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МУП позван да спречи
криминалце да уништавају
рибу у Дунаву

Опозиција напала 
најновију одлуку о грејању
као лошу по кориснике

НИС ће градити ТЕ-ТО 
и ново складиште 
за опасан отпад

Скупштинска сала је у уторак, 28. јула,
након дужег времена поново била по-
приште политичке битке између опо-
зиције и власти, а полигони за то одме-
равање снага били су планска докумен-
тација за јужну индустријску зону и да-
љинско грејање. У тој гужви готово не-
запажено су прошли извештаји о раду
највећих комуналних предузећа од ко-
јих су нека прошле године намакла за-
пажене губитке. Одборници опозицио-
не Лиге социјалдемократа Војводине и
однедавно опозиционе Либерално-де-
мократске партије су овог пута пажњу
посветили, пре свега, грејању, што је у
последње време општи тренд на панче-
вачкој политичкој сцени.

Једино с чим су се сви сагласили
био је предлог Лиге да се Скупштина
обрати МУП-у и Полицијској управи
Панчево да појачају надзор над то-
ковима Дунава и Тамиша кроз наш
град. Милош Веселинов  (ЛСВ) је,
образлажући предлог, навео како
рибокрадице на Дунаву у последњих
месец дана на потезу од кула светио-
ника до старчевачке плаже у тој ме-
ри користе струју за криволов да то
прети истребљењем рибљег фонда.

Он је додао да рибе које случајно
преживе овај помор не могу да се раз-

множавају, јер остају стерилне услед
овакве злоупотребе струје. Веселинов
је навео да власници пловила не по-
штују ограничење брзине кретања од
старог моста до преводнице, чиме
угрожавају људске животе и имовину
уз обалу. Он је напоменуо да панче-
вачка полиција нема речну патролу,
београдска ретко залази овамо, а ри-
бочуварска служба, која има само је-
дан чамац, стационирана је у Гроцкој.
Стога су се одборници обратили поли-
цији са захтевом да хитно обезбеди
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Купање у зноју
и друге муке
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У ОВОМ БРОЈУ, ШТАМПАНОМ

У 12.000 ПРИМЕРАКА

Политика
Убедљива 

победа СНС-а
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стећи услови да он ту буде држан до
годину дана док не буде однет на
прераду у иностранство.

Овоме се успротивила најпре Силва-
на Ивазовић Јеђини, одборница ДС-а
из Војловице, али не из еколошких већ
из других разлога. Она је рекла да се
фабрике јужне зоне, изузев „Азотаре”,
према становницима Старчева, Војло-
вице и Тополе понашају као да не по-
стоје. Оптужила их је да не учествују
са становницима тих насеља у чишће-
њу околине сопствених фабрика, не
косе траву уз своје ограде и не помажу
њихове остале активности. Додала је
да ће овакве захтеве индустрије подр-
жати када буде видела да је однос тих
фабрика према грађанима из њиховог
комшилука хуман.

Павле Ђукић (ЛСВ) је изразио ду-
боку забринутост око тога шта ће с
тим отпадом заиста урадити када код
нас нема фабрике за његову прераду,
а ЕУ ће забранити увоз опасних мате-
ријала од 2020. године. Он је због то-
га посумњао да такво складиште не-
ће имати привремени карактер.

Очекивано велика полемика на-
стала је и због најновије одлуке о
грејању. Ситуацију је додатно погор-
шао Драган Грујичић, нови већник
за комуналне делатности, који је на
почетку, очито неупућен у материју,
рекао да ова одлука, за разлику од
претходне, омогућава корисницима
грејања да се искључе са система под
одређеним условима, као и да се
њом уводи могућност наплате да-
љинског грејања на основу мерења
потрошње. Грујичић је још нагласио
да током јавне расправе о овом доку-
менту нико од 11.000 корисника
услуга „Грејања” није ставио при-
медбу на предложени текст.

» Наставак на страни 3

Усијано смеће и
становници Карауле
» страна 14

СКУПШТИНСКА РАСПРАВА ПРЕД ЛЕТЊИ „ФАЈРОНТ”

ЕКОЛОШКО ГРЕЈАЊЕ ГОВОРНИЦЕ
градска одлука о приобаљу. На основу
ње ће бити купљен чамац, а контролу
речних обала и токова у Панчеву оба-
вљаће заједнички комунална полици-
ја и припадници МУП-а.

Прве варнице севнуле су већ на
почетку седнице када су усвајане од-
луке о изменама планске докумен-
тације за јужну зону, односно за под-
ручје НИС-ове рафинерије нафте.
Једна ће омогућити изградњу термо-
електране топлане, а друга склади-
шта за привремено смештање опа-

сног рафинеријског отпада. Славе
Бојаџиевски, помоћник градоначел-
ника за послове урбанизма, рекао је
како ће инвестиција у гасно-парну
електрану, вредна око 250 милиона
евра, обезбедити развој привреде, а
за складиште отпада је оценио да
треба да омогући бољу заштиту жи-
вотне средине. Он је додао како се
ради о опасном отпаду који је већ го-
динама у рафинерији, а сада ће се

новац за опрему и људство – све што
је неопходно за обављање сталних
контрола на двема рекама.

Градоначелник Саша Павлов је
пред крај седнице обавестио одборни-
ке да је у разговору с представницима
панчевачке полиције обавештен како
нема финансијских могућности да
овај захтев локалног парламента буде
остварен. Павлов је рекао да ће про-
блем бити решен када буде донета



Мали људи, 
велики зликовци

Аница М. недавно је извршила само-
убиство службеним пиштољем на
гробљу у Дољевцу покрај Ниша. На
огромну жалост разумних људи, ова-
ко нешто поодавно више није вест у
земљи која се предуго налази у пред-
суицидном стању шока.

Међутим, овај несрећни случај
издваја се из мора наизглед слич-

них по оном што следи: несрећна
тридесетдвогодишња девојка, иначе
инспекторка у Одељењу за наркома-
нију нишке полицијске управе, за
собом је оставила писмо у којем се
јасно виде узроци оваквог чина, а
тичу се константног мобинга, шика-
нирања и понижавања од стране
двојице надређених. Она додаје и да
су се многе друге колеге, не могав-
ши да поднесу толики притисак,
разбољевале и често одлазиле на бо-
ловања.

Поменута двојица нису се одазива-
ла позивима медија, али је зато, да
зло буде веће, начелник у штуром
обраћању стигао да примети како је
чуо да је покојна инспекторка била
лабилна. Тиме је додатно досолио
рану тешко ожалoшћеној породици,
која ће због те скаредности тражити
задовољење на суду.

Овај трагичан епилог је, на не-
срећу, могућ на сваком кораку.
Зар прође дан а да вам се неко не
пожали како на посао одлази као
на робију?! За то је сијасет разло-
га – ниске плате, лоши услови,
неизвесност... Ипак, мученом чо-
веку некако најтеже пада кад га
систематски душевно ниподашта-
вају. Упркос томе, мало ко се усу-
ђује да о томе и зуцне; запослени-
ма у приватним фирмама тако не-

што није ни у примисли, а ни у
државним предузећима није мно-
го боље.

Шта се ту заправо догађа? И откуд
толико свирепог олоша на руководе-
ћим местима?!

Биће да је за то заслужан систем
негативне селекције, будући да у
оваквом политичком устројству
много неквалитетног кадра има
прилику да се домогне важних
функција. И како мало ко од тих мо-
ралних пигмеја поседује адекватне
(не)формалне квалитете, не прео-
стаје им ништа друго него да ауто-
ритет граде виком, дреком, увреда-
ма и разним другим облицима за-
страшивања. Једном речју, ти мали
људи могу да „порасту” искључиво
тако што неког унизе.

Е, тога овде има и превише и не
треба се чудити ако се сличне ствари
понове. Једноставно, за интегритет
свесног и слободоумног људског би-
ћа тегобе од шиканирања изузетно су
погубне. Стога је на сваком да муку
што пре (и гласније) обзнани на сва
уста; премда, јасно је да је, због акту-
елне медијске сцене, то све теже из-
водиво.

Једно је сигурно – боље је муку на-
писати и на тараби него у опроштај-
ном писму.

Ј. Ф.

Снага из слабости
Може бити само један – понављају у легендарном „Хајлендеру”, или у „Гор-
штаку”, како је назив тог серијала преведен код нас, индивидуе на прагу бе-
смртности док се мачевима боре за примат и вечну славу. Ради се о епској бор-
би добра и зла, а главни позитивни јунак Расел Неш, син планине, ког је бри-
љантно одиграо шмекер Кристофер Ламбер, на крају добија све; природно,
мање нисмо ни очекивали. Спојио је небо и земљу, баш као и Вучић, односно
његови партијски следбеници у банатској равници, на изборима у Омољици и
Долову: 30 од 30 места заузеће напредњаци...

Хмм, неспретно је, признајемо, ово поређење: у борбама у поменутим сели-
ма, као ни на свим осталим изборима, не поставља се питање живота или смр-
ти, већ постоји циљ знатно нижег ранга – грађани треба својевољно да одлуче
о томе коме ће указати поверење да их представља у републичкој, покрајин-
ској, градској или, напослетку, у месној скупштини, баш као у горепоменутом
случају. Дакле, промашено поређење.

Мада, има у тим одвојеним сферама и сличности. Прво, рекосмо већ да и у
једном и другом случају може бити само један: Вучић је, попут Ламбера, толи-
ко експониран да бирач (гледалац, у сторији о горштаку) не види никога сем
њега када се одлучује за кога ће да навија. Друго, тај утисак доминације, да је
он једини, смишљено стварају сви тумачи епизодних улога: да ли сте икада чу-
ли да се неки напредњак похвалио својим постигнућима, а да није казао како
је у питању судбоносна визија првог међу неједнакима? У „Хајлендеру” је исто
то бреме на себе преузео један Шон Конери (еј, Конери, екс Бонд, Џејмс Бонд!),
а овамо се појављују Стефановић, Селаковић, Михајловићка и ови локалци чи-
ја имена услед турбулентних промена више нико не може да похвата.

Треће, чак и ако људи изгубе из вида оно прво, постоје специјални ефекти
који ће их подсетити на то како (треба да) стоје ствари. Око биралишта и у ме-
стима где се спроводе избори увек има џипова и војника странке који би кван-
титативно и по устројству могли да буду пандан батаљону – кажу неки Омољ-
чани да су на дан избора у селу видели бар шест џипова и више од стотину (их,
биће да лажу!) оних што се около мувају и убеђују грађане с правом гласа ка-
ко и на који начин да га употребе; да је горштак главни лик нацртано нам је
сценама у којима човек-вечност побеђује док муње и ковитлаци помажу небу
да усиса поражене. Специјални ефекти, дефинитивно, у оба случаја.

Оставимо на тренутак нуспојаве и запитајмо се: у чему је, али стварно, снага на-
предњака? Па, у јасној бескомпромисној борби за бољи живот грађана, а против
страначког запошљавања, функционерских привилегија и дивљања тајкуна!

Ма, јок, шала мала. Њихова снага је у слабости свих осталих актера на по-
литичкој сцени. Треба поздравити храброст чланова ЛСВ-а, СДС-а, па и СПС-
а, што су, у околностима када се унапред зна коначни победник, са својим ли-
стама уопште испоштовали изборе. Зато, ДС, СРС, ДСС, ЛДП, „Двери”, као и
они мањи, нису изашли на црту СНС-у. Неки од њих су месне изборе прогла-
сили за неважне, а други су се, незванично, правдали лошом партијском ин-
фраструктуром. Рекли бисмо да им је заједничко да нису имали оно на „м”.

Заправо, прескочићемо овог пута језичке финесе: мислимо на муда.

**  ** **
Нова градска Одлука о радном времену угоститељских, трговинских и занатских
објеката, коју је изгласала панчевачка власт, направљена је по мери – Београда.

Јер, када забраните угоститељима да, усред лета, викендом после поноћи у
баштама пуштају музику тиме нису задовољни: а) наши старији суграђани ко-
ји би волели да се музика гаси најкасније до десет увече; б) младе Панчевке и
млади Панчевци чија је жеља да журке трају до јутра, пошто излазе тек после
десет увече; в) власници кафића и запослени у њима, пошто су приходи и бак-
шиши знатно мањи; г) убирачи пореза и извршиоци градског буџета, зато што
газде углавном уредно плаћају дажбине (и овима се то исплати, уз помоћ фи-
скалних каса контролишу запослене)...

Ето азбуке настале на основу нелогичне одлуке: под „д” стоји „довиђења”, а
под „н” да никоме у Панчеву сада није боље него што му је било. Али, колико
су за ту бесмислену новотарију одговорни они што су је донели, толико су кри-
ви и угоститељи: скупите се, договорите и изборите за то да имамо где да по-
пијемо пиће у 00.05!

Само главни град, тј. његов буџет, написасмо, добија: пошто се они с тањим
буђеларима и мањком енергије развуку по панчевачким парковима и ћошко-
вима, сви остали, већ у 00.01, „пале” за БГ.

То је за тамошње власнике кафана нешто под „с”: суперишка!

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Ајмо десну напред, Супермене! Браво, имаш наш глас!

Изнад Беле стене, ових дана

Снимио Никола Стоилковић
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• Ми ћемо остати без територије, јер ми све своје суседе безгра-
нично волимо.
• Више немамо излаза. Са свих страна смо окружени пријатељима.
• Кад је човек у сосу, сви хоће да му забибере! 
• Кад прораде политичке кухиње, увек прокључа босански лонац!

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ПОСЕКЛИ СУ ХРАСТ ОД ШЕСТО ГОДИНА, 

АЛИ ЋЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ ЗАСАДИТИ ВЕЋИ, ЛЕПШИ И СТАРИЈИ.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

ППиишшее::  ССиинниишшаа  ТТрраајјккооввиићћ

Четвртак, 30. јул 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић



У оквиру фестивала „Fre-
eDom Art” 25. и 26. авгу-
ста биће представљен по-
крет српског гаражног
филма, а међу гостима ће
бити: Милутин Петровић,
Тамара Дракулић, Саша
Радојевић, Јелена Марко-
вић и Мирко Абрлић. На

репертоару ће се том при-
ликом наћи и њихова но-
ва гаражна остварења:
„Океан” Тамаре Драку-
лић, „Жигосана” Саше Ра-
дојевића, „Унутра” Јелене
Марковић и Мирка Абр-
лића и „Петља” Милутина
Петровића.

Упоредо с тим, од 24. до
26. августа, у Дому омлади-
не биће приређене и „Ин
треш” радионице, коју ће
водити припадници покрета
гаражног филма Саша Ра-
дојевић и Јелена Марковић.

Заинтересовани треба да
пошаљу име, контакт теле-

фон и личну дефиницију
појма „треш” на bioskopdo-
maomladine@yahoo.com,
до петка, 21. августа. Фил-
мови настали у оквиру ра-
дионице имаће премијеру
у оквиру фестивала „Free-
Dom Art”.

Д. М.

ССТТААРРИИ  ДДООББРРИИ  ТТРРЕЕШШ

Дом омладине је расписао конкурс за учешће у такми-

чарском делу осмог „Ин треша”. Позвани су сви ствара-

оци да на адресу  пошаљу филм снимљен било чиме. Је-

дини услови конкурса јесу да наслов остварења почиње

или се завршава на слово „Ш”, да траје до два минута

и да је „треш”, по схватању аутора филма. Изабрани ра-

дови ће бити приказани на завршној вечери „FreeDom

Art-а” 30. августа, када ће бити додељене три главне

новчане награде и већи број почасних признања.

Шеста хуманитарна мото-
-журка биће одржана у субо-
ту, 1. августа, у Банатском
Новом Селу, у организацији
љубитеља мотоцикала из
овог места. Пристизање бај-
кера заказано је за 18 сати,
али сви су добродошли и ра-
није јер шанк почиње да ра-
ди од 14 часова. За добру
свирку од 20 сати, на бетон-
ском терену иза Дома култу-
ре биће задужени бендови
„Д’Фрижидерс” из Панчева и
„Mad Red” из Београда. Као и

претходних година, храна и
улаз су бесплатни, а цене пи-
ће биће врло повољне.

Већ традиционално, новосе-
љанска мото-журка хумани-
тарног је карактера, што значи
да ће прикупљена средстава
бити донирана појединцима
којима је помоћ преко потреб-
на или за неку активност од
општег значаја у Новом Селу.
Чини се да постоји довољно
разлога за долазак на новосе-
љански мото-скуп предстојеће
суботе. М. Ј.

Манифестација „У смирај да-
на” почела је у уторак, 28. ју-
ла, у доловачком Дому култу-
ре еколошком трибином, а
трајаће до 31. јула, када је
предвиђено дружење уз пе-
шачку туру по Делиблатској
пешчари.

Уводну реч на отварању дао
је организатор Бојан Војнов,
који је уз помоћ Дома културе
Долово, Туристичке органи-
зације Панчева и МЗ Долово,
успео да и ове године окупи
људе који воле природу и тру-
де се да је очувају у што из-
ворнијем облику. Екологија је
управо била тема о којој је у
малој сали доловачког дома
културе причала и Виолета
Јованов Пештанац, као и Ма-
ријус Олђа који је о тој теми
причао кроз призму заштиће-
ног подручја „Караш–Нера”.
Лепо је чути наративне описе
о природи и видети их пу-
тем слајдова, а још лепше је
када можете да их доживите
уживо.

Управо такав угођај имали
су сви они који су се 29. јула

из Долова упутили ка Дели-
блатској пешчари и то најеко-
лошкијим превозним сред-
ством – бициклом. Уз обила-
зак Цркве Светог Василија
Острошког и домаћинства
Војнов дружење је трајало до
касно у ноћ. Манифестација
се наставља у четвртак, 30. ју-
ла, када ће се малишани кроз
тему „Чувари природе и тра-
диције” упознати са животом
у природи. Клинци ће моћи
да беру лековито биље, да ви-
де како се прави мед, овчији и
козји сир. Завршни дан дру-
жења, петак, 31. јул, биће пе-
шачког карактера. Планирано
је да се од 17.30, када је скуп
испред Цркве Светог Василија
Острошког, крене у шетњу ду-
гу шест километара динама и
пределима пешчаре.

Завеса на дружење спустиће
се у дворишту домаћинства
Војнов на Леанци, где ће уз
културно-уметнички програм
и освежење из домаће радино-
сти сви присутни моћи да
уживају у заласку сунца.

Н. Р.

Четвртак, 30. јул 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 

АКТУЕЛНО 3

ПРИПРЕМЕ ЗА „FREEDOM ART”

Српски гаражни филм

У СУБОТУ, У НОВОМ СЕЛУ

Хуманитарна 
мото-журка

ДРУЖЕЊЕ У ПРИРОДИ

На два точка 
без мотора

» Наставак са стране 1

Одмах је реплицирао Синиша
Митрески из ЛДП-а, чији је
локални шеф Предраг Патић
донедавно заузимао Грујичи-
ћево место. Он је подсетио да
је таква одлука донета пре го-
дину дана и нагласио како је
она прописивала много по-
вољније услове за искључење
с грејања и могућност увође-
ња индивидуалних калориме-
тара у станове. Оценио је да
се садашњим пооштреним
условима за скидање радија-
тора корисницима  практично
онемогућава да то учине.

Смиљана Гламочанин Варга
(СРС) оптужила је локалну
власт и „Грејање” да се спре-
мају да грађанима испоста-
вљају астрономске рачуне ка-
ко би могли да плаћају „пар-
тијске паразите” запослене у
тој фирми. Она је додала да
осиромашени грађани који су
остали без посла неће моћи да
плате своје обавезе, па ће им
предузеће продавати станове
да би наплатило потраживања.

Како директорка „Грејања”
Сандра Божић није дошла на
скупштину, а њен заменик Јо-
ван Опачић, који је и одбор-
ник СДПС-а, није узимао реч,
када је Грујичић нагло заћу-
тао, част фирме решио је да
брани Мишо Марковић, од-
борник владајуће већине за-
послен у том предузећу. Он је
кориснике грејања тешио твр-
дећи да има општина у Срби-
ји у којима сви станари једне
зграде морају да дају одобре-
ње за искључење са система.
Рекао је да је 65 одсто њих,
како пише у панчевачкој од-
луци, минимум који је пропи-
сала Агенција за енергетику
„како се не би урушио систем

СКУПШТИНСКА РАСПРАВА ПРЕД ЛЕТЊИ „ФАЈРОНТ”

ЕКОЛОШКО ГРЕЈАЊЕ ГОВОРНИЦЕ

грејања”. Марковић је обја-
снио да су се творци тог акта
бринули и за електроенергет-
ску стабилност Панчева, јер
приликом градње станова с
парним грејањем наводно ни-
је пројектована довољно сна-
жна локална електромрежа
која би сада могла да поднесе
прелазак станара што би се
искључили с даљинског греја-
ња на струју, јер они немају
другу алтернативу.

Остаће непознаница због че-
га је Марковић тиме сугерисао
да би велики број грађана же-
лео да откаже услуге његове
фирме. Он је објаснио само да
ће они имати око два месеца да
ураде елаборате и добију сагла-
сност комшија, јер када грејна
сезона почне, искључење тех-
нички неће бити изводљиво.

Грујичић се још једном не-
срећно јавио за реч да би
скренуо пажњу на скандал ко-

ји је назвао „техничком гре-
шком”. Реч је о томе да је у
оспораваној одлуци прописа-
но да одлуку о висини цене
грејања не доноси Скупштина
као сада, већ Градско веће.
Након кратке паузе „техничка
грешка” је исправљена, а од-
лука усвојена и биће приме-
њивана од почетка августа.

Највећи део дневног реда
чинили су предлози измене
програма пословања градских
и сеоских комуналних преду-
зећа и њихови извештаји о ра-
ду за 2014. годину. Прво се
односи на увећање маса за ис-
плату зарада по основу мину-
лог рада, а друго говори о ло-
шим пословним резултатима
једног броја великих кому-
налних система чији су узро-
ци различити.

Једини је о овим темама го-
ворио Рајко Мијовић, шеф од-
борничке групе СДПС-а. Он је
рекао да је та партија на вре-
ме упозорила градску власт
на то да не треба смањивати
износ за минули рад, јер за-
кон није императивно пропи-
сао тако нешто, али се локал-
на самоуправа оглушила о та
упозорења. Додао је да су
средства од умањења исплата
распоређивана без законског
основа и да је све то заједно
изазвало опасност од тужби

Опозиција забринута за судбину опасног рафинеријског отпада

радника, што би скупо кошта-
ло предузећа и довело их у
још већу дубиозу.

Мијовић је такође упозорио
на то да извештаји о раду ко-
муналних фирми не садрже
анализе надлежних већника,
нити има одговарајућих пока-
затеља успешности пословања.
То, према његовој оцени, гово-
ри само о томе да се овим си-
стемима управља политички,
а не на економским основама. 

Владимир Деља, већник за-
дужен за екологију, поднео је
годишњи извештај о стању
животне средине за 2014. го-
дину. У њему се, између оста-
лог, наводи да су главни зага-
ђивачи ваздуха били чађ и
прашкасте материје, који су
имали велике скокове изнад
дозвољених граница. Посебно
је истакао чињеницу да су се
такве појаве с прашкастим
материјама бележиле и током
лета, када нису радила инди-
видуална лежишта, из чега се
може закључити да узрок та-
квог загађења није грејање,
већ индустрија.

Деља је додао и оцену лека-
ра по којој за такве полутанте
практично не постоји гранич-
на вредност емисије, јер они
увек иритирају дисајне органе
и угрожавају здравље грађана.

Д. Вукашиновић 

За око месец дана, у септем-
бру, Галерија савремене
уметности биће пресељена
на нову адресу – у зграду Ур-
банизма, на углу Карађорђе-
ве и Немањине улице. То је
објављено на конференцији
за новинаре 23. јула у згради
Урбанизма.

Како је рекао Немања Ро-
тар, почетком септембра ће
бити пренесена колекција
слика са више од 350 умет-
нина из актуелног неаде-
кватног депоа у одговарају-
ћи, посебно припремљени,
простор у приземљу Урбани-
зма. Он је најавио свечано
отварање галерије уз изло-
жбу на којој ће Панчевци
моћи да се упознају с дели-
ма из те колекције.

– Преношењем из актуел-
ног депоа, у којем има влаге

и потпуно је неуслован, у
простор у згради Урбанизма,
уметничка дела ће бити
отргнута од пропадања. Да-
кле, овим гестом смо спасли
колекцију и добили простор
за излагање – објаснио је Ро-
тар.

Ненад Станојевић, дирек-
тор Дирекције за изградњу
и уређење Панчева, казао је
да је реконструкција фасаде
коштала 3.200.000 динара,
да је за поправку крова по-
требно 2.400.000 и да ће ра-
дови бити завршени за десе-
так дана (од 23. јула). Када
је реч о унутрашњости при-
земља зграде Урбанизна,
неопходно је лобирати за
средства не би ли будућа га-
лерија била организована
као јединствена целина.

Д. М.

РАДОВИ НА ЗГРАДИ УРБАНИЗМА

Припреме за нови 
галеријски простор



Без обзира на то што на
овим високим температура-
ма корисиници даљинског
грејања о зими и не разми-
шљају, „хладни дани ће брзо
стићи и поново ћемо бити
затечени”, сматра Српски
покрет „Двери”. Наше ЈКП
„Грејање”, каже та странка,
„по обичају”, не ради готово
ништа да грађанима омогу-
ћи да плаћају онолико ко-
лико су потрошили.

„Наплата по потрошњи
апсолутна је неистина јер се
она обрачунава на нивоу
подстанице, а самим тим не
постоји могућност индиви-
дуалне штедње. Не дозвоља-
вају грађанима да се искљу-
че са система грејања и прав-
дају кршење Устава и закона
немогућношћу искључења и
разним несувислим оправ-
дањима. Градском одлуком
имали су обавезу да до 2011.
године у станове уграде ка-
лориметре и делитеље то-
плоте, а то нису урадили уз
оправдање да је слаб одзив и
заинтересованост”, каже се у
саопштењу тог покрета.

Све то „Двери” називају
„обманом грађана”, наво-
дећи да је ово ЈКП прошле
године, уз све правнике ко-
је има, платило додатно
245.900 динара за адвока-
та, на репрезентацију „по-
трошило 766.576 динара
наших пара”, а поврх свега
дало још „6.058.975 дина-
ра за трошкове приватног
извршитеља”. Под сумњу
стављају и цену самог гре-
јања, наводећи податак да
су две узастопне године
„завршили с добитком од
сто милиона динара”, пи-
тајући се да ли то значи
„да су нас пљачкали у на-
плати”.

„Позивамо све кућне са-
вете да, заједно с ,Дверима’,
узму учешће у решавању
овог проблема, да заједно
подсетимо градску власт да
је основни задатак ЈКП ,Гре-
јања’ и свих осталих јавних
предузећа у Панчеву да раде
на корист грађана, а не за
стицање профита за себе и
своје страначке кадрове”,
закључују „Двери”.

– Желим да подсетим да се
5. августа навршава 20 годи-
на од окупације Републике
Српске Крајине и протери-
вања више од 300.000 Срба с
њихових вековних простора.
Уз то, било је и више хиљада
погинулих и несталих у ак-
цији „Олуја”, изведеној од

стране хрватске војске и по-
лиције. Тим поводом пози-
вам све наше грађане, избе-
гле, расељене и прогнане
Србе, представнике њихових
удружења, искрене патриоте
и родољубе, али и све слобо-
доумне људе на протестне
демонстрације које ће бити

организоване у Београду ис-
пред хрватске амбасаде у
среду, 5. августа, од 17 сати
– рекао је Слободан Мрђен,
председник панчевачког
Градског одбора Српске ра-
дикалне странке, на конфе-
ренцији за новинаре одржа-
ној у среду, 29. јула.

Он је притом указао и на
посебно тежак положај и
статус Срба повратника у
Хрватској, узнемирујуће ја-
чање неофашизма и неона-
цизма и на бројне примере
етничког насиља у тој зе-
мљи, као последице анти-
српске хистерије.

Нова депонија на Доловач-
ком путу гради се дуже од
десет година и то је најску-
пља депонија у Србији. А
грађани Панчева имају пра-
во да траже информације
где су утрошена њихова
средства, мишљење је Град-
ског одбора Покрета соција-
листа.

„Панчево је јединствено у
Србији и по томе што грађа-
ни плаћају по двема одлу-
кама. Једна је одлука о од-
лагању смећа, а друга је
уведена када је требало да
проради нова депонија, а то
је сакупљање и одвожење
смећа, што се и наплаћује, а
да нова депонија још увек

не ради. Стара депонија већ
дужи период представља
еколошки проблем, налази
се на само неколико кило-
метара од центра града, а
један њен део већ је дошао
и до Тамиша. Летњи дани за
становнике  насеља која се
налазе уз стару депонију су
неподношљиви, јер јој је ка-
пацитет одавно премашен.
Стална померања рока за
пуштање у рад нове депони-
је, чиме би на стару преста-
ло да се довози смеће, већ
су виђен сценарио. Послед-
ња обећања су да ће она ко-
начно бити отворена у сеп-
тембру. Није могуће све
оставити на нивоу општина,
морају се укључити и виши
нивои, те мислимо да је мо-
гуће користити и европске
фондове”, каже се у саоп-
штењу ове странке.

– Грађани су препознали
странку која има јасан про-
грам и циљ, а то је интерес на-
ших грађана. За Српску на-
предну странку у Долову је
гласало 56,7 одсто бирача, а у
Омољици 64,9 одсто, па је
СНС освојила свих петнаест
мандата у обе скупштине и
преузела апсолутну одговор-
ност за вођење ових месних
заједница. Залагаћемо се да се
сви пројекти и инвестиције
реализују и побољшају услови
живота у овим насељеним ме-
стима. Овај изборни резултат
говори и о чињеници колика
је подршка Српској напредној
странци од Суботице па до
Панчева, почев од избора
марта 2014. године, па на ова-
мо. Сматрам да има имало ча-
сти и образа, деспот Демо-
кратске странке Бојан Пајтић
поднео би оставку и расписао
ванредне покрајинске изборе,

а не са шест одсто подршке
владао Војводином – истакао
је Жељко Сушец, председник
Градског одбора СНС-а, на
конференцији за новинаре
одржаној у понедељак, 27. ју-
ла, сумирајући резултате не-
дељног изјашњавања у тим
местима.

Он је додао да су избори про-
текли у потпуном реду, изузев
„малих чарки” уобичајених за
политичку борбу и изборни
дан, што говори о томе да у
Панчеву и насељеним местима
ипак постоји и преовлађује по-
литичка култура. Осврнуо се и
на изјаве поједних странака о

томе како ови избори нису ва-
жни, назвавши их неозбиљним.
Истовремено, осим припадни-
цима и активистима СНС-а, за-
хвалио је и свим грађанима ко-
ји су на ове изборе изашли.

Градоначелник Саша Па-
влов овом приликом је подву-
као да ће се СНС „као одговор-
на странка, држати датих обе-
ћања” у предизборној кампа-
њи. За Омољицу то значи, пре
свега канализациону мрежу,
пројекте за асфалтирање ули-
ца, улагање у инфраструктуру
спортских објеката, реновира-
ње Дома културе и улагање у
атарске путеве. Кад је реч о До-
лову, приоритет је реновирање
водоводне мреже и здрава пи-
јаћа вода, завршавање „започе-
тог мини спортског центра” и
прве фазе радова на путу који
иде од раскрснице за Бавани-
ште, преко Старог Тамиша, па
до нове депоније.

ПОЛИТИКА
Четвртак, 30. јул 2015.
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Страну припремио

Зоран
Спремо

ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА

Депонија – чардак ни
на небу, ни на земљи

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Држаћемо се обећаног

СРПСКИ ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

Обмане и пљачка

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

У среду протест 
у Београду

Свих 15 мандата и у
Долову и у Омољици
освојили напредњаци

Просечна излазност
на биралишта у оба
места је 37,18 одсто

Изборна олуја у недељу, 26.
јула, протутњала је Доловом и
Омољицом. Из ње су, као убе-
дљиви победници, изашли
кандидати Српске напредне
странке, који су у скупштина-
ма месних заједница тих ме-
ста, освојили свих 30 мандата
укупно. Резултат, колико оче-
киван толико и неочекиван,
уколико се притом узме у об-
зир и расположење житеља
Јабуке на недавно одржаним
изборима у том месту.

Према подацима градске
Изборне комисије, излазност
је била нешто боља у Долову
(37,57 одсто од уписаних у
бирачки списак), док је у
Омољици била за нијансу ма-
ња (36,80 одсто). Све заједно,
воља житеља тих села да иза-
ђу на изборе, упркос летњим
феријама и тропској темпера-
тури, била је на завидном, ви-
соком нивоу.

С обзиром на то да се том
приликом гласало за име и
презиме кандидата, као и да
нису све странке изашле на
изборе, врло је тешко процен-
тима исказивати успех сваке
појединачно. Наиме, СНС је
изашао са 30 кандидата (пу-

РЕЗУЛТАТИ НЕДЕЉНИХ ИЗБОРА ЗА СКУПШТИНЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

УБЕДЉИВА ПОБЕДА СНС-а
ма, једноставним сабирањем
гласова, које су њихови канди-
дати добили, било би могуће
упоређивати и страначке реј-
тинге. Овако, било би то „са-
бирање баба и жаба”.

Ипак, неспорно је то да су,
гледајући по броју добијених
гласова на појединим бирач-
ким местима, кандидати СНС-
а убедљиви победници. Њихо-
ва предност у односу на прве
пратиоце, била је најчешће
двострука и трострука. Тако
су, на пример, у изборној једи-
ници Долово 3, сва три канди-
дата СНС-а добила више од
200 гласова, а најбоље пласи-
рани пратилац, кога је предло-
жила група грађана, освојио је
свега 56, то јест, готово четири
пута мање. Као илустрацију
довољно би било рећи да је,
посматрајући све изборне је-
динице, у Омољици 3 најбли-
жи уласку у скупштину МЗ био
кандидат с листе „Заједно за
Омољицу” освојивши 138 гла-
сова, а најлошије пласирани
напредњак имао је 181 или 30
одсто више.

На крају требало би напо-
менути и да је од укупно осам
бирачких места у оба ова се-
ла, чак на четири забележен
приличан број неважећих ли-
стића, који се кретао између
четири и пет одсто. То би се
вероватно могло приписати
несналажењу приликом гла-
сања за више кандидата на
једној листи, на којој је било
десетак и више имена.

ним листама од по 15 имена у
оба села), Социјалистичка
партија Србије и Лига соци-
јалдемократа Војводине са по
18 кандидата, а Социјалдемо-
кратска странка са 16 укупно.

Томе би требало додати још
и листе група грађана под на-
зивом „Ново лице Омољице”
и „Волим Долово” са по девет
кандидата, а било је и мешта-
на који су наступали потпуно
самостално.

На овим изборима са својим
кандидатима нису се појавили
ДС, СРС, „Двери”, ДСС, ЛДП и
још многе друге мање странке,
па узимајући све то у обзир,
процентуалну подршку које
неке од партија истичу треба-
ло би узимати с великом до-
зом резерве. Да су којим слу-
чајем све четири партије које
су се такмичиле за наклоност
бирача (СНС, СПС, СДС и
ЛСВ) изашле са пуним листа-

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Треће место је изборни успех
– Социјалдемократска стран-
ка је, заједно с кандидатима
који су прихватили да буду на
нашој листи, освојила прак-
тично треће место на избори-
ма у Долову и Омољици. Чи-
њеница је да је поверење гра-
ђана добила Српска напредна
странка. Без обзира на неке
примедбе у вези са тим да су
непосредно пре избора одре-
ђени пакети дељени социјал-
но угроженим категоријама
становништва и без обзира на
чињеницу да су бирачи обаве-
штавани чак и непосредно ис-
пред бирачких места о броје-
вима кандидата те странке, то
се не може оспоравати. У од-
носу на СДС, нешто веће пове-
рење добила је и Социјали-
стичка партија Србије, која је
освојила око 14 одсто гласова,
а наши кандидати преко 12
одсто. Зато се можемо похва-

лити да СДС израста у најо-
збиљнију опозициону странку
у Панчеву – рекао је Срђан
Миковић, председник Град-
ског одбора СДС-а, оцењујући
недељне изборе на конферен-
цији за новинаре одржаној у
уторак, 28. јула.

Он је напоменуо и да су по-
једини кандидати СДС-а на
својим изборним местима до-
бијали између 20 и 27 одсто
гласова, што говори о подр-

шци коју они као истакнути
активисти ове странке могу
добијати и убудуће када буде
била реч о локалним и покра-
јинским изборима.

ОЦЕНА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ

Потврђен рејтинг
На основу постигнутих резул-
тата на изборима за скупшти-
не месних заједница у Долову
и Омољици, Социјалистичка
партија Србије потврдила је
рејтинг друге политичке
странке у Србији. Наши кан-
дидати нису успели да бројем
гласова надмаше кандидате
СНС-а, али је приметан на-
предак у броју и проценту
освојених гласова у односу на
изборе у МЗ-у Младост и МЗ-

у Јабука. Ова чињеница нам
потврђује да смо на правом
путу и да је наша партија по-
вратила поверење гласача, од-
носно да ипак напредујемо.

Захваљујемо свим нашим
кандидатима који су учество-
вали на овим изборима, као и
нашем чланству и грађанима
који су их подржали.

Н. Дангубић, председник
Градског одбора СПС-а



Свега осамдесетак радника
могло би се наћи на списку
за отпремнине

Све ће бити јасније тек
када одговарајући закон
буде усвојен

Према нацрту закона о начину утвр-
ђивања максималног броја запосле-
них у јавном сектору, који је у скуп-
штинској процедури, у Панчеву је
око 80 радника директних и инди-
ректних буџетских корисника ви-
шак, изјавио је новинарима у уторак,
28. јула, градоначелник Саша Па-
влов. Он је напоменуо да су то само
прелиминарни подаци, те да ће та-
чан број евентуалног вишка запосле-
них у Градској управи, јавним и ко-
муналним предузећима и градским
установама бити познат тек када за-
кон буде усвојен. Градоначелник је
додао да је на предлог тог прописа
стигао велики број амандмана на-
родних посланика и других заинте-
ресованих.

Павлов је истакао како је сада у
јавном сектору Панчева запослено
око 2.500 људи, а да, према нацрту
закона, не би требало да буде више
од 2.471 радника. Он је нагласио да
је анкета спроведена међу онима ко-
ји примају плату из буџета показала
како је 88 њих спремно да напусти
посао уз отпремнину или ће ове и на-
редне године отићи у пензију. Од тог
броја је само у РТВ Панчеву 59 запо-
слених изразило жељу да добровољ-
но напусти радно место уз надокна-
ду, а то су готово сви стално запосле-
ни радници. На тај начин би заправо
поступак приватизације тог медија
могао омогућити другим фирмама
где има вишка радника да се „прову-
ку” кроз законске параграфе.

– То значи да би број запослених
био испод максималног и да је про-
блем много мањи него што смо оче-
кивали. Ипак, морамо да сачекамо
усвајање закона да бисмо знали ко-
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Дуго, практично деценијама уназад,
наш град је био познат као индустриј-
ски центар бивше Југославије и као
еколошка црна рупа Старог континен-
та. Мало-помало, како се овдашња ин-
дустрија гасила, такве приче су јењава-
ле. У последње време постали смо град
спорта, уметности, а све се више прича
и о Панчеву као туристичкој дестина-
цији. Иако звучи помало парадоксал-
но, то јесте тако. Панчевачки карневал
је већ себи прокрчио пут, а Дани Вај-
ферта добијају на значају. Тамишко
приобаље је остало нетакнуто. Имамо
и манастир Војловицу, па причу Нео-
лит у Старчеву. Такође, Поњавица је
још увек недовољно доступна свим за-
интересованима. Не треба заборавити
да је Панчево и један од ретких градо-
ва који се могу похвалити да су у њему
снимљени неки од најбољих српских
филмова и серија. Ето још једне тури-
стичке могућности.

МИЛОРАД БУГАРИН, аутоматичар:
– Мислим да река Тамиш, као и ње-

но приобаље није уопште искоришће-
но на прави начин. Купалиште није
сређено како стандарди налажу. Шта
тек рећи о другој страни реке. Све де-
лује прилично запуштено, а то је ште-
та. Знам да ће увек бити оних који ће
рећи – па нема новца. Нека градска
власт осмисли добре пројекте развоја

у том делу Панчева, па нека преусме-
ри нека средства за ту намену. На
ушћу смо две реке, а такав ресурс уоп-
ште нисмо довољно искористили.

ЖАНА МИТРОВИЋ, економиста:
– Тешко је говорити о овој теми.

Колико год волели Панчево, не сме-
мо да будемо субјективни. Појављују
се неке акције, да тако кажем, које
уливају наду да бисмо могли да гово-
римо и о потенцијалима нашега гра-
да као туристичке дестинације. Ипак,
мислим да о овој теми треба систем
ски причати јер можда само на такав
начин добије на значају убудуће.

ДУШАН НОВАКОВ, фризер:
– Свакако да има много могућности

које треба искористити кад је реч о
Панчеву као туристичкој дестинацији.
Узмимо на пример нашу Народну ба-
шту. Уз неке додатне садржаје, типа
базен и друго, могли бисмо да приву-
чемо много гостију из Београда и дру-
гих околних места. Такву оазу у центру
града ретко ко има у Србији. То је при-
родна лепота која мора још више да се
искористи, а тако допринесе и развоју
Панчева.

ИГОР ЈАНКОВ, фризер:
– Некада смо имали најстарију

пивару на Балкану, а ево шта је оста-

ло од те приче. Да смо сачували та-
кво благо у било ком облику, сада
бисмо могли да говоримо и о Панче-
ву као правој туристичкој дестина-
цији, овако... Оно што је добро, ви-
дим да се у последње време поново
нешто дешава у вези с производњом
пива у нашем граду, а то би могао да
буде добар почетак нечег новог и за-
нимљивог за потенцијалне госте у
нашем граду.

СЛАВЕНКА ДРАЖИЋ, светски путник:
– Нисам из Панчева, али због род-

бине долазим повремено. Знам да је
ово некада био индустријски центар
Југославије, али времена су се про-
менила. Мислим да би требало да на
бољи начин искористите близину Бе-
ограда и неке туристичке сегменте
„украдете” од њих. Посебно треба
обратити пажњу на реке.

БРАНИСЛАВ ЂУРАН, аутопревозник:
– Сем ноћења када је у Панчеву кар-

невал или скуп бајкера, капацитети су
празни. Дакле, нема прихода од тури-
зма. Могли би челници овог града да
направе каталог панчевачких двори-
шта, пролаза и улица занимљивих за
прављење филмова, па га понудити
продуцентима. То би могло да буде
једно од решења.

Анкетирао С. Дамјанов

И. ЈАНКОВД. НОВАКОВ С. ДРАЖИЋ Б. ЂУРАН

НАША АНКЕТА

ИМА ЛИ ПАНЧЕВО ТУРИСТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛ?

Могло би нешто да се уради

Ж. МИТРОВИЋ

Чега ћемо се све ми нагледати за жива
хаџије, што би рекли Босанци. Ево, пре
неки дан, судија Предраг Васић (несро-
дан, нисмо у завади, мада сам имао
умерено задовољство да га упознам)
уручио је претенденту на непостојећи
престо, грађанину Карађорђевић Алек-
сандру (од оца Петра) урамљену верзи-
ју решења које је сам (Предраг Васић)
донео – о „рехабилитацији” дотичног
грађанина. Још се с том бруком и сли-
као усред врта Белог двора, заједно са
срећним добитником. Један судијски
приправник то му је замерио, па је од-
мах попио отказ.

