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Објављен јавни позив 
за продају капитала
најстаријег недељника 
на Балкану

Нови власник биће 
познат 18. августа

Шта се дешавало од 
претходне пропале 
приватизације до данас

На шта мора бити 
спреман будући купац

Агонија око рокова за приватизацију
медија у Србији окончана је у понеде-
љак, 29. јуна, када је Скупштина Ср-
бије у минут до дванаест усвојила За-
кон о изменама и допунама Закона о
информисању и медијима и тиме по-
мерила рок за приватизацију 76 теле-
визијских, радијских и новинских ку-
ћа из портфолија Агенције за прива-
тизацију са 1. јула на 31. октобар.

Изменама тог закона предвиђено
је да се до 1. јула распишу јавни по-
зиви за продају свих медија који су
Агенцији доставили приватизациону
документацију и процену фер тржи-
шне вредности до 19. јуна. Агенција
је стога у уторак, 30. јуна, огласила
јавне позиве за продају 46 субјеката
из ове категорије, међу којима су и
оба панчевачка медија – РТВ Панче-
во и „Панчевац”.

Још мало па нестало
Почетна цена за панчевачку телеви-
зију износи 87.142 евра, док је по-
четна цена „Панчевца” 54.425,68
евра. Заинтересована домаћа и стра-
на физичка и правна лица, као и

конзорцијуми правних и/или фи-
зичких лица моћи ће да поднесу сво-
је пријаве за учешће у поступку јав-
ног прикупљања понуда с јавним
надметањем до 3. августа за РТВ
Панчево, односно до 18. августа за
„Панчевац”. То су, дакле, датуми ка-
да ће се одржати јавна надметања за
ове две медијске куће и када ће бити
познато ко су евентуални будући
власници.

Да појаснимо још мало читаву
процедуру на случају „Панчевца”.
Поред тога што мора доставити при-
јаву заједно с понудом цене Агенци-
ји за приватизацију најкасније до
14. августа у 15 сати, потенцијални
купац мора откупити и продајну до-
кументацију по цени од 100.000 ди-
нара и мора потписати Уговор о чу-
вању поверљивих података. Осим
тога, сви заинтересовани морају
уплатити и депозит у износу од
5.442,57 евра.

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 2.  ЈУЛА 2015.Број 4616, година CXLVII цена 40 динара

Затварање последњег
колективног центра
» страна 8

У ОВОМ БРОЈУ, ШТАМПАНОМ

У 12.000 ПРИМЕРАКА

Политика
Одборнички

мандат је постао
улог за бизнис

» страна 4

– најважније је да он има довољно
новца да излицитира највишу цену.
Нико га у Агенцији неће питати
због чега заправо купује најстарији
недељник на Балкану, зна ли коли-
ки је значај његове традиције и о
каквом бренду је реч. Нико неће
питати да ли му је можда интере-
сантан новац који се свакодневно
„прилива” на благајну предузећа,
или пак огроман утицај на јавно
мњење у Панчеву који наш недељ-
ник неспорно има. И да ли ће мо-
жда тај утицај користити, не дај бо-
же, за какву политичку промоцију
или му је, далеко било, потребан
простор за бесплатну рекламу не-
ког свог или пак пријатељског
предузећа...

Не измишљамо ми ове потенци-
јалне разлоге. Све смо то, наиме, већ
видели не тако далеке 2008. године.
Нажалост.

» Наставак на страни 14

Окланд, бог 
те видео!
» страна 38

ПРИВАТИЗАЦИЈА НАШЕГ ЛИСТА – ЗА РУБРИКУ „ВЕРОВАЛИ ИЛИ НЕ”

ДРЖАВА ВИШЕ НЕЋЕ ФИНАНСИРАТИ МЕДИЈЕ, 
А „ПАНЧЕВАЦ” ВИШЕ НЕЋЕ ФИНАНСИРАТИ ДРЖАВУ

На дан отварања понуда, 18. авгу-
ста у 13 сати, уједно ће бити одржа-
но и јавно надметање, коме треба да
присуствују сви пријављени. Коми-
сија ће најпре прегледати пријаве и
евентуално одбацити оне непотпуне,
неблаговремено достављене или оне
које нису у складу са законом по би-
ло ком основу.

Пара врти где бургија неће
Потом ће се приступити отварању
коверата са ознаком „Понуда” за све
оне чије су пријаве достављене по
„пе-есу”. Понуда може бити једнака
почетној цени од 54.425,68 евра или
виша од ње. Највиша понуђена цена
„извучена из коверте” постаје почет-
на цена на јавном надметању које
следи одмах потом. Онај ко тада из-
лицитира највишу суму и потпише
уговор са Агенцијом, биће нови ку-
пац „Панчевца”.

Не постоје никакви посебни кри-
теријуми за то ко може бити купац

ЗАВРШЕТАК ЛЕПОГ ПОСЛА

Mурал с ликом Пупина
После скоро три неде-
ље ангажовања умет-
ника Александра Сла-
дојева, 29. јуна је све-
чано завршено осли-
кавање једног од зи-
дова Нове поште пор-
третом Михајла Пу-
пина. Он покрива
простор од око 120
квадратних метара и
највећи је на свету с
ликом овог славног
научника.

Иницијатор ослика-
вања мурала био је
Драгољуб Цуцић, ди-
ректор Регионалног
центра за таленте Ми-

хајло Пупин. Повод за
ову акцију била је ње-
гова жеља да се обеле-
жи 80. годишњица  Пу-
пинове смрти и 160 го-
дина од његовог рође-
ња, као и да се скрене
пажња на то да је по-
знати научник неколи-
ко година ишао у пан-
чевачку Гимназију, a
да је након тога оти-
шао у свет на даље
школовање. Због тога
су у угловима мурала
насликане панчевачке
куле светиље на Дуна-
ву и Кип слободе у
Америци. М. Г.



Америка) уценама и ултиматумима
на рачун Србије желе да нас казне
зато што се још увек нисмо потпуно
приклонили њима и одрекли се Ру-
сије. Бројни су докази да се од Срби-
је тражи да погне главу, послушно
ћути, пристаје на све оно што се од
ње тражи и трпи свачије уцене. Већ
неколико година слушамо обећања
највиших функционера Европске
уније о отварању преговарачких по-
главља и ништа од тога, иако смо до
сада пристали скоро на све што је од
нас тражено!

Много је примера да оно што важи
за нас не важи за друге. Навешћемо
само неке. Док се Србији на Западу
већ годинама замера да је недовољ-
но ефикасна у кажњавању ратних
злочинаца са ових простора, ћутке се
прешло преко тога да су Насер Орић
и Рамуш Харадинај у својим држава-
ма дочекани као хероји. Све то, иако
постоје бројни докази да су одговор-
ни за многобројна убиства Срба то-
ком ратова који су током деведесе-
тих година вођени на нашим просто-
рима. 

Тужиоци Еулекса на Косову већ
две године у затвору држе Оливера
Ивановића, иако оно што стоји у оп-
тужници против њега до сада није до-
казано. Драган Васиљковић, позна-
тији као капетан Драган, биће изру-
чен Хрватској, без обзира на то што је
Србија много пре те државе поднела
захтев за његову екстрадицију.

Уместо да у тешким временима у
којима се налазимо бар привремено
будемо јединствени и одложимо по
страни политичке разлике, ствари су
потпуно другачије. Као да нисмо из-
вукли ниједну поуку из прошлости
због чега има много разлога за песи-
мизам и веровање да ће нам у време-
ну које долази бити још теже.

М. Г.

Пих, један од десет
Када се Панчевац после тронедељног одмора од сулудих и смешних обећа-
ња панчевачке политичке врхушке, локалних вербалних небулоза, овдашње
међустраначке шеге и комике, те оригиналног, ваљда само нама својственог,
унутарстраначког надјебавања, врати у град – схвата да се ништа није про-
менило. У ствари, греши: још је више лудила и подела, саркастичних осме-
ха, политике „дођем ти”, као и међусобног потпрцавања и саплитања члано-
ва странака на власти.

Верујемо да је онима што су све време били присутни и бомбардовани ин-
формацијама тешко да то примете, али се у поменутом кратком периоду по-
вратницима, јасно као српски злочин у Сребреници, указује: током послед-
њих месец дана Панчево је добило новог градоначелника и његовог замени-
ка, оставку директорке „Водовода”, те другачији састав одборника у Скуп-
штини града и, реално, владајуће већине. Ситница. Ништа. Неприметно.

Хтедосмо да у прва два пасуса сажмемо „старе” вести, ево и једне нове: сада-
шња директорка Апотеке Панчево Бранка Милојевић кад будете читали овај
текст биће већ бивша директорка – њу ће на седници Скупштине града смени-
ти већина одборника и на њено место поставити нову персону с београдском
адресом, јер у нашем граду, вероватно, нема квалификованих кадрова. Обра-
зложење за смену Бранке Милојевић биће, убеђени смо, штуро, а у њему ће от-
прилике стајати да је извештај буџетског инспектора о пословању Апотеке из-
ненађујуће лош. Потом ће СНС саопштити да је „преузела одговорност” за во-
ђење ове установе, да та странка ради у интересу грађана, да не може да дозво-
ли да неко то не поштује и да нико није изнад закона и државе... Бла, бла, трућ...

Али, ево неких цртица које нико неће јавно изнети, иако о катастрофал-
ном стању у Апотеци Панчево откад је Бранка Милојевић преузела кормило
сви све знају: тамо је запошљавано све што је партијски подобно и са стран-
ком рођачки повезано, без обзира на то шта од школе има. Или, правилније
речено, нема. Измишљани су репрезентацијски трошкови не би ли се покри-
вале сумњиве трансакције новца. Лекови с листе, иако су за то уредно доби-
јане паре, нису плаћани, већ су предност имали неки други рачуни; унапред
договорени, претпостављамо. Додуше, ограђујемо се, ове наводе и још брдо
сличних, и даље проверавају надлежна тужилаштва, али ако је спремно раз-
решење шефице, онда...

С обзиром на то да је био једини, сматрамо да уопште није неукусно под-
сетити на то ко је о свему овоме годинама, да, годинама уназад писао –
„Панчевац”. Не треба новинарима ни ордење, ни тапшање по раменима, већ
само пуно уважавање чињенице да професионално раде свој посао.

То и свима осталима желимо. Новим члановима менаџмента Апотеке
посебно.

**  ** **
Фрка звана „30. јун” могла би да се крсти и као „друга нова вест”. Иако су
баш на тај датум локални медији завршили на добошу, то се не може сма-
трати новотаријом; новинари су навикнути на то да се богови играју с њихо-
вим судбинама и то им је у опису посла. И једнима и другима.

Ново је да летња башта Културног центра од тог дана не ради. Ново је да
је тада с платног списка Градске управе скинуто четрдесетак, а АТП-а осам-
десетак радника. Нису засад избројани избрисани са спискова упослених у
болници и осталим јавним установама и предузећима.

О чему се овде ради? Влада је 1. јула 2015. године почела да примењује
своју много пута пролонгирану уредбу из марта 2013, којом је одредила да
људи што су ухлебљење у јавним службама нашли преко студентске задру-
ге или су с њима склопили уговоре о привремено-повременим пословима,
или су тамо запослени на одређено – у државним фирмама више немају
шта да траже. Односно, само десет одсто од укупног броја негде стално за-
послених може бити упослено у некој од поменутих варијанти.

Ближе се избори, па се тражи неки законски оквир да се ови људи врате
на посао. Влада би морала да пожури, јер ће ускоро, између осталог, ули-
це бројних градова, укључујући и Панчево, бити пуне смећа; ваљда су оба-
вештени да велику већину упослених у комуналним предузећима, дакле
оних што нешто заиста раде, чисте буџаке и празне канте, чине људи који
имају управо укинуте уговоре.

Велика већина осталих се башкари на измишљеним „радним” столица-
ма или једноставно не долази на „радно место”.

Ма, много нам је добро, Грци су мале маце.

Панчевац је сишао с постоља. Док је
интонирана химна „Боже правде” у
престоници Мађарске после тријум-
фа наших кошаркашица, на јарболу
је стајала наша застава без грба. Се-
кунд-два пре тога, после величан-
ствене победе у финалу против фаво-
ризованих Францускиња, селекторка
„триколорки” претила је нашој Ма-
рини Маљковић, жалећи се на узима-
ње тајм-аута на 26 секунди пре краја
сусрета. Британци се буне и не могу
да прежале што Ђоковић „малтрети-
ра” Мареја где стигне, па стално ука-
зују на неке, наводно, нечасне радње
познатог Србина. И ником ништа.

Ето, и то је Европа. Скандал-мај-
стори воле да деле лекције, али боље
би било да се спреме, много боље не-
го до сада. Ускоро следе нова надме-
тања. Мораће да науче да трпе док
владамо светским спортским тере-
нима.

С. Д.

Нема краја 
уценама

Има ли краја притисцима великих
сила на Србију? Да ли је случајност
то што су се поклопили тајминг ре-
золуције о Сребреници, чије се усва-
јање најављује у Савету безбедности
Уједињених нација, изненадно хап-
шење и још брже ослобађање ратних
злочинаца Орића и Харадинаја, зах-
тев Немачке да Србија буде макси-
мално кооперативна на бриселским
преговорима с Косовом и више него
благо реаговање Европске уније на
најаву Мађарске да ће подићи чети-
ри метара висок зид на граници са
Србијом?

И поред најбоље намере, тешко је
оспорити ставове теоретичара завера
и њихове аргументе да Запад (ЕУ и

Скандал-мајстори
Ау, какав је месец за нама! Млади
фудбалери су освојили злато на Свет-
ском првенству на Новом Зеланду.
Кошаркашице су прве на Старом
континенту, а на импресиван начин
су стигле до трона. На првим Европ-
ским играма наша репрезентација је
освојила петнаест одличја, а наша
Ања Цревар се у Панчево вратила с
бронзом. Дуца Борковић је на по-
следње две трке у ЕТЦЦ-у стигао до
првог места. Ватерполисти Србије су
освојили Светску лигу и директно се
квалификовали на Олимпијске игре,
као и кошаркашице. За незаборав.

Ипак, не подносе сви успех. По-
себно кад је реч о Србима. Нећемо
сада да ширимо теорију завере, јер
ионако тога има превише у нашем
окружењу, али чињенице казују сле-
деће. Док је Борковић стајао на нај-
вишем степенику победничког по-
стоља и чекао интонирање химне,
пустили су „Хеј, Словени”. Поносни

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Јадни. Наивни. Антипротивни. ЈНА и даље постоји у Панчеву.

Преко пута Котежа 2, ових дана

Снимио Никола Стоилковић

И
Л

У
С

Т
Р

А
Ц

И
јA

: 
Д

У
Ш

А
Н

Л
У
Д

В
И

Г

• Неко иде на море у Грчку, неко у Турску, а неко на Хаваје. А и
ја често изађем на улицу да видим мало света.
• Што је лаж маснија, народ је лакше прогута.
• Наша екипа је играла витешки. Никог није угрозила.
• Код нас или жена вара мужа, или он њу. Ако није ниједно од та
два, онда нешто шкрипи у браку.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

НАША ИСТОРИЈА ЈЕ ЗАСНОВАНА НА НЕПОБИТНИМ ЧИЊЕНИЦАМА,

У КОЈЕ СВАКО КО ИМА МАЛО МАШТЕ МОЖЕ ДА ПОВЕРУЈЕ.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

ППиишшее::  ССиинниишшаа  ТТрраајјккооввиићћ

Четвртак, 2. јул 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 



Екипа серије ће 
шеснаест дана 
снимати 
у Народном музеју

У Народном музеју Панчево у
току је снимање телевизијске
серије „Чизмаши”, по роману
Драгослава Михаиловића, чи-
ји је продуцент кућа „Eye to
Eye”, у сарадњи с Радио-теле-
визијом Србије. Адаптацију
романа је урадио Ђорђе Ми-
лосављевић, серију режира
Дејан Зечевић, а улога Жике
Курјака додељена је младом
глумцу Миодрагу Драгичеви-
ћу. Један од глумаца који уче-
ствују у овом пројекту јесте и
наш млади суграђанин Мла-
ден Совиљ. Екипа серије ће
провести шеснаест дана у
Панчеву и ту ће снимити неке
од последњих сцена „Чизма-
ша”. Тим поводом је у уторак,
30. јуна, приређена конфе-
ренција за медије, на којој је

Горан Шушљик из продуцент-
ске куће „Eye to Eye” захвалио
Музеју и Панчеву на госто-
примству.

Уредник културно-образов-
ног програма РТС-а Миодраг
Зупанц каже да су телевизиј-
ске серије ударни део програ-

ма на јавном медијском сер-
вису.

– Прошле године нас је вео-
ма охрабрила серија „Бранио
сам ’Младу Босну’” и може се
рећи да смо тиме кренули да,
уз серије забавног карактера,
радимо и серије од национал-

ног значаја, као што је била
„Војна академија”, или оне
што се базирају на литерату-
ри. Један од првих озбиљни-
јих залета су баш „Чизмаши”
– рекао је Зупанц.

Дејан Зечевић је објаснио
да је ова серија велики изазов
за њега, будући да је роман
„Чизмаши” веома читано де-
ло и да читалачка публика
има нека своја очекивања, по-
себно кад је у питању одабир
глумаца. 

Дведесетједногодишњем
глумцу Миодрагу Драгичеви-
ћу, студенту глуме на ФДУ,
указано је велико поверење
тако што му је додељена глав-
на улога. То је уједно и његов
глумачки деби, који подразу-
мева 70 снимајућих дана!

– Ово је превелико искуство
за мене, нешто чему се нисам
надао када сам уписивао фа-
култет – да радим са оваквом
екипом и овим редитељем.
Прешли смо пола пута и ат-
мосфера на сету је сваки дан
лепа и опуштена – изјавио је
Драгичевић.

Како је рекао, Жика Курјак
и он су сличних година, тако
да му није тешко да се пои-
стовети с њим.

Конференцији је присуство-
вао и градоначелник Панчева
Саша Павлов, који је подсетио
на филмове  снимане у нашем
граду, међу којима су: „Скупља-
чи перја”, „Маратонци...”, „Ко
то тамо пева”, „Балкан експрес”
и други, као и на чињеницу да је
Српска филмска асоцијација
прогласила Панчево за филм-
френдли окружење.

Д. М.

Четвртак, 2. јул 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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Седми „Екс-Ју рок фест” биће одржан у суботу, 4. јула, на
Општинском стадиону у Старчеву. Јура Стублић и
„Филм”, „Гоблини” и „Нервозни поштар” биће хедлајне-
ри, а програм ће почети у 19 сати.

На конференцији за новинаре одржаној у фоајеу Град-
ске управе Панчево у уторак, 30. јуна, Петар Андрејић је
казао да фестивал представља југословенску рок сцену ко-
ја је полако почела да нестаје.

– За седам година фестивала успели смо да окупимо
све оне који су осамдесетих година у бившој Југославији
свирали и ваљали. Ретки су они који нису наступали у
Старчеву – изјавио је Андрејић.

Владислав Кокотовић, гитариста групе „Гоблини”, овом
приликом је рекао:

– Старчево је заиста нешто посебно у нашој каријери, ту
смо увек имали лепе концерте, а тада још увек нисмо би-
ли познати колико и данас. Надам се да ће бити сјајно и
ове године.

Поред три поменута хедлајнера, прилику да наступе и
покажу своје уметничко умеће, имаће и групе: „По крат-
ком поступку”, „Блуз деливерс”, „Резервни план” и „Креа-
тивни неред”.

Цена карте износи 300 динара и у претпродаји се може
купити у Туристичкој организацији Панчева и у библио-
теци Дома културе у Старчеву. Комби-превоз након кон-
церта биће обезбеђен у правцу ка Омољици и Брестовцу,
као и према Панчеву и Београду. С. П.

ЕКС-ЈУ РОК ФЕСТ

Загарантована забава

СНИМАЊЕ СЕРИЈЕ „ЧИЗМАШИ” У ПАНЧЕВУ

Жика Курјак ускоро и на малим екранима

РУКОМЕТНИ КУП СРБИЈЕ ЗА ОМЛАДИНЦЕ

Динамовци у  „Фајнал фору”

Традиционалан, 21. мемо-
ријални турнир у малом
фудбалу под називом
„Бранко Бисак Роки” биће
одржан у петак, 3. јула, на
СЦ-у „Младост”. Надмета-

ће се четири екипе из Бео-
града и Зрењанина, фуд-
балске судије из Панчева,
као и Рокијеви пријатељи.

Такмичење почиње у 18
сати. А. Ж.

У ПЕТАК, 3. ЈУЛА

Сећање на Рокија

Приликом контрола
двеју продавница
пронађене три тоне
меса и прерађевина

Сумња се да је месо
увезено с Косова, из
Аргентине и Бразила

Полиција и ветеринарска ин-
спекција ових дана су у Пан-
чеву и Црепаји откриле и то-
ком заједничких контрола за-
плениле 3.000 килограма ме-
са и производа од меса – саоп-
штило је 1. јула Министар-
ство пољопривреде и заштите
животне средине.

Заплењено месо и месни
производи биће уништени
због тога што нису имали од-
говарајуће декларације, као и
зато што се сумња да су увезе-
ни из Аргентине, Бразила и с
Косова.

Министарство пољопривре-
де и заштите животне средине
апелује на грађане да помогну
у откривању илегалних клани-
ца и да сва сазнања која имају
о оваквим и сличним случаје-
вима одмах пријаве надле-
жним органима, који ће у нај-
бржем року изаћи на терен.

Поводом ове заједничке ак-
ције полиције и ветеринарске
инспекције начелник Јужно-
банатског округа Зоран Тасић
одржао је 1. јула конференци-
ју за новинаре. Он је пред-
ставницима медија детаљно
објаснио како су полиција и
инспекција дошле до инфор-
мација на основу којих су от-
криле илегалне кланице.

– У акцији је учествовало
седам ветеринарских инспек-
тора Јужнобанатског округа,

СКАНДАЛОЗНО ОТКРИЋЕ ПОЛИЦИЈЕ И ИНСПЕКЦИЈЕ

ПРОНАШЛИ СУМЊИВО МЕСО 
НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ

три инспектора панчевачке
полиције који су задужени за
привредни криминал и осам
полицајаца. Они су деловали у
Панчеву, Ковачици и Алибу-
нару. У нашем граду су кон-
тролисали продавнице „Дабић
мит” д. о. и „Нада пан”, које се
налазе на Зеленој пијаци.
Контролом оба објекта утвр-
ђене су неправилности и то је
био повод ветеринарским ин-
спекторима и полицајцима да
провере и два објекта у којима
се прерађују месо и месни
производи за те продавнице.
Када је у питању „Дабић мит”
д. о., контрола је вршена на
Јабучком путу б. б. Након ула-
ска у тај објекат, у коме се на-
лазила кланица „Шунка”, која
је затворена 2007. године,
пронашли смо између 300 и

500 килограма покварене хра-
не, за коју нам је власник ре-
као да је користи за своје псе!
Током контроле тог меса јасно
се видело да је роба коју смо
затекли по квалитету иден-
тична оној коју смо контроли-
сали у продавници на Зеленој
пијаци! – истакао је Тасић.

Говорећи о контроли у дру-
гој продавници на пијаци, ре-
као је да су инспектори и по-
лицајци том приликом дошли
до информације да се и она
снабдева из посебне кланице,
која се налази у Црепаји.

Приликом контроле тог
објекта у њему је откривено
више од три тоне меса у по-
луткама. Испоставило се да су
оне купљене у фабрици меса
„Неопланта” и да за то месо
постоје фактуре, али да су оне

Детаљно се испитују наводи из анонимне пријаве

Први пут откад постоји ЕТШ
„Никола Тесла” у Панчеву,
један њен ученик ће се наћи
на најпрестижнијем свет-
ском школском такмичењу
на планети. Реч је о Жељку
Арсићу из Плочице. Слобод-
но се може истаћи да је пред
тим младићем велика науч-
на каријера. Он је недавно
завршио четврти разред,
стекавши звање електротех-
ничара рачунара. Пре њега
ниједан наш средњошколац
није успео да стигне до свет-
ске олимпијаде.

Жељко је још прошле го-
дине, на основу резултата с
наших најугледнијих такми-
чења из физике и освојених
награда, стекао право уписа
на електротехнички или фи-
зички факултет без пријем-
ног испита. Добар рад је до-
нео резултат и Жељко ће са
још четворо талентованих

физичара од 7. до 12. јула
чинити српски тим у индиј-
ском граду Мумбају. Чак 86
земаља ће се надметати за
титулу најбоље на планети, а
такмичење се састоји од екс-
перименталног и теоријског
дела. Оно што је битно у овој
лепој причи, јесте чињеница
да ће са Жељком на далеки
пут кренути и Јелена Марко-
вић, његов ментор, настав-
ник физике у ЕТШ „Никола
Тесла” у Панчеву, као и дво-
је професора Београдског
универзитета.

Пред одлазак у Индију
Жељко Арсић и Јелена Мар-
ковић изразили су захвал-
ност Покрајинском секрета-
ријату за спорт и омладину,
посебно Мариники Тепић,
који су им омогућили да оду
на ово престижно светско
такмичење из физике.

С. Д.

спорне. Према Тасићевим ре-
чима, утврђено је да је то ме-
со накнадно прерађивано и
сушено, а затим одатле нео-
влашћено транспортовано у
продавницу на панчевачкој
Зеленој пијаци.

– Након контроле продај-
ног објекта у Панчеву извесно
је да постоје елементи при-
вредног преступа и кривичног
дела. Има ли основа за ка-
жњавање, биће јасно када то
каже јавни тужилац. Што се
тиче кланице у Црепаји, ту за-
сад постоје елементи при-
вредног преступа, а има ли
кривичног дела, рећи ће ту-
жилац. Желео бих посебно да
захвалим полицији и градо-
начелнику Саши Павлову, јер
су нам помогли да без пробле-
ма спроведемо ову акцију –
додао је Тасић.

Он је нагласио да су поли-
ција и инспекција десет дана
пре акције добиле анонимну
пријаву у којој су контролиса-
не продавнице биле означене
као објекти за које се основано
сумња да продају месне про-
изводе из Аргентине, Бразила,
с Косова и из једног места по-
ред Прешева. Тасић је нагла-
сио да се засад не може поу-
здано тврдити да је то тачно,
али да се детаљно испитују на-
води из анонимне пријаве.

Тасић је позвао све грађане
Панчева и околних села који
сумњају да нешто није у реду у
киосцима за продају брзе хране
које посећују, да о томе обавесте
Јужнобанатски округ. То је мо-
гуће учинити преко телефона
345-580, или остављањем ано-
нимне пријаве на сајту округа
www.juznobanatski.okrug.gov.rs.

М. Глигорић

НАШ СУГРАЂАНИН ПРЕДСТАВЉА СРБИЈУ
НА 46. ОЛИМПИЈАДИ ИЗ ФИЗИКЕ

Жељко Арсић 
са елитом у Мумбају

Значајан успех остварили су
млади рукометаши Динама,
дечаци рођени 1996. године и
млађи. Они су у Купу Србије
наставили да ређају победе,
па су тако после тријумфа над
Војводином у Панчеву, у че-
твртфиналу, савладали и бео-
градски Синђелић у гостима.
Две важне победе донеле су
им пласман међу четири нај-
боље екипе.

Предстојећег викенда иза-
браници Александра Живко-
вића биће у прилици да
освоје пехар на најмасовни-
јем такмичењу у нашој зе-
мљи. Они ће у месту Вране-
ши, надомак Врњачке Бање,
одмерити снагe с вршњаци-
ма из нишког Железничара,
a други полуфинални пар
чине СК АС из Београда и
Раднички из Крагујевца. По-

сле мечева у суботу победни-
ци поменутих сусрета бори-
ће се сутрадан за титулу нај-
бољег.

Како незванично сазнајемо,
Панчевце ће на угледном над-
метању предводити тренер
голмана Горан Белић, а тиму
се прикључио и новајлија, за
ову прилику потребан, Мило-
мир Радовановић.

С. Д.



Покрет „Доста је било – ре-
старт” подсећа да је наш нови
градоначелник 23. јуна, након
три године „активног рада”
као заменик, закључио да би
требало грађане укључити у
рад на расподели буџетских
пара и најавио да ће се „кре-
нути у прављење пројеката”.

„Позивамо градоначелника
да престане с најавама и да поч-
не нешто конкретно да се ради.
А као пример партиципирања

грађана захтевамо да се, поред
будућих пројеката у
најави, уведе потпу-
на транспарентност
тренутне потрошње
буџета града, и то
тако што ће за сваки
претходни месец
јавно објавити која
су правна и физичка
лица добила новац
из буџета и по ком уговору су га
добила. Такође, захтевамо да се

објави списак свих запослених
без обзира на то да
ли су примани на
одређено или нео-
дређено, на при-
времене и повре-
мене послове, а
примају плату из
буџета, са истакну-
тим радним био-
графијама тих

особа”, каже се у саопштењу по-
крета Саше Радуловића.

По мишљењу те странке,
грађани би тако „могли јасно
да виде пропусте и махинаци-
је” и да се лакше определе на
предстојећим изборима

„Господине градоначелни-
че, ви нисте на почетку задат-
ка, ви сте већ три године у са-
мом врху власти, тако да ни-
како немате права да тек сад
почнете с најавама”, поручује
на крају саопштења покрет
„Доста је било”.

Нова странка подсећа да се
својевремено није залагала
за ванредне изборе у Панче-
ву сматрајући да је то непо-
требан трошак, већ је уме-
сто тога предлагала да Вла-
да Србије постави привре-
мено градско веће, које би
управљало до редовних из-
бора.

„Влада није по-
ставила привре-
мено градско ве-
ће, већ се коали-
ција са СНС-ом
на челу поново,
по ко зна који
пут, препаковала, а рекло би
се да је по хитном поступку
изабран и нови градоначел-
ник. Камо среће да су барем
упола овако ефикасни када
је у питању вођење града и
решавања проблема грађа-
на. Као што смо истицали и
2013. године, оваква коали-
ција није састављена да би
водила град, већ да задово-
љи потребе својих чланова
за влашћу”, каже се у саоп-
штењу Нове странке.

Илуструјући „потпуну не-
способност СНС-а и коали-
ције на власти”, Нова стран-
ка указује и на њене „резул-
тате”: две оставке градона-
челника; два ексцеса с пија-
ћом водом; афере у панче-
вачкој апотеци; жреб за
пријем деце у вртић; неста-

нак шљунка с де-
поније; странач-
ко запошљавање
по свим јавним
предузећима и
„нешто што се
зове ’стони фуд-
бал у природној

величини’ у Јабуци”.
Ова партија подсећа да и

панчевачки карневал, због
изостанка подршке Града,
„умало није одржан ни ове
године”, а организован је
„само захваљујући пукој
срећи и ентузијазму поједи-
наца”.

„Наравно, све ово није
сметало новом градоначел-
нику да парадира на челу
манифестације”, закључује
Нова странка.

Социјалистичка партија Србије
оформиће пункт за прикупљање
хране, одеће и обуће за ими-
гранте из држава у којима се ра-
тује и који пролазе кроз Србију и
наш град, а формираће и лекар-
ски тим за пружање здравствене
неге тим људима – каже се у са-
општењу Савета за здравље и со-
цијалну политику СПС-а.

„Није давно било да је и
наш народ морао да напусти
своја огњишта и да тражи
смештај у другим државама.
Сматрамо да се није довољно
урадило за помоћ и збриња-
вање ових људи, који су нам
’гости’ у пролазу кроз наш
град. Поред тога што можемо
њима помоћи да што безбед-

није и сигурније стигну тамо
куда су се упутили, истовре-
мено морамо заштитити и
себе, јер на путу којим про-
лазе, постоје болести и неда-
ће које ови несрећни људи
морају да прођу”, сматра ова
странка.

СПС предлаже да се оствари
сарадња с полицијом, Црве-

ним крстом, социјалном слу-
жбом и невладиним организа-
цијама, као и свима који желе
да помогну „некоме ко је у го-
рој ситуацији од нас” и напо-
миње да већ постоје народне
кухиње, напуштене куће и
други „неискоришћени капа-
цитети” који би могли да по-
служе за ову намену.

Панчевачки Покрет соција-
листа подржава напоре
Александра Вулина, мини-
стра за рад и запошљавање,
да афирмише
потребе и мо-
гућности ма-
совног ангажо-
вања грађана,
нарочито мла-
дих, на јавним
и добровољним
радовима.

Од 56 зема-
ља у свету у ко-
јима се прати волонтерски
рад, Србија је на 45. месту, а
да би се то поправило, неоп-
ходно је ускладити законе у

овој области. Постоје бројни
механизми за подстицање
добровољног рада, као што
су награђивање кроз стаж

или немогућ-
ност запошља-
вања у одређе-
ним институци-
јама без прет-
ходног волонти-
рања.

Волонте-
ри се ангажују
на спортским
скуповима, у ге-

ронтолошким центрима,
дечјим центрима, на СОС
телефонима, а највише у
Црвеном крсту Србије.

„Свако друштво почива
на оном облику понашања
које се награђује и подсти-
че”, сматра Покрет соција-
листа.

ПОЛИТИКА

„У времену препуном мука
и апатије, у тренуцима те-
шким за овај народ, када
свакојаки притисци наилазе
са свих страна, уз покушаје
да се умртви свака нада и
воља народа, победе су оно
што нам је неоп-
ходно, победе
које нас враћају
у живот”, комен-
тарише Српски
покрет „Двери”
последње успехе
наших спорти-
ста.

