЕ стан, 28 м2,
може и локал, Цара
Душана 38. 013/351-477,
062/886-56-02. (201041)

Ј Е Д Н О С О Б А Н ,
намештен, ненамештен,
одлична локација,
Стрелиште, клима,
кабловска, грејање, II
спрат, сигурносна врата,
100 евра. 064/850-70-46.
(201045)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан на Содари, са ЦГ, у
одличном стању.
063/634-291. (201047)

ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан.
064/131-44-67. (201054)

ДВОСОБАН дворишни,
ненамештен, 52 м2,
Жарка Зрењанина 78,
одличан. 064/157-56-96,
060/355-28-80. (201055)

ИЗДАЈЕМ намештене
станове у центру града и
у Горњем граду. 063/313-
844, 063/693-944. (ф/к)

ИЗДАЈЕМ двособан,
празан, у центру.
063/194-81-95. (201068)

ИЗДАЈЕМ на Тесли
једнособан стан са ЦГ.
064/280-60-36. (201069)

ИЗДАЈЕМ, Содара,
празан, ЦГ, Тесла,
двособан мањи,
намештен. 063/843-21-
20. (201064)

Н А М Е Ш Т Е Н
једноипособан стан, 38
м2, новоградња, клима,
код хотела, 80 евра.
064/122-48-07. (201091)

ИЗДАЈЕ се стан. Тел.
333-740. (201088)

ПРОДАЈЕ се пословно-
стамбени објекат 484 м2,
плац 85 ари,
Баваништански пут 343,
цена 85.000 евра. Могућ
договор. Тел. 063/106-
38-72. (СМС)

ПРОДАЈЕМ лукс локал
96 м2, центар, 95.000
евра. 064/329-48-40.
(200776)

ЛОКАЛ за издавање у
центру, повољно.
062/813-82-24. (200282)

КАНЦЕЛАРИЈУ, 20 м2,
Његошева 1-а, продајем
повољно. 063/250-971.
(20099)

ПОВОЉНО продајем
канцеларију од 16 м2, у
Његошевој 1-а. 063/700-
10-91. (200099)

ИЗДАЈЕМ локал у
центру, 80 м2, магацин,
два тоалета, паркинг.
066/345-009. (201135)

ИЗДАЈЕМ локал, стадион
„Динамо”, 20 м2, 70 евра.
063/354-221. (201176)

ИЗДАЈЕМ локал у центру
Јабуке, 100 м2, на
главном путу, у склопу
спортске хале. 063/751-
42-87. (201193)

ПРОДАЈЕМ киоск 2 х 3
м2, вишенаменски, 1.000
евра. 066/911-03-86.
(201323)

ИЗДАЈЕМ пословно-
магацински простор, 70
м2, звати после 16 сати.
060/367-275. (201285)

ИЗДАЈЕМ локал, код
пијаце, прометно место,
близу три школе.
060/351-03-56. (201303)

ИЗДАЈЕМ локал у
центру. 063/725-71-70.
(201310)

ИЗДАЈЕМ нов локал у
центру, Ул. Светозара
Милетића, 75 м2, погодан
за пословни простор,
ординацију. 064/014-78-
18, 064/210-69-12.
(201312)

ИЗДАЈЕМ локал из два
нивоа, приземље, 40 м2,
спрат 90, бивша пекара
„Тара”, Војводе Путника
29. 063/278-250.
(201291)

ИЗДАЈЕМ локале 12 м2 и
25 м2, у дворишту
Војводе Путника 29.
063/278-250. (201291)

ИЗДАЈЕМ канцеларијски
простор 25 м2, у
дворишту, Војводе
Путника 29. 063/278-
250. (201291)

ИЗДАЈЕМ локал 53 м2,
Милоша Обреновића 53,
нова зграда преко пута
„Плинаре”. 063/278-250.
(201291)

ИЗДАЈЕМ више
к а н ц е л а р и ј с к и х
простора, АЦ „Звезда”,
Стевана Шупљикца 88.
063/278-250. (201291)

ИЗДАЈЕМ технички
преглед АЦ „Звезда”,
Стевана Шупљикца 88.
063/278-250. (201291)

И З Д А Ј Е М
канцеларијски-пословни
простор, 35 м2, пролаз
код „Бистроа”, 110 евра.
063/341-871. (201365)

ПРОДАЈЕМ локал, 11 м2,
Карађорђева 13, у
дворишту, повољно.
063/224-362. (201360)

ИЗДАЈЕМ локале 38 и 25
м2, одвојено или заједно,
плато Зелене пијаце.
063/224-362. (201360)

ИЗДАЈЕМ опремљен,
локал „La folie”, преко
пута „Купеа” Б.
Јовановића 5. 063/337-
895. (201414)

ИЗДАЈЕМ локал на
Стрелишту, 28 м2.
065/337-00-84. (201420)

ИЗДАЈЕМ халу, 200 м2,
намештене канцеларије
120 м2, ограђено
двориште, помоћне
просторије, уз
Рафинерију. 060/321-53-
60. (201425)

СТРЕЛИШТЕ, локал,
центар, металне ролетне,
излози, нов, повољно.
065/955-55-53. (201477)

ИЗДАЈЕМ нов локал,
Браће Јовановића,
између две школе, 65 м2,
све намене. 064/549-72-
05. (201436)

ЗЕЛЕНА пијаца, издајем
локал 25 м2, сређен,
одличан. 064/226-91-30.
(201479)

ИЗДАЈЕМ локал на
Зеленој пијаци.
Повољно. 064/942-89-29.
(201522)

ИЗДАЈЕМ локал,
намештен, 16 м2, у
Панчеву, Трг слободе 1,
на другом спрату,
повољно за канцеларију.
069/549-72-38. (200165)

ИЗДАЈЕМ локал 40 м2.
060/707-44-04. (200290)

ПРОДАЈЕМ локал,
хитно, повољно, у
Панчеву, Светозара
Милетића 5, 55 м2 + 6 м2

подрум. 069/549-72-38.
(200165)
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ИЗДАЈЕМ локал, Змај
Јовина 2, 23 м2, 60 евра.
063/883-54-60. (200655)

ИЗДАЈЕМ локал 45 м2, у
центру Панчева.
060/333-52-61. (200873)

ЛОКАЛ за издавање, 21
м2, Браће Јовановић,
поред школе. 333-811.
(200846)

ИЗДАЈЕМ локал у
строгом центру, може и
канцеларијски простор.
062/345-958. (200823)

ИЗДАЈЕМ опремљен
локал 30 м2. Тел.
064/359-55-44. (200888)

ИЗДАЈЕМ локал у
центру, 39 м2 + 50 м2

магацин. 063/305-891.
(200893)

ЛОКАЛ, центар
Стрелишта, нов,
заштитне ролетне, В.
Влаховића, 15 м2.
064/951-65-22. (201019)

ИЗДАЈЕМ локал, 38 м2,
строги центар, Сокаче 2.
Тел. 063/224-072. (201077)

ИЗДАЈЕМ локал 25 м2, Д.
Туцовића 111, с великим
паркингом. 062/898-65-
36. (201034)

ИЗДАЈЕМ локал у
центру, 40 м2, Б.
Јовановића 17. Тел.
064/850-70-69. (201067)

ПРОДАЈЕМ локал 20 м2,
центар, ТЦ „Трубач”,
сређен. Тел. 013/252-05-
68. (201093)

ПОТРЕБНИ продавци за
рад на терену, исплата
дневно. 062/825-27-25.
(200531)

ПОТРЕБНА фризерка.
060/713-62-05. (201150)

ЕДУКАЦИЈА за фризера.
060/713-62-05. (201150)

РАДИМО адаптације
старијих кућа, молерај,
браварија, сечење
дрвета. 064/195-31-80,
063/831-56-86. (201117)

ФРИЗЕРСКОМ салону
потребан мушко-женски
фризер. 061/320-68-38.
(р)

ПОТРЕБАН мајстор у
производњи и
монтирању ПВЦ
столарије. 060/138-53-
37. (201181)

ПОТРЕБНЕ раднице за
рад у маркету,
искључиво са искуством,
доћи у Браце Петров 53,
у петак, 24. јула, и
суботу, 25. јула, од 8 до
15 сати. (и)

ПОТРЕБНА продавачица
и пекар са искуством.
064/120-09-41. (201359)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребне
раднице у кухињи и на
роштиљу. 063/897-55-04.
(201372)

ПРОДАВНИЦИ „Мiss
Anрela” потребан радник
за трећу смену. Доћи
лично у Моше Пијаде 59,
у петак од 10 до 11 сати.
(201362)

РЕСТОРАНУ „ Royal” u
„Авив парку” потребни
радници. 063/430-826.
(201271)

РЕСТОРАНУ „Poco Loco”
потребан чекер. 064/874-
03-01. (201304)

П О Т Р Е Б Н А
козметичарка или
медицинска сестра за
продају козметике у
Београду. 060/363-66-05.
(201350)

ПИВНИЦИ „Тасина
Механа” у Банатском
Новом Селу потребне
конобарице. Тел.
063/708-33-72. (201352)

ПОТРЕБАН столар,
израда конструкција за
намештај и плочасти
материјал. Панчево.
064/111-22-56. (201313)

РЕСТОРАНУ домаће
кухиње „Супер Мљацко”
потребна радница за
другу смену. 062/822-10-
34. (201454)

ПОТРЕБНА девојка за
замену слободних дана у
кафићу на Котежу.
065/804-02-89. 

ПОТРЕБНА радионица
која врши услужно
шивење у Панчеву,
Старчево, моје кројење.
064/275-72-00. (200594)

ПИЦЕРИЈИ потребни
п и ц а - м а ј с т о р и
искуством или без њега.
063/868-54-44. (20713)

ПОТРЕБАН фризер,
ученица или волонтер,
салону „Мерима”.
013/320-146. (200856)

А У Т О - П Е Р И О Н И Ц И
потребан перач с
искуством. 063/865-27-
76. (200880)

ПОТРЕБНА конобарица
с искуством. 063/525-
115. (200825)

ПОТРЕБНИ радници с
искуством и положеним
возачким за рад у
перионици аутомобила.
063/281-954. (200775)

ПОТРЕБНЕ раднице за
рад у маркету,
искључиво са искуством,
CV  са сликом послати на
bomboncicb@gmail.com.(
ф)

ФРИЗЕРСКОМ салону
потребан мушко-женски
фризер. Тел. 065/508-46-
37. (201078)

ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребан пица-мајстор и
радница за палачинке.
Доћи лично од 18 до 20
сати. Улица војводе
Радомира Путника 31.
(201079)

ШЉУНАК, песак сејанац,
одвоз шута малим и
великим кипером.
064/664-85-31, 013/342-
338. (СМС)

ВЛАГА у зидовима!
Машинско сечење
зидова. Постављање
изолације. Трајно
решење влаге. Тел.
062/427-614. (СМС)

ШЉУНАК, песак сејанац,
одвоз шута малим и
великим кипером.
064/664-85-31, 013/342-
338. (СМС)

Х И Д Р О И З О Л А Ц И Ј А
Панчево, машински
сечемо влажне зидове,
гаранција. 060/691-01-
13. (198600)

ЧАСОВИ, основе
е л е к т р о т е х н и к е ,
професор са искуством.
062/801-97-58. (199700)

ДИМНИЧАР: чишћење
димњака, котлова и
каљевих пећи. 063/155-
85-95. (200719)

ПОВОЉАН сервис и
уградња свих типова
клима уређаја.
Александар. 064/342-68-
42. (200138)

ХОБЛОВАЊЕ, поправка,
фуговање и лакирање
паркета. 013/602-701,
064/341-79-60. (200859)

БРАВАРИЈА и ремонт
пловних објеката.
064/067-08-01. (200246)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета,
разводних табли,
и н с т а л а ц и ј а ,
индикатора. Мића,
064/310-44-88. (200926)

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање
и нега болесника.
063/737-59-60. (199804)

ШЉУНАК, песак,
сејанац, одвоз шута
малим кипером до два
кубика. 065/334-23-38.
(199901)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање разних
кровова, кречење,
стиропор, демит фасаде.
063/865-80-49. (20175)

ЕЛЕКТРИЧАР, елек.
инсталације, разводне
табле, индикатори,
бојлер, шпорет. Саша,
064/130-44-90. (200424)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
уградња, одржавање,
воде, канализације,
кабина, славина, бојлера,
котлића. 063/836-84-76.
(200722)

ИЗНОШЕЊЕ шута,
ствари, рушење кућа,
бетонирање, копање,
чишћење дворишта.
061/623-52-63. (201120)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање
столарије, превоз
комбијем, пензионерима
попуст. 013/235-78-82,
065/557-81-42. (101134)

ДИГИТАЛНА телевизија,
уградња, за све типове
телевизора. 064/437-64-
33. (101136)
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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.

ИЗВИЊЕЊЕ

Поштовани суграђани и корисници наших услуга, извињавамо се због
ненамерне техничке грешке у прошлом броју нашег листа. Тада је неколико
огласа остало необјављено. Они су у међувремену постављени на сајт
„Панчевца”, а у овом броју их штампамо.

Хвала на разумевању.

Редакција
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ПОСАО 

ПОТРАЖЊА 



Ш А М О Т И Р А Њ Е
шпорета, пећи, чишћење
каљевих пећи. 064/437-
64-33. (201136)

ТАПЕТАР који
пресвлачи намештај, с
искуством, тражи посао.
064/120-77-64. (201139)

М О Н Т И Р А Њ Е
спуштених плафона,
преградних зидова,
облагање, постављање
ламината, израда
кошуљице. 062/816-33-
84. (201145)

БРАВАР, заваривач,
израда и уградња
заштитне решетке,
надстрешнице, ограде,
капије, уградња
столарије. 062/816-33-
84. (201145)

АЛУ и ПВЦ столарија,
венецијанери, ролетне,
комарници, уграђујем,
поправљам. 063/820-70-
39. (201153)

МОЛЕРСКИ и гипсарски
радови, квалитетно и
повољно. Мајстори из
Ковачице. 063/736-12-
24. (201142)

СПРЕМАМ куће и
станове, ако вам треба
позовите. 064/278-71-20.
(201174)

РАДИМО све врсте
физичких послова од
рушења објеката, крчења
дворишта и плацева,
чишћење тавана,
подрума, обарање
стабала, бетонирања,
итд. 061/293-39-36.
(201185)

МОЛЕРСКИ радови,
„Падина колор”.
063/746-77-58, 013/668-
100. (201162)

АДАПТАЦИЈЕ кућа,
станова и локала,
к е р а м и ч а р с к и ,
в о д о и н с т а л а т е р с к и ,
зидарски и други радови.
066/370-818. (201189)

П Р О Ф Е С И О Н А Л Н О
шминкање за све
прилике. Тел. 063/165-
42-26. (201212)

РАДИМО све физичке
послове, кошења траве,
рушења, чишћења
плацева, итд. 064/122-
69-78. (201233)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р
ради монтирање кабина,
замена старе
инсталације, одгушења,
замена грејача. 063/812-
40-89, 063/894-83-04,
311-658. (201254)

Б Р А В А Р И Ј А ,
надстрешнице, ограде,
терасе, капије,  врата,
израда и од прохрома,
врло повољно. 060/140-
54-44, Дуле. (201268)

М О Л Е Р С К О -
ФАРБАРСКИ радови,
брзо и ефикасно.
013/362-143, 064/153-
60-91. (201269)

СЕРВИСИРАЊЕ, допуна,
уградња климе, повољно.
Тел. 064/520-48-80.
(201280)

КОШЕЊЕ, крчење,
сечење дрвећа, сејање
траве, фрезирање.
062/826-64-38. (201291)

ДУБИНСКО прање
намештаја, аутомобила,
машинско прање тепиха.
Наташа, 361-474,
060/361-47-41. (201292)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
повољно, сечење дрва,
у т о в а р - и с т о в а р ,
повољно. 065/486-92-54.
(201304)

И Н С Т А Л А И Р А Њ Е
windowsa (XP, W7, W8.1)
програма, чишћење
вируса, прашине.
069/215-18-48. 