Реч је о правном апсурду, ни првом, а
плашим се ни последњем. Прво су реха-
билитовали она два жандара која су по-
гинула у Белој Цркви 7. јула 1941, кад је
оно „ударио Србин на Србина”. Ти жан-
дари нису били суђени; погинули су у
оружаном сукобу, у служби окупатора и
народних издајника, па их се рехабили-
товати и не може. Исти је случај и с гра-
ђанином Карађорђевић Александром
(од оца Петра): наиме, указ Президију-
ма Народне скупштине ФНРЈ из 1947,
који је потписао др Иван Рибар, укинут
је и стављен ван снаге још законом из
2001, који је донела Народна скупшти-
на Републике Србије. У том првобитном
указу писало је да се припадницима ди-
настије Карађорђевић укидају грађан-
ска права и одузима држављанство. Та
постоктобарска власт је то укинула, па –
према томе – нема места „рехабилита-
цији”, тим пре што грађанину Карађор-
ђевић Александру (од оца Петра) није
никада суђено ни за шта, као ни њего-
вом господину тати. Био је то, уосталом,
специјални закон (lex specialis).

Цео овај циркус још једном указује на
лудило које је завладало не само срп-
ским правосуђем, него и Србијом. Не се-
ћам се случаја да је судија ванрасправног
већа урамљивао и поклањао своје реше-

ње странци у спору. Чак ни у озбиљнијим
расправама није било случајова. Да је
мени неко понудио урамљену пресуду
којом сам ослобођен од тужбе за клевету
(а било их је), ја бих се био увредио. Пра-
восуђе је ту да пресуђује, а не да се шлих-
та којекаквим белосветским хохштапле-
рима из фуснота Гота Алманаха. Судија
Васић (понављам: несродан) очито има
амбиције да продре у „високо друштво”,
да се докопа Крунског савета ваљда. Зато
је, опет ваљда, доносио решење којим
пробија отворена врата и решава већ ре-
шено. Добро, ето га тамо.

Има на видику још горе: потомци
„ђенерала” Милана Недића, охрабрени
досадашњим брукањем србијанског
правосуђа, решили су – читам у „Поли-
тици” – да затраже и његову рехабили-
тацију. Као, „Недић, српска мајка”,
примао избеглице, чак и незахвалне
Словенце, „алпске коњушаре”; као да је
имао избора. Наредио Рајх и молим.
Уосталом – ко се поносио тиме што је
Србија прва постала „Јуденреин” (чиста
од Јевреја; не „Јуденфреи”, молим да
приметите)? Милан Недић.

Данас његови потомци тврде да су
Старо Сајмиште и Јајинци били „опера-
ција НДХ”; нису: били су од почетка за-
једнички посао Рајха и Недићеве владе;
НДХ није имала ни приступ, ни инге-
ренције на Старом Сајмишту.

Европске државе свој су проблем с
квислинзима решиле брзо и ефикасно:
Норвежани су стрељали Видкуна Кви-
слинга, који је своје презиме дао свим
осталим народним издајницима; Фран-
цузи маршала Петена нису стрељали
само зато што је био матор и га-га, али
су потаманили десетине хиљада својих
квислинга; Италијани, Холанђани, Бел-
гијанци такође (неки од њих недовољ-
но). Је ли тамо неко од њих рехабили-
тован? Није. Је ли се неко усудио да
тражи рехабилитацију? Није.

Пише: Милош Васић

Рехабилитацијско
лудило 

М. БУГАРИН

ПРОЦЕНЕ ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

ПРОБЛЕМ МАЊИ ОД ОЧЕКИВАНОГ

– Одлука о „Грејању”, која је управо
донета на седници скупштине Града
значајно је другачија од претходне и
апсолутно није тачно оно што је на-
јављивано од стране представника
СНС-а и „Грејања” – да ће она омогу-
ћити лакше искључивање корисника
с даљинског система. Ова одлука
представља два велика корака уназад
у односу на претходну. Закинула је
потрошаче на сваком могућем месту
и потпуно заштитила ЈКП „Грејање”.
У њој се апсолутно водило рачуна са-
мо о интересима предузећа и о томе
на који начин ће се што више новца
извући из џепова грађана – рекао је
Предраг Патић, градски менаџер
ЛДП-а, на конференцији за новина-
ре одржаној у среду, 29. јула, дан на-
кон што је Скупштина усвојила овај
нови пропис.

Према његовим речима, сада је
отежана уградња калориметара, јер
је потребна сагласност 65 одсто вла-

сника укупне грејне површине, „што
је нелогично”, а грађани до почетка
сезоне „неће моћи ни на који начин
да уграде мераче”, па тако ни да ште-
де енергију. То практично значи, ка-
же Патић, да ће „морати да плате
онолико колико им ,Грејање’ одре-
ди”.

Он је критиковао и то што је нова
одлука донета без икакве озбиљније
јавне расправе („представници ,Гре-
јања’ су очигледно побегли од грађа-
на”), као и то што за добит од 103
милиона динара у том ЈКП-у тврде
„да то није ништа”. Истовремено,
сматра Патић, „нови начин наплате
ће значајно повећати приходе ,Греја-
ња’”.

У новој одлуци, тврди менаџер
ЛДП-а, има и много непрецизних
одредби, „које је могуће тумачити
свакојако, а тумачиће их ,Грејање’”,
што ће све бити на штету грађана.

З. Сп.

лико људи на неодређено време мо-
же бити запослено. Градска управа
је на основу препоруке Министар-
ства за државну управу и локалну
самоуправу крајем прошле године
обавила потребну рационализацију
у складу са Законом о буџету, па ту
нема вишка запослених. Сада је у
администрацији запослено 263 рад-
ника, укључујући и постављена лица
– рекао је Павлов.

Он је навео да ће у Градској упра-
ви морати да буде смањен број анга-
жованих на основу привремених
уговора, јер прописи дозвољавају да
их буде највише 10 одсто од броја
стално запослених, односно у кон-
кретном случају – 26, а сада по том
основу ради 46 административних
радника. Градоначелник је најавио
да би рационализација броја запо-
слених у панчевачком јавном секто-
ру могла да почне већ у септембру,
те да ће се поступак утврђивања њи-
ховог максималног броја понављати
сваке године у складу са Законом о
буџету.

– Циљ овог закона није да људи оста-
ну без посла, већ да се направи финан-
сијски стабилан и функционалан ко-
мунални систем, а исто важи и за уста-
нове и органе локалне самоуправе.
Ускоро ће почети преговори о колек-
тивним уговорима код послодаваца на
основу којих ће бити урађене нове си-
стематизације у градских предузећи-
ма. Сигуран сам да ћемо систематиза-
цијама успети да излечимо све болести
које постоје у систему, као што су нера-
ционално запошљавање радника на ру-
ководећа места или на администра-
тивне послове у односу на број извр-
шилаца у оперативи предузећа – обја-
снио је градоначелник Панчева.

Павлов је рекао како не зна тачно
да ли у фирмама чији је оснивач Град
има вишка привремено ангажованих
радника, али је додао како му се чини
да тога има само у Управи. Он је на-
вео да би 80 одсто трошкова за про-
грам решавања технолошких вишко-
ва у јавном сектору требало да сноси
буџет Србије.

Д. Вукашиновић

Начелник Јужнобанатског упрaвног
округа Зоран Тасић примиће у петак,
31. јула, 15 најбољих ученика завр-
шних разреда основних школа из на-
шег региона, најављено је из Тасиће-
вог кабинета.

Повод је реализација пројекта
„Награда за ђаке јужног Баната”
који подразумева организацију по-
сете највреднијих основаца Репу-
блици Чешкој, с којом наш Управ-
ни округ већ дуже развија тесну са-
радњу на различитим пољима, а
једно од њих је и образовање. Де-

војчице и дечаци из овог дела Ба-
ната боравиће у граду Хлубока над
Влтавом који се налази у Јужноче-
шком региону.

Жеља овог органа републичке вла-
сти јесте да се, осим награђивања
преданог рада и учења које су ова де-
ца показала, она подстакну и моти-
вишу за даље школовање. У саопште-
њу кабинета начелника округа наве-
дено је да је овај гест мали допринос
томе, јер су радна, образована и
успешна деца начин да остваримо
бољу будућност. Д. В.

АКТИВНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОКРУГА

Награда за основце

Списак „прекобројних” тек након доношења закона

ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА

Извлачење новца 
из џепова грађана



Кукуруз није увенуо,
а соја добро подноси
мањак влаге

Већи део њива на подручју
Панчева, Опова, Ковачице и
Алибунара није угрожен су-
шом, већ само оне које се нала-
зе на песковитим земљиштима
уз Дунав и у Делиблатској пе-
шчари, рекао је Богдан Гарале-
јић из Института „Тамиш”. Он
је додао да се последице вре-
лих дана без кише највише ви-
де на кукурузу, док се соја до-
бро носи са оваквим времен-
ским условима, а ни шећерна
репа није нарочито угрожена.

Гаралејић је објаснио да се
на најнижим теренима, где
доминира алувијални песак
који лако губи влагу, биљке
суше изузетном брзином, па
су доњи листови кукуруза на
површинама уз Дунав сасуше-
ни. Још лошија ситуација је
на највишем терену јужног
Баната, у пешчари, где је на
појединим местима дошло до
драстичног сушења доњих де-
лова стабла ове биљке, али се
ни у једном, ни у другом слу-
чају не може говорити о томе
да је кукуруз увенуо и да неће
дати род.

Страну припремио
Драган 

Вукашиновић

ЕКОНОМИЈА
Четвртак, 30. јул 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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Убудуће oштрије
санкције за узурпирање
државне земље

„Тенису” дато 
340 хектара код 
Долова за прву 
фарму свиња

Захваљујући ванредним избо-
рима за скупштине месних
заједница у Долову и Омољи-
ци, Панчево је имало част да
у петак, 24. јула, угости Дани-
ла Голубовића, државног се-
кретара у Министарству по-
љопривреде и заштите живот-
не средине. Он је на питања
новинара да ли је у наш град
дошао због изборне кампање
без околишања одговорио по-
тврдно. То се уосталом видело
и из плана посете јер су њего-
вом састанку у Градској упра-
ви са градоначелником Са-
шом Павловим, његовим за-
меником Сашом Левнајићем
и Мајом Свирчевић Прекић,
чланицом Градског већа заду-
женом за пољопривреду, при-
суствовали Жељко Сушец,
председник панчевачког од-
бора СНС-а, и Јован Лазаров,
покрајински посланик те
странке.

Независно од тога панче-
вачка јавност је могла од поје-
диних наведених званичника
да чује занимљиве ствари које
се тичу пољопривреде. Теме
разговора у кабинету градона-
челника биле су предстојеће
укључење Србије у ИПАРД
програм Европске уније и на-
црт закона о пољопривредном
земљишту који је у изради. У
директној вези сa овим другим
је и очекивани долазак немач-
ког „Тениса” у Србију. Након
састанка Голубовић је новина-
рима изјавио да није укључен
у те проговоре, али да зна да су
они при крају. Више података
изнела је Маја Свирчевић
Прекић јер је она по овлашће-
њу републичких власти опера-
тивно сарађивала с представ-
ницима ове велике немачке
компаније на припремама за
изградњу прве фарме свиња у
околини Долова.

– Локација је између Доло-
ва и Мраморка, а реч је о 340
хектара државне земље. Ту ће

сваки озбиљан инвеститор не
може да ради сам, те да треба
очекивати сарадњу Немаца с
локалном самоуправом и ов-
дашњим пољопривредницима.

– Ако ништа друго, сирови-
на за производњу била би им
скупља када би је увозили
уместо да је овде производе.
Ја с њима нисам разговарао,
али претпостављам да ће има-
ти амбиције да сарађују с ло-
калним пољопривредницима.
„Тенис” има пословну сарад-
њу с Русијом и њихов долазак
овде би био значајан подстрек
за извоз у ту земљу, што би до-
нело нова радна места и боље
приходе локалне касе – иста-
као је Голубовић.

Навео је како је у току изра-
да новог закона о пољопри-
вредном земљишту који би,
између осталог, требало да
омогући странцима да лакше
купују или закупљују нашу зе-
мљу, али и да генерално боље

држава има закон којим ће
било ког власника натерати
да буде домаћин, да се односи
према земљишту по агротех-
ничким принципима и да др-
жава може да санкционише
све оне који се не понашају
тако. То је најважније – нагла-
сио је Голубовић.

Он је још напоменуо како је
дуго у Министарству, али ни-
је рекао зашто је држава до-
зволила да српски шпекулан-
ти годинама упропашћују по-
љопривредна предузећа. Та-
кође, пада у очи да се Голубо-
вић није осврнуо на то ко ће с
наших ораница убирати про-
фит и где ће тај капитал ићи.
Уместо тога он је по узору на
устаљену дугогодишњу праксу
домаћих званичника предста-
вио инвестицију „Тениса” као
добитак за Панчево због сто-
тинак радних места и пореза
на те зараде који ће делом
стизати и у градску касу.

законом бити подстицани
млади да остану на земљи.

Голубовић је похвалио пан-
чевачку власт због тога што се
озбиљно административно
припрема за учешће Србије у
ИПАРД програму ЕУ, коме би
требало да се придружимо на-
редне године. Навео је како
ће крупни српски произвођа-
чи из тих фондова моћи да до
2020. добију 185 милиона
евра, што је износ нешто ма-
њи од годишњег аграрног бу-
џета Србије.

Пред полазак на сусрет с
вероватно одабраним пољо-
привредницима у Долову
овај републички званичник
признао је да то директно
има везе с политиком, али је
додао како домаћине с који-
ма ће разговарати не треба да
брине повод посете већ је ва-
жно да она има неки резул-
тат, односно да реши неке
проблеме.

ПОСЕТА ДАНИЛА ГОЛУБОВИЋА ПАНЧЕВУ

ИЗБОРНА ПОСЛА ДРЖАВНОГ СЕКРЕТАРА

СУША НИЈЕ СПРЖИЛА ЈУЖНОБАНАТСКА ПОЉА

Проблеми на песку

бити за почетак подигнута
једна фарма. Они су нам ре-
кли како у том објекту желе
да запосле стотину људи. На-
јавили су да ће у септембру
почети да прикљупљају доку-
ментацију, што значи да би
изградња могла почети у мар-
ту или априлу наредне годии-
не – изјавила је ова чланица
панчевачког Већа.

Упитан да ли ће „Тенис” са-
рађивати са овдашњим сточа-
рима, Голубовић је рекао да

уреди питање рентирања др-
жавних ораница. На подсећа-
ње да су домаћи пољопри-
вредници изричито против
продаје наше плодне земље
страним власницима, овај
функционер Министарства
пољопривреде је дао очеки-
ван одговор.

– Није битно да ли је вла-
сник странац. Имали смо ми
домаће власнике који су уни-
штили по 20 или 30 пољопри-
вредних фирми. Важно је да

Државни секретар Мини-
старства пољопривреде рекао
је да ће будући закон о пољо-
привредном земљишту садр-
жати оштрије санкције за оне
који узурпирају и незаконито
користе те оранице. Он је
пропустио да објасни ко је и
због чега дозвољавао да се по-
јединци силно богате узурпи-
рајући годинама стотине хек-
тара државне земље. Државни
секретар је неодређено гово-
рио и о томе како ће будућим

РЕСТИТУЦИЈА ПРЕ ИНВЕСТИЦИЈА

„Лидл” чека одлуку
Део земље на 
Котежу предмет 
поступка враћања
старим власницима

Јавни оглас за продају земље
на Котежу површине прибли-
жно једног хектара за коју је
заинтересован велики немач-
ки ланац трговина „Лидл”
још увек није расписан због
поступка реституције.

Како је „Панчевац” сазнао
из извора у локалној власти,
један суграђанин је новосад-
ској испостави Агенције за
реституцију поднео захтев
да му се по том основу вра-
ти парцела површине десе-
так ари на тој локацији, па
је у току поступак у коме
се одлучује о том захтеву,
Рочиште је одржано 2. ју-
ла, након чега је предмет
упућен у Београд централи

Агенције на даље одлучи-
вање.

Наши саговорници очекују
да ће се о овом предмету од-
лучивати по убрзаној проце-
дури, јер је за ово земљиште
заинтересован озбиљан ин-
веститор, и да би се за десе-
так дана могла знати конач-
на одлука Агенције за рести-
туцију.

Панчевачки званичници
су о свему обавестили
„Лидл”, који има разумевања
за овај застој, јер се не среће
први пут с поступком рести-
туције у Војводини. Ако слу-
чај буде окончан позитивно
по локалну самоуправу, она
ће расписати јавни оглас за
продају земље на Котежу на
којој немачка компанија на-
мерава да гради свој супер-
маркет, али на лицитацији
могу учествовати и други за-
интересовани купци.

шним и у влажним годинама,
јер њима најмање варирају
приноси, без обзира на услове
– нагласио је Гаралејић.

Он је поново скренуо пажњу
произвођачима на то да аде-
кватном обрадом земље могу
да сачувају зимску влагу, што
је кључно када наступи суша.

– Најчешће се повећаним
бројем операција и дубином
извођења предсетвене при-
преме, која иде чак и до 15-20
центиметара, влага из повр-
шинског слоја потроши испа-
равањем. Припрема земље
треба да се ради до дубине се-
тве, дакле од три до осам цен-
тиметара, а не да дрљаче и се-
твоспремачи упадају и дубље,
као да се поново ради основна
обрада – навео је саговорник
„Панчевца”.

Он је нагласио да о томе на-
рочито треба да воде рачуна
пољопривредници у пешчари,
који би требало да забораве на
орање и пређу на конзервациј-
ску обраду земљишта, која уз
жетвене остатке може добро да
га заштити од губитка влаге.

Гаралејић је произвођачи-
ма млека саветовао да не пра-
ве силажу од кукуруза који
нема клип, зато што таква
храна нема одговарајући ква-

Овај стручњак је саветовао
произвођачима да прате ста-
ње клипова како би видели да
ли су формирани и колико је
зрно наливено, јер се показа-
ло да су најмање стреса због
временских услова доживели
хибриди из група 400 и 500.

– Од прошле среде посма-
трамо три хибрида из групе
400 и примећујемо да сва зр-
на имају пуну величину и да
су клипови комплетно фор-
мирани, без обзира на ове
временске прилике. Дакле,
морамо се ослонити на хи-
бриде група ФАО 400 и ФАО
500. Тако ћемо имати најси-
гурнију производњу и у су-

Савет за социјално-
-економска питања
поново ће радити

На иницијативу Већа Савеза
самосталних синдиката Пан-
чева, у среду, 29. јула, одр-
жан је састанак челника те
радничке организације и ло-
калне самоуправе коју су
представљали Саша Левна-
јић, заменик градоначелни-
ка, и Сузана Јовановић, чла-
ница Градског већа. Касније
се разговорима придружио и
градоначелник Саша Па-
влов, који је раније као заме-
ник градоначелника водио
тим за преговоре о колектив-
ном уговору за комунални
сектор.

Миланко Бодирога, пред-
седник ВССС Панчева, изја-
вио је да су теме састанка
биле наставак колективног
преговарања, обнова соци-
јалног дијалога у институ-
ционалној форми и судбина
панчевачких предузећа која
су у приватизацији.

Две стране постигле су
договор о обнови рада ло-
калног Савета за социјално-
-економска питања, чије је
функционисање замрло на-
кон што је пропао први по-
кушај преговора репрезен-
тативних синдиката и ло-
калне самоуправе о колек-

тивном уговору за панче-
вачке комуналне фирме.
Састанци Савета биће одр-
жавани сваког последњег
петка у месецу.

Поред тога, саговорници
су се споразумели о динами-
ци преговора за склапање
колективних уговора код по-
слодаваца за комунални сек-
тор, те да започне преговара-
ње о таквом акту за запосле-
не у Градској управи, а да бу-
ду убрзани они за културне
установе који су у току.

Самостални синдикати и
локална власт договорили
су да убудуће размењују ин-
формације о десет панче-
вачких предузећа која су у
поступку продаје. Реч је о
„Петрохемији”, „Азотари”,
Индустрији стакла Панчево,
„Утви авио-индустрији”,
„Панчевцу”, РТВ Панчеву,
те пољопривредним фирма-
ма „Војводина” из Старчева,
„Долову”, „Омољици” и „Се-
ме Тамишу”. Слободан Ко-
стић и Милан Ивовић, пред-
седници синдиката „Утве” и
„Азотаре”, који су и чланови
председништва Већа сиди-
ката Панчева, обавестили су
врх локалне власти о разго-
ворима обављеним у Мини-
старству привреде и Агенци-
ји за приватизацију чија је
тема била судбина двају
предузећа.

СИНДИКАТИ И ЛОКАЛНА ВЛАСТ

Обнављање дијалога

литет и лоше ће утицати на
крајњи производ.

Он је рекао да је соја фор-
мирала до 10 спратова ма-
хуна и зауставила даље цве-
тање. Навео је како се та
биљка чува од сунца и висо-
ких температура затвара-
њем листова да би спречила
испаравање, па јој је и само
наоблачење и захлађење до-
вољно да настави с налива-
њем зрна.

Шећерна репа је максимал-
но развила свој корен, те не
би требало да трпи штету од
суше. Изгубила је засад само
доње листове, а највећа опа-
сност може да јој прети од по-
јаве циклоспоре. Сунцокрет
сушу не осећа, јер је у фази
сазревања.

Гаралејић је оценио да је
киша која ја пала у понедељак
увече на овом терену само
освежење, јер пет до седам
литара воденог талога по ква-
дратном метру не може
озбиљније поправити количи-
ну влаге у земљи.

Пшеница је ове године од-
лично родила, јер је, према
подацима Института „Та-
миш”, просечан род у овом
делу јужног Баната био из-
над 6,5 тона по хектару, а на
појединим газдинствима је
прелазио и девет тона, што
је рекордна жетва за по-
следњих 15 година. О томе
ће Богдан Гаралејић опшир-

није причати у наредном
броју „Панчевца”.

Уз то је и тренутна цена
хлебног жита добра, јер от-
купљивачи овогодишњи род
плаћају 17 и више динара за
килограм. Чињеница да се у
јавности не могу чути уоби-
чајене жалбе ратара на цену
пшенице можда је најбоља
потврда берићета.

ОДЛИЧАН РОД ПШЕНИЦЕ

Берићетно!

Панчево се спрема за европске пољопривредне фондове



Покрет горана и центар во-
лонтера Панчево почео je
реализацу пројекта „Чишће-
ње градског дела Тамиша и
излетишта Бела стена на Ду-
наву”. Партнер на овом про-
јекту је ЈКП „Хигијена”. Реч
је о спровођењу низа акција
у наредних неколико месе-
ци на Тамишу и Белој стени
ради заштите приобаља и
повећања пловности реке.
Тиме ће се превентивно де-
ловати на очување извори-
шта градске пијаће воде,
што је од круцијалног зна-
чаја за све становнике Пан-
чева и неких насељених ме-
ста која се снабдевају водом
из градског водовода.

Анализом стања на тере-
ну уочено је да се уз сплаво-
ве и пловне објекте налази
много наплавина и пловног
наноса, који отежавају
пловидбу Тамишем. По-
сле изливања реке из ко-
рита и по њеном повлаче-
њу на појединим делови-
ма обале и шеталишта

концентришу се значајне
количине пластичних кеса,
ПЕТ амбалаже, стаклених
флаша, гума и сл. Сведоци
смо велике посете купача на
Белој стени, али и велике
количине отпада на плажи
које за собом остављају не-
савесни посетиоци.

Овај пројекат ће допри-
нети ефективнијем решава-
њу наведених проблема
кроз редовне акције ску-
пљања смећа на воденим
површинама, на плажама
на Тамишу и Белој стени,
шеталиштима, излетишти-
ма и спортским теренима
покрај Тамиша. Идеја је да
се у ове акције укључи што
више удружења, волонтера
и грађана.

М. Ј.

Покрајински секретар за
енергетику и минералне си-
ровине мр Ненад Станковић
потписао је у уторак, 28. јула,
уговоре с корисницима сред-
става Секретаријата за енер-
гетику и минералне сирови-
не, на основу јавног конкурса
за суфинансирање реализа-
ције пројеката штедљиве
унутрашње расвете у јавним
установама и jавног конкур-
са за суфинансирање реали-
зације пројеката повећања
енергетске ефикасности у
објектима јавне намене.

Бесповратна подстицајна
средства добиле су јавне
установе образовања, науке,
културе, физичке културе,
ученичког и студентског
стандарда, здравствене за-
штите, социјалне заштите,
друштвене бриге о деци, со-
цијалног осигурања, здрав-
ствене заштите животиња и
јавног информисања на је-

зицима националних мањи-
на. Новац ће бити утрошен
за замену постојећих све-
тиљки штедљивим извори-
ма светлости или за замену
или набавку и монтажу си-
стема за надзор и управља-
ње расветом. На конкурс се
пријавило укупно 75 уста-
нова, а помоћ је добило 19.

Према речима надлежних
у покрајинском Секретари-
јату, циљ конкурса је да се
унапреди енергетска ефика-
сност објеката ради уштеде
енергије и да се и смање
трошкови за грејање и хла-
ђење објекта. Како кажу,
енергетска ефикасност није
превасходно штедња, већ
исти или виши комфор уз
ниже трошкове грејања или
хлађења, а коришћењем
штедљиве унутрашње расве-
те могу се постићи уштеде и
до 70 одсто. Време повратка
инвестиције је пет година.

ви. Остало је да се обратимо
њима и да очекујемо да бео-
градска Инспекција за зашти-
ту животне средине изађе на
терен и предузме неке мере.
Ово је трећа година да се ни-
шта не предузима. Тек про-
шле године смо добили при-
знање и извештај од њих да је
узрок управо на том месту. То
само по себи неће олакшати
живот грађанима Панчева.
Очекујемо да предузму мере
према фармама како би се у
наредном периоду овако не-
што спречило – објаснио је
Владимир Деља.

Све у свему, од тортуре за-
гађивача грађане је спасао ве-
тар, по ко зна који пут у по-
следњих пола века. Наравно,
проблем је то што живот гра-
ђана још увек зависи од мете-
оролошких прилика, а не од
примене еколошких закона.

– Прошле године коначно
смо добили признање и они су
утврдили као узрок фарме
ПКБ-а и манипулацију са
стајњаком. Заиста је претход-

ног викенда био немогућ жи-
вот у Панчеву од непријатних
мириса. И северозападни ве-
тар и подаци с мониторинга
указују да је реч о истој поја-

ПОНОВО НЕСНОСАН СМРАД У ГРАДУ

Фарма ПКБ-а главни кривац
Загађење нема везе
с производњом
у јужној зони

Протекле недеље грађанима
Панчева поново је муке зада-
вао несносан смрад који се
данима и ноћима ширио по
готово свим насељима. Ово
је трећа година заредом како
се понавља овај еколошки
„инцидент”. Градски већник
задужен за екологију Влади-
мир Деља тврди да извор
смрада није на територији
Панчева и да потпуно разуме
оправдан гнев суграђана. Ка-
ко је рекао, прошле године је
утврђено да је узрок ђубрење
њива на пољима ПКБ-а, а по-
што је проблем на територи-
ји Београда, наша локална
самоуправа не може ништа
да предузме.

Четвртак, 30. јул 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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Зоран
Станижан

О ЕНЕРГИЈИ

Штедљиве сијалице

Изградњом нове 
термоелектране-
-топлане у Панчеву, 
у коју ће бити уложено
око 140 милиона
евра, НИС постаје
енергетски холдинг

Уз нафту и струја

– НИС се неповратно мења.
Од националне нафтно-гасне
компаније претвара се у воде-
ћи регионални енергетски
холдинг. Поносни смо што
смо недавно, у оквиру прести-
жног Петербуршког међуна-
родног економског форума,
са „Центроенергохолдингом”,
који припада групи „Гаспром
енергохолдинг”, потписали
споразум о формирању нове
компаније – Serbskaya Gene-
raciya, која ће бити задужена
за изградњу ТЕ-ТО (термое-
лектране-топлане) Панчево,
каже у интервјуу за „Полити-
ку” Кирил Кравченко, гене-
рални директор НИС-а.

ККааддаа  ппллааннииррааттее  ппооччееттаакк
ггррааддњњее  ТТЕЕ--ТТОО  ППааннччееввоо??

– Могу да кажем да се у
овом тренутку већ приводи
крају израда потребне инве-
стиционо-техничке докумен-
тације и завршавају се измене
и допуне плана генералне ре-
гулације. Очекујемо да изград-
ња почне већ половином 2016,
а пуштање у рад је планирано
за почетак 2019. године.

Реч је о гринфилд инвести-
цији, што значи да крећемо у
изградњу потпуно новог по-
стројења. Тиме ћемо обезбеди-
ти додатно запошљавање висо-
ко квалификованих стручњака
у Србији. Циљ нам је да омогу-
ћимо стабилно снабдевање то-
плотном и електричном енер-
гијом, не само за Рафинерију
нафте у Панчеву већ и за наше
партнере у овом граду. На тај
начин ћемо истовремено пове-
ћати нашу ефикасност, док ће-
мо вишак електричне енергије
пласирати на тржиште.

ККооллииккаа  јјее  вврреедднноосстт  ииннввеессттии--
цциијјее  ии  ккааккоо  ћћее  ТТЕЕ--ТТОО  ррааддииттии??
ККоојјии  ћћее  ггаасс  ттрроошшииттии  ––  ддооммааћћии
ииллии  иизз  ннееккиихх  ддррууггиихх  ииззввоорраа??

– Одобрена вредност прве
фазе инвестиције процењује
се на око 140 милиона евра.
Највећи део инвестиције обез-

ДРУГИ ПИШУ: „ПОЛИТИКА”

ПРВИ КИЛОВАТ-САТИ ИЗ ГАСА 2019.

бедиће „Гаспром енергохол-
динг”. ТЕ-ТО Панчево ће по
технолошким и еколошким
карактеристикама бити први
пројекат те врсте у Србији.

Капацитет термоелектране
износиће 140 МW, што је по-
ређења ради довољно за снаб-
девање струјом око 160.000
просечних домаћинстава. По-
стоји могућност повећања ка-
пацитета у другој фази овог
пројекта, уколико Азотара по-
каже интересовање. У том
случају вредност инвестиције
достигла би 183 милиона
евра, а капацитет 208 МW.

Што се тиче порекла гаса
који ће се користити, још од
прве идеје о изградњи ТЕ-ТО
Панчево предвиђено је да го-
риво за будућу термоелектра-
ну буде комбинација домаћег
и куповног гаса.

ККааккоо  ссее  ииссппллааттии  ссаа  ооввоомм  ццее--
нноомм  ггаассаа  ппррааввииттии  ТТЕЕ--ТТОО  ии  ккоо--
ллииккоо  ћћее  ккоошшттааттии  ссттрруујјаа  ппрроо--
ииззввееддееннаа  иизз  ггаассаа  уу  ТТЕЕ--ТТОО??

– ТЕ-ТО Панчево ће бити
високо ефикасно енергетско
постројење. Имаће комбино-
вану производњу топлотне и
електричне енергије и анализе
су показале да је овај пројекат
исплатив. Што се тиче цене по
којој ће се продавати елек-
трична енергија коју буде про-

изводило будуће постројење,
засад могу само да кажем да
ћемо понудити цену која ће
бити конкурентна на тржишту.

ММоожжееттее  ллии  ннаамм  рреећћии  ннеешшттоо
ввиишшее  оо  ккооммппаанниијјии  ссаа  ккоојјоомм
ННИИСС  ууллааззии  уу  ооввуу  ппррииччуу??

– Наш партнер у овом по-
слу је „Гаспром енергохол-
динг”, ћерка фирма „Гаспро-
ма”. Ова компанија управља
производним компанијама
Групе „Гаспром” у области
електроенергетике. Они посе-
дују и управљају са више од 80
електроцентрала укупног ка-
пацитета од око 38 GW. При-
мера ради, све земље бивше
Југославије имају капацитет у
производњи електричне енер-
гије од око 21,7 GW.

СС  ооббззиирроомм  ннаа  ттоо  ддаа  ссттее  ннаајјаа--
ввљљииввааллии  ддаа  ННИИСС  шшииррии  ссввоојјуу
ооссннооввннуу  ддееллааттнноосстт  ннаа  ппррооиизз--
ввооддњњуу  ссттрруујјее,,  ккоојјее  јјоошш  ппрроојјеекк--
ттее  иизз  ооббллаассттии  ееннееррггееттииккее  ммоо--
жжееттее  ддаа  ннаајјааввииттее??  ИИммааттее  ллии  уу
ппллааннуу  ддаа  ууссккоорроо  ккррееннееттее  ии  ссаа
ииннввеессттиицциијјааммаа  уу  ввееттррооппаарркк??

– Као што сам већ истакао,
наша трансформација у енер-
гетску компанију подразумева
стално разматрање нових про-
јеката у области производње
електричне енергије, али је
још рано изаћи с конкретним
предлозима. Ми смо већ из-

градили 13 малих електрана
на нафтним и гасним пољима
у Србији. Радимо на 12 гео-
термалних бушотина. Разма-
трамо тренутно још седам ве-
ћих и мањих пројеката из
области енергетике.

Оно што могу да откријем је
да смо у својим развојним
плановима предвидели и ула-
гања у обновљиве изворе енер-
гије. То укључује управо из-
градњу ветропаркова и ту је у
нашем фокусу изградња ве-
тропарка на локацији План-
диште. Ипак, ту све не зависи
само од нас, већ је један од
кључних предуслова за даљи
наставак активности на овом
пројекту доношење одговара-
јућих прописа од стране држа-
ве у области откупа електрич-
не енергије произведене из
обновљивих извора. Успеси
наше компаније и реализаци-
ја свих великих пројеката не
би били могући без подршке
оба наша акционара, како „Га-
спром њефта”, тако и Владе
Србије, и очекујемо да ће сви
услови ускоро бити испуњени
и да ће НИС успешно настави-
ти да развија и овај пројекат
из области енергетике.

Текст преузет 

са сајта „Политике”

НОВИ EKO-ПРОЈЕКАТ

Чишћење Тамиша

У прошлом броју Панчевца,
на првој страни, у тексту
„Панчевци да се смрзавају
или да пређу на струју или
гас?!”, у реченици „Јавна је
тајна да се у Енергани и да-

ље, као енергент користи
чврсто гориво (не тако че-
сто)”, направљена је елемен-
тарна грешка. Реч чврсто
требало је да стоји под зна-
цима навода, али је грешком

објављена без знака интер-
пункције. Наиме, НИС у
свом погону Енергана, поред
гаса користи и неке друге
енергенте, па је несмотрено-
шћу аутора, алузија на нееко-

лошке енeргенте, добила са-
свим другачији смисао.

Редакција листа се изви-
њава грађанима због нена-
мерне грешке из прошлог
броја.

ИСПРАВКА ТЕКСТА ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Кирил Кравченко, генерални директор НИС-а



Деветогодишњи дечак Вла-
димир Ђорђевић, који болу-
је од цисте на мозгу, и њего-
ва породица након контроле
на турској клиници „Аџи
Бадем”, вратили су се у
Панчево с лошим вестима.
Наиме, турски стручњаци
утврдили су да се дететово
здравствено стање погорша-
ло те да због ризичности ни-

је могуће сада извршити
операцију. Влади су лекари
повећали дозу лека који сад
пије и увели му нови меди-
камент, а контролу заказали
за годину дана.

Дечаков отац Синиша
Ђорђевић није очекивао
овако лоше резултате посеб-

но што је последња контро-
ла у Панчеву, извршена у ју-
ну, показала да је стање на
мозгу непромењено. Он је
подсетио да су дијагнозе за
све болести од којих пати
деветогодишњи дечак (епи-
лепсија, тумор на бубрегу,
проширење хипокомпуса на
срцу, циста на мозгу) поста-
вљене у иностранству. Вла-

дина терпија је изузет-
но скупа, те молимо
све добре људе да по-
могну породици Ђор-
ђевић донацијама. Та-
кође, породица и даље
сакупља новац за опе-
рацију која ће морати
да буде урађена када
дечаково стање буде
стабилно. Влади мо-
жете помоћи слањем
празне СМС поруке на
број 7427 (цена пору-
ке је 100 динара и ва-
жи за све мреже). На
распологању су и до-
наторске кутије у свим
објектима Апотеке
Панчево, а новац мо-
жете уплатити и на ра-
чун Владиног тате Си-

нише Ђорђевића: 340-
32110017-94, код „Ерсте
банке”, с назнаком „помоћ
за Ђорђевић Владимира”.
Уплате се могу вршити и из
иностранства: ибан
РС35340000003216654566,
СИФ-код је ГИБАРС22 за
Владимирово оздрављење.

Пројекат под називом „Пут ка
родној равноправности у гра-
ду Панчеву”, у организацији
Женске мировне групе и уз
подршку Савета за родну рав-
ноправност Скупштине града
Панчева, почео је да се спро-
води прошлог месеца. Реч је о
програму који је подржао по-
крајински Секретаријат за
привреду, запошљавање и рав-
ноправност полова као под-
стицај невладином сектору у
афирмацији родне равноправ-
ности.

У оквиру пројекта у Град-
ској управи 29. и 30. јуна одр-
жане су радионице у којима су
учествовале чланице Женске
одборничке мреже, представ-
нице Тима за израду Акцио-
ног плана Града Панчева за

побољшање положаја жена и
родне равноправности, чија је
израда у току, и невладин сек-
тор. Како је објаснила за наш
лист Милица Тодоровић,
председница Савета за родну
равноправност, на састанцима
се разговарало о темема из
области родне равноправно-

сти, а учеснице су дошле и до
нових идеја.

Према речима наше саговор-
нице, циљ пројеката јесте израда
Акционог плана и успостављање
родне буџетске линије, у оквиру
градске касе, из које ће бити из-
двојена средства за унапређива-
ње родне равноправности.

Током израде Акционог пла-
на Града Панчева за побољша-
ње положаја жена и родне рав-
ноправности, која траје две го-
дине, одржано је неколико јав-
них расправа, организоване су
фокус групе, а прилику да из-
разе своје потребе имали су и
представници институција и
установа, као и грађани и гра-
ђанке Панчева.

Милица Тодоровић је изја-
вила да је документ у фази уса-
глашавања с документима и да
је за тај посао неопходна струч-
на подршка запослених у град-
ским секретаријатима, али да
је она изостала. Она очекује да
би Акциони план могао да буде
усвојен до краја године. Наша
саговорница је истакла да су
жене највише дискриминисане
приликом запошљавања, у
области здравства и да немају
довољно информација о својим
правима у свакој области жи-
вота. Савет за родну равно-
правност поднео је неколико
иницијатива градским већни-
цима за унапређивање положа-
ја жена, као што је, на пример,
обезбеђивање стана за социјал-
но становање жена које су пре-
живеле насиље.

Упоређивање пацијената
које свакодневно прегледа-
мо у амбуланти наше слу-
жбе са онима којима указу-
јемо помоћ на терену најве-
роватније би неупућеног
посматрача навело на за-
кључак да имамо две разли-
чите радне јединице с раз-
личитим профилом пације-
ната. Ова збуњујућа ситуа-
ција се може илустровати
разлозима које пацијенти
наводе када закуцају на на-
ша врата: „Цео дан сам била
на послу и сад имам време-
на за лекара”, „Дете је доби-
ло терапију, али ништа му
није боље”, „Хтео бих да се
темељно прегледам у бол-
ници”, „Притисак ми месе-
цима варира, дајте ми упут
за интернисту”. Наши запо-
слени потроше много вре-
мена и енергије у објашња-
вању да ноћ није време за
рутинске амбулантно-спе-
цијалистичке прегледе и
дијагностичке процедуре,
већ искључиво прилика да
се помогне особама којима
је здравствено стање озбиљ-
но нарушено, а живот дове-
ден у питање.

Наравно да ће увек бити
пацијената чије су субјек-
тивне тегобе много веће не-
го што то објективан пре-
глед показује. Таквима не

можемо замерити бригу за
сопствено здравље. Ипак,
постоји потреба за непре-
кидним истицањем чиње-
нице да квалитет здравстве-
не заштите у великој мери
зависи од рационалног тро-
шења постојећих ресурса. У
супротном, сви ћемо бити
незадовољни.

Рад на терену сасвим је
другачија прича. Изненад-
ни срчани застој, мождани
удар, политрауматизовани
пешак, бициклиста или во-
зач аутомобила, психија-
тријски пацијент опасан по
себе и околину, повреде на-
стале употребом ватреног и
хладног оружја и још мно-
штво ситуација које су у
опису рада ургентних еки-
па. Истовремено, ту је и ве-
лики број старијих, непо-
кретних и пацијената с ма-
лигним болестима, ослоње-
них на помоћ наше службе.

Како би и овај текст остао
у духу здравственог просве-
ћивања Панчеваца, понови-
ћемо неколико актуелних
савета. Алергијске реакције
на убод инсеката у највећој
мери се решавају хладним
облогама на месту убода уз
евентуалну употребу корти-
костероидних и антихиста-
минских масти. Вожња ау-
томобилом у граду брзином
од 50 км на час и изнад те
брзине буквално значи раз-
лику између живота и смр-
ти. Пешак ударен при тој
брзини има велику шансу
да преживи, а возач прили-
ку да правовремено одреа-
гује. У супротном озбиљне
последице су неминовност.
Бициклистима још једном
скрећемо пажњу на чиње-
ницу да пешачки прелаз ни-
је наставак бициклистичке
стазе и да се он прелази ис-
кључиво тако што се бицикл
гура поред себе.

Ноћ није време 
за рутинске прегледе

ХХИИТТННАА  ППООММООЋЋ

ХРОНИКАХРОНИКА8

ТЕШКИ УСЛОВИ ЗА РАД И ЛЕЧЕЊЕ НА ОЧНОМ ОДЕЉЕЊУ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

КУПАЊЕ У ЗНОJУ И ДРУГЕ МУКЕ
Недостају 
еркондишни 
и опрема

Лекара довољно,
проблем материјал
за операције

Због великих врућина, на Оч-
ном одељењу Опште болнице
последњих недеља је неиздр-
живо јер у згради која се про-
стире на 1.200 квадратних
метара постоји само шест
клима-уређаја. Најврелије је у
болесничким собама и амбу-
лантама, па је тешко и паци-
јентима и запосленима. Срећа
је да у чекаоници, која прими
свакога дана између сто и сто-
педесет људи клима-уређаја
има, али их нема у болеснич-
ким собама. У само једној од
њих шест постоји расхладни
уређај, али ни у једној од шест
амбуланти га нема, као ни у
дечјој амбуланти, лекарским
кабинетима и собама. У опе-
рационионој сали постоји
клима, али слабо хлади јер су
током операција стерилизато-

преко потребно јесте пери-
метар који се користи за од-
ређивање ширине видног по-
ља који је један од основних
апарата у офталмологији.
Такође, неопходан нам је и
апарат за одређивање оштри-
не вида – истакла је начел-
ница.

На операцију за четири године
Наша саговорница је објасни-
ла и због чега се на операцију
катаракте чека четири године,
а на листи чекања тренутно се
налази преко 1.600 људи.

– Откад је пре две године
РФЗО преузео набавку сочива
које користимо за операције
катаракте добијамо веома ма-
ли број меких сочива. Про-
шле године нам је одобрено
600 сочива, али је испорука
почела тек почетком ове го-
дине и то тако што на три ме-
сеца добијамо одређену коли-
чину. Број људи се стално по-
већава и ми никако не може-
мо да смањимо број пацијена-
та. Када је Општа болница на-
бављала сочива, радили смо
700 операција годишње, а ла-
ни смо оперисали 400 пације-
ната.