„Уз фудбалере
Немању Антонова и Милана
Гајића, и пливачицу Ању
Цревар, која се окитила
бронзом на Европских игра-
ма, наш град дугује захвал-
ност и другим младим љу-
дима, ђацима и студентима
који постижу успехе на
свим пољима науке и умет-
ности. Не можемо говорити
о успеху а да не споменемо
Бранка Грбића, Марка Шу-
шњара, Даницу Зечевић,
Стефана Симића, Алексан-
дра Милошевића, Стефана

Капунца, Огњена Тошића и
многе друге”, каже се у са-
општењу овог покрета.

„Двери” подвлаче да наш
град „готово ништа” није
учинио како би они пости-
гли успехе. Ни данашња,

као ни све бивше
власти, „ни на
који начин не по-
мажу нашим
младим суграђа-
нима да постигну
врхунске резул-
тате у ономе чи-
ме се баве”, каже
овај покрет, а

сваки резултат је, углав-
ном, плод њиховог личног
рада и труда.

„Како сваки успех дође
као мелем на рану овом на-
паћеном народу, верујемо
да је дошло време и да гра-
ђани Панчева и Србије по-
стигну једну велику, колек-
тивну победу и коначно
промене неспособну власт,
коју успеси народа занимају
једино ако из њих може да
извуче сопствену корист”,
закључује овај покрет.
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СРПСКИ ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

Власт користи 
спортске успехе

Страну припремио

Зоран
Спремо

ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

ОДБОРНИЧКИ МАНДАТ ЈЕ ПОСТАО 
УЛОГ ЗА БИЗНИС

Критике из ДС-а 
покушај да се 
забашури сопствени
нерад

Уласком у власт неке
странке су потцениле
своје бираче

Лига социјалдемократа Војво-
дине обележила је четврт века
постојања свечаном седницом
Градског одбора, која је одр-
жана у понедељак, 29. јуна, у
пуној великој сали у којој
иначе заседа панчевачки пар-
ламент.

– Ми смо једна од ретких
странака која после 25 година
постојања може да каже да
није мењала ни свој програм,
ни своја убеђења, нити је оду-
стала од идеје грађанске Вој-
водине. Очекујемо да ћемо на
изборима који долазе оства-
рити још бољи резултат, а пан-
чевачки одбор је за нас веома
важан и наши одборници овде
су врло активни. Лига ће поку-
шати да са својим традицио-
налним партнерима, Савезом
војвођанских Мађара и Демо-
кратском странком, настави
досадашњу коалициону сарад-
њу у Покрајини, али то ће за-
висити од тога ко је спреман
да прихвати идеје за које се
залажемо – рекао је том при-
ликом Бојан Костреш, заме-
ник председника те странке.

Он се осврнуо и на критике
које су дошле из ДС-а пово-
дом споразума који су пости-

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

Помозимо имигрантима

гли Ненад Чанак и Алексан-
дар Вучић о томе да диспе-
черски центар ЕПС-а убудуће
буде у Новом Саду, рекавши
да је вероватно реч о „дневно-
политичкој потреби да се за-
башури то што они нису ура-
дили апсолутно ништа у пре-
бацивању надлежности на
Војводину”.

– Ово је велики дан и за
странку и за панчевачки од-
бор лигаша, ако се има у виду
да је овај сазив стартовао
шест месеци након, за нас не-
успелих, локалних избора
2008. године, такорећи од ну-
ле. Окупили смо се око идеја

и програма Лиге, без амбици-
је тражења посла или неких
додатних прихода, а већ у на-
редном изборном циклусу
2012. године овде смо добили
седам одсто гласова. Сада смо
постали заиста репрезента-
тивна снага на политичкој
сцени Панчева, незаобилазна
без обзира на тему о којој се
дебатује. Наша одборничка
група је урадила сјајан посао,
постала препознатљива и мо-
жемо очекивати још боље ре-
зултате на предстојећим избо-
рима – додала је Мариника
Тепић, покрајински секретар
за спорт и омладину.

Она је истакла и да је од-
борничка група Лиге једина у
нашој скупштини која је у њу
ушла поименце са истим од-
борницима који је и данас
представљају. У међувремену
је одборнички мандат за мно-
ге друге „постао социјална ка-
тегорија, улог за бизнис и хи-
потекарни кредит”. Лигаши
нису пристали ни да учествују
у коалиционој власти у Пан-
чеву по сваку цену, а неке
странке које су то учиниле су,
према њеним речима, тиме
„потценили своје бираче”,
што их може скупо коштати
на следећим изборима.

ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА

Подстицати 
волонтерски рад

Мариника Тепић: „Постали смо репрезентативна снага на политичкој сцени Панчева”

НОВА СТРАНКА

Резултати неспособне
власти

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

Природне лепоте Србије
О „чудима природе” и тури-
стичким атракцијама Пирота и
Старе Планине на трибини одр-
жаној у малој сали зграде Град-
ске управе у среду, 1. јуна, пред
педесетак слушалаца, говорили
су чланови Социјалдемократ-
ске партије Србије и Планинар-
ског друштва „Јеленак”.

Рајко Мијовић, председник
Градског одбора СДПС-а је
овом приликом изјавио:

– Циљ је да промовишемо и
дочарамо природне лепоте Ср-
бије и да је боље упознамо, ка-
ко бисмо је више волели. Наши

људи јуре по целом свету тера-
ни комплексима и помодар-
ством за туђим пределима.
Има ли нечег лепшег од топли-
не Сунца које греје нашу зе-
мљу, цветајући у хиљаду боја?

Трибина је била је употпу-
њена фотографијама и видео
записима, а говорници су, по-
ред чланова СДПС-а, били и
Иван Младеновић и Маћаш
Сокола, чланови „Јеленка”. У
току предавања препричава-
ни су доживљаји и успомене
настале у овим пределима
Србије. С. П.

УДРУЖЕЊЕ „ДОСТА ЈЕ БИЛО – РЕСТАРТ”

Само празна обећања и најаве!



ХРОНИКА

ПОГЛЕД ПРЕКО РЕКЕ
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Има оних који се целе године при-
премају за летовање. Често ни они
који немају много, не одустају од од-
мора. На рате, за кеш, преко кредит-
них картица или административне
забране – наши људи се сналазе. Од-
недавно Александар Вучић, шеф
српске Владе, препоручује грађани-
ма да бар део одмора проведу у сво-
јој земљи. У време кризе ширење ло-
калпатриотизма није никаква ново-
тарија, а показала се успешном и
код много моћнијих држава. Поред
тога, ако реализују овакав вид тури-
зма (уплате аранжман за неку срп-
ску дестинацију), одређене катего-
рије становништва имају могућност
да користе ваучер од пет хиљада ди-
нара као поклон. Биће оних који ће
сигурно искористити прилику.
Ипак, некоме ништа не може заме-
нити Грчку, Турску, Тајланд итд.
Питали смо наше суграђане какву ће
они одлуку донети. 

НИКОЛА ДРАГАШ, карикатуриста 
и илустратор:

– Куд год да одете, сведе се на
исто. Новац морате потрошити.
Ипак, можда није лоше опробати ову
варијанту с поклоњеним ваучером од
пет хиљада динара. Мислим да би
требало прво то искусити, па онда

доносити закључке да ли је та идеја
добра или не. Такође, треба подсети-
ти да је мало пута у Србији озбиљан
започети посао квалитетно завршен.

ДАНИЈЕЛА ЂУРИЋ, трговац:
– Сигурно постоје озбиљне тури-

стичке дестинације у нашој земљи.
Рецимо, Врњачка Бања и Сокобања
могу бити понос наше Србије. Има-
мо и одличне планине. Копаоник,
Златибор и Златар су одлични при-
мери. Можемо ова места понудити и
најпробирљивијим туристима и не-
ћемо се обрукати. Тако да је у реду
део одмора провести и код куће, што
се каже. На другој страни, благо они-
ма који имају новца да летују у ино-
странству. Не може се ни њима ни-
шта замерити.

НЕНАД ПЕТРОВИЋ, спортиста:
– Одговор на ваше питање ћу вам

дати у стиху: „Пакао је направљен
због раја, а не рај због пакла”. Толи-
ко.

ЈЕЛЕНА УГЉЕШИН, 
студент:

– Овог лета ћу одмор провести у
Грчкој. Прво, Србија нема море, а
некако ми је овде већ све познато и
увек исто. Како сам напоменула,

обожавам море и одлазак на одмор
доживљавам само кад сам у некој зе-
мљи која има такве природне лепоте.
То је главни разлог што ћу овог пута
у Грчку.

АЛЕКСАНДАР АНЂЕЛКОВ, студент:
– Скроз ми је у реду да неко током

одмора или летњег распуста летује
на некој планини, језеру или у бањи.
То је, пре свега, ствар афинитета.
Можда чак може и нешто мање нов-
ца да се потроши? И о томе треба
размислити. Међутим, кад сам ја у
питању, немам дилему пред летова-
ње. Увек бирам морску дестинацију.
Овог пута ћу у Грчку и надам се
стварно добром проводу.

ЉИЉАНА СТОИЛКОВИЋ, 
предузетник:

– Морам рећи да сам већ била у
Црној Гори, а планирам да током ле-
та поново идем. Ниједна бања или
планина не може ми заменити одла-
зак на море. Волим кад одем на лето-
вање да чујем наш језик, сретнем не-
ке познате људе, а такав је тамо слу-
чај. Исто тако, а није мање важно, Ја-
дранско море је најлепше на свету, а
Црногорско приморје је баш по мом
укусу.

Анкетирао: С. Дамјанов

Ј. УГЉЕШИНН. ПЕТРОВИЋ А. АНЂЕЛКОВ Љ. СТОИЛКОВИЋ

НАША АНКЕТА

ГДЕ ЛЕТОВАТИ: У СРБИЈИ ИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ?

Море је море

Д. ЂУРИЋ

Ова народна метафора испала је
мудрије него што се мислило, јер је
заснована на искуствима из про-
шлости. Треба, међутим, обратити
пажњу на грчку драму, јер би могла
да постане трагедија; не само за Гр-
ке. Језиком политичке економије,
науке увелико потцењене, овде
имамо случај необуздане похлепе
финансијског капитала који се
отргао свакој контроли. Кад вас ва-
ша банка и држава гуле каматама,
то се лепо зове зеленашење, ли-
хварство или каматарење (у Хрва-
та); кад финансијски капитал гули
Грчку, онда је то „очување еврозоне
и Европске уније”. Уосталом, чи-
тајте Варуфакисову књигу, недавно
објављену; тамо све лепо пише.

Е, сад: неки људи мисле да су Гр-
ци то заслужили, па „праф им бу-
ди”, как би рекли Загорци. Као: ле-
по су живели, имали плате и пен-
зије (по 14 годишње), куповали на
кредит, узимали на лизинг, болело
их дупе; ето им га сад. Ти људи ми-
сле да су ова садашња болна навла-
чења са ЕУ само облик левантин-
ског цењкања до изнемоглости, јер
да ће финансијски капитал на кра-
ју схватити оно што сваки паметни
паразит зна: да не ваља убити до-
маћина на коме се храни. Лако је
њима с малим дужницима: поша-
љу извршитеље, фендују дужника,
ко га јебе, ето га на улици с децом
и оним што је могао да изнесе. Ве-
лике дужнике треба чувати и пази-
ти, као што наша држава чува и па-
зи своје пореске дужнике који јој
дођу милионе и милијарде, док
обичну фукару глоби одмах.

Други људи мисле да је све то с
Грцима само доказ да су финан-

сијски корпоративни гиганти зи-
нули као адвокатска торба и да су
изгубили сваку самоконтролу у
похлепи. Ставите се на тренутак у
њихов положај, колико год вам то
било фантастично: криза их је до-
вела дотле да им годишња награда
(српски: бонус), преко и осим
огромних плата, буде знатно мања
– само осам милиона евра, а пре
кризе била је целих петнаест! Еј:
изгубили су, мисле они, седам ми-
лиона евра! Мало ли је? Они, ме-
ђутим, то тако виде: као свој губи-
так. Сада су у прилици да им Грци
– ако се заиста наљуте – откажу
исплату дугова, врате драхму и
потраже партнере другде.

Банкрот? Може, има већ озбиљ-
них људи који рачунају да ли би
Грчкој било јевтиније да банкро-
тира и изађе из ЕУ. Ципрас се већ
виђа с Путином; Кинези су заинте-
ресовани, већ су закупили Пиреј
као улаз у Европу, ионако имају
вишак капитала који ваља негде
уложити, а ЕУ их већ сумњичаво
гледа.

Кад сам неким грчким колега-
ма рекао колика ми је плата, а ко-
лика пензија, они су се растужили.
С правом, јер зарађују пет пута ви-
ше, а пензије су им око четири пу-
та веће – чак и данас. Па ви сад
видите јесу ли Грци лукави прева-
ранти или је међународни капи-
тал превише похлепан. Дошло је,
међутим, дотле да грађани ваде
паре из банака, купују конзервиса-
ну храну, бензин и флаширану во-
ду у великим количинама, као да
су их Сарајлије саветовале. То не
слути на добро. Видећемо идуће
недеље.

Пише: Милош Васић

Дужни 
као Грчка 

Н. ДРАГАШ

Градска каса постаће 
богатија за 102 милиона
динара

У 2014. години нето 
добит „Грејања” износи
103,2 милиона

Након две седнице Скупштине Пан-
чева одржане током претходне две
недеље које су се бавиле персонал-
ним и партијским променама у са-
ставу локалне власти, на ред је до-
шао и очекивани ребаланс буџета.
Заседање на коме ће се пред одбор-
ницима наћи тај документ заказано
је за четвртак, 2. јул.

Њиме је предложено да се износ
градске касе увећа за нешто више од
102 милиона динара захваљујући бо-
љим приходима од планираних. Нај-
већи део тог новца стигао је из по-
крајинског буџета. Реч је о близу пет
милиона трансферних средстава и

ПРЕД ЗАСЕДАЊЕ ЛОКАЛНЕ СКУПШТИНЕ 

„ГРЕЈАЊЕ” ПРИХОДОВАЛО 
ВИШЕ ОД БУЏЕТА

питална улагања и биће утрошен
углавном за реконструкцију Улице
Николе Ђурковића и набавку балон-
-хале над отвореним базеном.

Од осталих важнијих питања
Скупштина ће на дневном реди има-
ти још и Одлуку о радном времену
угоститељских, трговинских и занат-
ских објеката, предлог плана поста-
вљања покретних објеката и уређења
јавних површина у граду, измене
програма пословања јабучког „Вод-
кома”, те ЈКП-ова „Качарево” и
„Омољица”. Одборници ће одлучи-
вати и о предлогу да реализација
овогодишњег плана подизања ветро-
заштитних појасева у панчевачким
атарима буде поверена ЈКП-у „Зеле-
нило”.

Планирано је и неколико кадров-
ских одлука, које се односе на рас-
писивање конкурса и именовање ди-
ректора комуналних предузећа у на-
сељеним местима. 

Д. В. и З. Сп.

„Грејање” је дужно да уплати у град-
ски буџет. Упућујући овај извештај
Скупштини, Градско веће још увек

И буџет Дирекције требало би да буде увећан 
за непуних 65 милиона динара

ИСПРАВКА ИНФОРМАЦИЈЕ
Срђан Станковић, одборник у Скупштини Панчева, демантовао је навод из
текста „Трећи градоначелник у једном мандату” из „Панчевца” број 4615
– да се недавно учланио у Српску напредну странку.

Он је потврдио да је донедавно био политички активан у покрету „Доста
је било – рестарт” Саше Радуловића, али је нагласио како након изласка из
те политичке организације није постао члан ниједне странке, па ни СНС-а.
Додао је да ће у Скупштини Панчева бити члан одборничке групе напред-
њака и гласати за предлоге владајуће већине, али као нестраначка личност.

Станковић је на седници локалног парламента 19. јуна изабран за од-
борника с листе „Саша Павлов – Уједињени за Панчево – УРС” уместо Па-
влова, који је тада постао градоначелник.

Оспорену информацију „Панчевац” је добио у врху локалне власти то-
ком скупштинске седнице. Извињавамо се господину Станковићу и чита-
оцима. Д. В.

ННАА  ББРРЗЗЕЕ  ББРРЗЗИИННЕЕ

У понедељак, 29. јуна, у панчевачкој Скупштини владало је ванредно

стање. Са ознаком „хитно” одржана је најпре седница градске владе, а

одмах потом и Скупштине, са само једном тачком дневног реда: доноше-

ње Одлуке о моделу и методу приватизације РТВ Панчева.

Наиме, само два дана раније из Агенције за приватизацију наложе-

но је да се усагласи претходно донета Одлука, те да се усвоји нова, с но-

вим пописом имовине, обавеза и капитала овог јавног предузећа, и то

са стањем на дан 31. децембра 2014. године, како би се испунила оба-

веза из Закона о приватизацији.

Речено – учињено. Педесет два одборника су једногласно прихватила

нову процену вредности, а већ сутрадан, у уторак, последњег јунског да-

на, у дневном листу „Политика” освануо је јавни позив за прикупљање

понуда за продају нашег електронског медија.

Према извештају овлашћеног проценитеља, вредност капитала РТВ

Панчева је 87.142 евра, а пријаве за куповину заинтересовани могу до-

ставити до 30. јула, до 15 сати, „по београдском времену”. Нека је са

срећом.

НОВИ ДЕО ПАРЛАМЕНТАРНОГ МЕХАНИЗМА

Успех јавних слушања
– Јавна слушања су део парламентар-
ног механизма у локалном парламен-
ту, а од како смо започели тај проје-
кат у септембру 2014. године, у нашој
скупштини су одржана три таква су-
срета: о стратегији развоја, о буџету за
2015. годину и о одлуци о држању до-
маћих животиња и кућних љубимаца.
Мислим да смо успели да урадимо
нешто што може да постане додатни
квалитет у одлучивању, јер одборни-
ци кроз овај механизам имају могућ-
ност да се боље упознају са самим од-
лукама које доносе – рекао је Филип

Митровић, председник Скупштине
града, на конференцији за новинаре
одржаној у уторак, 30. јуна, оцењују-
ћи остваривање овог пројекта.

Све ово је реализовано у сарадњи с
Покрајинским секретаријатом за ме-
ђурегионалну сарадњу и локалну са-
моуправу, који је у великој мери и
финансирао поменути пројекат. Нај-
већи део средстава од укупно 1,4 ми-
лиона (учешће Панчева је било
220.000 динара) утрошен је на уређе-
ње скупштинске сале и замену расве-
те и дела намештаја. З. Сп.

62 милиона намењених финансира-
њу неколико инфраструктурних
пројеката на територији Панчева и
Старчева.

Поред тога, одборници ће имати
прилику да расправљају и о извешта-
ју о пословању ЈКП-а „Грејање” за
2014. годину и виде како је распола-
гано с више од милијарду динара,
колико је ова фирма приходовала у
протеклој години. Нето добит овог
комуналног предузећа био је 103,2
милиона динара, а половину те суме

није било у стању да се изјасни да ли
ће од овог јавног комуналног преду-
зећа затражити и смањење цене гре-
јања, с обзиром на то да је у међувре-
мену дошло и до појефтињења гаса
као основног енергента.

Пред одборницима ће се наћи и
допуна финансијског плана Дирек-
ције за изградњу и уређење Панчева,
по коме ће ово јавно предузеће уве-
ћати свој буџет за 64,8 милиона ди-
нара, а највећи део тог новца (49,4
милиона) је добијен од Управе за ка-



Према подацима којима рас-
полаже Институт „Тамиш”, на
пољима јужног Баната, у оп-
штинама Панчево, Алибунар,
Ковачица и Опово, под ози-
мом пшеницом је 16.350 хек-
тара, што је 10,7 одсто укуп-
них површина на којима се од-
вија ратарска и повртарска
производња. У последњих пет-
наест година заступљеност
пшенице у овом делу Војводи-
не није већа од 12 одсто, што с
гледишта правилног плодоре-
да и структуре сетве није до-
бро, али је мала опредељеност
произвођача за производњу
хлебног жита условљена не-
ким другим чиниоцима, а не
стручним. Без обзира на то, ју-

жни Банат предњачи када је
реч о примени нових техноло-
гија гајења пшенице, као што
су конзервацијска и редукова-
на обрада земљишта прили-
ком припреме за сетву, те при-
мена течног азотног ђубрива
УАН и коришћење хлорофил-
метра и сензора у поступку
прихране усева.

Поједине сорте пшенице су
спремне за жетву, али је тај
посао одложен због захлађења
и кише током последњих се-
дам дана, па је сада неопходно
да се стабљика просуши како
би се снизила влага у њој.
Пшеница је у пуној зрелости,
што се на ББЦХ скали обеле-
жава бројем 89. Наставак ки-

температуре којима су биле из-
ложене пре последњих падави-
на. Кукуруз је у фази раста ста-
бла и на њему је видљиво чети-
ри до шест коленаца, а на
ББЦХ скали се то обележава
бројевима од 34 до 36. За куку-
руз је најзначајније да је током
предсетвене припреме и међу-
редне култивације добио до-
вољно азота, како би га биљка
имала у неопходним количи-
нама до појаве метлице у ста-
бљици. 

Сунцокрет је посејан на
24.100 хектара. Овог пролећа
пољопривредници су се двоу-
мили да ли да започну произ-
водњу те уљарице, али су се
пред саму сетву ипак опреде-
лили за то. Истина, у односу
на претходну годину површи-
на је мања за неких 1.500 хек-
тара. Сунцокрет је у фази по-
четка цветања и самог цвета-
ња, што се на ББЦХ скали
обележава бројевима од 59 до
63.

Соја је засејана на 7.680
хектара, што је свега пет од-
сто обрадивих површина, јер
се јужнобанатски ратари по
традицији не опредељују за
ову производњу. Највеће по-
вршине под сојом су у општи-
нама Ковачица и Алибунар.
Соја је у фази ББЦХ 50 и ви-
ше, што говори о почетку цве-
тања.

На крају, шећерна репа са
4.890 хектара заузима свега 3,2
одсто укупних пољопривред-
них површина. Пошто на тери-
торији јужног Баната ради само
шећерана у Ковачици, највише
пољопривредника који сеју ре-
пу има у Црепаји и Дебељачи, а
уз њих је гаје и приватне компа-
није у околини Панчева.

Дипл. инж. пољопривреде 
Богдан Гаралејић

шног времена не би ишао у
прилог томе, јер би то довело
до снижења хектолитра и сма-
њења приноса.

Процена приноса, иако не-
захвалан посао, разликује се од
парцеле до парцеле. Узрок то-
ме је рок сетве, јер је 60 одсто
површина засејано током но-
вембра 2014. године. На дру-
гом месту је квалитет сетве, и
то првенствено дубина сетве,
која је износила максимална
два до 2,5 цм, а неопходно је да
семе буде постављено на дуби-
ни од четири центиметра са
одступањем од 0,5 цм. Међу-
тим, блага зима с доста пада-
вина, те изостанак болести и
корова овог пролећа, уз при-
храну која је обављена два пу-
та, на око 45 одсто површина,
поправили су изглед усева на
нашим пољима.

Због свега наведеног очеку-
је се да ће просечан принос
бити у распону од 5,3 до 5,5
тона по хектару, што је нешто
боље од просека оствареног у
периоду од 2010. до 2014. го-
дине, који је износио 5,27 то-
на по хектару.

Препорука: пре почетка же-
тве одредити површине у које
улазе комбајни и не започи-
њати радове ако је влажност
зрна виша од 15 одсто, сем
уколико временске прилике
буду неповољне, у виду појаве
локалних падавина. Након
жетве избегавати паљење стр-
њишта. 

Под озимим јечмом је 430
хектара и до сада је пожњеве-
но више од 95 одсто, а просе-
чан принос је између 6,8 и се-
дам тона по хектару. У току је
и жетва уљане репице на 530
хектара, уз приносе на досад
пожњевеним површинама од
3,2 до 4,5 тоне.

Кукуруз заузима 87.430 ха
или 57 одсто укупних површи-
на. На биљкама нема видљи-
вих трагова суше и високих

ССААВВЕЕТТИИ ЗЗААШШТТИИТТААРРАА

ДРУШТВО
Четвртак, 2. јул 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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Из Покрајине 
25 милиона динара

Панчево обезбеђује
средства за 
припремне радове

Од 2009. године, када су наши
суграђани Нађа и Себастијан
Хигл у Риму начинили праву
сензацију и освојили планету,
Панчево је великим словима
уписано на светској пливачкој
мапи. Истина, било је добрих
и запажених резултата и пре
тога, али у последњих неколи-
ко година наш град се и по
пливању препознаје. Чланови
ПК-а „Тамиш”, тренер Себа-
стијан Хигл и прсаш Чаба Си-
лађи, већ су обезбедили пла-
сман за Олимпијске игре у
Рио де Жанеиру следеће го-
дине, на одличном путу је да
то оствари и Ања Цревар, која
засад има Б-норму... 

Панчевачки пливачи, али и
остали корисници базена на
Стрелишту, како спортисти,
тако и рекреативци, муку су
мучили са условима, терми-
нима... Базен је годинама у
Панчеву важио за један од го-
рућих и, доскора, нерешивих
проблема. Изгледа да је до-
шло време да се то промени.

Управо на иницијативу наше
шампионке Нађе Хигл, како би
се побољшали услови за тре-
нинге, али и на дуже стазе обез-

бедило функционисање пливач-
ког спорта у граду, ових дана је
стигла одлука из Управе за ка-
питална улагања Војводине да је
из Покрајине одобрено финан-
сирање „балона” за наткривање
отвореног базена, у износу од 25
милиона динара. Град Панчево
ће обезбедити још шест милио-
на за припремне радове, за сре-
ђивање корита базена, гумира-
ње подлоге око њега...

„Балон” који буде наткривао
базен биће монтажног типа, а
израђен је по најмодернијој
технологији. Тако ће Панчев-

ци, као и бројни спортисти, ле-
ти моћи да уживају и тренира-
ју под ведрим небом, а зими ће
имати идеалне услове и много
више простора. Између два ба-
зена (отвореног и затвореног)
биће подигнут тунел, тако да
ће све функционисати у ко-
рист корисника базена. Сада је
потребно да се обаве још неки
административни поступци
које води ЈП Дирекција за из-
градњу и уређење Панчева, а
радови на отвореном базену
уследиће одмах по окончању
летње сезоне.

ПК „Тамиш” је већ успоста-
вио сарадњу с Пливачким саве-
зом Србије, па када радови буду
окончани, у нашем граду ће се
одржавати и бројни кампови
под покровитељством ПСС-а.
Све ово подржава и Олимпиј-
ски комитет Србије, који ће се
такође укључити у комерција-
лизацију новог објекта у Панче-
ву, а почели су да се јављају и
други клубови у држави, јер су
свесни да у њиховим градовима
неће бити таквих услова за тре-
нирање, поготово преко зиме.

А. Живковић

ЖЕТВА ПШЕНИЦЕ И СТАЊЕ ПРОЛЕЋНИХ РАТАРСКИХ УСЕВА

Комбајни чекају због влаге

Болести и штеточине
у парадајзу

КАПИТАЛНА ИНВЕСТИЦИЈА У НАШЕМ ГРАДУ

ТАЧКА НА ПРОБЛЕМ 
– БАЗЕН ДОБИЈА „БАЛОН”

Саветодавац за заштиту биља дипл. инж. Маја Судимац

У
производњи парадај-
за у заштићеном про-
стору висока рела-

тивна влажност ваздуха
(преко 80 одсто) и сувише
густ склоп који онемогућа-
ва проветравање могу усло-
вити појаву болести. Пле-
снивост листа парадајза ко-
ју изазива гљива Cladospori-
um fulvum уочена је на ви-
ше локалитета. Болест се
манифестује хлоротичним
пегама на лицу листа и си-
вом, баршунастом превла-
ком на његовом наличју.

Мере заштите: одржавати
ниску релативну влажност
ваздуха, јер споре гљиве
клијају на температу-
ри од 25 степени Цел-
зијуса у капи воде или
при релативној вла-
жности ваздуха изнад
80 процената. Успе-
шан раст и развој па-
радајза иначе захтева
релативно малу вла-
жност ваздуха. У току
читаве вегетације оп-
тимум је од 50 до 60
одсто, а при цветању
45 до 50 процената. У
условима високе ре-
лативне влажности
ваздуха биљке су осе-
тљиве на обољења,
смањене су оплодња и
транспирација и тиме
и нормална исхрана
биљке.

Препоручени трет-
мани против овог па-
тогена су превентивно
третирање усева пре-
паратима на бази ак-
тивне материје хлоротало-
нил или комбинације као
што су хлороталонил и
азоксистробин, хлоротало-
нил и металаксил-м, боска-
лид и пираклостробин. Ова-
ква заштита је неопходна и
уколико се појаве симптоми
болести како се она не би
проширила и изазвала де-
фолијацију, али тек пошто
се с биљака уклони зараже-
но лишће.

Други велики проблем
који се може јавити у пла-
стеницима је штетни ин-
сект Tuta absoluta. То је мо-
љац парадајза, разарајућа
штеточина која може иза-
звати и до 100 одсто штете
на усеву. Има од 10 до 12
генерација годишње, а сва-
ка женка може да положи
250 до 300 јаја за време свог

живота. Цео циклус развоја
се заврши за 30 до 35 дана.
Зараза је погубна за усев па-
радајза и у пољу и у затворе-
ном простору.

Симптоми: ларве праве
ходнике између наличја и
лица лишћа („мине”), а убу-
шују се и у стабло, вршне
пупољке, те зелене и зреле
плодове, у којима прогриза-
ју плитке галерије.

Плодоред је основна мера
борбе против ове штеточи-
не. Од механичких начина
заштите треба користити
постављање мрежа мини-
малне густине 6–9 отвора на
квадратни центиметар на

отворе за вентилацију, у
предулазе са двоструким
вратима, потом затварање
свих рупа на пластеницима
и стакленицима, уништава-
ње корова у објекту и око
њега, одстрањивање захва-
ћених листова при првом
уочавању штета, уклањање и
спаљивање оштећених би-
љака. Мужјаке инсекта је
могуће ловити феромон-
ским клопкама.

Заштита инсектицидима
мора бити обављана пажљи-
во како би између примене
препарата и бербе плодова
протекло прописано време.
Препорука је да се произво-
ђачи који уоче поменуте
симптоме јаве саветодавној
служби Института „Тамиш”
за детаљна упутства о избо-
ру инсектицида.

Ученици осмих разреда
основних школа „Јован Јова-
новић Змај”, „Мирослав Ан-
тић” и „Исидора Секулић” по-
казали су најбоље знање на за-
вршним испитима које су по-
лагали крајем јуна, закључак
је који се намеће на основу ко-
начних података објављених
на сајту Министарства про-
свете и науке.

Ђаци „Змајеве” школе освоји-
ли су укупно 19,82 бода на завр-
шном испиту (5,73 из матема-
тике, 6,66 из матерњег језика, и
7,44 на комбинованом тесту), а
просечна оцена им је 4,23.

Њиховим вршњацима из
школе „Мирослав Антић” на
завршном испиту је припало
19,62 бода (5,61 из математи-
ке, 6,74 из матерњег језика и
7,27 на комбинованом тесту),
а просечна оцена им је 3,51.

Похвале за показано знање и
успех подједнако заслужују и
ученици „Исидорине” школе.

На завршном испиту они су
освојили 19,46 бодова (6,05 из
математике, 7,57 из матерњег
језика, и 5,83 на комбинованом
тесту), а њихова просечна оце-
на је 4,31.

Изузетно висок ниво знања
показали су и ученици основ-
них школа „Васа Живковић”
(укупно 19,55 бодова на завр-
шном испиту) „Стевица Јова-
новић (19,45 бодова на завр-

шном испиту) и „Свети Сава”
(16,95 бодова на завршном
испиту). Међутим, просечне
оцене ученика тих школа су
ниже у односу првопласиране.

Завршни испити су полага-
ни од 15. до 17. јуна. Ученици
су решавали задатке из матер-
њег језика, математике и ком-
биновани тест из физике, хе-
мије, биологије, географије и
историје.

На испите су изашла 1.084
ученика. Ниједан од њих није
успео да освоји максималан
број бодова у сва три теста. 

Занимљиво је да је једанае-
сторо малих матураната тачно
решило све задатке на тесто-
вима из српског и математи-
ке, а да је седморо ђака бес-
прекорно решило све комби-
новане тестове.

М. Г.

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ ОБЈАВИЛО ПОДАТКЕ О ЗАВРШНИМ ИСПИТИМА

Најбољи ђаци трију школа

ССВВЕЕЧЧААННООССТТ  УУ  „„ИИССИИДДООРРИИННООЈЈ””  ШШККООЛЛИИ  

У холу Основне школе „Исидора Секулић” 29. јуна је одржана свечаност у част изузетно

успешне генерације ученика осмих разреда у којој је било 14 вуковаца и велики број ђака

са специјалним дипломама.

У присуству родитеља, малих матураната, разредних старешина и наставника, одржан је

концерт ученика музичке школе, а представљен је и двоброј школског часописа. Том при-

ликом вуковцима и награђеним ученицима уручени су поклони – књиге које су обезбедили

Град Панчево и школа. За ђака генерације проглашен је Данило Зечевић. У свом поздрав-

ном говору, директорка школе Бранка Бељић истакла је изузетан успех који су ученици

осмих разреда „Исидорине” школе постигли на завршном испиту.