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
поправка старе, уградња
нове инсталације,
машинска одгушења
санитарија. 062/382-394.
(201347)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р :
поправке, преправке
купатила, одгушење
канализације одмах.
063/269-173. (201399)

АЛУ ПВЦ столарија,
комарници, ролетне,
венецијанери, уграђујем,
поправљам. 064/181-25-
00. (201342)

ПОПРАВКЕ: столарија,
браварија, санитарија,
монтирање бојлера,
замена грејача.
Слободан. 063/865-80-
74. (201417)

СВЕ врсте физикалија,

утовар, истовар робе,

селидбе, сечење, цепање

дрва, копање, кошење,

чишћење подрума,

тавана, шупа и слично.

Дејан, 013/341-571,

065/440-97-00. (201397)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге, Александар.
013/351-073, 064/157-
20-03. (201397)

ПРЕВОЗ ствари и робе,
селидбе, комбијем или
пик-апом. 065/440-97-
00, 061/626-14-50.
(201397)

ПРЕВОЗ малим
кипером, шљунак, песак,
сејанац, одвоз шута,
утовар. 063/246-368.
(201401)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка,
израда инсталација и
бојлера, најјефтиније у
граду. 063/804-57-99.
(201407)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало, најповољније.
065/361-13-13. (201475)

РАДИО бих као возач,
имам Ц-категорију.
063/819-30-05. (201424)

АЛУ и ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
тракасте завесе,
венецијанери, уграђујем,
поправљам, тражим
посао. 063/882-25-09.
(201437)

ЧАСОВИ математике.
Тел. 064/365-68-84.
(201449)

КЛИМЕ, уградња,
сервис, поправка са
гаранцијом. 063/248-
734, 013/366-006.
(201453)

АУТО-КЛИМЕ, пуњење
новом дигиталном
машином, уље, УВ боја.
063/248-734, 013/366-
006. (201453)

ПЕДИКИР, бесплатан,
долазак на позив на вашу
адресу. 060/366-00-63,
013/366-006. (201453)

Ф Р И Ж И Д Е Р Е ,
замрзиваче, климе,
поправљам с гаранцијом,
купујем неисправне.
063/248-734, 013/366-
006. (201453)

СПРЕМАЊЕ станова и
кување. 061/807-62-99.
(20493)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(201484)

ПАРКЕТ и ламинат,
поставка, хобловање и
лакирање. 061/314-90-
18, 601-892. (201519)

КОШЕЊЕ траве, корова,
обарање стабала, сво
крчење, бетонирања,
одношење непотребних
ствари. 060/035-47-40.
(200617)

СПРЕМАМ куће и
станове, помажем
старијима. 062/826-07-
99. (200596)

ЧУВАЛА бих старију
особу за стан, кућу или
надокнаду. 064/317-04-
70. (200606)

ДИГИТАЛНА телевизија,
уградња за све типове
телевизора. 064/437-64-
33. (200615)

КУВАМ, пеглам, спрема,
гледала бих старију
особу за надокнаду.
064/380-56-04. (200612)

СПРЕМАМ станове,
кувам, чувам старије
особе и децу, повољно.
063/278-038. (200682)

ЧУВАМ и негујем старе и
болесне, помоћ у кући.
Дугогодишње искуство.
065/555-13-76. (200658)

Ф И З И О Т Е Р А П Е У Т ,
радно искуство, нуди
услуге физикалне
терапије код
хемиплегија, оштећења
м и ш и ћ н о - з г л о б н о г
система, итд. Масажа
само за жене. Тражим
посао. 061/279-66-08.
(200717)

УСЛУГЕ неге старијих
особа и помоћ у кући,
озбиљна жена. Тел.
069/015-32-40. (200720)

ВАСПИТАЧИЦА води
бригу о Вашем детету,
када нисте заједно.
064/169-72-12. (200886)

МОЛЕРАЈ, фасаде,
столарија, обраде око
прозора, плаћање на
рате. 063/893-39-94.
(200847)

ТРАЖИМ посао код
старе покретне особе,
дуго искуство. 064/494-
05-73. (200814)

СПРЕМАМ искључиво
пословне просторије,
локале, кафиће,
мењачнице, повољно.
062/314-680. (200796)

ЗИДАР тражи посао, све
послове, грађевинске
радове. 064/337-18-97.
(200758)

ПОМОЋ у кући и нега
старих особа. 061/725-
85-61, 013/341-246.
(200784)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка
старе, израда нове
инсталације, бојлери,
купатила, ТА. 061/132-
85-43. (200739)

М О Л Е Р С К О -
ФАРБАРСКИ радови,
фасаде, гипс, ламинат,
керамика, квалитетно,
повољно. 062/844-87-40,
064/418-28-53. (100898)

СЕРВИС и монтирање
клима уређаја. Повољно.
061/637-07-50. (200897)

ПРЕВОЗ ствари, робе и
селидбе, комбијем или
пик-апом. 061/626-14-
50. (200923)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
одгушења канализације,
адаптације купатила,
сервис, одмах. 377-930,
064/586-85-39. (200938)

СПРЕМАЊЕ кафића,
канцеларија, станова,
пеглање. 063/430-409.
(200941)

ТРАЖИМ посао, радим
д е з и н с е к ц и ј у :
бубашвабе, бубарусе,
мрави. 061/185-56-64.
(200962)

СЕРВИС беле технике,
уградња клима уређаја.
013/371-017, 064/081-
21-50. (201014)

СЕРВИСЕР свих врста
бојлера и веш-машина,
тражим посао. Тел. 312-
408, 064/926-59-43.
(201070)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање
столарије, лепљење
тапета, тражим посао.
013/310-741, 064/174-
03-23. (201028)

ПЕДИКИР, бесплатан
долазак на вашу адресу.
060/366-00-63, 013/366-
006. (201035)

К Е Р А М И Ч А Р ,
квалитетно, поуздано,
повољно. 063/318-780.
(201049)

СЕРВИСИРАЊЕ и
допуна климе, уградња.
Тел. 064/520-48-80.
(201062)

СЕЛИДБЕ станова,
локала, кућа, магацина,
екипа радника, све по
вашој жељи, за фирме
специјални попусти,
бесплатан долазак и
процена посла од 00 до
24 сата, за вас радимо и
недељом. Изаберите
најбоље. Борис, 013/352-
536, 063/253-028,
0 6 4 / 4 4 4 - 6 6 - 7 4 .
bomboncicb@gmail.com,
www.se l idbepancevo-
boris.ser.rs. (F)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис, већ од 700
динара, услуга селидбе
пикапом, комбијем 1,5 т,
камионима 3, 5 и 7 т, са
радницима или без њих,
у свим правцима,
плаћање могуће
чековима, 100 дана и
преко рачуна. Борис,
013/352-236, 063/253-
028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.se l idbepancevo-
boris.ser.rs. (F)

СЕЛИДБЕ Борис, већ од 700
динара, пикап, комби 1,5 т,
камиони 3–7 т, утоварна
рампа, са радницима или
без њих, гаранција за
безбедност вашег
намештаја, могућност
складиштења ствари. Борис,
013/352-536, 063/253-028,
0 6 4 / 4 4 4 - 6 6 - 7 4 .
bomboncicb@gmail.com,
www.se l idbepancevo-
boris.ser.rs. (F)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
– Борис – већ од 700
динара, с пикапом,
комбијима, камионима,
екипа радника,
м о н т и р а њ е ,
демонтирање, паковање
ствари, кутије за
паковање, фолија за
заштиту намештаја,
селите се без стреса.
Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-
6 6 - 7 4 .
bomboncicb@gmail.com,
www.se l idbepancevo-
boris.ser.rs. (F)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
д у г о г о д и ш њ и м
искуством из Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (185558)

СЗР „Маки”, паркет,
постављање, хобловање,
полирање и лакирање.
Мајстори из Дебељаче.
063/822-94-82, 063/856-
45-31. (198581)

ПАРКЕТ: постављање,
хобловање, лакирање и
полирање. Дугогодишње
искуство, мајстори из
Дебељаче. 063/822-94-
82, 063/865-45-31.
(195480)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници,
повољно. Вук. 064/176-
91-85, 063/278-117,
013/365-051. (200601)

ОДГУШЕЊЕ одвода и
к а н а л и з а ц и ј е
специјалним машинама,
може преко рачуна.
„Acqua”. 062/532-346.
(200607)

ТЕПИХ сервис, прање
тепиха, мебла,
у н у т р а ш њ о с т
аутомобила, превоз
бесплатан. 066/333-557.
(200741)

РОЛЕТНЕ, венецијанери,
тракасте завесе,
комарници, хармо-врата.
063/775-96-08, 013/353-
923. (201092)

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. (192865)

М О Л Е Р С К О -
ФАСАДЕРСКИ радови,
гипс, ламинат, керамика,
најповољније у граду,
проверите. 061/141-38-
02, 063/160-36-15.
(200623)

ПОВОЉНО, превоз робе
и селидбе комбијем.
Цена по договору.
064/147-14-77, 013/311-
514. (198098)

Д Е З И Н С Е К Ц И Ј А ,
уништавање буба гелом,
пастом, нов метод, без
прскања. Славиша.
062/182-74-50. (200538)

Е Л Е К Т Р О С Е Р В И С
„Лукић”, поправља веш-
машине, фрижидере,
бојлере, шпорете,
електроинсталације .
060/180-02-83, 013/251-
28-97. (200337)

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

KIZZA – истовар и
утовар робе
виљушкарима на свим
теренима, рушење
старих кућа и других
објеката, утовар шута с
одвозом.

KIZZA – изнајмљивање
ваљка за равнање и
сабијање терена,
насипање, набијање
вибро-плочама. Жарка
Зрењанина 68. 063/218-
894, 013/258-04-00.

KIZZA – утовар великим
утоваривачима (кашика
3 м� ), ископ великим и
м и н и - б а г е р и м а ,
подрума, темеља,
канала, канализационих
прикључака, септичких
јама, с одвозом.

KIZZA – сечење бетона и
асфалта до 20 цм,
разбијање бетона свих
величина и дебљина.
Жарка Зрењанина 68.
063/218-894, 013/258-
04-00.

KIZZA – изнајмљивање
камиона с корпом за рад
на висини до 23 метра,
сечење и резање стабала
и грања. 063/218-894.

РАЗБИЈАЊЕ и сечење
бетона с одвозом шута
или без њега. 064/648-
24-47, Горан.

ИЗДАВАЊЕ рамовске
скеле с превозом или без
њега и с монтирањем или
без њега. До 100 м2 на
дан – 10 евра, до 200 м2 –
20 евра. 064/648-24-47

ПРЕВОЗ шљунка, песка,
сејанца, шута с
утоваром, утовар и
истовар виљушкаром,
ископ багерима,
изнајмљивање возила с
корпом за рад на висини.
064/648-24-50. 

ПРЕВОЗ комбијем по
граду и ван,
пензионерима попуст.
013/235-78-82, 065/557-
81-42. (201134)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче,
мешалице за бетон.
064/351-11-73. (201138)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље,
цена договор. 063/193-
22-29, 013/366-843. 
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СЕРВИС телевизора,
радио-апарата, разних
електро уређаја, продаја
половних телевизора.
Дејан, 063/800-01-96.
(201168)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипс, повољно,
пензионерима попуст.
061/626-54-06. (201196)

ОДВОЗ шута, земље,
непотребних ствари
кипером, рушење мањих
објеката. 064/144-88-44.
(ф)

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

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, с радницима или
без њих, најповољније.
Иван, 063/107-78-66. (Ф)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р :
одгушења купатила,
к а н а л и з а ц и ј е ,
адаптације, замена,
поправке. 331-657,
064/495-77-59, 063/777-
18-21. (201260)

ДУБИНСКО прање
н а м е ш т а ј а ,
професионалним керхер
машинама, тросед 1.200,
двосед 900. 069/322-05-
33. (201322)

М О Л Е Р С К О -
ФАРБАРСКИ радови и
фасаде. 061/283-66-41,
062/156-02-07, 064/317-
10-05. „Саша”. (201244)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
одгушење купатила,
канлизације, замена
вирбли, батерија,
вентила. Све за воду, 0-
24 сата, долазим одмах.
Пензионерима екстра
попуст. 013/348-139,
064/493-44-63, 063/811-
74-89. (201220)

КЛИМЕ свих врста 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 с овереном
г а р а н ц и ј о м .
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (201405)

ЕЛЕКТРИЧАР, израда,
преправка, поправка
електроинсталација ,
замена табли,
постављање плафоњера.
063/644-353. (201402)

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,
0 6 2 / 8 5 0 - 3 6 - 5 8 ,
Слободан. (201484)

ПЕРФЕКТ фасаде,
зидање, малтерисање,
глетовање, кречење,
ламинати, керамика,
кровови. 063/122-14-39.
(201428)

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, превоз
бесплатан. 302-820, 

064/129-63-79. (201429)

СЕРВИС и монтирање
свих врста клима-
уређаја, нови и половни
клима уређаји, допуна
ауто-клима. 064/942-30-
34, 064/954-19-59.
(201512)

РОЛО НАЈ вам нуди
поправку, уградњу
ролетни, венецијанера,
тракастих завеса, роло-
комарника, хармо-врата,
туш-кабина, роло-врата
(челичних, заштитних),
тенди. Ми смо
н а ј к в а л и т е т н и ј и ,
најјефтинији, с највећом
гаранцијом. Проверите.
013/344-594, 063/894-
21-80. (200471)

РАДИМО зидање,
б е т о н и р а њ е ,
малтерисање, оправке
кровова, пресецање влаге
фасаде. 013/664-491,
063/162-53-89. (199341)

СЕЛИДБЕ, камионски,
комби превоз, екипа
радника, одвозимо
непотребне ствари.
064/280-30-16, 063/731-
77-67, 013/236-77-34.
Владимир.

ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак, песак, сејанац,
одвоз шута, утовар.
063/246-368. (200700)

ТВ СЕРВИС „Плус”,
поправак телевизора,
монитора, даљинских. Д.
Туцовића 28. 353-463.
(200868)

ПРЕВОЗИМ мањим
кипером до 5 тона,
повољно, песак, шљунак,
сејанац, одвозим шут.
064/354-69-94. (200910)

КИРБИ, дубинско
усисавање, прање
тепиха, намештаја,
тепиха. Мики, Тибор.
258-30-62, 065/329-49-
07. (200929)

М О Л Е Р С К О -
ФАСАДЕРСКИ радови,
квалитетно, повољно.
064/145-89-98. (200998)

М О Л Е Р С К О -
ФАСАДЕРСКИ, гипсани
радови, постављање
ламината, керамике,
проверите. 062/816-66-
78. (201085)

МУШКАРАЦ 50 година,

леп, шармантан, тражи

даму за дружење.