Према речима наше саго-
ворнице, због предугог чека-
ња на операцију катаракте са-
зревају и пацијентима вид
знатно слаби, те се они који
не виде даље од три метра
примају као приоритети. Ве-
лики је број и младих, радно
способних људи који морају
на операцију, па им лекари
излазе у сусрет и оперишу их
у разумном року.

попуцали су зидови и плафони,
под се слеже. Услови за рад и
лечење су веома лоши, а угро-
жени су и пацијенти и запосле-
ни. Иако лекара има довољно
(девет), недостаје опрема и ма-
теријал за рад.

– Имамо само два компле-
та инструмената за операци-
ју и они се стално стерилишу
и хабају. Прошле године до-
били смо један комплет од
Градске управе, али то није
довољно. Оно што нам је

амбулантама и веома нам је
тешко да радимо у таквим
условима – објаснила је др
Мирослава Вранић, начелни-
ца Очног одељења.

Први донатори
Она је додала да су се током
протеклог викенда јавили до-
бри људи и донирали клима-
-уређаје. Петар Андрејић ку-
пио је један апарат који ће
бити постављен у болесничку
собу, а и чланови Удружења
крајишника расположени су
да поклоне болници расхлад-
ни уређај. Начелница каже
да им добро дошла још нај-
мање три уређаја, које би по-
ставили у амбуланте 4 и 5 ко-
је су спојене и у две собе за
пацијенте.

Поред „клима”, у Очној бол-
ници још штошта недостаје.
Зграда у којој се налази одеље-
ње саграђена је после Другог
светског рата, а последњи пут је
адаптирана 1990. године. Отад
није улагано ни у објекат ни у
опрему. Намештај је пропао,

ЛОШЕ ВЕСТИ ИЗ ТУРСКЕ

Наставак Владине
борбе с болешћу

Четвртак, 30. јул 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 

Општа болница Панчево до-
била је 45.893.760 динара за
набавку медицинске опреме
у оквиру конкурса Управе за
капитална улагања Аутоном-
не Покрајине Војводине за
финансирање и суфинанси-
рање пројеката у области
здравствене заштите. Како
смо сазнали од др Небојше
Тасића, директора Опште

болнице, одлука о обезбеђи-
вању средстава још није сти-
гла у ту установу, али се зна
на шта ће новац бити потро-
шен.

– Планирано је комплетно
опремање операционог блока
јер је опрема коју користимо
стара 40 година. Поред апара-
та, неопходно је купити и но-
ве операционе столове, светла

и пратећу опрему – истакао је
Тасић.

Он је додао да је у току још
један конкурс покрајинског
Секретаријата за здравље на
којем је та здравствена уста-
нова учествовала. Затражено
је око 20 милиона динара, ко-
ји ће бити искоришћени за
адаптацију крова изнад Хи-
руршког блока.

НОВАЦ ОД ПОКРАЈИНЕ ЗА ПАНЧЕВАЧКУ БОЛНИЦУ

Опремање операционог блока

У чекаоници је пријатна температура, али је непријатан призор

Страну припремила 

Ивана 
Предић

Пише: 
др Мирослав Тепшић

ККЛЛИИММАА  ИИММАА  ННАА  ССВВИИММ  ООДДЕЕЉЉЕЕЊЊИИММАА

Како смо сазнали од др Небојше Тасића, директора Опште

болнице Панчево, стање с клима-уређајима у установи је за-

довољавајуће. На свим одељењима клима-уређаја има, али

се они повремено кваре. Од 200 расхладних апарата, коли-

ко их има у Општој болници, установа је купила две трећине

њих, a остатак је добијен из донација. Према Тасићевим ре-

чима, у току је набавка четири клима-уређаја, који ће бити

постављени у операциону салу, централни хируршки хол, на

Одељење ортопедије и у портирницу.

ННАА  ППРРЕЕГГЛЛЕЕДД  ЗЗАА

ММЕЕССЕЕЦЦ  ДДААННАА

Због годишњих одмора на

Очном одељењу ради ма-

њи број лекара. Ипак, над-

лежни тврде да се на први

преглед чека, као и обично,

до месец дана, a контроле

се заказују у року од два до

три месеца.

ри стално укључени и загре-
вају просторију.

– У једној соби за пацијенте
имамо расхладни уређај, али
и када је неки кревет празан
ми најчешће не можемо да га
попунимо јер су у другим со-
бама особе које болују од од-
ређених запаљенских процеса
и не могу да се мешају од опе-
рисаним пацијентима. Изу-
зетно је топло и у собама и у

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА У ЗАВРШНОЈ ФАЗИ ИЗРАДЕ

Равноправност – тема о којој треба да се прича



Транспорти додатно
оптерећују Службу

Већ дуже време Служба хитне
медицинске помоћи Дома
здравља Панчево суочава се с
великим проблемима у раду
како због мањка броја запо-
слених тако и због отежаног
функционисања на терену с
обзиром на дотрајала возила.
Тренутно у возном парку Хит-
не помоћи има десет саните-
та, али је готово половина за
расходовање.

– Четири возила су прешла
око 400.000 километара, што је
јако много и они ће морати
ускоро да буду повучени из во-
зног парка. Од преосталих
шест возила скоро свакога дана
се деси да једно није у употре-
би због квара, тако да се најви-
ше користе три возила која су
малтене стално у употреби.
Имамо и четири реанимобила,
који задовољавају критеријуме
за помоћ акутно угроженим па-
цијентима – скенира стање др
Мирослав Тепшић, начелник
Службе, и додаје да је прошле
године набављен један санитет,
а локална самоуправа обезбе-
дила је новац за још једно вози-
ло које треба да буде купљено
ове године.

Међу санитетима има и
оних који су стари по пет-
-шест година, али и дванае-
стогодишњака. Сви санитети,
осим возила којe служи за
превоз пацијента на хемодија-
лизу, имају „климе”, али због
прeоптерећености често дола-
зи до кварова.

Наш саговорник је нагласио
да се из године у годину пове-
ћава број транспорта од Оп-
ште болнице Панчево до бео-
градских клиника, што додат-
но оптерећује Службу. Начел-

ник сматра да тај проблем мо-
же да се реши на следећи на-
чин:

– Болница би морала да
има бар један санитет са еки-
пом, како би нас колико-толи-
ко растеретила. Ми као ур-
гентна служба покривамо и
ургентне интервенције на
подручју града и сав интерхо-
спитални транспорт, што фи-
зички не можемо да постигне-
мо. Неке мање општине, као
што су Сомбор, Зрењанин и
Суботица то су решиле на тај

начин. Мислим да је неопход-
но да се то уради што пре јер
ускоро нећемо моћи све да
постигнемо.

Због великог броја позива,
техничари и лекари су у веома
незавидној ситуацији. Наиме,
када нема довољно возила,
они морају да одређују прио-
ритете, односно да одлуче где
ће прво да пошаљу возило
Хитне помоћи. У тим ситуаци-
јама, како каже Тепшић, прво
се збрињава пацијент који је у
стану или на улици јер је у
болници он поред лекара и ко-
лико-толико је збринут.

У протеклој недељи Служба
хитне медицинске помоћи
обавила је 210 транспорта у
локалу, према Београду и ба-
њама, што износи око 30
дневно. Међутим, тај број је,
према речима др Мирослава
Тепшића, много већи у дру-
гом делу године, када нису ак-
туелни годишњи одмори. У
поменуту статистику не улази
одвожење пацијента на хемо-
дијализу, теренска терапија и
друго. Важно је истаћи и чи-
њеницу да, према правилнику
Министарства здравља, Слу-
жба треба да има 29 возача, а
тренутно их је запослено два-
десетчетворо.

И. П.

Припадници Министарства
унутрашњих послова у ко-
ординацији с Вишим тужи-
лаштвом у Панчеву откри-
ли су у околини Вршца иле-
галну лабораторију за узга-
јање марихуане у вештач-
ким условима, због чега су
ухапшене три особе из Вр-
шца, саопштила је у среду,
29. јула, полиција.

Пронађене су 24 стабљике
канабиса висине од 70 до
150 центиметара чија се

вредност процењује на око
милион динара. У саопште-
њу се додаје да су због посто-
јања основа сумње да су по-
чинили кривично дело нео-
влашћена производња и ста-
вљање у промет опојних
дрога ухапшени Д. Р. (1990),
Д. П. (1984) и Г. В. (1991),
сви из Вршца. Они се терете

да су адаптирали једну ви-
кендицу и у њој инсталира-
ли електронску и другу
опрему како би створили ве-
штачке услове за гајење ка-
набиса.

Полиција је навела да се
ова тројица Вршчана сум-
њиче да су у претходном пе-
риоду починили и кривична
дела као што су разбојни-
штво, неовлашћена произ-
водња и стављање у промет
опојних дрога, тешка крађа

и напад на овлашћено слу-
жбено лице.

Њима је одређена мера
задржавања до 48 сати, а то-
ком тог периода биће приве-
дени надлежном тужила-
штву у Панчеву да дају иска-
зе, пише у саопштењу поли-
ције.

Д. В.

У прошлом броју нашег ли-
ста питали смо вас како уте-
ћи пролазности, а за два на-
ша читаоца или читатељке
који су најкреативније одго-
ворили на ово питање „Пан-
чевац” и издавачка кућа
„Вулкан издаваштво” при-
премили су по један приме-
рак књиге „У једном трену”
Гијома Мусоа.

Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:

„Бегом у сећање.”
064/1792...

„Утећи од пролазности је
лако, довољно је постати по-
литичар.” 062/8183...

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

Издавачка кућа „Лагуна”,
наградиће два аутора нај-
креативнијег одговора на
питање у којим ситуацијама

љубав и лојалност могу да
парирају сировој моћи. Они
ће освојити по један приме-
рак књиге „Неимаров ше-
грт” Елиф Шарак.

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

„Кад нађемо заклон у ску-
тима те сирове моћи.”
063/8109...

„У ситуацији кризе и бес-
парице љубав и лојалност
родитљском дому и мами-
ној кухињи парира сировој
моћи Запада.” 060/8760...

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.

СУМЊА ДА СУ У „ПЕТРОХЕМИЈИ” ТРОВАНИ ПСИ

ПОТРЕБАН ДОКАЗ, ЗА САДА 
БЕЗ ОБДУКЦИЈЕ 
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жење „Љубимци” и поднело
пријаву. На основу налаза ин-
спекције, уколико се утврди
да су тврдње о тровању тачне,
о свему се обавештава поли-

Луталице треба
ухватити,
стерилисати и
вакцинисати

Нису проблем
животиње, већ људи

Редакцији „Панчевца” се оба-
тило Друштво пријатеља жи-
вотиња „Љубимци” тврдећи да
је у кругу „ХИП–Петрохемије”
у протеклих неколико дана
под сумњивим околностима
угинуло око десетак паса.
Председник удружења Иван
Курајов каже да су сумње
оправдане јер руководство те
фабрике није баш позитивно
реаговало на њихов предлог
да се пси који се налазе у кру-
гу „Петрохемије” ухвате, сте-
рилишу, вакцинишу и врате.

– Рафинерија већ спроводи
овај програм, пошто се у сва-
кој фабрици налазе животи-
ње. Пре месец дана смо орга-
низовали састанак с представ-
ницима фабрика јужне зоне,
на којем смо покушали да
убедимо и преостале две фа-
брике да почну са стерилиза-
цијом. Представник „Петро-
хемије” тврдио је на састанку
да пси угрожавају процес у тој
фабрици и да је било најбоље
када су се животиње убијале
ватреним оружјем. Досад, бар
колико ја знам, није се дого-
дило да пас угрози безбедност
процеса. Оно што нама буди
сумњу да су пси отровани је-
сте и чињеница да је на са-
станку представник „Петро-
хемије” рекао да „нешто мора
да се уради”, да пси не могу
бити враћени у фабрику и ето
„урадили су” – каже Курајов.

Запослени у фабрици кон-
тактирали су са „Зоохигије-
ном” и пријавили да су прона-
шли два мртва пса, што нам је
у овој служби и потврђено. Да
би се тровање паса доказало,
потребно је да се изврши об-
дукција тела на Војномеди-
цинској академији. Обдукција
се врши по налогу ветеринар-
ске инспекције којој је Удру-

тврдила је да су уклоњена само
два леша, али да се у овом слу-
чају неће радити обдукција, јер
утврђивање узрока смрти неко
мора да плати, а у државним
фондовима нема опредељених
средстава за ове намене. Она је
додала и да су запослени рекли
инспекцији да неке њихове ко-
леге доводе псе у фабрику, те
да је поред самосталног уласка
луталица и ова чињеница ути-
че на повећање њиховог броја.
Након надзора инспекција је
проследила пријаву МУП-у,
који ће поступити у складу са
својим надлежностима.

У жељи да добијемо реак-
цију на тврдње Удружења
„Љубимци” и одговоре на на-
ша питања поводом овог слу-
чаја контактирали смо и са
службом за односе са јавно-
шћу „ХИП–Петрохемије”. Ре-
кли су нам да ће, због годи-
шњих одмора надлежних који
могу да нам дају жељене ин-
формације, свој став изнети у
следећем броју нашег листа.

Н. Урошевић

– Досад животиње нису би-
ле проблем, све до тренутка
када су неки од запослених
почели да их злоупотребљава-
ју. Закључили су да може лако
да се заради, као у случајеви-
ма наводних напада на улици.
Пас некога уједе или огребе и
онда дотични тражи од пред-
узећа да му се исплати одште-
та. Мени је јасно да се руко-
водство „Петрохемије” упла-
шило да се лажирање напада
не омасови и неко не тужи
фабрику, али сматрам да ово
није начин. Ми смо им на са-
станку лепо објаснили да ће
се утврдити који су пси агре-
сивни, а да ће се остали сте-
рилисати и вратити. Међу-
тим, и поред свега нисмо баш
наишли на позитивну реакци-
ју код представника „Петро-
хемије” – истиче Курајов.

У Републичкој ветеринар-
ској инспекцији кажу да су по
пријави изашли на терен и
утврдили да у кругу фабрике
борави око 40 паса. Инспек-
торка Љубица Пантелић по-

АКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ И ТУЖИЛАШТВА

Нађена лабораторија
с канабисом

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Лојалан маминој 
кухињи

ПРОБЛЕМ С ВОЗИЛИМА У СЛУЖБИ ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ

Готово половина санитета за расходовање

ПОДРШКА ИНКЛУЗИЈИ ДЕЦЕ

Новац за набавку 
наставних средстава

Градско веће је на седници
одржаној у уторак, 21. јула,
између осталих тачака при-
хватило текст Уговора о до-
дели средстава Граду Панче-
ву од стране Центра за соци-
јалну политику Београд, у
оквиру пројекта Канцеларије
УНИЦЕФ-а у Србији под на-
зивом „Унапређивање про-
фесионалне подршке у зајед-
ници – важан корак у инклу-
зији деце”. Новац ће бити ис-
коришћен за набавку прила-
гођених наставних средстава
и технологије, обезбеђивање

подршке образовним, здрав-
ственим и социјалним уста-
новама ради прилагођавања
услова за децу са сметњама у
развоју. Секретаријат за јав-
не службе и социјална пита-
ња Панчево извршио је сни-
мање потреба установа у гра-
ду за врстама подршке ин-
клузији, а Интерресорна ко-
мисија ће одредити приори-
тете. Након потписивања
Уговора средства ће бити
уплаћена на наменски рачун
Града.

И. П.

Није се догађало да пас угрози безбедност процеса, каже Курајов

Мени је јасно да се
руководство „Петрохе-
мије” уплашило да се
лажирање напада не
омасови и неко не ту-
жи фабрику

ција и тужилаштво. Курајов
каже да је информације са ко-
јима је изашао у јавност добио
од радника, што су му саоп-
штили и да су неки од лешева
закопани у фабричком кругу,
што такође није дозвољено.
Наш саговорник додаје да за-
право у целој овој ситуацији
нису проблем пси већ људи.



Живот у Америци и
Енглеској

Панчево је град који може да
буде поносан на успешне мла-
де људе и резултате које су по-
стизали на досадашњим так-
мичењима. Економска школа
„Паја Маргановић” ове годи-
не испратила је троје матура-
ната Миљану Милетић, Јова-
ну Пругинић и Марка Вигње-
вића, који су успели да се ис-
такну својим знањем из оп-
ште културе и информисано-
сти и тако за своју школу
обезбеде место међу шест нај-
бољих образовних установа у
Војводини. Поред тога, иза
сваког од њих кријe се po јед-
на занимљива животна прича.

Њихово знање, способност
и тимски рад запажени су на
такмичењу „ФИМЕК награђу-
је знање”, које Факултет за
економију и инжењерски ме-
наџмент у Новом Саду орга-
низује већ шест година за све
матуранте Војводине. Такми-
чење је почело 23. марта и
трајало је месец дана. За то
време су ученици из 45 војво-
ђанских школа показали своју
информисаност и знање из
опште културе, али и колико
познају кључне елементе
предузетништва. Поред пита-
ња имали су и задатке у који-
ма су доказивали компетен-
цију у решавању пословних
проблема. Иако нису успели
да освоје неко од првих места,
за Миљану, Марка и Јовану

ПОРОЧНИ ЖИВОТ ОПАНЧАРА АЛЕКСЕ
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Положај шегрта није се ни-
шта променио. „Шта је то би-
ти шегрт”, приметио је духо-
вито Новак Радонић, „то сва-
ки зна: воду носити, суде пра-
ти, децу шикати и забављати,
го и бос по мразу ићи, кукуру-
зе копати, руковедати, врћи,
брашно сејати, у ладној соби
спавати, поњавом се и лети и
зими покривати, доцкан лега-
ти и рано устајати, буве и сте-
нице ранити итд. Ето то вам је
отприлике његово занимање!”

Вековима је Панчево, услед
свог повољног географског по-
ложаја, било чувена трговачка
варош препуна занатлија свих
врста, надалеко чувених мај-
стора, несташних шегрта и го-
лобрадих калфи испуњених
сновима о брзом отварању са-
мосталних занатских радњи,
доброј заради, угледу и богатој
женидби. Давали су граду по-
себну слику тада модерног за-
натства и трговине јер су зна-
ње стицали широм Европе и
преносили савремена достиг-
нућа. Били су учлањени у сво-
ја еснафска одељења и запо-
чињали су борбу за своја пра-
ва, углед и част занатлијa.

Али да кренемо редом, она-
ко архивистички.

Године 1794. Панчево је,
спајањем двеју општина (срп-
ске и немачке), проглашено
Слободним војним комуните-
том. Магистрат на челу с гра-

била су на немачком и српском
језику. Обе редакције се налазе
у истој књизи и датум на крају
немачког текста је 1. јануар
1795. Правила имају 16 члано-
ва. У њима се види да занатли-
је стварају еснаф да би ограни-
чили број произвођача, да би
регулисали квалитет и кванти-
тет производње и прописали
услове рада калфама и шегрти-
ма. Правила за калфе – „Арти-
куле за калфе” имају 21 члан и
регулишу права и обавезе кал-
фи и висину казне за одређене
преступе. На крају текста нала-
зи се датум 3. март 1795.

Носиоци и власти и култур-
ног живота у Панчеву били су
грађани. Грађанска права
уживали су, у првом реду, тр-
говци и занатлије, а сем њих
чиновници у државној и варо-
шкој служби, људи с вишим
квалификацијама, као лекари,
професори и адвокати. Ови су,
пак, морали молити да им се
призна грађанско право. 

Да неко постане грађанин,
морао је имати кућу и бавити
се неким корисним послом,
на пример, трговином или за-
натом, а изнад свега тога мо-
рао је бити непорочан и има-
ти заслуге за град.

На допис Магистрата 30.
августа 1831. полиција одго-

ЗАПИСИ/ДРУШТВО

вара да се не слаже да се пи-
варском мајстору Јозефу Гај-
геру подари грађанско пра-
во, пошто је тек пре неколи-
ко година примљен у оп-
штинску заједницу, још није
стекао заслуге за град, не по-
седује обавезне ватрогасне
реквизите, а поред тога кућа
и гостионица су му покриве-
не трском.

А сад, једна занимљивост из
18. века.

Опанчарски калфа Алекса
Никшић 22. августа 1797. го-
дине моли Магистрат да му се
изда опанчарско мајсторско
право и да му се дозволи др-
жање шегрта и калфи. На
предлог полиције Магистрат
је одбио молбу због Алекси-
ног порочног живота!

Да ли можете данас то да
замислите?! Алекса је веро-
ватно добро изучио опанчар-
ски занат, јер, у то време, се
не би ни усудио да тражи мај-
сторско право да опанчарски
занат није озбиљно изучио.
Али, по забелешкама полици-
је Алекса води порочан жи-
вот. Нисмо успели да сазнамо
да ли је реч о кафани, коцки,
швалерацији... или некој дру-
гој порочној гадости!

Али... Алекса је морао да
сачека још мало!

ПАНЧЕВЦИ У ПОСЕТИ ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИКУ

Чувајући традицију
градимо будућност

Председница панчевачког
ГО Удружења Краљевина
Србија Радмила Мрдовић
посетила је 14. јула Краљев-
ски двор, где ју је примио
Њ. к. в. престолонаследник
Александар II Карађорђе-
вић. Повод за овај сусрет
био је престолонаследников
рођендан, који је на Кра-
љевском двору свечано обе-
лежен 17. јула.

Том приликом Радмила
Мрдовић је престолона-
следнику уручила поклон –
графику под називом „Бео-

град је слика”, аутора Вука
Вучковића, који је такође
Панчевац, иначе докторанд
на Факултету ликовних
уметности у Београду. Упу-
ћујући комплименте за гра-
фику младог сликара Вуч-
ковића и изражавајући же-
љу да већ на јесен поново
посети Панчево, престоло-
наследник је рекао да је
образовање којe студенти
стичу на нашим факултети-
ма изузетно и да би један од
најважнијих задатака тре-
бало да буде да млади и ви-
сокообразовани људи оста-
ну да живе и стварају у Ср-
бији.

Захваљујући на рођен-
данским честиткама које му
је госпођа Мрдовић упутила
у име ГО Удружења Краље-
вина Србија, престолона-
следник је додао да људи у
Србији још увек немају нај-
јаснију слику о томе шта је
парламентарна демократи-
ја и да је то основни разлог
због којег на парламентарну
монархију као државно уре-
ђење гледају као на једно-
влашће и деспотизам. Мо-
дерне европске парламен-
тарне монархије, међутим,

својим свеколиким економ-
ским напретком и политич-
ком стабилношћу доказују
управо супротно.

Према речима Радмиле
Мрдовић, Србију чека још
много напорног рада како
би бољитак био приметан.
Неопходан нам је, пре све-
га, помак у смислу негова-
ња традиције, па самим
тим и националног само-
поштовања, што би резул-
тирало зрелијим и образо-
ванијим политичким ка-
дром, мудријом диплома-
тијом и економским на-
претком Србије.

Г. В. 

EКОНОМСКА ШКОЛА МЕЂУ ШЕСТ НАЈБОЉИХ У ВОЈВОДИНИ

Три ђака – понос града

доначелником представљао је
првостепену власт, Генерална
команда у Темишвару друго-
степену, а Дворски ратни са-
вет у Бечу трећестепену (све
до развојачења Границе 1872).

Приликом оснивања Кому-
нитета у Панчеву је било 829
породица, и то: 189 занатлиј-
ских, 49 трговачких, док су
остале биле земљорадничке.

Нови Комунитет бројао је
4.588 становника. С рангом
Слободног војног комунитета
Панчевци су обавезани да
своје занатлије уједине у
еснаф, те им је цар 11. јуна
1794. године даровао еснаф-
ске привилегије, које су 9. но-
вембра исте године свечано
публиковане. „Тог дана је, по
старом обичају, пет волова
испечено, вино и хлеб су де-
љени становништву и на крају
се играло на Главном тргу.
Ове привилегије су подарене
с том наредбом, да се све за-
друге, које ће се у Банату још
оснивати, имају као филијале
панчевачкој подвргнути”.

Дворски ратни савет је 12.
новембра 1794. године, путем
Генералне команде у Теми-
швару, упутио Панчеву пра-
вила за мајсторе и калфе.

Правила за мајсторе под на-
зивом „Артикуле за мајстори”

РЕАГОВАЊЕ НА ТЕКСТ „НА ГЛАВИ 

СТАНОВНИКА”, „ПАНЧЕВАЦ” БРОЈ 4619

Лаж и слобода
Људи који имају елемен-
тарно образовање о важним
животним појмовима знају
да је лаж супротан појам од
истине и слободе, а тиме и
демократије. Изгледа да ау-
тор текста „На глави ста-
новника”, који је објављен у
вашем листу прошле неде-
ље, у рубрици „Коментари”,
то не зна. Зато, по Закону о
штампи, тражим да се обја-
ви мој деманти на писање
тог простачког поимања
слободе.

Прво, све што се налази у
том тексту је ноторна лаж
која се везује уз моје име.
Пре свега, није „циркус” на-
стојање да се оснује било
која Академија наука и
уметности, а Скупштина
Војводине, која је основала
ту Академију, није то учи-
нила без научних разлога.

Друго, нису чланови те
Академије „кловнови” и
„медиокритети”, како их
назива аутор тог криминал-
ног текста. Треба само виде-
ти који су то значајни ства-
раоци у науци, па се пости-
дети такве врсте „слободе”
која се граничи с  примити-
визмом.

Треће, нисам предлагао и
образлагао потребу оснива-
ња ВАНУ да бих постао њен
академик, него зато што ви-
ше стотина година систем
образовања, науке, културе
и уметности на тлу Војводи-
не има потенцијале за осни-

вање и такве институције
која би сабирала, водила и
неговала научне и уметнич-
ке вредности овог друштва,
којима би се сви нормални
људи поносили.

Четврто, никада нисам по-
кушавао на било који начин
да постанем члан САНУ, ни-
ти ме је САНУ у томе спреча-
вала. То је велика лаж.

Пето, називати професо-
ре универзитета и докторе
разних наука, чланове те
Академије „медиокритети-
ма”, примитивно је и увре-
дљиво.

То што сам идеју оснива-
ња Академије искључиво с
научне позиције и потребе
образлагао и подржао може
само код ситних политика-
ната да изазива зебњу и мр-
жњу. Тај документ постоји у
Скупштини Војводине и из
њега се могу видети побуде
и циљеви оснивања такве
установе. Све друго је лаж
коју измишљају браниоци
својих привилегија, укључу-
јући и оне који имају „сло-
боду” писања свих врста ла-
жи. Право је свих да се с
тим не слажу, али није пра-
во да то неслагање изража-
вају лажима и тврђењима
које никада није изговорила
она група људи који се име-
нују у том лажном тексту.

С поштовањем,
проф. др Драгољуб 

С. Живковић
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као и то да са осамнаест годи-
на говори више језика. Тако-
ђе, има искуства са животом у
иностранству преко курсева
језика које је похађала у дру-
гим земљама. Тако је и упо-
знала друге културе. Миљана
је испричала да је при упису
на универзитет морала да убе-
ди њихово руководство да је
заслужила да буде њихов уче-
ник и успела је у томе.

Марко је преко стипендије,
коју додељује америчка амба-
сада, провео годину дана на
фарми у Канзасу, где је пома-
ло и радио. Док је тамо бора-
вио, имао је прилику да се
упозна с њиховим системом
школовања, градом, културом
и начином живота. Како ка-
же, лако се прилагодио и ис-
такао је да му се највише до-
пало то што је систем школо-
вања тако уређен да могу да се
бирају предмети, као и то што
се људи не интересују за по-
литичка дешавања, па то ути-
че на чињеницу да је атмос-
фера много лепша.

За разлику од својих друга-
ра, Јована је решила да остане
у Србији, заврши Економски
факултет и настави да се бави
писањем песама.

Другарство које је произа-
шло као резултат припрема
за такмичење траје и даље.
Тренутно планирају да се
укључе у акцију и помогну
оцу Тијане Јурић да настави
хуманитарни рад и тако скре-
ну пажњу јавности на насиље
над децом. А. Б.

пласман међу шест најбољих
школа био је велики успех.

– Припреме нам је отежало
то што смо се први пут сусре-
ли с предметима које нисмо
имали у школи, као што су би-
ологија, право, екологија, ме-
дицина – рекао је Марко.

Миљана је додала да је ово
такмичење за њу значило про-
ширење знања, док је Јовани
учешће на њему помогло да
изађе из школске рутине и
упозна се са општим предме-
тима који се не обрађују у
стручним школама каква је и
економска. Све троје су се
сложили да им је најзначајни-
ји тренутак на такмичењу био
када су успели да буду бољи
од ђака школе из Руме, која је
двоструки победник на овом
надметању.

Психолог Анастасија Сла-
вица Ћосовић већ шест годи-
на спрема ученике економске
школе за ово такмичење. Она
је рекла да се још није срела с
толико мотивисаном и амби-
циозном децом.

– Деца су се и ван школе
спремала, без имало сујете,
тимски су решавала задатке.
Они су веома скромни и одго-
ворни, што се најбоље видело
у тренуцима када сам им је
задавала задатке да сами раде
и, што је најважније, сви су
лепо васпитани – нагласила је
Анастасија.

Оно што Миљану издваја од
њених вршњака јесте упис на
универзитет Оксфорд Брукс,
најбољи модерни факултет у
Енглеској, смер Пословни ме-
наџмент и француски језик,



Иако је парола нашег рукомет-
ног клуба свих ових година да
радимо, а не да причамо, овог
пута морамо да се огласимо и
реагујемо на саопштење „Две-
ри” из прошлог броја „Панчев-
ца”, које је обиловало потпу-
ним неистинама, те је неко на-
мерно покушао да дискредиту-
је најбољу организацију и
бренд који постоји у Јабуци –
мушки рукометни клуб.

Када смо 2001. године до-
шли на чело клуба, он се так-
мичио у Српској лиги и био на
ивици пропасти, без организа-
ције, без играча, без тренера,
млађих категорија… За крат-
ко време успели смо да га ста-
билизујемо, направимо план
и програм, организацију,
школујемо своје тренере,
оформимо све селекције и да
створимо имиџ клуба који је
препознатљив широм Србије,
а и ван њених граница.

Клуб се 2005. године пласи-
рао у Другу савезну лигу.
Освојено је мноштво пехара,
медаља, титула првака Војво-
дине у млађим категоријама,
победници смо многих дома-
ћих и међународних турнира.
Направили смо препознатљи-
ву школу рукомета која је из-
недрила многе репрезента-
тивце у млађим категоријама.
То све је резултирало пласма-
ном у Прву лигу Србије ове го-
дине, што је историјски успех
за наше место. Успех је још
већи, ако се зна да већину ти-
ма чине играчи који су пони-
кли у нашем клубу.

Све ово не би било могуће
да клуб није чинила компакт-
на организација и успешан
рад Управног одбора на чијем
су се челу смењивала три
председника, која су легално
изабрана на Скупштинама ру-
кометног клуба.

Упоредо с преузимањем
клуба, преузели смо и уговор
и обавезу о руковођењу спорт-
ском халом, који је начињен
1998. године између МЗ Јабу-
ка и РК-a Јабука. Све ово вре-
ме смо се одговорно и дома-
ћински понашали и поштова-
ли све одредбе уговора. Право
на дневне термине има основ-
на школа, а приоритет и бес-
платне термине имају клубо-
ви из нашег места са свим сво-
јим селекцијама. Водимо ра-
чуна о редовном одржавању,
чистоћи, поправкама и све
што захтева вођење оваквог
једног објекта.

Свих ових година у којима
руководимо халом, мимо ре-
довних обавеза и одржавања,
успели смо својим ангажова-
њем и уз помоћ школе, МЗ Ја-
бука, Града Панчева и покра-
јинског Секретаријата за
спорт да направимо ресторан
у хали; урадимо колектор за
соларну енергију са 300 лита-
ра бесплатне воде за купање;
реновирамо комплетан кров
изнад хола; уведемо грејање у
дворану и свлачионице; оспо-

собимо просторију за терета-
ну и канцеларију с компјуте-
ром, интернетом и ТВ-ом;
потпуно реновирамо купати-
ла у свлачионицама; постави-
мо столице на трибинама;
обезбедимо скелу, нове голо-
ве, машине за прање подова и
неколико пута окречимо ком-
плетну халу с пратећим про-
сторијама.

Већ су потписани уговори с
Градом о замени комплетне
расвете у хали, као и с покра-
јинским Секретаријатом о на-
бавци најсавременијих справа
за теретану. У овој години је у
плану и израда пројектне до-
кументације за завршетак
свлачионица које недостају.

Халу смо у два наврата пре-
пуштали јавном комуналном
предузећу на руковођење, те
су је они поново враћали нама
због немогућности да њоме
руководе.

Али, како то обично бива у
нашем народу, очигледно је да
некоме успех и одговорност
изузетно сметају и неки желе
да сруше све оно добро што се
годинама градило и радило.

СЕЛО
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Нови председник јабучке
Скупштине МЗ Сободан Илић
рођен је 1969. године и отад
непрекидно живи у Јабуци..
Већ двадесет година запослен
је у Градској управи Града
Панчева, а сада је шеф одеље-
ња техничке службе. Досад
није имао неких већих поли-
тичких искустава; члан је
Српске напредне странке због
тога што, како каже, верује
добрим намерама премијера
Вучића.

Разлоге прихватања те во-
лонтерске али одговорне функ-
ције Илић види у следећем:

– Неизмерно волим Јабуку
и стало ми је да напредује
крупним корацима, а мислим
да могу много да помогнем
будући да сам упућен на бит-
не људе у Градској управи.
Прихватио сам позив људи из
Месног одбора да се кандиду-
јем, иако нисам ни слутио да
ћу добити највише гласова на
свом бирачком месту. А тек
када сам позван у Градски од-
бор странке није ми било ни
на крај памети да ћу бити
предложен за место председ-
ника месне скупштине.

Одмах на почетку затекли
су га велики проблеми...

– Пре свега ситуација с во-
доснабдевањем је тешка јер
ни двадесетак дана пре мог
доласка нисмо имали готово
никакав притисак у цевима.
Разлог је то што су, од могу-
ћих шест бунара, радила су са-
мо три, а да не причамо о то-
ме колико људи залива баште.
По ступању на функцију инси-
стирао сам да се обратимо
ЈКП-у „Водовод и канализа-
ција” како бисмо на реверс до-
били пумпу за бунар у парку,

који није радио више од две
године. У међувремену је пу-
штен и пети бунар, па је стање
с притиском у цевима неупро-
диво боље, а верујем да више
не бисмо имали никаквих не-
воља када би прорадио и ше-
сти. Радници из ЈКП-а „Вод-
ком” заменили су готово све
водомере и треба очекивати
да ускоро почне наплаћивање
по кубику. Тада се појединци
неће бахато расипати водом,
као досад када се паушално
плаћало. Прикључак на град-
ски водовод, нажалост, не оче-
кујем ускоро. Што се канали-
зације тиче, надам се да ћемо,
у садејству с Домом „Срце у
Јабуци”, успети да, преко
европских фондова, добијемо
новац за остатак посла – из-

градњу главног колектора и
система за пречишћавање от-
падних вода – каже први чо-
век Јабуке.

Илић размишља и о дру-
штвеној надградњи...

– Рукометаши предвођени
чувеним Жикицом Милоса-
вљевићем осветлали су нам
образ, а на нама је да им по-
могнемо, макар тако што ће-
мо им омогућити олакшице
при коришћењу хале. Добре
резултате бележи и Ловачко
друштво „Змај”, па је Скуп-
штина МЗ Јабука донела од-
луку да им се уступи земљи-
ште на утрини код „скеле”,
како би тамо направили стре-
лиште. Тренутно имамо кризу
у фудбалском клубу, у којем
не могу да изаберу председ-

ника. Тражимо неко соломон-
ско решење, попут тога да
клуб привремено води пето-
члани колективни орган – на-
води Илић.

Илић је свакодневно акти-
ван у Месној заједници, а по-
ред редовних обавеза, у току
су припреме за сеоску славу
Свети Илија.

– Припремамо богат кул-
турно-уметнички програм, а
на последњој седници донели
смо и одлуку да ђаку генера-
ције поклонимо златник. Што
се редовних обавеза тиче, по-
следњих дана грађани с пра-
вом негодују јер тешки ками-
они ШИК-а, извлачећи целу-
лозу с Тамиша, уништавају
наше коловозе. На ту тему
смо имали конструктиван са-
станак с представницима по-
менуте фирме и градским
челницима, па верујем да је
решење на помолу. Кад смо
код реке, морам да похвалим
удружење „Наш Тамиш”, које
се ових дана, заједно с руко-
меташима и људима добре во-
ље, бацило на уређивање при-
обаља. С тим у вези, волео бих
кад бисмо довели у ред три
сеоске плаже, како би људи
могли безбедно да се купају –
гласно размишља председник
јабучке месне скупштине.

Илић каже да никада не би
могао да замисли живот негде
другде – због пријатеља, ком-
шија, суграђана, као и због ре-
ке. Има и чамац, али и врло
мало времена да у њему ужива.

Ипак, није изостао када је
требало да својом моторном
тестером помогне приликом
поменутог чишћења обале ура-
сле у жбуње...

Ј. Филиповић

СВИМ СРЦЕМ ЗА НАПРЕДАК СВОГ МЕСТА

РЕАГОВАЊЕ НА ТЕКСТ „ЧИЈА ЈЕ ЈАБУЧКА ХАЛА?”, „ПАНЧЕВАЦ”, БРОЈ 4619

Домаћински и одговорно – само тако знамо

Доловачки Дом културе по-
светио се у последње време
пре свега раду с децом. За ма-
лишане су током распуста
организоване креативне ра-
дионице, а могли су да им се
придруже и они најмлађи ко-
ји још нису пошли у школу.

Почев од априла уприли-
чене су радионице за децу
основношколског узраста, а
досад их је било укупно се-
дам. Школарци су учество-
вали у сређивању и украша-
вању парка у центру села.
Садили су цвеће и фарбали

жардињере, плели ивањ-
данске венчиће. Говорило
се и о саобраћају; активно
су учествовали на концер-
тима и летњим дешавањи-
ма, а прикључиће се и акту-
елној манифестацији „У
смирај дана”.

И клинци и клинцезе од
три до шест година могли
су ове године да прикажу
своју креативност кроз за-
нимљива дружења. Долово
још увек нема вртић, али
некако се превазилази
свест о томе да најмлађе
чувају бабе и деде. Најмла-
ђи су кроз цртање, певање,
писање и интеракцију с вр-
шњацима развијали своју
креативност. Податак да је
све почело са десетак мали-
шана, а сад их има преко 30
говори да је овај вид друже-

ња и те како наишао на
одобравање како деце тако
и родитеља. Популарно на-
зване дружионице одвијају
се засад једном недељно.
Бесплатне радионице воде
Јована Радоњин и Лидија
Анкуцић Божић.

Дружионице уместо
вртића

У оквиру Летњег програма
Дома културе Качарево, 24.
јула одржан је трећи изузетно
атрактивни „Лудус фест”. У
претходне две године на тој
манифестацији биле су пред-
стављене култура и традиција
Индије и Кине, а ове године
на ред је дошла Куба, егзотич-
на и нама пријатељска земља.
Према речима директорке
Дома културе Марије Јевић,
за следећу годину планира се
представљање Русије.

Сама реч „лудус” је латин-
ског порекла и означава одмор
од тешког рада уз игру и теле-
сно вежбање. Стога није ни чуд-
но што је први део фестивала,
који је почео у 17 сати, органи-
зован на СРЦ-у „Језеро”, уз вре-
ле звуке салсе која је много-
бројну публику подигла на но-
ге. Наступио је познати салса
бенд из Београда „Салса и пун-
то”, који предводи чувени Раул
Пулидо Сандовал, уз пратњу
неколико плесних парова из
школе „Salsa Cubana” из Панче-
ва. Гости „Лудуса” могли су да

уживају уз егзотичне кубанске
коктеле „Coffеe Shop-а”, који
ради на качаревачком језеру.

Други део фестивала почео
је у 20.30 на летњој сцени До-
ма културе, на којој је уприли-
чено вече кубанске културе и
традиције. На изузетно добро
посећеној трибини говорили
су гости из Друштва српско-
-кубанског пријатељства из
Београда – др проф. Љиљана
Богоев Седлар, секретар дру-
штва Зорица Добријевић Да-

бић и потпредседник друштва
Свето Добријевић, осветлив-
ши, свако на свој начин, живот
и прилике на Куби. Приказана
су и два краћа документарна
филма, који промовишу лепо-
ту Кубе и њену револуцију.

Ваља напоменути да је фе-
стивал организован уз подр-
шку Удружења српско-кубан-
ског пријатељства и да је обо-
страна жеља да се та сарадња
продуби и настави.

З. Т. П.

ЛЕТЊИ ПРОГРАМ

Куба у Качареву

Господо, ако мислите да не-
што успешно можете да води-
те и да организујете, немамо
ништа против, само изволите,
бар у Јабуци има објеката у
центру села који стоје празни
и пропадају и не служе ниче-
му сем што представљају ру-
гло и срамоту. Засуците рука-
ве и радите и покажите се на
делу, немојте трошити енер-
гију на друге. О спортистима
на сву срећу има ко да мисли.

С поштовањем,
УО РК Јабука

Освежење након врелих
летњих дана Доловци су
могли да потраже на платоу
испред своје културне уста-
нове у вечерњим сатима уз
лаке звуке тамбураша, тра-
диционални фолклор или
неку трибину.

У петак, 24. јула, прире-
ђен је целовечерњи концерт
фолклора. Програм су отво-
рили најмлађи, окупљени у
дечји клуб, који су химном
поздравили присутне. За-
тим се, такође песмом,
представила женска певач-
ка група фолклорног ансам-
бла Дома културе, да би им
се потом на сцени придру-
жили и мушкарци не би ли
заједно одиграли неколико
пригодних кореографија. У
међувремену су се предста-

вили и малишани из КУД-а
„СМ Чигра”. На сцени су се
смењивали малишани и већ
формирани играчи, а пу-
блика их је све наградила
великим аплаузом.

Из богатог летњег програ-
ма треба издвојити вече ста-
роградске музике у изведби
„Банатских кицоша” 17. јула,
активно учешће у организа-
цији манифестације „Ивањ-
ско цвеће” с почетка месеца,
у оквиру којег је било приче
и песме о Долову у изведби
Мирослава Жужића, Зорана
Ротара и Петра Павлова уз
пратњу тамбураша.

Наставак доловачког кул-
турног лета биће опет у зна-
ку концерата и наступа јед-
не рок групе.

Н. Р.

Концерти тамбураша
и фолклора



Наступају Нађ и Крумес

У недељу, 2. августа, у 19
сати, у Изабинском про-
стору Културног центра
биће изведена представа
„Седам капија Тебе”, коју
редитељ Урош Јовановић
тренутно припрема с гру-
пом наших суграђана. Реч
је о младим људима који су
се одазвали на Јованови-

ћев позив да волoнтерски,
за 48 сати (пет дана по пет
сати и дванаест минута)
направе позоришну пред-
ставу, инспирисану Брех-
товим идејом о томе да је
једина права уметност она
која није плаћена и ствара-
ју је уметници који нису
плаћени за то.

У „Малој галерији” се као и
обично добро продају књиге
из популарне психологије, а
поред потражње за делима
Лујзе Хеј, читаоци се радо
опредељују и за публикације
њеног ученика одавде – Сини-
ше Убовића. Од домаће књи-
жевности најтраженији су ро-
мани Моме Капора и роман-
сирана биографија Мике Ан-
тића „Сутрадан после детињ-
ства” Немање Ротара.