Блиски футур



Клуб „Соко” из нашег града,
у сарадњи са Извиђачким
одредом „Надел” из Старче-
ва, организовао је прошлог
викенда четвородневни тра-
диционалан планинарски
камп на подручју Шумади-
је. Као и претходних годи-
на, полазници кампа су
имали прилику да се упо-
знају са основама боравка у
природи, прављењем скло-
ништа, разним техникама
пењања, као и са исхраном у
природи.

У кампу је учествовало
двадесет петоро деце и осам
инструктора. Од првог дана
то је било веома занимљиво
и садржајно дружење. То-
ком боравка у срцу Србије
полазници ранијих кампова
демонстрирали су кори-
шћење планинарске опреме

и технику спуштања низ
уже, што је као посебна
атракција приређено другог
дана кампа. Организоване
су и пешачке туре до изво-
ришта киселе воде, по који-
ма је цео крај познат, а у ве-
черњим часовима су прика-
зивани филмови на отворе-
ном и учесници су се дру-
жили уз логорску ватру.

Чланови клуба „Соко” су
веома активни током целе
године. Оно што је актуелно
и у чему се наши суграђани
могу опробати, јесте спорт-
ско пењање. Демонстрације
те вештине одржавају се сва-
ког дана, од 18 сати, на ве-
штачкој стени у парку Бару-
тана. Све информације се
могу добити на сајту www.so-
ko.rs или путем телефона
069/208-20-08. С. Д.

На Белоцркванском језеру
је прошле суботе одржан 13.
„Видовдански маратон” у
роњењу, који је организовао
Клуб подводних активности
Бела Црква. Покровитељи
су били Српски и Војвођан-
ски савез ронилаца.

Време је било одлично, а
температура језера је изно-
сила 23 степена Целзијуса,
што је идеално за пливачко-
ронилачки маратон. Око
педесет такмичара из осам
клубова из Србије, Војводи-
не и Републике Српске, рас-
поређених у одговарајуће
категорије, надметало се за
титулу најуспешнијег. КПА
Панчево је наступио са 12
такмичара, који су били на
нивоу задатка. Кадеткиња
Анђела Симић освојила је
прво место. У истој конку-
ренцији Тијана Симић је
била четврта. Млађа пио-
нирка Сања Симић била је

најуспешнија у својој кате-
горији, а Игор Гардиновач-
ки је био најбољи млађи се-
ниор. У истој старосној гру-
пи је наступио и Мирослав
Милошевић, на четири ки-
лометра, а на крају је заузео
треће место. У својим кате-
горијама успешни су били:
Слободан Поповски, Дејан
Станковић, Данијела Мака-
ра, Богољуб Стевановић,
Славко Макара и Милица
Вулетић.

Захваљујући овако до-
брим позицијама КПА Пан-
чево је освојио два златна
пехара на републичком и
покрајинском нивоу и од-
нео титулу најбољег. Ова
спортска дружина наставља
ронилачке активности на
овдашњем базену и језери-
ма, а следи и активно лето-
вање с роњењем на Ситони-
ји у Грчкој.

С. Д.

ња. За све њих, као и за госте,
ученици Музичке школе „Јо-
ван Бандур” извели су неко-
лико музичких композиција
и тиме употпунили програм.

И ове године Град Панчево
је за најуспешније средњо-
школце и ученике генерације
матичним образовним уста-
новама уплатио по 66.000 ди-
нара за куповину књига, које
су им уручене на завршним
свечаностима у њиховим
школама. Такође, за најбоље
матуранте градски оци су из-
двојили по десет хиљада ди-
нара као награду.

Како смо сазнали, на крају
школске године у Панчеву је
диплому „Вук Караџић” за-
служило педесет двоје мату-
раната из девет овдашњих
средњих школа, а награде су
им на крају приредбе уручили
Саша Павлов и Миодраг Ра-
дојковић.

С. Д.

тије, куд год они ишли даље
током школовања и живота,
увек мора бити места у род-
ном граду, где би наставили
каријеру успешних људи.

Овој свечаности је прису-
ствовао и Миодраг Радојко-
вић, градски већник задужен
за образовање.

вање бивших зависника у дру-
штво. Присутни су имали при-
лику да чују и искуства људи
који су имали проблем с кори-
шћењем дрога и савете о томе
коме се обратити ако се неко
суочи с тим проблемом. Након
предавања је одржан култур-
но-уметнички програм.

Завод за јавно здравље кон-
тинуирано годинама спрово-
ди едукацију и радионице за
ученике седмих разреда у
школама у Јужнобанатском
округу у вези с темама као
што су превенција наркома-
није, избегавање ризичних си-
туација и последице.

– Најбоље време за превен-
цију је основна школа, око три-
наесте године, јер је то ризичан
период, у којем су млади скло-
ни експериментисању – рекла
је Јелена Крстић, запослена у
Заводу за јавно здравље.

Она је додала да је до сада
едукацијама обухваћено око
25 основних и неколико сред-
њих школа, али да су органи-
зоване и радионице за про-
светне раднике и родитеље.

У Панчеву нема специјали-
зоване установе која би се ба-
вила проблемом наркомани-
је, па самим тим нема ни тач-
них информација о томе ко-
лико има зависника од дроге
у граду. Код нас постоји само
развојни психолог у Дому
здравља, којем би се просвет-
ни радник или родитељ могао
јавити, али нема адекватног
саветовалишта; сви који желе
овакву врсту помоћи, морали
би да оду у Београд или Вр-
шац.

А. Б.

ТРИБИНА У СТАРЧЕВУ

Уjедињени у борби против дроге

ПАНЧЕВО НАГРАДИЛО НАЈУСПЕШНИЈЕ СРЕДЊОШКОЛЦЕ

Вуковцима у част
У концертној сали Музичке
школе „Јован Бандур” у четвр-
так, 25. јуна, одржана је свеча-
ност поводом успеха панче-
вачких средњошколаца који су
својим радом и знањем заслу-
жили диплому „Вук Караџић“,
као и ученика генерације.

Дворана је била мала да
прими све награђене ученике,
професоре, родитеље и нови-
нарске екипе који су дошли
да поздраве још једну генера-
цију одличних суграђана. Са-
ша Павлов, градоначелник
Панчева, у свом обраћању на
свечаности истакао је захвал-
ност за све што су средњо-
школке и средњошколци ура-
дили током свог школовања,
нагласивши да су они најбољи
ресурс града и да од њих оче-
кује да од Панчева у будућно-
сти направе боље место за жи-
вот. Први човек Панчева је
напоменуо и да за најдарови-

Поводом обележавања Међу-
народног дана борбе против
злоупотребе дроге, у петак,
26. јуна, у Старчеву је одржа-
на трибина у организацији
Дома културе. На њој су уче-
ствовали запослени у Заводу
за јавно здравље Панчево, Цр-
вени крст Панчево, извиђачи
из Старчева, као и Невладино
удружење бивших корисника
дрога „Излазак” из Београда.
Слоган кампање за 2015. го-
дину гласи: „Хајде да без дро-
га развијамо наше животе, за-
једницу и идентитет”.

Активисти тих организација
су на трибини, из својих аспе-
ката, говорили о досадашњим
искуствима с дрогом. Завод и
Црвени крст су представили
активности којима се у борбу
укључују родитељи и чланови
заједница како би спречили
злоупотребу и коришћење не-
дозвољених супстанци, док су
чланови удружења „Излазак”
изнели програм рада чији је
циљ социјализација и укључи-

Четвртак, 2. јул 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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Награђени ученици нису
скривали емоције током ску-
па који је приређен у њихову
част, истичући задовољство
што су успели да остваре пра-
ви подухват и један део свог
школовања окончају ефектно,
са свим петицама и бројним
дипломама с разних такмиче-

РОНИЛАЧКИ МАРАТОН У БЕЛОЈ ЦРКВИ

Панчевци најбољи

АКЦИЈА ВРЕДНА ПАЖЊЕ

Камп „Сокола”

Због чега је 
манифестација
у Песку битна за
ствараоце из нашег
града

Овогодишња колонија
почиње 25. јула

Изложба слика из 46. ликовне
колоније „Делиблатски песак”
отворена је у уторак, 30. jуна,
у галерији Народног музеја
Панчево. Отворили су је Сто-
јан Бошков, председник Кул-
турно-просветне заједнице
Панчево (која је и организа-
тор колоније), и Душан Мари-
но, академски сликар. Посе-
тиоци су имали прилику да
погледају осамнаест радова,
махом уља и акрил, насталих
за време прошлогодишњег
стваралачког дружења у Пе-
шчари. Изложене слике су
најбоља потврда програмског
опредељења Колоније – сло-
боде аутономног изражавања
учесника, одабира тема и
уметничких форми.

Међу изложеним радови-
ма су и дела гостију из ино-
странства, учесника прошло-
годишње колоније – Касими-
ра Кирилова из Бугарске,
Џефа Роса из Америке и Тра-
јана Трајковског из Македо-
није.

– Ова изложба је приказ, је-
дан сајам ширих ликовних де-
шавања. Уметници су у знат-
ном броју из Панчева, затим су
ту сликари из ликовних цента-
ра из Србије и троје људи из
иностранства. Овде се укршта-
ју различите ликовне поетике,
различита поимања уметно-
сти. И у том међусобном сусре-
ту и загрљају идеја, стваралач-
ких нагона, ствара се и атмос-
фера која се види на делима –
рекао је Стојан Бошков.

Јелена Бадњевац Ристић је
учесница Колоније последњих
петнаестак година. Иако посе-
ћује многе сличне манифеста-
ције у Србији и иностранству,
ова има посебан значај за њу.

– Поред тога што је једна од
најстаријих манифестација те
врсте у Србији, за мене је по-
себна зато што је то колонија
овог града. А ја сам веома ве-
зана за Панчево. Полазници
користе сваку прилику да уче
како од старијих колега, тако

и од млађих – изјавила је Је-
лена Бадњевац Ристић.

На чињеницу да Колонија
подржава младе ствараоце на
њиховом уметничком путу,
указује један од њених нај-
млађих сликара – Душан Ма-
рино.

– Делиблатски песак је од-
лично место на којем уметник
осећа стваралачки дух саме
колоније, упознаје нове прија-
теље, размењује знања и идеје,
ужива у природи и, што је нај-
битније, ствара и новим умет-
ничким радовима богати дру-
штво – истакао је Душан Ма-
рино.

Уметници неретко пронала-
зе инспирацију у природи, али
и у дружењу с колегама.

– Колонија је измештена из
урбане приче. То је оаза у ко-
јој уметници могу да комуни-
цирају и да се упознају с ра-
дом својих колега из других
средина и из других градова,
да размењују искуства – рекла
је сликарка Јелена Лалић.

Стојан Бошков је захвалио
свима који су помогли, а по-
себно Граду Панчеву, без чи-
је финансијске помоћи не би
ни било ове манифестације.
Он је најавио да ће овогоди-
шња ликовна колонија поче-
ти 25. јула.

Изложба ће бити отворена
до 17. јула.

М. Манић

ИЗЛОЖБА 46. ЛИКОВНЕ КОЛОНИЈЕ „ДЕЛИБЛАТСКИ ПЕСАК”

ПАНЧЕВАЧКА УМЕТНИЧКА ОАЗА

На хуманитарном концер-
ту који је одржан у четвр-
так, 25. јуна, у ресторану
„Ацин ранч”, где су насту-
пили певачи „Пинкових
звезда”, сакупљено је
29.000 динара. Према ре-
чима Драгана Раданова,

оца болесне девојчице, ак-
ција је добро прошла и
одазвао јој се велики број
људи. Новац се сакупља ка-
ко би мала Драгана Рада-
нов могла да оде на тера-
пију за очи, која је заказана
за август. А. Б.

„ПИНКОВЕ ЗВЕЗДЕ” ПЕВАЛЕ

ЗА ДРАГАНУ РАДАНОВ

Сакупљено 29.000
динара



Уринарна стрес инконтинен-
ција је невољно испуштање
урина код жена које настаје
при напињању, кашљању, ки-
јању, подизању терета или чак
при самом ходању.

У Општој болници Панчево
се спроводи нов метод за ре-
шавање овог проблема, и то
постављањем полипропилен-
ских трака које подижу врат
мокраћне бешике и на тај на-
чин спречавају нежељено мо-
крење.

Др Слађана Ковачевић
имала је прилику да се обучи
и да стекне знање из ове обла-
сти на Клиници за урологију у

Београду, уз помоћ прим. др
Мирка Јовановића.

– У многим већим клинич-
ким центрима се спроводи
овај вид операције, а ми смо
недавно добили сагласност
Министарства здравља. Тро-
шкове покрива фонд и паци-
јенти немају никакву обавезу
доплаћивања. Тренутно једи-
на на одељењу радим по овом
новом начину, али ускоро ћу
обучити своје колеге. За данас
имамо заказане три операције
и то ће бити први пут да их ра-
дим у панчевачкој болници –
рекла је др Слађана Коваче-
вић у понедељак, 29. јуна.

Прим. др Мирко Јовано-
вић је овом приликом нагла-
сио да се око седамдесет пет
одсто жена које су се порађа-
ле и имају више од педесет
година сусреће с неким про-
блемом нежељеног испушта-
ња мокраће.

– Општа болница Панче-
во схватила je вредност но-
вих полипропиленских ма-
теријала, то јест уочила је
колико су они јефтинији од
пелена, уложака и свега
онога што је потребно  же-
нама с проблемом инконти-
ненције. Ово им је велика
помоћ и прилика да се вра-

те нормалном животу – ка-
зао је Јовановић.

Операција је крајње једно-
ставна, може се радити и под
локалном и под тоталном ане-
стезијом. Пацијенткиње се за-
државају један дан у болници
на посматрању, након чега до-
бијају отпусну листу. После ин-
тервенције је потребно три ме-
сеца се придржавати упутства
лекара. Уринарна стрес инкон-
тиненција знатно утиче на ква-
литет живота. Особе са овим
проблемом константно су у
страху да ће се умокрити, што
може довести и до депресије

С. П.
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O СТАНОВАЊУ ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА

ЗАТВАРАЊЕ ПОСЛЕДЊЕГ 
КОЛЕКТИВНОГ ЦЕНТРА

Нерешено питање 
Јериславке Товарложе

Очекивање нових
уговора за куповину
кућа и грађевинског
материјала

За крај августа 2015. планира
се затварање последњег и нај-
старијег колективног центра за
избегла и расељена лица у Вој-
водини, који постоји двадесет
три године. Као једна од првих
установа ове врсте, отворен је
15. јуна 1992. на Баваништан-
ском путу и до сада је око 1.700
људи живело у њему.

Центар је и даље активан,
као и потреба за његовим по-
стојањем.

Данашња ситуација у центру
Одређени број избеглица је
отишао у иностранство, а
свега неколико њих се врати-
ло у своју постојбину. Остали
су се интегрисали на овим
просторима на разне начине,
куповином поседа властитим
новцем или уз помоћ донато-
ра. Град Панчево је у неколи-
ко наврата подизао зграде
наменски за људе из тог цен-
тра и до сада је на коришће-
ње дато око 200 станова. Тре-
нутно је у фази реализације
и план по коме станари, на-
кон осам година живота у
тим становима и плаћања
дажбина, имају могућност
њиховог откупа.

Данас је у Колективном
центру смештено седамдесе-
торо људи, а они ће након за-
вршетка нове зграде на Стре-
лишту, коју је финансирао
Дански савет за избеглице
преко пројекта „За бољи жи-
вот”, имати место за живот.
Паралелно с тим биће обезбе-
ђен и новац за породице које
желе да откупе сеоско дома-
ћинство, док ће корисници
што имају плацеве у свом по-
седу, добити финансијску по-
моћ за изградњу монтажних
кућа.

На овај начин пре затвара-
ња Колективног центра стам-
бено би се збринуле 24 поро-
дица које тренутно бораве у
њему – рекао је Зоран Грао-
вац, повереник за избегла и
расељена лица у Панчеву. Он
је додао да је засад станове
добило 12 породица, четири
су се изјасниле да желе да от-
купе сеоска домаћинства, а
неколико њих је добило сред-
ства за изградњу кућа.

– Веома је важно да свим
корисницима буде понуђено
више опција за решавање про-
блема становања и да до за-
тварања центра свако добије
кров над главом. Има довољно
станова и средстава из буџета

УНХЦР-а. На питање да ли је
могуће да појединци имају
лажирану документацију, тј.
имовину на своје или туђе
име, Сузана Јовановић је од-
говорила да се то може деси-
ти, али се формалноправно не
може доказати, и да је она,
као чланица Градског већа,
увек упућена у рад комисије.

Што се тиче проблема Јери-
славке Товарложе, Сузана Јо-
вановић је рекла да, колико
зна, у њеном случају има више
спорних ствари. Међу њима је
и то да је Јериславка Товарло-
жа конкурисала за стан који се
даје по програму „Услуга со-
цијалне заштите за становање
у адекватним условима”.

– Он је намењен поједин-
цима и породицама неспо-
собним за рад, као и тешко
болеснима, који из тог раз-
лога не могу сами да реше
стамбено питање. Јерислав-
ка Товарложа није прило-
жила потпуну документаци-

даје да су многе избеглице на
превару преко конкурса доби-
ле више станова, наводећи и
њихова имена, као и да има
оних који немају статус избе-
глица, а добили су стан.

– Има овде људи који су
конкурисали из својих стано-
ва и добили су нове. Неки су
чак конкурисали два-три пу-
та и сваки пут пролазили; ја
не могу никако. Живим овде
са два сина, остала деца живе
на имању, али ја не могу јер
ме свекрва тамо неће – дода-
ла је Јериславка Товарложа.

Рекла је и да за све изрече-
не тврдње има и писмене до-
казе.

Сви ће бити збринути
Oвим поводом смо причали
са Сузаном Јовановић, члани-
цом Градског већа задуженом
за питања рада, запошљавања
и социјалне политике. Она је
објаснила да се програми за
стамбено збрињавање избе-
глих (Хрватска и Босна) и ра-

за куповину и изградњу нових
кућа – истакао је Граовац.

Неправилности у додели
станова?
После одбијања неколико ста-
нара Колективног центра да
кажу нешто за новине, Јери-
славка Товарложа, пореклом
из Хрватске, пожелела је да
јавно изнесе свој проблем.
Она је рекла да већ двадесет
година живи у центру, од
1995, када је из Окучана до-
шла као самохрана мајка сед-
моро деце. За добијање стана
на коришћење конкурисала је
као и сви, али, како тврди, је-
дина је одбијена и након за-
тварања центра неће имати
кров над главом. Према ње-
ним речима, чланови комиси-
је су као разлог одбијања наве-
ли посед који је њена свекрва
купила унуцима, а њено име
се ту појављује само у својству
формалног заступника једног
детета које је малолетно и
власник је једне седмине.

Четвртак, 2. јул 2015.
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На основу Одлуке о буџету
Града Панчева за 2015. годи-
ну обезбеђено је 2.000.000
динара за плаћaње трошкова
вантелесне оплодње за паро-
ве с територије нашега гра-
да. Ово је четврта година за-
редом како се овај програм
спроводи и планирано је да
се он настави.

Законом о здравственој
заштити Републике Србије
регулисана су права из оба-
везног здравственог осигу-
рања за финансирање двају
покушаја вантелесне оплод-
ње за парове који до тада
нису имали децу. У марту
ове године Агенција за јавне
набавке града Панчева до-
нела је одлуку да се покрене
поступак јавне набавке за
услуге вантелесне оплодње
и тиме добије трећа шанса
за родитељство. Прим. др
Милан Трифуновић нагла-
сио је да је Панчево већ ду-
жи низ година град с нега-
тивном стопом природног
прираштаја и да је узрок то-
ме мали број рођене деце.

– Прошле године је осам
парова учествовало у овом
програму и три пара су се
остварила као родитељи.
Панчево је један од ретких
градова који се путем обез-
беђивања средстава за поку-

шај оплодње боре против
негативне стопе природног
прираштаја – рекао је Три-
фуновић.

Он је додао да су ова сред-
ства довољна за финансира-
ње десет парова, али само за
један покушај за сваки од
њих. Јавни позив за подно-
шење захтева за добијања
накнаде трошкова за поку-
шај оплодње трајаће од 1. ју-
ла до 15. августа и биће обја-
вљен на сајту Града. Основ-
ни услов је да је пар већ про-
шао кроз два покушаја
оплодње, а поред тога, заин-
тересовани ће морати да во-
де рачуна и о следећем: да
жена није напунила више од
четрдесет година, да оба
члана породице имају држа-
вљанство Републике Србије,
као и да морају имати пре-
бивалиште минимум годину
дана на територији Панчева.

Комплетан поступак ван-
телесне оплодње биће спро-
веден најкасније до 1. сеп-
тембра у специјалној болни-
ци „Генезис” у Новом Саду.
Образац захтева за оствари-
вање права на надокнаду
трошкова заинтересовани
ће моћи да преузму у Секре-
таријату за јавне службе и
социјална питања у Град-
ској управи. А. Б.

Она каже да се пре конку-
рисања обратила члановима
комисије и питала их за савет
да ли да се одрекне поседа и
добила одговор да је то мала
имовина и да то неће сметати.
Пошто стан није добила, од-
рекла се поседа и поново кон-
курисала.

– Три пута за месец дана
конкуришем и стално ми ко-
мисија говори да ми недоста-
ју документа. Прво кажу да је
све у реду, а након десет дана
добијем написмено да фали
неки папир – прича Јерислав-
ка Товарложа.

Она тврди да су јој сада тра-
жили да пријави дете на биро
рада упркос доказима да оно
још иде у средњу школу, као и
да су јој показали низ докуме-
ната на којима су били лажни
подаци. Између осталог, у па-
пирима стоји да је она с Косо-
ва и Метохије, што, како ка-
же, није истина. Огорчена
због тренутне ситуације, до-

сељених (Косово) интензивно
спроводе од 2004. године, те
да поред државног и локалног
буџета често у њима учествују
и донатори.

У складу с тим, у комисији
која одлучује о подели сред-
става, поред представника
Града Панчева и Комесарија-
та за избеглице и миграције
РС, уколико се ради о донаци-
ји, учествују и донатори и
представници УНХЦР-а. Ко-
мисија прво усваја правилник
у којем се дефинише ко и под
којим условима може конку-
рисати за конкретни програм,
односно да ли се ради о фи-
нансирању изградње монта-
жних кућа, куповини сеоског
домаћинства или добијању
стана, и на основу њега се рас-
писује јавни позив. Особе које
конкуришу, морају имати ва-
жећу документацију којом до-
казују свој статус, након чега
се подаци проверавају кроз
базу података Комесаријата и

ју, а пре отуђивања имовине
коју је поседовала, донела је
оверену изјаву да не поседу-
је имовину. Комисија је за-
тражила од ње да допуни
медицинску документацију.
Процену имовине ће извр-
шити служба надлежне по-
реске управе, јер је то једи-
но валидно. Не знам шта ће
бити док не стигне сва доку-
ментација, али свакако ни-
једно лице неће остати не-
збринуто уколико испуњава
услове. Комесаријат је тај
који је регистровао статус,
давао упут за смештање у
Колективни центар, па је и
сада тај који даје задњу реч
– нагласила је Сузана Јова-
новић.

Према њеним речима, Град
Панчево и даље очекује нове
уговоре за сеоска домаћин-
ства, као и грађевински мате-
ријал за избегла лица у при-
ватном смештају.

А. Баба

О УРИНАРНОЈ СТРЕС ИНКОНТИНЕНЦИЈИ

Нов начин лечења

Када би број саобраћајних
незгода, изгубљених живота,
физичких и психичких трау-
ма зависио од готово свако-
дневног упозоравања и скре-
тања пажње путем средстава
јавног информисања, било
би то од непроцењиве кори-
сти за све нас. Нажалост, ре-
чи нису довољне и не може-
мо се отети утиску да као
друштво можемо још много
тога да урадимо како бисмо
се изборили против ове по-
шасти. Без обзира на све, и
даље ћемо упозоравати, јер
нас на то обавезују медицин-
ска етика и чињеница да смо
непосредни сведоци овог ве-
ликог друштвеног проблема.
Током непуних месец дана
на подручју Панчева десило
се неколико саобраћајних
несрећа с тешким последи-
цама. Као по правилу, то ни-
је једини проблем каракте-
ристичан за ово доба године
који је узроково већи број
интервенција наше службе.

Прича о боловима у стома-
ку је непотпуна уколико се
ограничимо само на желу-
дац, жучне путеве и гуштера-
чу. Болови у доњем делу сто-
мака најчешће настају услед
запаљенских болести дебелог

црева, мокраћних путева или
репродуктивних органа же-
не. Не смемо изгубити из ви-
да и друге разлоге који су ре-
лативно чести, а то су карци-
номи, опструкције црева, бу-
брежне колике и промене на
крвним судовима који снаб-
девају ту регију. Када су запа-
љенске болести у питању,
најчешће помислимо на сле-
по црево ако је бол локализо-
ван на доњој десној страни
или на акутна и хронична за-
паљења дебелог црева ако су
болови централно и лево. Ка-
мен у мокраћним путевима и
уринарне инфекције такође
узрокују болове у доњем делу
стомака који се често шире у
препоне или изнад стидне
кости. Жене посебну пажњу
морају обратити на репро-
дуктивне органе због сексу-
ално преносивих болести,
инфекција и ванматеричне
трудноће, која може угрозити
живот. Изостанак менструа-
ције, учестала крварења, по-
јачана секреција, непровоци-
ран карлични бол или онај
изазван притиском грлића
материце неки су од важних
знакова и симптома који тре-
ба да нам олакшају дијагно-
зу. Цисте на јајницима и со-
лидни тумори материце и јај-
ника могу изазвати ургентна
стања уколико дође до уврта-
ња и поремећаја циркулаци-
је, што се компликује запа-
љењем трбушне марамице.
Готово сва горенаведена ста-
ња могу проузроковати гене-
рализовани стомачни бол и
акутни перитонитис. Њега
карактеришу јаки болови,
осетљивост трбушног зида на
додир, промењено опште
стање, а уколико се хирур-
шки не интервенише, доводи
до смртног исхода.

Опасни стомачни болови

Пише: 
др Мирослав Тепшић

ХХИИТТННАА  ППООММООЋЋ

ГРАД ФИНАНСИРА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ

Трећа шанса



Два случаја загађености воде
из панчевачког водовода у
кратком периоду су последица
технолошке застарелости опре-
ме која се користи у ЈКП-у „Во-
довод и канализација” и недо-
вољне обучености запослених
у том јавном комуналном
предузећу – сматра Тихомир
Радовановић, председник
Надзорног одбора „Водовода”.

Према његовим речима, ти
проблеми не постоје само у
том предузећу, већ и у свим
другим јавним комуналним
предузећима у Србији, зато
што су она у монополском
положају на тржишту. Због
тога, како истиче Радовано-
вић, у њима влада јавашлук и
то се неће променити све док
не почну да се третирају као
тржишни субјекти. Та проме-
на би, како каже Радовано-
вић, натерала запослене у
јавним предузећима да бри-
ну о својој делатности и да
теже ка томе да услуге које
пружају грађанима буду ква-
литетне, по прихватљивим
ценама.

Током недавних забрана
коришћења воде из град-
ског водовода за пиће мно-
ги су се бавили проблеми-
ма који су довели до тога,
па чак и они што нису зна-
ли правилно да изговоре
називе хемикалија које су
тада откривене.

Подсећали су ме на ону
рекламу за маргарин у којој
се каже „у све се меша”, јер
су се и они мешали у нешто
што не знају и што им није
посао. Проблемима с водом
су се тих дана бавили и
МУП, и градоначелник, и
други, а најмање санитарна
инспекција, иако је морало
да буде другачије.

То ми је засметало зато
што сам виши санитарни

техничар, медицински ла-
борант и пензионисани ду-
гогодишњи општински са-
нитарни инспектор.

Захваљујући томе познато
ми је да, по закону, санитар-
на инспекција има велика
овлашћења. Између осталог,
та служба врши надзор над
тиме да ли се поштују све за-
конске одредбе у производ-
њи воде за пиће и предлаже
мере за отклањање санитар-
но-хигијенских недостатака.

Осим тога, санитарна ин-
спекција је овлашћена и ду-
жна да забрани коришћење
објеката у којима се обавља
јавно снабдевање становни-
штва водом за пиће уколико
током надзора које врши
утврди да нису испуњени
сви санитарно-хигијенски
услови.

Хтео бих да скренем пажњу
и на то да напади и прозивке
на рачун стручњака у Заводу
за јавно здравље и захтеви по-
литичара да директорка те
установе поднесе оставку ни-
су имали основе. Панчевачки
Завод за јавно здравље има
све потребне цертификате за
делатности које обавља. У тој
здравственој установи ради
високостручан кадар – лекари

специјалисти превентивне
медицине, хемичари, сани-
тарни и хемијски техничари
итд. Завод има и лабораториј-
ске уређаје, апарате који су
потребни. Директорка Завода
др Мица Сарић Танасковић је
специјалиста хигијене и суп-
специјалиста екотоксиколо-
гије. Њено излагање на једној
од претходних седница Скуп-
штине града је вредно пошто-
вања.

Владислав Бранков

У прошлом броју нашег ли-
ста питали смо вас како нај-
креативније провести време
с дететом. „Панчевац” и из-
давачка кућа „Вулкан изда-
ваштво” припремили су по
један примерак књиге
„Приче кратке за снове
слатке: животиње” за два
наша читаоца или читатељ-
ке који су најкреативније
одговорили на то питање.

Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове.

„Шминкање мојом шмин-
ком и њено размазивање по
мом лицу, прскање хладном
водом из базена и голицање
до бесвести ћерки је сигурно
креативно, док мени баш и
није.” 060/5513...

„Предлажем интерактив-
ну игру: ’Да, мама – хоћу, та-
та’. Родитељ говори: ’Наме-
сти кревет, поспреми собу...’,
а други играч, то јест дете, у
што бржем року задати зада-
так решава.” 060/8760...

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

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора нај-
креативнијег одговора на
питање које се особине или
амбиције најтеже лече. Они
ће освојити по један приме-
рак књиге „Лекари” Горана
Милашиновића.

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

„Најтеже је излечити оно:
ЈА, па ЈА, само ЈАААА...”
064/1792...

„Све се лечи осим амби-
циозних родитеља: ’Бићеш
лекар, није комшијин мали
бољи од тебе, а какав бих ја
лекар био само да сам... са-
мо да је имао ко да ме шко-
лује’.” 063/3189...

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.

ОТКЛОЊЕНЕ СВЕ НЕДОУМИЦЕ

ЖЕЛЕЗНИЧКА ОБИЛАЗНИЦА 
НЕЋЕ ПРОЛАЗИТИ КРОЗ МИСУ
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Скупштине града закључено је
да се надлежном Министар-
ству поднесе та иницијатива,
али тада нико није веровао да
ће то имати ефекта. Међутим,
позвали су нас и Министарство
и железница, која је надлежна
за измену планова, и они су се
сложили с нама да обилазница
не треба да пролази кроз стару
Мису. Који нови правац ће би-
ти изабран, видеће се у наред-
ном периоду. Стручњаци Ди-
рекције за изградњу и уређење
града предложили су три могу-
ћа решења. Нека од њих су из-
водљива због мањих трошкова
и до јесени ће сигурно бити до-
несена одлука о новој траси
обилазнице, да би почела изме-

Притисак грађана 
и локалне власти
уродио плодом

Предложена три
решења за будућу
пругу

Наши суграђани који живе на
старој Миси више не морају
бринути због тога да ли ће бу-
дућа железничка обилазница
око Београда пролазити кроз
њихово насеље.

Градоначелник Панчева
Саша Павлов изјавио је да је
крајем прошле недеље тим
поводом одржан састанак
представника локалне власти
у нашем граду и надлежних у
Министарству саобраћаја,
грађевинарства и инфра-
структуре. Према његовим ре-
чима, они су тада рекли како
су одлучили да изађу у сусрет
захтевима да се траса обила-
знице промени.

Павлов је о томе обавестио
Денка Тончева, Сотира Ђоро-
вића и Мирослава Мутавџи-
ћа, представнике Удружења
грађана старе Мисе, на са-
станку који је одржан 30. јуна
у Градској управи. Поред Па-
влова, с њима је разговарао и
Славе Бојаџиевски, његов по-
моћник за урбанизам.

– Јако је битно да смо ми у
Градској управи Панчева доби-
ли одговор на нашу иницијати-
ву за измену планске докумен-
тације. Подсећам, на једној од
прошлогодишњих седница

Удружења грађана старе Мисе
и Градске управе.

Славе Бојаџиевски је рекао
да је преостало да се одрже са-
станци локалне власти и над-
лежних у Нафтној индустрији
Србије како би се видело да ли
је та компанија вољна да уче-
ствује у финансирању израде
планске документације.

Представници Удружења
грађана старе Мисе изјавили
су новинарима по завршетку
састанка да су задовољни оним
што су чули. Они су рекли и да
ће наставити борбу коју воде и
сарадњу с Градском управом
све док не буду потпуно сигур-
ни да будућа пруга неће прола-
зити кроз њихово насеље.

на постојећих планова и израда
нове пројектно-техничке доку-
ментације – истакао је Павлов.