061/224-64-14. (СМС)

ТРАЖИМ жену 40–45
година, живим сам,
имам кућу. 063/768-01-
24, 062/173-16-51.
(200990)

МУШКАРАЦ, 32 године,
приватник, тражи
старију даму ради
дружења. 062/143-38-98.
(201217)

МУШКАРАЦ, 54 године,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година,
ради дружења, излазака,
звати око 21 сат.
013/352-203. (201298)

МУШКАРАЦ, 53 године,
упознао би даму сличних
година. 061/297-56-77.
(201237)

О Г Л А Ш А В А М
неважећом пензионеску
годишњу карту АТП-а, на
име Дивна Филиповић.
(201255)

ЖЕНА шесдесетих
година жели упознати
војног пензионера,
слободног, до 70 година.
065/428-48-61. (200595)

ПЕНЗИОНЕРКА тражи
стан на чување. 062/826-
07-99. (200596)

О Г Л А Ш А В А М
неважећом годишњу
пензионерску аутобуску
карту издату од АТП
Панчево, на име Трајан
Идворјан. (200610)

О Г Л А Ш А В А М
неважећом здравствену
књижицу војну, на име
Јован Станковић.
(200616)

О Г Л А Ш А В А М
неважећом годишњу
пензионерску аутобуску
карту издату од АТП
Панчево на име Радић
Нада. (200634)

НА ПРОДАЈУ полован
намештај из Швајцарске.
Троседи, двоседи, угаоне
гарнитуре, столови,
столице, брачни кревети
и још много тога.
065/592-78-75. (200635)

ПЕНЗИОНЕР, непушач,
не пије, 70 година, тражи
жену за брак до 65
година, националност и
вера нису битне. 345-
963, 062/212-02-18. 

ИНВАЛ. ПЕНЗИОНЕР,
„968”, тражи жену ради
брака, сличних година.
065/672-87-01. (200759)

ПЕНЗИОНЕР, 1949,
тражи жену ради брака,
озбиљну. 064/029-85-03.
(200759)

О Г Л А Ш А В А М
неважећом дозволу за
уп. мотор. чамца Вп.
64017/14, уп. 8. VIII 2014
на име Ања Попркен.
(200900)

УСАМЉЕНИ господин,
65, тражи нежну душу,
55–75. 061/648-96-22.
(2009578)

ЧУВАЛА бих
полупокретну, покретну
особу. Кување,
спремање. 062/826-07-
99. 

СОКОБАЊА, издајем

апартмане и собе,

центар, Борићи, КТВ,

паркинг. www.sokobanja-

a p a r t m a n i m i r a . c o m

063/485-829. (и)

ИЗДАЈЕМ апартман на

Златибору, КТВ, паркинг,

повољно, центар.

063/759-98-77. (20913)

БОКА Которска, Рисан,

собе с употребом

кухиње, повољно.

0 0 3 8 2 3 2 / 3 7 1 - 6 5 7 ,

0038269/123-099. (и)

СОКОБАЊА, апартмани
и двокреветне собе, ново,
кабловска. 061/636-08-
57. www.soko-banja.org.
Зорица. (196741)

АПАРТМАН Сотировски,
у центру Сокобање.
www.sokobanja.travel.
064/861-20-62, 062/818-
40-72. (и)

АПАРТМАНИ, Крашићи
код Тивта, повољно.
062/225-753, 063/243-
859, 063/483-052,
+ 3 8 2 / 3 2 / 6 7 9 - 0 9 8 .
(199152)

БАЊА Врујци, апартман
60 м2 и собе с употребом
кухиње, повољно.
064/616-33-83. (200311)

ПОВОЉНО летовање,
Шушањ, Сутоморе, с
превозом, „Фудекс”, пун
пансион. 064/193-15-92.
(200465)

ИЗДАЈЕМ апартман у
Баошићима, Херцег
Нови, тераса, поглед на
море. Тел. 063/321-60-
07. (201361)

ПОВОЉНО летовање,
Шушањ пансион с
превозом „Фудекс”,
септембар повољнији.
064/193-15-92. (201227)

АПАРТМАНИ, Закоси,
Златибор, 20 евра
апартман, дневно.
064/142-78-27. (201278)

ЗЛАТИБОР, апартман,
кабловска, интернет,
паркинг, тераса.
063/716-48-68. (201391)

ПОВОЉНО издајем собе
и апартмане у Бјелој.
Моб. + 382-69669-648,
фиксни 0038231/683-
459. (201433)

ЛЕТОВАЊЕ у Шушњу,
Бар, повољно. Тел. +
382267/834-996. (20130)

ИЗДАЈЕМ апартман у
бањи Врујци. 062/847-
61-19. (200786)

БАЊА Врујци, собе,
интернет, кабловска,
непосредна близина
базена. 014/342-69-91,
064/324-08-48. (200870)

ЗЛАТИБОР, издајем
опремљен двособни
апартман за 5-6 особа,
дневно 2.000 динара.
064/614-31-23. (200725)

СОКОБАЊА, издајем
апартман у центру, КТВ,
паркинг, повољно.
062/974-24-77. (200738)

БАЊА Врујци, апартман
са четири кревета +
тераса, само 1.200
динара дневно. 063/254-
686. (200727)

ИЗДАЈЕМ апартман у
Баошићу, Херцег Нови,
тераса, поглед на море.
Тел. 063/842-39-53.
(200899)

ИЗДАЈЕМ собе и
апартмане, Сокобања.
Тел. 018/834-885,
064/665-55-60. (200918)

СОКОБАЊА, нов
комплетно опремљен
апартман, паркинг,
кабловска. 064/212-52-
92. (201008)

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора,
повољно. 063/709-44-97.
(201026)
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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. 10, у ламели 5, укупне повшине 10,52

квм, на Зеленој пијаци, Улица ослобођења бб, по

почетној цени од 1.000 дин./м2. 

Рок за достављање понуде 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 
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СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС 

за избор у звање и заснивање радног односа и то:

1. За избор једног ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област– Клиничка

стоматологија.

Услови: докторат из области медицинских наука, специјалиста максилофацијалне хирургије,

као и остали услови предвиђени Законом о високом образовању („Сл. Гласник Републике Србије”

бр. 76/2005; 97/2008; 44/10; 93/12; 89/13 и 99/2014) и Статутом Стоматолошког Факултета.

Радни однос се заснива на одређено време од пет (5) година.

2. За избор једног ДОЦЕНТА за ужу научну област – Клиничка стоматологија.

Услови: докторат из области медицинских наука, специјалиста оралне хирургије, као

и остали услови предвиђени Законом о високом образовању („Сл. Гласник Републике

Србије” бр. 76/2005; 97/2008; 44/10; 93/12; 89/13 и 99/2014) и Статутом Стоматолошког

Факултета.

Радни однос се заснива на одређено време од пет (5) година.

Пријаве с биографијом и доказима о испуњености услова из Конкурса достављају се

у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања Конкурса на адресу: Стоматолошки

факултет, Панчево, Ул. Жарка Зрењанина бр. 179.

Све додатне информације могу се добити на телефон: 013/235-12-92. (Ф)

Италијанској фирми потребна особа с одличним

познавањем писаног и говорног италијанског језика,

као и с познавањем рада на рачунару за

преводилачко-секретарске послове. CV  слати на mail:

jelenailijevski@icloud.com  или звати на тел. 310-717

или 063/207-114.

(ф)

„ALMEX” ВЕТЕРИНАРСКА СЛУЖБА 

Д. О. О. ПАНЧЕВО

Расписује конкурс за радно место:

– ветеринар (један извршилац);

– ветеринарски техничар (четири извршиоца)

Место рада: на фарми свиња Стари Тамиш а. д.

Панчево

Одабрани кандидати биће укључени у рад

стручног тима за послове на фарми свиња.

Потребно образовање и вештине:

– VSS, Ветеринарски факултет, односно SSS за

ветеринарског техничара;

– Пожељно знање енглеског или немачког језика;

– Познавање рада на рачунару;

– Возачка дозвола Б-категорије.

Лични профил кандидата:

– Самостална и одговорна особа високих личних и

професионалних стандарда;

– Спремност на тимски рад уз потребну вештину у

организацији рада и комуникацији.

Мејл адреса на коју можете слати биографију је:

zaposlenje@staritamis.rs или поштом на адресу: 

„Стари Тамиш” а. д. Панчево

Кестенова 004

26.000 Панчево

с назнаком:

ЗАПОСЛЕЊЕ

Конкурс је отворен до 31. јула 2015.

(Ф)

ОПШТИНА КОВАЧИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, 

стамбено-комуналну делатност,

заштиту животне средине, саобраћај и енергетику, 

имовинско правне и инспекцијске послове

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА

ОДЛУЧИВАЊЕ О

ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА

ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ

СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да је поднет захтев за

одлучивање о потреби процене утицаја на животну

средину пројекта ФАБРИКА БЕТОНА „ЗВЕЗДА”,

капацитета преко 30 t/h, на кат. парц. број 1927/124,

КО Падина, на територији општине Ковачица, у

Улици С. Ковачевића бб Падина, носиоца пројекта

ДОО „Унитрговина”.

Увид у податке и документацију уз захтев носиоца

пројекта може се извршити у просторијама СО

Ковачица, од 23. јула до 3. августа 2015. године, од 10

до 14 сати.

У року од 10 дана од дана објављивања овог

обавештења заинтересована јавност може доставити

мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене

утицаја предметног пројекта на  животну средину

овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од истека рока из

става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли

је за предложени пројекат потребна процена утицаја

на животну средину, о чему ће благовремено

обавестити јавност.

(Ф-1318)

Покрајински секретаријат за урбанизам,

градитељство и заштиту животне средине , на основу

члана 25. Закона о процени утицаја на животну

средину („Службени гласник РС” бр. 135/04)

објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о доношењу Решења о давању сагласности на

Студију о процени утицаја на животну средину

Надлежни орган обавештава јавност да је 21. јула

2015. године  донето Решење о давању сагласности на

Студију о процени утицаја на животну средину

пројекта Модернизација инсталација за утовар/

истовар битумена на железничком пунилишту/ауто-

пунилишту, спаљивање отпадних гасова из

резервоара и уградња радарских мерача нивоа и

температурних сонди на резерваорима, на кат. парц.

бр. 3530 КО Војловица СО Панчево, носиоца пројекта

НИС а. д. Нови Сад, Блок Прерада, Улица народног

фронта бр. 12.

Решење о давању сагласности је донето на основу

предлога одлуке који је саставни део Извештаја

Техничке комисије као и увидом у достављену

документацију, којом је констатовано да предметни

пројекат својом реализацијом неће имати негативних

утицаја на животну средину уколико се испоштују

прописане мере заштите.

Ради заштите чиниоца животне средине, носилац

пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе мере

дефинисане поглављем 8.0 Студије о процени утицаја

на животну средину, као и да обезбеди извршавање

програма праћења утицаја на животну средину,

предвиђеног поглављем 9.0 Студије о процени утицаја

на животну средину.

Решење о давању сагласности на студију о

процени утицаја на животну средину је коначно у

управном поступку. Против овог решења се може

покренути управни спор пред Управним судом у

Београду у року од 30 дана од дана објављивања овог

обавештења.

(ф-1316)

Покрајински секретаријат за урбанизам,

градитељство и заштиту животне средине , на основу

члана 25. Закона о процени утицаја на животну

средину („Службени гласник РС” бр. 135/04)

објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о доношењу Решења о одбијању захтева за

давање сагласности на Студију о процени

утицаја на животну средину

Надлежни орган обавештава јавност да је 13. јула

2015. године  донето Решење о одбијању захтева за

давање сагласности на Студију о процени утицаја на

животну средину пројекта Изградње јединице за

третман слопа у Рафинерији нафте Панчево, к. п. бр.

3549 КО Војловица СО Панчево, носиоца пројекта

НИС а. д. Нови Сад, Блок Прерада, Улица народног

фронта бр. 12.

Решење о одбијању захтева за давање сагласности

је донето на основу предлога одлуке који је саставни

део Извештаја Техничке комисије, као и увидом у

достављену документацију, којим је констатовано да

Студија о процени утицаја на животну средину не

анализира на задовољавајући начин постојећи утицај

активности које се обављају у објекту и не даје

адекватне мере и техничко-технолошка решења

којим ће се загађујуће и опасне материје испуштати у

ваздух, воду и земљиште на прописан начин и у

количинама, односно концентрацијама које неће

бити изнад прописаних граничних вредности и имати

негативни утицај на животну средину. 

Решење о одбијања захтева за давању сагласности

на Студију о процени утицаја на животну средину је

коначно у управном поступку. Против овог Решења се

може покренути управни спор пред Управним судом

у Београду, у року од 30 дана од дана објављивања

овог обавештења.

(Ф-1315)

Последњи поздрав прији

ТЕМИРИ 

КРСТИН 

МИРИ

Породица ТОМИН

(65/201261)

С тугом обавештавамо да је наша мила и непрежаљена

ТЕМИРА КРСТИН

преминула 16. јула 2015, у 65. години, и сахрањена на

гробљу у Самошу.

Хвала ти за све лепе тренутке које смо провели заједно

и за огромну љубав коју си нам несебично пружала, не

тражећи за узврат ништа.

Никада те нећемо заборавити: супруг РАДОМИР, ћерка

СРБИНКА и син СТЕВАН с породицама
(75/201303)

ИВО КРАЈИНОВИЋ
1939–2015.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Супруга ЈОВАНКА, синови МИРОСЛАВ и ГОРАН, 

снаја ТАЈАНА и унука ДАЈАНА

(129/201491)

17. јула 2015, у 88. години, преминула је наша драга

ДОБРИНКА СТАНКОВИЋ
1927–2015.

Ожалошћени: син СРБА с породицом

(100/201377)

Последњи поздрав

САША ТАРИН
24. II 1946 – 17. VII 2015.

Супруга АГАТА, ћерке АНА и АЛЕКСАНДРА, унуци
МЛАДЕН, МАРИЈА и ДИМИТРИЈЕ и зет АТИЛА

(81/201325)

Радно време

благајне: 

понедељком и

уторком

од 8 до 20, 

а осталим

радним данима

од 8 до 13 сати
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и чи-

туља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 20, 

а осталим радним данима од 8 до 13 сати

Последњи поздрав дра-

гом деверу

ДУШАНУ 

АНДРИЋУ

од снаје БОСЕ

с породицама АНДРИЋ

и СТЕФАНОВ.

(10/201123)

Последњи поздрав драгом пријатељу

ДУШАНУ АНДРИЋУ

од породице ЛОВРИЋ.

(22/201151)

Последњи поздрав драгом комшији

ДУШАНУ АНДРИЋУ

од станара у Кикиндској 15.

(24/201169)

ДУШАН АНДРИЋ

Хвала ти за све лепе тренутке које смо заједно провели.

Твоја супруга МИЛИНА с децом

(27/201177)

ДУШАН АНДРИЋ

Био си велики човек и поносимо се тобом.