И у књижари „Ризница”, у
Улици војводе Радомира Пут-
ника, овог лета се најбоље
продаје лакша литература.
Међу најтраженијим аутори-
ма је Федерико Моча с њего-
вим љубавним причама под
насловом „Тај тренутак сре-
ће”, затим ту су и Гијом Мусо,
Нора Робертс, Сидни Шелдон,
Аманда Квик... Како је при-
метила Снежана Кундаковић,
власница књижаре „Ризница”,

УУММЕЕССТТОО  ТТЕЕЛЛЕЕККССАА

Четири председника Сје-
дињених Америчких Др-
жава страдала су у разли-
читим временским раздо-
бљима на различитим ме-
стима. Међутим, шта ако
су сва четворица убијена
из истог разлога – ставке у
америчком Уставу која
крије више него изненађу-
јућу тајну?

Бивши тајни агент Ко-
тон Малон спречава поку-
шај убиства актуелног
председника. Када се упу-
сти у истраживање тајног
друштва које је организо-
вало атентат, Малон ће
схватити да његова потра-
га сеже много даље – све до
мистерије убистава прет-
ходних америчких лидера
и разлога нестанка две
странице званичног устав-
ног документа сачињеног
на тајном састанку Сената
1793. године. Место на ком
су скривене странице наве-
дено је у шифрованој пору-
ци Томаса Џеферсона коју
нико досад није успео да
растумачи. Пред Малоном

и његовом шармантном
пријатељицом Касиопејом
Вит налази се нимало лак
задатак. У узбудљивој трци
с временом мораће да про-
нађу документ и спрече
последице које ће уследи-
ти ако било ко други буде
бржи...

Следи своје срце. Оно те
ретко кад одведе на погре-
шну страну. Размишљање
је оно што нас одведе у не-
вољу.

Четвртак, 30. јул 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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Наредног четвртка, 6. авгу-
ста, од 21 сат, у дворани
„Аполо”, двојица џез виоли-
ниста из Панчева – Јожеф
Нађ и Филип Крумес, поно-
во ће, после годину дана,
наступити заједно пред сво-
јим суграђанима. Нађа и
Крумеса, поред класичног
музичког образовања и

успешних каријера, повезује
и модеран приступ виолини
и наравно љубав према Пан-
чеву, што је њихов главни
мотив за овај наступ. Они ће
свирати у пратњи бенда који
чине Александар Ђорђевић
(гитара), Александар Боро-
јевић (бас гитара) и Душан
Гњидић (бубањ).

„Џеферсонов кључ”
Стивa Бериja

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, 5. августа, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питањa:
„Да ли треба следити срце или разум? Због чега?”, награ-
дићемо по једним примерком књиге „Џеферсонов кључ”
Стивa Бериja. Имена добитника ћемо објавити у наредном
броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари
„Вулкан”.

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

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Гијом Мусо уместо
Халеда Хосеинија 
и Ел Џејмс 
(„50 нијанси – сива”)

Поред светских 
бестселера, тражени и
популарна психологија
и књиге о здрављу

За разлику од прошлог лета,
Панчево је сада сиромашније
за једну књижару. Као што је
познато, зимус је без превише
буке престала да ради најста-
рија од свих у граду, „Радова”
књижара на Корзоу. Друга
промена односи се на пресе-
љење „Мале галерије” КЦП-а
у већи и адекватнији простор
у оквиру Културног центра
Панчева. Све у свему, Панчево
је још увек град са четири
књижаре, што је изнад просе-
ка у односу на друге српске
градове (изузев Београда и
Новог Сада). Обишли смо их и
од вредних књижара и пи-ар
менаџера сазнали који су на-
слови најтраженији овог лета.

Џејмс Патерсон и Федерико Моча
Према речима Виолете Благе
из књижаре „Мала галерија”,
генерално, ситуација с потра-
жњом није се много промени-
ла у односу на прошлу годину.

– Међу муштеријама има
много Панчеваца који живе у
иностранству и они најрадије
бирају домаће ауторе и публи-
кације о историји и природ-
ним лепотама Србије. Веома
су тражене такозване књиге за
плажу, кримићи Сиднија
Шелдона, романи Џејмса Па-
терсона, посебно његови „Да-
ни лова”, сви романи Гијома
Мусоа, Норе Робертс и других
аутора – каже Виолета Блага.

ШТА СЕ ЧИТА ОВОГ ЛЕТА

ЛАКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ТРОПСКЕ ДАНЕ

читаоци су поново заинтере-
совани за дела Паула Коеља,
изузетно су тражене и публи-
кације Исидоре Бјелице „Спас
1” и „Спас 2”, а у тренду су и
приручници о здрављу.

Трилери, романсе, кримићи
У „Лагуниној” књижари „Дел-
фи” у „Авив парку” међу нај-
траженијим насловима је
„Свет леда и ватре” Џорџа Р.
Мартина, а реч је о уводу у
фантастичну сагу нашег доба.
Читаоци су заинтересовани и
за нови роман Тонија Парсон-
са – „Стари гробови”, трилер
(што је необично за овог пи-
сца), чији је превод на српски
објављен овог јула.

Када говоримо о домаћим
ауторима, у „Делфима” су
тренутно најтраженији „Те-
слина пошиљка” Вање Були-
ћа, затим „Осмех за сваки
дан” Јелица Грегановић и

„Кишни пси” Дејана Стојиљ-
ковића.

Нови роман Гијома Мусоа
„У једном трену” апсолутни је
бестселер у књижари „Вул-
кан” у „Авив парку”. Како је
објаснила Марија Миловано-
вић, пи-ар „Вулкан издава-
штва”, траже се и остала дела
тог аутора, посебно његов
„Централ парк”. На другом
месту је Нора Робертс („Све-
ти греси”), а њу следи и
Аманда Квик (историјска ро-
манса „Кристални вртови”).
Купци се у „Вулкану” често
опредељују и за дело „Стани-
ца једанаест” младе и веома
популарне ауторке научне
фантастике Емили Сент Џон
Мандел, која је за ту књигу
освојила награду „Артур
Кларк”. Тражен је и „Дечак
од стакла” Доната Каризија,
аутора који се прославио ро-
маном „Шаптач”.

Књига – једино што нам заиста треба

Марчело у „Аполу”
У петак, 31. јула, од 21 сат,
у дворани „Аполо” биће
одржан концерт Марка Ше-
лића Марчела – прославље-
ног музичара и писца. Он је
досад објавио пет студиј-
ских албума, два романа,
збирку разноврсних тексто-
ва, на стотину новинских
текстова и колумни.

Улазнице за овај догађај
коштају 200 динара и могу
се купити пред сам концерт
на улазу у „Аполо”.

Свирка у Амстердаму

Песнички јул
Драган Петковић, песник и
организатор Песничког мара-
тона у Јабуци, имао је читав
низ песничких активности то-
ком овог месеца. Прошлог ви-
кенда је учествовао на четвр-
том Ријечком књижевном ју-
тру, манифестацији која је ове
године окупила деветоро пе-
сника из региона. Само неде-
љу дана пре тога, 18. јула, Пет-
ковић је био гост песничке ве-

чери „Поета” на Чукарици, ко-
ју трећу годину заредом орга-
низује Удружење „Поета”, под
покровитељством београдске
општине Чукарица. Пре тога,
он је своју поезију презентовао
на Шестим петровданским пе-
сничким сусретима у Банат-
ском Карловцу, догађају који
је окупио око 40 стваралаца из
Црне Горе, БиХ (Република
Српска) и Србије.

„Маслина” 
Марије Белић Бибин

У току су припреме за објављи-
вање првог романа наше сугра-
ђанке Марије Белић Бибин,
под називом „Маслина”. Како
је рекла ауторка, због лоше си-
туације код издавача, та књига
ће првенствено бити објављена
као њен самиздат и то у елек-

тронском облику. Тај роман о
Адаму, Еви, 21. веку, љубави,
сновима и породичним одно-
сима (како се наводи у најави
издања), пратиће и изложба
слика Снежане Алексић из Но-
вог Сада, које су инспирисане
мотивима из романа.

Наш суграђанин Радован Ђе-
рић, запослен у Народном му-
зеју, освојио је другу награду –
„Сребрни сунцокрет” за филм
о Маргити, под називом „Село
у срцу града”, на недавно завр-
шеном „Жиселу” у Омољици. 

– У том филму се бавим де-
лом Панчева, чији се станов-
ници баве пољопривредом и
настоје да очувају поједине
обичаје и традиционални на-
чин живота. У њему се може
видети један процес различит
од оног у мом филму „Попи-
ке”, јер ту, на Маргити, нема
бекства од оазе, већ се у то на-

сеље досељавају људи, што до-
носи сукоб између старог и
новог, традиционалног и мо-
дерног – изјавио је Ђерић.

Поред тога, издвајамо и пр-
ву награду за фотографију на
овогодишњем „Жиселу”, која
је припала многонаграђива-
ном аутору из Иванова – Зол-
тану Бисаку, за фотографију
„Чувари”.

УСПЕШНИ НА „ЖИСЕЛУ”

Награде Бисаку и Ђерићу

Стране припремила 
Драгана 

Младеновић

Седам капија Тебе

ППААННЧЧЕЕВВЦЦИИ ССВВИИ//ССВВУУДДАА

Наш суграђанин Велибор Ни-
колић, фронтмен бенда „Bri-
gand” и некадашњи члан гру-
пе „Jewy Sabatay”, наступио је
у суботу, 25. јула, у амстер-
дамском клубу „Cave”. Он се
представио соло нумерама и
песмама са албума састава
„Brigand” и „Jewy Sabatay” и
наишао на одличне реакције

публике. Поред Николића пу-
блика је те вечери могла да
чује хрватски састав „Gone
Bald” и холандски пост-метал
састав „Nauseahtake”, с којим
је „Brigand” свирао недавно у
Београду и Суботици.

Иначе, како је рекао Велибор
Николић, „Brigand” тренутно
припрема други студијски албум.

Сутрадан после детињства
Новосадска промоција новог
издања романсиране биогра-
фије Мирослава Антића „Су-
традан после детињства”, чији
је аутор Немања Ротар, дирек-
тор Културног центра Панче-
ва, биће одржана на Новосад-
ском књижевном фестивалу
„Разговори о љубави (према
читању)”, на броду „Цепелин”,
у четвртак, 30. јула, oд 20 сати.

Аутор ће том приликом чи-
тати одломке из књиге „Сутра-
дан после детињства” и разго-
варати с публиком и критича-
рима. Поред Немање Ротара, у
програму учествују и Гојко Бо-
жовић, уредник Издавачке ку-
ће „Архипелаг”, и Ђорђе Ран-
дељ, домаћин Новосадског

књижевног фестивала. На кра-
ју књижевне вечери публика
ће моћи да погледа докумен-
тарне снимке о животу и књи-
жевности Мирослава Антића.

Награђена фотографија Золтана Бисака



сврставају је у оне најдраже и
најзначајније. И, наравно,
„Свети Георгије убива аждаху”
и улога Катарине, што је мо-
жда најбоље написана женска
улога. То је представа врхун-
ске глумачке игре, одиграна је
преко 290 пута и све то са три
шамлице и једним столом.

••  ИИззууззееттнноо  ммннооггоо  ссии  ааннггаа--
жжооввааннаа  уу  ккооммааддииммаа  ззаа  ддееццуу  ии
ттоо  уу  ннаајјееллииттнниијјиимм  ддееччјјиимм  ппоо--
ззоорриишшттииммаа  уу  ББееооггррааддуу..  ККооллии--
ккоо  ттии  ззннааччии  ттаајј  аассппеекктт  ррааддаа??
ДДаа  ллии  јјее  ллааккшшее  ииллии  ттеежжее  ггллуу--
ммииттии  ппрреедд  ддееццоомм??  УУ  ччееммуу  ссее
ккрриијјее  ммааггиијјаа  ииззммееђђуу  ттееббее  ии
ммааллиишшааннаа  уу  ппууббллиицции??

– У студенским данима по-
чињем да играм за малишане
у позоришту „Бошко Буха”, у
представама „Лепотица и
звер”, „Пинокио”, „На слово
на слово...”, затим у комаду за
тинејџере „Секс за почетни-
ке” у позоришту „Душко Ра-
довић”, а до дан-данас се за-
државам у позориштанцету
„Пуж” и играм у „Робину Ху-
ду”, „У свету постоји једно
царство”, „Пипи Краткој Ча-
рапи”... Не правим разлику
између деце и одраслих.
Играм са истом вером и по-
свећеношћу, не потцењујући
их, свесна да им управо пред-
ставе чине детињство срећни-
јим и бољим, разрешавају их
проблема и дилема, охрабру-
ју, а неког можда и заувек
опредељују.

••  ППоорреедд  ппооззоорриишшнниихх,,  ппоо--
ззннааттее  ссуу  ии  ннееккее  ттввоојјее  ууллооггее  уу
ффииллммооввииммаа  ии  ттееллееввииззиијјссккиимм
ссеерриијјааммаа..  ББууддуућђии  ддаа  ссии  ммннооггоо
ввиишшее  ооккррееннууттаа  ттееааттрруу,,  ччииннии
ссее  ддаа  ттии  ттаајј  ппооззоорриишшннии  ааннггаа--
жжммаанн  ввиишшее  ппрриијјаа??

– Још као дете сам волела
да седим у првим позори-
шним редовима да бих осети-
ла мирис костима кад глумци
истрче на сцену. Позориште
пружа катарзу. То је својевр-
сно чудо. И увек је другачије,
као ДНК уметности. Уз то,
има и митску вредност за све
оне који су присуствовали не-
поновљивом тренутку.

••  ППоојјееддииннии  ммееддиијјии  ссуу  ммннооггоо
ппаажжњњее  ппооссввееттииллии  ттввоојјоојј  ууддаајјии
ззаа  ггллууммццаа  РРааддооммиирраа  ННииккооллии--
ћђаа..  ККооллииккоо  ттии  ззннааччии  ттоо  шшттоо  ссее
ттввоојј  ииззааббрраанниикк  ббааввии  ггллууммоомм??
УУ  ккооллииккоојј  ммееррии  јјее  ттоо  ддооббрроо  ззаа
вваашшее  ппоојјееддииннааччннее  ккаарриијјееррее??

– И сама сам мислила да су
два глумца на једном месту у
једном браку превише. На
срећу, преварила сам се! Ра-
димо, делимо бриге из канце-
ларије, вежбамо толеранцију
и правимо компромисе баш
као и сви други брачни друго-
ви (осмех).

почињете све испочетка, баш
као да ништа дотад није ни
постајало.

••  ККооллииккоо  јјее  ззаа  ттввоојјуу  ккаарриијјее--
рруу  ззннааччаајјнноо  ттоо  шшттоо  ссии  ппооссттааллаа
ччллаанн  ааннссааммббллаа  „„ААттеељљееаа  221122””??
ТТоо  јјее  ббииллоо  уу  ффееббррууаарруу  22001111..
ггооддииннее..  ККааккаавв  јјее  ббииоо  ппррооццеесс
ууллаажжеењњаа  уу  ттуу  ппррииччуу??  ККооллииккоо
ссии  ббииллаа  ааннггаажжооввааннаа  уу  ппееррииооддуу
оодд  22000044..  ддоо  ттааддаа??

– У „Атељеу 212” почела
сам да играм на самој завр-
шници студија. Већ с првим
представама постајем придру-
жени члан „Атељеа 212”, као
таква улазим и у „Монографи-
ју” тог позоришта и стојим на
сцени за прославу његовог 50.
рођендана. Неописиво! Више
од части, више од привилеги-
је, значајније од свега што ми
је дотад значило.

••  ГГллууммиишш  уу  ввееллииккоомм  ббрроојјуу
ппррееддссттаавваа..  ККоојјее  ууллооггее  ии  ккоојјее
ппррееддссттааввее  ббии  ииззддввоојјииллаа  ккааоо
ннаајјббииттнниијјее  ии  ннаајјддрраажжее??  ЗЗббоогг
ччееггаа??

– Најпре, „Смртоносну мо-
тористику”, у режији Егона
Савина, у којој играм већ чи-
таву деценију. Та улога, улога
медицинске сестре Павице,
има значај првенца и доноси
ми рад с ТАКВИМ редитељем,
у ТАКВОЈ глумачкој постави,
у ТОМ позоришту. Потом бих
издвојила представу „Просла-
ва”, која је важила за једну од
најбољих представа у Београ-
ду. Сарадња са Ивом Милоше-
вић, тема представе и њено
виртуозно редитељско и глу-
мачко третирање, као и плес
са Властом Велисављевићем,

Четвртак, 30. јул 2015.

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

Два најбржа читаоца којa до среде, 5. августа, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одго-
вор на питање „Које/какве породичне тајне најтеже би-
вају откривене”, наградићемо по једним примерком
књиге „Стари гробови” Тониja Парсонсa. Имена добит-
ника ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а на-
граде 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

Недељка Неда Јовичин

Месарош, музичарка

ККЊЊИИГГАА „Лавр” Јевгенија
Водолазкина говори о томе
како је човек с даровима
истовремено човек с бре-
меном који је сразмерне
величине дару. Радња књи-
ге је смештена у средњове-
ковну Русију, али је прича
свевремена. За њу сам са-
знала на прошлогодишњим
„Мајским данима књиге”
када су је гостујући књи-
жевници издвојили као ра-
ритет међу руским књи-
жевним комадима, а Захар
Прилепин, чије бих припо-
ветке такође препоручила,
рекао је да, након што про-
чита ову књигу, човек на-
просто пожели да постане
светац.

ККООННЦЦЕЕРРТТ  Грегорија Порте-
ра (Gregory Porter) и њего-
вог четворочланог орке-
стра. Имала сам ту приви-
легију да одем на концерт у
оквиру програма последње
вечери „Мјузиколоџи фе-
стивала”, тако да утисци
још не јењавају и верујем да
ме дуго стечени спокој неће
напустити. Реч је о џез ор-
кестру са израженим соул
елементима и са акцентом
на певању. Грегори има, по-
ред невероватно топлог из-
ражаја у гласу, изузетан дар
за интеракцију. С лакоћом
и једноставношћу којом пе-
ва он отвара, опушта и при-
вија публику у свој загрљај.
Најпрецизније, у мом до-
живљају, то је било темељно
чишћење музиком.

ММУУЗЗИИЧЧААРРИИ:: На нивоу на-
шег града издвојићу двоји-
цу јер бих да укажем на до-
ступност коју слабо ценимо.

Први је виолиниста, мае-
стро Филип Крумес, о чи-
јем умећу су писали компе-
тентнији од мене, али оно
што мене увек изнова зади-
ви јесте осећај усхићења ко-
ји се догоди и пре него што
се струне додирну. Као да је
само намера довољна да се
музика створи. Други је Ба-
не Глуваков Тубаћин, вир-
туозни гитариста, компле-
тан музичар и извођач чији
наступи имају посебну ди-
мензију.

ФФИИЛЛММ „Острво” Павела
Лунгина – суштина, једно-
ставност и љубав.

ВВЕЕЖЖББЕЕ::  Потреба, па самим
тим и навика. Ради теле-
сног здравља, годинама
практикујем вежбе под на-
зивом „Пет Тибетанаца”.
Одузимају веома мало вре-
мена, а заузврат изузетно
окрепљују на свим нивои-
ма. Молитва, такође, ду-
шевног здравља ради.

Суштина, 
једноставност, љубав

Побијена породица. Масов-
ни убица на самрти. Неста-
ло дете. Детектив Макс
Вулф лови немилосрдног
злочинца улицама Лондона.

Првог дана нове године
чланови имућне породицe
убијени су у богаташком,
добро чуваном насељу на
северу Лондона, а њихово
најмлађе дете је отето.
Оружје убиства, пиштољ
којим се стока омамљује
пре клања, одводи детекти-
ва Макса Вулфа у прашња-
ви угао Црног музеја „Ско-
тланд Јарда”, посвећен
убици који је још пре три-
десет година прозван Кла-
ничар. Но, Кланичар је од-
робијао своје, сада је стар и
умире. Да ли се заиста вра-
тио у игру?

И да ли је убиство ове
срећне породице било бе-
смислени излив гнева, изо-
пачена почаст имитатора
или наручени злочин сми-
шљен да окриви самртни-
ка? Макс зна само да мора
пронаћи нестало дете и за-

уставити убицу пре него
што уништи још једну не-
дужну породицу – или док
не нађе пут до врата њего-
вог дома...

„И раније сам био љуби-
тељ Тонијевог писања, ње-
говог талента да уочи дета-
ље и због тога ме је заиста
обрадовало што је одлучио
да се опроба у новом жан-
ру. Ово је одлична књига”,
написао је Питер Џејмс.

„Стари гробови”
Тониja Парсонсa

ЛЕ(Т)ЊИ РАЗГОВОРИ: СОФИЈА ЈУРИЧАН, ГЛУМИЦА

ПОЗОРИШТЕ – ЈЕР ДОНОСИ КАТАРЗУ
Сви они који су икада одгле-
дали неке од представа у који-
ма игра наша суграђанка Со-
фија Јуричан добро знају о ка-
квом је раскошном глумач-
ком таленту реч. Она за „Пан-
чевац” говори о својим поче-
цима, путевима који су је до-
вели „до дасака које живот
значе”, непоновљивости и ле-
поти позоришне илузије, та-
ленту и раду, слави и нашим
предрасудама о њој...

Софија Јуричан се недавно
вратила из Сарајева са снима-
ња популарне ТВ серије „Луд,
збуњен, нормалан” (о чему ће,
због уговорених обавеза, са
Софијом бити речи тек по
емитовању серијала), стална
је чланица „Атељеа 212” и
игра у нашим водећим дечјим
позориштима.

ППААННЧЧЕЕВВААЦЦ::  ММоожжеешш  ллии  ннаамм
рреећђии  ннеешшттоо  оо  ппррввиимм  ггллууммаачч--
ккиимм  ккооррааццииммаа??  ШШттаа  јјее  ббииллоо
ппрреессуудднноо  ддаа  ссее  ооппррееддееллиишш  ззаа
ггллууммуу??  ККааддаа  ссии  ппррееллооммииллаа  ддаа
ттоо  ббууддее  ттввоојј  жжииввооттннии  ппооззиивв??

С. ЈУРИЧАН: Уписала сам
се на ФДУ у врело лето 2000.
године, ни сама не верујући да
се то заиста догодило. Спрема-
ла сам се да будем студент Фи-
лозофског факултета и при-
мљена сам на одсек за истори-
ју у свега неколико дана раз-
лике. Те године била сам члан
гимназијског Драмског клуба
и Драмског клуба Јасмине
Иванишевић, била сам трећа
на републичком такмичењу у
рецитовању, а још као дете сам
била део редакције Радио
Панчева, касније и ТВ Панче-
ва, играла фолклор, модеран
балет... На крају крајева, ни-
шта од тога појединачно, али и
све то заједно било је пресудно
да нешто што је било потреба,
жеља, страст и хоби постане
моја професија, животни по-
зив, опредељење...
••  ДДаа  ллии  ссии  ннееккааддаа  ззаажжааллииллаа
ииллии  ппоожжееллееллаа  ддаа  ссее  ббааввиишш  ннее--
ччиимм  ддррууггиимм??

– Не верујем да бих ишта
друго могла да радим с толи-
ко страсти, очекивања, нерви-
рања, истраживања, преиспи-
тивања, одустајања, па опет са
огромном вером и питањима:
има ли смисла, може ли лак-
ше, брже и боље... И тако за
сваку представу, пред сваку
премијеру, све се одиграва
као да су у питању живот или
смрт, изнова и изнова... Али
то је ваљда природно окруже-
ње Госпође Уметности.

••  ННее  ссааммоо  ддаа  ссии  ббииллаа  ссттууддееннтт
ггееннеерраацциијјее  ФФааккууллттееттаа  ддрраамм--
ссккиихх  ууммееттннооссттии,,  ввеећђ  ссии  22000044..
ггооддииннее  ддооббииллаа  ии  ннааггррааддуу

ФФДДУУ--аа  ззаа  ннаајјввиишшуу  ооццееннуу  иизз
ппррееддммееттаа  „„ГГллууммаа””  ии  ооссттввааррииллаа
ннаајјббоољљии  ппррооссеекк  иизз  ооссттааллиихх
ппррееддммееттаа..  ТТоо  јјее  ггооттооввоо  ннееммооггуу--
ћђее  ууккооллииккоо  ссее  ннее  ссппоојјее  ттааллееннаатт
ии  рраадд..  ШШттаа  ттии  ммииссллиишш  оо  ттооммее,,
ннаа  шшттаа  ссее  ввиишшее  ооссллаањњаашш??

– Једина ствар за коју може-
те чврсто да се ухватите како
бисте се ослободили тог стал-
ног осећаја неизвесности, који
глумца прати читав радни век,
јесте РАД. Једино он изгледа
реално, познато, стандардно,
нешто што је опипљиво, мер-
љиво, зависи од вас... Јер све,
али баш све друго је питање
околности, среће, судбине или
како већ све то називамо. Ни-
шта друго ми није ни остало
као опција него рад, од првог
часа сценских борби, који је
почињао у осам ујутру, па до
ситних сати када се завршавао
час глуме, и тако сваког дана,
без викенда и празника, на пу-
ту Панчево–Београд, на којем
сам савладала добар део тек-
стова, припремила мноштво
испита...

••  СС  ооббззиирроомм  ннаа  ттоо,,  шшттаа  ббии  ттии
ппррееннееллаа  ккааоо  вваажжннуу  ппооррууккуу
ооннииммаа  ккоојјии  ппллаанниирраајјуу  ддаа  ууппии--
шшуу  ггллууммуу??

– Глума се најчешће везује
за нешто елитно, гламурозно,
лепо и лако, где вас чекају са-
мо популарност и уживање у
слави. Све ово се у највећој
мери може подвести под „по-
грешна очекивања” и тек у
траговима можете осетити
нешто од тога. А задржава се
кратко и поново се јавља тек у
некој наредној прилици када

Софија Јуричан: Кад жеља, страст и хоби постану професија

СТРИПОВИ МИКЕ АНТИЋА

Повратак „Бате из Банaта”
Крајем прошле недеље редак-
цију „Панчевцa” посетио је
Предраг Ђурић из издавачке
куће „Rosencrantz” из Маглића
(код Новог Сада), која је недав-
но покренула часопис „Војво-
ђански стрип”, подржан сред-
ствима покрајинског Секрета-
ријата за културу и јавно ин-
формисање. Идеја је, наиме, да
у другом броју тог листа буду
објављени стрипови Мике Ан-
тића „Бата из Баната” и „Дожи-
вљаји Лале репортера”, који су

излазили у „Панчевцу” од де-
цембра 1952. до фебруара 1954.

– Мика Антић је првенстве-
но познат као песник. Ови ње-
гови стрипови прави су рари-
тет јер су објављени у време
када стрипа практично није
ни било у нашој земљи или је
постојао у рудиментарном об-
лику. Као што знамо, крајем
тридесетих година дошло је
до експлозије стрип-уметно-
сти код нас, а онда је то замр-
ло након Другог светског рата.

Мика Антић је познат и као
неко ко је поново покренуо
„Невен”, а тај часопис је од са-
мог старта објављивао домаће
стрипове – изјавио је Ђурић.

Епизода у којој се Мика Ан-
тић бавио стрипом као аутор
готово да је заборављена, а
код покретача „Војвођанског
стрипа” јавила се идеја да то
отргну од заборава. У другом
броју часописа биће презенто-
ван део Антићевих стрипова, а
постоје и тенденције да на-

редне године буду сабрани сви
каишеви Микиног стрипа и да
се од њих направи посебна пу-
бликација.

Љубитељи стрип-уметности
биће у прилици да у првом
броју часописа (који је у при-
преми) прочитају текст Мари-
је Самарџић о панчевачкој
стрип-сцени. Како је рекао
Ђурић, она је специфична, по-
себно због тога што овде цвета
алтернативни андерграунд
стрип.



Притужбе на 
„Хигијену” због 
стања на огромном
дивљем сметлишту

Договорен учестали
инспекцијски надзор
током лета

Становницима насеља Карау-
ла несносне врућине доносе
још једну муку, а то је смрад
који се шири из непосредне
близине због смећа што се
распада на старој градској де-
понији. Влајко Калкан, један
од тих људи, жалио се на више
адреса због начина на који ра-
ди депонија и услова у којима
се одлаже ђубре на њој. Он је о
томе писао свим надлежним
локалним органима, те Мини-
старству пољопривреде и за-
штите животне средине, одго-
варајућој републичкој Аген-
цији и Покрајинском  секре-
таријату за урбанизам, гради-
тељство и заштиту животне
средине.

Поменуте републичке и по-
крајинске институције су се
огласиле ненадлежнима, али
су ипак реаговале. Секретари-
јат из Новог Сада је захтев
проследио панчевачком Се-
кретаријату за екологију, а
Министарство је послало ин-
спекторку Јелену Станковић у
Панчево. Она није изашла на
терен јер не обавља надзор
над „дивљим” депонијама, ка-
ква је ова панчевачка на оба-
ли Тамиша, али је с колегама
из локалне самоуправе дого-
ворила одређене мере.

Ни локална комунална ин-
спекција није седела скрште-
них руку, већ је „Хигијени”
наложила да спроведе одгова-
рајуће процедуре како би ста-
ра депонија правила што ма-
ње штете станарима Карауле
и Горњег града.

Калкан се „Панчевцу” пожа-
лио на то да ова комунална
фирма не спроводи те мере,
јер се довезено смеће не рас-
простире и не сабија одмах ка-
ко је наложено, већ понекад и
једном у два дана, и то све ви-
ше у правцу насеља уместо да-
ље од околних кућа. Он тврди
да се површина донетог смећа
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СТАРИ ПРОБЛЕМИ СА СТАРОМ ДЕПОНИЈОМ

УСИЈАНО СМЕЋЕ 
И СТАНОВНИЦИ КАРАУЛЕ

САОПШТЕЊЕ КРАЈИШКОГ 
ДЕМОКРАТСКОГ ФОРУМА

Умирање 
на темељима ЕУ

не прска дезинфекционим
средствима, нити се прекрива
слојем инертног материјала
ради спречавања ширења не-
пријатних мириса. Калкан твр-
ди да се зато несносан смрад
од кога околно становништво
не може нормално да живи

његовим довожењем на по-
стојећу. Он је додао како од
становника тог дела Панчева
не треба више очекивати да се
стрпе до отварања депоније
на Доловачком путу, јер се то
обећава сваког пролећа и сва-
ке јесени од 2008. године.

последње посете инспектора
избио још један мањи, али је
он брзо угашен. Од тада није
пријављен ниједан нов случај.
Ђорданова је најавила да ће
следећи надзор бити обављен
до краја ове или почетка на-
редне недеље.

шири ваздухом, што је нарочи-
то изражено током ноћи.

Наш суграђанин напомиње
да се трава око депоније не
коси јер је једини тример који
„Хигијена” има за те потребе у
квару, па често долази до по-
жара, а дешава се и намерно
паљење смећа, које додатно
отежава ситуацију. Он је оце-
нио да су количине креча ко-
јим треба да се посипа ново
довезено смеће недовољне да
би се њима дезинфиковало
све што камиони дневно ту
истоваре. Калкан је посебно
нагласио да његова трудна су-
пруга свакодневно има здрав-
ствене проблеме изазване
описаним стањем депоније у
чијој близини живе.

Калкан је у преписци са ов-
дашњим надлежним секрета-
ријатом затражио затварање
старе депоније уз оцену да је
мањи проблем почети одлага-
ње смећа на недовршеној но-
вој депонији, него наставити с

Милан Глумац, помоћник
градског секретара за еколо-
гију, рекао је да је на састанку
с републичком инспекторком
пре неколико дана утврђено
да је локална инспекција
предузела законом прописане
мере, али је договорено да тај
надзор појача и обавља стално
док трају овако топли дани.
Он је рекао да би то требало да
се обезбеди какво-такво одр-
жавање депоније „која је за-
право већ педесетак година
дивље сметлиште”. Ради се о
томе да је тај објекат нелега-
лан иако постоји пет деценија.

Биљана Ђордан, шефица
одељења за инспекцијске по-
слове Секретаријата за еколо-
гију, изјавила је да је послед-
њи надзор обављен 15. јула и
нагласила да је „Хигијена”
увек спроводила наложене
мере одржавања депоније.
Она је навела да је пожар који
је Калкан помињао у допису
био у мају, та да је приликом

Она је рекла да је ситуација
врло компликована, јер „Хиги-
јена” има врло мало места за
одлагање смећа, те да се оно већ
лагерује на висини која није
безбедна, што не би смело да се
ради. Глумац је на то додао ка-
ко се овде уопште не може гово-
рити о заштити животне среди-
не, с обзиром на капацитет де-
поније, њену локацију и близи-
ну кућа. Закључио је да је у тој
констелацији немогуће спречи-
ти да непријатни мириси дођу
до околног становништва. Једи-
но решење било би затварање,
али би и тада морала да буде
урађена санација сметлишта, а
то би могло да потраје, јер нај-
већи његов део лежи на земљи
која је предмет реституције.

Јасно је да нико неће затво-
рити стару депонију док нова
не проради, али се на том
објекту стално појављују нови
проблеми наслеђени из недав-
не прошлости попут афере са
шљунком. Д. Вукашиновић

Куле ђубрета прерасле су све дозвољене еколошке границе

ЛЕТЊИ РAЗГОВОР: САША ЂЕРФИ, ПЛИВАЧКИ ТРЕНЕР

Добар рад увек донесе резултат
Каријеру направио у
иностранству

Саша Ђерфи је рођени Панче-
вац, некада пливач Динама и
члан једне од најбољих гене-
рација овог спортског колек-
тива. Присећамо се да је Ђер-
фи после средње школе упи-
сао факултет, али је убрзо од-
устао. Да генерацијски јаз из-
међу њега и родитеља не пре-
расте у отворену нетрпељи-
вост, јунак наше приче одлу-
чио је да нешто ради. Захва-
љујући позиву Симе Грегови-
ћа, некада првог оперативца
спортског Друштва „Парти-
зан” из Панчева, почео је да
обучава клинце пливању. Од-
лично му је то ишло од руке,
па га је тадашњи шеф струч-
ног штаба ПК-а Динамо Саша
Павличевић, и данас неприко-
сновени пливачки ауторитет,
позвао да води једну групу
младих такмичара.

Трајало је то неко време, а
онда, како то само живот мо-
же да испише, случајно се об-
рео у Лондону. Са сестром, ко-
ја је добила награду и могућ-

ност да поведе још једну особу
са собом, нашао се у британ-
ској престоници. Одлучио је
да се не враћа кући. Био је то
храбар потез, али, испостави-
ће се, веома важан за његову
каријеру и живот уопште.

– У почетку сам у Лондону
радио свашта, само да се пре-
живи, што се каже. Потом сам
одлучио да пробам да радим
оно што знам и мало конкре-
тузујем своју причу. Слично
као у филмовима, узео сам но-
вине, потражио огласе и про-
нашао на неколико места да
траже тренера пливања.
Аплицирао сам и позвали су
ме из три клуба. Имао сам
новца да одем само до Лутона
и тако је све почело. Са дваде-
сет шест година био сам нај-
млађи први тренер у Енгле-
ској. Остао сам тамо пуних се-
дам година. Имао сам двоје
пливача који су учествовали
на Олимпијским играма
(Атланта и Атина). Затим су
ми у пливачкој федерацији
Велике Британије омогућили
да се дошколујем у Нотингему
и стекнем потребну диплому
за рад у тој земљи, али и било

где у свету. Потом сам радио у
Питербороу. Остваривали смо
тада сјајне резултате. С обзи-
ром на то да сам тамо боравио
дуже од десет година стекао
сам право да добијем енгле-
ски пасош. Пре десетак годи-
на сам почео да радим и са ен-
глеском репрезентацијом,
оженио се и тако, на неки на-
чин, заокружио један део жи-
вота – истиче наш саговорник.

Док мисли постају речи, а
сећања навиру, Ђерфи се тру-
ди да не заборави важне људе

у развоју своје каријере, па по-
сле отпијеног гутљаја кафе
дијалог настављамо интере-
сантним детаљима.

– Могу рећи да је нека пре-
кретница у овоме што радим
настала када је Бил Свитнам,
познати аустралијски пливач-
ки стручњак, почео да води
британско пливање. Направио
је систем како да се тренери
усавршавају у сваком смислу.
Та прича је трајала две годи-
не, а на крају тог, да кажем
курса, ти можеш да одабереш

било који клуб на свету, да та-
мо одеш и стекнеш додатна
знања. Наравно, треба аргу-
ментовано да објасниш зашто
желиш баш тамо да идеш и
каква специфична знања тамо
можеш да стекнеш. Ја сам се
одлучио за један клуб у аме-
ричком граду Сијетл и то се
показало као одличан потез.
Кад сам се вратио, објаснио
сам осталим колегама најва-
жније шта сам научио, као и
свом ментору. Основа је да,
иако немате савршене услове
за рад, можете да остварите
врхунске резултате. Нема пла-
кања за оним што немаш, већ
уради најбоље са оним што ти
је на располагању. Тренирали
су само једном дневно, три са-
та у води и сат времена на су-
вом и тако седам дана у неде-
љи. Моје британске колеге су
ме гледале у неверици, али
пливачица из тог клуба осво-
јила је на Светском првенству
у Риму 2008. године злато на
400 м мешовито – каже Ђер-
фи у једном даху.

Од 2008. године наш саго-
ворник је селектор репрезен-
тације острва Мен које припа-

да Уједињеном краљевству. Са
успехом је водио пливаче,
остварио одличне резултате,
па се вратио у Питербороу, по-
родичну базу. Последњих го-
дину дана прихватио је потпу-
но нов изазов. Преселио се у
Катар, где у главном граду До-
хи ради као први тренер јед-
ног приватног клуба. Засад је
задовољан и не планира одла-
зак с Блиског истока. Разговор
завршавамо утисцима о срп-
ском пливању.

– Свакако да пратим шта се
збива. Нисам на неки конкре-
тан начин укључен у ту причу,
али многи моји исписници су
сада тренери у српским клу-
бовима. У веома коректним
односима сам са Шканатом и
Копривицом, а ту је и мој бив-
ши тренер Саша Павличевић.
Нису ме заборавили, а то је
најбитније – закључио је наш
саговорник. 

Успети у иностранству по-
себан је подвиг. Знање и креа-
тивност одувек су били свој-
ствени нашим људима, па он-
да и не чуди што ни успех не
изостаје.

С. Дамјанов

Чувена је слика Ежена
Делакроe „Грчка умире на
рушевинама Мисолунгија”
из времена борбе за слободу
грчког народа. Данас, када
се навршава 20 година од
окупације Републике Срп-
ске Крајине и библијског ег-
зодуса њеног народа, нажа-
лост се може рећи да Краји-
на и српски народ на том
простору „умиру и одумиру
на темељима Европске уни-
је”. Наиме, послије тоталне
девастације и депопулације
простора Крајине, у завр-
шном чину „злочиначког
подухвата Олује” 1995. го-
дине, у протеклом периоду
није се готово ништа рије-
шило од темељних људских
права протјераног народа:
уништена и одузета имови-
на, неисплаћене пензије,
порушена културна добра,
непроцесуирани ратни зло-
чини... Упркос чињеници да
је Хрватска чланица Европ-
ске није.

Крајишки демократски
форум скреће пажњу на ту-
жну чињеницу да је српски
народ на територији бивше
Републике Српске Крајине и
Хрватске изложен и данас
говору мржње и притисци-
ма неоусташке идеологије.
Срамотна је чињеница да се
достојанствена антифаши-
стичка манифестација пово-
дом Дана устанка, 27. јула
1941. године, у Србу „укра-
си” порукам неофашиста,
односно њиховим прису-
ством у форми контрами-
тинга. По мишљењу КДФ-a,
забрињавајућа је чињеница
да су органи власти били са-
мо неутрални посматрачи,
тампон-зона, дозвољавајући
дивљање неофашиста. По-
руке протјераним Краји-
шницима нису охрабрујуће
када је реч о њихом поврат-
ку у родни крај. А некоме је
то изгледа и основни циљ.

Милан Мркела, 

предсједник КДФ-а

Балетска школа „Дими-
трије Парлић” из Панчева
добила је почетком лета
средства из Покрајине која
су веома важна за њено
функционисање. Најпре је,
у оквиру конкурса покра-
јинског Секретаријата за
спорт и омладину „Активан
распуст”, тој школи одобре-
но 126.000 динара за летњи
балетски камп у Бостону за
Милену Огризовић и Мају
Стојаков, ученице четвртог
разреда средње школе. Као
што је већ било речи у
„Панчевцу”, њих две су у
априлу у Румунији освојиле
стипендију у висини од
500.000 динара по ученици,
тј. могућност шестонедељ-
ног боравка и усавршавања
у бостонском балетском
кампу. Средствима покра-
јинског Секретаријата за
спорт и омладину обезбеђе-
не су авио-карте.

– Иза успеха ове две уче-
нице свакако стоји њихова
професорка Наташа Тодо-
вић и родитељи ученица
који су кроз цело школова-
ње пратили потребе деце и
њиховог усавршавања –
навела је Татјана Крга, ди-
ректорка Балетске школе у
Панчеву.

Поред тога, у оквиру
конкурса покрајинског
Секретаријата за образо-
вање, управу и национал-
не мањине (за набавку
опреме за школе основног
и средњег васпитања),
школи је одобрен новац за
куповину балетског пода
за једну од сала и прено-
сиви под за потребе кул-
турно-јавне делатности
школе (концерти, такми-
чења, фестивали). Висина
одобрених средстава је
306.000 динара. 

Д. М.

СРЕДСТВА ИЗ ПОКРАЈИНЕ

Подршка Балетској
школи



Упозорење за све оболеле
од куге: у Енглеској не оче-
кујте услуге такси-службе.
Наиме, у закону јасно стоји
да оболели од куге немају
право заустављања таксија,
већ су осуђени искључиво на
јавни превоз. О ком јавном
превозу jе реч није тачно на-
ведено у законској одредби.

На Аљасци је забрањено во-
зити пса који је везан на
кровним носачима.

У свим земљама је кажњиво
уколико блокирате улаз у

гаражу. Бићете кажњени
ако у Монтреалу то учините
и на улазу у своју.

Савезна држава Колорадо и
даље примењује закон по
којем је забрањено возити
црни аутомобил недељом.

Ако у Кини ударите пеша-
ка, увек ћете бити криви
ви. Чак и ако се пешак
оклизне и падне под точко-
ве, такође ћете сносити
кривицу, а ово правило ва-
жи и у случају да пешак то
учини намерно.

С обзиром на то да је сезона
годишњих одмора у пуном је-
ку очекује се повећани број
учесника у саобраћају те је
стога неопходно да посветимо
додатну пажњу приликом
управљања возилом.

Tоком летњих месеци по-
требан је додатни опрез и
придржавање препорука веза-
них за вожњу у оваквим усло-
вима, наводе у ауто-центру
„Пивашевић”.

Према статистици, број сао-
браћајних незгода у току лета
знатно је већи него у зимским
месецима, а највише незгода
се догађа у јулу, августу и сеп-
тембру.

Важно је напоменути да пре
поласка на пут обавезно пре-
гледате возило код вашег сер-
висера, водите рачуна да не
преоптерећујете возило, не
смањујете видљивост пртља-
гом, прегледате и допуните
обавезну опрему.

У „Ауторемонту Пиваше-
вић” истичу да и током лета
постоје, као и у зимским усло-
вима на путу, правила којих
се треба придржавати како би
путовање током врелих дана
било сигурније и комфорније.