Он је похвалио Удружење
грађана старе Мисе зато што
су његови чланови били изу-
зетно активни и послали број-
не дописе Министарству сао-
браћаја, грађевинарства и ин-
фраструктуре у којима су зах-
тевали да будућа обилазница
не пролази кроз територију те
месне заједнице. Поред тога,
на иницијативу Удружења,
одржани су састанци његових
представника с надлежнима у
Министарству. Павлов је на-
гласио да је одлука о промени
трасе будуће железничке оби-
лазнице заједнички успех

ПИСМО ЧИТАОЦА

Зашто је санитарна
инспекција ћутала?

Удружење грађана старе Мисе: наставићемо борбу

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Да, мама – хоћу, тата
ТИХОМИР РАДОВАНОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА „ВОДОВОДА”

Град мора да помогне
чева исправном водом за пи-
ће – истакао је Радовановић.

Он је још додао да би било
изузетно важно да панчевачке
и београдске градске власти
одређеним споразумом зајед-
нички заштите изворишта си-
рове воде за пиће која се на-
лазе на суседним подручјима
тих градова (у Градској шуми
с панчевачке стране и у атару
Сибнице с београдске стране).

Радовановић је нагласио да
је пројекат ревитализације
„Водовода” који је он предло-
жио орочен на једанаест ме-
сеци. Додао је да би током тог
периода један стручни тим
свакодневно пазио на рад во-
доводног система, јер само
тако он може поново постати
поуздан снабдевач водом за
пиће грађана и радних орга-
низација Панчева.

– У супротном, уколико бу-
де било озбиљнијих опструк-
ција у реализацији пројекто-
ване ревитализације водовод-
ног система с било које стра-
не, поднећу оставку на место
председника Надзорног одбо-
ра „Водовода”. То није прет-
ња, већ ће то бити моја логич-
на реакција, јер у таквој ситу-
ацији не намеравам да уче-
ствујем – закључио је Радова-
новић.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Да се ексцеси с водом, који
су два пута узнемирили грађа-
не, не би понављали, он пред-
лаже да се повећају улагања у
обнову технологије која се ко-
ристи у „Водоводу” и да се по-
дигне ниво обучености радни-
ка у том ЈКП-у.

Према Радовановићевим ре-
чима, Надзорни одбор „Водово-
да” је у више наврата упозора-
вао руководство те фирме да
треба да предузме одговарајуће
технолошке и кадровске про-
мене како би водоводни систем
био поуздан снабдевач грађана
исправном водом за пиће. Ме-
ђутим, како је рекао, то није да-
ло опипљиве резултате.

– Због је тога Надзорни од-
бор „Водовода” усвојио мој

пројекат ревитализације во-
доводног система, који садр-
жи предлоге за хитне мере и
оне које би биле дугорочне.
Тај документ је одмах просле-
ђен градској власти и од ње је
затражена помоћ да би био
спроведен. Конкретно, пред-
ложено је да се скрати вре-
менски предуга процедура за
спровођење јавних набавки и
да градска власт по потреби
суфинансира замену истро-
шене и набавку нове техноло-
шке опреме која је неопходна
„Водоводу”. Те мере за реви-
тализацију водоводног систе-
ма би, уз пратећу обуку техно-
лошког кадра, допринеле да
„Водовод” поново постане си-
гурни снабдевач грађана Пан-

ФОРМИРАНО УДРУЖЕЊЕ „СТАРИ РАС”

Циљ – очување духовног идентитета
У малој сали Градске управе
30. јуна је одржана оснивачка
скупштина Завичајног удру-
жења „Стари Рас”.

Оно је формирано ради
очувања културног наслеђа и
духовног идентитета грађана
који воде порекло с територи-

ја које је некад обухватала
стара Рашка.

Циљеви су стварање и јачање
културних и привредних веза
између Панчева и тог дела Ср-
бије, неговање и развијање све-
сти међу младим нараштајима
о њиховом пореклу, очување

православне вере, српског јези-
ка и ћириличког писма уз ува-
жавање других конфесија и пи-
сама, повећање наталитета,
очување традиционалних на-
родних вредности као што су:
част, поштење, достојанство,
солидарност и доброчинство,

као и гајење добрих комшиј-
ских односа и очување поро-
дичних вредности.

Седиште Завичајног удруже-
ња „Стари Рас” је у Улици Пе-
тра Прерадовића 16, а телефон
на којем се могу добити ин-
формације је 063/10-90-144.



Ни после три године нема
одговора на питања ко је и
због чега 2. јула у Будви у ка-
сним вечерњим часовима
убио Милоша Видаковића и
ко је наручио његову ликви-
дацију. О том догађају је об-
јављено више текстова и из-
вештаја у бројним нашим ме-
дијима, али они су се углав-
ном базирали на спекулаци-
јама, наводним „информаци-
јама из добро обавештених
извора” и непровереним гла-
синама.

Подсећамо, овај наш нека-
дашњи суграђанин је изреше-
тан хицима из пиштоља у
присуству неколико стотина
пролазника док је седео за
шанком кафића „Сејлор” у
Старом граду у Будви.

Њему је у једном тренутку с
леђа пришао непознати мла-
дић, извукао пиштољ и потом
испалио три хица у њега. По-
сле краће паузе он је поново

Страну припремио

Михајло
Глигорић

САОБРАЋАЈНА ПОЛИЦИЈА НАЈАВЉУЈЕ

Чешће контроле возача
туристичких аутобуса

Министарство унутрашњих
послова је најавило да ће
саобраћајна полиција до
краја лета интензивно кон-
тролисати да ли се у ауто-
превозничким фирмама по-
штују законске одредбе по
којима возачи аутобуса мо-
рају имати одмор након од-
ређеног времена које прове-
ду за воланом.

Бобан Милинковић, на-
челник Одељења за контро-
лу и регулисање саобраћаја у
Управи саобраћајне полици-
је, тим поводом је изјавио да
је до сада санкционисано ви-
ше од 1.300 возача аутобуса
и власника аутопревознич-
ких фирми због тога што су
шофери возили дуже него
што им је дозвољено.

Он је објаснио да је то ла-
ко могуће утврдити помоћу
контроле тахографа у ауто-
бусима. Према његовим ре-
чима, ти уређаји тачно по-
казују колико су времена
возачи провели за воланом
у последњих 28 дана. На
основу тога се јасно може
утврдити да ли је шофер

прекорачио дозвољено вре-
ме управљања возилом и да
ли је користио паузе и од-
море који му следују.

Милинковић је најавио и
да ће саобраћајна полиција
до краја лета посебно кон-
тролисати возаче туристич-
ких аутобуса који превозе
путнике из Србије до ино-
странства.

Подсећамо, умор возача
аутобуса је узрок саобраћај-
не несреће која се ових дана
догодила у раним јутарњим
часовима код Бубањ потока,
када је једна особа погину-
ла, а шездесет једна је рање-
на. Основано се сумња да је
возач тог аутобуса у једном
тренутку задремао и да је
зато изгубио контролу над
воланом.

Законом је прописано да
током једног дана возач ау-
тобуса сме да буде за вола-
ном највише девет сати,
или 56 сати недељно. После
четири сата и тридесет ми-
нута вожње шофер мора ко-
ристити паузу, која не сме
бити краћа од 45 минута.

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
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Осумњичена за 
злоупотребу службеног
положаја

Наводно од пацијента
узела 10.000 динара
да не би чекао ред за
снимање

Јелена Самуилов, портпарол
Основног јавног тужилаштва,
изјавила је за „Панчевац” да је
26. јуна у то тужилаштво при-
ведена медицинска сестра Л.
Б. из Панчева.

– Осумњичена је саслушана
пред дежурним замеником
јавног тужиоца због основане
сумње да је извршила кривич-
но дело злоупотреба службеног
положаја из члана 359 Кри-
вичног законика. Није предло-
жено одређивање притвора, а
Основно јавно тужилаштво ће
предузети доказне радње због
дела које се Блажевској ставља
на терет – рекла је Јелена Са-
муилов.

Она је додала да ће тужила-
штво током даљег поступка
прикупити све доказе и донети
одлуку у погледу кривичног го-
њења осумњичене. Зависно од
квалификације дела, Основном
суду ће бити поднет оптужни
предлог или оптужница.

На основу још непотврђе-
них информација, осумњиче-
на је дан раније, 25. јуна, од
пацијента узела мито у износу
од 10.000 динара како би му
преко реда заказала преглед
на ЦТ скенеру.

Према члану 359 Кривичног
законика Републике Србије, за
злоупотребу службеног поло-
жаја може бити одређена за-
творска казна у трајању од шест

ХРОНИКА

месеци до пет година. Тај „рок”
се продужава и до осам година
уколико је службено лице при-
ликом вршења кривичног дела
прибавило себи или неком дру-
гом физичком или правном
лицу имовинску корист у изно-
су од преко 450.000 динара,
или пак до 12 година ако је
прибављена имовинска корист
већа од 1,5 милиона динара.

Сазнајемо да у круговима
панчевачке болнице влада па-
ника с обзиром на то да поједи-
ни медицинари страхују како
би привођење Лидије Блажев-
ски могло довести до разоткри-
вања још сличних злоупотреба
у тој институцији.

Д. Кoжан

Хапшење се одиграло на радном месту

У ГРАДСКОМ ПАРКУ 

Борци обележавају 4. јул
Градски одбор Удружења
бораца Народноослободи-
лачког рата обележиће и
ове године важне датуме у
нашој историји – 4. и 7. јул.

Прослава Дана борца по-
чеће у 11 сати на коктелу у
просторијама поменутог
удружења, где ће се окупити
чланови свих борачких ор-
ганизација које делују у на-
шем граду. Тачно у подне
биће положени венци на
споменике народним херо-
јима у Градском парку.
Присутнима ће се том при-
ликом обратити градона-
челник Саша Павлов и
председник Удружења бора-
ца Тодор Тоша Стојановић.

Три дана касније, 7. јула,
панчевачки борци ће уче-
ствовати на централној про-
слави тог празника у Војво-
дини, која ће бити одржана
на Иришком венцу. Након
тога ће обићи неколико
оближњих манастира и ба-
њу Врдник.

– Четврти и седми јул су
вредни пажње и сећања, јер
обележавајући те датуме,

доказујемо да нисмо забора-
вили оне који су дали своје
животе за слободу – изјавио
је Тодор Тоша Стојановић.

Он је захвалио Градској
управи, синдикатима Рафи-
нерије и „Петрохемије”,
ДДОР-у Нови Сад, ЈКП-у
„Зеленило”, бензинској пум-
пи „Леди”, „Геовизији”, „Га-
спетролу”, „ХИП – Азотари”,
фирми „Зрно” и агенцијама
„Дневник” и „Ђуровић” на
томе што подржавају борач-
ку организацију.

НАКОН ТРИ ГОДИНЕ

Убиство Милоша Видаковића и даље мистерија

пуцао насумце још неколико
пута и ранио неколико лица
која су стајала у близини, на-
кон чега је настао потпуни ха-
ос. Присутни су почели да бе-
же уз вриске и панику, што је
убици омогућило да побегне

без икаквих проблема. Тешко
рањени Видаковић је одмах
пребачен у будванску болницу,
али је тамо убрзо преминуо.

Дан после убиства црногор-
ска полиција је спровела опсе-
жну истрагу у оквиру које је са-
слушано више од сто особа.
Она је резултирала подноше-
њем кривичних пријава про-
тив тројице Београђана – Ми-
лоша Војиновића, Славише
Новаковића и Милоша Дели-
башића. Према црногорској
полицији, Војиновић је пуцао у
Видаковића уз асистенцију Но-
ваковића, који га је довезао до
кафића „Сејлор”, а потом и од-
везао с места убиства, а Дели-
башић је осумњичен да је про-
нашао и закупио стан у Будви у
коме су била смештена сва
тројица, као и оружје и осталу
логистику за извођење убиства.

Иако се очекивало да ће цр-
ногорско правосуђе процесуи-
рати осумњичене до краја,
оно је, на изненађење свих,
уступило овај случај колегама
у Србији, односно Специјал-

ном тужилаштву за организо-
вани криминал.

То је учињено на основу
уговора о помоћи, међусобној
правној сарадњи и изручива-
њу осумњичених за кривична
дела који су потписале владе
Србије и Црне Горе. Међутим,
од тада у јавности нису обја-
вљиване никакве информаци-
је о томе докле је овај кривич-
ни поступак стигао.

Додатну забуну је унело то
што Милош Делибашић, је-
дан од тројице осумњичених
за убиство Видаковића, није
изручен Србији због тог дога-
ђаја, већ да би му се судило за
потпуно други случај – пљач-
ку једне златаре у Београду
која се догодила 2008. године.
Српско правосуђе је тражило
Делибашића од Црне Горе и
због сумње да је учествовао у
убиству Николе Бојовића у
Београду, али његова екстра-
диција Србији није одобрена
по том захтеву.

Неколико месеци пре него
што је убијен, Милош Вида-
ковић је рањен у нападу који
се догодио у београдском на-
сељу Галеника. Непознати
мушкарац је том приликом
испалио у њега неколико хи-
таца, али је он преживео.

Како време пролази, све су
веће сумње да се Видаковић за-
мерио неком моћнику коме
није у интересу да се јавности
саопшти права и потпуна исти-
на и да се открије зашто је он
почетком јула 2013. ликвиди-
ран на будванским улицама.

ССВВААККООДДННЕЕВВННЕЕ  ГГУУЖЖВВЕЕ  ННАА  ССККЕЕННЕЕРРУУ

Како је „Панчевац” писао у више наврата, скенер у пан-

чевачкој Општој болници је међу најоптерећенијима у

Србији, с обзиром на то да лекари и техничари Радиоло-

шког одељења у тој здравственој установи опслужују не-

колико стотина хиљада пацијената с целокупне терито-

рије јужног Баната. Због тога се снимања обављају пре

подне и по подне, а дежура се и ноћу за хитне случаје-

ве. Зато су панчевачки радиолози у знатно тежем поло-

жају у односу на болнице у бројним другим градовима

које имају исте типове скенера, али знатно мање паци-

јената. Цене снимања скенером у приватним лекарским

клиникама крећу се у распону од 12.000 динара па на-

више, зависно од тога који део тела треба снимити.

– У првих шест месеци ове го-
дине Сектор унутрашње кон-
троле МУП-а Србије поднео је
87 кривичних пријава, којима
је обухваћено 113 полицајаца,
што је за чак 57 одсто више
него прошле године – изјави-
ла је Дијана Хркаловић, заме-
ник шефа кабинета министра
унутрашњих послова.

Она је прецизирала да су
међу кривичним делима за
која се сумњиче полицајци
против којих су поднете кри-
вичне пријаве најзаступље-
нији примање и давање мита

и злоупотреба службеног по-
ложаја.

Према њеним речима, от-
кривање неправилности у ра-
ду припадника полиције део
је настојања МУП-а и мини-
стра унутрашњих послова Не-
бојше Стефановића да се до-
следно спроводе Акциони
план и Национална стратегија
за борбу против корупције.

Поводом тога припадници
Министарства унутрашњих
послова су у последњих годи-
ну дана евидентирали 2.480
кривичних дела са елементи-

ма корупције, или за 28 одсто
више него у истом периоду
2013/2014. године.

Служба за борбу против орга-
низованог криминала (СБПОК)
од априла 2014. до јуна ове
године поднела је кривичне
пријаве против 52 особе због
основане сумње да су почи-
ниле 151 коруптивно кривич-
но дело и да су буџету Репу-
блике Србије и разним при-
вредним друштвима тиме на-
неле штету од око два и по
милиона евра и око 785 ми-
лиона динара.

АКТИВНОСТ МУП-а НА СУЗБИЈАЊУ НЕГАТИВНОСТИ

Више полицајаца осумњичених за корупцију



Најзад, након трећег покуша-
ја, окончана је јавна набавка
велике вредности за камион-
-смећар за који је пре нешто
више од годину дана омољич-
ко комунално предузеће од ја-
панске амбасаде добило новац
у виду донације.

Прва два тендера су оборе-
на због техничких грешака у
припреми конкурсне доку-
ментације и пробијања про-
јектованог износа од свих по-
нуђача, а недавно је, уз помоћ
стручних служби ЈКП-а „Хи-
гијена”, поступак успешно
приведен крају. Досадашњи
директор поменуте омољичке
фирме Драган Грујичић (не-
давно изабран за градског
већника за комуналне посло-
ве) каже да се броје дани до
завршетка великог посла.

– Набавку је добила фирма
„МГ комерц” из Ниша, у чи-

јим се просторијама одвија
препакивање возила на осно-
ву задатих габарита. Тренутно
су у току радови на поставља-
њу склопова и хидрауличних
елемената. Након тога, за от-
прилике недељу дана, камион
ће почети да односи смеће по

Омољици, али ће по потреби
бити на услузи и грађанима
Брестовца и Иванова – навео
је Грујичић.

Укупна вредност пројекта
износи 86.206 евра, од чега
око 76.000 отпада на возило
марке „ивеко”, у које може

стати око 16 кубика смећа.
Камион има све неопходне
перформансе за обављање те
комуналне делатности – од
могућности за качење малих и
великих канти до џојстика за
њихово подизање.

За остатак суме је купљено
четрдесет канти, које су већ
окачене на планираним ме-
стима, док ће исто толико
контејнера, запремине хиља-
ду литара, долазак смећара
сачекати у простору омољич-
ког предузећа.

На основу уговора с јапан-
ском амбасадом, на кантама
морају стајати налепнице о
донацији, које су, нажалост,
непозната лица већ неколико
пута одлепљивала. Стога се
апелује на грађане Омољице
да не шаљу ружну слику у свет
и да покажу мало захвалности
према дародавцима.

Поетски маратон „Песми у
част” одржан је трећи пут у
суботу, 27. јуна, у Јабуци. На-
кон пријављивања учесника и
обиласка места, званичан део
програма отворили су песни-
ци из Хрватске. Маргарета
Бисерка Вуковић је читала пе-
сме из своје књиге „Наше кра-
љевство”, у чему јој је повре-
мено асистирао иницијатор и
главни организатор манифе-
стације – јабучки песник Дра-
ган Петковић, а потом је пу-
блика слушала стихове Здрав-
ка Одорчића из збирке песама
под називом „Чувам те испод
коже”.

Сам маратон почео је након
краће паузе и окупио је умет-
нике из неколико земаља у ре-
гиону, а на сцени се нашло
шест застава (једна више него
прошле године). Поред поме-
нутих песника из Хрватске
(која је ове године била гост-
-домаћин манифестације),

своје радове приказали су и
књижевници из Босне и Хер-
цеговине, Македоније, као из
Србије – Београда, Новог Са-
да, Ћуприје, Смедерева, Соко-
бање, Сечња, Чачка, Јагодине,
Шапца, Банатског Карловца и
Вршца. Словачку националну
заједницу у Србији предста-
вљала је Алиса Оравец, члани-
ца војловачког СКПД-а „Ђе-
тван”, а прави куриозитет био

је долазак Сабаха ал Зубеиди-
ја из Ирака.

У такмичарском делу уче-
ствовало је четрдесет песника,
док су се у ревијалном делу
представили аутори из Панче-
ва и чланови клуба „Саша Бо-
жовић”, који ради у оквиру ја-
бучког Дома културе.

Након дугог већања, жири у
саставу – Љиљана Црнић, Бо-
рисав Благојевић, Неђо Ћићо

Стојановић и Дарко Хабазин
Дакс (сви су чланови Удруже-
ња књижевника Србије), одлу-
чио је следеће: прва награда
припала је Драгани Кртолици
из Београда, друга Наташи Ра-
дић из Земуна, а трећа Дари-
ни Терек из Јагодине. На
основу гласања публике доде-
љене су још три награде: побе-
дила је Јованка Стевановић
(Београд), испред Здравка
Одорчића (Загреб) и Верице
Преде (Вршац).

Организатор је одлучио да
додели још једну награду за
наступ и увођење у другачије
поетске форме, и то Митку
Гогову из Македоније. Од ове
године уведено је и специјал-
но признање за достигнућа на
пољу промоције књиге и чита-
ња, које је примила панчевач-
ка књижевница Гордана Вла-
јић, као једна од три даме ко-
је су покренуле пројекат „Бео-
градски читач”.

СЕЛО

ББааннааттссккии  ББрреессттоовваацц:: Завр-
шени су радови на асфалти-
рању улица Змај Јовине, Су-
тјеске и (другог дела) Соње
Маринковић, а тренутно се
тамо постављају банкине и
копају канали. При крају је
измуљавање канала К-5 у
„кутини”.

ББааннааттссккоо  ННооввоо  ССееллоо:: Вели-
ки јавни час свих фолклор-
них ансамбала, Балетског
студија „Пируета” и дру-
штава ДАК и „Др Раду Фло-
ра” приређен је у четвртак,
25. јуна, на платоу испред

Дома културе. Осми фести-
вал под називом „Банатска
труба” одржан у суботу, 27.
јуна. Књиге „Грмечка кори-
да”, коју је написао Митар
Бороја, и „Пјесме о кори-
ди”, аутора Ђура Стјепано-
вића, биће промовисане у
петак, 3. јула, од 20 сати, а
након тога биће приказан
документарни филм на
исту тему.

ДДооллооввоо:: Фудбалери су у че-
твртак, 25. јуна, одиграли
нерешено у реваншу баража
за улазак у Јужнобанатску А
лигу и нису изборили пла-
сман у виши ранг. Мото-
клуб „Ghost Riders” је проте-
клог викенда приредио пр-
ви вишедневни мото-сусрет.
Концертом тамбурашког
оркестра „Панука” у четвр-
так, 2. јула, од 20 сати у До-
му културе, почеће овогоди-
шњи фестивал музичког и
фолклорног старалаштва
деце – „Ивањско цвеће”.

ГГллооггооњњ:: Завршено је бето-
нирање стазе од центра ка
пошти. Месна заједница
први планове за обележава-
ње сеоске славе Петровдан.
Рок концерт бендова „Пе-
риод” и „Рајко и живи зид”
одржан је у петак, 26. јула, у
дворишту Дома културе.
Омладинска организација
Глогоњ, уз подршку Месне
заједнице у недељу, 5. јула,
реновираће клупе у парку. 

ИИввааннооввоо:: Асфалтиране су
улице 7. јула, 29. новембра и

Петефија Шандора. Теку
припреме за манифестацију
„Рибарски дани и ноћи”, ко-
ја ће бити одржана 12. и 13.
јула. Чланови фолклорне
секције удружења „Иваново
Банат” отпутовали су на де-
сетодневни излет у Бугарску.

ЈЈааббууккаа:: Поетски маратон
„Песми у част” одржан је у
суботу, 27. јуна, у Дому кул-
туре. На истом месту ће у
недељу, 5. јула, од 19 сати,
осми пут заредом бити одр-
жана трибина поводом ро-
ђендана Николе Тесле, на
којој  ће говорити Милан
Ђорђевић, студент Високе
школе електротехнике и
рачунарства.

ККааччааррееввоо:: На основу кон-
курса за летњу праксу, који
је расписао Град Панчево у
сарадњи с Националном
службом за запошљавање,
Дом културе је запослио

две студенткиње. У припре-
ми је изложба фотографија
Милана Димитревског.

ООммоољљииццаа:: Радници кому-
налног предузећа бетонира-
ју тротоар у Улици Петра
Кочића. Монодрама „Била
једном једна земља”, по
тексту сатиричара Бојана
Љубеновића, биће изведена
у петак, 3. јула, од 20.30, на
платоу испред Дома култу-
ре, а наступиће глумац Јо-
вица Јашин.

ССттааррччееввоо:: Предавање под
називом „Тумачење снова од
Сигмунда Фројда до Ивана
Настовића” одржано је у че-
твртак, 25. јуна, у Креатив-
ном културном клубу. На-
редног дана, на Тргу неоли-
та приређена је трибина по-
водом обележавања Међу-
народног дана борбе против
злоупотребе и незаконите
трговине дрогама, на којој
су учествовали представни-
ци више институција. Исте
вечери, у дворани „Аполо”
промовисан је седми „Екс-Ју
рок фест”, који ће бити одр-
жан на локалном стадиону у
суботу, 4. јула, од 19 сати.

У последње време осећају се
помаци у раду качаревачког
комуналног предузећа. Јавне
површине су уредно поко-
шене, подмирени су многи
дугови, а двадесетак запо-
слених редовно прима пла-
те. Било је и неких инвести-
ција, а једна од већих је за-
мена свих главних водоме-
ра, док је, поред осталог, на
православном гробљу недав-
но постављен видео-надзор.

Вршилац дужности ди-
ректора поменуте фирме
Васо Кркобабић каже да је
то било неопходно због по-
времених бахаћења поје-
динаца, али и због увећа-
ња прихода.

– Много каменорезаца
који израђују споменике на
нашем гробљу не плаћа

таксу на занатске радове.
Стога смо били принуђени да
поставимо видео-надзор, што
нас је коштало око 70.000 ди-
нара, а посао је добила једна
београдска фирма. То је већ
дало неке резултате, јер пола-
ко пристижу уплате од зана-
тлија, иако је износ таксе од
око 2.500 динара симболи-
чан у поређењу с ценама у
граду – наводи Кркобабић.

Такође, капела је потпуно
осветљена, а у плану је и по-
стављање мале капије на
улазу у гробље.
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Дирекција започела
посао још пре седам
година

Досад уложено 20
милиона динара, 
фали још милион 

Радови на новој згради Дома
културе у Глогоњу стартовали
су 2008, а у наредне две годи-
не тај објекат је добио конту-
ре. Када је требало да уследи
уређење унутрашњости, због
финансијске кризе је напра-
вљена подужа пауза, да би
2012. године било уведено
централно грејање.

Непредвиђени проблеми
Директор глогоњског Дома
културе Славко Јовановски
каже да је потом Град Панче-
во инвеститору (Дирекцији за
изградњу и уређење Панчева)
проследио новац за заврше-
так комплетних радова.

– Требало је да се у нову
зграду уселимо по завршетку
посла, почетком 2014. године,
али је надзорни орган уочио
непредвиђене проблеме. Кон-
статован је кратак спој струј-
них инсталација, уграђених
још 2009. године, када није
било струјног прикључка те се
није могла испитати њихова
исправност, а гаранција изво-
ђача је већ истекла. Било је
неопходно проверити и греја-
ње, будући да приликом угра-
ђивања грејних тела и котлова

није било ни водоводног при-
кључка – навео је Јовановски.

Све то је изискивало додат-
на средства, која су одобрена
новембарским ребалансом, а
радови су завршени у првом
кварталу текуће године.

Депримирани запослени
И таман када су Глогоњци по-
мислили да су најзад испуње-
ни сви услови за технички

пријем објекта и добијање
употребне дозволе, надлежни
органи инвеститора (Дирек-
ције) обавестили су их о но-
вим проблемима. 

– Током изградње је било од-
ступања од првобитног пројек-
та, што се мора исправити, а и
елаборат заштите од пожара

средства. Чак су нам почетком
године увећани и стални тро-
шкови, попут оних за струју
или гас, будући да је очекивано
да ће тада овај објекат увелико
бити у функцији. С друге стра-
не, уложили смо велики труд
како би зграда коначно била
завршена и неретко смо оба-

Одавно је и купљен већи део
опреме, а неколико пута је при-
премано свечано отварање, али
се то увек изјаловило. Наравно,
не кривицом запослених у гло-
гоњској културној установи
(као што се види из приложе-
ног), али, како то обично бива,
све очи мештана упрте су у њих.

има неких мањкавости. И за то
је потребан новац, који, иако је
требало, није предвиђен ового-
дишњим финансијским пла-
ном Дирекције, па смо прину-
ђени да сачекамо следећи ре-
баланс градског буџета. На
срећу, Град је у том погледу у
последње време показао разу-
мевање, јер нам је за ову наме-
ну увек одобравао додатна

вљали послове за које нисмо
задужени, али смо сада, због
свега наведеног, прилично де-
примирани – истакао је ди-
ректор.

У нову зграду Дома културе
досад је уложено преко дваде-
сет милиона динара из град-
ског буџета, док се од наја-
вљеног ребаланса очекује још
око милион динара. 

НАЗИРЕ ЛИ СЕ КРАЈ РАДОВИМА НА ГЛОГОЊСКОМ ДОМУ КУЛТУРЕ?

НОВА ЗГРАДА ЧЕКА НОВИ РЕБАЛАНС

НА КАЧАРЕВАЧКОМ ГРОБЉУ

Уграђен 
видео-надзор

Месне актуелности 
– од четвртка до среде –

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ОДРЖАН ПОЕТСКИ МАРАТОН

Када је песма владала Јабуком

Хоће ли најзад профункционисати и нови део?

НА ВИДИКУ РЕАЛИЗАЦИЈА ВРЕДНЕ ДОНАЦИЈЕ

Камион-смећар стиже у Омољицу



Концерт италијанског инди
фолк бенда „Команечи”, који
чине Франческа Амати и Гла-
уко Салво, одржан је у среду,
24. jуна, у „Штабу Погон”. Пу-
блика је уживала уз нежне
звуке класичне, бенџо и елек-
тричне гитаре и предиван
Франческин глас.

Ово није први пут да они
наступају у Панчеву, а свира-
ли су и у другим градовима у
Србији.

– Свиђа нам се Србија, зато
смо се и вратили. Волели би-
смо да можемо да долазимо
чешће. Свирали смо већ и у
Новом Саду, Краљеву и Бео-
граду. Тренутно смо на пето-
дневној балканској турнеји,
па ћемо концерте одржати у
Новом Саду, Београду и Зре-
њанину, а наступићемо и у
Словенији. Желимо да истра-
жујемо још и још и још... 
– рекла је Франческа Амати.

Текстове и музику пишу са-
ми, песме настају инстинк-
тивно, а инспирацију црпе из
свакодневног живота и током
путовања.

– Када напишем текст и му-
зику за неку нумеру, шаљем их
Глауку Салви и он свира те пе-
сме и мења их. Песме се тран-

сформишу током времена. Ин-
спирација је живот, оно што
читамо у књигама, када некога
сретнемо на улици, путујемо,
али главна инспирација су нам
људи с којима разговарамо –
објаснила је музичарка.

Бенд је добио назив по ру-
мунској гимнастичарки Нађи

Команечи, која је упорношћу и
борбом заслужила, прва у исто-
рији гимнастике, највишу могу-
ћу оцену – 10, на Олимпијским
играма 1976. у Монтреалу. Име
бенда у потпуности оправдава
енергија која их покреће.

– Желимо да будемо као она.
Можемо да произведемо много
буке и будемо моћни иако нас
је само двоје. Све је до срца.
Мислим да „Команечи” има
исти дух – истакла је уметница.

„Команечи” постоји од
2005. и до сада има осам албу-
ма. Чланови бенда су своју му-
зику до сада представили ско-
ро у целој Европи, а наступали
су и у Америци. Учествовали
су на многим фестивалима, а
на једном од њих су се упозна-
ли с панчевачким стрип-црта-
чем Сашом Ракезићем. Захва-
љујући том познанству дошли
су у наш град.

М. М.

крају, током извођења песме
„Апокалипсо”, коју је публика
испратила на ногама. Поред
композиција с новог албума,
посетиоци су имали прилику
да чују и старе хитове, попут:
„Би мого да могу”, „Руке”,
„Шал од свиле”, „Узалуд пи-
таш”...

У паузама је Рундек причао
о томе како су поједине песме
настале. Тако је, на пример,
насловна нумера „Мостови”
резултат момента инспириса-
ног сликом жене у цветној ха-
љини и момка који седи поред
ње у француском трамвају,
док је песма „Дон Жуан” на-
менски написана за истоиме-
ну плесну представу. Према

Џоди је префињена, обра-
зована и привлачна жена
која је током двадесет го-
дина брака свила савршено
породично гнездо. Њен Тод
је успешан пословни човек
и пажљив супруг, идеалан
животни сапутник за Џоди.
Наравно, осим неких сит-
ница. Тод повремено воли
да потражи забаву ван
брачне постеље. Али Џоди
је сјајно увежбала претва-
рање и те успутне авантуре
у њеном свету једноставно
не постоје. Све док он не
оде корак предалеко.

Када у Тодов живот уше-
та млада лепотица Наташа,
он први пут одступа од сво-
јих уобичајених правила
игре. Пролазна страст нео-
сетно прераста у свакоднев-
ну потребу, а он постаје све
немарнији у прикривању
трагова неверства. Џоди по
сваку цену жели да одржи
брачну идилу и ситуација

досеже тачку с које нема
повратка. Време је да Тод
научи да се иза насмејаног
лица тихе и смирене супру-
ге крије опасан борац који
не признаје пораз.

Време гурања ствари под
тепих је свршено. Колико је
далеко Џоди спремна да оде
да би сачувала оно што јој
припада?

Четвртак, 2. јул 2015.

pancevac@pancevac-online.rs

12 КУЛТУРА

Музика

Четвртак, 2. јул, 19 сати, сцена Културног центра: концерт
ће приредити Милутин Барбул (кларинет) и Марко Богда-
новић (клавир), а гост концерта је Милица Ковачић (фла-
ута). На програму ће бити дела Јоханеса Брамса, Рихарда
Штрауса, П. И. Чајковског и других аутора.

Субота, 4. јул, 19 сати, стадион у Старчеву: у оквиру „Ex-
Yu Rock Fest-а” наступају: „Филм”, „Гоблини”, „Нервозни
поштар” и многи други.