Ожалошћена ћерка ДРАГАНА, унук НЕБОЈША и зет ПРЕДРАГ

(28/2011779

ДУШАН АНДРИЋ
Био си добар човек.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Твој син НЕНАД, снаја ВЕСЕЛИНКА и унука КСЕНИЈА

(29/201177)

Последњи поздрав брату

ДУШАНУ
Заувек остајеш у нашим срцима.

Сестра ДУШАНКА с породицом

(30/201177)

ДУШАН АНДРИЋ

Последњи поздрав пријатељу Дулету од прије 

ДРАГИЦЕ МАРИНКОВИЋ.

(31/291175)

Последњи поздрав 

ДУШАНУ АНДРИЋУ
од другара из клупе: ЗДРАВКО, САВА РАЈКОВ, 

КРУНИЋ, ПЕРА, ДРАГАН, ДУЛЕ, МИЛЕ НЕСТОРОВСКИ,
КНЕЗ, САВА ЖИВАНОВ, МИКИ, ДОБРИВОЈЕ и СВЕТА

(73/201294)

Последњи поздрав се-

стрићу

ДЕЈАНУ 

КУЗМАНОВУ
од тетке ИРЕНЕ, тече

ЖИВЕ, сестара 

ДАНИЈЕЛЕ и СЛАЂЕ,

зета ПЕЂЕ 

и сестричине

СНЕЖАНЕ.

(91/201336)

Последњи поздрав брату

ДЕЈАН 

КУЗМАНОВ

1972–2015.

Сестра ВЕСНА, зет 

ЗОРАН и сестрићи 

ЗОРАНА и ВЛАДИМИР

(68/201276)

Последњи поздрав

ДЕЈАНУ

од БОРКЕ и МИЛЕТА.

(80/201321)

Последњи поздрав

ДЕЈАНУ 
КУЗМАНОВУ

Почивај у миру!
НЕША и ДЕЈА ДЕЈАНОВИЋ

с породицом
(66/201270)

Последњи поздрав мом драгом супругу

ДЕЈАНУ КУЗМАНОВУ
1972–2015.

Супруга ЉИЉАНА с децом РАДОВАНОМ, ИВАНОМ 
и НИКОЛОМ

(69/201277)

Последњи поздрав другу

ДЕЈАНУ

Породица ПАРЧЕТИЋ

(77/201311)

Уместо последњег поздрава вечито сећање на нашег

доброг и драгог брата

ДЕЈАНА
од браће МИЛАНА и МИРОСЛАВА с породицама.

(78/201311)

Почивај у миру, драго дете

ДЕЈАН 
КУЗМАНОВ

Стрина СЛАВИЦА 
КУЗМАНОВ 

(101/201378)

Последњи поздрав

ЉУБОМИРУ БАДРИЋУ 

МИЋИ
1932–2015.

Хвала ти на свему што си нас научио и

што си нам пружио. Живећеш у нашим

срцима докле год куцају наша срца.

Твоји: ЉИЉАНА, СОЊА, СИЊА, РОБЕРТ,

ОГЊЕН и АНЂЕЛА

(61/201257)

Последњи поздрав

ЉУБОМИРУ МИЋИ БАДРИЋУ
1932–2015.

од супруге ЖИВАНЕ.

(62/201257)

Последњи поздрав на-

шем вољеном

ЉУБОМИРУ 

МИЋИ 

БАДРИЋУ

од ћерке СНЕЖАНЕ,

зета АЦА и унуке 

МАРИЈЕ.

(76/201306)

ЉУБОМИР 

БАДРИЋ

Нека ти је благословена

банатска земља.

Шурак ИЛИЈА

(120/201472)

Последњи поздрав брату и ујаку

ТРИВО ЗЕЉКОВИЋ
1941–2015.

Време неће никад учинити заборав и тугу.
Твоје МАРА и МАЈА

(126/201485)

Последњи поздрав дра-

гом 

ТРИВИ
од ГАНЕТА 

с породицом.

(127/201485)

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 20, 

а осталим радним
данима

од 8 до 13 сати

Последњи поздрав дра-

гом

ДЕКИЈУ
од станара 

у Ул. В. Петровића 5.
(9/201124)

Последњи поздрав нашем пријатељу

ДЕЈАНУ АДВИГОВУ

Породица НЕБРИГИЋ

(11/201127)

Последњи поздрав поштованом

РИСТИ РАДУЛОВИЋУ
Искрено саучешће породици.

Станари зграде у Кикиндској 4, Панчево

(6/201112)

19. јула 2015. године, у 78. години, после дуге

и тешке болести преминула је наша вољена

ЈОВАНКА РОНАИ
рођ. Марин

трговац у пензији

1937–2015.

Остаје у нашим срцима и сећању.

Брат ПЕТАР, снаја МАРА и братанци 

САВИЦА, ВЛАДИМИР и АЛЕКСАНДАР 

с породицама

(21/2011149)

11. јула, у Бриселу, умро је наш друг

РИСТО РАДУЛОВИЋ
дипломирани технолог

Сахрањен је 17. јула, на гробљу Котеж, у Панчеву.

Много смо га волели и поштовали.

Прва генерација Хемијске школе
(23/201160)

Драги

РАШИД

ЏИНИЋ

Окупићемо се 28. јула

2015. и обележити четр-

десет дана откако није с

нама.

Његови најмилији

(40/211191)

Последњи поздрав мом Батици и нашем пријатељу

ДЕЈАНУ ДЕКИЈУ АДВИГОВУ
Много сам ти тужан, Батице мој...
Почивај у миру међу анђелима!

ФИЛИП, АНА, ГОРДАНА и ЗОРАН ИЛИЋ

(45/201203)

Последњи поздрав дра-

гом

ДЕКИЈУ

од друштва с посла.

(47/201210)

Тужна срца и с болом

обавештавамо родбину

и пријатеље да је 19. ју-

ла 2015, у 84. години,

преминула наша драга

ЈУЛКА 

ЖИВАНОВ

Сахрана ће бити оба-

вљена 21. јула 2015, у 13

сати, на Старом право-

славном гробљу, у Пан-

чеву.

Ожалошћена породица

МИТРОВИЋ

(53/201252)

ДЕЈАН АДВИГОВ
1976–2015.

Наш пријатељу, тебе више нема.

Ал ниси само земља, само трава

Већ звезда која сја над нама.

Никад више исто...

Заувек твоји: ДУЦА, ДАРА, ДАЧА, ВЕЦА, 

ЈАГА и СТЕВА
(70/201286)

ДЕЈАН АДВИГОВ
Да те волим, мало је рећи. Ти си мој пар под звездама и
ја ништа не бих знала о срећи да те још нисам пронашла.
Почивај у миру, мој лепи анђеле!

Заувек твоја НАТАША.

(83/201328)

ДЕЈАН АДВИГОВ
Тата, знао си колико те волим, а никад нећеш сазнати
колико ми недостајеш.
Волим те, почивај у миру, нека те чувају анђели као
што си ти чувао нас!

Твоја ћерка НИКОЛЕТА
(84/201328)

ДЕЈАН АДВИГОВ
Тата, пуно ми недостајеш.
Никада те нећу заборавити и бићеш поносан на мене.
Почивај у миру!

Твој син НИКОЛА

(85/201328)

ДЕЈАН АДВИГОВ
Драги наш и вољени Дејане, увек си био ту за

нас, увек си нас волео и учио да будемо весели,

срећни и храбри.

Много ћеш нам недостајати и увек ћемо бити по-

носни на тебе и твоја дела.

С великом тугом и болом опраштамо се од тебе.

Увек ће нам недостајати твој загрљај.

Заувек твоји: НАТАША, НИКОЛА и НИКОЛЕТА
(86/201328)

ДЕЈАН АДВИГОВ
Хиљаду је мисли у глави, а свака боде дубоко у

душу. Свака сече на хиљаду комадића и никада

више неће бити тог драгог бића. 

Ништа не може да надомести ту бол за мајку, ка-

да јој дете оде међу анђеле и постане слика у

златном раму.

Мајка ЉУБИЦА
(88/20329)

ДЕЈАН АДВИГОВ
Брате,
ти си особа која ми је пуно значила и никада не-
ћеш пасти у заборав.
Време ту ништа не може, време не лечи ране,
знају још како да заболе. Али ћу им дозволити да
у срцу остане урезан траг, јер ти ћеш тако увек
бити део мене.
Нека те анђели чувају! Почивај у миру!

Брат РАДОСЛАВ с породицом
(87/201329)

ДЕЈАН 

АДВИГОВ

Последњи поздрав течи

од ЛУКЕ и ВИШЊЕ.

(89/201322)

Последњи поздрав на-

шем драгом

ДЕЈАНУ АДВИГОВУ
од СРКИЈА 

и фирме „S-Team”.

(113/201452)

ДЕЈАН АДВИГОВ
Последњи поздрав Декију.

АЛЕН и ДЕЈАН НАЂ

(114/201456)

Драгом комшији

ДЕЈАНУ АДВИГОВУ
последњи поздрав за незаборав.

Породица ДАНЧУЛА

(118/201461)

У недељу, 19. јула 2015, у 84. години, заувек нас

је напустила наша драга

АНА ПЕРАК
рођ. Бујановић
1932. годиште

Сахрана је обављена 20. јула, у 13 сати, на като-
личком гробљу, у Старчеву.

Ожалошћени: супруг МАУРИЦ, син СТЕВАН,
снаја ЉУБИЦА, унука ХЕЛЕНА и унук ДАВОР

с породицама, родбина и пријатељи
(124/201480)

21. јула 2015. напустио

нас је наш Деди

ДИМИТРИЈЕ 

МАНЧУ

1926–2015.

Недостајаћеш нам!

Твоји најмилији

(112/201448)

Последњи поздрав ком-

шији

ИШТВАН 

КЕЊЕРЕШ

1954–2015.

Комшије у Милке 

Марковић 2

(42/201199)
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Тужна срца јављамо свим рођацима, пријатељима и познаницима

да је 20. јула 2015, у 63. години, преминуо наш драги

СЛАВКО ЦВЕТКОВИЋ

Ожалошћени: супруга ДОБРИЛА, син ГОРАН, ћерка ГОРДАНА,

снаја ЈЕЛЕНА, зет БУДИМИР, унучад НЕВЕНА, ДУШАН и ДУЊА

и остала многобројна родбина и пријатељи

(90/201335)

СЛАВКО ЦВЕТКОВИЋ

Нека те анђели чувају!

Последњи поздрав вољеном брату 

од сестре ЈАСМИНЕ, зета СРЂАНА, 

ДОБРИЛЕ, МАРИНЕ и ИГОРА.

(92/201337)

Последњи поздрав

СЛАВКУ 

ЦВЕТКОВИЋУ

од породице БАСТА.

(102/201381)

Последњи поздрав

ЦВЕЛЕТУ

од његових колега шахиста из Рафинерије 
нафте Панчево: ИЛИЈА СРДИЋ, ЛАЗАР 

ПЕРОВИЋ, АНЂЕЛКО ШЉИВАР, ЖИВАДИН
МИТРОВИЋ, ВЕЉКО ЖУНИЋ, ПРЕДРАГ БАСТА,

РАДОСАВ ЂУКИЋ, НОВИЦА МАРЈАНОВИЋ, 
ЈОВАН НИКОЛИЋ, ЗОРАН ТЕРЗИЋ и остали.

(103/201381)

Последњи поздрав нашој баки

АНКИ ШЕПЕЦАН

Ожалошћена породица: унуци 

СТАНИСЛАВ и ДРАГАН, снаје МАРИЦА,

МИЛИЦА и ЕМИНА и праунуци 

ДАЛИБОР и МАЈА

(105/201384)

После дуге и тешке болести, 19. јула, пре-

минула је наша драга

ОЛГА СТАНКОВИЋ
1947–2015.

Била си дивна супруга, мајка и бака за све
нас.

Хвала ти на свему!

Вечно ћемо те чувати у нашим срцима.

Твоји најмилији: супруг СТОЈАНЧЕ, 
синови ПРЕДРАГ и НЕНАД, снаја 
СЛАЂАНА и унуци АЛЕКСАНДАР 

и ФИЛИП

(111/201442)

Последњи поздрав дра-

гој пријатељици

ОЛГИ
Породица ДУКИЋ

(32/201179)

Последњи поздрав дра-

гој комшиници

ОЛГИ

Породица ВИЦКОВ

(56/201239)

Драгом супругу последњи поздрав

ЦВЕТКО АЛМАЖАН

Његова супруга МАРА

(35/251186)

Последњи поздрав вољеном оцу, тасту и деди

ЦВЕТКО АЛМАЖАН

Његова ћерка АНКИЦА, зет ДРАГАН и унуци

АЛЕКСАНДАР и МИОДРАГ
(36/201186)

Последњи поздрав вољеном оцу, свекру и деди

ЦВЕТКУ

од сина ЗОРАНА, снаје СИЛВАНЕ,

унука ПРЕДРАГА и унуке СНЕЖАНЕ.
(37/201186)

Последњи поздрав

ЦВЕТКО АЛМАЖАН

Брат СВЕТОЗАР, ТОЗА и МИЦА

(38/201188)

Последњи поздрав стри-

цу

ЦВЕТКУ 

АЛМАЖАНУ

Синовица АНЂЕЛИЈА 

с породицом

(50/201224)

Драгом течи и деди

ЦВЕТКУ 

АЛМАЖАНУ

последњи поздрав.

ЖИВА и МИРА 

с породицом

(59/201246)

Наш вољени

МИОДРАГ АДАМОВИЋ
1938–2015.

Преминуо је 20. јула 2015, у 77. години. 

Вечно захвални и ожалошћени: супруга

МАРИЈА, син ЗВЕЗДАН, унук 

АЛЕКСАНДАР и породице ВУЧКОВИЋ 

и ЧОЛОВИЋ

(115/201458)

Последњи поздрав, друже мој

МИОДРАГ АДАМОВИЋ

СТЕВАН НАЂ с породицом

(116/201459)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и чи-

туља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

СЛАВКО 

ЦВЕТКОВИЋ

Последњи поздрав 

пријатељу и великом

шахисти од другара 

и шахиста 

из ПАШК-а Панчево.

(131/201508)

Последњи поздрав

АНКИ ШЕПЕЦАН

од брата ВАСИЛИЈА с породицом.

(132/ф)
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У суботу, 25. јула 2015, у 11 сати, на Новом гробљу, да-

ваћемо годишњи помен нашем драгом

ПЕТАР ТОМОВ
1934–2014.

СТЕВА и брат ВЕЉА с породицама
(39/201192)

Обавештавамо  родбину и пријатеље да ће се 23.

јула навршити петнаест година откад није с нама

ВЛАДИМИР ИЛИЋ ПЕДИН
1969–2000.

И после петнаест година туга, бол и сузе су у на-

шој души.

Твоји: мајка МИЛЕНА, сестра АЛЕКСАНДРА,

зет НЕБОЈША и сестрићи АНДРИЈАНА, 

СТЕФАН, ВЛАДИМИР и ТАРА
(43/201191)

Још увек с нама живиш

ВЛАДИМИР 

ИЛИЋ

Твоја тетка МИРА 

с породицом

(44/201201)

НИКОЛА ЈАНИЋИЈЕВИЋ

Седам тужних година откад ниси с нама, а  ми

смо те много волели, али брзо изгубили. Нека те

анђели чувају, анђеле наш!