Када паркирате возило, чи-
ните то на местима где посто-
ји хладовина.

У случају да сте оставили
ауто на сунцу, немојте одмах
улазити у њега већ широм
отворите сва врата како би
врео ваздух изашао из кабине.

Уколико имају клима-уређај у
возилу, сви возачи ће га и уљу-
чити. Приликом укључивања
„климе” потребно је прекидач
рециркулације ваздуха на ин-
струмент табли подесити тако
да не прима ваздух из споља-
шње средине.

Такође, немојте ваздух усме-
равати на ветробранско стакло
јер тада долази до контакта са
загрејаном површином ветро-
бранског стакла и грејања ва-
здуха, тако да ћете стећи утисак
да се возило уопште не хлади.

Уколико аутомобил поседује
аутоматску „климу”, подесите
унутрашњу темературу да буде
нижа за око пет степени од
спољашње како не бисте дожи-
вели шок од температурне раз-
лике када напустите возило.

Сервисери „Ауторемонта
Пивашевић” саветују и да хла-
ђење кабине искључите десе-
так минута пре него што ћете
завршити вожњу. На тај начин
ћете се адаптирати на спољну
температуру, а и испаривач
клима-уређаја ће се том при-
ликом осушити, чиме се спре-

чава стварање гљивица и бак-
терија на том делу.

Препоручује се да добро опе-
рете ветробран и замените ме-
тлице брисача уколико је по-
требно јер нечистоћа на ветро-
брану при јаком сунцу драстич-
но смањује видљивост. Уместо
воде, за прање помоћу прскали-
ца користите средство за ветро-
бране које много боље уклања
инсекте с површине стакла.

Проверите притисак у гума-
ма уколико то нисте урадили
скоро. Ваздух се на високим
температурама шири и ствара
много већи притисак у пнеу-
матику од дозвољеног. Ово
може бити опасно уколико на
путу налетите на рупу или
ивичњак јер постоји могућ-
ност да гума експлодира. 

Приликом вожње у току да-
на по високим температура-
ма и путовањем на дужим ре-
лацијама саветују се паузе у
вожњи на сваких 100 киломе-
тара уз освежење и лагану ис-
храну. Пре кретања на пут ор-
ганизујте се тако да по могућ-
ности избегнете високе тем-
пературе. Препоручујемо да
се путује у јутарњим, односно
вечерњим сатима, када је
пријатније за управљање во-
зилом. По доласку на
дестинацију ако возило не
користите препоручејемо вам
да га повремено стартујете.
„Ауторемонт Пивашевић”
вам жели срећан пут.

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

Страх од аутомобила

Привилегија богатих
и сналажење 
за гориво

Први аутомобил стигао је у
Србију 3. априла 1903. године
возом из Беча у Београд, а по-
носни власник модела „несел-
сдорф” био је престонички
трговац Божа Радуловић.

Сретен Костић први шофер
Ово „чудо” технике подсећало
је изгледом на кочију или фи-
јакер и већина компоненти
била је направљена од дрвета.
Био је опремљен мотором с
два цилиндра снаге 12 „коња”
и био је прилично бучан. Пер-
формансе су зависиле од ква-
литета горива, а не треба ни
да помињемо да у главном
граду нису постојале бензин-
ске пумпе, па је господин Ра-
дуловић био приморан да се
сналази. Наиме, он је куповао
је чист апотекарски бензин и
мешао га је са гасом.

Међутим, Божа је имао
страх од аутомобила и није се
усудио да седне за управљач.

- - - - - - - ИСТОРИЈАТ - - - - - - - 

„АЖДАЈА” КОЈА БЉУЈЕ ВАТРУ

Тада је ангажовао свог прија-
теља Сретена Костића, фото-
графа, да буде његов шофер.
Наравно, као и сви Београђа-
ни дотад, ни Костић није
имао прилику ни да види ау-
томобил, а камоли да управља
њиме. Првих 45 дана боравио
је у главном граду и возач из
фабрике који је обучио Ко-
стића да вози. И тако је фото-
граф постао први српски шо-
фер, а након тога никада ви-
ше поред свог имена није ста-
вио занимање „фото-цинко-
граф”, већ само „шофер”. Ка-
сније, Костић је био и лични
возач краља Петра Другог.

Прва београдска „несел-
сдорфова” маршрута била је
узбрдо Немањином улицом
од здања Железничке станице
до центра града. Радознали
суграђани окупили су се да
виде ово „чудо”, а велики број
њих се успаничио када је
стартовао бучни мотор ауто-
мобила. Кроз град се пронела
вест да се улицама креће нека
„аждаја која бљује ватру”.

С временом су се људи при-
викли на чињеницу да ће на

улици видети аутомобил и
престали су да се плаше. Не-
дуго затим, почела су да при-
стижу и друга возила, па су ау-
томобили постепено почели
да бивају део свакодневице.

Банкрот Радуловића
Након двадесет дана од појаве
„неселсдорфа” у Србију је сти-
гао и други аутомобил, марке
„Маурер-Унион”. 

Власник Младен Љубинко-
вић је био храбрији од Радуло-
вића, па је сам управљао ауто-
мобилом. Тих година аутомо-
бил је још увек био играчка
богатих. Божа Радуловић био
је имућан, кад је тај ау-
томобил могао да плати у оно
време неких 12.000 круна, јер
су добре чиновничке плате
биле око хиљаду. За тај новац
тада је могла да се подигне
огромна вила.

Божи то није био неки изда-
так. Био син познатог београд-
ског трговца Војина Радулови-
ћа. Пошто се вратио са школо-
вања у Швајцарској, где је за-
вршио индустријску школу,
уместо да преузме очеве по-

ОДГОВОРНОСТ ЗА САМОУБИСТВО

слове, изненада уписује војну
академију коју је завршио
1899. са чином потпоручника.
После непуне три године у вој-
ној служби, подноси оставку и
постаје рентијер захваљујући
богатству које му је отац оста-
вио. Волео је боемски живот,
много је трошио и могао је се-
би да приушти и аутомобил.

Три године касније, дожи-
вео је финансијски крах, про-
дао је аутомобил и поново се
вратио војној служби. Из тога
доба остала је анегдота у којој
се несрећни Божа, власник
првог аутомобила, заглавио
на узбрдици у Улици кнеза
Милоша, испред „Лондона”,
на углу са Улицом краља Ми-
лана. Ту се нашао и познати
писац, духовити Стеван Сре-
мац.

Док је Божа молећивим по-
гледом вапио за помоћ од
окупљених људи у кафанској
башти, како би га ови погура-
ли и избавили из невоље, Сре-
мац је добацио: „Помозите
несрећном Божи да помери
своју једину непокретну имо-
вину”!

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

Четвртак, 30. јул 2015.

automobilizam@pancevac-online.rs 
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Од почетка ове недеље и у
наредном периоду саобра-
ћајна полиција ће на путе-
вима у нашој земљи контро-
лисати употребу сигурно-
сних појасева на задњим се-
диштима.

Према Закону о безбедно-
сти саобраћаја, возач и пут-
ници у моторном возилу у
коме су уграђени сигурно-
сни појасеви позади, одно-
сно постоје места за њихову
уградњу, дужни су да их у
саобраћају на путу користе
на начин који је предвидео
произвођач возила.

Они који немају фабрич-
ки уграђен појас позади, не
морају накнадно да га угра-
де. Путници неће бити ка-
жњени, али остаје основни
проблем безбедности. Уко-
лико их имате, па их скине-
те, возило се сматра технич-
ки неисправним и онда је то
основ за кажњавање и воза-
ча таквог возила и његовог
власника. Казна за невези-

вање сигурносног појаса на
задњем седишту износи
5.000 динара, исто као и за
возача и сувозача. Ако је
власник возила правно ли-
це, казне су од 60.000 до
600.000 динара.

Такође, ако, примера ра-
ди, на задањем седишту се-
ди троје људи, трећи путник
неће бити кажњен уколико
не постоји појас којим би се
он везао. Путници који нису
везани на путничкој клупи,
не угрожавају само себе већ
и сапутнике на предњим се-
диштима.

Особа која није везана при
чеоном судару великом си-
лом удара у предње седиште.
Јачина оваквог удара је, по-
ређења ради, као да је неко
на вас бацио џак од 50 кило-
грама са четвртог или петог
спрата. У земљама Европске
уније 90 процената путника
користи појасеве на задњој
клупи, док се у Србији везује
свега три одсто.

КОРИСТИТЕ СИГУРНОСНИ ПОЈАС
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Урошевић

ЗА СИГУРНИЈУ И УДОБНИЈУ ЛЕТЊУ ВОЖЊУ

У сервису „Ауторемонт Пивашевић” напу-
ните свој клима-уређај за само 2.400 дина-
ра с ПДВ-ом. Сервис, поред пуњења, обу-
хвата вакуумирање система и контролу цу-
рења у систему уз помоћ УВ боје. Искори-
стите акцијуску понуду „Ауторемонта Пива-
шевић” и закажите сeрвис свог аутомобила.

ЛЕТЊА АКЦИЈА



ГОЛФ 4, 2002. годиште,
фабричко стање, на име
купца, без улагања.
064/593-64-86. (СМС)

МЕРЦЕДЕС А 140 2003
годиште, перфектан, без
улагања, на име купца.
061/297-51-59. (СМС)

ГУМЕ половне, одличне,
175 х 65 х 14, 175 х 70 х
14 (2), 175 х 70 х 13 (2),
155 х 70 х 13 (2).
064/247-97-83

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

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

ГОЛФ 4 караван, дизел,
2003. Тел. 064/317-07-
51. (201786)

ШКОДА фелиција, 1.3,
бензинац, 1998. годи-
ште, регистрован, по-
вољно. 064/172-86-12.
(201766)

ПРОДАЈЕМ форд фуси-
он комфорт 1.6, бензин,
83.000, 2007, купљен у
Србији. 069/424-55-41.
(201756)

ФОРФ фиеста рестај-
линг, крај 2001, 1.8 ТД,
мат црна фолија, троја
врата, потрошња 4 л,
1.500 евра. 063/766-34-
52. (201754)

МЕРЦЕДЕС СЛК ком-
пресор, двосед, тврди
кров. 063/203-955.
(201875)

ОПЕЛ аскона 1.6, одлично
стање, регистрован. Тел.
063/843-55-69. (201871)

ОПЕЛ зафира 1.8, 2002,
у одличном стању, може
замена за пунто.
065/410-97-34. (201859)

АУДИ А 4, 2.0, атестиран
плин, 2002. годиште, ли-
музина, тек регистро-
ван, 4.450 евра. 063/811-
13-65. (201841)

ГОЛФ 4, 2002, 1.6, 16 В,
бензин, клима, петора
врата. 064/426-09-75.
(201830)

СКУТЕР спајдер макс
500, 2006, нов, регистро-
ван годину дана.
064/085-52-38. (201830)

СУЗУКИ бургман 400,
тек регистрован, 2005,
власник. 064/085-52-38.
(201830)

ФИЈАТ пунто 2004, 1.2,
клима, велики фар.
062/829-53-17. (201830)

ПЕЖО 206, кабрио, 1.6
ХДИ, 2006, металик црн,
клима, фул опрема.
064/085-52-38. (201830)

МАЕСТРАЛ, 9 дс с при-
колицом, круњач, пре-
крупар, оџаци, рено 19,
шамад, 1991. годиште,
бензин, плин. 064/123-
25-78. (2018319

ФИЈАТ пунто 1.2, 2001,
петора врата, клима,
приватан, један власник,
на име, 1.850 евра.
063/289-350. (201801)

АУТО-КЛИМЕ за све ти-
пове возила, сервисира-
мо и пунимо гасом диги-
талном машином, пуње-
ње са заменом уља и УВ
бојом, 2.500 динара.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (201812)

РЕНО лагуна децембар,
2002, регистрован, вла-
сник, хаварисан, прода-
јем, хитно. 064/423-23-
22. (201826)

ПРОДАЈЕМ алфа ромео
155, ТС. Тел. 063/707-
18-75. (201557)

ПРОДАЈЕМ бора фол-
ксваген, 1.9 ТДИ, 2002,
регистрован годину да-
на, власник, 3.500 евра.
063/354-221. (201580)

ПРОДАЈЕМ опел кара-
ван, 2007, регистрован,
плин, бензин, договор.
063/185-66-61. (201594)

ПРОДАЈЕМ опел вектра
Б, 1998. годиште.
063/325-972, 013/370-
941. (201602)

КАМИОНЧИЋ застава
new rival, 2004. годиште,
дупла кабина, регистро-
ван до јуна 2016,
137.000 км, власник,
5.500 евра. 064/144-27-
40. (201609)

РЕНО лагуна 2004, 1.9
ДЦИ, караван, фул
опрема, регистрован до
новембра, нове гуме,
2.500 евра. 064/144-27-
40. (201609)

ЛАНОС, 2003, клима,
плин, 5 В, фабричко ста-
ње, 112.000, 2050, заме-
на. 065/809-11-83.
(201625)

ЈУГО корал 1.1, 2007,
атестиран плин, мета-
лик црвен. 064/856-60-
65. 

КУПУЈЕМ исправан ре-
но 4 ГТЛ, или ГТ. 314-
118. 

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
пасат 2 дизел, 1987, не-
регистрован скутер 50,
2008. 061/131-79-04.
(201674)

ШКОДА фабија, 1.4
ТДИ, 2008. годиште, ли-
музина, 4.200 евра.
064/293-49-35. (201841)

ФИЈАТ пунто 1.1, 1998,
регистрован, солидан,
850 евра. 064/292-71-14.
(201950)

ПРОДАЈЕМ форд фије-
ста 1.4 ТДЦИ, 2005. го-
диште, 5 В, регистрован
до марта 2016, у одлич-
ном стању, 3.350 евра.
063/315-328, 013/320-
677. (201892)

КОРСА 1.0, 2003, троја
врата, прва боја, фа-
бричко стање, на име.
064/130-36-02. (201909)

СТИЛО 1.9, дизел 2002,
петора врата, све од
опреме, регистрован го-
дину. 064/130-36-02.
(201909)

АСТРА Ф 1.7, дизел,

1992, крај, лимузина у

екстра стању. 064/130-

36-02. (201909)

ПУНТО 1.2, 8 В, 2001,

троја врата, металик

сив, регистрован годину.

064/130-36-02. (201909)

ФИЈАТ пунто 1.2 Б, 5 В,
клима, 5 Б, регистрован,
перфектан. 063/325-
903. (201914)

ФОРД сијера, бензин,
гас, исправан, регистро-
ван, атестиран, власник.
063/429-192. (201925)

ГОЛФ 2, 1.3, тек реги-
строван, петора врата,
плин атестиран, 650
евра. 061/664-39-26.
(201935)

РЕНО 4, 1987, лимарија
улубљена, шасија и уну-
трашњост одлични.
060/376-23-80. (201956)

ПРОДАЈЕМ кеца, 2001,
регистрован, исправан.
063/804-57-99. (201959)

ЗАФИРА, 2002, 1.8, бен-
зин, 2.500 евра, замена.
060/300-10-77, 063/765-
52-16. (201973)

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

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

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

КУПУЈЕМ ауто до 300
евра. 061/322-06-02.
(201973)

ПРОДАЈЕМ машине ма-
ло коришћене, ротацио-
на косачица два диска,
једнобраздни плуг.
063/194-38-08. (201338)

ИЗДАЈЕМ гаражу 52 м2,
10 х 5 х 3 м. 064/022-96-
60. (201538)

ЛАПТОП неотпакован
HP 15 notebock 15 g 551
mm с гаранцијом, по-
вољно. 064/168-23-46.
(201808)

ВЕШ-МАШИНА, фри-
жидер и половни делови
од веш-машина. Тел.
252-05-10, 063/703-76-
07 (201776)

ПРОДАЈЕМ ливени ка-
зан за топљење масти,
рем, корито за шурење.
064/330-48-91. (СМС)

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

ОТИКОН дигитални слу-
шни апарат, 100 dz.
062/744-181. (101101)

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

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

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

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

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

ПОЛОВАН намештај за
спаваћу собу и дневну
собу, повољно продајем.
063/221-254. (201531)

КРУПАР-ПРЕКРУПАР,
инвалидска колица, ме-
тални канистри. 626-
437. (201542)

ПРОДАЈЕМ прасад,
услужно клање. Тел.
631-811. (201558)

ПОКЛАЊАМ комплет уџ-
бенике за прву годину еко-
номског факултета. Тео.
063/820-91-01. (201571)

ПРОДАЈЕМ  чистокрвне
малтезере, оштењене 3.
маја 2015, остале инфо-
рамције на 063/893-88-
09. (201526)
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ПРОДАЈЕМ регал 4 м,
од дрвета, трпазарија,
витрина и комода, фран-
цуски лежај 160 х 200 с
кутијом за постељину –
плиш, преносива клима
за расхлађивање einhell.
Тел. 064/616-47-67.
(201579)

ПРОДАЈЕМ: троседе, ка-
учеве, угаону гарнитуру,
регале, мост + ормане,
орман трокрилни, ор-
ман двокрилни, гарни-
туре, мојца фотеље, ви-
трине, 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, ра-
зно. 063/107-78-66. (ф)

РЕГАЛ, лежај, ормани,
шпорет равна плоча,
веш-машина, фрижи-
дер, замрзивач, машина
за судове, шпорет алфа
9, трпезаријски сто са
столицама, шиваћа. Тел.
063/861-82-66. (201758)

ЈАРИЋЕ продајем.
0 6 0 / 3 5 2 - 7 2 - 6 0 .
(201771()

ПРОДАЈЕМ половна га-
ражна врата, на уп, ди-
мензије 190 х 260.
060/737-37-67. (201727)

ПРОДАЈЕМ бакарни ка-
зан за дестилацију раки-
је с мешалицом, 120 л.
069/507-08-88. (201728)

ПРОДАЈЕМ веш-маши-
ну горење слим, добро
очувана са мањим ква-
ром. 063/617-421.
(201733)

ПРСКАЛИЦА за воће,
моторна мио 50 л, сате-
литска антена с мото-
ром, два рисивера.
063/101-66-08. (201747)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, 3 кв,
цер, ремонтовна, 80
евра. 062/633-916.
(201752)

ПРАСАД на продају,
услужно клање, печење
и превоз, договор.
063/314-454. (201635)

ПРОДАЈЕМ нерегистро-
вану ауто-приколицу,
кавез за тов пилића. Тел.
343-635. (201661)

ПРОДАЈЕМ црвени хол-
штајн, отељену краву и
женско теле, женско те-
ле четири месеца старо,
јуницу 12 месеци, стео-
ну јуницу четири месе-
ца, два бика по 600 кг,
тањирачу змај 32 диска,
тробраздни плуг ИМТ
757, високи. 064/229-07-
77. (201669)

НА ПРОДАЈУ млин за
кафу сантос и тросед,
Тел. 370-306, 061/693-
21-70. (201670)

ПРОДАЈЕМ ТА 4.5 кв,
исправну. Тел. 060/712-
53-13. (201679)

КОКЕ носиље старе де-
сет месеци, 200 динара
комад. 060/054-67-70. 

ПРОДАЈЕМ дрвене про-
зоре, 140 х 132, 140 х 82,
по два комада. 066/631-
17-41, од 9 до 13.
(201684)

ПОВОЉНО радијатор на
струју, рерна, микрота-
ласна, аутомат за еспре-
со, штампач. 061/247-
42-96. (201699)

ПРОДАЈЕМ фрижидер и
замрзивач 310 л.
063/864-07-54. (201711)

ПРОДАЈЕМ расхладни
фрижидер, вертикални
750 л. 063/314-877.
(201711)

ПРОДАЈЕМ дизалицу за
монтирање гипс картон
плоча, подиже до висине
од 3,4 м, брза и лака
монтажа. 066/370-818.
(201713)

ПРАСИЋИ 200 кг, јари-
ћи 240 дин. Тел.
063/185-22-74. (201717)

ПРОДАЈЕМ две козе, пр-
во јарење. 064/191-42-
81. (201646)

ПРОДАЈЕМ електрични
шпорет, нов, некорићен,
стубни замрзивач, теле-
визор беко. 062/960-96-
78. (201789)

ПРОДАЈЕМ вертикални
замрзивач са фиокама и
фрижидер, са гаранци-
јом. 063/248-734,
013/366-006. (201803)

ПРОДАЈЕМ мотор за
мешалицу 0,5, пет гума
за ауто очуване 155/70Р
13, алтернатор испра-
ван, 14 V, плинску боцу
за ауто и распрскивач.
064/324-11-17. (201835)

АГРЕГАТ мицубиши,
мешалица за бетон, апа-
рат за кокице покретан.
063/203-955. (201875)

ПРОДАЈЕМ половну
столарију, улазна врата,
пица пећ, панел паркет.
Тел. 062/852-48-50.
(201866)

ПИЛИЋИ, детелина,
тритикал на продају.
065/410-97-34. (201859)

ПРАСИЋИ на продају,
могућност услужног
клања. Мића. 064/303-
28-68. (201859)

УГАОНА кожна црна
гарнитура за седење, ба-
штенске столице.
063/858-47-55. (р)

ПРОДАЈЕМ крека весо и
еко пећ на дрва, цена 30
евра, ел. радијатор 10
евра, калорифер 50
евра, стоматолошку сто-
лицу са стубом, 50 евра.
065/202-31-81. (201960)

ТРОСЕД, две фотеље,
сто, регал, пећ етажна
емоцентрал 23. 064/210-
88-50. (201963)

ФРИЖИДЕРИ, замрзи-
вачи, веш-машине и све
од беле технике из Не-
мачке. Гаранција.
062/824-23-21. (201958)

ПРОДАЈЕМ тросед, фо-
тељу, очувано, апарат за
варење, електро, 160
амепра. 061/203-15-07.
(201879)

НОВИЈИ брачни кревет
+ регал, 6.000 динара.
064/151-18-93. (201881)

НА ПРОДАЈУ ТА пећ,
кревети, ормани, теле-
визори, ципеларник,
компјутрски сто, крека
весо пећ, кухињски кре-
денци. 064/155-38-13.
(201893)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске еле-
менте, кухиња 10.000
динара. 371-568,
063/773-45-97. (201897)

НА ПРОДАЈУ полован
намештај из увоза, ква-
литетан, очуван.
065/592-78-75. (201898)

БРИКЕТ висококало-
рично гориво од храста
за сва ложишта с прево-
зом. Тел. 061/296-91-67.
(и)

ПРОДАЈЕМ прасиће, ја-
гањце и јариће. Услуга
клања, печења и доставе.
060/322-47-42. (201901)

ПРОДАЈЕМ козе, јари-
ће, млеко, сир, сурутку.
065/348-22-00. (201921)

ПРОДАЈЕМ половну ци-
глу, велики формат, око
200 комада. 060/737-37-
67. (201952)

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, комбинаци-
ју, веш-машину, шпорет
електрични. Мића,
013/346-790, 064/129-
73-60. (201795)

ИСТОВАР земље, шута и
цигли, примам у Дубокој
бари, уз адекватну на-
докнаду. 064/370-96-83.
(201647)

КУПУЈЕМ акумулаторе,
плаћам 10 динара  ам-
пер час. 060/521-93-40.
(201563)

КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
бакар, месинг, старе
славине, старе веш-ма-
шине, фрижидере, замр-
зиваче, акумулаторе,
старе каблове, и остали
метални отпад. 060/521-
93-40. (201563)

КУПУЈЕМ значке, орде-
ње, медаље, новац, сато-
ве, пенкала. Тел.
013/313-458, 063/199-
60-36, 064/481-14-77.
(201856)

КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, разглед-
нице, књиге, ситне анти-
квитете. 013/233-35-01,
064/265-82-98. (201857)

КУПУЈЕМ гвожђе, аку-
мулаторе, бакар, алуми-
нијум, веш-машине, за-
мрзиваче, долазим.
061/206-26-24. (201947)

КУПУЈЕМ старо гво-
жђе, акумулаторе, ба-
кар, месинг, алумини-
јум, веш-машине, замр-
зиваче. 064/484-13-76.
(201947)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

бакар, алуминијум, веш-

машине, замрзивче, до-

лазим. 061/322-04-94.

(201947)

ПРОДАЈЕ се кућа у Пан-
чеву, Улица Петра Кочи-
ћа 23. 064/181-82-50,
063/881-79-92. (201450)

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

ПЛАЦ грађевински, 10
ари, доступна струја,
врло повољно,
Новосељански пут.
066/385-289. 

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

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

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

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

ПРОДАЈЕМ две куће,
једну нову и једну стару
на плацу површине 17
ари, с великим воћња-
ком. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (200915)

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

ПРОДАЈЕМ кућу у Стар-
чеву, одмах усељиву, до-
говор, повољно.
065/633-40-80, 064/190-
96-50.

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

ПРОДАЈЕМ земљу у Ја-
буци, 86 ари. 064/639-
80-99. (201446)

ПРОДАЈЕМ српатну ку-
ћу са посебним послов-
ним објектом, ауто-пе-
рионица. Новосељански
пут (код „Давида”).
064/120-65-33. (201226)

ЦЕНТАР, улични део ку-
ће, 37.000, дворишни
стан 14.000. „Лајф”, 317-
634, 061/662-91-48.
(200882)

ТУРСКА глава, за рекон-
струкцију, 44.000, Тесла
лепа, 95.000. „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(200882)

ПРОДАЈЕМ комфорну
усељиву викендицу, 7
ари плаца, Девојачки бу-
нар, Улица златна ружа.
Тел. 342-444, 069/260-
88-00. (201528)

ПАНЧЕВО, продаје се
кућа с три купатила, две
гараже и два телефона,
300 м2. Слике се могу ви-
дети на интернету. 317-
315, 062/143-61-13, ako-
s t e l i v @ g m a i l . c o m
(201533)

НОВА Миса, кућа 6 х 10,
три етаже, укњижено,
добра локација.
063/879-51-40. (201537)

ПРОДАЈЕМ или мењам
кућу с плацем у Дебеља-
чи, за стан у Панчеву, уз
договор. 064/509-19-63.
(201565)

ПЛАНТАЖУ лешника у
роду, на три ланца, про-
дајем. 064/128-78-57.
(201567)

НА ПРОДАЈУ плац 6,2
ара, викендица с воћња-
ком, има бунар, нема
струје и асфалта, плац је
удаљен од касарне 5000
око 2 км. Има агрегат,
пумпа за бунар с цреви-
ма, итд... викендица око
20 м2 + помоћни про-
стор 10 м2 + гаража.
Улица Иве Курјачког бб.
Тел. 064/939-20-79.
(201554)

КУЋА на продају, 10
ари, 1/1, Баваништански
пут, преко пута касарне.
Тел. 064/248-94-34.
(2901587)

ТЕСЛА, 100 м2, 4,5 ари,
55.000, центар 2,8 ара,
75 м2, две јединице,
65.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (200688/р)

НОВОСЕЉАНСКИ пут,
22 ара, 67 м, замена
стан. „Гоца”, 063/899-
77-00. (200688/р)

НОВОСЕЉАНСКИ пут,
викедница, 12,5 ари,
18.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (200688)

ПЛАЦЕВИ на новој -ста-
рој Миси, 5 и 10 ари, до-
говор. „Гоца”, 063/899-
77-00. (200688)

КУЋА у Скореновцу,
близу центра на 10 ари
плаца, цена по договору.
013/764-348. (201583)

ПРОДАЈЕМ ланац земље
на граници црепајског и
јабучког атара. 060/351-
03-56. (201600)

КУЋА, спратна, с двори-
штем, на Миси, цена по
договору. 064/019-80-
46. (201614)

КАРАУЛА, нова кућа 86
м2, грађевинска дозвола
4 ара. 065/258-87-77.
(201619)

ПРОДАЈЕМ плац у
Старчеву, 9,15 ари, с
папирима, уведена во-
да. 064/178-72-32.
(201623)

ПРОДАЈЕМ кућу на Те-
сли, звати после 16 сати.
Тел. 064/280-22-80.
(201708)

МРАМОРАК, кућа, про-
дајем, 15 ари, воћњак,
извор лековите воде.
0 6 4 / 3 1 1 - 4 1 - 9 4 .
(201649)
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ПОТРАЖЊА 

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА 

ПОНУДА 



ЕКСТРА нова понуда.
Панчево, Козарачка бр.
3. продајем нову кућу
квалитетно саграђену,
бруто површине 138 м2,
на парцели од 3,42 ара.
Објекат у габариту 17 х
9.40 метара поседује ај-
нфор хит стил, две пре-
лепе спаваће собе, ход-
ник, купатило, велики
дневни боравак, кухиња,
остава, трпезарија и те-
раса. Плац комплетно
ограђен зиданом огра-
дом, затравњен, све ком-
форно. Објекат укњи-
жен, 1/1 власништво.
Тавански простор може
се накнадно претворити
у додатних 60 м2 стамбе-
ног простора. Локација
прелепа, сва инфра-
структура. 063/637-673.
(201608)

КУЋА на продају у Гло-
гоњу, зови на овај број,
061/154-57-32. (201652)

ПРОДАЈЕМ кућу, салаш,
викендица, у Дебељачи,
са земљом, 31 ар.
063/762-11-78. (201664)

ПРОДАЈЕ се кућа у Јабу-
ци. Звати на тел.
060/745-05-75. (201664)

БАШТА 24 ара, викенди-
ца, вода, грађевинска зо-
на. Нова Миса, иза пру-
ге. 064/178-39-55.
(201671)

ЈАБУКА, ново насеље,
продајем плац 6,25 ари,
започета градња.
063/351-527. (201673)

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

НОВА Миса, самостална
кућа на већем плацу.
„UnaDalli”, 064/255-87-50.

КУЋА, Старчево, 148 м2,
19 ари, 25.000. „UnaDal-
li”, 064/255-87-50.

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

КУЋА у Скадарској, про-
дајем/мењам за стан на
Стрелишту. 063/700-91-
98. 

ВИКЕНДИЦА, Девојча-
ки бунар, 80 м2, 7 ари,
струја, вода. 063/841-16-
27, 063/837-37-71.
(201643)

ПРОДАЈЕМ кућу у ши-
рем центру, без посред-
ника или мењам за једно-
собан стан без грејања, уз
доплату за кућу. Тел.
064/901-90-41. (202706)

ПРОДАЈЕМ викенд кућу
у Делиблатској пешча-
ри. Продајем масажер
фотељу. Тел. 063/334-
703. (201746)

ПРОДАЈЕМ легализова-
ну кућу са 7 ари плаца.
060/737-37-67. (201737)

ПРОДАЈЕМ кућу у Вој-
ловици, на 17 ари плаца,
хитно. 060/431-46-65. 

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ уз
моју доплату, кућу у Ба-
ваништу, 60 м2, 28 ари,
за стан, с помоћним
зградама, све лагализо-
вано. 062/322-298. 

ШИРИ центар, 100 м2,
9,5 ари, укњижена,
40.000. 063/836-23-83.
(201743)

КУЋА, 64 м2, гаража,
укњижено, власник, 11
ари плаца, центар.
060/366-61-03. (201782)

ПРОДАЈЕМ воћњак, ба-
шту, крај Надела, 28
ари. Тел. 063/771-18-49.
(201783)

ПРОДАЈЕМ кућу, 130
м2, 14 ари, Војловица.
063/778-48-35. (201788)

КУЋА, Змај Јовина, пешач-
ка зона, 180 м2, комплетно
сређена, 100.000 евра.
060/034-31-11. (201757)

БАЊА Врујци, викенди-
ца, купатило, асфалт,
укњижена, продајем,
може замена. 064/955-
51-85. (201759)

ПЛАЦ на Баваништан-
ском путу, 18 ари, укњи-
жен, објекат 32 м2, стру-
ја, вода. 064/632-78-39.
(201762)

ЛЕГАЛИЗОВАНА кућа,
14 ари плаца, Горњи
град. Тел. 064/665-89-
64, 064/549-08-78.
(201762)

ПРОДАЈЕМ кућу 120 м2,
5 ари, власник, Преспан-
ска 15. 063/307-674.
(268)

БАВАНИТШАНСКИ пут,
114 ари, до пута, 33 ши-
рине. 063/836-23-83.
(201860)

ПЛАЦ 11 ари, Девојачки
бунар, неограђен.
063/865-66-21. (201874)

ПРОДАЈЕМ плац 8 ари,
део под воћем, Пели-
стерска 26. Тел.
062/891-43-89. (201876)

ХИТНО кућа 200 м2, 5,5
ари плац, строги центар.
310-251. (201828)

ХИТНО, Мраморак, до-
бра, 191 м2, 16 ари,
16.000. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901.
(201797)

БАВАНИШТЕ, центар,
139 м2, 6,72 ара, плин,
18.000. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901.
(201797)

ДЕБЕЉАЧА, новија тро-
собна, паркети, грејање,
120 м2, 22.000. „Му-
станг”, 331-341,
062/226-901. (201797)

ПОВОЉНО, кућа у из-
градњи, стављена под
кров, 425 м2, сутерен +
приземље + спрат. Плац
8 ари, без посредника.
065/811-31-92. (202799)

ПРОДАЈЕМ плац, Бава-
ништански пут, 14 ари.
060/344-73-93. (201813)

ПРОДАЈЕМ кућу у Мак-
сима Горког, 200 м2, 3,8
ари. 063/301-360.
(201818)

ВОЈЛОВИЦА, 14 ари,
старија кућа 120 м2,
27.000, договор.
064/206-55-74. (201820)

МАРГИТА, почетак, 9
ари, стара кућа, 150 м2,
65.000. 060/396-16-63.
( 2 0 1 8 2 0 )
ЦЕНТАР, строги, 200 м2,
4,5 ари, фронт 20 мета-
ра, 100.000, договор.
064/206-55-74. (201820)

ПАНЧЕВО, центар, кућа
на 3 ара плаца, прода-
јем/мењам. 063/768-96-
43. (201823)

ПРОДАЈЕМ кућу у цен-
тру града, повољно, вре-
ди погледати. 063/756-
06-04. (201838)

ПРОДАЈЕМ плац, Пели-
стерска улица, 5,5 ари,
струја, вода, асфалт. Це-
на 12.500. Тел. 062/634-
008, могућа замена за
аутомобил. (201845)

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)

ПРОДАЈЕМ квалитетну
нову кућу с прелепо сре-
ђеним плацем. 013/312-
812, 064/163-01-99.
(201962)

ПРОДАЈЕМ део куће на
Стрелишту + анекс,
укњижено, замена.
064/952-19-80. (201972)

КУЋА код „Старе утве”,
сређена, монтажна, 70
м2, 30.000. „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(201825)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
две куће на 5,5 ари, до-
говор. Новосељански
пут 64. 065/325-00-33.
(201962)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу, три улаза, 300 м2,
за стан, доплата.
061/381-00-88. (201877)

ПРОДАЈЕМ кућу на ста-
рој Миси. Тел. 063/472-
433, 063/440-447.
(201885)

БАВАНИШТЕ, добра
трособна кућа, 153 м2,
13 ари, 17.000. „Кров”,
060/683-10-64. (201903)

ГОРЊИ град, одлично
место, 5 ари, кућа за ру-
шење, 163 м2, 50.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(201903)

ПРОДАЈЕМ плац 27 ари,
Охридска улица, повољ-
но. 065/669-47-56.
(201913)

ФРУШКА гора, кућа 85
м2, 15 ари плаца, замена
разно. 060/312-90-00.
(201918)

ПРОДАЈЕМ кућу на Те-
сли, и воћњак, пут Мле-
каре, пословна зона.
064/586-89-13. (201922)

КУЋА 100 м2, код бувља-
ка, С. Саве, укњижена,
31.000 евра. 061/664-39-
26. (201935)

САМОСТАЛНЕ, квали-
тетне, Карађорђева, 130
м2, 75.000, Стрелиште,
120 м2, 3 ара, 60.000.
060/428-08-56. (201941)

НОВОСЕЉАНСКИ, до
пута, 10 ари, 9.000, уву-
чен 14,5 ари, 8.000.
060/428-08-56. (201941)

ПЛАЦ на новој Миси на
продају. 377-982,
061/622-16-17. (201954)

ЦЕНТАР, улични део ку-
ће, 37.000, дворишни
стан 14.000. „Лајф”, 317-
634, 061/662-91-48.
(200882)

ТУРСКА глава, за рекон-
струкцију, 44.000, Тесла
лепа, 95.000. „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(200882)

3 АРА грађевинског зе-
мљишта, струја, вода,
канализација на плацу.
064/339-69-13. (201583)

ОСЛОБОЂЕЊА 70, дво-
собан/трособан дуплекс,
76 м2, 54.000, новоград-
ња. 069/355-49-31.
(СМС)

КОТЕЖ 2, стан од 72 м2,
први спрат, на продају,
ЦГ, клима, PVC столари-
ја, застакљена тераса,
реновирано купатило,
лакиран паркет, нова ку-
хиња. Контакт: 063/313-
844, 063/693-944. (ф/к)
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СТРЕЛИШТЕ, стан 44,5
+ 3,5 м2, тераса, ЦГ, IV
спрат, без лифта. 315-
290. (200709) 

ЈЕДНОИПОСОБАН, ВП,
ЦГ, 40 м2, 20.500 евра,
Стрелиште. 063/774-27-
26. (200701)

ПРОДАЈЕ се стан, Котеж
2, 84 м2, VI спрат.
065/398-98-99. (200736)

СОДАРА, продајем тро-
ипособан, 83 м2, мењам
за једнособан, сређен.
0 6 4 / 4 8 2 - 4 4 - 9 4 .
(20077189

ТРОСОБАН стан, Котеж
2, продајем, мењам за
мањи стан, кућу.
063/771-15-68. (200896)

ТРОСОБАН, 80 м2, Сте-
вана Шупљикца 127/28,
VI/7, одлично стање.
064/614-08-08, цена до-
говор. (201156)

МИСА, II, 16.500, 40 м2,
ПТК 55 м2, 22.000.
063/377-835. (200709)

ПРОДАЈЕМ стан, Кара-
ђорђева 15, Панчево,
101 м2, први спрат. Кон-
такт 063/334-430.
(199794)

ПРОДАЈЕ се стан, Котеж
2, 84 м2, VI спрат.
065/398-98-99. (200736)

ПРОДАЈЕМ стан, ду-
плекс, 81 м2, Тесла, Ила-
риона Руварца 4, Панче-
во. Контакт 063/334-
430. (199794)

ПРОДАЈЕМ у центру
двособан стан, ВП, без
грејања. 064/279-59-98.
(200640)

ПРОДАЈЕМ у центру
двособан стан, ВП, без
грејања. 064/279-59-98.
(200640)

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

СТРОГИ центар, 60 + 6
м2, двострано орјенти-
сан, без посредника.
064/337-20-11. 

СОДАРА, одличан тро-
собан, I, ТА, 42.000, Ко-
теж 2, двособан, I,
33.000. „Лајф”, 317-634,
0 6 1 / 6 6 2 - 9 1 - 4 8 .
(200842/Р)

СОДАРА, 40 м2, III,
22.500; двособан,
22.500; двособан, VII,
27.500, војне, сређен
двоипособан, III, 50.000.
„Лајф”, 317-634,
0 6 1 / 6 6 2 - 9 1 - 4 8 .
(200842/Р)

ТЕСЛА, реновиран дво-
собан, I, ТА, 35.000 и
трособан, V, 35.000.
„Лајф”, 317-634,
0 6 1 / 6 6 2 - 9 1 - 4 8 .
(200842/Р)

ЦЕНТАР, салонски 114
м2, 67.000 и 86 м2,
44.000. „Лајф”, 317-634,
0 6 1 / 6 6 2 - 9 1 - 4 8 .
(200842/Р)

ПЕПЕЉАРЕ, одличан
двоипособан, II, ТА,
27.500. „Лајф”, 317-634,
0 6 1 / 6 6 2 - 9 1 - 4 8 .
(200842/Р)

У САМАЧКОМ продајем
гарсоњеру + код болни-
це гарсоњеру, помоћне
објекте. 065/353-07-57.
(201552)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
нов стан од 86 м2. Тел.
064/267-71-74. (201562)

ПРОДАЈЕМ стан, Котеж
2, други спрат, ЦГ, 64 м2,
40.000, без посредника.
063/857-77-21. (201580)

НА ПРОДАЈУ стан на
Содари, трособан, 74 м2,
I спрат, ЦГ. Тел.
064/616-47-67. (201579)

ТЕСЛА, 58 м2, двособан,
хитно, 28.000, 44 м2, дво-
собан, ТА, 25.000. „Го-
ца”, 063/899-77-00.
(200688)

ЦЕНТАР, 85 м2, тросо-
бан, I, 47.000, двособан
комфоран, 66 м2, 43.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(200688)

ЦЕНТАР, 20 м2, једносо-
бан, 16.000; Содара, 40
м2, једноипособан,
21.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (200883)

ТЕСЛА, 40 м2, вис. при-
земље, ЦГ, једноипосо-
бан, 27.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (200883)

КОТЕЖ 2, 50 м2, двосо-
бан, 25.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (200883)

СТРЕЛИШТЕ, 56 м2, дво-
собан, 26.000, 80 м2, тро-
собан, 35.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (200883)

КОТЕЖ 2, нов неусељен,
38 м2, једноиопсобан,
24.700. „Гоца”, 063/899-
77-00. (200883)

КОТЕЖ 1, 40 м2, једнои-
пособан, 21.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (200883)

МИСА, 37 м2, једноипо-
собан, нов, 17.000, 48 м2,
27.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (200883)

ЦЕНТАР, трособан, 85
м2, први, 48.000, хитно.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(200883)

ТЕСЛА, 26 м2, гарсоње-
ра, 13.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (200883)

КОТЕЖ 1, 66 м2, двосо-
бан комфоран, I, ЦГ,
35.000, 59 м2, двоипосо-
бан, 31.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (200688)

ЦЕНТАР, дворишни, 44
м2, двособан, без улага-
ња, 12.500. „Гоца”,
063/899-77-00. (200688)

СОДАРА, 59 м2, двосо-
бан комфоран, леп, усе-
љив, 31.000, хитно.
063/899-77-00, „Гоца”.
(200688)

СОДАРА, 46 м2, мањи
двособан, хитно, 24.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(200883)

ЦЕНТАР, трособан, 85
м2, први, 48.000, хитно.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(200883)

ТЕСЛА, 26 м2, гарсоње-
ра, 13.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (200883)

СТРЕЛИШТЕ, једноипо-
собан, нов, ПВЦ стола-
рија, грејање на струју,
цена по договору.
065/822-48-22. (201598)

ТЕСЛА, двоипособан, 60
м2, ЦГ, нов, ПВЦ стола-
рија. 065/822-48-22.
(201598)

ТЕСЛА, станови у из-
градњи, разних структу-
ра, екстра сређени.
065/822-48-22. (201598)

ЦЕНТАР, нов 240 м2, с
гаражом, шестособан,
ЦГ, климатизован, ком-
плетно опремљен, усе-
љив. 065/822-48-22.
(201598)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, 48 м2, VI спрат, Ко-
теж 2, без посредника.
069/004-11-83. (201606)

СТАН на продају, дого-
вор. 064/130-27-34.
(201607)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, велико дво-
риште, гаража, башта,
укњижен. 064/938-41-
99. (201616)

ЈЕФТИНО, спратна, две
стамбене јединице, 170
м2, 8,5 ари, 53.000.
060/040-96-50. (201618)

ПРОДАЈЕМ стан у ужем
центру, 100 м2. Тел.
064/866-23-56. (201785)

ЈЕДНОСОБАН стан, Со-
дара, 35 м2, ЦГ, лифт,
први спрат, власник.
063/275-885. (201726)

ПРОДАЈЕМ стан, строги
центар, код Гимназије,
58 м2, власник. 064/651-
17-78. (201730)

СОДАРА, 40 м2, ТА, III,
хитно, није задњи,
22.500. 062/226-901,
„Мустанг”. (201743)

ХИТНО, Содара, 46 м2,
ЦГ, VI, два лифта,
27.000, 061/321-92-28. 