Недеља, 5. јул, 21 сат, плато Културног центра: „A Night
for Lady Day – Tribute to Billie Holiday”. Наступају: Јелена
Јововић, Сања Марковић, Бобана Ђорђевић, Љиљана Са-
ђил, Ирена Благојевић, Катарина Качунковић, Ксенија Ко-
четова (вокали), Сузана Петричевић (вокал и наратор),
Предраг Ревишин (саксофон), Владан Протић (труба), Ми-
лован Пауновић (клавир), Горан Потић (гитара), Милош
Чоловић (контрабас) и Лука Игњатовић (бубањ). 

Представе

Петак, 3. јун, 20 сати, двориште Народног музеја: моно-
драма „Наши дани” Радослава Ралета Миленковића.

Тематски програм

Понедељак, 6. јул, 20.30, кафе „Крузер” (на Гимназијском
тргу): путописно вече под називом „Бахреин и остатак све-
та” приредиће Ивица Фајхт. 

Културни телекс

„Ход по ивици” 
А. С. А. Харисонa

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, 8. јула, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„Колико сте далеко спремни да идете да бисте сачували
оно што вам припада?”, наградићемо по једним пример-
ком књиге „Ход по ивици” А. С. А. Харисонa. Имена до-
битника ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а
награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.

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

Културни центар чет пет суб нед пон уто сре

У МОЈОЈ ГЛАВИ (3Д) 16.30 

ТЕД 2 18.30

POLTERGEIST (КУЋНИ ДУХ) (3Д) 21.00

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

И нови албум доноси
музику са снажним
ауторским печатом

Концерт у Панчеву:
од заводљивог 
„Дон Жуана” до
свевремених хитова

Поета, композитор и мулти-
инструменталист Дарко Рун-
дек с бендом „Рундек карго
трио” одржао је у петак, 26.
јуна, концерт на којем је пан-
чевачкој публици представио
нови албум, под називом
„Мостови”. Било је планирано
да концерт буде одржан на
Летњој позорници, али је он
због кише приређен у пуној
дворани Културног центра.
Поред Дарка Рундека, тај
трио чине Исабел Катала, ви-
олинисткиња, и Душан Дуцо
Вранић, мултиинструмента-
листа.

Албум „Мостови” доноси
једанаест нових песама, одно-
сно сасвим оригиналну, неоп-
терећујућу музику с јаким ау-
торским печатом, квалитет-
ним акустичним звуком и ме-
лодијама које прате једин-
ствену Рундекову поезију. Та-
ква је била и атмосфера кон-
церта – с једне стране умиру-
јућа, а онда, на моменте, изу-
зетно жива. Још с првом ну-
мером „Џаба” и повицима
„Хајде, Панчевци, још мало
па нестало” Рундек је у салу
унео енергију која је свој вр-
хунац доживела на самом

„РУНДЕК КАРГО ТРИО” ОДУШЕВИО ПУБЛИКУ

МОСТОВИ МЕЂУ ПЕСМАМА И ЉУДИМА

његовим речима, нови албум
је експеримент у којем су чла-
нови бенда покушали да споје
препознатљиве звуке „Карго
трија” с мелодијама електрон-
ске и индијске музике и да, за
разлику од „Плавог авиона”,
пренесу јаснију и директнију
поруку слушаоцима. Албум је
добио назив по истоименој пе-
сми која у себи спаја све песме
и представља метафору грађе-
ња и рушења мостова у дру-
штву, тежњу ка компромису и
изграђивању позитивних ме-
ђуљудских односа, као и по-
мирењу различитих људских
интереса, култура.

– То нису спољашњи дрве-
ни или метални мостови,

већ они у нама, испод повр-
шинског слоја, који спајају
наше исконске наде и потре-
бе прекривене неким другим
атмосферама, фрустрација-
ма, потребама – истакао је
Рундек.

Он је кроз шалу додао да су,
вођени још једном симболи-
ком, одабрали да песма „Дон
Жуан” прва добије спот, како
би њоме завели слушаоце.

На основу коментара који
су се могли чути након двоча-
совног наступа, ови трубадури
21. века успели су да панче-
вачкој публици приреде кон-
церт пун емоција који ће се
дуго памтити.

А. Баба

Атмосфера концерта – умирујућа, а онда, на моменте, изузетно жива

На 44. ревији филмског
стваралаштва деце и омла-
дине Србије, одржаној у Ју-
гословенској кинотеци у не-
дељу, 28. јуна, полазници
групе за филм при Регио-
налном центру за таленте
„Михајло Пупин” из Панче-
ва постигли су изванредан
успех с филмовима снимље-
ним у 14. филмској колони-
ји „Делиблатски песак”.

Гран-при су освојили Лука
Ивановић за филм „Мели-

јес” и Душан Цвијетић за
филм „Крадљивац”. Уз то,
Алекса Борковић је добио
трећу награду за филм
„Пад”, док је филмски реди-
тељ Иван Ракиџић, ментор
групе за филм при РЦТ „Ми-
хајло Пупин”, проглашен
најуспешнијим ментором.

Филмови „Пад” и „Кра-
дљивац” су добили и дипло-
ме Етнолошко-антрополо-
шког друштва Србије.

Д. М.

УСПЕХ МЛАДИХ ФИЛМАЏИЈА

Четири велика
признања

„КОМАНЕЧИ” ДРУГИ ПУТ У ПАНЧЕВУ

Нежнa моћнa музика

Фото-монографија „Ван Гог –
Трагови прошлости” Звони-
мира Ђукића Ђулета и Србо-
љуба Србе Радивојевића, у из-
дању „Лагуне”, представљена
је прошле среде, 24. јуна, на
сцени Културног центра. Пу-
блику је кроз причу о три де-
ценије постојања групе „Ван
Гог” водио њен фронтмен Ђу-
ле, који је веома емотивно,
понесено и поетично говорио
о оснивању бенда, времену у
којем живимо и перспектива-
ма за младе људе. Посебно
светло бацио је на своје везе с
Панчевом, у којем је (у Сту-
дентском) „Ван Гог” одржао
свој први концерт, као и број-
не свирке у „Купеу”. Још је за-
нимљивији списак Панчеваца
с којима су Ђуле и његов бенд
сарађивали, а он је, између

осталих, навео: Ивана Алекси-
јевића, Ивана Ивачковића,
Бојана и Дулета из „Купеа” и
Душана Боговића Герија. На
сцени су се те вечери с њим
нашла још двојица наших су-
грађана: гитариста Бранислав
Глуваков Тубаћин, који је већ
неколико година у сталној по-

стави тог бенда, и Немања Ву-
јић, који је дизајнирао моно-
графију „Трагови прошлости”.

Како је том приликом рекао
Немања Вујић, рад на моно-
графији није био нимало лак.
Он је сваке две стране прела-
мао као плакат, тако да се сва-
ки сегмент разликује од онога

што му претходи или следи. О
каквом је издању реч, много
говори и то што је књига про-
глашена најбољом фото-мо-
нографијом на Сајму књига
2014. године. Чланове жирија
су посебно импресионирали
осветљење и позадина, који
савршено одговарају духу му-
зике овог бенда. Према њихо-
вом мишљењу, дизајн и ком-
позиција у сваком детаљу од-
говарају сличним издањима у
високоразвијеној издавачкој
индустрији на Западу. Поред
тога, монографија се може по-
хвалити великим бројем вр-
хунских ауторских фотогра-
фија Небојше Бабића, Алек-
сандра Кујучева, Милована
Кнежевића, Брајана Рашића,
Дуње Допсај и других.

Д. М.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ О „ВАН ГОГУ”

Сви трагови воде у – Панчево



У Галерији савремене умет-
ности у среду, 1. јула, отворе-
на је изложба цртежа и кола-
жа Славка Луковића под на-
зивом „Ужички Минотаур”.
Како је забележила Катарина
Доганџић Мићуновић, та из-

ложба је веома духовита и ду-
боко промишљена, тако да
посматрача уме да разведри и
да га натера да се замисли
над собом.

Славко Луковић је рођен у
Ужицу 1988. године. Дипло-
мирао је и завршио мастер-
студије на Факултету ликов-
них уметности у Београду. До-
сад је имао неколико само-
сталних изложби и учествовао
у занимљивим уметничким
пројектима.

ррааддиишш  ии  ннаа  ооссттвваарреењњуу  „„УУ  ссннуу
ссввеетт””..  УУ  ммааррттуу  ссии,,  ззаајјеедднноо  сс  ккоо--
ллееггааммаа,,  ттиимм  ппооввооддоомм  ббооррааввииоо
уу  ЛЛииооннуу..

– Да, тамо смо представили
сценарио и концепт за први
српски високобуџетни дугоме-
тражни анимирани филм. То је
место где се представљају фил-
мови с највећим потенцијалом
да буду реализовани. Наш
филм је један од 40 оних који
су селектовани у конкуренцији
од преко 1.000 пројеката. На
тај фестивал долазе најзначај-
нији продуценти, дистрибутери
и представници студија за ани-
мацију из целе Европе и бирају
пројекте који им се чине за-
хвалним за даље развијање.
Чак 70 одсто филмова који та-
мо буду представљени, буде и
реализовано. Ово је био први
пут да је неки филм из Србије
ушао у ту конкуренцију.

••  ННаа  ккааккввее  ссттее  ррееааккцциијјее  ттаа--
ммоо  ннааиишшллии??

– Реакције су биле одличне.
Неколико студија, дистрибуте-
ра и гејминг компанија из Евро-
пе je заинтересованo за сарад-
њу, али је свима битно да земља
која задржава продукцију, у
овом случају Србија, обезбеди
основне финансије за то. Сце-
нарио и концепт филма су завр-
шени и сада се боримо да дође-
мо до неопходних средстава.

••  ООддннееддааввнноо  ррааддиишш  ннаа  ааннии--
ммиирраанноомм  ффииллммуу  оо  ММииллееввии  ААнн--
шшттаајјнн..  ДДаа  ллии  ббии  ммооггааоо  ддаа  ннаамм
ккаажжеешш  ннеешшттоо  оо  ттоомм  ппрроојјееккттуу??

– То је пројекат Нине Ла-
лић о несталој ћерки Милеве
и Алберта Ајнштајна. Запра-
во, само се уводни филм бави
Милевом и Албертом, и он је
завршен, а тек треба да ради-
мо серијал од четири епизоде
о тој девојчици.

••  ППрреедд  ттооббоомм  јјее  ии  јјееддаанн  ннооввии
ааннггаажжммаанн  ккоојјии  ссее  ттииччее  ппооззоо--
рриишшттаа??

– Да. Биће направљена
представа за децу o Тесли за
Дечји културни центар из Бе-
ограда. Засад правимо кон-
цепт пројекта, а потребно је
осмислити причу, сценарио и
припремити сценографију и
визуелни идентитет саме
представе. Поред представе,
пројекат подразумева и изра-
ду неке врсте сликовнице коју
прати интерактивни ЦД.

– Нисам размишљао у том
правцу. Имао сам добар по-
сао, али су ми илустрације по-
стале сувише скучене. Поже-
лео сам да испричам причу и
почео да изучавам програме
за анимацију, који су ми били
изузетно занимљиви. Преди-
ван је осећај када успеш да на
пет секунди покренеш један
имагинарни свет.

••  ММннооггоо  ттооггаа  ссии  ууссппееоо  ззааххвваа--
љљуујјуућћии  ооннллаајјнн  ккууррссееввииммаа..  ККоо--
ллииккоо  јјее  ттоо  ттееббии  ббииллоо  ззннааччаајјнноо??

– То је много добра ствар.
Имаш све што би добио на кла-
сичним студијама, особу која ти
све објашњава и с којом кому-
ницираш, а све то остаје забеле-
жено и можеш се томе враћати
колико год пута хоћеш. Допада
ми се што је на онлајн курсеви-
ма све фокусирано на долаже-
ње до суштине и сасвим прак-
тичних информација. Људи из
„Pixar-a”, „Dream Works-a” и
других велики студија стоје иза
ових курсева и на тај начин
школују аниматоре.

••  ДДооллааззииммоо,,  ннаајјззаадд,,  ии  ддоо  ттввоо--
јјиихх  ааннииммиирраанниихх  ффииллммоовваа  ппоо--
ссввеећћеенниихх  ТТеессллии..  ККррааттккии  ффииллмм
„„TTeessllaa  &&  TThhee  LLaammpplliigghhtteerr””  ссааммоо
шшттоо  нниијјее  ззаавврршшеенн,,  аа  ууввееллииккоо

Четвртак, 2. јул 2015.

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

Два најбржа читаоца који до среде, 8. јула, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одго-
вор на питање „Да ли је лакше освојити или очувати оно
што нам је важно?”, наградићемо по једним примерком
књиге „Стефан Првовенчани” Луке Мичете. Имена до-
битника ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а
награде се могу преузети у књижари „Делфи”.

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

ММООЈЈ ииззббоорр ММООЈЈ

Зора Коларски

ККЊЊИИГГАА:: Последња књига
коју сам прочитала је „Бан-
тустан”. Написала су је тро-
јица пустолова – Урош Кр-
чадинац, Марко Ђедовић и
Лазар Пашчановић. Допало
ми се што су у руке читала-
ца вратили жанр путописа.
Читајући њихове авантуре,
погледала сам Африку но-
вим очима и разбила неке
предрасуде које сам о
Африци имала. Књига је за
све од седам до 107 година.
Има ту и мапа, скица, ку-ар
кодова, речника... Једно
право мало интерактивно
ремек-дело које се не испу-
шта тако лако из руку. 

ЉЉУУББИИММЦЦИИ:: Књиге се нај-
лепше читају у друштву
кућних љубимаца. Сви они
који имају куцу или мацу,
то добро знају. Још је лепши
осећај ако су то животињице
удомљене са улице. Имам
укупно четири куце и маце
и сваког дана устајем раније
како бих могла са свима ма-
ло да се дружим пре посла.
Све су удомљене са улице.
Увек ми је жао када видим
лепо уређено двориште без
пса или прозор без мачке.

Живот с кућним љубимци-
ма је лепши и садржајнији. 

ММЕЕССТТОО које бих препору-
чила свима, а посебно они-
ма који зову службу зоохи-
гијене због сваког пса који
их омета у поподневном од-
мору или их нервира што
баш испред њиховог улаза
спава, јесте градско прихва-
тилиште. Гужва у боксови-
ма, претрпани кавези, напу-
штени мешанци и расни
пси, без чипа, само с трагом
од огрлице на врату, једи-
ним доказом да су некада
били нечији. Дођите, види-
те их и крените кући с при-
јатељем за цео живот. А ус-
пут набавите „Бантустан”.

Окружите 
се љубимцима

Судбина је Стефану Нема-
њићу ненадано доделила
власт. На српски престо је
дошао сплетом историј-
ских догађаја, туђом заслу-
гом – али је зато све остало
било искључиво плод њего-
вих способности. У доба
када је свако са сваким ра-
товао, овај први крунисани
српски краљ уздао се у па-
мет и дипломатску вешти-
ну пре него у голу снагу.

Да је био владар култи-
висаног духа коме књижев-
но умеће није било страно,
Стефан Првовенчани је по-
казао у „Житију Светог Си-
меона”, животопису свог
оца и утемељивача српске
државе.

Управо су владарска
смелост и широко образо-
вање омогућили Стефану
Првовенчаном да сваки
историјски догађај своје

епохе преокрене у корист
сопственог краљевства. За-
хваљујући мудро вођеној
политици, он је у историји
остао запамћен као владар
који је знао како да освоји
и, још важније, како да са-
чува оно што је стекао.

„Стефан Првовенчани”
Луке Мичете

ЛЕ(Т)ЊИ РАЗГОВОРИ: БРАНИСЛАВ БРКИЋ, РЕДИТЕЉ АНИМИРАНИХ ФИЛМОВА

МАГИЈА ОЖИВЉАВАЊА 

ИЗМИШЉЕНИХ СВЕТОВА
Остварење „У сну свет” једини
је српски анимирани филм
који је представљен у званич-
ној селекцији престижног фе-
стивала „Cartoon Movie” у Ли-
ону. Аутор тог филма је Пан-
чевац Бранислав Бркић, успе-
шни илустратор књига за де-
цу. Бркић је дипломирани
психолог, а уз анимацију се
бави и фотографијом, музи-
ком и уређивањем дечјих ча-
сописа и књига.

ППААННЧЧЕЕВВААЦЦ::  Занимљиво је да
си уз све то чиме се бавиш
једном приликом изјавио да
би себе најпре описао као
приповедача. Откуд то?

ББ..  ББРРККИИЋћ :: Анимацијом сам
почео да се бавим не бих ли на-
правио анимирани филм, а та
потреба долази из потребе за
причањем приче. Нисам пре-
терано вербални тип, углавном
размишљам у сликама, тако да
сам се определио за прављење
визуелних прича. Чињеница је
да оне постоје и у илустрацији,
с тим да је израз у тој једној
слици, једном фрејму, прилич-
но скучен. Ако се жели много
тога рећи, онда је логичнo да
се иде ка анимираном филму.

••  ППррееттппооссттааввљљаамм  ддаа  ттввоојјее
ииннттеерреессоовваањњее  ззаа  ццррттаањњее  ддааттии--
рраа  оодд  ннаајјрраанниијјиихх  ддааннаа..  ККааккоо
ттоо  ддаа  ссии  ууппииссааоо  ппссииххооллооггиијјуу,,  аа
ннее  ннееккуу  ууммееттннииччккуу  шшккооллуу??

– Размишљао сам о умет-
ничким школама, чак сам и
покушао да упишем Ликовну
академију, али нисам успео.
После тога сам се заинтересо-
вао за музику и схватио да ми
за уметност није неопходно
институционализовано зна-
ње. Волео сам да читам књиге
из психологије, па ми је то
деловало као добро образова-
ње које могу стећи у оквиру
институције.

Дипломирао сам психоло-
гију на Филозофском факул-
тету у Београду, на тему ути-
цаја дечјих сликовница на
развој код деце, тако да ме је
то вратило цртању. У то време

ми је било јасно да се нећу ба-
вити психологијом и одмах по
дипломирању сам почео да
радим илустрације и да уређу-
јем књиге и часописе за децу.

••  АА  ддаа  ллии  ттии  ззннаањњее  ккоојјее  ссии
ссттееккааоо  ттооккоомм  ссттууддиирраањњаа  ппссии--
ххооллооггиијјее  ппооммаажжее  уу  ооббллииккоовваа--
њњуу  ллииккоовваа  ннаа  ииллууссттрраацциијјааммаа  ии
уу  ааннииммиирраанниимм  ффииллммооввииммаа??

– Да, посебно за прављење
анимираних филмова. Веро-
ватно да у карактеризацији ли-
кова може да помогне. У сва-
ком случају, себе не видим као
психолога, али ми много значи
знање из психологије које сам
стекао. Мислим да су се у ани-
мацији срели многи моји афи-
нитети: цртање, музика, психо-
логија и фотографија.

••  ККоојјии  јјее  ттоо  ммооммееннаатт  ззааппррааввоо
ббииоо  ккааддаа  ссии  ооддллууччииоо  ддаа  ппооккррее--
ннеешш  ииллууссттрраацциијјуу??  ЈЈеессии  ллии  ииммааоо
ппооттррееббуу  ддаа  оожжииввиишш  ссввоојјее  ццррттаа--
ннее  ллииккооввее  ииллии  ттии  јјее  ттаајј  ппооссааоо,,
ммоожжддаа,,  ддееллооввааоо  ииссппллааттииввиијјее??

Од петка, 26. јуна, на киосци-
ма се може пронаћи нови ча-
сопис за промоцију науке –
„Елементи”, чији је главни и
одговорни уредник наш су-
грађанин Слободан Бубње-
вић, који ради у Центру за
промоцију науке у Београду.
Реч је о публикацији која до-
носи обиље научнопопулар-
них тема из пера најугледни-
јих научних новинара из Ср-
бије и региона, опремљеној и
дизајнираној у духу послед-
њих естетских трендова. Чи-
таоци ће у првом броју „Еле-
мената”, између осталог, мо-
ћи да прочитају текстове: „Да
ли гени имају национал-

ност?”, „Шта свемир крије у
мраку?”, „Умеју ли жирафе да
пливају?” и друге.

Страну припремила 
Драгана 

Младеновић

Вече посвећено 
Мики Антићу

Гост последњег дана четвртог
Београдског фестивала европ-
ске књижевности у петак, 26.
јуна, био је наш суграђанин,
књижевник Немања Ротар. Он
је том приликом представио
своју књигу „Сутрадан после
детињства” о песнику и боему
Мирославу Антићу и његовом
добу, седамдесетим и осамде-
сетим годинама 20. века, као
и о времену у којем живе да-
нашњи Антићеви читаоци.

Ротарова књига је доживела
велики успех код читалаца и
критике, па је за неколико ме-
сеци имала два издања и низ
промоција широм Србије.

Према речима аутора, време
Мирослава Антића и наше вре-
ме потпуно се разликују, јер су
песници некад били славни и
познати, о њима се говорило и
они су другима били узор, а да-
нас су људима, нарочито онима
млађима, узор актери са естраде.

Публика четвртог БФЕК-а
имала је прилику да погледа
играни Антићев филм „Дору-
чак са ђаволом” из 1971. годи-
не, за чији сценарио је Антић
добио „Златну арену” у Пули,
али је убрзо после тога „бунке-
рисан” због изразите критич-
ности према идеологији вла-
дајуће партије.

ППААННЧЧЕЕВВЦЦИИ ССВВИИ//ССВВУУДДАА

ЧАСОПИС ЗА ПРОМОЦИЈУ НАУКЕ

„Елемeнти” су међу нама

ИЗЛОЖБА РАДОВА СЛАВКА ЛУКОВИЋА

Ужички Минотаур

Представа „Моје награде”,
која је пројекат Маје Пеле-
вић и Слободана Бештића,
а настала је у копродукцији
Народног позоришта из Бе-
ограда и Културног центра
Панчева, овенчана je
Златнoм колајном „Маја

Димитријевић” на управо
завршеном 40. Фестивалу
монодраме и пантомиме у
Земуну (од 23. до 28. јуна).
То је комад урађен по Бер-
нхардовим мемоарским бе-
лешкама, а премијерно је
изведен у марту.

С ФЕСТИВАЛА МОНОДРАМЕ 

И ПАНТОМИМЕ

Награда за 
„Моје награде”

О Тесли, сновима...
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ПРИВАТИЗАЦИЈА НАШЕГ ЛИСТА

ДРЖАВА ВИШЕ НЕЋЕ ФИНАНСИРАТИ МЕДИЈЕ, 
» Наставак са стране 1

Подсећања ради, у прошлој
приватизацији почетна цена
„Панчевца” износила је 13 ми-
лиона динара уз милион дина-
ра минималног инвестирања,
а Цвијета Марковић је изли-
цитирала чак 14 пута већу су-
му, па се цена попела на чак
181 милион динара, односно
2,2 милиона евра. Но за раз-
лику од садашњег закона, који
обавезује купца да излицити-
рану суму уплати одмах и од-
једном, тадашњи прописи су
пружали могућност плаћања
на шест годишњих рата. Упра-
во та законска одредба била је
јадан од узрока катастрофал-
них исхода продаја бројних
предузећа у том периоду.

Сви знамо како су се те
приватизације окончале: пла-
ћена је прва рата, потом би се
са измиривањем друге жесто-
ко каснило, Агенција би то
предуго толерисала, а затим
би уговори били раскинути. У
међувремену би као бајаги
купци потпуно урнисали као
бајаги купљена предузећа.

Ноћна мора о Марковићима
Баш такав је био и случај са
чувеном породицом Марко-
вић – Цвијета, њен (сада покој-
ни) супруг Добросав и синови
Предраг и Ненад, по истом
шаблону су те 2008. године,
поред „Панчевца”, купили још
четири панчевачка предузећа:
АД „Тамиш”, „Војводину” из
Старчева, АД „Долово” и „Се-
ме Тамиш”. У свих пет случа-
јева Агенција је раскинула уго-
вор збор неплаћања доспеле
друге рате, али нажалост пре-
касно. Рецимо, уговор о прива-
тизацији „Панчевца” раскинут
је чак годину дана након исте-
ка рока за плаћање друге рате,
22. јануара 2010, када је ова
новинска кућа била доведена
готово на ивицу пропасти.

Позната је данашња судби-
на свих „Марковићевих”
предузећа и чињеница је да
је „Панчевац” једини који је
после тог „помора” опстао и
поново „оживео”, и то само
захваљујући огромном зала-

ТТРРААГГИИККООММЕЕДДИИЈЈАА  ОО  ССВВЕЕТТЛЛЕЕЋЋИИММ  РРЕЕККЛЛААММААММАА

Новац нашег предузећа арчио се на све стране, а да запо-

слени тога уопште нису били свесни. Само један од траги-

комичних примера је тај да је рецимо „Панчевац” платио

израду, чујте сад, светлећих реклама на аутобуској станици

у Лозници. Добро сте прочитали: светлеће рекламе. На ау-

тобуској станици. У Лозници. Цена: 379.842 динара.

Наравно, лозничко предузеће „Аутопревоз” АД било је

такође „у власништву” Марковића. Погађате, и њега су

Марковићи „купили” на аукцији, па уништили. Било је, ја-

шта, и бесплатних реклама за пријатељске фирме. Уредно

фактурисано и никада ненаплаћено. С временом застарело

и отписано. Само једно од њих је „Милка” д. о. о из Кови-

на. Остао је дуг од 563.649,89 динара...

ТТРРИИ  ББААББИИЦЦЕЕ  ––  ККИИЛЛААВВОО  ДДЕЕТТЕЕ

Ни Александар Вучковић, заступник капитала и в. д. директора, иначе дипломирани правник,

није се претерано показао у руковођењу нашим предузећем. Он је најпре, као и многи дирек-

тори у Србији, запослио себи помоћнике – још два правника, па је од тада 18 запослених у

овој новинској кући, њих троје радило правне послове. Занимљиво, имали смо тада три прав-

ника и четири новинара. По граду су се с правном спрдали, питајући да ли она скраћеница

АД испред назива „Панчевца” значи „адвокатско друштво” или „акционарско друштво”.

Е, та три врсна правника, директор и ово двоје новоупослених, решили су након блока-

де рачуна да најпре суспендују, а потом и дају отказ Зорану Спрему, који је у време спор-

ног „Ерсте” догађаја („Панчевцу” та банка, суд каже, дође око 25.000 евра) био директор,

док је у моменту одлуке о суспензији био запослен на месту новинара-уредника. Но, три му-

дре правничке главе нису испоштовале најједноставнију процедуру: нису се досетиле да

Спрему најпре уруче упозорење пред отказ. Не морате бити правник, довољно је само да

будете писмени, па да видите да у Закону о раду заиста пише да се то мора учинити пре са-

мог отказа.

Очекивано, уследила је тужба Зорана Спрема против „Панчевца”, а спор се, такође оче-

кивано, отегао на две године. Наравно да је решен у Спремову корист, а Вучковићева „ге-

нијалност” је коштала „Панчевац” скоро 3,5 милиона динара, колико су износиле заостале

зараде, порези, доприноси и судски трошкови.

Садашњи закон 
обавезује купца да
излицитирану суму
уплати одмах 
и одједном.

гању, труду и вештини запо-
слених.

Ипак, важно је истаћи да је
на име прве рате тадашњи на-
зовикупац у буџет Републике
Србије уплатио близу 367.000
евра (скоро седам пута више
од садашње почетне цене).
Држава је, дакле, 2008. годи-
не већ продала нешто што са-
да поново продаје. Било би
сјајно када бисмо и ми, обич-
ни смртници, могли двапут да
продамо исту ствар, а да нам
због тога не буде суђено ни
пред богом ни пред народом.

Поред тога што се Србија
пре седам година фино овај-

Верујемо да се већ увелико
крстите и левом и десном.
Али то никако није све.

Тринаест дана блокаде
Наиме, 1. децембра 2010, у
време када је уговор с Марко-
вићима већ био раскинут, а
Агенција за приватизацију за
привременог заступника др-
жавног капитала (ПЗК) поста-
вила Александра Вучковића
(тада кадар ДС-а, а иначе је
променио неколико партиј-
ских књижица), који је уједно
био именован и за в. д. дирек-
тора „Панчевца”, предузеће је
као гром из ведра неба погоди-

лансу из 2008. године износила
свега 150.559,82 евра. Блокада
је трајала 13 дана, а за то време
„Панчевац” је платио „Ерсте
банци” износ од 1.764.279 ди-
нара на име солидарног јем-
ства. Наравно, покренут је суд-
ски спор против „Ерсте банке”,
који је првостепеном пресудом
решен у корист „Панчевца”. Ту-
жени је уложио жалбу Апела-
ционом суду у Београду, а ис-
ход се и даље очекује.

Ни ту није крај ове неверо-
ватне али истините сторије,
али сасвим је довољно да се
стекне јасна слика о томе ка-
ко се држава 2008. године

с позиције новинара-уредника.
Обоје су нестраначке лично-
сти. Новине су коначно препу-
штене новинарима.

Од средине септембра
2011. до краја те године, да-
кле за само 3,5 месеца од када
је ново руководство поставље-
но, остварено је укупно
16.295.168 динара прихода,
што чини 26,7% укупног при-
хода за целу годину. Дугови су
очишћени, а „Панчевац” је
напокон поново постављен на
здраве ноге и тај добар тренд
се наставио до данас.

Пеглали смо „грехе из про-
шлости”, борили се с падом
куповне моћи потрошача и
свеопштом кризом, штедели
где год се уштедети могло и
успели да одржимо ликвид-
ност предузећа на највишем
нивоу. Нас 18 запослених и
десетак сарадника с поносом
можемо рећи да смо „Панче-
вац” дигли из пепела. Зато
што, опет веровали или не, во-
лимо своје предузеће и осећа-
мо дубоко страхопоштовање и

најпре смени неизвршне ди-
ректоре Зорана Станижана и
Милијану Комаревић, а по-
том и комплетан Одбор ди-
ректора (поменуте неизвршне
плус извршног директора
Драгану Кожан). У изјави за
локалну телевизију Вучковић
је навео да је мотив за ову
смену то што „предузеће стаг-
нира откада он није дирек-
тор”. Смехотресно!

Показало се да је Вучковић
смену борда директора плани-
рао из политичких разлога и у
договору с појединим локал-
ним политичарима, а с циљем
да новоизабрани одбор дирек-
тора смени актуелног главног
и одговорног уредника листа
Синишу Трајковића. Овај Вуч-
ковићев покушај утицаја на
слободу новинарског изража-
вања жестоко су осудила сва
новинарска удружења (УНС,
НУНС и НДНВ), представници
Канцеларије за медије Мисије
ОЕБС-а у Србији, као и бројне
друге локалне и државне ин-
ституције, удружења и поје-

рећи на тему тога колико је он
као представник државе ко-
штао „Панчевац” – од накнаде
коју је примао као заступник
капитала, преко превисоких
трошкова репрезентације, до
службених путовања. Због

свега тога се нисмо много ни
ишчуђавали над занимљивим
образложењем Агенције за
приватизацију да га смени у
априлу ове године.

Тамо је, наиме, објашњено
да се Вучковић смењује јер

дила од „Панчевца”, једнако
лепо је прошла и фамилија
Марковић. Они су две године
имали на располагању „жив
новац” с благајне нашег не-
дељника и с њим су радили
шта су хтели. Уз то, највише су
волели да подижу краткороч-
не кредите којима су измири-
вали обавезе у низу својих по-
везаних фирми. Шаблон је
увек био исти: „Панчевац” по-
дигне кредит код неке банке,
обавезно уз камату, а потом
позајми добијени новац неком
другом Марковићевом преду-
зећу, али без камате. Онда се
врати основни дуг „Панчев-
цу”, а он га са зарачунатом ка-
матом враћа банци, трпећи
губитак. И тако укруг.

Да не бисмо наводили оста-
ле бисере који су обележили
„владавину Марковића”, биће
довољно да кажемо да је на
крају 2009. године „Панче-
вац” био апсолутно презаду-

жен: само кредити су износи-
ли 6.901.000 динара, док су
неизмирене обавезе према ре-
довним добављачима дости-
гле суму од 6.126.000 динара.
Ревизори су установили да је
у финансијским извештајима
за ту годину приказан лажан
позитиван резултат од 42.000
динара. Накнадним исправ-
кама се дошло до тачног по-
словног резултата: губитак од
чак шест милиона динара!

ла – блокада рачуна. Показало
се да је годину дана раније, да-
кле опет у време Марковића,
„Панчевац” потписао Уговор о
солидарном јемству којим је
био гарант предузећу АД „Та-
миш” за кредит од 1.200.000
евра (!!!) код „Ерсте банке”.

Веровали или не, „Панчевац”
је био јемац за астрономску су-
му кредита иако је вредност
комплетне имовине нашег
предузећа према годишњем би-

играла приватизације медија
и због чега сви медији у Срби-
ји данас оправдано страхују
од понављања истог или још
горег сценарија. Онима попут
нас који доживљавају дежа ви
засигурно је најтеже.

Демократска странка је уочи
избора 2012. године одлучила
да свој кадар повуче с руково-
дећег положаја у најутицајни-
јем панчевачком медију. Вуч-
ковић је тако у септембру 2011.
године поднео оставку на ме-
сто директора и остао ПЗК, а за
в. д. директора Управни одбор
„Панчевца” именовао је Драга-
ну Кожан, до тада новинарку-
уредницу у овом листу. За ње-
ног заменика је именован
Александар Живковић, такође

одговорност према његовој
традицији дугој 146 година.