Твоји: ујак МИЛОИЦА, ујна ЛЕНА, брат 

ВАСИЛИЈЕ и сестра НИКОЛИНА ЋИРКОВИЋ
(63/281259)

НИКОЛА ЈАНИЋИЈЕВИЋ
26. VII 2008 – 26. VII 2015.

Утехе нема. Лако је брисати сузе, лако је палити

свеће, али си ти оставио траг који се не брише,

доброту која се не заборавља, тугу која не прола-

зи и ране које не зарастају.

Твоји: тата СРБОЉУБ, мама ЗЕЉКА 

и брат МАРКО
(64/201259)

Три године није с нама наша драга

СЛОБОДАНКА МАНДИЋ
1950–2012.

Твоје велико срце, племенита душа, обавезује

нас на вечно сећање и захвалност.

МИЛАН, КАЋА, ДЕЈАН, САЊА и АЦА
(95/201348)

Прошло је тужних годину дана откако није с нама

ДРАГОЉУБ МИШКОВИЋ

С поносом те спомињемо, с тугом живимо. Наша

љубав и сећање на тебе остаће заувек.

Твоји најмилији
(55/201236)

28. јула – четрдесет да-

на сестри

ЦВЕТИ
Сестрица моја, увек си

била јака и храбра. Али

изненада си нас напу-

стила и оставила бол и

рану у срцу. Никада те

нећемо заборавити.

Сестра НАТАЛИЈА и

РАДЕ с породицом

(107/201419)

СЕЋАЊЕ

РАТОМИР 

НОВИЧИЋ

24. VII 2009 – 24. VII 2015.

Заувек ћеш остати

у срцима твојих: 

супруге МИЛОДАРКЕ 

и ћерке ВИОЛЕТЕ 

с породицом

(108/201421)

29. јула навршава се го-

дина без наше

КОВИЉКЕ

БУБЊЕВИЋ

Чуваћемо те од заборава.

Син ДРАГАН 

с породицом

(109/201434)

29. јула навршава се година без моје мајке

КОВИЉКЕ БУБЊЕВИЋ

Неутешна ћерка ДРАГИЦА и зет МАРКО

(110/201434)

У суботу, 25. јула, у 12

сати, изаћи ћемо на Ка-

толичко гробље и обе-

лежити шест месеци од

смрти нашег брата, уја-

ка и стрица

АЛЕКСАНДРА 

НИКОЛАИДИСА
Његови најмилији

(117/201460)

Прошле су три године откако није с нама наша

вољена мајка и супруга

ДУШАНКА ОБРАДОВИЋ

Много нам недостајеш... Живиш у нашим срцима...

Твоји: САША, ВЕСНА и ДРАГАН
(94/201343)

У недељу, 26. јула 2015, у 12 сати, на Католичком

гробљу, дајемо четрдесетодневни помен нашој

вољеној мајци и супрузи

БРАНИ ВУЈОВИЋ

Ћерка БИЉАНА с породицом, супруг БАТА 

и син ЈАКША
(123/201476)

ЂОРЂЕ 

ШУШЊАР

27. VII 2011 – 27. VII 2015.

Живот је трен, а ти нам

нестаде у једном тре-

нутку. Недостајеш.

Син БОЈАН и ћерка 

БОЈАНА с мамом

(121/201473)

Нашем драгом деди и

оцу

РАДОВАНУ 
МРВОШУ

дајемо четрдесетоднев-
ни помен 24. јула 2015.
године, у 10 сати, на
војловачком гробљу.
Унуци ДАВИД и БОРИС

и син ЛОКИ

(122/201474)

25. јула, у 10.30, даваћемо шестомесчени помен

мојој мајци

СТОЈМИРКА ИДВОРЈАН
26. XII 1942 – 2. II 2015.

Ништа више неће бити ни исто, ни слично без
тебе, мајко моја. 
Отворила се још једна рана на мом срцу.
Била си моја снага, подршка, утеха... Одржавала
у животу!
Заувек остаћеш у мислима, срцу, у мени.

Унук ДАНИЛО и ћерка АНГЕЛИНА
(125/201481)

У уторак, 28. јула 2015,

дајемо четрдесет дана

нашој драгој 

ЦВЕТИ

Супруг МИЛОЈА, ћерка

ГОРДАНА и син БОБАН

с породицом

(96/201364)

Последњи поздрав

ПЕТРУ 

МАРИНКОВИЋУ

од МИРКА и ВЕРЕ.

(5/201104)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 20, 

а осталим радним данима од 8 до 13 сати

29. јула 2015. навршава се двадесет година од

смрти нашег драгог

РАДИВОЈА БЕЛИЋА СУЉЕ

С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.

Фамилија БЕЛИЋ
(130/201495)

У уторак, 7. јула 2015, у 64. години, заувек нас је напустила наша

драга мајка и супруга

ЗУЗА КОСТАДИНОВИЋ
1952–2015.

Вечно ћеш нам недостајати.

Ожалошћени: супруг СЛОБОДАН, син МИЛАН и ћерка ЈАСМИНА

(128/201711)

ПОНЕДЕЉАК И

УТОРАК С

ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике

наших услуга да на цене

огласа и читуља одобравамо

попуст свим радним данима

осим средом.
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,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАПИКА ЂОКА МАРЈАНСКИ
24. III 1939 – 3. VIII 2014.

Сурова и неочекивана смрт ми те је узела заувек. Остаје

ми само туга и пет и по деценија наше љубави.

Нека те анђели чувају!

Твоја неутешна ЛЕПОСАВА
(1/200748)

БОЖАНА 

ТАМБУРОВИЋ

6. I 1931 – 29. VII  2014.

29. јула 2015. године на-

вршава се годину дана

од смрти наше драге

мајке.

Син СЛАВКО и ћерка

СЛАВИЦА 

с породицама

(34/201183)

25. јула 2015, у 11 сати,

на Старом православ-

ном гробљу, даваћемо

годишњи помен нашој

драгој

СТОЈАНКИ 

ЈЕЈИ 

ЈОВАНОВИЋ

рођ. Остојић

С љубављу 

и поштовањем дуго 

ће је памтити њени 

најмилији.

(51/201255)

26. јула навршиће се

петнаест година од смр-

ти наше мајке

ЈЕЛКЕ 
МИЛОШЕВИЋ

рођ. Јанков
26. VII 2000 – 26. VII 2015.

Синови МИЛАН 
и БРАНИСЛАВ 
с породицама

(52/201232)

СВЕТИСЛАВ 

КОСТИЋ

24. I 2015 – 24. VII 2015.

Деда, шест месеци је

прошло откад ниси с

нама.

Твоје паметне савете пам-

тићемо док смо живи.

Почивај у миру јер си

ти то заслужио!

Легенде никад не умиру.

Твоји: праунуци 

БАРБАРА и ОГИ 

и снаја САЊА

(54/201234)

25. јула 2015. даћемо го-

дишњи помен најдра-

жој мами

АНКА ПОПА

Твоји најмилији

(60/201250)

Прошло је дугих тринаест година откако ниси с

нама

ДРАГАН СТАМЕНИЋ
2002–2015.

Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав

јача од заборава.

Твоји: МИЛЕНИЈА, ВЛАДИМИР и ИВАНА
(72/201289)

27. јула навршава се година без нашег

ДРАГАНА НИКОЛИЋА
Сећања су најлепши тренуци...
Долазе да нас подсете да си био део нашег живота.

Твоји: СНЕШКА, СРКИ и СТЕФАНЧЕ

(79/201316)

27. јула навршавају се четири године от-

како није с нама наш вољени

ЂОРЂЕ ШУШЊАР ЂОЛЕ

Знао си колико смо те волели, али никад

нећеш знати колико нам недостајеш.

А сад су остале само туга, бол и празнина.

Твоја супруга БРАНКА и твоји најмилији

(82/201326)

У суботу, 25. јула, у 11 сати, на гробљу у Глогоњу, обележићемо ше-

стомесечни помен нашем драгом и вољеном сину

ИВИЦИ ДОДИЋУ
1966–2015.

Живећеш у нашим срцима и душама док смо и сами живи.

Твоја мајка РУМЕНА и браћа СРЕЋКО и ЉУБИША

(19/20144)

Шестомесечни помен

ИВИЦА ДОДИЋ
1966–2015.

Мој отац

Херој је био у свакој причи и сви кажу да на њега ли-
чим. И кад је био срећан и кад је био тужан, мој Отац
никад није био ружан. Он никад није знао рећи НЕ,
а највише је умео о нама да брине. Пунолетство сво-
је ћерке дочекао није био, а и од нас он никад није
ништа крио. Ни крви ни дужан он је преминуо, мој
Отац и због нас и звезде с неба скинуо. Дао би нам
све и што има, и што нема, а сада смо остали само ми
и његова жена. Николина Додић 

Воле те твоје најмилије: ћерке ДАЈАНА 
и НИКОЛИНА и супруга СЛАВИЦА

(18/201143)

СЕЋАЊЕ

Поштовани

ЖИВКО 

ЧАКАЛИЋ

23. VII 2007.

Увек си био и увек ћеш

бити у нашим срцима.

Твоји: РУШКА, син 

СИНИША с породицом

и САШКО из далеке

Канаде

(71/201288)

30. јула 2015. навршава

се тужних шест месеци

откако није с нама наша

драга мајка, бака и пра-

бака

ЈЕЛЕНА 

МАРИНКОВИЋ

Помен ћемо давати тог

дана, у 12 сати, на Ста-

ром православном гро-

бљу.

Њени најмилији

(104/201384)

23. јула 2015. се навр-

шавају две године отка-

ко ниси с нама

ДОБРИСЛАВ

ТРАЈЧИЋ

Ћерка МАРИЈАНА 

с породицом

(99/201350)

23. јула 2015. се навр-

шавају две године отка-

ко ниси с нама

ДОБРИСЛАВ

ТРАЈЧИЋ

Супруга ДУШАНКА 

и син ГРАДИМИР 

с породицом

(98/201370)

СТОЈАН 
ЈОСИМОВСКИ

2006–2015.
Недостајеш нам.

Твоји најмилији
(97/201369)

ЉИЉАНА 
ВИТОМИРОВ

24. VII 1994 – 24. VII 2015.
Моја туга за тобом је
вечна.

Твоја БРАНКА
(8/201119)

25. јула 2015. навршава-

ју се две године откако

нас је напустио

КРСТА 

БОГДАНОВИЋ

Ожалошћени: супруга

ВОЈИСЛАВА, ћерка

БРАНИСЛАВА и син

ДРАГАН с породицом

(93/201340)

СЕЋАЊЕ

СЛАЂАНА 

ФРЧА
23. VII 2005 – 23. VII 2015.

Кумо, туга и лепо сећа-

ње на тебе увек остају

без обзира на године

које пролазе.

ИВАНКА и РАДОШ

СТАНИМИРОВИЋ

(48/201216)

Драга мама

ЉИЉАНА ВИТОМИРОВ
24. VII 1994 – 24. VII 2015.

Била си нам увек највећа подршка и ослонац у

животу.

Воле те твоји ВЛАДА и ДРАГАНА с породицама
(119/1201464)

СЕЋАЊЕ

НИКОЛА 

МОДОШАНОВ

23. VII 1994 – 23. VII 2015.

С љубављу 

и поштовањем 

супруга и деца

(106/201399)
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24. јула 2015. је шест

месеци без наше драге

ЕВИЦЕ 

ДАМЈАНОВИЋ

Много нам недостајеш,

мама наша једина.

Твоје ћерке ДУДА 

и ГОГА с породицама

(2/200922)

КАТАРИНА РУЖИЧИЋ
26. VII 2001 – 26. VII 2015.

Прошло је четрнаест година, а туга и недостојање су
исти као првог дана. 
Време ништа не лечи!

Твоји најмилији
(3/201100)

ЈОВИЦА ЖИВАНОВ
1943–2013.

С љубављу и поштовањем чувамо успомене на тебе.

Супруга и ћерке с породицама

(4/200652/р)

СЕЋАЊЕ

РАНКО ИЛИНЧИЋ
15. XII 1973 – 25. VII 1995.

Године пролазе, а туга вечна.

Родитељи ЉИЉАНА и ПАНТЕЛИЈА
(7/201118)

Навршавају се две го-

дине од одласка наше

драге

НЕВЕНКЕ 

ЛУКИЋ

23. VII 2013 – 23. VII 2015.

Памтимо те. Помињемо.

Чувамо успомену на 

тебе – ћерка 

МИРЈАНА и унуке

ИВАНА и СВЕТЛАНА 

с породицама

(12/20128)

У суботу, 25. јула, у 10 сати, даћемо шестомесеч-

ни помен драгом

ДРАГАНУ 
ВЕЛИЧКОВИЋУ

Твој мио лик, доброту, племенитост, чисто срце
пуно љубави за све чуваћемо од заборава.
Супруга НАДА, ћерке БОЈАНА и АЛЕКСАНДРА,

зетови МАРЈАН и МИЛАН и унук ФИЛИП
(13/201131)

ДРАГАН 

ВЕЛИЧКОВИЋ

Увек ћеш бити у нашим

срцима и мислима.

Сестра РАДИЦА 

и браћа СЕНТА

и ГРАДА с породицама

(14/201131)

ДРАГАН 

ВЕЛИЧКОВИЋ

Нека те анђели чувају!

Стриц СЛОБОДАН 

с породицом

(15/201131)

ПОМЕН

ВАЛЕНТИН ВАЊА МАРИЋ
24. јула навршава се шест година бола и туге за мојим
дететом.

Неутешна мајка МИЛИЦА и очух КОСТА

(16/201132)

Две године – моја мама уснила дубок сан

НЕВЕНКА ЛУКИЋ
Ја је будим, дозивам, али узалуд.

Нико нема тако мило лице и топле руке као ти.

Ти си вечити спомен мог постојања, симбол мај-

чинства, доброте и пожртвовања. 

Увек у срцу: ћерке ЉИЉАНЕ, зета СТЕВЕ 

и унука НИНЕ и САНДРЕ 

и ћерке ВЕРЕ с породицом
(17/201137)

25. јула, у 11 сати, на Ста-

ром православном гро-

бљу, даваћемо годишњи

помен нашем вољеном

АЛЕКСАНДАР 
МАРИН ШАЦА

Твоји: супруга МАРА, 
син ЗОРАН, снаја 
ЈЕЛИЦА и унука 

ИСИДОРА

(20/201148)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у среду, 29. јула 2015,

у 11 сати, на Новом гробљу, давати четрдесетодневни помен нашој

вољеној

ЈОВАНКИ ЂУРИЋ
1947–2015.

Много нам недостајеш. Чуваћемо те у нашим срцима заувек.

Ожалошћени: супруг АЦА, син НЕНАД, ћерка СНЕЖАНА, снаја

СУЗАНА, зет САША и унуци ЈОВАНА, АНА и МИХАЈЛО

(25/201171)

Прошло је тужних четрдесет дана откад није с

нама моја сестра

ЈОВАНКА ЂУРИЋ

Пуно нам недостајеш.

Сестра РАДМИЛА с породицом
(26/201173)

СЕЋАЊЕ

ПРЕДРАГ    ЈОВАНКА    ПРЕДРАГ

КРСТИЋ       ЈЕВТИЋ       ЈЕВТИЋ
VII 2014 – 2015.     VII 1994 – 2015.      VII 2003 – 2015.