СОДАРА, 57 м2, ЦГ, VI,
први власник. 064/130-
38-29. (201743)
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ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, 26 м2, Содара, цена
викенд акција. 066/908-
60-49.  (201651)

ПРОДАЈЕМ стан, 75 м2,
са двориштем, 1/1, дого-
вор. 061/721-12-56.
(201655)

ПРОДАЈЕМ повољно
мањи дворишни једно-
собан стан, Горњи град.
064/665-86-51, 062/825-
26-09. (201656)

ДВОСОБАН, 62 м2, Стре-
лиште, код школе, сре-
ђен, ПВЦ столарија, хра-
стов паркет, ново купа-
тило, власник. 064/260-
05-34. 

ЈЕДНОСОБНИ, центар,
24 м2, леп, 18.000; Миса,
17.000. „Медиа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(201663)

СОДАРА, трособан, дво-
стран, 60 м2, II, ТА,
35.000. „Медиа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(201663)

ТЕСЛА, 40 м2, једнособ-
на, ТА, II, тераса, 22.500.
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (201663)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
55 м2, I, тераса, 30.000,
договор. „Медиа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(201663)

ПРОДАЈЕМ једнособан,
Стрелиште, 32 м2, ком-
плетно намештен, без
посредника. 064/905-51-
70. (201665)

МИСА, трособан, у згра-
ди, II, сређен, 36.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-
50, рег. бр. 188. 

ТИП СТАНКОМ, 32 м2, I,
тераса, сређен, 22.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-
50, рег. бр. 188. 

ТЕСЛА, једноипосо-
банм, 40 м2, VI, ЦГ, дого-
вор.  „UnaDalli”,
064/255-87-50, рег. бр.
188. 

СОДАРА, двособан, 57
м2, сређен, договор.
„UnaDalli”, 064/255-87-
50, рег. бр. 188. 

КОТЕЖ 2, двособан, ЦГ,
договор. „UnaDalli”,
064/255-87-50, рег. бр.
188. 

КОТЕЖ 2, дуплекс, 86
м2, ЦГ, договор. „Una-
Dalli”, 064/255-87-50,
рег. бр. 188. 

ЦЕНТАР, трособан, 73
м2, III, нов, 43.000. „Una-
Dalli”, 064/255-87-50,
рег. бр. 188. 

ЦЕНТАР, двособан, IV,
ET, 27.000, договор.
„UnaDalli”, 064/255-87-
50, рег. бр. 188. 

ПРОДАЈЕМ једноипосо-
бан стан, 47 м2, Котеж 2,
повољно. 063/844-39-44.
(201694)

ПРОДАЈЕМ стан, II
спрат, ЦГ, Стрелиште,
60 м2. 062/646-066.
(201701>)

ПРОДАЈЕМ стан, 62 м2,
на Стрелишту. 064/170-
57-10, 065/824-39-44.
(201704)

ПРОДАЈЕМ двособан
комфоран стан на Сода-
ри, од 64 м2. 063/314-
877. (201711)

ЛЕП дворишни ренови-
ран стан, 36 м2, близу
центра, 15.000 евра. Тел.
064/049-62-72. (201831)

КОТЕЖ 1, Радова зграда,
42 м2, тераса, три собе,
реновиран, усељив,
31.000. 063/808-95-53.
(201833)

ПОВОЉНО двособан
продајем/издајем, Ко-
теж 2. 064/317-04-30,
069/226-28-64, 263-81-
57. (201785)

СТРОГИ центар, двосо-
бан, 62 м2, ЦГ, VIII, те-
раса, 40.000. „Мустанг”,
062/226-901. (201797)

ТЕСЛА, двособан, II, 50
м2, ТА, тераса, 25.000.
„Мустанг”, 062/226-901.
(201797)

ТЕСЛА, двособан, 54 м2

+ Т, I, TA, добар, сређен,
31.000. „Мустанг”,
062/226-901. (201797)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
71 м2, II, леп, ЦГ, 34.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (201797)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 м2, I, ТА, 26.000. „Му-
станг”, 331-341,
062/226-901. (201797)

СТРЕЛИШТЕ, перфек-
тан двоипособан, I, ЦГ,
57 м2, 35.000. „Мустанг”,
062/226-901. (201797)

СОДАРА, 67 м2, двосо-
бан, ЦГ, два мокра чво-
ра, X, 31.000. „Мустанг”,
331-341, 062/226-901.
(201797)

КОТЕЖ 1, гарсоњера, 25
м2, I, ЦГ, 15.000. „Му-
станг”, 331-341,
062/226-901. (201797)

МИСА, дуплекс, двоипо-
собан, тераса, II, 58 м2,
21.000. „Мустанг”,
062/226-901. (201797)

ЦЕНТАР, 47 м2 + гара-
жа, новоградња, ЦГ, гас,
II спрат, власник.
063/757-47-50. (201809)

МАРГИТА, 53 м2, I
спрат, новоградња, лукс
опремљен, укњижен,
власник. 063/449-798.
(201809)

ПРОДАЈЕМ поткровље
на Миси, са свим при-
кључцима, 100 м2.
065/333-55-25. (201814)

СТРЕЛИШТЕ, гарсоњера
21 м2, VIII, лифт, тераса,
13.000. 060/396-16-63,
362-027. (201820)

СОДАРА, одличан тро-
собан, I, ТА, 42.000, Ко-
теж 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 дво-
собан, 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)

АКО планирате да купи-
те, продате или укњижи-
те своју некретнину до-
ђите у агенцију „Лајф”.
013/317-634, 061/662-
91-48. (200442)

НОВА Миса, једнособан,
30 м2, укњижен, 16.000.
060/396-16-63. (201820)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
56 м2, IV, лифт, 27.000.
064/206-55-74. (201820)

ТЕСЛА, 47 м2, двособан,
уредан, III, ТА, 24.000.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. 

СТРЕЛИШТЕ, 35 м2, ВП,
ЦГ, усељив, 24.000.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. 

СТРЕЛИШТЕ, 54 м2, VI,
ЦГ, двособан, 26.000 и
56 м2, I, ЦГ, 30.000, дого-
вор. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. 

ШИРИ центар, 50 м2,
двособан, лукс, II, нор-
вешки радијатори,

тераса, 35.000. „Олимп”,
351-061, 063/494-898. 

ШИРИ центар, 52 м2,
двособан, ВП, ТА,
26.000. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951. 

ТЕСЛА, 55 м2, двособан,
усељив, II, ЦГ, 33.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. 

ШИРИ центар, 57 м2, II,
TA, велики двособан,
комплетно реновиран,
нова кухиња, плакари,
45.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. 

ТЕСЛА, двособан, без
грејања, 50 м2, плус те-
раса, први спрат, вла-
сник. 064/140-70-
87.(201836)

СТАН 57 м2, гаража,
центар, до улице, 23.500
евра. Тел. 013/320-397,
065/401-04-56. (201846)

ЦЕНТАР, 3,3 ара, кућа
120, 50.000; дворишни,
32, 12.000. „Јанковић”.
348-025. (201848)

КОТЕЖ 1, двособан, 59,
32.000; Котеж 2, двосо-
бан, 59, 30.000. „Јанко-
вић”. 348-025. (201848)

СТРЕЛИШТЕ, двоипосо-
бан, 54, 32.000, шири
центар, прелепа кућа
240 м2, 85.000. „Јанко-
вић”. 348-025. (201848)

ТЕСЛА, 1.5, 49 м2, вла-
сник, може кредит, без
улагања, 27.000 евра.
063/252-833. (201867)

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; Те-
сла, 61, IV, 36.000.
063/744-28-66, „Милка
М”. (201521)

ГАРСОЊЕРА, Стрели-
ште, 26, Вп, сређена,
16.000, Самачки, 17, II
13.500. 063/744-28-66,
„Милка М”. (201521)

ТЕСЛА, двособан, 52 м2,
ВП, ТА, 25.000.
„Олимп”. 351-061,
063/274-951. (201965)

ПРОДАЈЕМ нов стан, 52
м2, Тесла, IV, 15.000
евра. 062/160-94-76.
(201971)

ТЕСЛА, добра зграда, 46
м2, I, тераса, 26.500.
„Мустанг”, 062/226-901.
(201881)

ГАРСОЊЕРА, близу
Спортског центра, у
згради, на приземљу, 28
м2, повољно. 064/067-
31-27. (201883)

ПРОДАЈЕМ стан на Те-
сли, први спрат, хитно.
064/570-65-12. (201916)

ПРОДАЈЕМ стан у цен-
тру, 90 м2, I спрат.
064/570-65-12. (201916)

ПРОДАЈЕМ двособан,
први део Кикиндске, ни-
жа спратност, хитно,
27.500. 064/550-82-40.
(201916)

ПРОДАЈЕМ двособан
први део Котежа 2, по-
вољно. 064/550-82-40.
(201916)

КОТЕЖ 2, једнособан, 37
м2, III, 24.000. „Кров”,
060/683-10-64. (201903)

СТРОГИ центар, ком-
плетно сређен двособан,
52 м2, III, ЦГ, 40.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(201903)

РОБНА кућа, двоипосо-
бан, 63 м2, V, 43.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(201903)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан, 36 м2. 061/308-50-
25, 367-041. (201908)

ПРОДАЈЕМ станове на
Копаонику, замена за
некретнине или возила.
060/312-90-00. (201918)

СТАН, 64 м2, Карађорђе-
ва 2-е, IV спрат, лифт,
двостран, ЦГ, укњижен,
власник. 061/152-51-77.
(201919)

МАРГИТА, Колонија,
стан с малим двори-
штем, 45 м2, 16.000, сре-
ђен. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (201929)

СОДАРА, комфоран дво-
собан стан, 64 м2, други
српат, ЦГ, 38.500.
064/565-11-36. (201934)

ТЕСЛА, 2,5, 65 м2, ЦГ,
лифт, VI, терасе, 40.000,
договор. 060/428-08-56.
(201441)

КОТЕЖ 2, сређен, 85 м2,
троипособан, тераса, ЦГ,
V, продаја/замена.
060/428-08-56. (201941)

ГАРСОЊЕРА на продају,
25 м2, Котеж 1, високо
приземље, ЦГ, телефон,
подрум, 17.600.
064/176-74-14. (201943)

ПРОДАЈЕМ, новоград-
ња, четворособан и јед-
ноипособан стан.
062/443-367. (201946)

ПРОДАЈЕМ троипосо-
бан стан, Котеж 2, први
спрат, сређен. 013/312-
812, 064/163-01-99.
(201962)

ПРОДАЈЕМ стан од 60
м2, близу школе, обдани-
шта, Стрелиште, повољ-
но, хитно. Тел. 064/992-
62-07. (и)

КУПУЈЕМ стан у Београ-
ду или мењам за кућу у
центру Старчева са два
локала уз доплату.
064/458-74-28. (201938)

КУПУЈЕМ у центру стан
до 30.000, без грејања,
може Тесла. 060/551-64-
50. (201903)

ИЗДАЈЕМ двособан не-
намештен стан, Котеж 1,
ЦГ, телефон. 062/869-
17-30. (СМС)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Котежу 1. Тел:
060/371-63-88. (СМС)

ИЗДАЈЕМ, власник, дво-
собан стан, Котеж 2,
лифт, клима.064/188-
44-39.  (СМС)

ИЗДАЈЕМ станове у цен-
тру града. 063/313-844,
063/693-944. (ф/к)

ИЗДАЈЕМ повољно стан
у кући, Стрелиште, близу
„беовоза”. 013/361-872,
063/219-532. (201197)

ИЗДАЈЕМ двособан на-
мештен стан на Тесли,
ТА пећи. 064/224-60-26.
(201190)

ЈЕДНОИПОСОБАН, на-
мештен, у кући с преле-
пим двориштем, ТА пећ.
064/313-89-72. (201221)

СПОРТСКИ центар, стан
једнособан, стан двосо-
бан, за издавање, повољ-
но. 063/849-54-32.
(201283)

МАЊИ двособан, 43 м2,
елегантно, удобно и но-
во,  опремљен, у строгом
центру града. Закупнина
у вредности 130 евра.
064/171-19-88. (201356)

НАМЕШТЕН једноипо-
собан стан, 38 м2, ново-
градња, клима, код хоте-
ла, 80 евра. 064/122-48-
07. (201091)

ИЗДАЈЕМ стан. 063/866-
78-03. (201385)

НАМЕШТЕН двоипосо-
бан стан, Котеж 1, СББ,
ЦГ, телефон, клима.
063/803-14-86, 064/255-
86-79. (201535)

ЈЕДНОСОБАН, три собе,
мале комуналије, са
стварима, Содара.
064/438-12-35. (201544)

У САМАЧКОМ издајем
намештену гарсоњеру,
самцу. 065/353-07-57.
(201552)

ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан стан опремљен, ЦГ,
телефон, клима. Содара.
Тел. 343-573. (201564)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу с грејањем, Содара,
за ученике и студенте.
064/439-40-89. (201573)

ИЗДАЈЕМ стан, једносо-
бан у кући, Стрелиште, Ва-
се Богданова 2. 063/707-
18-75, 362-098. (201557)

ИЗДАЈЕМ на Стрелишту
двоипособан, 66 м2, по-
лунамештен стан, на ду-
же време. Стан је одмах
усељив, сређен, са ЦГ.
Тел. 313-583, 063/185-
63-60. (201559)

ПРИМИЛА бих девојку
старости 25-30 година
на становање у заједнич-
ком домаћинству уз до-
говор, центар Панчева.
064/280-60-36. (201581)

ИЗДАЈЕМ собу самцу с
употребом кухиње и ку-
патила. 321-408. (201578)

ИЗДАЈЕМ празан једно-
собан стан на Содари, ЦГ.
064/252-50-03. (201592)

ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан, сређен,
центар, Цара Душана.
064/152-49-17. (201595)

ДВОСОБАН стан за из-
давање. 064/145-47-48.
(201596)

НАМЕШТЕНА гарсоње-
ра, за издавање.
063/897-21-73. (201596)

ИЗДАЈЕМ празан двосо-
бан стан на Тесли.
063/617-092. (2015939

ИЗДАЈЕМ двособан ком-
форан ненамештен стан.
066/209-40-01. (201604)

ТРОСОБАН стан, изда-
јем, Котеж 1, парно гре-
јање. Тел. 063/722-80-
21, 064/502-79-19.
(201610)

ИЗДАЈЕМ празан једно-
собан стан, Котеж 2, ЦГ,
44 м2. 063/836-70-61.
(201621)

ИЗДАЈЕМ двособан на-
мештен стан, Стрели-
ште, ЦГ, поред старог
„Амига”. 069/405-40-66.
(201621)

ИЗДАЈЕМ стан на Стре-
лишту, 55 м2. 060/551-
17-20. (201624)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, Нови
Београд, блок 45. Тел.
013/310-740, 063/101-
70-07.  (201585)

ИЗДАЈЕМ собу, двосо-
бан стан, центар, цен-
трално, 80 или 150 евра.
062/886-97-15. (201629)

ИЗДАЈЕМ, Котеж 1, ре-
новиран, ЦГ, Радова
зграда, једнособан, III.
061/112-78-48. (201638)

ИЗДАЈЕМ четворособан,
Котеж 2, ненамештен,
92 м2. 063/856-74-02.
(201634)

ИЗДАЈЕМ једнособан
комфоран намештен
стан, клима, ЦГ, Тесла.
069/507-08-88, 069/102-
77-03. (201728)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, Котеж 2. 064/545-
55-81. (201729)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, строги цен-
тар, I, клима, ЦГ, теле-
фон. 061/670-55-87.
(201733)

ГАРСОЊЕРИЦУ у цен-
тру издајем запосленој
самици, комплет наме-
штену, интернет, ТВ,
грејање, 100 месечно.
Плаћање сви рачуни
урачунати у цену.
065/520-53-00. (201735)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж,
двоипособан, празан,
ЦГ, II, на дуже. 063/895-
83-05. (201736)

ИЗДАЈЕМО једнособан
намештен стан, код Гим-
назије. Тел. 355-897.
(201745)

ИЗДАЈЕМ празан једно-
собан стан на Стрели-
шту. 063/729-07-74.
(201750)

ТРОСОБАН, комфоран
стан у стамбеној згради
на Котежу 2. 064/242-
20-25. (201723)

КОТЕЖ 1, ЦГ, намештен
и Стрелиште, ненаме-
штен, ЦГ, на дуже, по-
вољно. 066/494-900.
(201724)

ИЗДАЈЕ се двоипособна
кућа за становање. Тел.
066/314-632. (2016348)

ИЗДАЈЕМ стан, двосо-
бан, 56 м2, V, ЦГ, тераса,
Стрелиште. 065/439-88-
47. (201650)

ИЗДАЈЕМ стан у Панче-
ву. Тел. 258-04-45.
(201659)

ИЗДАЈЕМ намештен,
једнособан, ЦГ, теле-
фон, ученику-ученици.
064/348-07-06. (201666)

ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан стан, гарсоњеру,
стан за самце, намеште-
но, центар. 061/131-79-
04. (201674)

ИЗДАЈЕМ два дворишна
комфорна једнособна
намештена стана, Стре-
лиште. 362-406,
064/218-83-45. (201677)

ИЗДАЈЕМ нов четворои-
пособан стан с гаражом
на Тесли. 063/255-186.
(201677)
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ИЗДАЈЕМ нов трособан
стан с гаражом на Тесли,
300 евра. 063/255-186.
(201678)

ИЗДАЈЕМ комфоран
трособан стан у центру
града. Тел. 063/195-02-
63. (201680)

ИЗДАЈЕМ једнособан
ненамештен стан на Ко-
тежу 1. Тел. 063/822-87-
67. (201681)

ИЗДАЈЕМ стан, 70 м2,
код Стоматолошког.
064/807-57-01, 060/367-
27-50. (201690)

ИЗДАЈЕМ намештен јед-
нособан стан, Стрели-
ште, депозит. 064/131-
44-67. (201691)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, 40 м2,
насеље Тесла. Тел.
063/707-27-20. (201696)

ИЗДАЈЕМ стан на новој
Миси, Велебитска 26.
063/875-60-34. (201698)

ИЗДАЈЕМ 50 м2, полуна-
мештен, Горњи град, ко-
лонија, цена повољна.
060/032-60-17. (201703)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, Стрелиште, изнад
Поштанске штедионице.
Кабловска, интернет.
064/124-48-15. (201712)

ИЗДАЈЕМ празан једно-
ипособан стан, ЦГ, кли-
ма, Тесла. 371-543.
(201721)

ИЗДАЈЕМ стан, Тесла,
лифт, 32 м2, преко пута
„Авива”. 064/164-93-67.
(201764)

ИЗДАЈЕМ празан једно-
собан стан, ЦГ, Стрели-
ште. 063/193-63-98.
(201768)

ИЗДАЈЕМ трособан не-
намештен стан, Марги-
та. 064/155-97-61.
(201760)

ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан у строгом
центру, интернет, ка-
бловска.  Тел. 064/178-
42-42. (201742)

ИЗДАЈЕМ Котеж 1, II
спрат, ЦГ, кабловска,
инернет. 063/105-19-00.
(201774)

ТРАЖИМ кућу за стано-
вање на дуже. Тел.
061/228-71-01. (201718)

У ЦЕНТРУ издајем пра-
зан двособан стан, ТА,
одмах усељив. 063/436-
003. (201779)

ИЗДАЈЕМ стан. 064/347-
99-36. (201780)

ИЗДАЈЕМ дворишни
стан. 069/132-27-09.
(201781)

ИЗДАЈЕМ кућу с две
стамбене јединице. С.
Саве 62. 064/668-87-38.
(201787)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, нова Миса.
063/112-02-61, 371-173.
(201788)

ИЗДАЈЕМ/продајем дво-
собан ненамештен стан
на Содари. Тел. 063/755-
57-96. (201789)

ИЗДАЈЕМ двособан ре-
новиран стан на Стрели-
шту. 064/561-89-74.
(201790)

ИЗДАЈЕМ мањи двори-
шни стан. Тел. 355-815,
062/887-17-55. (201791)

ГАРСОЊЕРА, стан, за
издавање код Спортског
центра. 064/436-85-26.
(201793)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1,
50 м2, први спрат. Тел.
064/320-85-47. (201794)

ИЗДАЈЕ се на Содари на-
мештена гарсоњера,
клима, ЦГ, телефон, усе-
љива од 15. августа, оба-
везан депозит. Тел.
064/140-15-39. (201856)

ЦЕНТАР, двособан, 55
м2, парно грејање, теле-
фон, клима, ненаме-
штен, издајем. Тел.
069/606-630. (201861)

ИЗДАЈЕМ двособан по-
лунамештен стан на
Стрелишту. 063/843-39-
70. (201868)

ИЗДАЈЕ се у Кутковој згра-
ди на Тесли двособан на-
мештен стан са гаражом.
063/389-971. (201873)

ПОЛУНАМЕШТЕН стан,
близу школе, пијаце.
Тел. 332-527. (2301872)

СТРОГИ центар, једнои-
пособан стан, комплет-
но намештен, ЦГ, теле-
фон, кабловска.
061/179-90-64. (201833)

ИЗДАЈЕМ двособан пра-
зан стан на Тесли, ЦГ.
Тел. 063/261-732.
(201802)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу с купатилом.
063/761-03-56. (201804)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, Тесла, преко пута
„Авива”. 063/872-16-40.
(201819)

ИЗДАЈЕМ празан једно-
ипособан стан, Стрели-
ште, В. Влаховића.
065/202-49-54. (201829)

ИЗДАЈЕМ двоипособан,
полунамештен стан, ТА,
депозит. 064/665-89-64.
(201762)

ИЗДАЈЕМО намештену
собу са централним гре-
јањем, употреба кухиње,
трпезарије, купатила, 70
евра. Стрелиште.
062/829-16-28. (201959)

ИЗДАЈЕМО намештену
собу са централним гре-
јањем и употребом кухи-
ње и купатила, 60 евра,
Стрелиште. 062/829-16-
28. (201959)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
центар. 065/580-89-06.
(201971)

ИЗДАЈЕМ намештен
двоипособан стан у ши-
рем центру Панчева.
065/473-12-99. (101961)

ИЗДАЈЕМ стан. Тел.
333-748. (201955)

ИЗДАЈЕМ двособан не-
намештен стан, први
спрат, Содара. 066/332-
236. (201884)

ИЗДАЈЕМ намештен јед-
нособан стан, Содара,
дужи период, грејање,
депозит. Тел. 013/370-
544. (201888)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрели-
шту, Улица Б. Станковића
15. Тел. 013/362-124,
063/777-55-84. (20904)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
намештен, Содара.
063/854-90-85. (201926)

ИЗДАЈЕМ собе за радни-
ке и самце. 064/305-73-
01. (201930)

ИЗДАЈЕМ комфоран
једнособан стан, нена-
мештен, Котеж 1, Војво-
ђански булевар. Тел.
063/362-370. (201937)

ИЗДАЈЕМ нов намештен
стан у центру. 062/863-
76-72, 064/125-23-22.
(2019444)

НАМЕШТЕН једноипо-
собан стан издајем, ка-
бловска, интернет, близу
центра. 060/555-85-62.
(201945)

ИЗДАЈЕМ халу, 200 м2,
намештене канцеларије
120 м2, ограђено двори-
ште, помоћне простори-
је, уз Рафинерију.
060/321-53-60. (201425)

ЛОКАЛ за издавање у
центру, повољно.
062/813-82-24. (200282)

СТРЕЛИШТЕ, локал,
центар, металне ролет-
не, излози, нов, повољно.
065/955-55-53. (201477)

ИЗДАЈЕМ опремљен ло-
кал 30 м2. Тел. 064/359-
55-44. (200888)

ЗЕЛЕНА пијаца, издајем
локал 25 м2, сређен, од-
личан. 064/226-91-30.
(201479)

ИЗДАЈЕМ локал 20 м2, ста-
дион „Динамо”, 70 евра.
063/354-221. (201580)

ИЗДАЈЕМ локал 18 м2, у
центру Панчева, Браће
Јовановић, близу „Мак-
сија”. Тел. 069/332-04-
00. (201584)

ИЗДАЈЕМ локал код пи-
јаце, прометно место,
могуће све намене.
060/351-03-56. (201600)

ПРОДАЈЕМ пословни
простор, 52 м2, у Њего-
шевој. 061/362-68-86.
(201603)

ПРОДАЈЕМ локал, Лава
Толстоја 10. 065/822-48-
22. (201617)

ЛОКАЛ 100 м2 на Спорт-
ском центру, модерно
опремљен, климатизо-
ван, велики паркинг.
062/403-241. (201532)

ИЗДАЈЕМ локал 23 м2,
грејање, телефон, Л.
Толстоја, близина пија-
це. 333-058. (201639)

ЛОКАЛ на продају,
10.000 евра, Синђелићева
15. 063/265-457. (201636)

ПРОДАЈЕМ трафику 2 х
3 м2, више функционал-
на, 1.000 евра. 066/911-
03-86. (201733)

ИЗДАЈЕМ нов локал, Ко-
чина 4, код Зелене пија-
це. 063/617-421. (201734)

ИЗДАЈЕМ две спојене кан-
целарије у центру града,
погодне за администра-
тивне послове и занатско-
услужне делатности.Тел.
062/345-958. (201641)

ИЗДАЈЕМ локал из два
нивоа, 130 м2, бивша пе-
кара „Тара”, Војводе
Путника 29. 063/278-
250. (201705)

ИЗДАЈЕМ локале 12 м2 и
25 м2, у дворишту Војво-
де Путника 29. 063/278-
250. (201705)

ИЗДАЈЕМ канцеларијски
простор 25 м2, у двори-
шту, Војводе Путника 29.
063/278-250. (201705)

ИЗДАЈЕМ локале 20 и 53
м2, Милоша Обреновића
31, зграда преко пута
„Плинаре”. 063/278-250.
(201705)

ИЗДАЈЕМ више канце-
ларијских простора, АЦ
„Звезда”, Стевана Шу-
пљикца 88. 063/278-250.
(201705)

ИЗДАЈЕМ радионицу
120 м2 и технички пре-
глед АЦ „Звезда”, Стева-
на Шупљикца 88.
063/278-250. (201705)

ЦЕНТАР, издајем лока-
ле од 15 и 30 м2, клима,
спољна реклама, мокри
чвор. 062/840-05-22.
(201936)

ПОТРЕБАН мањи мага-
циснки простор / гара-
жа, шири центар града.
060/645-91-43. (ф)

ПРОДАЈЕМ лукс локал у
центру, 96 м2, 95.000
евра. 064/329-48-40.
(201887)

ИЗДАЈЕ се магацин, 360
м2, повољно. 063/823-
07-68. (201547)

ИЗДАЈЕМ локал у цен-
тру, 70 м2 + магацин,
паркинг, клима, теле-
фон. 066/345-009.
(201556)

ИЗДАЈЕМ локал 20 м2,
код „Матијевића”, пијаца,
ново, бесплатан интернет.
064/497-21-32. (201863)

ХИТНО локал 23 м2, у
Николе Тесле. 310-251.
(201828)

ИЗДАЈЕМ локал у центру.
063/725-71-70. (201839)

ИЗДАЈЕМ локале 38 и 25
м2, одвојено или спојено,
плато Зелене пијаце.
063/224-362. (201849)

ПРОДАЈЕМ локал 11 м2,
Карађорђева 13, двори-
шна страна, повољно.
063/224-362. (201849)

CAFFE „Diavolo” Старче-
во потребне раднице,
младе и комунактивне.
060/766-63-17. (СМС)

ПОТРЕБНИ радници
столарске, електротех-
ничке и машинске стру-
ке за рад на кући у Пан-
чеву. Јавити се на
063/866-21-10. (381)

ПОТРЕБНА девојка за
продају сладоледа. Са-
нитарна обавезно. Тел.
310-210. (201601)

РЕСОТРАНУ „Royal” u
„Авив парку” потребни
радници за припрему и
продају хране. Тел.
063/430-826. (201606)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребне рад-
нице у кухињи и на ро-
штиљу. 063/897-55-04.
(201613)

ПОТРЕБАН физички
радник с Б категоријом
за рад у дисконту пића.
Позвати, 013/333-679 од
8 до 17. (201777)

ПОТРЕБАН пекар за бе-
ло пециво и хлеб и по-
моћник. 060/443-39-13,
061/209-79-70. (201763)

ПОТРЕБАН мушко-жен-
ски фризер, може и во-
лонтер. 064/134-62-62.
(201772)

ПОТРЕБНА конобарица,
кафе „Пацифико”, Б. Јо-
вановића 9. Доћи лично,
11-13 сати. (201770)

ПОТРЕБНИ продавци на
терену, исплата дневно.
062/825-27-25. (201627)

ЖЕНА, незапослена, или
пензионерка потребна
за негу два пензионера.
063/884-22-90. (201657)

ПОТРЕБНА помоћна
радница и касирка у ме-
сари. 063/362-427.
(201714)

ПОТРЕБНА жена с иску-
ством, ради чувања јед-
ногодишњег детета.
063/854-90-80. (201719)

ПОТРЕБНА радница за
посао на бувљаку Панче-
во. 064/973-60-66,
065/533-44-13. (201977)

ПОТРЕБАН пекар и про-
давачица са искуством
за рад у пекари.
064/120-09-41. (201829)

ПОТРЕБНА радница са
искуством за прехрам-
бену продавницу.
062/158-20-02. (201891)

ПОТРЕБНЕ девојке за
рад у кафани. 064/685-
53-56. (201906)

ПОТРЕБАН столар са
искуством, Панчево.
064/111-22-56. (201915)

ПОТРЕБНА радница за
рад на рецепцији, обаве-
зно познавање енглеског
језика. 060/043-52-98.
(20918)
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СТАНОВИ 

ИЗДАВАЊЕ 

ЛОКАЛИ

ПОСАО 

ПОНУДА 



ПОТРЕБАН радник за
рад у извршитељској
канцеларији (рад на ад-
министравним послови-
ма) минимум IV степен
средње стручне спреме.
Пријаве са биографијом
можете послати на e-
mail: vladimirtrifuno-
vic82@gmail.com или
предати у канцеларији
извршитеља у Војводе
Радомира Путника 7, у
Панчеву. (201910)

ДИПЛОМИРАНА негова-
тељица, инструктор про-
дужене медицинске по-
моћи у кућним услови-
ма. 063/835-40-32. (СМС)

ШЉУНАК, песак сеја-
нац, одвоз шута малим и
великим кипером.
064/664-85-31, 013/342-
338. (СМС)

МОЛЕРСКО-ДЕКОРА-
ТИВНИ радови, уградња
орнамент, гипсаних еле-
мената, квалитет, рефе-
ренце. 063/206-912. (СМС)

Х И Д Р О И З О Л А Ц И Ј А
Панчево, машински се-
чемо влажне зидове, га-
ранција. 060/691-01-13.
(198600)

ЧАСОВИ, основе елек-
тротехнике, професор са
искуством. 062/801-97-
58. (199700)

ДИМНИЧАР: чишћење
димњака, котлова и ка-
љевих пећи. 063/155-85-
95. (200719)

ПОВОЉАН сервис и
уградња свих типова
клима уређаја. Алексан-
дар. 064/342-68-42.
(200138)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, раз-
водних табли, инстала-
ција, индикатора. Мића,
064/310-44-88. (200926)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање, воде,
канализације, кабина, сла-
вина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (200722)

МОЛЕРСКИ и гипсарски
радови, квалитетно и по-
вољно. Мајстори из Ко-
вачице. 060/660-86-00.
(201142)

МОЛЕРСКИ радови,
„Падина колор”.
063/746-77-58, 013/668-
100. (201162)

ДУБИНСКО прање на-
мештаја, аутомобила,
машинско прање тепи-
ха. Наташа. 361-474,
060/361-47-41. (201749)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ра-
ди монтирање кабина,
замена старе инсталаци-
је, одгушења, замена
грејача. 063/812-40-89,
063/894-83-04, 311-658.
(201254)

ЧУВАЛА бих старију
особу за стан, кућу или
надокнаду. 064/317-04-
70. (200606)

ШАМОТИРАЊЕ свих
врста шпорета за ложе-
ње, пећи, чишћење ка-
љевих пећи. 064/437-64-
33. (201539)

СТУДЕНТ математике
даје часове. 060/052-28-
34. (201757)

МОЛЕРАЈ, фасаде, фар-
бање столарије, адапта-
ције. Плаћање на рате.
Гаранција. 063/893-39-
94. (201775)

РАДИМО све физичке
послове, рушења кућа,
изношење шута, бетони-
рања, кошење траве.
060/035-47-40. (201555)

ДИГИТАЛНА телевизи-
ја, уградња за све типове
телевизора. 064/437-64-
33. (201539)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање сто-
ларије, селидбе, пензио-
нерима попуст. 065/557-
81-42, 013/235-78-82.
(201545)

СЕЛИДБЕ комбијем по
граду и ван града, пензи-
онерима попуст.
062/856-64-94. (201545)

ЧИСТИМО таване, дво-
ришта, рушења, бетони-
рања, одношење непо-
требних ствари. итд.
064/122-69-78. (201555)

НАДСТРЕШНИЦЕ, те-
расе, веранде, капије,
ограде, гараже. Тражим
посао. Тел. 312-408,
064/926-59-43. (201570)

ИЗНОШЕЊЕ непотреб-
них ствари, кошење ко-
рова, траве, разбијање
бетона, обарање стабаљ-
ла. 061/132-42-75.
(201555)

МЕДИЦИНСКА сестра с
искуством превијање,
катетери, инфузије, ињ-
јекције. 060/080-26-59.
(201575)

РУШЕЊЕ кућа, изноше-
ње шута, ствари, чишће-
ње дворишта, плацева,
копање, бетонирање...
061/623-52-63. (201597)

РОЛЕТНЕ, комарници,
АЛУ и ПВЦ столарија,
уграђујем, поправљам.
063/820-70-39. (201599)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-
гушења канализације,
адаптације купати-
ла,сервис, одмах, повољ-
но. 377-930, 064/586-85-
39. (201611)

МАТЕМАТИКА, стати-
стика, физика, инфор-
матика, пријемни, ме-
сечно плаћање. Профе-
сор. Центар, 013/353-
569, 066/405-336,
061/603-94-94. (201633)

БРАВАРИЈА, надстре-
шнице, ограде, терасе,
врата, капије, решетке,
израда и од прохрома,
врло повољно. 060/140-
54-44, Дуле. (201637)

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ва-
шег телевизора и диги-
тални сателитски ТВ
програми. Монтирање
ТВ и сателитских анте-
на. 064/866-20-70.
(201654)

СПРЕМАЊЕ кућа, ста-
нова, пословног просто-
ра. 013/251-98-97,
061/366-65-65. (201667)

АЛУ и ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
тракасте завесе, венеци-
јанери, уграђујем, по-
прављам. 063/882-25-09.
(201685)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправка старе, уградња
нове инсталације, ма-
шинска одгушења, сани-
тарија. 062/382-394.
(201688)

ТАПЕТАР који пресвла-
чи намештај , с иску-
ством, тражи посао.
064/120-77-64. (201695)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером сва-
ко дрво које вам смета.
063/369-846. (201709)

АДАПТАЦИЈЕ купатила,
станова, локала. Кера-
мичарски, гипсарски,
електричарски и други
радови. 066/370-818.
(201713)

КЕРАМИЧАР, искусан,
повољан и квалитетан и
молер тражи посао.
061/203-70-87. (201716)

РЕНОВИРАЊЕ кровова,
малтерисање, кречење,
зидање. Радимо европ-
ски квалитетно, повољ-
но. 063/865-80-49.
(20644)

ПАРКЕТ и ламинат по-
ставка, хобловање и ла-
кирање. 061/314-90-18,
601-892. (201860)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало најповољније.
065/361-13-13. (201804)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одвоз шута малим
кипером до два кубика.
065/334-23-38. (201798)

ПЕДИКИР, бесплатан
долазак на позив, на ва-
шу адресу. 060/366-00-
63, 013/366-006.
(201803)

АУТО-КЛИМЕ, пуњење
новом дигиталном ма-
шином, УВ боја, уље.
063/248-734, 013/366-
006. (201803)

ЗАМРЗИВАЧЕ, фрижи-
дере, климе, поправља-
мо с гаранцијом, откуп
неисправних. 063/248-
734, 013/366-006.
(201803)

КЛИМЕ, уградња, по-
правка, сервис, пуњење
фреоном. 063/248-734,
013/366-006. (201803)

ПОПРАВКЕ, столарија,
браварија, санитарија,
монтирање бојлера, за-
мена грејача. Слободан,
063/865-80-74. (201805)

ТРАЖИМ посао, профе-
сионална релакс и шија-
цу масажа. Тамара,
064/151-58-88. (201811)

ПРЕВОЗ ствари, робе и
селидбе, комбијем или
пик-ап возилом.
065/440-97-00, 061/626-
14-50. (201826)

СТОЛАРСКЕ и бравар-
ске услуге. Александар,
013/351-073, 064/157-
20-03. (201826)

СВЕ врсте физикалија,
утовар-истовар робе, се-
лидбе, копање, кошење,
сечење, цепање дрва, чи-
шћење тавана, шупа, по-
друма и слично. Дејан,
013/341-571, 065/440-
97-00. (201826)

ХОБЛОВАЊЕ, поправка,
фуговање и лакирање
паркета. 013/602-701,
064/341-79-60. (201757)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
преправке, поправке ку-
патила, одгушење кана-
лизације одмах.
063/269-173. (201848)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправ-
ка, израда инсталација,
бојлера, најјефтиније у
граду. 063/804-57-99.
(201959)

НЕГА старих лица, по-
моћ у кући. Повољно.
061/725-85-61, 013/341-
246. (201970)

СПРЕМАЊЕ станова и
кување. Тел. 061/807-62-
99. (201900)

СЕРВИСЕР свих врста
бојлера и веш-машина,
тражим посао. Тел. 312-
408, 064/926-59-43.
(201917)

СПРЕМАМ станове, ку-
вам, чувам старије особе
и децу, повољно.
063/278-038. (201927)

КОШЕЊЕ, крчење, сече-
ње дрвећа, вађење пање-
ва, фрезирање, шишање
ограде. 062/826-64-38.
(201928)

ТРАЖИМ посао код ста-
ре покретне особе, жена
с искуством. 064/494-
05-73. (201934)

СЕРВИСИРАЊЕ, допуна
и уградња климе, повољ-
но. Тел. 064/520-48-80.
(201940)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис, већ од 700 ди-
нара, услуга селидбе
пикапом, комбијем 1,5
т, камионима 3, 5 и 7 т,
са радницима или без
њих, у свим правцима,
плаћање могуће чеко-
вима, 100 дана и преко
рачуна. Борис,
013/352-236, 063/253-
028, 064/444-66-74.
b o m b o n -
c i c b @ g m a i l . c o m ,
www.sel 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 без-
бедност вашег наме-
штаја, могућност скла-
диштења ствари. Борис,
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
b o m b o n -
c i c b @ g m a i l . c o m ,
www.sel idbepancevo-
boris.ser.rs. (F)

СЕЛИДБЕ станова, ло-
кала, 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 нај-
боље. Борис, 013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74. bombon-
c i c b @ g m a i l . c o m ,
www.selidbepancevo-bo-
ris.ser.rs. (F)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
– Борис – већ од 700 ди-
нара, с пикапом, комби-
јима, камионима, екипа
радника, монтирање,
демонтирање, паковање
ствари, кутије за пако-
вање, фолија за заштиту
намештаја, селите се
без стреса. Борис,
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
b o m b o n -
c i c b @ g m a i l . c o m ,
www.selidbepancevo-bo-
ris.ser.rs. (F)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с ду-
гогодишњим искуством
из Дебељаче, с материја-
лом или без њега. Ноле
(имам и паркет),
013/665-220, 063/847-
74-38. (185558)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, ископи, рушење
објеката, одвоз шута с
утоваром. 063/246-368.
(201672)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници, по-
вољно. Вук. 064/176-91-
85, 063/278-117,
013/365-051. (200601)

ОДГУШЕЊЕ одвода и
канализације специјал-
ним машинама, може
преко рачуна. „Acqua”.
062/532-346. (200607)

ТЕПИХ сервис, прање
тепиха, мебла, унутра-
шњост аутомобила, пре-
воз бесплатан. 066/333-
557. (200741)

СЗР „Маки”, паркет, по-
стављање, хобловање,
полирање и лакирање.
Мајстори из Дебељаче.
063/822-94-82, 063/856-
45-31. (198581)

БАЛТОКАД када, обно-
ва глазуре, пластифици-
рање, 28 година с вама,
гаранција. www.balto-
kad.co.rs. 065/347-55-
02, 011/288-30-18.
(192865)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-
СКИ радови, гипс, лами-
нат, керамика, најпо-
вољније у граду, прове-
рите. 061/141-38-02,
063/160-36-15. (200623)

ПОВОЉНО, превоз робе
и селидбе комбијем. Це-
на по договору. 064/147-
14-77, 013/311-514.
(198098)

ДЕЗИНСЕКЦИЈА, уни-
штавање буба гелом, па-
стом, нов метод, без пр-
скања. Славиша.
062/182-74-50. (200538)

ЕЛЕКТРОСЕРВИС „Лу-
кић”, поправља веш-ма-
шине, фрижидере, бој-
лере, шпорете, електро-
инсталације. 060/180-
02-83, 013/251-28-97.
(200337)

KIZZA – превоз шљунка,
песка, сејанца, ризле ма-
њим и већим камиони-
ма. 063/218-894,
013/258-04-00.

KIZZA – истовар и уто-
вар робе виљушкарима
на свим теренима, ру-
шење старих кућа и дру-
гих објеката, утовар шу-
та с одвозом.

KIZZA – изнајмљивање
ваљка за равнање и саби-
јање терена, насипање,
набијање вибро-плоча-
ма. Жарка Зрењанина
68. 063/218-894,
013/258-04-00.

KIZZA – утовар великим
утоваривачима (кашика
3 м3 ), ископ великим и
мини-багерима, подру-
ма, темеља, канала, ка-
нализационих прикљу-
чака, септичких јама, с
одвозом.

KIZZA – сечење бетона и
асфалта до 20 цм, разби-
јање бетона свих вели-
чина 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 утова-
ром, утовар и истовар
виљушкаром, ископ ба-
герима, изнајмљивање
возила с корпом за рад
на висини. 064/648-24-
50. 
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СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, це-
на договор. 063/193-22-
29, 013/366-843. 

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-
гушења купатила, кана-
лизације, адаптације, за-
мена, поправке. 331-
657, 064/495-77-59,
063/777-18-21. (201260)

ДУБИНСКО прање на-
мештаја, професионал-
ним керхер машинама,
тросед 1.200, двосед 900.
069/322-05-33. (201322)

ТЕПИХ сервис, прање
тепиха, мебла, унутра-
шњост аутомобила, пре-
воз бесплатан. 066/333-
557. (200741)

СЕЛИДБЕ, камионски,
комби превоз, екипа рад-
ника, одвозимо непотреб-
не ствари. 064/280-30-16,
063/731-77-67, 013/236-
77-34. Владимир.