А то не може осећати било
ко. Горенаведене чињенице
јасно потврђују да ово нису
празне речи и самохвалиса-
ње, већ чиста истина.

Како су нас смењивали
Но, да се вратимо на Вучкови-
ћа, који је, као што рекосмо,
остао привремени заступник
капитала илити ПЗК и након
што је ослободио директорску
фотељу.

Успон који је „Панчевац”
доживео након његове остав-
ке није био од значаја када је
Вучковић у априлу 2013. у два
наврата заказивао ванредну
седницу Скупштине акциона-
ра „Панчевца”, с циљем да

динци. Агенција за привати-
зацију је детаљно обавештена о
свим овим дешавањима, али
се, као и обично, није оглаша-
вала. На крају, ванредна сед-
ница Скупштине акционара
није одржана, а до смене руко-
водства није дошло.

Редовној седници Скуп-
штине одржаној у јуну 2013,
на чијем дневном реду није
било никаквих смена, прису-
ствовали су представници
Канцеларије за медије при
Мисији ОЕБС-а у Србији, што
је вероватно преседан у исто-
рији свих медијских кућа у
нашој држави.

Како су га сменили
О Вучковићу довољно, мада
би се и ту имало још штошта
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Четвртак, 2. јул 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 

ХРОНИКА 15

– ЗА РУБРИКУ „ВЕРОВАЛИ ИЛИ НЕ”

А „ПАНЧЕВАЦ” ВИШЕ НЕЋЕ ФИНАНСИРАТИ ДРЖАВУ
није испоштовао рок од шест
месеци да Агенцији достави
доказ да поседује лиценцу за
обављање послова привреме-
ног заступника државног ка-
питала. Дакле, Агенција за
приватизацију, која додељује
те исте лиценце након поло-
жених испита, који се, опет,
полажу у истој тој агенцији, и
која саставља листу заступни-
ка капитала и именује заступ-
нике, тражи од Вучковића до-
каз да му је доделила лицен-
цу, и то пет година након што
га је поставила за ПЗК. Са-
свим логично и смислено
образложење, зар не? Ми ни-
смо имали много разлога да
се бунимо, а од Агенције смо
ионако навикли на свашта то-
ком претходних година.

Било како било, од 17.
априла ове године нова за-
ступница капитала у „Панчев-
цу” је Тања Татомировић. Ли-
ценцу поседује и притом је ус-
коспецијализована за медије,
те замерки засад немамо.

Ко је коме на грбачи
И ево нас опет у садашњости,
а с парадоксима још нисмо за-
вршили. Стижемо можда до
оног најсочнијег. Не – до оног
који нас највише боли. Каже
наша власт како се приватиза-
ција медија мора завршити по
хитном поступку како би се
они напокон скинули с држав-
не сисе. Кажу још – скупо је,
кошта државу много. Ваљало
би увести пројектно финанси-
рање. Добро, можда има сми-
сла. Можда, уколико заиста
висите на тој државној сиси.

Али шта ћемо онда када то
није случај, јер с „Панчевцем”
и није? Питамо се то сада у
овом ламенту, пошто нам са-
мо то и преостаје, будући да
смо гласно и јасно, писмено и
понекад, кад је било могуће, и
усмено, исто то питали све ре-
дом – и премијера, и Владу, и
Министарство културе и ин-
формисања, и Министарство
привреде, и Агенцију за при-
ватизацију, и све релевантне

ААЛЛОО,,  ППООЖЖЕЕГГАА,,  ЈЈЕЕ  ЛЛ’’  ТТОО  РРААДДИИОО  ППААННЧЧЕЕВВААЦЦ??

Кад надлежне у Агенцији за приватизацију обавестиш да

ћеш о свим проблемима које ти праве тамо запослени из-

вестити јавност и да ћеш пренети и слична искуства колега

из других медија, е, онда их ухвати паника, па те позову на

састанак.

Ту се појави извесни заменик или помоћник директора

који много жури („изгуглаш” после да је дипломац „Синги-

дунума”), запрети ти да не таласаш много јер то „тамо го-

ре” (ваљда код бога?) неће добро проћи и одбије да даље

прича, изговоривши следеће: „Ја сад уопште не знам шта

вама смем да кажем, јер ко зна шта ћете ви после објави-

ти у том вашем РАДИО Панчевцу!”

Џаба си му ти у допису послао и скрин-шот спорног меј-

ла да лепо види како неки руководиоци пројекта појма не-

мају да се „Панчевац” не чује, већ се чита. Ех...

Нас 18 запослених 
и десетак сарадника 
с поносом можемо 
рећи да смо 
„Панчевац” дигли 
из пепела.

Нека је будућем
власнику са срећом 
с нама оваквима, 
лајавима и борбенима,
беснима на неправду
и очеличенима
годинама које 
су за нама.

државне институције које вам
падну на ум.

Питали смо, дакле, шта ће
бити с „Панчевцем”, најмато-
ријим живим недељником на
Балкану, који је већ преживео
Содому и Гомору једне прива-
тизације и који ни тада није
био, као што ни сада није, НИ-
ЈЕ, Н И Ј Е буџетски кори-
сник, не добија никакве дота-
ције, субвенције, повластице,
динаре, евре, доларе... ма, ап-
солутно НИШТА из буџета Ре-
публике Србије или било чијег
другог осим свог сопственог.
„Панчевац” се деценијама фи-
нансира самостално – од про-
даје листа, реклама, огласа и
читуља. Нула динара од Града,
нула динара од државе. С које

била док јој је грозни „Панче-
вац” седео на грбачи, је л’ да?

Узалуд вам труд, свирачи
А ево и како се сад та прива-
тизација дешава. Најпре буде
усвојен Закон о приватизаци-
ји 2013. године, па тадашњи
министар привреде Саша Ра-
дуловић нареди да се под хит-
но направи процена фер вред-
ности капитала и имовине
предузећа и уз то приватиза-
циона документација.

Наравно, процену не може-
те радити сами, то морају
овлашћени ревизори. Њих не-
ма баш много и упадне им ка-
шика у мед с таквим законом.
Ти нешто по закону мораш, а
они то по закону треба да ура-

нас то онда сисе скидају но-
вом приватизацијом?

И опет веровали или не –
новом приватизацијом држа-
ва Србија саму себе скида са
исхране на шведском столу
„Панчевца”. Називају нас, за-
мислите, „индиректним бу-
џетским корисником”. Инди-
ректним, зато што смо у над-
лежности Агенције за прива-
тизацију. Та надлежност се
огледа у томе што Агенција,
схватили сте већ, именује
привременог заступника ка-
питала који контролише да ли
„Панчевац” ваљано послује.
За обављање тог посла не пла-
ћа га држава, то јест Агенција,
већ га плаћа – „Панчевац”.
Ето првог у низу укусних за-
логаја на шведском столу.

Онда, сете се да смо инди-
ректни буџетски корисник и
онда кад се „деси” солидарни
порез. Па лепо узму мало од
оних пара које смо сами себи

зарадили. Па се опет сете тога
кад се „деси” обавезно смање-
ње плата у јавном сектору за
десет посто: не узмемо новце
за плате из буџета, него из
сопствених прихода, али нам
држава ипак узме 10 посто и
убаци себи у буџет. Опет веро-
вали или не. Плаћамо редов-
но и ПДВ и порезе и доприно-
се на зараде и порез на шуме
и на све на шта већ треба пла-
тити порез. И сад нас држава
скида са своје грбаче. Јадна
ли је држава свих ових година

де. Логично је да ће те одрати,
јер им се може. И тако, спре-
миш документацију и чекаш
да се приватизујеш до 1. јула,
јер у закону о медијима пише
да је то крајњи рок.

Крпиш искидане живце јер
си опет на стотину адреса раз-
личитих државних институ-
ција и појединаца, од врха до
дна пирамиде, послао дописе
у којима преклињеш и молиш
да се на приватизацију најста-
ријег недељника обрати по-
себна пажња, а ниси добио
никакав одговор. Стигне само
одлука из Агенције да ће се
продаја вршити јавним над-
метањем. Дакле, по сценарију
из 2008. Јухуу!

Нисам гинеколог, али могу
да погледам
А у међувремену те из Аген-
ције за приватизацију цимају
за све и свашта. Изнова траже
једне те исте ствари. И све мо-
ра хитно, до сутра ујутру. Сва-
ко предузеће илити „субјект
приватизације” има свог ру-
ководиоца пројекта. То је осо-
ба с којом директор и заступ-
ник капитала комуницирају и
којој достављају месечне фи-
нансијске извештаје и све
друго што се тражи. 

Занимљиво је да се руково-
диоци пројекта врло често ме-
њају. Таман навикнеш на јед-
ног, кад ето ти га, јавља се не-
ки нови. „Панчевац” их је у
последњих неколико година
измењао најмање пет. Углав-
ном су то младе девојке, које
када им поставиш неко сми-
слено питање, обично одгова-
рају са: „Ја нисам ни правник
ни економиста, не могу да
вам одговорим”.

А ми се све време питамо
по ком основу и по којим кри-
теријумима се бирају руково-
диоци пројеката који су за-
право кључне фигуре у проце-
су приватизације медија –
они контролишу месечне фи-
нансијске извештаје, прива-
тизациону документацију,
процену вредности, они са-
стављају продајну документа-

„Панчевцу” хтели бесплатне
акције уместо да их купи неки
тамо рециклер отпада, ауто-
механичар или тракториста с
вишком пара и мањком мани-
ра. О искуству у медијима да
не причамо.

А и та бесплатна подела ак-
ција је тек посебна прича. Ак-
ције рођеног предузећа могу
добити само они којима Дин-
кић већ није увалио оне своје,
знате већ које. А таквих је ма-
ло. Вишак акција, дакле онај
већи део, ваљда би опет оти-
шао држави... У међувремену

у наредних пет година, а
Агенција и судски вештаци
контролишу да ли поштује
уговор?

А уз предузеће иде и 18 за-
послених који су се већ опе-
кли, искалили и испекли за-
нат и који новом власнику не-
ће дозволити ниједну грешку
и ниједан пропуст и који неће
као 2008. ћутати и трпети, већ
ће лајати и тужакати на све
стране док не истерају своје.
Јер они више немају шта да
изгубе. И доста им је свега.

„Панчевац”, дакле, треба да
остане у власништву оних ко-
ји су га дигли из пепела, сачу-
вали и унапредили – а то су
запослени. Било да им буде
продат или поклоњен, свејед-
но. Ако не буде тако, нека је
будућем купцу са срећом с на-
ма оваквима, лајавима и бор-
бенима, беснима на неправду
и очеличенима годинама које
су за нама.

Требаће му и среће и паме-
ти. Јер, што би рекао Мика:
„Ми смо од такве сорте што не
сме да задрхти кад одапиње
стреле”. Не сме и неће. Амин.

Драгана Кожан

најаве доношење неке нове
уредбе о томе како ће се дели-
ти бесплатне акције, али на
дан расписивања јавног пози-
ва за продају 46 медија у Ср-
бији ту уредбу нико не донесе.
И тако, чекаш 18. август...

Војска је спремна
Уздаш се у то да ће они што су
ономад послали писма о за-
интересованости за куповину
„Панчевца” можда и одуста-
ти. Јер, ко ће сад лицитирати
баснословне суме новца у тре-
нутку кад се штампани меди-
ји гасе и немају (светлу) бу-
дућност?

Ко ће купити предузеће без
имовине, у којем не сме сма-
њити број запослених, не мо-
же срезати плате, не сме ме-
њати уређивачку политику,
јер му закон то не дозвољава

цију, они су у комисији која
прегледа пристигле пријаве
за јавно надметање... Баве се,
дакле, првенствено послови-
ма из области права и еконо-
мије. А нису ни правници ни
економисти.

И ово је сасвим логично и
смислено, је л’ да? Исто као
што је логично да ти руково-
диоци пројекта шаљу мејлове
с назнаком „За РАДИО Пан-
чевац”.

После свих мука, узалуд-
них дописа и непроспаваних
ноћи једног дана ти некако
буде доста свега. Сетиш се
онда Мике Антића и оних
његових лепих стихова: „Ми
смо се узалуд борили. И ства-
рали смо чуда, а ништа ни-
смо створили...” 

Схватиш да се бориш про-
тив ветрењача. Отупиш. По-
станеш равнодушан. Изгубиш
наду. И даље волиш тај свој
„Панчевац”, као што га воле
сви они који га с тобом из не-
деље у недељу праве и сви они
који га потом сваког четвртка
читају. Помолиш се за њега и
мирне душе сачекаш да те не-
где у јуну 2015. обавесте да је
Закон о приватизацији опет
измењен и да треба правити
нову процену фер вредности
и нову приватизациону доку-
ментацију, то јест да треба
платити још пар стотина хи-
љада динара ревизорима.
Мирно прихватиш и кад ти
кажу да имаш рок од месец
дана за све то.

Не потресеш се много ни
кад ти тај кратак рок препо-
лове, упркос закону, и запрете
ти новчаном и затворском ка-
зном и гашењем предузећа
ако не доставиш тражену до-
кументацију до 19. јуна. Ура-
диш све како су тражили, а
онда те 19. јуна по подне оба-
весте да медији који су доста-
вили документацију на време
иду на (рас)продају, док ће
онима другима што касне би-
ти понуђене бесплатне акције.

Е, тад схватиш да си мага-
рац. Јер тебе нико није питао
да ли би можда запослени у
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Ламбда сонда је део који се
налази на издувној грани, а
задатак јој је да испитује са-
став издувних гасова и шаље
податке компјутеру који
управља радом мотора. У
нормалним условима радни
век сонде је око 100.000 кило-
метара, а много је фактора
који могу утицати на њен рад.

Неквалитетно сагоревање
због дотрајалих или запрља-
них дизни може јој смањи-
ти радни век, али и ако мо-
тор троши уље, може доћи
до њеног оштећења. Сагоре-
вањем обичног „супера” бр-

зо долази до отказивања
ламбде сонде и зачепљења
катализатора.

Када се то догоди, ствар
се компликује, јер је тај део
од виталног значаја за рад
мотора. Када она откаже,
компјутер који управља ра-
дом мотора то региструје и
одбацује све податке који од
ње долазе. У том случају по-
трошња расте за десетак
процената. Поред тога, не-
исправност овог дела може
довести до неравномерног
рада мотора и лошијег од-
зива на команду гаса.

- - - - - - -  ГАРАЖА - - - - - - - 

Почетак ере
италијанског дизајна

Први аутомобил 
с мотором В6

Италијански аутомобили су
препознатљиви првенствено
по свом дизајну, који се оду-
век разликовао у поређењу с
другим произвођачима. Мо-
жда је и родоначелник разво-
ја индустријског дизајна са
Апенинског полуострва ауто-
мобил настао одмах након
Другог светског рата, а напра-
вљен је у фабрици „Ланча”.

ГТ ера је почела
Прича о овом аутомобилском
бисеру почиње још четрдесе-
тих година, када је Франческо
де Вирђилио, инжењер „Лан-
че” и специјалиста за моторе
В6, добио захтев од фабрике
да започне развој новог агре-
гата. Иако је први прототип
мотора В6 био убрзо готов, ве-
лики проблеми с вибрацијама
и балансирањем су забриња-
вали конструкторе. Решење је
пронађено у повећању угла
између цилиндара с почетних
39 на 45 степени.

Ипак, иако је мотор посто-
јао, аутомобил у који би се
уграђивао, још увек није. Тек
после рата, тачније 1947. го-
дине, „Ланча” се враћа разво-
ју заборављеног агрегата В6.
Овог пута на челу тима се на-
лази Витори Јано, који после
дугог испитивања прихвата
угао од 60 степени као дефи-
нитивно решење за нови мо-
тор. Верзија агрегата коју је
Јано развио, била је екстрем-
но напредна за оно време. На-
име, комплетан блок и главе
мотора били су од алуминију-
ма, док су клипови били од
челика.

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

КЛАСИК ЗА СВА ВРЕМЕНА

Имајући у виду начине и
технологију производње, про-
дукција овог агрегата је била
веома тешка и захтевна. Први
прототипи новог модела, на-
званог „аурелија”, одлазе на
тестирања још исте године,
али ће први продукцијски
примерци бити представљени
тек три године касније.

У међувремену се ради на
осталим аспектима аутомоби-
ла. Жеља за техничком перфек-
цијом и уникатношћу није на-
пуштала конструкторе ни при-
ликом стварања платформе
„аурелије”, па је тако овај модел
поседовао независно огибљење
на обе осовине, док су мењач и
диференцијал делили исто ку-
ћиште на задњој осовини, што
је изузетно допринело балансу
возила и распореду тежина.

У управи компаније је од-
лучено да нови модел буде ку-
пе, али специфичних карак-
теристика, односно да својим
путницима нуди доста про-
стора како у кабини, тако и у
пртљажнику, али да буде лак
за вожњу и брз. Вероватно је
мало ко могао веровати да ће
ова одлука људи из „Ланче”

створити нову класу аутомо-
била, чији је „аурелија” први
и прави представник.

Прaвљено петнаест верзија
Аутомобила ових перформан-
си било је, додуше, и раније,
али је „аурелија” прва успела
да их споји све на једном ме-
сту, равномерно распоређене,
и да их прекрије каросеријом
која је постала класик истог
момента. Дизајн аутомобила је
постао вечан и дело је чувеног
Батисте Фарније, званог Пи-
нинфарина. Поред тога што је
била први ГТ аутомобил, „ау-
релија” је била и први модел
који је за погон имао мотор В6.

Нови модел италијанског
произвођача званично је пред-
стављен 1950. године. Фабрика
је истог момента била затрпа-
на наруџбинама упркос изузет-
но високој цени. Категорија
купаца овог модела била је ја-
сно одређена – богати европ-
ски индустријалци, ситуирани
плејбоји, преостала аристокра-
тија и тркачки возачи.

Први модели су познати као
„серија један”, која је имала
мотор В6 од 1,8 литара и снагу

ШТА ЈЕ ЛАМБДА СОНДА?

од 56 „коња”. Већ следеће го-
дине представљена је „серија
два”, која је имала агрегат од
два литра и 70 коњских снага,
док је 1952. презентован и се-
дан (са четвора врата), који је
развијао 90 кс, али тај модел
за љубитеље „аурелије” није
интересантан јер није купе,
није ексклузиван и брз, а њего-
ва продукција је већа.

„Аурелија” се производила
чак у петнаест верзија и у
шест серија. Међутим, у овом
мору разних каросерија, нај-
познатија, најбоља и најслав-
нија „аурелија” је Б24, која је
прављена само као кабриолет
с прелепом Пининфарини-
ном каросеријом.

Реч је о моделу из 1954. го-
дине, који је био сам врх раз-
воја овог аутомобила. Иако су
примерци „серије 1” можда
били мало слаби, за Б24 се то
не може рећи. Фамозни В6 је
порастао на 2,5 литара и раз-
вијао је 110 или 118 „коња”
зависно од верзије. Ова верзи-
ја се сматра најлепшом и нај-
бољом, која је била и најбржа,
а развијала је 200 километара
на час.

- - - - - - - - - - - - „АУТОРЕМОНТ ПИВАШЕВИЋ” – ПРОДАЈНА АКЦИЈА - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - -  ГАРАЖА - - - - - - - 

„Ситроен” нас је до сада на-
викао на мекане и удобне
аутомобиле, што није случај
с моделом Ц3. Далеко од то-
га да тај аутомобил није
удобан, али није тип возила
из Француске на која смо
навикли, тако да ћете у во-
жњи осетити рупе на путу.
Сам дизајн је једноставан,
али ће привући првенствено
купце лепшег пола.

Позиција возача је доста
висока па је прегледност на
завидном нивоу, али то зна-
чи да ће они вишег раста
имати мало проблема да се
удобно сместе. Команде су
логично распоређене, а ути-
сак једино квари дигитална
табла, која захтева одређени
период навикавања, што је
и очекивано од „Ситроена”.
На задњој клупи нема баш
много простора, што се мо-
же рећи и за гепек.

Уколико ћете овај ауто-
мобил првенствено кори-
стити по граду, за шта је он
и намењен, довољан вам је
бензинац запремине 1,1 ли-
тар. Просечна потрошња је
око шест литара безоловног
бензина, што је задовољава-
јуће, а за нека даља путова-
ња се не препоручује јер те-

шко и бучно одржава кон-
стантну брзину на отворе-
ном путу.

У том случају ту су 1,4 и
1,6, од којих је бољи избор
слабији агрегат, због тога
што је мирнији у раду и пру-
жа перформансе које су до-
вољне за даљи пут. Од дизе-
ла су уграђивани мотори 1,4
и 1,6, снажни и штедљиви,
али исто тако скупљи од бен-
зинаца. Не саветује се купо-
вина аутомобила са аутомат-
ским мењачем, јер су проме-
не брзина нагле и осетне.

Ако се одлучите за купо-
вину дизела, знајте да је 1,6
ХДИ подложан квару пум-
пе, а то је један од најску-
пљих делова за поправку.

Унутрашњост није баш од
најквалитетнијих материја-
ла па добро проверите да
нешто није поломљено или
отпало. Обавезно проверите
и сву електронику на коли-
ма, као и трап и вешање.

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

ПЕЖО 206, 1.6, 65 кв,
1999, саксо 1.1, 44,99.
064/176-91-85. (199619)

ДАЕВУ матиз, 2001, тек
регистрован, власник,
металик сив, одличан,
1.450 евра. 063/166-49-72.
(199623)

ФИЈАТ пунто 1.2, 2002,
дуго регистрован,
одличан, црна боја, 1.500
евра. 064/544-93-04.
(199623)

ГОЛФ 3, 1.6, нов, плин
атестиран, петора врата,
1.200 евра. 064/300-40-01.
(199623)

ПРОДАЈЕМ форд сијера,
бензин, гас, у одличном
стању, регистрован до
с е п т е м б р а ,
електроопрема, даљинско
закључавање, власник.
063/429-192. (199662)

ПРОДАЈЕМ ладу 111,
караван, 2004. годиште,
регистрован до јуна 2016.
065/271-79-71. (199699)

ПРОДАЈЕМ вектру А
уграђен плин, 1995.
годиште. 062/228-966.
(199795)

СИТРОЕН ксара 16, 2001,
бензин, плин, регистрован
до новембра. 063/830-61-
73. (199821)

РЕНО клио 2004. лагуна
2005, на име купца.
064/134-06-30. (199825)

ОПЕЛ астра 2001, опел
мерива 2005, на име
купца. 064/134-06-30.
(199825)

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

НИСАН патрол 3.300 ТД,
1.100 евра. 063/118-37-55,
продајем. (199733)

ЗАСТАВА 624, сандучар, Б
категорија, продајем, 950
евра. 063/118-37-55.
(199733)

СИТРОЕН пикасо 2001.
годиште, 1.8 бензин,
регистрован, могућа
замена за јефтиније или
скупљи ауто. 065/557-81-
42. (199775)

ШКОДА октавиа 1.9 ТДИ,
2009, може замена за
јефтиније. 063/233-441.
(199785)

ФОРД фијеста 1.8 ТД,
децембар 2001, потрошња
4-5 л, пресвучена црном
мат фолијом, 1.550 евра.
063/766-34-52. (1999789)

ФИЈАТ стило 1.9 ЈТД,
2002, перфектно стање,
петоро врата, на име
купца. 062/822-96-09.
(1999913)

МЕРЦЕДЕС СЛК
компресор, двосед
кабриолет. 063/203-955.
(199887)

ПУНТО 1.2, бензинац, 8
вентила, троје врата,
139.000 км, аларм.
061/601-25-95. (199899)

ПРОДАЈЕМ ауто опел
мерива, очувана, 2004.
годиште. 063/748-72-63.
(199900)

МИЦУБИШИ галант 1995,
ТД. Тел. 064/433-46-01.
(199902)

КАМИОНИЋ, ивеко,
застава ривал, годиште
1992, алу странице, нова
цирада, регистрован до
априла 2016. 063/372-162.
(199930)

ФОРД фокус караван, 2003.
годиште, регистрован до
априла 2016, ел. подизачи,
клима и остало. 063/372-
162. (199930)

МЕРЦЕДЕС 123/2003.
годиште, 84, добар, нове
гуме, регистрован до краја
године. 063/372-162.
(199930)

МАЗДА 626 ХБ 1986,
бензин, плин, регистрован,
одличан, 600 евра.
063/277-879.(200007)

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

АУТО-КЛИМЕ свих врста
возила сервисирамо и
пунимо гасом,
дигиталном машином,
пуњење 2.500.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (200088)

СТИЛО 1.9, дизел, 2002,
петора врата, све од
опреме, на име. 064/130-
36-02. (20085)

АСТРА Ф, 1.7 дизел, 1992,
децембар, лимузина, у
екстра стању. 064/130-36-
02. (20085)

ПАСАТ Б 3, бензин, плин,
1991. годиште, 650 евра.
061/269-82-13. (200117)

ПРОДАЈЕМ шевролет
lacceti 1.6, бензин, ТНГ,
2005. годиште,
регистрован. 063/782-83-
32. (200136)

ФОРД , година
производње 1990, мотор
урађен, није
регистровано, власник у
Немачкој. 013/331-353,
064/164-12-56. (1200132)

ПРОДАЈЕМ форд фусион
комфорт 1.6 бензин,
83.000, 2007, купљен у
Србији. 069/424-55-41.
(200125)

ПРОДАЈЕМ мотор АПН 6,
мало вожен 300 евра и два
прозора с дуплим стаклом
140 х 140, добро очувана,
оба 8.000. 065/417-85-79,
064/305-74-78. (200081)
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ПРОДАЈЕМ комби форд
транзит, 1988, у одличном
стању, бензин + ТНГ.
064/140-70-87. (20078)

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

ОТКУП свих врста возила
до 3.000 евра, исплата
одмах. 064/300-40-01.
(199623)

КУПУЈЕМ кола у било ком
стању, од 80 до 800 евра.
062/193-36-05. (200090)

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

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

КУПУЈЕМ све врсте
половних, страних,
хаварисаних возила,
продајем резервне делове.
Тел. 063/110-68-87.
(200054)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до 500
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (200115)

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

ТРАКТОР ИМТ 560,
приколица пет тона,
сетвоспремач, прскалица,
елеватор. 062/198-13-88,
063/752-12-13. (199905)

ГАРАЖУ издајем, Тесла,
дуплу, зидана, сруја,
грејање гратис, може
магацин. 061/225-16-43.
(199986)

ЛАПТОП dell L 502 X,
камера сони, екстра
стање, хитно. 065/633-30-
85. (199697)

КЛИМУ дванаестицу
сређену и сервисирану
продајемо, с уградњом, 150
евра. „Фриготехник”, 361-
361, 064/122-68-05. (200088)

В Е Ш - М А Ш И Н А ,
фрижидер и половни
делови од веш-машина.
Тел. 252-05-10, 063/703-
76-07. (199185)

ТВ половни, 37, 55, 72.
348-975, 066/348-975.
(199279)

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, кмбинацију,
веш-машину, шпорет
електрични. Мића,
013/346-790, 064/129-73-
60. (200146)

ПРОДАЈЕМ трпезаријски
сто са шест столица и
маникир сто. Контакт тел.
063/692-010. (СМС)

НА ПРОДАЈУ дрљача,
четири поља, цена 180
евра. Договор. Тел:
064/074-55-15. (СМС)

ПРОДАЈА тврдог,
огревног, дрвета, буква,
xраст, багрем. 3.800.
064/063-23-02, 061/274-
60-29. (СМС)

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

КРЕВЕТИ, душеци, шпорет,
плински решо, грејалице,
сто, столице, телевизор.
065/353-07-57. (199127)

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

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

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

ПРОДАЈЕМ штенце
краткодлаког јазавичара,
шампионског порекла, без
папира. 063/833-23-56.
(199605)

ТА пећ 3,5 кв као нова и
ламперија, повољно.
064/122-69-78. (199617)

ПРОДАЈЕМ регал,
трпезарију, витрину и
комоду од дрвета,
француски лежај. Тел.
064/616-47-67. (199642)

ПРОДАЈЕМ нов порцелански
сервис за 12 особа. 063/716-
48-68. (199683)

ПРОДАЈЕМ машину за
хобловање паркета,
половна исправна
америчка. Тел. 013/353-
639 и 061/667-88-11, цена
350 евра. (199685)

ЗА ЉУБИТЕЉЕ старина,
класична спаваћа соба,
девет елемената, на
продају. Тел. 064/264-03-
14. (199646)

ХАРМОНИКЕ клавирне,
велтмајстер стела, три
регистра, 40 басова, нова;
италијанска девет
регистара, 120 басова,
коришћена. Тел. 064/264-
03-14. (199646)

ВЕНТИЛАТОР велики,
кирби нов, шерпе
комплет, ростфрај,
бушилица, сто, столице,
лежаљка, фотеље, све
баштенско. 064/955-51-
85. (199693)

ПРОДАЈА ПВЦ столарије,
и ново и половно, јако
повољно. 060/434-57-93,
061/345-65-67. (199694)

ПРОДАЈЕМ дечји
креветац, боја букве, мало
коришћен. 065/271-79-71.
(199699)

ПРОДАЈЕМ апарат за
варење, горење, скоро нов.
Тел. 060/337-70-46.
(199724)

П Р О Д А Ј Е М / М Е Њ А М
циркулар, мотор 2,6 кв,
цигле полутке, веранду
175 х 150, 145 + 150,
ситан превоз, мотор +
приколица или
култиватор. 062/867-11-
67. (199716)

А Л У М И Н И Ј У М С К А
ограда и гелендери, више
модела и боја, уградња,
превоз. 063/801-84-76,
065/801-84-76. (199726)

АЛУ и ПВЦ прозори и
врта, комарници, ролетне,
с превозом и
монтирањем, више
комада и димензија.
063/801-84-76, 065/801-
84-76. (199726)

ДИГИТАЛНИ слушни
апарт 100 dB, отикон.
062/744-181. (199728)

ЦИСТЕРНА, ПВЦ, 10
тона, продајем, 400 евра.
063/118-37-55. (199733)

СПЛАВ платформа, 170
м2, продајем. 063/118-37-
55. (199733)

ПРОДАЈЕМ чамац
апатинац и два мотора
томос 4 кс и 4,5 кс. Тел.
013/362-639. (199744)

ПРОДАЈЕМ култиватор
ИМТ 506, са косачицом у
одличном стању, повољно.
Тел. 064/291-19-23.
(199742)

Б Р И К Е Т ,
висококалорично гориво
од храста за сва ложишта с
превозом. Тел. 061/296-
91-67. 