С љубављу и поштовањем ВЛАСТА с породицом.
(33/(201180)

27. јула навршава се годину дана откако је оти-

шао

МИЛИВОЈ ПАВЛОВИЋ

Време пролази, а бол, празнина и туга заувек

остају.

Твоја МИЛАНА
(41/201195)

Четрдесетодневни по-

мен нашој супрузи и

мајци

ИКОНИЈИ 

МИЛЕНКОВСКИ

Не можемо те вратити,

али твој мио лик, до-

броту, племенитост, чи-

сто срце, пуно љубави

за све, чуваћемо од за-

борава.

Супруг ЉУБОМИР 

и ћерке ЛЕПА, 

СЛАВИЦА и СТАНКА

(46/201207)

Шестомесечни помен

МАРИЦА 

АРАМБАШИЋ

1933–2015.

Заувек ћеш бити с нама.

Твоји синови ПЕКА 

и СТЕВА

(57/201241)

ПОМЕН

РАНКО ИЛИНЧИЋ
1973–1995.

Године пролазе, а бол за тобом је вечан.

Сестра БОРКА и зет МИЛОВАН с децом 

КАТАРИНОМ, НИКОЛИНОМ и СТРАХИЊОМ
(58/201242)

ПОМЕН

27. јула 2015. навршава се четрдесет тужних дана од

преране смрти моје вољене супруге

МАРИЈЕ МИЛЕТИЋ ЛАЗИН
Супруг РАДИВОЈ

(67/201272)

Прошло је тужних двадесет година, брате!

РАНКО ИЛИНЧИЋ
15. XII 1973 – 25. VII 1995.

Браћа ЗВОНКО и БРАНКО с породицама
(74/201299)

Сећање на нашу мајку

БОСУ ТОПАЛ
Ћерка МИРА, син 

МИЛЕ и снаја ЖУЖИКА
с породицом

(49/201222)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Слушајте пажљивије кад вам не-
ко нешто прича. Ако већ нешто пи-
тате, сачекајте одговор. Паметно
баратајте новцем, без обзира на то
колико зарађујете, да не упаднете
у непланиране трошкове.

У дилеми, у трилеми... Ма, на-
лазите се у сулудој ситуацији кад
сте просто приморани да бирате.
Ако је икако могуће, играјте још
мало ту игру – ствари ће се раш-
чистити саме од себе. Пред вама
је велики финансијски добитак.

Чини вам се да вам послови и
не иду баш онако како сте плани-
рали. Будите обазриви с новцем,
не залећите се превише и избе-
гавајте велика улагања. Штедња,
штедња...

Пружа вам се идеална прилика
да рашчистите све несугласице с
партнером, али пажљиво бирајте
речи. Финансије су вам много
танке, па ћете бити принуђени да
нађете и неки хонорарни посао.

Партнерски односи су у мирној
фази. Кад је реч о послу, немојте
седети скрштених руку – не окле-
вајте и прихватите се свих оних
наизглед досадних послова,` ко-
ји ће вас лансирати на положај
који очекујете.

Пречесто користите речи „ка-
сније” и „сутра”. Активирајте се
мало. Заостали дугови, наплате
из разних извора, чак и кроз
шпекулације... Игре на срећу
вам могу донети новац.

Ваша потреба за љубављу је у
овом периоду пренаглашена, али
на неки чудан начин је потискује-
те и све сводите на страст и гим-
настику. Идеално је време да по-
ведете и неке озбиљне разговоре. 

Поново вам постаје актуелно
све што је везано за стране про-
сторе. Приватни послови доносе
највише новца, а потом и могућу
сарадњу са странцима. Свако-
дневни послови су у паду.

Поведите мало више рачуна о
свом здрављу, могуће су уринар-
не инфекције. Трудите се да не
реагујете на сплетке и закулисне
радње око себе, само се усред-
средите на себе.

Поведите рачуна о томе шта го-
ворите сарадницима, јер су на-
петост и љубомора на највишем
нивоу. Финансије се поправља-
ју, могући су и већи добици, али
све то вас не задовољава. Здра-
вље вам је угрожено.

Ваше мисли су ове седмице
усмерене на проширивање поро-
дице или сређивање односа са
укућанима. Партнер вам је на-
клоњен и пружиће вам велику
финансијску подршку да завр-
шите започете пројекте.

Окрените се свакодневним оба-
везама и завршите их да бисте
избегли последице. Финансије су
на доњој граници, па ће било ка-
кво улагање донети само велике
губитке. 

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 близанце - ћерке
2. јула: Јовану и Петру – Јулија и Горан Кусало.

Добили ћерку
9. јуна: Милену – Слободанка Терзић и Милан Пешић, 14. јуна: Неру – Бобана и Александар Вујичић; 15.

јуна: Машу – Светлана и Дејан Јагодић; 20. јуна: Ану – Данијела и Дамир Димоски; 21. јуна: Николину –

Наташа и Ненад Јеремић, Машу – Анђела Тасевска и Марко Алерић; 23. јуна: Виолету – Милушка и Па-

вел Мунћан; 24. јуна: Лену – Адријана Вамош и Зоран Станижан; Миру – Маја Шајн и Немања Јоси-

мов;25. јуна: Јелену – Ђурђина Јанковић, Сару – Бранкица Несторов и Срђан Мали; 27. јуна: Дарију –

Вања и Дарко Бихлер, Машу – Љубица Вујић и Никола Николић, Софију – Данка Ристић и Драган Спо-

рин; 28. јуна: Иву – Бојана и Иван Цеслицки, Николину – Даница и Душан Бранков, Уну – Моника Ва-

штаг Секе и Атила Ваштаг, Машу – Љубица Вујчић и Никола Николић, Милицу – Милена и Ненад Утвић,

Лорену – Грациана Oтонога Баба и Јоан Отонога Баба; 29. јуна: Анабелу – Сања и Иван Панић, Миу –

Анна и Јарослав Млинарчек, Анђелу – Мирјана и Богдан Митровић; 30. јуна: Машу – Јелена и Зоран Са-

ватовић, Мину – Бојана главонић и Данијел Михајловски, Софију – Милка и Митар Новаковић, Дуњу –

Кристина и Владица Цветковић; 1. јула: Софију – Сања и Милан Пешић, Милицу – Ивана Богданов и Бо-

јан Паунов, Марију – Милица и Дарко Милошевић; 2. јула: Елису – Зулфа и ЂулијаноЂинисов, Анђелу –

Снежана и Ондреј Петраш, Бојану – Јасна и Бојан Михајлов, Сандру – Гордана Маглов и Горан Јовано-

вић; 3. јула: Нађа – Марина и Јан Микулаш, Петру – Мирослава и Саша Чатлајић; 4. јула:  Ему – Весма

Марчетић Матић и Зоран Матић;5. јула: Бојану – Биљана Чојбашић и Владимир Симић, Јовану – Јули-

ана Шајн и Васа Никола; 6. јула: Анастасију – Жељана и Дарко Вучинић,Ивону – Снежана Лозански и

Дејан Кондић; 7. јула: Анастасију – Гордана и Ален Отонога, Ању – Оливера и Горан Уреновић; 8. јула:

Нину – Дијана и Владимир Старковски, Анабелу – Марија Јањић и Звездан Николић; 9. јула: Катарину

– Каролина Србу Јанков и Дејан Јанков.

Добили сина
18. јуна: Мариа – Јасмина Павелова и Јарослав Павела, Виктора – Неда Јелић и Александар Бокшан;

20. јуна: Миљана – Ивана и Адријан Нежић, Филипа – Валентина Зојкић и Марко Јовановић; 21. јуна:

Страхињу – Андријана Милеуснић и Зоран Милановић; 22. јуна: Миљана – Ана и Љубиша Лекић; 23.

јуна: Михајла –  Маја и Марко Љубисављевић; 24. јуна: Павла – Маја и Иван Прем, Вука – Бранка и

Владимир Вукотић, Стефана – Оливера и Марко Николић, Уроша – Јелена и Бранислав Цветановски;

25.јуна: Кевина – Татјана и Карољ Кунц,  26. јуна: Константина – Катарина Вош и Драган Бајић, Михајла

– Андријана и Драган Шујликић; 27. јуна: Тадију – Надица Петровић и Иван Ракашћан, Андреја – Бран-

кица и Немања Јокић; 28. јуна: Растислава – Алена и Бранислав Кулик, Стефана – Блаженка и Мар-

тин Шостак, Немању – Данијела Ардељан и Никола Јованов;30. јуна: Алексу – Јелена Јакшић и Драги-

ша Давидовић, Душана – Тамара и Слободан Омаста; 1. јула: Лазара – Горица и Тони Анђеловић; 2.

јула: Рељу – Катарина и Ненад Стојиљковић, Филипа – Јасмина и Ненад Стојковић; 3. јула: Владка –

Ана и Владо Томашик, Теодора – Јасмина и Ненад Радојчић, Страхињу – Надица Милијашевић Нова-

ковић и Ненад Новаковић; 4. јула: Андреја – Милица и Миодраг Мајкић, Момчила – Босиљка и Срђан

Живановић, Андреја – Александра Китановић и Јован Ивановић, Војина – Анђелија и Драган Урошев;

7. јула: Димитрија – Ивана Тачковић и Ненад Богданов, Војина – Дагана и Драган Вуковић, Бориса –

Маја и Предраг Стаменковић;  15. јула: Ђорђа – Јелена Ђурков; 18. јула: Мариа – Јасминка Павелова

и Јарослав Павела.

ВЕНЧАНИ

4. јула: Сандра Совиљ и Влатко Ђуричек, Оливера Дорић и Љубенко Матовић, Владлена Рудусане и Вла-

димир Симић, Соња Трбојевић и Братислав Дреновац, Оливера Ристић и Никола Шијан; 9. јула: Тама-

ра Ангеловска и Владимир Величковић, Жаклина Филипоски и Александар Танасковић, Гордана Пешић

и Бојан Стојименовски; 11. јула: Сања Мишевски и Тибор Ереш, Наташа Ђокић и Мирослав Вуковић;

16. јула: Жељка Миленковић и Бојан Павловић, Рената Јаначковски и Дарко Мирковић.

УМРЛИ

3. јула: Иван Пенов – 1942, Драгана Лекић – 1923, Стојанка Гађански – 1938; 4. јула: Марија Ђин –

1935, Драган Прша – 1956, Милан Бакаловић – 1945, Бранка Трајковић – 1944, Цветко Стојковић –

1932; 5. јула: Александар Марковић – 1928, Чедомир Смиљанић – 1938, Велибор Лакић – 1970; 6. ју-

ла: Јулка Пудрља – 1923, Драгољуб Петковић – 1943, Катка Кураи – 1962, Душан Вешоски – 1939; 7.

јула: Смиља Марјанов – 1923, Јелисавета Николић – 1939; 8. јула: Веселин Стојановић – 1973, Ста-

нислава Станисављевић – 1940, Радивој Никочев – 1958, Божанка Пајевић – 1945, Видосава Грујић –

1953, Милана Ковачевић – 1989, Љубица Боројев – 1935, Зорица Сили – 1948; 9. јула: Љубица Тара-

јић – 1935; 10. јула: Живка Јанков – 1935, Михаел Хриб – 1937, Богдан Стојаковић – 1944, Давид Ке-

рекеш – 2001, Ђура Малешевић – 1940; 11. јула: Ружица Анђелковић – 1946, Јанош Балог – 1979,

Спасоје Симовић – 1932, Предраг Атанасковић – 1960; 13. јула: Лепосава Личас – 1923, Сава Ма-

тић – 1928, Ката Брезник – 1936; 14. јула: Петар Маринковић – 1938, Љубица Савановић – 1936; 15.

јула: Јован Антески – 1936, Михајло Гајан – 1938; 16. јула: Јосип Бекер – 1945, Иштван Кењереш –

1954, Ковиљка Мајсторовић – 1947.

Е Н И Г М А Т С К И К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

РЕШЕЊА – Испуњаљка: Маркони, „Бистрик”, Ластово,

Колдвел, Шобајић (коначно решење: Милош Николић).

Анаграм: Кошаркашице Србије. Слоговни лик 4 х 4:

Леонида, обријати, Нијагара, датирање.Судоку:

326849157, 417652389, 985731642, 168527934, 573194826,

249368571, 954213768, 682975413, 731486295.

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

СУДОКУ

Судоку је загонетка новијег датума, настала у Јапану, као за-

нимљива игра бројевима.

Пред вама је табела коју треба попунити бројевима, али та-

ко да сваки ред, свака колона и сваки унутрашњи квадрат 3

х 3 садрже бројеве од 1 до 9.

Напомињемо да бројеви не смеју да се понављају ни у реду,

ни у колони, ни у унутрашњем квадратићу.
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ИСПУЊАЉКА

Слогови: БА, БИ, ВО, ДВЕЛ, ЈИЋ,

КО, КОЛ, ЛА, МАР, НИ, СТО,

СТРИК, ШО.

ВОДОРАВНО: 1. италијански

физичар, један од оснивача бежичне

телефоније и радиофоније (Гуљелмо),

2. музички етно-састав са солистом

Биљаном Крстић, 3. острво у

Јадранском мору, 4. амерички писац,

аутор романа „Извесне жене”

(Ерскин), 5. наш сликар (Милош).

Ако сте испуњаљку исправно решили, слова на пољима

обележеним кружићима даће вам име и презиме истакнутог

панчевачког сатиричара и драмског писца (на слици).

Његова комедија „Ковачи” на репертоару је више домаћих

и страних позоришта.
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АНАГРАМ

ШОКИРАШЕ  И  ЈАКО  СРЦЕ

СЛОГОВНИ ЛИК 4 x 4

1 2 3 4

1

2

3

4

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. војсковођа и краљ античке

Спарте, 2. скидати браду, 3. река у Северној Америци, чувена по

водопадима, 4. одређивање датума.

ПРВАКИЊЕ ЕВРОПЕ (0=Б)



Први пут сам у Панчеву и
пријатно сам изненађен да
је оволико људи дошло по-
ред чињенице да је данас
радни дан и да многи иду и
сутра на посао. Атмосфера

је толико пријатна да бих
овде радо свирао и с групом
„Кербер” – рекао је Гале,
фротмен бенда.

Други дан скупа почео је у
послеподневним сатима зва-

ничним дефилеом мотора
кроз град, а предвече су у
кампу организоване игре за
све чланове. Било је веома
забавно гледајући како так-
мичари носе гуме уз брдо,
клизају се по мокром најлону
или носе кобасице на виљу-
шкама. Први део музичког
програма „обојиле” су дома-
ће ведете – „Blues Delivers”,
званичана група „Којота”, и
познати панчевачки рокери –
„Тrouble Heart”. Ипак, „Бије-
ло дугме трибјут бенд” на-
правио је највећу журку из-
водећи нумере чувеног сара-
јевског састава и подсетио
домаћине и многобројне го-
сте на време старе Југослави-
је – време када су они били

браћа, и то не само по мото-
рима.

Један од организатора ску-
па, председник Мото-клуба
„Којот” – Атила Немет, иста-
као је да је на овој манифеста-
цији сваке године све више
моториста, који позитивно
утичу на њен развој и промо-
висање града. Као светао при-
мер навео је причу о једном
Италијану, који је дошао на
мото-скуп и остао да живи у
Панчеву.