КОМБИ превоз робе и
селидбе, монтирање, де-
монтирање, с нашим
радницима или без, пре-
воз грађевинског мате-
ријала, одвоз шута, од 0
до 24, може и преко ра-
чуна. 064/348-00-08,
062/850-36-58, Слобо-
дан. (201484)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-
СКИ радови, гипс, лами-
нат, керамика, најпо-
вољније у граду, прове-
рите. 061/141-38-02,
063/160-36-15. (200623)

СЕЛИДБЕ ком-
бијем и камионом, Вој-
водина, Србија, с радни-
цима или без њих, најпо-
вољније. Иван, 063/107-
78-66. (Ф)

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

ОДВОЗ шута, земље, не-
потребних ствари кипе-
ром, рушење мањих
објеката. 064/144-88-44.
(ф)

ТВ СЕРВИС „Плус”, по-
правка телевизора, мо-
нитора, даљинских. Д.
Туцовића 28. 353-463.

КЛИМЕ свих типова и
произвођача сервисира-
мо, поправљамо и угра-
ђујемо с овереном га-
ранцијом. „Фриготех-
ник”, 361-361, 064/122-
68-05. (201812)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, од-
гушење купатила, кана-
лизације, замена вир-
бли, батерија, вентила.
Све за воду, 0–24 сата,
долазим одмах. Пензио-
нерима екстра попуст.
013/348-139, 064/493-
44-63, 064/151-82-64.
(201758)

РОЈАЛ МГ, уградња, по-
правка: ролетне, венеци-
јанери, тракасте, рим-
ске, панелне, роло, зебра
завесе, хармо-врата,
туш-кабине, комарници,
тенде, роло-заштитна
врата. Горан, 013/351-
498, 063/816-20-98.
(200748)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче,
мешалице за бетон.
064/351-11-73. (201562)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови и фасаде.
061/283-66-41, 062/156-
02-07, 064/317-10-05,
„Скочко”. (201564)

СЕРВИС телевизора,
продаја половних, елек-
троуслуге, ауто-електри-
ка, разно. Дејан,
063/800-01-96. (201612)

ЛИМАРСКИ радови,
олуци, окапнице, лајсне,
кровопокривачки радо-
ви, санације цурења,
прављење кровова, хи-
дроизолација равних
кровова, рад с корпом на
висини. Најјефтиније.
064/436-27-87. (201566)

РОЛЕТНЕ, комарници,
тракасте завесе, венеци-
јанери, хармо-врата,
уградња, поправка.
063/775-96-08, 013/353-
923. (201630)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, ископи темеља, ка-
нала, подрума, одвоз
шута с утоваром.
063/771-55-44. (201672)

ПРЕВОЗ кипером ма-
њим, повољно, песак,
шљунак, сејанац, одво-
зим шут. 064/354-69-94.
(201804)

ПЕРФЕКТ фасаде, зида-
ње, малтерисање, глето-
вање, кречење, кровови,
керамика, ламинати.
063/122-14-39. (201850)

ТЕПИХ сервис, дубин-
ско прање тепиха, пре-
воз беслатан. 302-820,
064/129-63-79. (201896)

КЛИМА-УРЕЂАЈИ, сер-
вис и монтирање, допу-
на ауто-клима, нови и
половни клима уређаји.
064/942-30-34, 064/954-
19-59. (201964)

РОЛО НАЈ вам нуди по-
правку, уградњу ролет-
ни, венецијанера, трака-
стих завеса, роло-комар-
ника, хармо-врата, туш-
кабина, роло-врата (че-
личних, заштитних),
тенди. Ми смо најквали-
тетнији, најјефтинији, с
највећом гаранцијом.
Проверите. 013/344-594,
063/894-21-80. (201886)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
фарбање, гипсани, фаса-
дерски радови, поста-
вљање ламината, кера-
мике, проверите.
062/816-66-78. (201967)

МУШКАРАЦ, 54 године,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену
или девојку до 40 годи-
на, ради дружења, изла-
зака, звати око 21 сат.
013/352-203. (201582)

МОМАК, 30, приватник,
културан, образован
тражи девојку ради дру-
жења. 062/143-38-98.
(201626)

МОМАК, 39 година,
оштећеног вида, па-
жљив, комуникативан,
жели упознати лепо вас-
питану девојку млађу од
себе, ради дружења и
брака. 063/359-686,
011/219-45-46.

СОКОБАЊА, издајем
апартмане и собе, цен-
тар, Борићи, КТВ, пар-
кинг. 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, пар-
кинг, повољно, центар.
063/759-98-77. (20913)

БОКА Которска, Рисан,
собе с употребом кухи-
ње, повољно.
0 0 3 8 2 3 2 / 3 7 1 - 6 5 7 ,
0038269/123-099. (и)

СОКОБАЊА, апартмани
и двокреветне собе, но-
во, кабловска. 061/636-
08-57. www.soko-ba-
nja.org. Зорица. (196741)

АПАРТМАН Сотиров-
ски, 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)

ЛЕТОВАЊЕ у Шушњу,
Бар, повољно. Тел. +
382267/834-996. (20130)

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 Бао-
шићима, Херцег Нови, те-
раса, поглед на море. Тел.
063/321-60-07. (201361)

ИЗДАЈЕМ собе у бањи
Врујци, непосредна бли-
зина базена, интернет, ка-
бловска. 014/342-69-91,
064/324-08-48. (201634)

СУТОМОРЕ, једнособан
комфоран стан, идеалан
за одмор, слободан
13–30. августа. Тел.
069/111-13-06. (201920)

БАЊА Врујци, издајем
апартман и собе у ком-
плексу „Вода-Вода”.
063/874-98-38. (201842)

СУТОМОРЕ, апартмани
близу мора, ТВ, клима.
Тел. 013/313-458,
0 6 2 / 8 6 8 - 7 2 - 1 7 ,
+ 3 8 1 6 2 / 9 6 0 - 9 5 - 8 6 .
(201856)

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора, по-
вољно. 063/709-44-97.
(2015572)
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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 затеченог стања на 

животну средину

Надлежни орган обавештава јавност да је 24. јула

2015. године  донето Решење о давању сагласности на

Студију о процени утицаја затеченог стања на

животну средину пројекта Складиште куповног

етилена у фабрици PEVG у комплексу „ХИП–

Петрохемија” а. д. Панчево, носиоца пројекта

„ХИП–Петрохемија” а. д. Панчево, у реструктуирању,

Спољностарчевачка улица бр. 82.

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. Студије о процени утицаја

на животну средину, као и да обезбеди извршавање

програма праћења утицаја на животну средину,

предвиђеног поглављем 9. 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-1354)

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 затеченог стања на

животну средину

Надлежни орган обавештава јавност да је 29. јула

2015. године  донето Решење о давању сагласности на

Студију о процени утицаја затеченог стања на

животну средину пројекта Систем намешавања

мазута и пиро уља и лагуна таложница с пумпном

станицом у фабрици Енергетика у комплексу

„ХИП–Петрохемија” а. д. Панчево, носиоца пројекта

„ХИП–Петрохемија” а. д. Панчево у

реструктурирању, Спољностарчевачка улица бр. 82.

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. Студије о процени утицаја

на животну средину, као и да обезбеди извршавање

програма праћења утицаја на животну средину,

предвиђеног поглављем 9. 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-1361)

На основу чланова 59. и 98. став 3. Статута града

Панчева („Сл. лист града Панчева” бр. 1/2014 –

пречишћен текст и 24/2014), Градско веће града

Панчева расписује

К О Н К У Р С

ЗА ИЗБОР УПРАВЉАЧА ПАРКОМ ПРИРОДЕ

„ПОЊАВИЦА”

Право учешћа: На Конкурсу могу да учествују

правна лица или предузетници основани за обављање

послова из области заштите природе, управљања

природним добрима, односно чија је делатност у

блиској вези с тим пословима и које има

организовану:

1) Службу заштите, унапређивања, промовисања и

одрживог развоја заштићеног подручја с најмање

једним запосленим лицем на пословима заштите

природе, које мора да има VII степен стручне спреме

или мастер студије биолошког, шумарског,

пољопривредног, еколошког или географског

усмерења, радно искуство од најмање једне године,

које координира пословима заштите и мониторинга

заштићеног подручја, обезбеђује поштовање режима

и зона заштите, обележавање подручја, координира

израду планова управљања и годишњих програма

управљања, стратешко планирање, имплементира

одредбе просторног плана и сл.;

2) Чуварску службу, са запосленим лицима, и то

најмање једним чуварем заштићеног подручја, који

мора да има најмање средњу стручну спрему, једну

годину радног искуства у струци и положен стручни

испит и да испуњава прописане услове за ношење

оружја и друге услове утврђене актом управљача

којим се уређује организација чуварске службе, који

контролише спровођење правила унутрашњег реда у

заштићеном подручју и обавља послове чувања

заштићеног подручја, у складу са чланом 110. Закона

о заштити природе.

Документација која се подноси уз пријаву:

– Решење о упису у Регистар АПР-а,

– фотокопију Оснивачког акта или Статута,

– фотокопију ПИБ обрасца,

– изјаву одговорног лица да је упознат са обавезама

управљача заштићеним природним добрима,

прописаним Законом о заштити природе Републике

Србије и другим прописима,

– предлог плана управљања Парком природе

„Поњавица”.

Трајање Конкурса: Конкурс је отворен 20 дана од

дана објављивања у локалном листу „Панчевац”.

Одлучивање: О поднетим пријавама одлучује

Градско веће града Панчева, на предлог Комисије

образоване посебним решењем градоначелника града

Панчева.

Све додатне информације могу се добити у

Секретаријату за заштиту животне средине Градске

управе града Панчева, од Љиљане Дражилов, на тел.

013/308-842.

Пријаве с потребном документацијом поднети

путем Услужног центра града Панчева или путем

поште у затвореној коверти с назнаком:

Пријава

К О Н К У Р С

ЗА ИЗБОР УПРАВЉАЧА ПАРКОМ ПРИРОДЕ

„ПОЊАВИЦА”

Град Панчево

Трг краља Петра I 2–4

26.000 Панчево

Н Е   О Т В А Р А Т И !

(Ф-1358)

Последњи поздрав

СЛОБОДАН МУТАВЏИЋ
1947–2015.

Хвала ти за све лепе тренутке које смо провели заједно

и за огромну љубав коју си нам несебично пружио.

Сахрана ће се обавити 30. јула 2015, у 13 сати, на Новом

гробљу.

Ожалошћени: супруга СТОЈАНКА, синови НЕНАД 

и ПРЕДРАГ, снаје ВАЊА и ДУШИЦА и унуци
(126/201931)

УСЛУГЕ 

РАЗНО 

ТУРИЗАМ 
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РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: 
понедељком и уторком од 8 до 20, 

а осталим радним данима од 8 до 13 сати

ЈУГОСЛАВ АЛИМПИЋ
1973–2015.

Драги наш сине, зар си морао да нас оставиш.

Ми тебе никада нећемо.

Љубе те твоји мама и тата.
(74/201792)

ЈУГОСЛАВ
АЛИМПИЋ

Последњи поздрав 
вољеном зету  

од таште МАРЕ.

(75/201792)

Твоје срце је стало, сада наша срца куцају за тебе.

ЈУГОСЛАВ АЛИМПИЋ
1973–2015.

Последњи поздрав од супруге БРАНКЕ, сина

НИКОЛЕ и ћерке ВАЛЕНТИНЕ
(76/201792)

Последњи поздрав

ЈУГОСЛАВУ 

АЛИМПИЋУ

1973–2015.

од Јованових другова

голубара из Клуба „398

Стрелиште – Панчево”.

(44/201696)

Последњи поздрав

ЈУГОСЛАВУ 

АЛИМПИЋУ

од другова: БАТЕ, 

БОБАНА и ТИБОРА.

(86/201816)

Последњи поздрав најдражем брату

ЈУГОСЛАВУ АЛИМПИЋУ

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Сестра НЕЛА, зет РИЛЕ и сестричине

АНА и ТЕА

(87/201817()

Драгом зету

ЈУГОСЛАВУ 

АЛИМПИЋУ

последњи поздрав од

породице ТАЧКОВСКИ.

(96/201854)

Мом течи

ЈУГИ

хвала за све.

Последњи поздрав од

ИГОРА.

(97/201853)

ЈУГОСЛАВ

АЛИМПИЋ ЈУГА

Последњи поздрав од

твојих другара 

из мотокрос екипе: 

БОЖА, НЕДЕЉКО, 

ЧЕНЕЈАЦ, ЧИЛЕ, АЦА,

БЕЛИ, ЂОВАНИ, 

ДАРКО и МИРКО.

(105/201869)

ЈУГОСЛАВ
АЛИМПИЋ

Велики људи живе вечно.
МИЛАН ХАЈДУКОВ с

породицом

(106/201870)

Последњи поздрав 

ЈУГОСЛАВУ

од стрица ДУЛЕТА и стрине КАТИЦЕ.

(124/201923)

Последњи поздрав драгом другу

ЈУГОСЛАВУ АЛИМПИЋУ
ГОРАН, СВЕТЛАНА, БЕБЕК, ПЕГИ, БЕЛИ, 

МАРИЈАНА, ГАБИ, МИЛИЦА, ЂОВАНИ и МУСА

(125/201924)

Последњи поздрав на-

шем драгом

ЈУГИ

Почивај у миру!

АЦА, БИЉА, МИЛАН 

и МАРИНА

(129/201942)

Последњи поздрав мај-

стор

ЈУГИ

од ХАВАРИЈЕ 

и ЗОЈКЕТА.

(138/4620)

С тугом се опраштамо од нашег друга

ЦЕЈЕ ЂУРИЋА

Остала је само слика на матурском таблоу, оста-

ла су сећања на школске дане и сусрете.

Породици искрено саучешће.

Другари СМТШ „Никола Тесла” у Панчеву, 

генерација 1971–1975. 
(93/201843)

ЦЕЈА ЂУРИЋ
1955–2015.

Захвални смо и поносни што смо те има-

ли. Наша туга је вечна.

Хвала ти за све.

Ожалошћени: супруга НАДИЦА, 

син БОЈАН, снаја ГОЦА, унук МАТЕЈА

и унука МАША

(139/4620)

Не постоје речи да опишу тугу и празнину у на-

шим срцима која је остала после тебе

ЦЕЈА ЂУРИЋ
1955–2015.

Твоја ћерка ЈЕЛЕНА, зет ПЕЦА, унук ТОДОР 

и унука ЂУРЂИНА
(140/4620)

ЦЕЈА ЂУРИЋ
1955–2015.

Бол и празнина остаће вечни. Чуваћемо те од за-

борава и хвала ти за све.

Твоја ћерка СНЕЖАНА, зет МИЉАН, 

унука МИЉАНА и унук СТЕФАН
(141/4620)

ЦЕЈА ЂУРИЋ

1955–2015.

Живот није вечан, али

ћеш ти вечно живети у

нама.

Твој брат ЈОВИЦА 

и снаја СЛАВИЦА 

с породицом

(142/4620)

ЦЕЈА ЂУРИЋ
1955–2015.

Никада нећемо забора-

вити шта си учинио за

нас.
Твој брат ДРАГАН, 

снаја ЂЕНЂИКА, 
братанац АЛЕН 

и братаница 
АЛЕКСАНДРА

(143/4620)

ЦЕЈА ЂУРИЋ

1955–2015.

Последњи поздрав 

брату Цеји од брата 

ЧЕДЕ, снаје ЉИЉЕ 

и братанца ДРАГАНА.

(144/4620)

ЦЕЈА ЂУРИЋ

1955–2015.

Много је лепих успоме-

на да те вечно памтимо

и с поносом и љубављу

причамо о теби.

Породица 

МЛАДЕНОВИЋ

(145/4620)

ЦЕЈА ЂУРИЋ

1955–2015.

Последњи поздрав течи

Цеји од НАТАШЕ 

и МЛАДЕНА 

с породицом.

(146/4620)

ЦЕЈА ЂУРИЋ

1955–2015.

Последњи поздрав 

пријатељу Цеји 

од породице 

МАРКОВИЋ.

(147/4620)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и чи-

туља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.
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РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 20, 

а осталим радним
данима

од 8 до 13 сати

ЉУБОМИР ОПАЧИЋ
Последњи поздрав драгом комшији, дугогодишњем
председнику Кућног савета.
Велико хвала што је живот у нашој згради учинио лепшим.

Станари зграде у Моше Пијаде 113

(36/201675)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је

22. јула преминуо наш вољени супруг и

отац

ПАЛО БЕРАЦКА
1914–2015.

Живот се угасио, али љубав и успомена

остају.

Ожалошћени: супруга АНА и ћерке 

АНКА и МАРИЈА с породицама

(41/201690)

После дуге и тешке болести је преминула

НАДЕЖДА МИЛИВОЈЕВИЋ

Последњи поздрав нашој мами, ташти, баки и

прабаки од оних за које је живела.

Ћерка ЈЕЛЕНА и син МИЛУТИН с породицама
(47/201707)

Последњи поздрав драгој мајци

ДРАГИЊИ СПАСИЋ
1938–2015.

23. јула 2015, у 77. години, преминула је моја

мајка.

Сахрана је обављена 25. јула 2015.

Син ДРАГАН и њени најмилији
(48/201716)

Последње збогом дра-

гом и искреном прија-

тељу

ЈОВАНУ 

ПЕТРОВУ

ЈОВА и АНИЦА ГАЈИН

с породицом

(59/201741)

25. јула 2015. године преминуо је наш драги ујак

ЈОВАН ПЕТРОВ
1949–2015.

Сахрана је обављена 26. јула 2015, у Крушевцу.

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на

тебе.

КАЋА и ДЕЈАН с породицом и МИЛАН
(89/201824)

ЈОВАН

ПЕТРОВ

Ниси волео растанке и

опраштања... На стаза-

ма сећања остаће бла-

гост твог осмеха...

БРАНКА и ТАЊА

(111/201889)

Последњи поздрав се-

стри и тетки

НАДИ

Сестра СТАЈКА, 

ВИДОМИР 

и МИЛОМИР 

с породицом

(112/201890)

Последњи поздрав драгом колеги

ЂОРЂУ КРСТИЋУ ЂОЛЕТУ

Вечнаја памјат!

Колектив Градске библиотеке Панчево

(123/Ф-1359)

27. јула 2015, у 66. години, изненада је преминуо

наш драги супруг, отац и деда

ЂОРЂЕ КРСТИЋ
1950–2015.

Сахрањен је 29. јула 2015, на Старом гробљу, у

Панчеву.

Ожалошћени: супруга ЈЕЛЕНА, ћерке ДАНИЦА,

ДУШИЦА и МИЛИЦА с породицама 

и многобројна родбина и пријатељи
(77/201795)

Последњи поздрав дра-

гом пријатељу

ЂОЛЕТУ

БОЖИЦА и НИКОЛА

ВУКША

(78/201795)

Последњи поздрав дра-

гом брату, ујаку и шура-

ку

ЂОРЂУ

КРСТИЋУ

1950–2015.

ДРАГИЦА, БРАНА 

с породицом и МИЛАН

(49/201715)

Последњи поздрав ку-

мином оцу

ЂОРЂУ 

КРСТИЋУ

Искрено саучешће 

породици од кумова

ОЛЋАН и АЈДУКОВИЋ.

(70/201766)

Последњи поздрав драгом зету и течи

ЂОЛЕТУ

од МИРЕ, МИЛОША, МИЛИЦЕ и ЈЕЛЕНЕ.

(92/201837)

Последњи поздрав драгом колеги, саборцу и пријатељу

ЂОРЂУ КРСТИЋУ

Савез самосталних синдиката града Панчева

(122/ф-1360)

Драгом чича

СЛАВКУ 

БАДРИЋУ

последњи поздрав 

од братанице СНЕШКЕ

с породицом.

(67/201761)

Драгом деверу

последњи поздрав 

од снаје ЖИВАНЕ 

БАДРИЋ.

(68/201761)

С великом тугом обавештавамо да је 28. јула

2015. преминуо наш вољени

РАДЕНКО МИГА ЈОСИПОВИЋ
1955–2015.

Сахрана ће се обавити 30. јула, у 14 сати, на Но-

вом гробљу.

Ожалошћени: супруга ДУШИЦА 

и ћерка ТАТЈАНА
(110/201882)

Последњи поздрав мом

сину

РАДЕНКО 

ЈОСИПОВИЋ

МИГА
Мајка ДУЈА, брат 

РАДОВАН, снаја 

ДРАГАНА и породице

НЕРАНЏИЋ 

и СТЕВАНОВИЋ

(121/201912)

Последњи поздрав драгом куму

РАДЕНКУ ЈОСИПОВИЋУ МИГИ

од кумова СНЕЖЕ и АНТОНИЈА ЈОВИШИЋА.

(127/201932)

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

Последњи поздрав дра-

гом тати

СЛАВКУ

БАДРИЋУ

6. I 1933 – 24. VII 2015.

Отишао си тихо као што

си и живио. Сада си за-

једно са мамом, својом

Миром.

Твоји: кћерка 

МИЛЕНА, син САША 

и снаја ЈЕЛЕНА

(137/201974)
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Последњи поздрав 

ДРАГАНУ СТАЈИЋУ СТАЈИ

од колега из ЈКП „Грејања” Панчево.
(73/ф-1356)

Тужни смо, оставио нас је наш вољени

ДРАГАН СТАЈИЋ

Тетка МАРА и брат МИЉАН

(79/201800)

Остао сам без сина јединца

ДРАГАН СТАЈИЋ

Неутешни отац ЖИВАН

(80/201800)

Напустио нас је драги колега

ДРАГАН СТАЈИЋ

С тугом и поштовањем опраштамо се од нашег Стаје.

Колеге из ЈКП „Грејање”
(82/Ф-1357)

Тужни смо, напустио нас је наш

ДРАГАН СТАЈИЋ

Много нам недостајеш!

Твоји: ЗОРАН, ИВАНА, ИВАН и АНДРЕЈА

(114/201899)

ДРАГАН СТАЈИЋ

С нама заувек.

БИЉАНА и ТЕОДОРА

(115/201899)

Престало је да куца срце нашег вољеног и по-

штованог

ДРАГАНА СТАЈИЋА

СТАНА, ЗЛАТА и МАТИЈА
(116/201899)

Нашем драгом куму

ДРАГАНУ

последњи поздрав.

ЈАСНА, ДРАГАН 

и МИХАЈЛО

(118/201905)

Последњи поздрав нашем другу

ДРАГАНУ СТАЈИЋУ ЈОГИЈУ
1963–2015.

СТАНИША, КАТА, БАЈА, КАЛЕ, 

ТАЊА и САША

(119/201907)

ДРАГАН СТАЈИЋ
Заувек остајеш 

у срцима ЉУБЕ, 

ОГЊЕНА и ЂУЂЕ.

(131/201949)

Последњи поздрав дру-

гару из детињства

ДРАГАНУ 

СТАЈИЋУ

од НАДЕ и ИРЕНЕ 

с породицом.

(133/201957)

Нашем драгом куму

СТАЈИ

последњи поздрав од КАТЕ, БАЈЕ и ЛУКЕ.
(134/201966)

МИЛАН ПАНАЈОТОВИЋ
1951–2015.

Наш вољени отац, деда и таст изненада нас је на-
пустио 28. јула 2015.
Сахрана ће бити обављена 30. јула, у 16 сати, на
Новом гробљу.

Ожалошћени: ћерке МИЛИЦА и ДРАГАНА, 
зетови РАЈКО и ЈОВИЦА, унука АНЂЕЛА 

и унуци МИЛАН, АЛЕКСАНДАР, 
СТЕФАН и ПЕТАР

(102/201864)

МИЛАН 

ПАНАЈОТОВИЋ

1951–2015.

Последњи поздрав 

комшији од породице

МИХАЈЛОВИЋ.

(103/201864)

Последњи поздрав ком-

шији

МИЛАНУ
од ШЕПИНИХ.

(136/4620)

ЈУГОСЛАВ 

АЛИМПИЋ

Последњи поздрав Југи

од пороцие ЦВЕЈИН.

(132/201951)

Последњи поздрав

ЈУГИ

Срце, нека те анђели чу-

вају!

АНЂЕЛКО и ОЉА

(135/201968)

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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Девет година је прошло

ДИНКА ГАШПАР

Време пролази, али ми те спомињемо сваки дан.

Хвала ти за неизмерну љубав и срећу коју си нам

пружила.

Много нам недостајеш.

Волимо те.

Твој СТЕВА и ћерке с породицама
(98/201852)

У суботу, 1. августа, у 11 сати, на Новом гробљу, одржаћемо шесто-

месечни помен нашем вољеном

МИЛОШУ ВУЛЕТИЋУ
Време не лечи нашу тугу за тобом. Недостајеш нам.

Свакога дана све више.

Недостаје нам твоја љубав, подршка, пажња, све оно што те је за

нас чинило посебним. И даље живиш у нашим разговорима, на-

шим срцима и мислима.

Твоји најмилији

(99/201855)

СЕЋАЊЕ

БЕЛА 

КИШ

8. IX 1970 – 4. VIII 1997.

Године пролазе, бол и

туга заувек остају.

Твоји најмилији

(100/201858)

СТОИМЕНКА 

БОЈКОВСКИ

из Јабуке

Сестрице наша, никада

те нећемо заборавити и

преболети.

Твоје сестре ВЕРКА 

и ЦВЕТАНКА

(101/201862)

Прошло је тужних четрдесет дана од смрти

ИЛИЈЕ ВРАЊКОВИЋА

Тугују за њим и чувају од заборава супруга 

БОЈА и сестра АНЂА с породицом.
(107/201878)

ИЛИЈА ВРАЊКОВИЋ

Време пролази, а бол и туга вечно остају.

БИЉАНА с породицом
(108/201878)

Прошло је дугих пет година откако ниси с нама

ВОЈИН БОГДАНОВИЋ
1948–2010.

Нека Те у тишини вечног мира прати наша љу-

бав јача од заборава.

Твоји: син АЛЕКСАНДАР, снаја АНА и унуци

АЛЕКСАНДРА и МАРКО
(109/201880)

IN MEMORIAM

Моја

НАЦА 

НАТАЛИЈА 

БАБИЋ 

31. VII 2003 – 31. VII 2015.

С тугом и љубављу тата

(128/201939)

2. августа навршава се

седамнаест година од

смрти

МИЛАНА 

МАКСИМОВИЋА

Отац НОВАК, супруга

ВЕСНА, син ПЕТАР,

ћерка ЈАСМИНА 

и сестра СВЕТЛАНА

(45/201700)

Тужно сећање на нашег

драгог

МИЛОША 

МИШУ 

ЧЕЧОВИЋА

1949–1997.

Ћерке САНДРА 

и КАТАРИНА с мамом

(90/201827)

Сећање на драге родитеље

МЕДАН
21 година од смрти оца          и          11 година од смрти мајке

МАКСА                       СТАНКА

С поносом успомене на њих чувају њихове ћерке МИРЈАНА 

и ЗОРА с породицама.

(55/201732)

25. јула 2015. године, после дуге и тешке

болести, напустио нас је супруг, отац, таст

и деда

ИВАН ВИДОВИЋ
1942–2015.

Увек ћеш бити у нашим срцима.

Супруга АНЂА, ћерка ЈЕЛИЦА, 

зет НИКОЛА, унук АЛЕКСА 

и унука ТАМАРА

(94/201844)

Последњи поздрав мојој тетки

ИЛИНКИ

од братанице АНДРИЈАНЕ и зета БОБАНА.

(62/201753)

Тешка срца обавештавамо да је од тешке боле-

сти, 24. јула 2015, преминула

ИЛИНКА ТОМИЋ

Илинка, увек ћеш бити с нама у сећању.

Твој брат ДУШАН и снаја ЈАСМИНА
(63/201753)

ИЛИНКА ТОМИЋ
Тетка, нека те чувају анђели!

Твоја ЈОВАНА

(64/201753)

Последњи поздрав драгој мајци и баки

РАДОМИРКИ САВИЋ
1949–2015.

Син ЈОВАН, снаја ЈЕЛЕНА и унуци АНА и ВУК

(30/201632)

Заувек ћеш остати у нашим срцима и сећању

РАДОМИРКА САВИЋ РАДА
1949–2015.

Нека те анђели чувају!
Ћерка БИЉАНА, зет ГОРАН, унуци МИЛАН, ИЛИЈА,

МАРИНА и праунук НИКОЛА
(31/201632)

ГРУЈО ИЛИЋ

1938–2015.

Последњи поздрав од

супруге САРЕ и синова

ТИХОМИРА, 

ЉУБОМИРА 

и ДРАГОЉУБА 

с породицама

(117/201902)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 20, 

а осталим радним данима од 8 до 13 сати

2011–2015.

Душане, прођоше четири године.

Знао си волети

Био си вољен

Желео си живети

Али Богу си био дражи

Бог те узео к себи,

а нама оставио тугу, бол и сећање на тебе.

Твоји најмилији
(15/201568)
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1. августа 2015. године, у 10.30, на Новом гробљу, у

Панчеву, даваћемо четрдесетодневни помен нашој во-

љеној супрузи и мајци

ЗОРИЦИ ТМУШИЋ

Вољена наша...

Тешко се навикавамо на чињеницу да те више нема. У

нашим срцима је велика празнина, а бол не пролази...

Све је јача...

Бескрајно тужни, шаљемо ти хиљаде пољубаца за ве-

чити мир и спокој твоје душе.

Твоји најмилији
(81/проф. 38)
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Прошло је једанаест година откако није с нама

наш драги супруг, отац, дека и таст

ПЕТАР ЛАЛИЋ

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на

Тебе.

Твоји најмилији
(26/201622)

ПОМЕН
Обавештавам родбину и пријатеље да ће се у суботу, 1. августа 2015, у 11 са-

ти, на Евангелистичком гробљу, на Котежу, обележавати једногодишљи по-

мен мојој вољеној мајци

КАТИЦИ РЕПЕК
14. VIII 1935– 2. VIII 2014.

Драга и вољена моја мама Кајка,
годину дана пакла је прошла откако ниси са мном. Твоје име – мој понос.
Твој одлазак – моја вечна рана. Да сам те сузама могла вратити, одавно би
била са мном. Мој бол за тобом вечно ће трајати. Сваким даном, све више и
више ми недостајеш. Бол не јењава, а празнина у души ми је све већа.
Само тебе моје срце зове...
Шта да учиним да будем срећна, кад си ми оставила најтежи задатак – а то је
живети без тебе. Ако је твој живот морао стати, моје сузе, бол и туга за тобом,
вечно ће трајати.
Тешко је живети празна срца и рањене душе. Била си мој живот, била си ми
снага, оста мени бол у души и вечита рана, оста твоја ћерка вечно сама и
уплакана.
Нека те Бог воли колико и ја, сву моју љубав нека ти пренесе, а мени у сан
нека те донесе. Сада скриваш поглед с оне друге стране, видимо се, драга и
вољена моја мама Кајка, када моје срце стане...
Почивај у вечном миру, нека те анђели чувају, вољена мама Кајка моја...

Заувек те воли и у срцу носи
твоја ћерка ЛИДИЈА

(28/201631)

1. августа навршава се пет година од смрти мог

супруга

ДРАГОМИРА АНКИЋА

Супруга МИЛЕНА
(38/201686)

Прошло је пет година

откако није с нама наш

драги деда

ДРАГОМИР 
АНКИЋ

С много љубави, 
поштовања 

и захвалности заувек
ће га се сећати унуке

АНЂЕЛА и АДРИЈАНА

(39/201687)

ДРАГОМИР 

АНКИЋ

Сећање на искреног

пријатеља од породице

ЛОБОР.

(53/201792)

6. августа 2015. навршава се девет година откако

није с нама наш отац и супруг

ДИМИТРИЈЕ МИЋА ЋОСИЋ

Достојан сваког поштовања и сећања остајеш

трајно у нашем незабораву захвални што си био

наш.

Син ЗОРАН, ћерка ЗОРАНА и супруга БОЖАНА
(83/201807)

1. августа 2015. навршавају се три године од

смрти

НИКОЛА СТОЛЕСКИ

Никада те нећемо заборавити.

Супруга БЛАГИЦА и синови САША и СИНИША

с породицама
(85/201815)

Прошла је тужна годи-

на откад није с нама на-

ша

КАТИЦА 

РЕПЕК

1935–2014.

Твој мио лик, доброту,

племенитост, чисто ср-

це пуно љубави за све

нас, чуваћемо од забо-

рава.

Твоји: МИКИЦА, ЦАЦА

и ВЛАДА

(4/201540)

Драга кумо

ЗОРИЦА
ТМУШИЋ

Успомена на тебе је вечна.
Кума АНКИЦА

(56/201737)

Прошло је тужних четрдесет дана од смрти моје

сестре

ЗОРИЦЕ ТМУШИЋ
рођ. Дакић

Пуно ми недостајеш.

Брат КРСТА с породицом
(57/201737)

ЗОРИЦА ТМУШИЋ
Радо се сећамо твог ведрог духа и лика. Бићеш стално

у нашим мислима.

ДУЊА и РАЈО

(130/201948)

2. августа, у 11.30, даје-

мо једногодишњи по-

мен

ЈАНОШУ 

БИСАКУ

Време пролази, а бол и

туга неће проћи.

Супруга ЈОВАНКА, син,

ћерке и унуци

(104/201865)

СРЂАН 

МАРИЛОВИЋ

5. XI 1967 – 4. VIII 2013.

Душа пати, разум гово-

ри, а срце не прихвата

да си отишао на пут без

повратка.  Једини наш,

бескрајно Те волимо и

за Тобом тугујемо.

Твоја мати БОСА, очух

МИЛЕ, сестра 

ДРАГАНА, зет ДАРКО 

и сестрић АЛЕКСА

(50/301718)

СРЂАН 

МАРИЛОВИЋ

4. VIII 2013 – 4. VIII 2015.

С поносом и тугом, 

радо га се сећају таст

ЈАНО, ташта АНЂЕЛКА,

шурак ДАНИЈЕЛ, АНА

и ВИКТОР

(51/201718)

СЕЋАЊЕ

СРЂАН 

МАРИЛОВИЋ

4. VIII 2013 – 4. VIII 2015.

Увек ћеш нам недоста-

јати.

Твоји: син БОЈАН, 

ћерка АЊА и супруга

ТАМАРА

(52/201718)

СЕЋАЊЕ

ЛАЗАР НЕДЕЉКОВ
4. VIII 1995 – 4. VIII 2015.

С љубављу чувамо успомену на тебе.

Супруга МИЛИЦА, ВИДА, БРАНКА и БАТА 

с породицама
(3/201534)

31. јула навршава се го-

дина од смрти наше во-

љене

ЈЕЛЕНЕ 

ЛАЦКОВ

Носе те у срцу и чувају

од заборава твоји 

најмилији.

(120/201911)

БЛАГОЈЕ 

КРСТИЋ

1. VIII 2012 – 1. VIII 2015.

Време пролази, а бол је

исти.

Увек си уз нас, у нашим

срцима.

Твоји: супруга 

ДЕСАНКА и син ИВАН

(66/201760)

МИЛОШ ЋУП

31. VII 2008 – 31. VII 2015.

У нашим срцима си.

Породица

(113/201894)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и чи-

туља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.
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СЕЋАЊЕ

МИЛОЈКА 

МАРКОВИЋ

2. VIII 2006 – 2. VIII 2015.

Син МАРИНКО 

МИЋАНОВИЋ 

с породицом

(10/201550)

Сећање на драгу мајку и супругу

ЗДЕНКА КАЛУЖА
2010–2015.

Време које пролази није лек за бол и тугу, утехе

нема, заборав не постоји. Постоји нешто што ни-

када не умире, а то је велика љубав и сећање на

тебе.

Супруг ЈОСИП и ћерке СЛАВИЦА, КАТИЦА 

и ОЛГИЦА с породицама
(16/201572)

3. августа навршава се седам година откад

те нема

ВЛАДИМИР

М. СТОЈСАВЉЕВИЋ
1935–2015.

У нашим срцима остаће туга заувек.

Твоји: син МИОДРАГ, брат НИКОЛА,

СВЕТКО и сестре НАДА 

и ВЕРА с породицама

(18/201576)

2. августа навршава се

шест месеци откад није

с нама

ЈЕЛЕНА 

ПЕТКОВ

Увек у нашим мислима.

Твоји најмилији

(19/201586)

5. августа навршава се

шест година откако не-

ма нашег

ЖИВАНА 

СТОЈАНОВА

У срцу шест година ста-

нује туга.

Твоји: КЕКА и деца

(20/201588)

СЕЋАЊЕ

ВЕРИЦА 

РАДИН

1995–2015.

Бако, чувају те од 

заборава твоји унуци

ВИОЛЕТА, ДУШКО, 

ВЕРА, МИЉАН

и снаја КЕКА

(21/201588)

У суботу, 1. августа 2015, у 11 сати, на Новом гробљу,

дајемо шестомесечни помен нашем драгом оцу

ПРЕДРАГУ ЏУНИЋУ
Његове ћерке ЂИНА и ЉИЉА

(29/201641)

Тужно сећање на нашу мајку и брата

НИКОЛА              КАТИЦА 

СРБИН               ЈОВАНОВ
1971–2015.                        2010–2015.

Време пролази, али не доноси заборав нити ума-

њује тугу.

Ваши ЈОВАН и ЈЕЛЕНА
(33/201645)

Напустио си нас 2. августа, пре 28 година, драги

наш

ЈОСИМОВ 

ЂОЛЕ ЂОКА ЛАЗАР 
мај 2014.

Тугују за вама и памте вас по лепом ваши 

ЈОСИМОВИ и ИВАНОВИЋИ.
(34/201652)

Пола године је прошло од смрти наше

мајке, а година од смрти нашег оца

КАРАНФИЛОВСКИ

НИКОЛЕТА            ЂОРЂЕ

Тугују њене ћерке ЉУБИЦА и ЛОЗАНА 

и син СЛАВЧО с породицама.

(35/201660)

У четвртак, 30. јула 2015.

даваћемо четрдесет да-

на нашем драгом тати

МИЛЕТУ 
ПЕТКОВИЋУ

1927–2015.
Ћерке МИЛКА 

и ЈЕЛИЦА, зетови 
ВЕНЧЕ и МИЛЕ, 

унуци и праунуци

(37/201683)

2. августа навршава се шест тужних година од

смрти наше племените мајке

ВЕРЕ РАИЧЕВИЋ

Увек ћеш бити у нашим срцима.

Њена деца: СТЕВО, ЉИЉА и МИРА 

с породицама
(54/201731)

Сећање на наше драге пријатеље

КАРАНФИЛОВСКИ

КЕТУ          и       ЂОЛЕТА

Породица МИЋИЋ
(84/201810)

СТОЈАН МИЛОШЕВИЋ
1959–1985–2015.

Драги наш... још један 1. август! 

Све што бисмо рекли премало је за оно што и после тридесет годи-
на осећамо.

Наш бол је у срцу, а  туга у души и не могу се изразити речима. Мо-
жда је смрт  јача од живота, али није од сећања и успомена. Увек
ћеш бити вољен и никад незаборављен, јер од смрти има нешто те-
же, а то је – све ове године са животом без тебе.

Заувек неутешни: мама МИЛУНКА, тата ДРАГАН
и брат ЗОРАН с породицом

(60/201742)

СЕЋАЊЕ

ДАНИЦА КАПЛАР
1925–2015.

Прошло је шест месеци откад смо те изгубили.
Твоји: породице ИВКОВИЋ и АЛЕКСИЋ

(69/201765)

1. августа даваћемо ше-

стомесечни помен дра-

гом

ЈАНКУ 

БАЦКОВИЋУ

Пуно нам недостајеш.

Твоји најмилији

(61/201751)

Сећање на драге родитеље
ЂОКОВИЋ

МИРОСЛАВА             ВИТОМИР
1930–2007. 1924–1994.

Успомену и сећање на вас чувају син СЛОБОДАН и
ћерка СЛОБОДАНКА с породицама

(46/201701)

Драга

САШКА

много нам недостајеш.

Бата АЦА, ЕМИНА 

и НЕША

(40/201689)

Седма година пролази,

а бол и туга остају

АЛЕКСАНДРА 

САШКА 

МИЛУНОВ

рођ. Јованов

Волимо те и у срцу чу-

вамо.

Твоји: мама, тата 

и синови МАРКО

и СТЕФАН

(58/201738)

Прошло је седам година

туге и бола откако ниси

с нама

АЛЕКСАНДРА 

МИЛУНОВ 

САШКА

Волимо те и у срцу чу-

вамо.

Супруг ПРЕДРАГ 

и синови МАРКО 

и СТЕФАН

(91/201834)

СЕЋАЊЕ

5. IX 1965.

ВЕРА 

КОСТЕВСКА

4. VIII 2004 – 4. VIII 2015.

Прошло је једанаест го-

дина без Тебе.

Заова с породицом

(71/201784)

СЕЋАЊЕ

5. IX 1965.

ВЕРА 

КОСТЕВСКА

4. VIII 2004 – 4. VIII 2015.

С љубављу 

и поштовањем твоја 

породица КОСТЕВСКИ

(72/201784)
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Прошло је тужних годину дана откад није с нама наша Дика.

ДИКА БОГДАНОВ
1955–2014.

Обавештавамо родбину и пријатеље да ће се у суботу, 1. августа, у

11 сати, на српском гробљу, одржати годишњи помен нашој драгој

супрузи, мајци и баби.

Породица БОГДАНОВ

(6/201523)

1. августа навршава се

шест месеци откад нас

је напустио наш драги

ЗЛАТОМИР

МИРЧЕТИЋ

Породице МИРЧЕТИЋ

и ИЛИЋ

(2/201208)

СЕЋАЊЕ

ПЕТАР ПЕРЧЕ
ДЕНЧИЋ

1. VIII 2003 – 1. VIII 2015.
Време пролази, туга
остаје вечно у нашим
срцима.

Твоји најмилији: мајка
ГАЛКА, отац 

ВЛАСТИМИР и сестра
ЈАГОДА с фамилијом

(5/201541)

Сећање на наше драге родитеље

ВОДЕНИЧАР

АНЂЕЛКО                  ЉУБИНКА
1970–2015. 1990–2015.

Чувају вас од заборава ваше ћерке с децом.
(7/201546)

Обавештавамо све пријатеље и родбину

да ћемо у недељу, 2. августа, у 10.30, на

Новом гробљу, давати шестомесечни по-

мен нашем вољеном

ЈОВИЦИ СТОЈОВИЋУ
Дани брзо пролазе,

бол је све јача, туга све већа.

Много нам недостајеш.

Твоји најмилији: синови СРЂАН 

и ЂОРЂЕ, супруга РАДА и снајка ТАЊА

(8/201548)

ЈОВИЦА 

СТОЈОВИЋ

С поносом ћемо чувати

успомену на твоју до-

броту.

Твој БОКШАН, НЕНАД,

ЗЛАТКО и ГОЦА

(9/201549)

Прошло је четрдесет

дана откад није с нама

вољени супруг, отац и

деда

СТОЈАНЧЕ 

ВЕЛИЧКОВИЋ

из Јабуке

Супруга СЛАЂАНА,

ћерка МАРИЈАНА 

и син МИЛАН

с породицама 

и остала родбина

(11/201551)

АУРЕЛ 

СЕКРЕТЕУ

Ево и пета година оде,

мислим да ни ти не би

поднео оволику тугу,

која нас стално подсећа

да никад више нећемо

бити срећни.

МИРОСЛАВ, НАДА 

и МИЛЕНА

(12/201553)

ГОРАН ЈОКИЋ

1981–2001–2015.

Вољени Гого, прође ту-

жних четрнаест година,

остаје туга, бол и пра-

знина у срцу.