ПРОДАЈЕМ шпорет,
фрижидер, замрзивач
комплет, спаваћу собу,
трпезаријски кухињски
сто и столице. 013/312-
732. (199762)

ПРОДАЈЕМ потопну
пумпу einhell у гаранцији.
064/252-48-72. (199764)

ПРОДАЈЕМ тросед,
фотељу, очувано, апарат
за варење електро, 160
ампера, повољно.
061/203-15-07. (199773)

ПРОДАЈЕМ половну
столарију, улазна врата,
панел паркет, пица-пећ. Тел.
062/852-48-50. (199793)

ПРОДАЈЕМ чезе, седло,
ам, кајасе, узде, коке
носиље, препелице, кавезе.
060/162-66-34. (199776)

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

БИЦИКЛ очуван,
продајем и шиваћу кофер
машину ружа. 065/344-
85-77. (200104)

ПОВОЉНО очувани и
коришћени дрвени
прозори, балконска врата
са шалонима. 062/121-01-
48. (199796)

ГУМЕНИ чамац маестрал
9, женски алуминијум
бицикл са 24 брзине,
круњач-прекрупар, могућа
замена за аутоматик, рено
19 шамад, 1991, бензин,
плин. 064/123-25-78.
(199801)

ПРОДАЈЕМ козу, јариће,
патке и гуске. Тел.
063/859-06-17. (199820)

МЕСНАТИ прасићи,
јагањци, могућност
услужног клања и печења.
060/037-11-96, 064/290-
50-29. (199820)

ПРОДАЈЕМ два пута по 18
м уличне ограде, нова.
Тел. 064/929-02-10,
Влада. (199833)

ПРОДАЈЕМ полован
намештај: кухиња,
елементи, судопера, сто,
столице, два ел. шпорета,
два компјутерска стола,
сточић за дневну собу, два
огледала и др. власник.
Тел. 064/142-30-95.
(199839)

ПРОДАЈЕМ судопере и
остале кухињске
елементе, мини-кухиња,
10.000 динара, нова. 371-
568, 063/773-45-97.
(199853)

ПРОДАЈЕМ дечје кревете
на спрат са душецима,
камен за терацо, прозор и
крило од врата. 066/344-
680. (199859)

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

МЕШАЛИЦА за бетон,
агрегат мицубиши апарат
за кокице, покретан.
063/203-955. (199887)

БРОДИЋ 9 х 2,80 мотор
меркур 40 кс, може
замена. 060/312-90-00.
8199890)

ПРОДАЈЕМ трпезаријски
сто, округли, креветац и
мали бицикл. 064/894-12-
03. (199880)

СОБНА гарнитура Симпо,
спаваћа соба буква по
елементима, очувано.
064/134-06-16. (199912)

ШПОРЕТ за етажно
грејање милан благојевић,
супер термо магнум.
062/667-262. (199955)

РОДАЈЕМ прасиће, јагањце
и јариће, могућност клања,
печења и доставе. 060/322-
47-42. (20013)

ДВЕ хармонике
велтмајстер 90 басова –
школска, паоло гуерини,
120 басова,
п р о ф е с и о н а л н а ,
телевизор тошиба, 54 цм,
неколико канцеларијских
столова, све очувано.
064/393-08-90. (199973)

ИСПРАВАН фрижидер
100 л, неисправан
замрзивач, 310 л,
сандучар, трпезаријска
витрина, повољно. Тел.
062/821-78-66. (199751)

ФРИЖИДЕР 145 л, веш-
машина, шпорет равна
плоча, замрзивач фиокар
260 л, нов шпорет алфа
плам 9, трпезаријски сто
са столицама, регал,
разни лежајеви, ормани,
комоде, плакар с
ципеларником. Тел.
063/861-82-66. (200018)

ПБАШТЕНСКЕ столице,
регал, ормани, ТА пећ,
замрзивач 80 л, сандучар,
комода, витрина, каучеви,
мојца фотеља,
телевизори, ципеларник,
канабе, кухиња, старинска
преслица. 064/155-38-13.
(200011)

ПРОДАЈЕМ нов чамац
6,20 х 2 у табану, 600 евра.
063/871-30-11. (1200028)
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ПРОДАЈЕМ евро буриће
запремине 100 литара,
нови, цена 80 евра.
061/651-77-33. (200035)

ПРОДАЈЕМ половну
гардеробу. 061/611-86-02.
(200049)

КРАВА и теле на продају.
066/354-791. (200052)

ПЕЋ за централно
грејање, од 32 кв, још у
гаранцији. 063/704-86-32.
(200059)

ДВА дрвена прозора с
ролетном 120 х 150,
шапурине, култиватор
ломбарди. 633-398.
(200076)

ПРАСАД на продају, врло
месната, могуће клање.
060/444-55-01. (20079)

ПРОДАЈЕМ половну
циглу велики и мали
формат, око 500 комада.
060/737-37-67. (200083)

ПРОДАЈА ремонтованих
ТА пећи, као нове,
достава, монтирање,
гаранција.  062/974-14-04.
(200120)

ПРАСИЋИ и пилићи на
продају, услужно клање,
Новосељански пут.
064/303-28-68. (200128)

ПРОДАЈЕМ шлајферицу
за паркет, дизалицу
грађевинску, брусилицу за
терацо, кантар 500 кг,
вибратор за бетон.
064/810-50-91. (200122)

НА ПРОДАЈУ сто за
масажу, фиксни. 064/152-
08-90. (200129)

Ф Р И Ж И Д Е Р И ,
замрзивачи, веш-машине,
шпорети, ауто-гуме из
Немачке, гаранција.
062/824-23-21. (220135)

КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
бакар, месинг, старе
славине, акумулаторе,
старе веш-машине,
фрижидере, замрзиваче,
каблове и остали метални
отпад. 060/521-93-40.
(199615)

КУПУЈЕМ старе сатове,
новац, пенкала,
разгледнице, књиге, ситне
антиквитете. 013/233-35-
01, 064/265-82-98.
(200068)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
акумулаторе, веш-
машине, замрзиваче,
телевизоре, долазим.
061/322-04-94. (20095)

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,
алуминијум, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре,
акумулаторе, долазим.
061/206-26-24. (199566)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
акумулаторе, телеивзоре,
веш-машине, замрзиваче
и остало, долазим.
064/484-13-76. (200095)

КУПУЈЕМ неисправне
веш-машине, бојлере,
замрзиваче, шпорете,
тучане пећи, гвожђе.
013/367-146, 061/630-83-
79. (199907)

АРМАТУРА фи 10, 8, 6,
купујем. 063/118-37-55.
(199733)

КУПУЈЕМ перје, старо,

ново, замена лио јастуци,

фротирни прекривачи.

062/974-14-04. (199760)

КУПУЈЕМ очувано

покућство, столове,

столице, огледала,

комоде, витрине, слично.

066/900-79-04. (199760)

КУПУЈЕМ старе стрипове,
албуме, сличице, играчке,
сатове, пенкала, војне
ствари. Неша. 064/187-56-
80. (199965)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала. Тел. 013/313-
458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (1200002)

КУЋА, Змај Јовина,
пешачка зона, 180 м2,
комплетно сређена,
100.000 евра. Тел.
060/034-31-11. (СМС)

ПРОДАЈЕМ кућу, 40 м2 са
2,5 ари плаца, договор.
063/450-541, Зоран.
(198904)

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

П Р О Д А Ј Е М / М Е Њ А М
кућу, три улаза 300 м2, за
стан, доплата. 061/381-00-
88. (20020)

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

ПРОДАЈЕМ кућу у
Тополи, две стамбене
јединице, 6 ари плаца.
013/370-256. (199335)

ГОРЊИ град, 6,57 ари,
кућа 55 м2, 1/1, укњижена.
063/275-510. (199253)

КУЋА, Преспанска 15, две
етаже, 120 м2, на 5 ари
плаца, власник, може
замена. 063/307-674.
(199777)

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

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

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

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

КУЋА, две стамбене
јединице 165 м2,
централно грејање.
069/170-59-54. (199598)

ПРОДАЈЕМ плац 58 ари,
на Девојачком бунару, на
доброј локацији. Тел.
063/102-43-77. (199604)

ПРОДАЈЕМ хектар земље
иза Мисе. 064/357-84-33.
(199621)

ПЛАЦ 11 ари, Кудељарац,
Борска, грађевинска зона,
7.000 евра, замена ауто.
064/300-40-01. (199623)

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

КАРАУЛА, нова кућа 86
м2, плац 4 ара, власник,
35.000 евра. 065/258-87-
77. (199653)

ПРОДАЈЕМ ланац и по и
три фртаља земље, близу
друма, повољно. 061/288-
52-67. (199661)

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

БАЊА Врујци, викендица,
купатило, асфалт,
укњижена, може замена.
064/955-51-85. (199693)

ДЕО куће, почетак
Стрелишта, замена за
мањи стан уз вашу
доплату. 064/952-19-80.
(199713)

ДЕО куће 120 м2, спратно,
ЦГ + три климе, власник.
060/034-86-35. (1997159)

ПРОДАЈЕМ два ланца
земље, изједна, на
Јабучком путу ка
Скробари, код пашњака,
мали Надел. 064/901-45-
89. (199720)

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

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

ПРОДАЈЕМ викендицу на
Белој стени, шпиц.
062/744-181. (8199728)

ПЛАЦ, продајем, на
Старом Тамишу. 063/870-
69-20. (199731)

ДЕБЕЉАЧА, 180 м2,
колски, 7,5 ари,
укњижена, продајем,
мењам, одлична. 064/928-
89-68. (199736)

ПРОДАЈЕМ кућу у
Старчеву, мењам за стан.
064/147-31-75. (199738)

ВИКЕНДИЦА, 34 ара,
поред пута, иза РНП-а,
7.000 евра. Тел. 063/751-
89-17. (199745)

ПРОДАЈЕМ куће, 70 м2,
200 м2, нова, незавршена,
плацеве, викендицу. 341-
789. (199750)

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

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ део
куће у Бањи Врујци,
Панчево, Београд.
064/438-12-35. (199762)

ПРОДАЈЕМ плац на Миси,
код Тмушића, 4 ара.
064/959-42-79. (199779)

КУЋА на продају.
060/162-66-34. (199781)

ПРОДАЈЕМ кућу, две
стамбене јединице, 7 ари.
060/488-21-15. (199783)

ПРОДАЈЕМ плац 14 ари
код надвожњака,
Новосељански, повољно.
064/532-05-22. (199788)

ТУРСКА глава, на 3 ара, за
реконструкцију, 44.000;
центар, улични део куће,
37.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (199829)

ПРОДАЈЕМ кућу, центар,
82 м2, 5 ари, без
посредника. 063/759-97-
07. (199805)

КУЋА на новој Миси, на
продају, код Школе „Свети
Сава”, новоградња. 062/130-
26-51, 373-154. (199811)

ПЛАЦ, Новосељански пут,
40 ари. 064/850-70-15.
(199814)

ПРОДАЈЕМ кућу на
Котежу 1, 127 м2 + 80 м2,
40.000. 064/320-85-47.
(199823)

ИЗДАЈЕМ двособан
полунамештен стан на
Стрелишту. Тел. 063/843-
39-70. (199816)

ТЕСЛА на 4,7 ари, две
стамбене јединице, 93.000
евра, Котеж 300 м2,
125.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (199829)

ПРОДАЈЕМ кућу с плацем
величине 17 х 90, 14 ари, у
Војловици. Тел. 367-118.
(199835)

БАНАТСКО Ново Село,
140 м2, плац 15 ари, две
стамбене јединице,
укњижено, усељиво,
могућа замена за стан,
37.000 евра. Тел. 062/161-
25-00. (199836)

КУЋА, Панчево, одлична
локација, Карађорђева,
реновирање или градња
нове, плац 2,7 ари, 50.000
евра. Власник. Тел.
064/142-30-95. (199839)

ПРОДАЈЕМ две куће у
Војловици, једна нова и једна
стара с великим воћњаком
на плацу од 17 ари. Тел. 232-
21-30. (199840)

БРЕСТОВАЦ, Омољица,
плацеви 15 ари, поред
Поњавице, за воћњаке.
065/686-05-02. (199856)

НА ПРОДАЈУ плац на
Караули. Тел. 062/198-13-
88. (199905)

ПЛАЦ 14 ари, може мање,
доступна сруја, вода,
канализација, дозвољена
градња. Тел. 064/850-71-
31. (199112)

ПРОДАЈЕМ плац 8 ари,
Пелистерска 26, леп,
договор. Тел. 062/891-43-
89. (199871)

ПРОДАЈЕМ кућу, нова
Миса, Херцеговачка, око
400 м2. 063/837-91-30.
(199874)

ПЛАЦ, нова Миса,
Војвођанска. 063/837-91-
30. (199874)

КУЋА, 64 м2, 11 ари плаца,
гаража, власник, укњижено.
060/366-61-03. (199878)

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац 4 ара, власник, 1/1,
вода на плацу, Скадарска
улица, цена договор.
063/167-12-73. (199889)

ФРУШКА гора, викендица
84 м2, 15 ари плаца под
воћем, замена. 060/312-
90-00. (199890)

ПРОДАЈЕМ кућу, замена
за мању, договор.
063/748-72-63. (199900)

ПРОДАЈЕМ плац, нова
Миса, код стоваришта
„Тмушић”, 6 ари, на
асфалту, струја, вода,
канализација, телефон.
069/160-82-29. (199904)

ДВА ЛАНЦА земље поред
Дубоке баре, кратка дуж,
продајем. 063/374-207.
(1909924)

КОТЕЖ 2, легализована
кућа, 14 ари грађевинског
плаца. Тел. 064/665-89-64,
064/549-08-78. (198828)

ХИТНО продајем кућу у
Банатском Брестовцу због
пресељења. 013/626-691,
065/628-48-33. (199935)

МРАМОРАК, центар,
добра, 191 м2, 16 ари,
18.000. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901.
(199936)

БАВАНИШТЕ, центар,
139 м2, 6,72 ара, плин,
20.000. „Мустанг”,
062/226-901. (199936)

ДЕБЕЉАЧА, одлична, 130
м2, 3,7 ари, 25.000,
договор. „Мустанг”,
062/226-901. (199936)

ПРОДАЈЕМ кућу у ширем
центру, без посредника
или мењам за једнособан
стан без грејања, уз
доплату за кућу. Тел.
064/901-90-41, 064/938-
38-93. (199417)

МОНТАЖНА кућа, Ж.
Зрењанина, 70 м2,
сређена, мањи плац,
30.000. „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (199957)

ТЕСЛА, 80 м2, ЕГ, 3 ара,
усељива, 50.000. „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(199957)

ПОВОЉНО кућа у
изградњи, стављена под
кров, 425 м2, сутерен +
приземље + спрат. Плац 8
ари. Без посредника.
065/811-31-92. (1999958)

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

ПРОДАЈЕМ ланац земље у
Црепаји. 064/399-27-53.
(199989)

ГРАЂЕВИНСКИ плац 4
ара, на Баваништанском
путу, ограђен, 4.000 евра.
064/252-52-21. (1999995)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру
града, повољно, вреди
погледати. 063/756-06-04.
(200001)

ПРОДАЈЕМ пола куће,
двособан стан, до улице,
центар, са гаражом,
25.000. 320-397, 065/401-
04-56. (200005)

ЛЕПА већа кућа на
Котежу или део куће.
062/193-82-55. (200006)

БЕЛА стена, викендица,
зидана, спратна, 50 м2,
8.000. „Премиер”,
063/800-44-30. (200009)
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ЦЕНТАР, новија
комфорна кућа с
локалима, гаража.
062/830-10-73. (200010)

ПРОДАЈЕМ кућу 130 м2,
14 ари, Војловица.
063/778-48-35. (200022)

КУЋА на Стрелишту, две
стамбене јединице, котао
на гас, 24 кв. Тел. 060/500-
90-12, 063/259-673.
(20096)

ВОЈЛОВИЦА, 120 м2,
старија кућа, 14 ари,
29.000, договор. 060/396-
16-63. (200106)

КУЋА 120 м2, с локалом,
С. Саве 141, 1/1, 27.000
евра. 061/269-82-13.
(200117)

ПЛАЦ, Караула, 34 ара +
500 м2, кућа 65.000.
061/269-82-13. (200117)

ПЛАЦ, Караула, 10 ари,
20.000 евра. Рибарска.
061/269-82-13. (200117)

ПРОДАЈЕМ њиву у селу
44 ара, дозвољена градња.
064/256-35-40. (200122)

ХИТНО повољно продајем
мању кућу у Панчеву. Тел.
064/928-90-38. (20133)

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац, Ново Село, 15 ари,
400 евра/ар. 064/195-15-
65. (200139)

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

ПРОДАЈЕМ плац на
Новосељанском путу, на
излазу из Панчева, преко
пута „Белог нарциса”, 8
ари, 30 х 27, има воду.
063/225-996. (20097)

ПРОДАЈЕМ пола куће 87
м2, Моше Пијаде 17.
Старчево. 063/889-82-11.
(200077)

ЛЕГАЛИЗОВАНА кућа са
7 ари плаца. 060/737-37-
67. (200083)

ПРОДАЈЕМ кућу у
Омољици, са 5 ари плаца,
усељиву. 064/267-54-42.
(200025)

ХИТНО, Јабучки пут, 220
м2, 26 ари, до пута.
064/069-14-54. (200027)

ПРОДАЈЕМ кућу 100 м2,
Тесла, 3 ара. 064/387-84-
70. (200061)

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

ЦЕНТАР, улични део
куће, 63 м2, реновирано,
30.000. Власник. 063/722-
31-93. (200057)

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

ПРОДАЈЕМ кућу,
Козарачка 10, Стара
Миса. 063/193-27-19.
(200062)

ПРОДАЈЕМ кућу,
Максима Горког, 200 м2,
3,8 ари. 063/301-360.
(20063)

ПЛАЦ 12, 7 и 5 ари,
Новосељански пут, врло
повољно. 066/385-289. 

ВИКЕНДИЦА, 100 м2, на
продају на Девојачком
бунару, могућа
компензација и одложено
плаћање. 061/622-18-37.
(4616)

ПРОДАЈЕМ плац
Пелистерска улица, нова
Миса, 5,5 ари, 12.000
евра. 062/634-008.
(20144)

ВОЈЛОВИЦА, 88, 7,8 ари,
29.000, 7. јула, ПР, 36,
18.500. „Милка М”,
063/744-28-66. (200154)

ОМОЉИЦА, 48 + 52, 4,67,

17.000, Долово, одилчна

164+110, 17 ари, 21.000.

„Милка М”, 063/744-28-

66. (200154)

ПРОДАЈЕМ плац,

Баваништански пут,

струја и вода код плаца.

061/163-83-60. (200147)

ЕКСТРА хитно озбиљној
породици потребна
дворишна условна кућа за
становање, одржавање и
плац 5 ари продајем у
Кумодражу, Београд. Тел:
062/888-58-75 и 066/905-
59-98. (СМС)

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

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

НОВА Миса, 40 м2, 16.500,
II, поткровље, 55, 22.000.
063/377-835. (197583)

ТЕСЛА, трособан, 80 м2, са
терасама, ЦГ, IV. 063/770-
45-55, 331-079. (196986)

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

ТЕСЛА, дуплекс, 60 + 30
м2, ТА, 44.000 евра,
договор. 064/112-40-78.
(1908392)

ПРОДАЈЕМ стан 84 м2, на
Котежу 2, без посредника.
065/398-98-99. (198428)

Ј Е Д Н О И П О С О Б А Н ,
Стрелиште, 39 м2,
власник, ВП, ЦГ, усељив,
21.000 евра. 063/774-27-
26. (4613)

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

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

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

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

ЦЕНТАР, Кеј Радоја
Дакића, двособан стан с
даљинским грејањем,
лифтом и прелепим
погледом на Тамиш.
063/786-98-86. (199310)

СОДАРА, продајем
двособан стан 63 м2. Тел.
060/312-71-24. (199595)

ПРОДЈЕМ дуплекс, 39 м2,
дворишни, центар + 17 м2

пословног простора,
36.000. 064/186-50-87.
(199606)

СТАН на Тесли, трособан,
68 м2, две терасе, подрум,
33.000 евра. 064/158-94-
28. (199609)

СТАН на продају на новој
Миси од 60 м2, ниско
приземље, интернет,
паркинг, укњижен,
власник, 37.000 евра,
хитно. 063/756-15-82.
(199618)

ПРОДАЈЕМ стан 58 м2,
строги центар, Вука
Караџића 6, VI спрат.
064/651-17-78. (199626)

ПРОДАЈЕМ стан,
двособан, на Содари,
власник. 064/206-50-81.
(199631)

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

ПРОДАЈЕМ стан на
Содари, трособан, први
спрат, 74 м2. Тел. 064/616-
47-67. (199642)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, 33 м2, на Стрелишту,
Косте Абрашевића 14, V
спрат. 065/351-20-98.
(199638)

П Р О Д А Ј Е М
једноипособан стан, 47 м2,
Котеж 2. 063/844-39-44.
(199639)

М Е Њ А М / П Р О Д А Ј Е М
двособан, 53 м2, Котеж 1,
за мањи једнособан,
власник. 061/164-53-41.
(199644)

КОТЕЖ 2, Кикиндска 7,
трособан као
четворособан, 74 м2, може
замена за мањи, два
лифта, одржавање зграде
без учешћа станара. Тел.
013/317-056, 063/247-617.
(199656)

ПРОДАЈЕМ стан на Тесли,
41 м2, I спрат, сређен,
власник. 063/320-816.
(199674)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан 61 м2, велико
двориште, гаража,
укњижен. 064/938-41-99.
(199719)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, 26 м2, Содара, цена
18.900 евра. Тел. 066/908-
60-49. (199727)

НА ПРОДАЈУ стан у
центру са грејањем, од 45
м2. 069/217-28-60.
(199761)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, 30 м2, на Стрелишту.
Тел. 064/440-33-80,
063/892-38-30. (199763)

МАРГИТА, 52 м2, први
спрат, намештен,
новоградња, укњижен,
власник. 063/449-798.
(199702)

ЦЕНТАР, 47 м2 + гаража,
други спрат, новоградња,
лифт, ЦГ, власник.
063/757-47-50. (199702)

НОВА Миса, стан 47 м2 и
стан 52 м2, Бококоторска,
код школе. 062/485-502.
(199695)

ПРОДАЈЕМ стан у центру,
први спрат, 51 м2, 38.000
евра. 063/802-72-83.
(199687)

ПРОДАЈЕМ двособан,
центар, други спрат, ЦГ,
плин плус гаража,
повољно. 064/532-05-22.
(199738)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачком хотелу,
власник, без посредника.
065/681-32-17. (199792)

ПРОДАЈЕМ стан,
Карађорђева 15, Панчево,
101 м2, први спрат.
Контакт 063/334-430.
(199794)

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

ПРОДАЈЕМ стан, 75 м2, са
двориштем, 1/1, договор.
Тел. 061/721-12-56.
(199797)

СОДАРА, једнособан, 40
м2, III, 22.500, двособан,
VI, ЦГ, 28.000 и трособан,
I, ЦГ, 46.000. „Лајф”, 317-
634, 061/662-91-48.
(199829)

ГОРЊИ град, нов, леп, 63
м2, II, договор, близу
центра, дворишни, 14.000.
„Лајф”, 317-634, 061/662-
91-48. (199829)

СОДРА, војне зграде,
одличан двоипособан, III,
ЦГ, 50.000, салонски, 116,
67.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (199829)

ЦЕНТАР, америчке,
сређен мањи двособан, V,
42.000; Содара
једнособан, X, за
сређивање, 18.000.
„Лајф”, 317-634, 061/662-
91-48. (199829)

ЈЕДНОИПОСОБАН, Тесла
43 м2, изузетан, 26.000;
Содара, 38 м2, 24.500,
Миса, 23.000. „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(199810)

ТРОСОБНИ, хитно,
Стрелиште, 63 м2, I,
32.000, Котеж 80 м2,
39.000; Содара, 35.000.
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (199810)

ЈЕДНОСОБНИ, центар, 26
м2, леп, 18.000, Миса,
17.000, 38 м2, Стрелиште,
17.000. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (199810)

ТЕСЛА, 24 м2, једнособан,
полунамештен, 17.000; 40
м2, II, 23.000; 53 м2, ЕГ,
28.000. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (199810)

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

П Р О Д А Ј Е М / М Е Њ А М
двособан, Котеж 2.
069/226-28-54, 064/317-
70-430. (199832)

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

ПРОДАЈЕМ стан на Тесли,
једнособан, први спрат,
ЦГ, власник. Тел. 064/800-
36-53. (199851)

КОТЕЖ 1, мањи двособан,
одмах усељив, III, ЦГ,
договор. 060/300-61-17.
(199854)

ТЕСЛА 50 м2, близу
„Авива”, ЦГ, високо
приземље, комплетно
сређен, 40.000 евра.
064/514-05-06. (199585)

П Р О Д А Ј Е М / М Е Њ А М
стан, Котеж 1, 43 м2, ТА,
сопствено двориште.
064/367-96-96. (199866)

ЈЕДНОСОБАН, 44 + 6 м2,
В. булевар, одличан,
усељив одмах. 345-534,
064/246-05-71. (199873)

ТЕСЛА, кућа, две
стамбене јединице, 4 ара,
сређена, може замена.
064/218-15-72. (199883)

ТЕСЛА, двособан, 56 м2,
високо приземље, ТА,
двосмерно оријентисан,
застакљена тераса,
комплетно реновиран,
укњижен, власник, без
посредника, 38.000,
договор. 064/682-45-56.
(199885)

КОПАОНИК, апартмани у
сивој фази или кључ у
руке, може замена.
060/312-90-00. (199899)

КОТЕЖ 2, двособан, 51 м2,
приземље, укњижен,
одмах усељив. 063/166-
43-48. (199903)

ПРОДАЈЕМ укњижен стан
на Стрелишту, 53 м2, без
поседника. 064/495-48-63.
(1999914)

ПЕНЗИОНЕРИ, купујем
стан с вашим
плодоужитком, исплата
одмах. 060/332-05-92.
(199934)

СОДАРА, једноипособан,
46 м2, леп, усељив, тераса,
30.000, договор. 064/866-
23-52, 061/336-69-99.
(199915)

СТАН, продајем, М.
Горког, реновиран, вреди
погледати, радио за себе.
Хитно. 065/551-17-22.
(199918)

ЦЕНТАР, двособан стан,
комплетно реновиран, III
спрат, 65 м2, 700
евра/квадрат, вреди
погледати. 063/313-057.
(199927)

ПРОДАЈЕМ изузетан
двоетажни апартман 120
м2, I, ЦГ, две терасе,
гаража, Нови свет. У
новом мини-нсељу с
предивним зеленилом,
власник. 060/332-05-92.
(1999934)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
46 м2, ВП, тераса, 27.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (199936)
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М. ГОРКОГ, дворишни,
реновиран, 35 м2, 16.500.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (199936)

МИСА, дуплекс,
двоипособан, тераса, II,
58 м2, 21.000. „Мустанг”,
062/226-901. (199936)

ТЕСЛА, двособан, II, 50
м2, ТА, тераса, 26.000.
„Мустанг”,  062/226-901.
(199936)

ТЕСЛА, двособан, 54 м2 +
Т, I, ТА, добар, сређен,
31.000. „Мустанг”,
062/226-901. (199936)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
71 м2, II, леп, ЦГ. 34.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (199936)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 м2, I, ТА, 26.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (199936)

СТРЕЛИШТЕ, двоипособан,
ЦГ, 57 м2, I, перфектан,
35.000. „Мустанг”,
062/226-901. (199936)

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

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

ТЕСЛА, једноипособан, 47
м2, III, ТА, 24.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (199957)

СОДАРА, двособан, 54 м2, I,
ЦГ, потпуно сређен, 33.000,
договор. „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (199957)

ШИРИ центар, двособан,
52 м2, ВП, ТА, усељив,
27.000, договор. „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(199957)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
58 м2, ВП, ЦГ, реновиран,
усељив, 30.000. „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(199957)

ТЕСЛА, једнособан, 29 м2,
X, ЦГ, усељив, 16.000.
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (199957)

ПРОДАЈЕМ, Котеж 2,
двособан, IV спрат, 62 м2,
хитно. 064/570-65-12.
(199949)

ПРОДАЈЕМ стан,  53 м2,
центар, етажно грејање,
ПВЦ столарија. 061/601-
25-95. (199967)

К А Р А Ђ О Р Ђ Е В А ,
једнособан, 44, договор,
двособан, 55, 35.000,
дворишни, 12.000.
„Јанковић”, 348-025.
(199995)

КОТЕЖ 1, двособан, 59,
32.000, Тесла, двособан, I,
TA, 27.000. „Јанковић”,
348-025. (199995)

С Т Р Е Л И Ш Т Е ,
двоипособан, ЦГ, 32.000;
Котеж 2, двособан, 59,
30.000. „Јанковић”, 348-
025. (199995)

НОВА Миса, трособан, I,
72 м2, ЦГ, усељив, 36.500.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (200009)

ТЕСЛА, двособан, ВПР, 61
м2, ЦГ, 33.000, усељив.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (200009)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
54 м2, ЦГ, III, VI, 26.000.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (200009)

КОТЕЖ 1, двособан, III,
59 м2, ЦГ, усељив, 32.000.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (200009)

КОТЕЖ 2, троипособан,
VI, 80 м2, ЦГ, 39.000.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (200009)

ТЕСЛА, двособан, III, 54
м2, ТА; две терасе, 29.500.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (200009)

КОТЕЖ 1, двособан стан,
Вршачка улица, 30.000
евра. 063/372-124. (р)

КОТЕЖ 2, лукс сређен
једноипособан, VI,49 м2,
32.000, двособан, 52 м2, I,
37.000. „Кров”, 060/683-
10-64. (199968)

СТРОГИ центар, сређен,
двособан, 52 м2, III,
40.000. „Кров”, 060/683-
10-64, 373-496. (199968)

КОТЕЖ 2, једнособан, 37
м2, III, 24.000. „Кров”,
060/683-10-64. (199968)

ЦЕНТАР, двоипособан, 6
м2 , VII, (XII), двостран,
хитно, 43.000. „Кров”,
060/683-10-64. (199968)

ЦЕНТАР, четворособан,
123 м2, I, ЕГ, 70.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(199968)

СОДАРА, 48 м2, ЦГ, екстра
сређен, 34.000. 064/130-
38-29, власник. (200027)

П Р О Д А Ј Е М / М Е Њ А М
салонски стан, строги
центар, Б. Јовановића, 86
м2, I, ЦГ. 069/225-90-67.
(200070)

ПРОДАЈЕМ стан, 50 м2 +
тераса, на Тесли, I спрат.
064/140-70-87. (20007)

ХИТНО стан, 49 м2, с
помоћним објектима,
центар Качарева.
064/938-74-74, 013/602-
770. (200079)

ОДМАХ усељив трособан
стан, 78 м2, на Стрелишту,
продајем. 064/340-26-43.
(200081)

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

ПРОДАЈЕМ нов стан,
Тесла, IV спрат, 15.000
евра, хитно, повољно.
065/684-33-22, 062/160-
94-76. (4616)

КЕЈ, трособан, 84 м2 + 11
м2 терасе, I, ЦГ, 60.000,
договор. „Премиер”,
060/396-16-63, 063/800-
44-30. (199460)

СТРОГИ центар, 2,5, V,
продаја, замена за мањи,
доплата. 060/428-08-56.
(200093)

КОТЕЖ 2, једнособан, 33
м2, приземље, ЦГ, 20.000.
„Премиер”, 060/396-16-
63, 063/800-44-30.
(199460)

СОДАРА, двособан, 55 м2,
VII, ЦГ, 30.000, договор.
„Премиер”, 060/396-16-
63, 063/800-44-30.
(199460)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
54 м2, III, ЦГ, 25.000.
„Премиер”, 060/396-16-
63, 063/800-44-30.
(199460)

СТАН, 64 м2, Карађорђева
2-е, IV спрат, лифт, ЦГ,
двостран, укњижен,
власник. 061/152-51-77.
(200103)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 21
м2, III, TA, 20.000,
власник. 064/206-55-74,
362-027. (200106)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
трособан, 80 м2, VII, ЦГ,
35.000. 064/206-55-74,
362-027. (200106)

НА ПРОДАЈУ стан у
Банатском Брестовцу, 41
м2. 064/508-73-75.
(200106)

НОВА Миса, ниско
приземље, 100 м2, ЕГ,
25.000, први спрат, 100 м2,
ЕГ, 55.000. 063/102-63-30.
(200014)

ХИТНО, Содара, 64 м2, II
спрат, ЦГ, 39.000 са
гаражом. 064/565-11-36.
(200127)

ПРОДАЈЕМ стан, центар
Стрелишта, леп распоред,
двособан, мањи, договор.
065/866-26-81. (200140)

СТАНОВИ, новоградња,
од 78, 45 и 26 м2, добра
локација. 062/443-367.
(200148)

ПРОДАЈЕМ стан, 60 м2,
преко пута „Авива”,
реновиран, одличан,
власник. Тел. 063/109-78-
88. (200150)

КОТЕЖ 1, VIII, 45, 31.000,
Содара, I, 81, 40.000.
„Милка М”, 063/744-28-
66. (200154)

КОТЕЖ 2, 60, IX, 35.000,
Стрелиште, II 28.000.
„Милка М”, 063/744-28-
66. (200154)

ВОЈЛОВИЦА, 55, ПР,
15.500, 7. јула, 37, ПР,
14.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (200154)

ТЕСЛА, IV, 61, 38.000,
Котеж 1, ПР, 57, 32.000.
„Милка М”, 063/744-28-
66. (200154)

40 М2, 16 м фронт, 25.000,
Б а в а н и ш т а н с к и ,
Стрелиште, 58, 6,15 за
рушење. „Милка М”,
063/744-28-66. (200154)

СТРЕЛИШТЕ, VII, 52,
24.500, Котеж 2, XI, 39,
19.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (200154)

МИСА, ПР + ПК, одлична,
двориште, 35.000. „Милка
М”, 063/744-28-66.
(200154)

ОСЛОБОЂЕЊА 70,
четворособан 76 м2,
56.000, новоградња.
069/355-49-31. (СМС)

ОСЛОБОЂЕЊА 70,
двособан, дуплекс, 76 м2,
54.000, новоградња.
069/355-49-31. (СМС)

КУПУЈЕМ стан, кућу, део
куће за адаптацију.
064/218-15-72. 8199882)

КУПУЈЕМ једноипособан,
двособан стан у центру.
063/847-41-62. (199799)

КУПУЈЕМО двособан,
трособан стан, Котеж 2,
ЦГ, I–IV спрата. 060/683-
10-64. (199968)

ХИТНО купујемо стан око
40 м2. 060/683-10-64.
(199968)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”,
потребне некретнине све
локације, брза
реализација. 063/744-28-
66. (200154)

ПОВОЉНО издајем
двособан стан на Котежу
1. 062/807-79-27. (СМС)

ИЗДАЈЕМ канцелариски
простор 50 м2, Жарка
Зрењанина 11, договор.
Тел. 060/690-51-33. (СМС)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, у центру, ЦГ, 32 м2,
ненамештен,100 евра.
063/634-002. (СМС)

СОДАРА, двособан,
ненамештен стан за
издавање. Тел. 064/264-
05-14. (СМС)

КОТЕЖ 1, Војвођански
булевар, издајем на дужи
период двособан стан, III
спрат, полунамештен.
066/351-925. (199115)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан,
комфоран. 065/809-45-52,
065/225-01-77. (199126)

У САМАЧКОМ издајем
намештену гарсоњеру
самцу. 065/353-07-57.
(199127)

ТЕСЛА, двособан стан, ТА

пећ, празан, реновиран, I

спрат. 064/313-89-72.

(199175)

ИЗДАЈЕМ стан на
Стрелишту. 063/866-78-
03. (199219)

НАМЕШТЕН стан, 34 м2, у

близини превоза за

Београд, Котеж 1.