КАО НА МОРУ

Гај! Рај!

Не купуј – удоми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац” ор-
ганизују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке не-
деље биће представљени љубимци за бесплатно удомљава-
ње, односно објављене њихове фотографије са основним по-
дацима.

Нови власници ће потписивати уговор којим ће се обаве-
зати на то да ће својим будућим љубимцима пружити аде-
кватну негу.

Враголани
Прелепи кучићи пронађени
су у шумарку у насељу Топо-
ла. Неко од неодговорних љу-
ди избацио је скотну кују на
улицу и она се ту и оштенила,
тако да сада има петоро пре-
лепих враголана који су ста-
сали за удомљавање.

Биће вечно захвални ономе
ко их склони с врелих град-
ских улица.

Весељаци
Штенци, стари два и по
месеца, привремени су
станари у магацину једне
фирме у нашем граду чији
су запослени досад водили
рачуна о њима.

Сада су очишћени од па-
разита, живахни, весели и
спремни да нађу нове вла-
снике.

ААККЦЦИИЈЈАА  „„ППААННЧЧЕЕВВЦЦАА””  ИИ  УУДДРРУУЖЖЕЕЊЊАА  „„ЉЉУУББИИММЦЦИИ””

Након усвајања могуће је обавити бесплатну 
стерилизацију удомљене животиње. Све информације 

се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Он је указао и на коректну
сарадњу бајкера са саобраћај-
ном полицијом.

– Пазимо на безбедност на-
ших чланова, па смо, с тим у
вези, на самом улазу постави-
ли таблу која шаље поруку да је
опасно возити мотор без каци-
ге и у алкохолисаном стању.
Као организатори потрудили
смо се да гости у кампу имају
све, тако да нема потребе да се
из њега излази – рекао је Не-
мет.

Поред бриге о поштовању
саобраћајних закона и прави-
ла, бајкери учествују и у мно-
гим хуманитарним акцијама.
Тако је на овогодишњем мото-
скупу била постављена кутија
за прикупљање добровољног

прилога за лечење наше сугра-
ђанке Драгане Раданов.

– Сваке године дајемо крв
по неколико пута, а по школа-
ма и установама спроводимо
едукације везане за безбедност
у саобраћају – рекао је Армин
Тот, члан Мото-клуба „Којот”.

У недељним јутарњим сати-
ма, бајкери су задовољни напу-
стили Панчево и наставили свој
пут – неки ка својим домовима,
а други ка Белој Цркви на тамо-
шњи мото-скуп. А. Баба
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Шеснаести мото-скуп, у орга-
низацији клуба „Којот”, одр-
жан је од 17. до 19. јула на
обали реке Тамиш.

Овој градској манифеста-
цији је, поред бајкера из Ср-
бије, присуствовало много го-
стију из Италије, Мађарске,
Бугарске, Словеније, Словач-
ке, Румуније, као и из земаља
бивше СФРЈ.

Бајкери су у петак, 17. јула, у
раним јутарњим часовима по-
чели окупљање и подизање
кампа, а музички програм
отворио је локални састав „Д’
Фрижидерс”. Након њихових
обрада познатих страних и до-
маћих група, микрофон је
преузела певачица групе
„Betty Boo”, која је лагано по-
дизала атмосферу, припрема-
јући публику за наступ звезда
вечери – бенда „Гале и Најда”
и „Deliverance INC”. Већ од
првих звукова гитаре публика
је почела да гласно да сканди-
ра и пева песме „Керберa” и

МОТО-СКУП КАО ГРАДСКА МАНИФЕСТАЦИЈА

БАЈКЕРИ ДЕФИЛОВАЛИ ПАНЧЕВОМ

„Смакa”. Током наступа ређа-
ли су се хитови попут „Боље да
сам друге љубио”, „Ратне
игре”, „Сеобе”, „Небо је мало
за све”, као и „Људи, није фер”,
„Професоре”, „Црна дама”...

Много Панчеваца је протеклог
викенда бој против врућине
водило на плажи „Рај”, у месту
Гај поред Ковина. Успешно!
Јасно је и зашто: ради се о бај-
ковитом месту где се спајају
Дунав, фришак ваздух и небо.

Уређена плажа, ресторан,
тушеви, лежаљке... Као на мо-
ру. И нешто чега мало где
има: с „Раја” креће оригинал-
ни, ненашминкани а прелепи
брод и плови ка... Откријте
сами, потпуно бесплатно.

С. Т.

КАКО КОМУНИЦИРАТИ С НАЈБОЉИМ ПРИЈАТЕЉЕМ?

Пажљиво градити однос с љубимцем
Веза човека и пса траје већ
хиљадама година и једна је од
најлепших у природи, јер је
реткост наћи две потпуно раз-
личите врсте које су толико
повезане. Све то време човек и
пас били су усклађени и срећ-
ни, јер су се разумели на ин-
стинктивном нивоу. Човек се
понашао у складу са својом
природом, слушао своје ин-
стинкте и служио се језиком
који је пас могао да разуме, а
пас је имао своју улогу у дома-
ћинству у складу са својим
природним склоностима.

Зашто онда у последње вре-
ме све чешће слушамо о про-
блемима које власници имају
са својим псима? Шта се то
догодило и нарушило тај
склад између нас и нашег нај-
бољег пријатеља? И да ли ми
имамо проблема са својим
псима или заправо они имају
проблема с нама?

Одговор је врло прост – ми
смо променили. Променили
смо начин живота, убрзали се,

постали зависни од техноло-
гије и изгубили додир са сво-
јим инстинктима. Псима смо
одузели улоге због којих смо
их припитомили и узгајали,
затворили смо их у дворишта
и станове и немамо времена
или воље да им се посветимо
колико би требало. Посматра-

мо их као људе који не говоре
нашим језиком и који су за-
творени у четвороножна дла-
кава тела. Очекујемо да нас
разумеју, а не трудимо се да
ми разумемо њих. Дајемо им
особине које немају, припису-
јемо им своје мисли и емоци-
је и не поштујемо њихове ин-
стинкте и потребе. Они, збу-
њени, покушавају да се снађу
и да нам на свој начин саоп-
ште где грешимо, а ми то онда
називамо проблематичним
понашањем.

Када купимо нови мобилни
телефон, прво учимо како да
га користимо. Да бисмо вози-
ли аутомобил, узимамо часове
вожње. Када се роди беба у по-
родици, читамо часописе и
књиге и гледамо емисије о од-
гоју деце. Али када узмемо
пса, сматрамо да знамо све, а
заправо очекујемо од њега да
сам научи и схвати која су
правила и шта желимо од ње-
га. Ако му не иде, љутимо се и
кажњавамо га. Ако смо очај-

ни, тражимо помоћ пријате-
ља, суседа – других власника
од којих је већина једнако не-
упућена као и ми. Ако ни њи-
хови савети не помажу, пса
ћемо дати неком другом, из-
бацити га на улицу или успа-
вати. А најтужније од свега је
то што није тешко бити добар
власник. Само је потребно ма-
ло добре воље, отворености и
правих информација.

У будућности ћемо причати
о томе како пси функционишу
и уче, који митови су још увек
присутни у круговима власни-
ка паса и како да изградимо
хармоничан однос са својим
љубимцима. Научићемо како
да свет посматрамо псећим
очима, како да размишљамо
псећи и да комуницирамо с
псом на начин који он може
да разуме. И, најважније од
свега, научићемо како да по-
правимо нарушени однос и да
поново будемо најбољи прија-
тељи.

Небојша Божанин



ТТААММББУУРРААШШККИИ  ФФЕЕССТТИИВВААЛЛ  ННАА  „„ББУУННААРРУУ””

Старчевачки извиђачи стигли су и да дају велику подршку

својим суграђанима из Тамбурашког оркестра „Неолит”, који

су у петак, 15. јула, на излетишту Девојачки бунар, наступи-

ли на трећем фестивалу „Летње ноте Делиблатске пешчаре”.

Иначе, манифестацију су организаовале Туристичка органи-

зација и општина Алибунар, а ове године такмичење је доби-

ло међународни карактер, с обзиром на то да су се међу де-

сет оркестара нашли и састави

из Бањалуке и Хрватске.

Након више одличних из-

ведби, најбољи је био град-

ски тамбурашки оркестар из

Бањалуке, испред панчевач-

ке „банде” под називом „Там-

бурашки сан”, која је тако на-

ставила низ добрих резултата

испред оркестра из Хрватске. Овај јединствени фестивал

под окриљем природе показао је да се на тамбурици може

свирати све – од кола, преко највећих дела класике, до му-

зике савремених аутора.

Посебну пажњу је привукао и најмлађи оркестар – „Чупе-

рак” из Равног Села, сачињен и од шестогодишњака, који

су публику разгалили у ревијалном делу манифестације.

ТАБОРОВАЊЕ УСРЕД ДЕЛИБЛАТСКЕ ПЕШЧАРЕ

Подвиг извиђача из одреда „Надел”
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Након тринаест година вред-
ног рада од реактивирања од-
реда, четрдeсетак старчевач-
ких извиђача први пут је са-
мостално таборовало, и то на
пропланку Делиблатске пе-
шчаре, окруженом густом шу-
мом, без струје и водовода.

Ово се може сматрати
истинским подвигом, будући
да остваривање тако сложене
активности захтева много тру-
да, опреме, јаку логистику и
одговарајуће људске ресурсе.

Одред извиђача „Надел” реа-
лизовао је табор у близини
Девојачког бунара од 13. до
19. јула, а припреме су почеле
још почетком године – одаби-
ром локације, проценама мо-
гућности и капацитета и су-
мирањем свега кроз елаборат.

Подизање кампа започето је
три дана пре доласка већине
извиђача. Петорка у саставу –
Јелена, Лара, Марко и два Бо-
јана требало је да пронађе аде-
кватан и безбедан терен на ко-
јем би били подигнути шатори
за спавање, трпезарија и кухи-
ња, као и патенти за туширање
и умивање, закључно с јарбо-
лом. У разговору с гостољуби-
вим локалцима извиђачи су
сазнали да је одабрани про-
планак често на траси лисица,
у шта су се убрзо и сами увери-

ли. Из тог разлога постигнут је
„споразум” – део простора
остављен је како би лије могле
неометано да се крећу, па не-
пријатности није било.

По доласку осталих учесни-
ка и размештаја у шаторима,
време је протекло у упознава-
њу новог амбијента и завр-

шним радовима око кампа.
Пред вечеру извиђачи су има-
ли први свечани збор за спу-
штање заставе, па је уз звуке
трубе и химне, ова церемонија
понављана и наредних вечери.

У данима који су уследили
организовано је укупно једана-
ест радионица на тему извлаче-

ња и спуста ужетом, спортске и
извиђачке игре, шаторизације,
сналажења у природи, ручног
рада, пешчаног и сунчаног са-
та... Поред тога, скаути су неко-
лико пута пешачили кроз ам-
бијенте оближњих шума, а ве-
черњи сати били су испуњени
извиђачким причама и друже-
њем око логорске ватре. Веома
интересантна била је игра „тај-
ни задатак”, у којој су учесници
били обавези да помажу одре-
ђеном пријатељу у тајности.

На крају табора додељена
су признања. За најбољег из-
виђача на табору проглашен
је Данило Радосављевић, а за
најбољу планинку – Теодора
Јовић. Обоје су били одуше-
вљени боравком у природи,
много су научили, лепо се
дружили и добро забавили.
Након свега, једва чекају да
им се слично искуство поно-
ви, а свој деци која желе да
упознају себе и околину пору-
чују да се обавезно учлане у
извиђаче.

Тамиш је дефинитивно једна
живописна река и наизлед де-
лује као место у којем буја
кристално чиста природа. На-
жалост, већ на други поглед
ствари можда и нису тако ру-
жичасте.

Тако бар мисле они који де-
ле судбину овог лепог банат-
ског водотока.

Људи из Јабуке, настањени
тик уз обалу, свесни су да њи-
хов Тамиш више није тако је-
дар и издашан, већ као да ла-
гано успорава ритам и почиње
да оболева...

Јабука је природно наслоњена
на Тамиш и многе куће њених
становника, малтене, извирују
на саму обалу. Док жива у тер-
мометру достиже и четрдесе-
ти подеок, тек незнатан број
житеља тог места спустио се
до реке по освежење, без обзи-
ра на то што се зна да је уз во-
ду неупоредиво пријатније.

У то смо се и сами уверили,
а утисак је појачала питореск-
на слика пред нама – око ви-
југавог речног корита плени-
ло је зеленило, у шта се савр-
шено уклопило и неколико
укотвљених бродова и петнае-
стак чамаца.

Цверглани уништитељи
Зашто Јабучани недовољно
користе благодети које им ре-

ка нуди, покушали смо да са-
знамо у разговору с неколици-
ном људи, које смо затекли за
дрвеним столом уз обалу, како
ћаскају уз пивце.

Један од њих, Душан Ми-
тић, који живи на педесетак
метара од обале, није одисао
претераним оптимизмом.

– Страшно је то што смо на
корак од Тамиша, а готово да
не смемо ни да загазимо у ње-
га, а камоли да се окупамо.
Нема плаже, док велику смет-
њу прави све већа количина
муља. Чак и тамо где има не-
што песка, нема услова јер је
вода прљава. Док неки у неу-
словним брдима граде аква-
-паркове, ми не успевамо ни
да сачувамо нешто што нам је
природа сервирала на тацни –
каже Душан.

На срећу, понеко још и сиђе
на обалу; падне и ’ладно пив-
це, а има и оних што не могу
да одоле а да не забаце...

– Нажалост, иако много во-
лим да пецам, ни од тога више
нема вајде. А некада су се ова-
мо због те занимације сливале
колоне спортских риболоваца,
док се данас могу на прсте из-

бројати. Прошла година је
због киша била неупотребљи-
ва, а ни ове се ништа епохално
не догађа. Тек неколицина
упорних излази на воду... Ри-
бљи фонд је осакаћен; одавно
нема бабушке, тек понешто
беле рибе, а само понекад наи-
ђе омањи шаранчић. Да нево-
ља буде већа, појавили су се
крупни примерци каналаских
цверглана или америчког со-
ма, инвазивне врсте која уни-
штава икру квалитетне рибе –
наводи Митић и додаје да му
је последњи битнији улов, од
пре неколико година, било

једно шаранче од око две и по
киле.

Досадни муљ
Проблеме праве и бране код
Опова и Ботоша, будући да до-
воде до стварања муља, чиме
видно успоравају ток Тамиша,
који се све више забарује, а по-
чиње да га окива и барско ра-
стиње. Река је у дубљим дело-
вима знатно бржа него на по-
вршини, па диже тај муљ и за-
то је углавном мутна.

Обалу преко пута некада је
красила тополова шума, а са-
да је све посечено изузев ста-
бала у приобалном појасу.

КАКО ЈЕ ЖИВЕТИ У БЛИЗИНИ ТАМИША?

ЈАБУЧАНИ (НЕ)РАДО СИЛАЗЕ ДО РЕКЕ!
– Старије тополе предста-

вљају потенцијалну опасност
будући да су високе, а имају
кратко корење, па су самим
тим угрожени бродићи, парки-
рани с друге стране. Тако се и
једно дрво обрушило на сплав
и тотално га изломило. С тим
се не треба шалити, као ни са
самим Тамишем, јер као и сва-
ка река крије неке тешко ви-
дљиве опасности – истиче Ду-
шан.