Твоји: тата РАДИША,

мама МИРА и брат 

ГРАДИМИР

(13/201560)

СЕЋАЊЕ

ШАНДОР БИРО

4. VIII 1998 – 4. VIII 2015.

Много је разлога да те

памтимо, с поносом по-

мињемо и од заборава

чувамо.

Твоји најмилији

(14/201561)

9. августа 2015. наврша-

ва се година од смрти

наше

РАДМИЛЕ 

МРДАЉ

1937–2014.

С љубављу 

и поштовањем дуго

ће је памтити 

њени најмилији.

(17/201574)

СЕЋАЊЕ

НЕБОЈША ПОТКОЊАК
31. VII 2007 – 31. VII 2015.

Знао си колико те волимо, али никада нећеш

знати колико нам недостајеш.

Мајка БИСЕРКА, отац ЂУРИЦА, сестра 

НАТАША и син УРОШ
(22/201590)

НЕБОЈША 

ПОТКОЊАК

31. VII 2007 – 31. VII 2015.

С љубављу и поштова-

њем чувамо успомене

на Тебе.

Ујак БОРА, ујна 

СНЕЖА, бака 

СЛОБОДАНКА

и брат ИВАН

(23/201591)

Прошло је десет година откад није с нама наш

ВОЈИСЛАВ АЛЕКСИЋ
2. VIII 2005 – 2. VIII 2015.

Увек ће те памтити супруга КАТАРИНА, син ДРАГАН
и ћерке НАДА и ВЕСНА с породицама.

(24/201615)

ЗОРКА ОБРАДОВИЋ
1. VIII 2014 – 1. VIII 2015.

Прошла је година, а туга и бол су исти као првог дана.

Твоје ћерке НАДЕЖДА и ЉИЉАНА с породицама

(25/201620)

СЕЋАЊЕ

ЈОВАН 

КАЗАКОВ

И после осамнаест годи-

на нема краја туговању.

Твоја фамилија

(27/201628)

СЕЋАЊЕ

ВЛАДИМИР 

РАЈКОВИЋ

1969–1987.

Никада те нећемо забо-

равити.

Твоји најмилији

(32/

МИЛАН БАБИЋ
1945–2014.

Нећемо те никада заборавити.

Твоја супруга и деца

(42/201692)

Остао си насмејан у нашим сећањима на тебе

МИЛАН БАБИЋ
1945–2014.

Брат ЈОВА и синовац РАЦА

(43/201692)

Ацо, ни све године које

су прошле нису избри-

сале твој драги лик из

наших сећања и срца.

Породице СПАСИЋ 

и ВУЧКОВИЋ

(65/201755)

МИЛУНКА 

ЈОВАНОВСКИ

31. VII 2013 – 31. VII 2015.

Много је разлога да те

памтимо и с поносом од

заборава чувамо.

Твоји најмилији

(88/201822)

Шест месеци је откако смо се опростили заувек

од нашег

ЈОВИЦЕ СТОЈОВИЋА

Био си брижан син, добар брат и најнежнији чи-

ка и ујак.

Воле те и чувају од заборава: мајка САВКА,

брат ДРАГАН с породицом и сестра ЉУБИНКА

с породицом.
(95/201847)

ПОМЕН

мом вољеном сину

АЛЕКСАНДРУ АЦИ 

ПАНТЕЛИЋУ

С болом и тугом твоја мама.
(6/201543)
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ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ХороскопВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369

Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961

Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771

Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985

Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811

Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400

Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228

Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200

Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349

Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847

Завод за заштиту здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466

„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358

СОС телефон за жртве насиља у породици 

бесплатни позиви 09-19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113

СОС дечја линија „Број за проблем твој” 

бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456

Дежурне апотеке  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924

Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495

Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821

Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148

Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-100

ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400

Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220

Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020

Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161

Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547

Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183

Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398

Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655

Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 

АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455

Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830

Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687

Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940

Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455

Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666

Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315

Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492

Радио Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390

Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366

АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64

Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24

ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958

Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37

Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Предстојећи период обележиће
велики добици. Небо је отворено
за све врсте приватног посла, ре-
шавање папиролошких пробле-
ма, али и за остварење љубавних
жеља. Могуће је познанство ван
места боравка. Грло вам је осе-
тљиво.

Опуштени и надахнути, склопи-
ћете много добрих послова. Но-
вац долази и планирано и непла-
нирано. Пазите да се не опусти-
те превише у трошењу. Слободне
ваге могу упознати занимљиву
особу и претворити то у трајну
везу. Болови у коленима.

Наредни период ће донети много
административних проблема. Чувај-
те своје документе, било од крађе
било од губитка због немарности.
Љубав вам у овом тренутку није
приоритет, али пробајте да проводи-
те више времена с партнером. Боло-
ви у леђима су последица напетости.

Нервозни сте због променљиве
финансијске ситуације, па пола-
ко упадате у трку с временом да
све то доведете у ред и спречите
веће губитке. Лоше расположење
погоршаће односе с партнером.
Болови у доњем делу леђа. 

Превише опуштености довешће
до ситних заврзлама. Новац ће
вам пристизати у мањим количи-
нама, али успећете да завршите
већину обавеза. Помало сте
уморни и жељни провода. Пазите
да не претерате. Склони сте ин-
фекцијама, па јачајте имунитет.

Колико год вам био потребан од-
мор, темпо пред вама је убитачан,
али резултати ће бити одлични.
Могући су мањи законски пробле-
ми и изненадна путовања, па то
може изазвати непланиране тро-
шкове. Познанство с једним стран-
цем мења ваш поглед на љубав.

Овог месеца ће вас пратити
много проблема и несугласица.
Нервозом и доливањем уља на
ватру ништа нећете решити. По-
што сте заузети односима у поро-
дици, пропустићете дивну прили-
ку за страсну везу. Превише
стреса утиче на вашу моторику.

Имате превише идеја у глави,
али плашите се њихове реализа-
ције. Опустите се, све полако до-
лази на своје место, па све што
сте замислили иде ка остварењу.
Направите ред у свом љубавном
животу. Одмор с партнером ће
вас препородити.

Седмица пред вама обећава ве-
лике добитке, унапређење и по-
већање плате. Ако сте приват-
ник, ситуација је још повољнија.
Љубавни живот вам је на клац-
калици – нисте спремни за вели-
ке одлуке, а бојите се самоће.
Слобода је тренутно бољи избор.

Потрудите се да истрпите прити-
ске чак и пристајући на уступке,
јер тренутно нисте у положају да
останете без посла. Не схватајте
ништа лично. Користите тренутно
стање да себи осигурате бољи по-
ложај у будућности, па чак и само-
сталан посао. Неко мисли на вас.

Наредна недеља је само увод у
добра дешавања. Овај период је
изузетно повољан за добитке,
путовања, контакте, решавање
правних питања или куповину.
Без обзира на то да ли сте сами
или заузети, флертујте, а потом
пустите да судбина одлучи.

Некако сте одсутни и тренутно
спремни само за одмор и ужива-
ње. Повољно је време за прошире-
ње породице. Заузете Рибе прожи-
вљавају дивне тренутке, а слобод-
не би себи могле да дозволе и
авантуру, још ако је уклопе с путо-
вањем, биће то чисто уживање.

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  
Сина и ћерку: 6. јула: Страхињу и Дуњу – Јасмина и Дејан Павловић. 

Ћерке: 9. јула: Дуњу и Невену – Јасмина и Саша Стојановић.

Добили ћерку
2. јула: Сару – Маријана и Ненад Кукић; 3. јула: Ирис – Мирјана Илић Угљић и Јасмин Угљић;
4. јула: Хелену – Елизабета и Гордан Медаковић; 5. јула: Машу – Рената и Јанко Вењарски;
7. јула: Мелани – Санела и Драган Нистор, Ему – Јарослава и Милош Миленковић; 8. јула:
Машу – Нада и Миле Митровић, 9. јула: Софију – Марина Тошковић и Зоран Кудус, Исидору
– Наташа и Владимир Мићић, Хану – Елена и Михал Омаста; 10. јула:Фиону – Златуша и Ма-
рек Козак; 11. јула: Сару – Јелена и Александар Субић; 12. јула: Алексију – Гордана и Звон-
ко Лазаров; 13. јула: Машу – Тијана и Емил Варга; 14. јула: Ању – Драгана и Горан Стевано-
вић; 15. јула: Алмедину – Дашурије Гаши и Газменд Хајризај; 18. јула: Јелену – Снежана Ата-
нацков и Марјан Алулоски.

Добили сина
29. јуна: Луку – Кристина Арсенијевић и Филип Ђорђевић; 30. јуна: Јована – Катарина
Кочић и Драган Илић; 1. јула: Војина – Марија и Дејан Папић; 3. јула: Војина – Алексан-
дра и Павле Гавриловић, Страхињу – Сања и Драган Алексовски;  8. јула: Матеју – Сла-
вица и Владимир Никић, Рељу – Ивана Ракашћан и Михајло Гладински, Алена – Даније-
ла Милић и Расим Мујић; 9. јула: Филипа – Ивана Јовановић Бека и Тибериу Бека; 10.
јула: Максима – Драгана и Михајло Петровски, Лазара – Марина и Ђорђе Топић, Нико-
лу – Бојана и Александар Величковић, Владу – Мартина Иванић и Иван Стојменовић, 11.
јула: Саву – Валентина Бањаш и Ђорђе Јон, Данила – Сенка Булајић и Марко Ђорђиев-
ски; 12. јула: Луку – Сандра Стаменковић и Миладин Ђорић; 14. јула: Михајла – Јелена
и Иван Станисављевић, Ђорђа – Катарина и Саша Павловски, Владимира – Маја и Дар-
ко Шатлан; 15. јула: Вука – Јелена и Данијел Цветковић; 16. јула: Младена – Снежана и
Добрица Дабовић; 18. јула: Наума – Милица Неда и Јован Барајић. 

ВЕНЧАНИ

16. јула: Жељка Миленковић и Бојан Павловић, Рената Јаначковски и Дарко Мирковић;
18. јула: Олга Кошка и Саша Ђерфи, Татјана Вукајловић и Зоран Петровић, Ана Фодор
и Дејан Поповић, Светлана Тома и Дејан Проле, Биљана Зејак и Далибор Стокућа, Ива-
на Ђоковић и Дарко Чала; 19. јула: Јованка Мазињанин и Иван Цицуљ, Маргарета Пу-
тић и Ненад Остојић, Олга Петковић и Милутин Маринков, Јелена Попадић и Милорад
Марков; 23. јула: Каролина Балог и Саша Новаков, Александра Васиљевић и Небојша
Ђорђевић, Маријана Бјелопетровић и Раде Тучен.

УМРЛИ

16. јула: Душан Андрић – 1947, Драгиња Стојановски – 1931, Ранка Предић – 1933, Те-
мира Крстин – 1950; 17. јула: Дејан Адвигов – 1976, Косана Станковић – 1934, Добрин-
ка Станковић – 1927, Саша Тарин – 1946, Милка Лончар – 1927; 18. јула: Невена Опа-
чић – 1927, Јанка Тошић – 1932, Софија Радивојевић – 1932, Цветко Алмажан – 1930;
19. јула: Живко Жежељ – 1937, Јулка Живанов – 1931, Јованка Ронаи – 1937, Илинка
Машић – 1937, Јанко Светлик – 1939; 20. јула: Миодраг Адамовић – 1938, Миливоје
Максимовић – 1931, Славко Цветковић – 1952, Анке Шепецан – 1933; 21. јула: Стојан
Митровић – 1939, Триво Зељковић – 1941, Димитрије Манчу – 1926, Катица Богдан –
1944, Ливија Седлак – 1036, Бошко Крстић – 1930; 22. јула: Милица Вулета – 1935,
Зорка Фркоња – 1939; 23. јула: Мирко Влаховић – 1947, Лазар Бајић – 1928, Пало Бе-
рацка – 1941, Драгиња Спасић – 1936.

РЕШЕЊА – Магични лик 6 х 6: претрага, ветропир, стресати,

простран, запарати, агитатор. Стиховни анаграми: цунами,

нагласак. Скандинавка: опруга, ос, сложеност, тигар, два, Вос, елан,

паб, Алија, Врла, Ања Цревар, Реа, претварати, бабура, а, Коњиц,

Аламо, уносне, а. Анаграм: „Егзит” у Новом Саду.Коњићев скок:

Човек с новом идејом је лудак све док та идеја не успе.

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

Слогови: А, ВЕ, ГА, ГИ, ЗА, ПА, ПИР, ПРЕ, ПРО, РА, СА, СТРАН, СТРЕ, ТА, ТИ,

ТИ, ТОР, ТРА, ТРО.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. претрес, истрага, 2. човек несталног и

неозбиљног понашања, 3. тресући скидати с нечега, 4. који заузима већи

простор, широк, 5. задерати, загребати, 6. човек који шири пропаганду (стр.).

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

МАГИЧНИ ЛИК 6 х 8

Е Н И Г М А Т С К И К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

СТИХОВНИ АНАГРАМИ
РАЗОРНИ ТАЛАС

После снажног земљотреса

НА МУЦИ је Јапан био,

разорни је морски талас

све пред собом порушио.

ИЗГОВОР РЕЧИ

Када проговори,

сви се диве Васи,

КЛАСАН ГА акценат

у говору краси.

АНАГРАМ

КОЊИЋЕВ СКОК

Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског

коња, почев од посебно обележеног поља, добићете једну

мудру мисао америчког писца Марка Твена.

-СПЕ. -ДЕ- СВЕ С -ДЕ-

ДОК -ВЕК -ЈА -ЈОМ -ДАК

И- У- ЛУ- И- НО-

ЧО- ТА -ВОМ НЕ ЈЕ

МУЗИЧКА ФЕШТА

ОВО ЗНАМ:  ТУ  СЕ  ГУДИ



пољопривредницима, а на-
стављен је у четвртак промо-
цијом књиге „Војловица –
културне традиције Словака
у Банату”, приређеном у дво-
ришту СКПД-а „Ђетван” у
Војловици. Ово изузетно
вредно дело о животу и оби-
чајима Словака кроз време
две године припремала је
група од девет аутора на челу
с Јарославом Чуканом, про-
фесором на Филозофском
факултету у Нитри (Словач-
ка). Међу бројним гостима
који су присуствовали про-
моцији била је и Ана Томано-
ва Маканова, потпредседни-
ца Скупштине АП Војводине
и председница Националног
савета Словачке националне
мањине у Србији, која је на-
гласила да ово дело има не-
процењив значај.

– Већ десет година систе-
матски радимо на томе да
свака средина у којој живе
Словаци у Србији има своју
књигу у којој ће бити описа-
ни историја, обичаји, тради-
ција и култура овог народа.
То је нешто што мора остати
забележено и заувек сачува-
но, да би служило као добар
путоказ младим генерација-
ма, које ће будућност гради-

различитих средина у којима
они живе у Републици Србији.

Лепота мултикултуралности
Централно место догађања то-
ком трећег дана манифеста-
ције, у петак, 24. јула, био је
војловачки парк у коме су на
бројним тезгама приређене
изложбе производа од жита,
традиционалних специјалите-
та, десертних вина, као и раз-
личитих рукотворина. Пред-
ставила су се удружења из Вој-
ловице, Падине, Дебељаче,
Ковачице, Скореновца, Банат-

значајна. „Жетелачки дани” у
себи садрже обележја мађар-
ске и словачке националне
културне заједнице, као и еле-
менте српске културе, а упра-
во тај спој различитих култу-
ра је нешто што и осликава
живот у читавој Војводини.
Драго ми је што Војловица,
као део града Панчева, не са-
мо да успева да годинама раз-
вија овакву манифестацију
већ и да кроз њу успешно гаји
једну причу о културним раз-
личитостима које нас у су-
штини спајају.

У вечерњим сатима у петак
приређен је и пригодан кул-
турно-уметнички програм у
дворишту СКПД-а „Ђетван”, у
оквиру кога су гости из Скоре-
новца и КУД-а „Станко Пауно-
вић” НИС–РНП приказали све
своје таленте, било да је реч о
певању, игрању или музицира-
њу. У суботу, последњег дана
манифестације, одржан је тра-
диционални 15. турнир у фуд-
балу за млађе категорије. Так-
мичиле су се две старосне гру-
пе дечака: међу онима рође-
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Манифестација трајала
од 22. до 25. jула

Промовисана драгоцена
књига о традицији
Словака у Војловици

Косидбени дан 
и дефиле жетелаца
у центру пажње

Угледни гости нису
крили одушевљење

Једина манифестација у на-
шем граду која већ преко две
деценије промовише заједни-
штво Мађара, Словака и Срба
и шаље поруку свету да је ква-
литетан суживот у мултиет-
ничној, мултикултуралној и
мултилингвалној средини и те
како могућ – „Војловачки же-
телачки дани” одржани су од
22. до 25. јуна у најјужнијој
панчевачкој месној заједници.

ОДРЖАНИ 21. „ЖЕТЕЛАЧКИ ДАНИ”

НА ЗЛАТНИМ ПОЉИМА ИСКЛИЈАЛЕ РАЗЛИЧИТОСТИ КОЈЕ СПАЈАЈУ

управо са залеђа манастира
Војловица.

Стога је и прослава завр-
шетка жетве и радост због
убирања плодова целогоди-
шњег рада одувек била један

Организатори су били два
војловачка културно-умет-
ничка друштва: словачки „Ђе-
тван” и мађарски „Тамаши
Арон”. Но, међусобно помага-
ње и дух заједништва у Војло-
вици се подразумевају, па су
се и ове године у припреме и
реализацију укључиле и друге
институције, удружења и по-
јединци из тог насеља. Фи-
нансијску подршку пружио је
градски Секретаријат за при-
вреду и економски развој.

Жетва – време кад жуљеви
добију смисао
Традиција прославе завршет-
ка жетве у Војловици датира
још од давнина, вероватно
још из периода када су се
Мађари, Немци и Словаци у
другој половини 19. века на-
селили у шумовити предео
између Панчева и Старчева,
раскрчили шуме и „створи-
ли” плодно тле за бављење
пољопривредом. У месту које
се звало Хартелендифалва,
све до 1922, откад Војловица
носи свој данашњи назив, зе-
мљорадња је више од једног
века била основни извор при-
хода. Неким Војловчанкама
и Војловчанима то је и данас
остало примарно занимање.
Занимљиво је да један запис
с почетка 20. века сведочи о
томе да је Војловица у то вре-
ме снабдевала читаво Панче-
во храном са своје земље: го-
тово све воће и поврће стиза-
ло је на панчевачку пијацу

од важнијих тренутака ста-
новника тог насеља. У давна
времена, крајем јула, већи
број војловачких породица би
се окупљао да, уз укусан зало-
гај и добру капљицу, захвали
за хлеб насушни и прозбори о
квалитету пшеничног зрна,
потом о томе да ли је година
била родна или не и да напра-
ви план како да се до идућег
лета обезбеди још бољи при-

ти на основу свести о својој
традицији и пореклу – нагла-
сила је Ана Томанова Мака-
нова.

Ово богато илустровано из-
дање, налик енциклопедији,
написано је на словачком, ен-
глеском и српском језику и де-
вета је књига о Словацима из

нос. Управо на темељу ова-
квих дружења настала је, пре
двадесет једну годину, мани-
фестација „Жетелачки дани”.

Права енциклопедија 
о Словацима
Програм је ове године почео
у среду, 22. јула, семинаром
и предавањима намењенима

ског Новог Села, Јабуке, Ива-
нова, Долова и других места.
Посетиоци су имали прилику
да пробају укусне ђаконије
вредних домаћица, али и да
пазаре посебна вина, попут
оног од малина или пак неку
од заиста интересантних руко-
творина – било да је реч о ве-
зом улепшаним марамама и
столњацима или о предмети-
ма украшеним декупаж техни-
ком, осликаним тањирићима,
флашама и теглама или пак
фигурицама трактора и ком-
бајна израђеним од дрвета.

Важан гост у Војловици у
петак био је и Мирослав Ва-
син, потпредседник покрајин-
ске Владе и покрајински се-
кретар за привреду, запошља-
вање и равноправност полова.
Васин је поред изложбе руко-
творина, видео и сва места ко-
ја било који посетилац Војло-
вице никако не би смео заоби-
ћи, јер је свако од њих важан
део мозаика од кога је саткан
живот овог насеља – просто-
рије МКУД-а „Тамаши Арон”
и Месне организације Матице

словачке, Реформатску и
Евангеличку цркву, Ватрога-
сно друштво „ДВД Војлови-
ца”, као и аутентичну етно-ку-
ћу СКПД-а „Ђетван”, која уз
фигуре људи у природној ве-
личини, старински намештај,
витрине пуне богато украше-
ним ношњама, старинску пећ
и мноштво ручних радова на
најлепши начин осликава
традицију Словака.

Војловица – Војводина у малом
Васин је о самој манифеста-
цији „Жетелачки дани” имао
само речи хвале:

– Војловачка манифестаци-
ја је од својих првих корака
била препозната као веома

ним 2001. и 2002. победу су су
извојевали домаћини из ФК-а
„Младост”, а прво место у гру-
пи дечака рођених 2005. и
2006. године освојио је клуб
„Борац” из Старчева.

Војловчанке, Војловчани, 
капа доле!
Субота је била резервисана и
за оне „главне” сегменте, који
редовно плене највећу пажњу
како посетилаца тако и самих
мештана Војловице: косидбе-
ни дан и дефиле.

Прелепе слике жетелаца,
њихових жена и деце, као и
младића и девојака у народ-
ним ношњама, на богатим
житним пољима, нешто су
што вам се после сваких „Же-
телачких дана” највише уреже
у сећање. Међу жетеоцима је
највише оних старијих, али ту
су и њихови потомци који по-
лако преузимају посао од сво-
јих очева и дедова. На лицу
места можете видети како се
откива коса, а прави мајстори
откриће вам да је то посебна
вештина, која се мора научити
– јер свака биљка, било да је
реч о обичној трави, детелини
или пак житу, тражи другачи-
је припремљену косу.

Кад ударци чекића на сечи-
ву оставе прави траг, велики
снопови жита падају као од
шале. Вредне жене их спремно
дочекују и слажу на гомиле,
док малишани весело трчкара-
ју около. Упркос врућини и же-
ги, жагор, песма и смех одзва-
њају дуж сунцем обасјаних ми-
рисних поља. Радост се потом
преноси и на улице Војловице
којима пролази дефиле жете-
лаца. Тако је било и овог пута:
трактори украшени цвећем и
коњске запреге путују војло-
вачким сокацима док се ори
песма. На препланулим лици-
ма вредних жетелаца блистају
осмеси. А како и не би? Родило
је, има се чему и веселити. Це-
логодишња мука слила се у ве-
лику златну реку... 

Војловчанке, Војловчани –
браво! И хвала вам на добрим
лекцијама – о труду који се
увек исплати, о слози, о разу-
мевању, о љубави, о толеран-
цији, о поштовању туђе разли-
читости и чувању своје посеб-
ности. Од таквих попут вас
вреди учити. Родно вам и бе-
рићетно било и догодине!

Текст: Драгана Кожан,

Фото: Золтан Силађи, Мартон

Бисак, Марија Нађ, С. И. Ј.



Оцењивали су се боја, укус,
густина, термичка обрада ме-
са... Није било лако. Ипак,
жири је одлучио да је најбољи
гулаш припремила екипа
„Опуштено код Боже”. Тим
кафане „Ђерам” успео је да
обрани титулу вицешампиона
освојену прошле године, а пе-
хар намењен трећепласира-
ном такмичару заслужио је
искусни кулинарски вук Ду-
шан Гавриловић Гавра.

Одличне гула-
ше скували су и
Брана и Индија-
нац, Келе и Бо-
шко, Таса, Раша и
његова екипа, али
и сви остали уче-
сници...

Већ предстоје-
ћег викенда ће на
истом месту бити
одржано такмиче-
ње у кувању пасу-

ља, коју организује СЗТР „Дим-
ке плус”, а велико, традицио-
нално окупљање кулинара у
Старчеву заказано је за 8. ав-
густ – тада ће у кафани „Ђе-
рам” традиционално бити при-
ређен Гастро-етно фестивал
„Злајин меморијал”. Поред
надметања у кувању паприка-
ша посетиоци ће тада моћи да
виде и изложбе вина, меда и
народних рукотворина.

Ј. Ф.

ПОЧЕЛИ ОВОГОДИШЊИ „ДАНИ ДРУЖЕЊА” У СТАРЧЕВУ

МУЗИКА, ЗАБАВА И КОТЛИЋИ...
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Такмичење у кувању говеђег гу-
лаша познато под називом
„Бангул 2015” одржано у Банат-
ском Новом Селу у недељу, 26.
јула, пети пут заредом. Атмос-
фера је била у духу великог ју-
билеја – 250 година од оснивања
села, што је писало и на мајица-
ма које је за све екипе припре-
мио организатор надметања –
Удружење „Банатски троугао”.

Кулинари из Панчева, Јабу-
ке, Сефкерина, Качарева, Вр-
шца, Београда и Чачка присти-
гли су тог јутра у Ново Село, ка-
ко би приказали умеће у кува-
њу познатог банатског специја-
литета. Своје локације су заузе-
ли у пријатном амбијенту у
парку испред новосељанске школе, у центру тог
места. Међу њима су се нашли и гости из Ма-
ђарске и Турске који су дошли да подрже ново-
сељански „Бангул”.

Убрзо је, после старта, који је био заказан за
девет сати, центром села почео да се шири до-
бро познати мирис гулаша. Пролазници, и ста-
ри и млади, радо су завиривали у котлиће, али
и добијали позиве за дегустацију. Музика с раз-

гласа доприносила је да расположење с време-
ном расте, као и апетити радозналих пролазни-
ка. Такмичари су, по добро знаној рецептури и
са љубоморно чуваним кулинарским тајнама,
покушавали да направе што боље гулаше како
би се нашли међу најбољима.

Када је окуцао први сат после поднева, дошло
је време за предају узорака из 25 котлића, коли-
ко је уједно и било пријављених, двочланих еки-
па. Четворочлани жири у саставу: Борко Бајић и
Јован Флора из Банатског Новог Села, Влади-
мир Стоицов из Качарева и Драган Јеротић из
Панчева, није имао нимало лак задатак. Резул-
татска борба у самом врху је била врло неизве-
сна, али се некако дошло до три првопласиране
екипе на петом јубиларном „Бангулу”.

Победник новосељанске „гулашијаде” била је
екипа „Авив аграр” из Панчева, друго место је
заузео панчевачко-новосељански тим под нази-
вом „Тровачи”, а треће место је припало дома-
ћој екипи „БИМ”.

Иван Ћулибрк и Јован Флора, чланови Удру-
жења „Банатски троугао”, захвалили су на кра-
ју свим учесницима петог „Бангула” и позвали
све заинтересоване да се учлане у то удружење.

М. Ј.

Фантастична 
природа недалеко 
од Голупца

Догодине поново 
на исти пут

Субота, 25. јул. Упекла звезда
у Панчеву. Баш. Где побећи
од жеге и спарине? Е, када сте
прави заљубљеник у природу
и авантуриста, онда дестина-
цију и није тешко пронаћи.
Овог пута група ентузијаста
из нашега града, сачињена од
искусних планинара, одлучи-
ла је да врели летњи дан заме-
ни прохладном Брњицом. 

Нешто ниже од Голупца,
око 150 километара од Пан-
чева, налази се село Брњица,
кроз које протиче истоимена
река... Са својим прелепим
кањоном, прави је мамац за
љубитеље природе. Још увек
је довољно неистражена. И
чиста. Хвала богу. 

Кањон реке Брњице је фан-
тастичан. Прави бисер Срби-
је. Помало је и екстреман, али
баш је зато тако и привла-
чан... Захваљујући пријатељи-
ци и сјајном познаваоцу тере-
на Гордани Атанасијевић из
Београда, која је и била ини-
цијатор овог похода, група на-

БЕГ С ВРЕЛОГ ПАНЧЕВАЧКОГ АСФАЛТА

КАЊОН РЕКЕ БРЊИЦЕ – БИСЕР СРБИЈЕ

Удружење сточара „Црно јаг-
ње” из Старчева организовало
је и ове године надметање у
кувању овчијег гулаша. Так-
мичење искусних мајстора
варјаче одржано је у недељу,
26. јула, у старчевачком пар-
ку, на Тргу неолита, а овом
манифестацијом почели су и
овогодишњи „Дани дружења”
по којима се Старчево нада-
леко препознаје...

хваљујући њој, упознали још
један прелепи предео своје зе-
мље. Наравно, већ догодине
експедиција ће бити бројнија
и боље организована. И са-
свим сигурно остаће дуже и у
овом делу Србије.

Уосталом, навикли смо на
то од њих.

А. Живковић

ших суграђана провела је не-
свакидашњи, прелеп дан у ка-
њону Брњице. Панчевачку
експедицију су чинили: Иван
Младеновић, Соња Гошић,
Маја и Оља Теодоровић, Нада
Живков, Братислав Јеремић,
Ђина и Јова Богићевић и Ма-
ћаш Сокола.

Наши суграђани су у овој
авантури провели десетак не-
заборавних сати, а половину
тог времена били су у води...
Било је свега – купања, скака-
ња, пешачења, још купања, а
највише – дружења... Тог дана
у кањону Брњице је било изме-
ђу 16 и 160 људи, а оно што је
најважније јесте да су сви аван-
туристи из кањона изашли не-
повређени. Иако је било и па-
дова, скокова, дављења и лома-
тања по веома стрмом терену...

Како рече један од учесни-
ка, Мачак је и у овом походу
потрошио још један мачији
живот, али остало му их је са-
свим довољно за још авантура.
Естер и Ђина су, захваљујући
овој акцији, победиле страх од
скакања с висине, а Соња, иа-
ко непливач, успешно је про-
шла кроз цео кањон.

На крају, наши суграђани
су захвалили Гоци Атанасије-
вић на овој акцији, јер су, за-

ОДРЖАН ПЕТИ ЈУБИЛАРНИ „БАНГУЛ”

КРЧКАЛО СЕ И У НОВОМ СЕЛУ

У лепом амбијенту и при-
јатној атмосфери, коју је са
својом гитаром подгревао ле-
гендарни Жељко Тођераш То-
ђа, такмичари из Панчева и
Старчева, међу којима је било
и гостију из Шведске, трудили
су се да баш њихове „шпеци-
је” буду најукусније и тако
очарају жири који су чинили
искусни кулинари Јован Не-
дељков и Драган Јеротић.

После тросатног крчкања и
предаје узорака чланови ко-
мисије прешли су на посао.



ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У АТЛЕТИЦИ

БРОНЗЕ ЗА ЗОРАНУ И АЛЕКСАНДРУ
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ИИззббоорр  РР..  РРааддоојјееввиићћ

ШАХОВСКИ КУТАК

О вицешампионској
титули у трци на 100
метара одлучивао
фото-финиш

Крај сезоне на стази

Прошлог викенда је у Срем-
ској Митровици одржано нај-
значајније атлетско такмиче-
ње у нашој земљи – Првенство
Србије у категорији сениора.
Конкуренција је била изузет-
но јака јер су се окупили нај-
квалитетнији атлетичари и
атлетичарке које наша земља
тренутно има.

Атлетски клуб Динамо по-
тврдио је још једном да заузи-
ма сам врх овог спорта у Ср-
бији јер су његови чланови за-
служили три медаље, а имали
су и још неколико веома висо-
ких пласмана.

Најуспешнија је била Зора-
на Барјактаровић, која сјајну
форму успева да одржи током
целе сезоне. Она је у трци на
100 метара освојила бронзану
медаљу с резултатом 11,93, са
истим временом као и друго-

РЕДОВНА СКУПШТИНА ЖРК-а ДИНАМО

ДАНИЛО ДРНДАРСКИ НОВИ ПРЕДСЕДНИК

СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У ПЛИВАЊУ

АЊА И ЧАБА МЕЂУ ЕЛИТОМ

ПРИПРЕМЕ У БАЊИ ВРУЈЦИ

ОДЛИЧНИ УСЛОВИ ЗА НАПРЕДАК
Кадетска екипа ФК-а Динамо
1945, која се такмичи у Ква-
литетној лиги Војводине, от-
путовала је на припреме у Ба-
њу Врујци. Тим предводи
Кристијан Стојанов, бивши
фубалер Црвене звезде, Желе-
зника, Динама, али и неколи-
ко грчких клубова, као што су
Ники Волос, Олимпијакос Во-
лос, Калитеа и Родос.

– Имамо одличне услове за
рад. Захвалио бих и особљу
хотела и нашим домаћинима
Војкану и Каћи који су у сва-
ком тренутку с нама и обезбе-
ђују све што нам је потребно.
Поред одличног терена, на ко-
ме тренирамо два пута днев-
но, на располагању нам је и

базен, па су дечаци активни
током целог дана – рекао је
тренер Стојанов.

Малишани су досад одигра-
ли и два контролна меча. Нај-

пре су победили Сењак с 3:2, а
онда су изгубили од Крушика
с 2:0.

– Резултат је сада у другом
плану. Много радимо на тех-

ници и тактичким елементи-
ма, а сигуран сам да ће ова ге-
нерација у скоријој будућно-
сти бити костур сениорског
тима нашег клуба – додаје
Стојанов.

На припремама се налазе:
Матија Грујичић, Михајло
Марковић, Матија Кристано-
вић, Страхиња Нинков, Алекса
Смиљковић, Александар Ни-
колајев, Марко Стојанов, Ни-
кола Јанковић, Јаков Деранић,
Немања Младеновић, Вук Жи-
ваљевић, Марко Шаренац, Де-
јан Витомиров, Гојко Милоје-
вић, Бранко Граовац, Ненад
Котрља, Ирфан Зупић и Ми-
лан Живковић.

Б. С.

Шеф стручног штаба ЖОК-а
Динамо Александар Влади-
сављев именован је на место
помоћног тренера женске
сениорске одбојкашке ре-
презентације Србије, пред
којом су изузетно важна так-
мичења.

Наша национална селекција
припрема се за наступ на Свет-
ском купу у Јапану, што је ујед-
но и прво квалификационо
надметање за одлазак на Олим-
пијске игре у Бразилу следеће
године, а потом репрезентатив-
ке Србије очекује и Европско

првенство у Белгији и Холанди-
ји, које је на програму од 26.
септембра до 4. октобра.

Позив који је стигао из кан-
целарије ОСС-а само је још
једна потврда да ЖОК Дина-
мо ужива велики углед у срп-
ској одбојци. А. Ж.

Редовна Скупштина
Железничког рукомет-
ног клуба Динамо одр-
жана је прошлог викен-
да, а најважнија вест са
овог скупа јесте пода-
так да је Данило Дрн-
дарски изабран за но-
вог председника тог
угледног спортског ко-
лектива. Први човек
Скупштине постао је
Милан Јовић, а на ме-
сто шефа стручног
штаба промовисан је
Иван Петковић.

Окупљени чланови
Скупштине ЖРК-а Ди-
намо изабрали су и но-
во руководство. Поред пред-
седника Дрндарског, у Управ-
ни одбор ушли су и: Стојан и
Бранко Радановић, Душан Па-
влов и Душан Грандов. Пре-
драг Младеновић је извршни
секретар.

Све тачке дневног реда
усвојене су једногласно, а пре
него што је постављена нова
управа Динама, од Саше Па-
влова, сада већ бившег првог
човека популарних „жуто-цр-
них” (поднео оставку после

именовања на место градо-
начелника Панчева), и Ра-
дисава Лукића, генералног
секретара клуба, сазнали
смо детаље из извештаја о
раду динамоваца у послед-
ње четири године. Бивши
челници Динама истакли
су да су сви циљеви оства-
рени, а најважније је да је
клуб остао стабилан у те-
шким финансијским усло-
вима рада, као и да је по-
сле једне деценије поново
успостављена Динамова
школа рукомета, некада
позната и ван граница на-
ше земље.

Данило Дрндарски, пред-
седник ЖРК-а Динамо, ди-

пломирани је менаџер, школо-
ван у иностранству, а у својој
фирми се највише бави разво-
јем пројеката у енергетском
сектору. Већ у првом обраћању
после ступања на важну спорт-

ску функцију није крио опти-
мизам излажући свој план раз-
воја клуба. Тако смо сазнали да
су циљеви да се база младих
играча још више ојача, затим
да Динамо у наредној сезони
избори пласман у Супер А ли-
гу, а да за три године клуб из
нашег града нађе своје место и
међу СЕХА лигашима. Исто та-
ко, како је нагласио Дрндар-
ски, водиће се рачуна и о са-
радњи с месним и клубовима
из нашега окружења, како би
сви учесници оваквог начина
деловања имали користи.

За неколико дана, када се
Иван Петковић, нови шеф
стручног штаба, врати са од-
мора биће и званично пред-
стављен јавности. Њему ће у
раду помагати Горан Белић, а
Бранко Радановић биће и у
наредном периоду спортски
директор клуба.

С. Д.

МИНИ КАЈАК ЛИГА

МАРИЈА НА ТРЕЋЕМ МЕСТУ

Четврто коло Мини-лиге у
кајаку одржано је прошлог
викенда у Бечеју. Тим ККК-а
Панчево предводио је тре-
нер Ђурица Левнајић, а боје
клуба из нашега града бра-
нили су: Страхиња Савков,
Лука Станчевски, Антоније
Теофиловић, Виктор Ста-
менковић, Марија Љубобра-
товић и Кристијан Ђерфи.
Најуспешнија је била Мари-

ја Љубобратовић, која је у
трци пионирки на 500 мета-
ра освојила бронзану меда-
љу. Лука Станчевски се пла-
сирао на пето место.

У конкуренцији од 19 еки-
па, ККК Панчево је био де-
вети. Пред најмлађим так-
мичарима је Првенство Вој-
водине у мини-кајаку које
ће бити одржано 8. августа у
Вишњићеву. А. Ж.

пласирана такмичарка, али је
фото-финиш показао само
четири хиљадита дела секун-
де заостатка! У надметању на
дупло дужој деоници, Зорана
је такође зарадила бронзано
одличје. Захваљујући овим
сјајним резултатима, наша су-
грађанка се поново нашла на
списку селектора репрезента-
ције Србије, која ће се надме-
тати на сениорском Првен-
ству Балкана 3. августа у Ру-
мунији.

Бронзану медаљу заслужи-
ла је и Александра Маринков,
која је трећа стигла на циљ
после трке на 5.000 метара.
Петар Ивачковић је био че-
тврти на 1.500 метара, баш
као и Милица Милинковић у
трци на 3.000 метара. Тамара
Полић је заузела пето место
на 400 метара, а Марко Ми-
ловановић је био седми у над-
метању на 3.000 метара.

Овим такмичењем сениор-
ска атлетска сезона на стази је
завршена, а чланови АК-а Ди-
намо још једном су заблиста-
ли пуним сјајем. Свака част!

А. Живковић

Најмлађа репрезентативка
Србије у пливању Ања Цре-
вар заједно са својим клуп-
ским другом из ПК-а „Та-
миш”, али и осталим члано-
вима наше селекције, отпу-
товала је на Светско првен-
ство које се одржава у ру-
ском граду Казању.

Ања ће се такми-
чити у две дисципли-
не које су и њена спе-
цијалност. Пливаће
на 200 и 400 м мешо-
вито. С обзиром на
изузетну конкурен-
цију, јер ће се на
стартним блоковима
наћи најбоље такми-
чарке на планети,
углавном сениорке,
тешко је очекивати
да ће талентована ти-
нејџерка из нашега
града моћи да оствари зна-
чајан резултат. Треба подсе-
тити да Ања има само 15 го-
дина и да је њен одлазак на
елитно надметање природни
део стицања искуства с нај-

значајнијих светских надме-
тања. Од Ање, која је још ка-
деткиња, очекује се да од-
плива у две поменуте дисци-
плине најбоље што може, да
стигне до својих најбољих
времена и то би био одличан
резултат.

Чаба Силађи, који је знат-
но поправио своју форму от-

кад ради са својим трене-
ром, нашим суграђанином
Себастијаном Хиглом, тако-
ђе ће покушати да оствари
што боља времена у тркама
на 50 и 100 метара прсним
стилом. Чаба има потврђену
А норму за Олимпијске игре
у Рио де Жанеиру следеће

године, а освајање златне
медаље на недавно одржаној
„Универзијади” у Јужној Ко-
реји, само је још један доказ
да су он и Себастијан на од-
личном путу.

Подсећамо да је
и Ања Цревар, на
недавно заврше-
ним првим Европ-
ским играма у Ба-
куу, освојила брон-
зано одличје на
400 м мешовито,
док је била шеста
на дупло краћој
деоници. Ова де-
војчица, одлична
ученица другог
разреда гимназије
„Урош Предић”,
свој раскошан та-
ленат моћи ће у

пуној мери да покаже крајем
августа, када је на програму
Светско јуниорско првен-
ство у пливању. Ово такми-
чење одржава се у Сингапу-
ру, а дотад ће Ања достићи и
потребну форму, па с разло-
гом треба очекивати лепе ве-
сти с Далеког истока.

С. Д. и А. Ж.

ЛЕПА ОДБОЈКАШКА ВЕСТ

ВЛАДИСАВЉЕВ ТРЕНЕР РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ



Петар Милановић пита:
– Тата, а је л’ ово наше Панонско море?
– Јесте, сине.
– Па што онда не скачемо?

Драган Милановић, Славка Бокшана 5/4
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Страхиња 
Велковски, воли
да игра игрице:
– Током лета одлазим
на базен са друштвом
и користим ово лепо
време за купање и
сунчање. Наравно, увек
се нађе време за игри-
це на компјутеру које
обожавам.

Огњен Пантовић,
ученик:
– Већ сам био на мору.
Недавно сам се вратио
из Будве, где сам се
баш лепо провео. Сада
сам у Панчеву. Одла-
зим на градски базен,
а волим и да изађем са
другарима.

Данило Бућан, 
ватерполиста:
– Већ је средина лета, а
ја сам се вратио с мора.
Био сам у Грчкој, на
острву Тасос. Кад сам
код куће, волим да иза-
ђем напоље са другари-
ма и тако најчешће про-
водим време до почетка
школе.

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Н. Стоилковић З. Спремо

Црква поред воде

Мало даље од ушћа наше реке у Дунав налази се и црква с два

торња.

Уместо што се о оном тамо на води надгорњавају чак и они ко-

ји су само трамвајем прошли поред Архитектонског факултета,

требало би да дођу на Стрелиште и нешто науче.

Да виде како се граде светилишта од тврдог материјала.

Само када не би били тако надмени и умишљени.

Град на води

Они тамо хоће да направе некакав град на води.

И само причају, тандрчу и обећавају, а све у празно.

Ми Панчевци смо људи практични и предузимљиви.

Ето, на Стрелишту, у Улици Ђуре Даничића, станари лепо за-

сукли рукаве и направили Панчево на води, све с кулама свети-

љама и Тамишем који протиче.

Они тамо би могли много тога да науче од нас, само када не

би били тако препотентни.

Витез од морала

Да је наша варош и културни центар, сведочи и скулптура Дон

Кихота од Манче на Стрелишту.

Зна народ да се он борио с ветрењачама, а зна и да се ми бо-

римо с ветрогоњама и лелемудима.

Он је јуришао, а ови наши углавном само обећавају јурише.

Он је своје ране поносно носио, а ови наши се поносе народ-

ним ранама.

Он је био витез од морала, а ови наши само припросте Санчо

Пансе.

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

Драгане, Слађана,
честитамо!

Од првог октобарског 

броја „Панчевац” ће стизати

на вашу адресу. 

Редакција

Шта се крије испод површине Црвеног мора? Хургада, Египат.
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