На то је логична реакција
била спомињање недавно уто-
пљеног дечака; уследила је
неверица и питање како је
могуће да се у, на први по-

глед, питомом Тамишу тако
нешто догоди. Међутим, наш
саговорник присетио се и
трагедије са истим исходом,
која се пре више од десет го-
дина одиграла у непосредној
близини.

– У Тамишу има опасних
скривених рупа, а једна не-
сретна девојчица се удавила,
тако што се уплела у гране вр-
бе која је упала у воду. Целог
дана смо вукли мреже и на-
кон вишесатног темељног че-
шљања једва смо нашли њено
мртво тело. Та трагедија је
још један велики сигнал за
опрез – упозорава наш саго-
ворник и завршава причу уз
искрено жаљење због тога што
живи поред реке, али да је го-
тово више уопште не користи,

качио шарана од око кило-
грам и по.

И док је с друге стране јед-
на одважна рода, као да не по-
стојимо, кренула у потрагу за
оброком, а недалеко одатле,
ка Панчеву, неки „весели”
омладинци нису одолели, већ
су храбро скочили и више пу-
та се смочили, искусни пан-
чевачки спортски риболовац
Пера вешто је ухватио два
озбиљна примерка протвиша,
иначе веома квалитетне (и
укусне) рибе.

То је уједно био и симболи-
чан знак да није све изгубље-
но. Посебно Јабучанима, који
су исконски упућени на Та-
миш. Што пре то схвате, мо-
жда дође до велеобрта и ства-
ри крену набоље.

са чим су се друга двојица за
столом апсолутно сложила.

Протвиш за наду...
Убрзо је стигао и Светислав
Чавка, човек који је, поред
осталог, самовољно направио
поменути сто с клупама. Иако
му је, као и свима у данашње
време, видно спласнуо енту-
зијазам, нераскидиво је везан
за реку и још увек има два
пловила. Не одустаје ни од
пецања, без обзира на то што
је свестан да рибе нема „ни за
лек”, изузев беле и евентуално
штуке на џиговање. Последњи
пут је пре седам-осам дана за-

Страну припремио

Јордан 
Филиповић



ЈОВАНА БЛИСТАЛА

Најбољи пливачи Србије
окупили су се прошлог ви-
кенда у Београду, на СЦ-у
„Милан Гале Мушкатиро-
вић”, где су проверавали
форму пред значајна међу-
народна такмичења која их
ускоро очекују. Међу 326
такмичара из 40 клубова
надметали су се и чланови
ПК-а Спарта из нашегa гра-
да. У апсолутној категорији
наступили су Јована Богда-
новић и Јана Мастиловић, a
Милош Михајловић пливао
je у кадетској конкуренцији.

Блистала је Јована Богда-
новић. Она је отпливала дру-

ги највреднији резултат на
елитном такмичењу у жен-
ској конкуренцији и тако по-
тврдила норму за Светско
првенство које ће се ускоро
одржати у Казању. И то није
све, одлична такмичарка је
доказала да је у врло доброј
форми, а прва места на 100 и
200 м прсно, уз добра време-
на, то јасно потврђују.

Ненад Јовић, први тренер
ПК-а Спарта из Панчева, та-
кође иде у Русију, на пред-
стојеће планетарно првен-
ство. Он ће предводити др-
жавну селекцију за даљин-
ско и маратонско пливање.

БАЛКАНСКИ ШАМПИОНАТ У ТРИАТЛОНУ

ТАМИШ СИЛАН И У ЗАГРЕБУ

Четвртак, 23. јул 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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ММаатт  уу  ддвваа  ппооттееззаа
(решење из прошлог броја: Тх8)
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ШАХОВСКИ КУТАК

ВЕСТ ПО ВЕСТ

од 40 до 44 године, а у апсо-
лутној конкуренцији је био
пети.

Другог дана такмичења на
програму су биле трке штафе-
та, које су сачињавали по два
такмичара и две такмичарке.
Они су морали да испливају
200 метара, да возе бицикл
шест километара и да истрче

Одлични резултати
панчевачких 
такмичара

Следи Првенство 
државе на Власини

Главни град Хрватске био је
18. и 19. јула домаћин Првен-
ства Балкана у спринт-триа-
тлону (750 м пливања, 20 км
вожње бицикла и пет км трча-
ња ). Међу 25 репрезентатива-
ца Србије, у Загребу се надме-
тало и седам такмичара Триа-
тлон клуба Тамиш из нашега
града. Балкански шампионат
био је изузетно квалитетно и
бројно надметање јер се, по-
ред учесника из земаља с на-
шег полуострва, такмичило и
много гостујућих триатлона-
ца, из: Мађарске, Чешке, Хо-
ландије, Канаде, САД, Велике
Британије, Украјине, Пољске
и Литваније.

У елитној категорији, у
женској конкуренцији, Вида
Медић заузела је пето место.
Јуниор Данило Јовановић је
био 13, a кадети Душан Стоја-
диновић и Вања Исевски пла-
сирали су се на 18, односно
24. позицију. У надметању де-
војчица од 12 до 15 година
Ања Давидовић и Алексија
Коцић заузеле су 16. и 25. ме-
сто. У трци ветерана Марјан
Лукић је освојио златну меда-
љу у категорији триатлонаца

по 1.000 метара. Чланови
штафета репрезентације Ср-
бије били су Вида Медић
(елитна конкуренција), Дани-
ло Јовановић и Ања Давидо-
вић (јуниори) и Душан Стоја-
диновић и Алексија Коцић
(кадети). У тим тркама наше
штафете су биле брзе и успе-
шне, па су јуниори освојили

ФУДБАЛСКИ КЛУБ ЖЕЛЕЗНИЧАР ЗАПОЧЕО ПРИПРЕМЕ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ У СРПСКОЈ ЛИГИ

„ДИЗЕЛКА” ПРЕД ВЕЛИКИМ ИЗАЗОВИМА
Панчево „потрошило”
још једног спортског
прегаоца

Ненад Бојковић нови
секретар

Чланови Железничара, тре-
нутно најпопуларнијег и нај-
бољег фудбалског колектива у
нашем граду, започели су 15.
јула припреме за нову сезону,
у којој ће се надметати у Срп-
ској лиги група „Војводина”. С
обзиром на то да је Динамо
иступио из даљег такмичења,
популарна „дизелка” биће је-
дини представник нашега гра-
да у трећем рангу. То је отпри-
лике и епилог врелог фудбал-
ског лета у Панчеву. Вишеме-
сечни преговори између руко-
водстава Динама и Железни-
чара, око евентуалног спаја-
ња, пали су у воду, а „чудо са
Мисе” остало је без своје, мо-
жда и најјаче, карике – Зорана
Наунковића, који је поднео
оставку на место секретара
ФК-а Железничар.

Упражњено место, али и
улогу „ватрогасца” преузео је
Ненад Бојковић, који се хра-
бро ухватио укоштац с ново-
насталом ситуацијом. Уз по-
дршку председника Миросла-
ва Станимировића и осталих

чланова Управног одбора, по-
кушаће „дизелки” да обезбеди
опстанак у Српској лиги.

– Иако нам неће бити нима-
ло лако, ипак смо одлучили да
наредну сезону играмо у тре-
ћем рангу такмичења. То су и
заслужили момци који су не-
колико година уназад пости-
зали сјајне резултате. Насту-
памо самостално, а надамо се
да ћемо успети да обезбедимо
опстанак. Такође, верујем да
ћемо с градом и даље имати
добру сарадњу – рекао је Не-
над Бојковић, секретар ФК-а
Железничар.

Оно што све навијаче овог
клуба може да радује јесте по-
датак да је „костур” екипе
остао на окупу. У новој сезони
тим ће, као тренери, предво-

дити Саша Миљковић и Звон-
ко Лазаров.

– Сматрамо да је то добар
потез. Досадашњи шеф струч-
ног штаба Синиша Радуловић
такође остаје у клубу, али ће
бити задужен за млађе селек-
ције. Када је о тренерском ка-
дру реч, треба рећи да је с на-
ма и Данијел Милутиновић и
да, генерално, ту неће бити ве-
ликих промена у досадашњем
систему тренирања. Због но-
вонастале ситуације били смо
приморани да одјавимо жен-
ску селекцију из прволига-
шког надметања – додао је
Бојковић.

Прелазни рок траје до краја
августа, па има довољно вре-
мена да се све коцкице у тиму
сложе. На тренинзима је и

много младих момака који су
дошли на пробу. Ипак, већ са-
да је познато да су Пештерац и
Текијашки напустили клуб,
али и да је „дизелка” довела
права појачања. Нови играчи
Железничара постали су Но-
вак Шалипуровић и Слободан
Спасковски (дошли из Дина-
ма), Сретен Новаков (Графи-
чар), голман Драган Трбоје-
вић, Владимир Адвигов, као и
повртаници Даријан Анђелко-
вић и Миленко Шево.

Комплетне припреме Желе-
зничар ће спровести у Панче-
ву, на СЦ-у „Младост”, где ће
угостити и ривале у Српској
лиги. Нова трка за бодове стар-
тује 15. августа. А. Ж.

МИЛОШ ГАШОВИЋ
ШАМПИОН СРБИЈЕ

Прошлог викенда је на ста-
диону Војне академије у Бе-
ограду одржано атлетско
Првенство Србије у конку-
ренцији млађих сениора.

У врло тешким условима
за трке, на температури од
готово 40 степени, атлетичар
Динама Милош Гашовић

освојио је титулу државног
првака, убедљивом победом
у дисциплини 3.000 метара
стипл. Ученик Милета Угре-
на, који је био и једини пред-
ставник клуба на овом так-
мичењу, тек је ушао у сени-
орске воде, а ово му је прва
државна медаља у каријери.

ПОБЕДНИЧКИ ПЕХАР ЗА МИЛАНУ
Прошлог викенда је у Шап-
цу одржан турнир прве кате-
горије из календара ТСС-а,
за девојчице до 14 година,
на коме је тенисерка Дина-
ма Милана Вулин остварила
одличан резултат.

Она је у финалу савладала
Иву Пантовић са 6:0 и 6:3 и
тако освојила шампионски
пехар, али и вредне бодове
за домаћу ранг листу.

Милана на турниру није
изгубила ниједан сет, чиме
је потврдила добру форму.
На такмичењу у Шапцу Ди-
намо су представљале и На-
талија Ђукић и Ања Мило-
шевић.

сребрно, а сениори и кадети
бронзано одличје.

Био је то још један сјајан
викенд за триатлонце Тами-
ша, који се већ окрећу наред-
ним изазовима – Првенству
Србије у олимпијском триа-
тлону, које ће 9. августа бити
одржано на Власини.

А. Живковић

У трци ветерана Марјан Лукић је освојио златну медаљу 

ББИИОО  ЈЈЕЕДДННООММ  ЈЈЕЕДДААНН  ДДИИННААММОО......

Фудбалски клуб Динамо из Панчева, вишедецениjски

спортски понос нашега града, више не постоји. Тачније, по-

стоји негде на неком папиру, али неће се надметати у Срп-

ској лиги група „Војводина”, за коју је пролетос изборио оп-

станак. Неће се надметати нигде. Због нагомиланих дугова

наставиће да постоји само на неком парчету хартије...

На недавно одржаној седници Фудбалског савеза Војводине

челници Динама поднели су захтев за иступање из трећег ранга

и окренули се новом чеду – ФК-у Динамо 1945, који је основан

прошле године и који се из Друге, пласирао у Прву јужнобанат-

ску лигу.

– То је било једино могуће решење. Све смо учинили уз дого-

вор с градским властима. Нисмо желели више да радимо с та-

квим рачуном. Сви играчи су углавном остали на окупу, отишли

су само Шалипуровић и Јаћимовски, па ће, надамо се, Динамо

1945 већ после ове сезоне постати члан Војвођанске лиге – ре-

као је Зоран Радојковић, председник новоформираног клуба.

Од „летње саге” између Динама и Железничара није би-

ло ништа. Свако се окренуо својим изазовима...

– Није било договора двају клубова. Досадашњи Динамо

иступио је из свог ранга, с тим да су челници клуба морали

да нам доставе папир да стадион враћају граду. Наш став је

да наставимо да развијамо ФК Динамо 1945, јер ће то бити

потпуно чист клуб – рекао је Александар Фаркаш, члан Град-

ског већа задужен за спорт.

Фудбалски дани теку...



Ево најбољих другара: Матеје и Ву-
ка. Летовање у Херцег Новом. По-
здрав!

Драгана Глигорић, Цвијићева 10
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Митар 
Марјановић, 
ученик:
– Свакодневно на ба-
зену уживам с дру-
штвом док је ово топло
време. Спремам се и
за одлазак на море.
Ускоро путујем у Турску
и надам се добром
проводу.

Милош 
Маринковић, 
кошаркаш:
– Тренутно сам у Пан-
чеву и уживам с дру-
штвом. Планирам и од-
лазак на море, а пред-
стоје ми и припреме јер
тренирам кошарку у
„Тамишу”.

Страхиња 
Јовановић, 
спортиста:
– Овог лета углавном
радим. Имам много по-
сла код куће, а често
помажем и током радо-
ва на њиви. Кад имам
слободног времена, во-
лим да изађем с дру-
штвом.

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Н. Стоилковић З. Спремо

Модерна садашњост

На нашем градском „тргу од ростфраја” пројектанти су предвиде-

ли и водено освежавање на савремени начин.

Једино су превидели ситницу да би оно требало да функцио-

нише и током врелих летњих дана.

А наши људи ситничари запели за воду баш у лето.

И не схватају да ће за који месец да наступи зима и да та че-

сма може да смрзне и онда попуца инсталација.

Реликт прошлости

На углу улица Жарка Фогараша и Максима Горког, код Шумске

управе, одвајкада постоји јавна чесма.

За разлику од некадашњег старог, превазиђеног, недемократ-

ског и једном речју пропалог времена, она данас не ради.

А и зашто би, кад је свуда около прошла водоводна мрежа, у којој

нема ни бактерија, ни хлора, ни трихалометана, ни осталих чудеса.

Коме то на плус 40 степени Целзијуса смета нека се жали

управи „Водовода”.

Технолошка знаменитост

Невероватно, али наш фоторепортер је пронашао и једну јавну

чесму из које може да поцури вода!

Овај јединствени објекат са чудесним технолошким решењем

налази се у Улици Цара Лазара.

Да могу то да виде, и Пупин и Тесла поносили би се својим

потомцима у Србији.

Очекујемо да наша градска власт ову локацију уврсти у култур-

ну знаменитост, коју туристи приликом обиласка никако не би

смели да пропусте.

Увелико траје време годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан

примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Трг краља Петра I бр. 11, с личним

подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs фотографију с

летовања с назнаком где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 24.

септембра – награда је ваша.

P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Наградни конкурс

Драгана, Марко,
честитамо!

Од првог октобарског 

броја „Панчевац” ће

стизати на вашу адресу. 

Редакција

Неи Пори. Велики таласи нису спречили два храбра дечака – Марка и Андрију,
да улете у воду. Прво су направили стратешки план како да надмудре таласе.
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