064/228-98-90. (199378)

ИЗДАЈЕМ намештену

гарсоњеру, у самачком

хотелу. 030/590-613,

063/807-01-13.

ИЗДАЈЕМ стан, 37 м2,
Котеж 1, ЦГ, приземље.
Тел. 060/315-72-74.
(199277)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Тесли. 063/118-30-40.
(199304)

ТРОСОБАН, строги
центар, други спрат,
телефон, клима, етажно
грејање, паркет. 064/280-
60-53. (199066)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Тесли. 063/118-30-40.
(199304)

КОТЕЖ 2, двособан, 60 м2,
I  спрат, на дуже, потпун
комфор. 063/784-72-80,
013/311-647. (199528)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Самачком
хотелу, трећи спрат, 70
евра + рачуни + депозит.
064/155-65-70. (199468)

ИЗДАЈЕМ једнособан
дворишни стан у ширем
центру града. Тел. 318-
796. (199616)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
у центру, на дужи период.
063/617-421. (199620)

ИЗДАЈЕМ намештен
дворишни стан, 30 м2,
шири центар. Тел.
065/335-12-73. (199621)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
ненамештен стан у
новоградњи, у центру града.
064/358-49-87. (199635)

ИЗДАЈЕМ ненамештену

кућу и гаражу на Котежу

1. 063/386-277. (199635)

ИЗДАЈЕМ намештену

собу за самца с употребом

купатила. 371-262.

(199637)

ИЗДАЈЕ се луксузно

опремљен (сауна, ђакузи),

намештен четворособан

стан у центру града за 400

евра. 063/386-354.

(199641)

ИЗДАЈЕМ намештен стан

самцима, самицама,

посебан улаз. Тел.

065/592-78-83, 013/370-

344. (199643)

ИЗДАЈЕМ два дворишна
комфорна једнособна
намештена стана
Стрелиште. Тел. 362-406,
064/218-83-45. (199645)

НАМЕШТЕН двоипособан
стан, Котеж 1, СББ, ЦГ,
телефон, клима. Тел.
063/803-14-86, 064/255-
86-79. (199651)

ИЗДАЈЕМ стан, двособан,
80 м2, на Миси.Тел. 371-
551, 065/829-41-91.
(199650)

ИЗДАЈЕМ стан у кући на
Стрелишту, све одвојено.
064/410-19-52, 064/301-
73-95. (199649)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
двособан стан, центар, ЦГ,
130 евра. Тел. 062/886-97-
15. (199647)

ИЗДАЈЕМ трособан и
једнособан стан у кући.
377-822. (199652)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,

Жарка Зрењанина 18-а, 48

м2, приземље. 063/195-93-

94. (199654)

ИЗДАЈЕМ једнособан

полунамештен стан у

центру. Тел. 318-235.

(199671)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,

издајем гарсоњеру,

одвојена бројила,

струјомер. Тел. 064/323-91-

58, 013/354-679. (199670)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Тесли, IV спрат, ТА.
064/651-12-21. (199660)

Г А Р С О Њ Е Р А ,
полунамештена, ТА, на
дужи период, 60 евра.
065/447-79-69. (199675)

ИЗДАЈЕ се стан, Котеж 2,
2,5 собе, празан, са
америчким плакарима.
060/031-50-14. (199686)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
гарсоњеру у Самачком
хотелу. 013/352-758,
063/882-90-22. (199688)

ГАРСОЊЕРА за издавање
код Спортског центра.
064/436-85-26. (199692)

ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан на Котежу 2,
ЦГ, 44 м2. 063/836-70-61.
(199705)

ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан, ЦГ, на
Стрелишту, поред „Амига”.
069/405-40-66. (199705)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан на Котежу 1,
ненамештен. Тел.
065/386-46-20. (199708)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
двособан стан, Котеж 1,
ТА грејање. 064/458-28-
81. (199800)

САМЦИМА, самицама
или ученицима издајем
намештен дворишни стан.
Тел. 064/160-46-39,
013/333-517. (199803)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 2,
2,5, ЦГ, на дуже, сређен.
063/895-83-05. (199806)

ИЗДАЈЕМ стан, Тесла,
двособан, ЦГ, сређен, на дуже.
060/095-83-05. (199806)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
на Котежу 1. 064/254-70-
04. (199809)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 2,
спрат куће, 75 м2.
065/250-39-56. (199812)

ИЗДАЈЕ се једнособан
намештен стан, Тесла.
Тел. 069/507-08-88,
069/102-77-03. (199813)
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ДВОСОБАН ненамештен
52 м2, дворишни стан, ТА,
Жарка Зрењанина.
064/157-56-96, 060/355-
28-80. (199817)

ИЗДАЈЕМ мањи
једнособан намештен стан
са централним грејањем,
Котеж 1. Тел. 060/804-69-
13. (199822)

ИЗДАЈЕМ стан, новоградња,
40 м2, ЦГ, телефон,
интернет. Тел. 313-576,
064/582-22-85. (199827)

НАМЕШТЕНА гарсоњера
за издавање. 063/897-21-
73. (199830)

ДВОСОБАН стан за
издавање. 064/145-47-48,
061/175-00-15. (199830)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту,
полунамештен. Тел.
063/322-006. (199837)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, 45 м2, Јастребачка
13, Миса, иза „Давида”.
064/354-69-49. (199843)

ИЗДАЈЕМ дворишни
трособан празан стан,
четворочланој породици.
064/224-12-60. (199850)

ИЗДАЈЕМ засебан део
куће, може и за раднике.
251-37-83. (199855)

ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан на Тесли, II, ЦГ, лифт.
252-20-12. (199858)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, киндер зграда,
С т р е л и ш т е ,
полунамештен, близу
Стоматолошког. 064/307-
63-93. (199717)

ИЗДАЈЕМ стан, мања кућа, у
посебном дивном дворишту.
Рибарска улица 110. Тел.
060/337-70-46. (199724)

ИЗДАЈЕМ двособан,
ненамештен стан, 45 м2,
гас, клима, СББ, WI-FI,
нова Миса. 373-369,
069/250-91-76. (199140)

ИЗДАЈЕМ нов намештен
стан у центру. 064/125-23-
22, 062/863-76-72. (199730)

ИЗДАЈЕМ стан у приземљу
кућа, Стрелиште, посебан
улаз и струја. 064/177-19-
81. (199732)

ИЗДАЈЕМ стамбени
простор, 70 м2, код
Стоматолошког. 064/807-57-
01, 060/367-27-50. (199730)

ГАРСОЊЕРУ већу
комплетно намештену
издајем, клима, КТВ,
интернет, близу центра.
065/870-27-00. (199741)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан на Тесли, ТА пећ, 38
м2. Тел. 063/825-40-28,
064/875-54-59. (199747)

ИЗДАЈЕМ намештен
јееднособан стан, на дуже
време, може и ученицима,
Стрелиште, ЦГ. Депозит.
064/131-44-67. (199754)

МАЊИ стан за издавање,
Дринска 3, Содара. 347-
832. (199762)

И З У Н А Ј М Љ У Ј Е М
једноипособан стан, врло
функционалан, три собе,
мале комуналије.
064/438-12-35. (199762)

САМАЧКИ, издајем
г а р с о њ е р у ,
полунамештену или
намештену. Тел. 061/150-
07-00. (199771)

НА СТРЕЛИШТУ, издајем
д в о и п о с о б а н
полунамештен стан. Тел.
313-583. (199769)

ИЗДАЈЕМ празан стан у
поткровљу, нова Миса.
064/327-60-75. (199768)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Самачком.
Тел. 066/618-81-44.
(199767)

СТАНОВИ за издавање, С.
Саве. 064/668-87-38.
(199772)

ИЗДАЈЕМ празан
једнособан стан на
Содари, ЦГ, клима. 341-
348. (199774)

ИЗДАЈЕМ двособан
ненамештен стан, први
спрат, Содара. 066/332-
236. (199777)

ИЗДАЈЕМ празан
двособан стан у центру.
Тел. 252-00-83. (199783)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, Тесла. 063/751-42-
92. (199785)

ИЗДАЈЕМ празан
једнособан стан, ЦГ,
Стрелиште. 063/193-63-
98. (199790)

ЈЕДНОСОБАН, М. П.
Аласа, други спрат,
грејање, клима,
кабловска, 100 евра.
064/850-70-46. (199876)

ИЗДАЈЕМО собу са
централним грејањем,
употреба кухиње с
трпезаријом и купатила,
Стрелиште. 062/829-16-
28, 066/174-241. (199886)

ИЗДАЈЕМ кућу с
д в о р и ш т е м ,
Новосељнаски пут.
062/892-46-50. (199902)

ИЗДАЈЕМ једнособан
дворишни стан,
реновиран и намештен,
Баваништански пут код
семафора. 064/323-92-53.
(19909)

ГАРСОЊЕРА, 30 м2, други
српат, ЦГ, ненамештен,
Котеж 1, повољно.
062/445-027. (200091)

ИЗДАЈЕМ двособан
празан стан, Котеж 1,
клима. 062/871-06-52.
(200090)

ИЗДАЈЕМ празан
трособан стан у новој
кући. 064/130-36-02.
(200085)

ИЗДАЈЕМ стан на
Стрелишту, 55 м2. Тел.
060/551-17-20. (199918)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан, пепељарине зграде,
ТА. 064/665-89-64.
(199928)

БЕСПЛАТНО собу,
кухињу, купатило издајем
станарки у Иванову.
064/372-94-71. (199932)

ИЗДАЈЕМ трособан стан,
Маргита, М. Пупина 28.
064/155-97-61. (199954)

ИЗДАЈЕМ стан на дуже
време, Котеж 1, ЦГ,
клима, намештен и стан
на Стрелишту, ЦГ, празан,
код „Авива”, повољно.
064/137-63-19. (199929)

ИЗДАЈЕМ празан стан, 45 м2,
Цг, Котеж 2, цена 70 евра.
063/811-96-01. (199966)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, Котеж 1, са
централним грејањем.
063/820-90-82. (199940)

ИЗДАЈЕМ једнособан, 35
м2, ненамештен стан,
Маргита, Матије Гупца.
060/370-03-37. (199972)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
са гаражом у Кутковој
згради на Тесли, Ул. кнеза
Михаила Обреновића.
063/389-971. (199969)

ИЗДАЈЕМ на Котежу
двособан намештен стан.
063/735-00-40. (199971)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру
Панчева. 060/040-48-11.
(19974)

ИЗДАЈЕМ кућу код хотела
„Тамиш”, пословно-
стамбене намене.
062/347-667. (199979)

ИЗДАЈЕМ комфоран
трособан стан у центру
града. Тел. 063/195-02-63.
(200016)

СТАН двособан,
намештен, приземље,
кућа, башта, близу школе,
пијаце, аутобуске.
061/225-16-43. (1999986)

ИЗДАЈЕМ комплетно
намештену гарсоњеру у
строгом центру, клима,
ЦГ, интерфон. Тел.
061/670-55-87. (199987)

ИЗДАЈЕМ намештен стан.
013/341-571, 065/440-97-
00. (199999)

НАМЕШТЕН једнособан,
кабловска, паркинг, шири
центар, повољно. 063/809-
34-18. (200008)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
потпуно реновиран лукс стан,
40 м2, Тесла, код „Авива”, I
спрат, ЦГ, изузетан. 063/263-
912. (200071)

Д В О И П О С О Б А Н
ненамештен стан у
центру, ЦГ, 56 м2, издајем.
013/354-565. (200031)

ГАРСОЊЕРА у Самачком,
17 м2. Тел. 013/367-043,
звати после 17 сати.
(200036)

СТАН дворишни, 30 м2, за
издавање. 063/898-53-08.
(200039)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Тесли. Тел. 013/236-72-
85. (200042)

ИЗДАЈЕМ мањи намештен
стан на Тесли код „Авива”,
у заједничком дворишту,
80 евра. 064/595-98-01.
(200044)

ИЗДАЈЕМ једнособан,
празан стан, II, ЦГ, на
Стрелишту. 062/871-58-
25. (200045)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру са ЦГ, кабловском,
интернетом у центру.
063/118-22-09. (200059)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан, Содара, 80 м2,
високо приземље са
централним грејањем.
063/650-062. (200109)

ПОВОЉНО издајем
једнособан стан, питати
371-518, 060/013-49-52.
(200112)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли.
064/355-39-69. (200111)

ИЗДАЈЕМ једноипособан,
ТА, центар. 013/234-74-
22. (200110)

ИЗДАЈЕМ двособан празан
стан, Тесла, 54 м2, ЦГ. Тел.
063/261-732. (200118)

СТАН, рафинеријине
зграде, 46 м2, намештен,
ЦГ, кабловска, издајем.
063/281-464. (200119)

ИЗДАЈЕМ двособан
комфоран стан,
ненамештен, Стрелиште.
066/209-400. (200131)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
намештен, Содара.
064/932-60-79. (200136)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Тесли са ЦГ.
064/280-60-36. (200141)

ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан на
Стрелишту. 063/729-07-
74. (200142)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, ВПР, ЦГ,
Стрелиште. 066/036-008.
(200137)

Н А М Е Ш Т Е Н
једноипособан стан, 38 м2,
новоградња, клима, код
хотела, 80 евра. 064/122-
48-07. (200151)

ИЗДАЈЕМ мањи двособан
намештен стан на Котежу
2. Тел. 011/397-23-86,
064/382-61-63. (200153)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
клима, грејање. 063/808-
40-63, 061/613-39-13,
064/118-38-79. (4616)

ПРОДАЈЕМ локал,
радионицу, 84 м2, у Моше
Пијаде, до пута. 064/255-
87-37. (198690)

ПРОДАЈЕМ пословно
стамбени простор 300 м2, на
плацу 3 ара, Димитрија
Туцовића 80, цена по договору.
069/646-279.(198597)

ИЗДАЈЕМ радионицу,
магацин, 52 м2, 10 х 5 х 3 м.
064/022-96-60. (199467)

ИЗДАЈЕМ локал, 45 м2, у
центру Панчева. 064/122-
45-92. (198638)

ИЗДАЈЕМ хладњачу за
воће, поврће, 570 м2,
Панчево. 065/800-90-04.
(198570)

ПРОДАЈЕМ локал 25 м2, у
центру, повољно. Тел.
063/263-025. (198084)

ИЗДАЈЕМ локал, 63 + 38,
угао Карађорђеве и Змај
Јовине. 069/172-91-75.
(199292)

ИЗДАЈЕМ пекару с
ивентаром у раду, угао
Карађорђеве и Змај
Јовине. 069/172-21-75.
(199292)

ЦЕНТАР, 14 м2, издавање,
бувљак, 45 м2, 12 м2.
063/240-817. (199320)

ЛОКАЛ за издавање, 21 м2,
Браће Јовановића. Тел.
333-811. (199596)

ИЗДАЈЕМ потпуно
опремљен локал за
фризере, клима, грејање.
064/329-37-39, 013/304-
506. (199658)

ИЗДАЈЕМ локал 80 м2, на
спрату. 063/226-148.
(199711)

ИЗДАЈЕМ локал 45 м2,
клима, централно грејање,
у центру Панчева, 250 евра.
060/333-52-60. (199838)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локале у центру Стрелишта,
од 39 и 81 м2. Тел. 064/267-
71-74. (199838)

ИЗДАЈЕМ локал стадион
„Динамо”, 20 м2, 70 евра.
063/354-221. (199841)

ИЗДАЈЕМ пословно-
канцеларијски простор, 35
м2, В. Р. Путника 2-а, 110
евра. 063/341-871. (199847)

ИЗДАЈЕМ локал 23 м2,
Лава Толстоја, близу
пијаце. Телефон, грејање.
333-058. (199725)

ПРОДАЈЕМ лукс локал 96
м2, центар, 95.000 евра.
064/329-48-40. (199786)

ИЗДАЈЕМ 100 м2

магацинског, пословног,
стамбеног простора,
Јабучки пут. 064/119-14-
22, 060/348-19-88.
(199908)

ПРОДАЈЕМ киоск на
главној аутобуској
станици, 2.500 евра.
061/156-26-00. (199879)

ИЗДАЈЕМ локал 30 м2, у
центру. 060/312-90-00.
(199890)

ИЗДАЈЕМ локал 32 м2,
угао Светог Саве и Браће
Јовановића 59. 065/891-
94-49. 

ПРОДАЈЕМ разрађен
киоск у центру града.
060/037-73-51. (199961)

ИЗДАЈЕМ локал код Зелене
пијаце, близу три школе.
060/351-03-56. (199989)

ИЗДАЈЕМ фризерско-
козметички салон,
опремљен. Немањина 8.
064/201-18-39. (199976)

ИЗДАЈЕМ локале 38 и 25
м2, одвојено или заједно,
плато Зелене пијаце.
063/224-362. (200017)

ИЗДАЈЕМ локал у центру.
063/725-71-70. (100084)

КАНЦЕЛАРИЈУ, 20 м2,
Његошева 1-а, продајем
повољно. 063/250-971. (20099)

ПОВОЉНО продајем
канцеларију од 16 м2, у
Његошевој 1-а. 063/700-
10-91. (200099)

ИЗДАЈЕМ магацински
простор код старог
бувљака, бесплатна услуга
виљушкара и обезбеђење.
064/595-98-01. (200044)

ИЗДАЈЕМ локал,
Стрелиште, 18 м2, и
К а р а ђ о р ђ е в а ,
канцеларија, намештена.
063/173-64-93. (200065)

ПРОДАЈЕМ локал 20 м2,
приземље, Змај Јовина 5.
Тел. 063/346-705. (200046)

ИЗДАЈЕМ локал из два
нивоа, приземље, 40 м2,
спрат 90, бивша пекара
„Тара”, Војводе Путника
29. 063/278-250.

ИЗДАЈЕМ локале 12 м2 и
25 м2, у дворишту Војводе
Путника 29. 063/278-250.

ИЗДАЈЕМ канцеларијски
простор 25 м2, у
дворишту, Војводе
Путника 29. 063/278-250.

ИЗДАЈЕМ локал 53 м2,
Милоша Обреновића 53,
нова зграда преко пута
„Плинаре”. 063/278-250.

ИЗДАЈЕМ више
канцеларијских простора,
АЦ „Звезда”, Стевана
Шупљикца 88. 063/278-
250.

ИЗДАЈЕМ Технички
преглед АЦ „Звезда”,
Стевана Шупљикца 88.
063/278-250.

ПОТРЕБНИ млади и
амбицизни радници за рад
на терену. 062/825-27-25.
(199336)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребне раднице
у кухињи и на роштиљу.
063/897-55-04. (199667)

ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребне раднице.
062/339-279. (199852)

ПЕРИОНИЦИ потребан
радник са искуством.
063/865-27-76. (199862)

ПОТРЕБАН мушко-
женски фризер. 064/503-
68-75. Биљана. (199911)

ПОТРЕБНА девојка са
искуством за рад у цвећари.
063/757-47-50. (199931)

ПОТРЕБНА радница за
прехрамбену продавницу.
062/158-20-02. (199938)

ПОТРЕБНА девојка за
посао конобара. 060/131-
13-43. (199952)

ПОТРЕБАН радник за
аутоперионицу, пожељно
искуство. 062/882-11-30.
(199960)

ЗТР „Foody”, Моше Пијаде
78, Панчево, потребан
кувар са искуством.
063/763-55-77. (200021)

СПЛАВУ ресторану
„Какаду” потребан
помоћни радник у
кухињи. Тел. 060/525-79-
91. (200038)

Н О В О О Т В О Р Е Н О М
салону намештаја
потребан продавац,
монтер, са искуством.
Тел. 060/645-91-43, од 13
до 17 сати.

ПИЦЕРИЈИ потребни
пица-мајстори. 063/868-
54-44. (200055)

ПОТРЕБНЕ раднице са
искуством у шивењу на
равној машини. Тел.
063/330-335. (200082)

ПОТРЕБНЕ раднице са
искуством у шивењу на
ендлерици и ибердеку.
Тел. 063/330-335.
(200088)

ИЗДАЈЕМ фризерска два
радна места. 013/347-453.
(200134)

ШЉУНАК, песак сејанац,
одвоз шута малим и
великим кипером.
064/664-85-31, 013/342-
338. (СМС)

КОШЕЊЕ траве,
орезивање ограда,
постављање травног
бусена, одржавање
зелених површина.
064/943-51-38. (СМС)

Х И Д Р О И З О Л А Ц И Ј А
Панчево, машински
сечемо влажне зидове,
гаранција. 060/691-01-13.
(198600)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и
каљавих пећи. 063/155-
85-95. (198725)

МАСЕРКА, масажа целог
тела, парцијална масажа.
Тел. 062/817-17-31.
(197944)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабина,
бојлера, славина, котлића.
063/836-84-76.(197662)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета,
разводних табли,
индикатора, инсталација.
Мића, 064/310-44-88.
(198278)

ПОВОЉАН сервис и
уградња клима уређаја.
0 6 4 / 3 4 2 - 6 8 - 4 2 ,
Александар. (198484)

СПРЕМАМ, чистим
станове и куће, ако вам
треба, позовите. 064/278-
71-20. (199187)
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РЕНОВИРАЊЕ кровова,
зидање, кречење,
малтерисање, демит
фасаде, радимо повољно.
063/865-80-49. (199138)

Е Л Е К Т Р И Ч А Р ,
е л е к т р о и н с т а л а ц и ј е ,
разводне табле,
индикатори, бојлери,
шпорети. Саша, 064/130-
44-90. (199358)

ТРАЖИМ посао код старе
покретне особе. Жена без
обавеза с радним
искуством. 064/494-05-73.
(199494)

СЗР „Маки”, паркет,
постављање, хобловање,
полирање и лакирање.
Мајстори из Дебељаче.
063/822-94-82, 063/856-
45-31. (198581)

РАДИМО све физичке
послове: рушења, ископи,
кошење траве, обарање
стабала, шут, итд.
064/122-69-78. (199617)

МИЋА из Црепаје
поправља ваше косачице.
Тел. 061/804-01-77.
(199607)

ЗИДАР тражи посао, зидање,
малтерисање, бетонирање,
претресање крова. 064/337-
18-97. (199614)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
послови, гипсани радови,
фасаде, изолације,
поправке кровова,
повољно. 060/037-22-47,
061/148-47-80. (199613)

КОШЕЊЕ траве, корова,
рашчишћавање плацева,
бетонирање, одношење
непотребних ствари, итд.
060/035-47-40. (199617)

КЕРАМИЧАР, припрема и
постављање свих врста
керамичких плочица,
повољно. 063/744-08-24.
(199622)

Д И Г И Т А Л И З А Ц И Ј А
вашег телевизора,
постављање ТВ и
сателитских антена.
063/186-32-39. (199624)

РОЛЕТНЕ, комарници,
АЛУ и ПВЦ столарија,
уграђујем, поправљам.
063/820-70-39. (199636)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало, најповољније.
065/361-13-13. (199648)

ИЗНОШЕЊЕ шута,
ствари, рушење кућа,
бетонирање, копање,
чишћење дворишта.
061/623-52-63. (199655)

МОЛЕРАЈ, фасаде,
столарија, гипс, обраде
око прозора, на рате.
063/893-39-94. (199677)

Н А Д С Т Р Е Ш Н И Ц Е ,
терасе, капије, ограде,
веранде, гараже, тражим
посао. Тел. 312-408,
064/926-59-43. (199680)

ЧАСОВИ, основе
е л е к т р о т е х н и к е ,
професор са искуством.
062/801-97-58. (199700)

МОЛЕРСКИ радови,
глетовање, фарбање
столарије. Павел,
063/809-66-61, 013/660-
092. (199706)

АЛУ и ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, уграђујем,
поправљам. 064/181-25-
00. (199709)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-77-
64. (199712)

АУТОМЕХАНИЧАР тражи
посао, трап, кочнице,
замена ламеле, генерална
мотора. 065/684-33-31.
(200087)

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање и
нега болесника. 063/737-
59-60. (199804)

ХАРМОНИКАШ свира све
врсте малих весеља, нон-
стоп. 064/320-85-47.
(199823)

СПРЕМАЊЕ кућа, станова,
пословних простора. Тел.
063/761-11-89, 064/495-
31-68. (199844)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка,
израда инсталација, ТА
пећи, бојлера,
најјефтиније у граду.
063/804-57-99. (199846)

КОШЕЊЕ, крчење, сечење
дрвећа, вађење пањева,
фрезирање, сејање траве.
062/826-64-38. (199861)

ЧУВАМ и негујем старе и
болесне, помоћ у кући.
065/555-13-76. (199788)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
одгушење канализације,
нова купатила, замена,
поправке одмах. 331-657,
064/495-77-59. (199734)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846. (199739)

УНОШЕЊЕ, угањ, пелет,
дрва и цепање. 064/163-
56-47. (199741)

ПАРКЕТ и ламинат,
поставка, хобловање и
лакирање. 061/314-90-18,
601-892. (199752)

ДОЖИВОТНО бих чувала
(може и издржавање)
стару особу без
наследника, за
некретнину. 065/555-13-
76. (199788)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
фасаде, поправка кровова.
Тел. 064/866-25-76,
066/944-55-90. (199875)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим
кипером до два кубика.
065/334-23-38. (199901)

СЕРВИСИРАЊЕ и допуна
климе, брзо и ефикасно.
Тел. 064/520-48-80. (р)

М А Т Е М А Т И К А ,
поправни, часови за
основце и средњошколце.
061/360-49-74. (199867)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка,
израда инсталација,
бојлери, купатила, сервис
клима, ТА. 061/132-85-43.
(199919)

АУТО-КЛИМЕ, пуњење
новом дигиталном
машином, уље, УВ боја.
063/248-734, 013/366-006.
(199925)

ПЕДИКИР, бесплатан
долазак на позив на вашу
адресу. 060/366-00-63,
013/366-006. (199235)

ФРИЖИДЕРЕ, замрзиваче,
климе, поправљам с
гаранцијом, купујем
неисправне. 063/248-734,
013/366-006. (199925)

ТРАЖИМ посао,
професионална релакс
шијацу масажа, Тамара.
064/151-58-88. (199959)

ХОБЛОВАЊЕ, поправка,
фуговање и лакирање
паркета. 013/602-701,
064/341-79-60. (199964)

СЕРВИСЕР свих врста
бојлера и веш-машина,
тражим посао. Тел. 312-
408, 064/926-59-43.
(199980)

М А Т Е М А Т И К А ,
статистика, физика,
информатика, пријемни,
месечно плаћање,
професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (199984)

КОМБИЈЕМ превозимо
робу, ствари, селидбе и
све остало с нашим
радницима или без, цена
по договору. Повољно,
тражимо посао. 060/357-
90-14, 060/371-10-66.
(1999991)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
купатила, преправке,
поправке, вентили,
одгушење канализације
одмах. 063/269-173.
(199993)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге, Александар.
013/351-073, 064/157-20-
03. (199999)

СВЕ врсте физикалија,
утовар-истовар робе,
селидбе, сечење, цепање
дрва, кошење, копање,
чишћење тавана, шупа,
подрума и слично. Дејан,
013/341-571, 065/440-97-
00. (199999)

ПРЕВОЗ свари и селидбе
комбијем или пик-апом.
061/626-14-50. (199999)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р :
одгушења канализације,
адаптације купатила,
сервис. 377-930, 064/586-
85-39. 

БРАВАРИЈА, надстрешнице,
ограде, терасе, врата, капије,
решетке, израда и од
прохрома, врло повољно.
Тел. 060/140-54-44, Дуле.
(20051)

КЕРАМИЧАР, квалитетно,
поуздано, повољно.
063/318-780. (200121)

ПАРКЕТ: постављање,
хобловање, лакирање и
полирање. Дугогодишње
искуство, мајстори из
Дебељаче. 063/822-94-82,
063/865-45-31. (195480)

СЕЛИДБЕ и превоз

робе – Борис – већ од

700 динара, с пикапом,

к о м б и ј и м а ,

камионима, екипа

радника, монтирање,

д е м о н т и р а њ е ,

паковање ствари,

кутије за паковање,

фолија за заштиту

намештаја, селите се

без стреса. Борис,

013/352-536, 063/253-

028, 064/444-66-74.

bomboncicb@gmail.com

, www.selidbepancevo-

boris.ser.rs. (F)

СЕЛИДБЕ бомбончић –
Борис, већ од 700
динара, услуга селидбе
пикапом, комбијем 1,5
т, камионима 3, 5 и 7 т,
са радницима или без
њих, у свим правцима,
плаћање могуће
чековима, 100 дана и
преко рачуна. Борис,
013/352-236, 063/253-
028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbepancevo-
boris.ser.rs. (F)

СЕЛИДБЕ Борис, већ од
700 динара, пикап, комби
1,5 т, камиони 3–7 т,
утоварна рампа, са
радницима или без њих,
гаранција за безбедност
вашег намештаја,
могућност складиштења
ствари. Борис, 013/352-
536, 063/253-028,
0 6 4 / 4 4 4 - 6 6 - 7 4 .
bomboncicb@gmail.com,
w w w . s e l i d b e p a n c e v o -
boris.ser.rs. (F)

СЕЛИДБЕ станова,
локала, кућа, магацина,
екипа радника, све по
вашој жељи, за фирме
специјални попусти,
бесплатан долазак и
процена посла од 00 до 24
сата, за вас радимо и
недељом. Изаберите
најбоље. Борис, 013/352-
536, 063/253-028,
0 6 4 / 4 4 4 - 6 6 - 7 4 .
bomboncicb@gmail.com,
w w w . s e l i d b e p a n c e v o -
boris.ser.rs. (F)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, цена
договор. 063/193-22-29,
013/366-843. (198891)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама,
г а р а н ц и ј а .
w w w . b a l t o k a d . c o. r s .
065/347-55-02, 011/288-
30-18. (192865)

KIZZA – сечења бетона и
асфалта до 20 цм,
разбијање бетона свих
величина и дебљина.
Жарка Зрењанина 68.
063/218-894, 013/258-04-
00.

KIZZA – изнајмљивање
камиона с корпом за рад
на висини до 23 метра,
сечење и резање стабла и
грања. 063/218-894.
(191621)

ПРЕВОЗ шљунка, песка,
сејанца, шута с утоваром,
утовар и истовар
виљушкаром, ископ
багерима, изнајмљивање
возила с корпом за рад на
висини. 064/648-24-50. 

KIZZA – изнајмљивање
ваљка за равнање и
сабијање терена,
насипање, набијање
вибро-плочама. Жарка
Зрењанина 68. 063/218-
894, 013/258-04-00.

KIZZA – утовар великим
утоваривачима (кашика 3
м) ископ великим и мини-
багерима подрума,
темеља, канала,
к а н а л и з а ц и о н и х
прикључака, септичких
јама с одвозом. 

УСЛУЖНО разбијање и
сечење бетона с
одвожењем шута или без.
064/648-24-47. Горан. 

РАДИМО зидање,
б е т о н и р а њ е ,
малтерисање, оправке
кровова, пресецање влаге
фасаде. 013/664-491,
063/162-53-89. (199341)

ПОВОЉНО, превоз робе и
селидбе комбијем. Цена
по договору. 064/147-14-
77, 013/311-514. (198098)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници,
повољно. Вук. 064/176-91-
85, 063/278-117, 365-051.
(196261)

ТЕПИХ сервис, прање
тепиха, мебла,
у н у т р а ш њ о с т и
аутомобила, превоз
бесплатан. 066/333-557.
(198399)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
ископи темеља, канала,
подрума, одвоз шута с
утоваром. 063/771-55-44.
(199681)

СЕРВИС телевизора, ауто-
радија, разних
електроуређаја, сателита,
ТВ антена, продаја
половних телевизора. Дејан,
063/800-01-96. (199625)

ПСИХОЛОГ, помоћ,
саветовање, разговори.
Тел. 061/198-32-32.
(199633)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче,
мешалице за бетон.
064/351-11-73. (199637)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
ископи, рушење објеката,
одвоз шута с утоваром.
063/246-368. (199681)

ВОДОИНСТАЛАТЕР и
зидар, одгушење
купатила, канализације,
адаптације купатила,
санитарије, вирбле,
батерије, вентиле, све за
воду, пензионерима
попуст, 0–24 сата,
долазимо одмах. 348-139,
064/493-44-63, 063/702-
07-43, 064/151-82-64.
(199673)

ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак, песак, сејанац,
одвоз шута, утовар.
063/246-368. (199681)

ПРЕВОЗИМ кипером до
три кубика, повољно,
песак, шљунак, сејанац,
одвозим шут, остали
превоз. 064/354-69-94.
(199722)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
одгушење купатила,
канализације, адаптације
купатила, замене,
поправке. 331-657,
063/777-18-21, 064/495-
77-59. (199734)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање
столарије, пензионерима
попуст. 013/235-78-82,
065/557-81-42. (199775)

ФАСАДА, комплет материјал
са уградњом Д 5 цм, само 10
евра и молерско-фарбарски
радови. 063/118-37-55.
(199733)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без
радника, најповољније.
Иван, 063/107-78-66. (Ф)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
Иван, 063/107-78-66. (Ф)

ОДВОЗ шута, земље,
непотребних ствари
кипером, рушење мањих
објеката. 064/144-88-44. (ф)

РОЈАЛ МГ, уградња,
поправка: ролетне,
венецијанери, тракасте,
римске, панелне, роло,
зебра завесе, хармо-врата,
туш-кабине, комарници,
тенде, роло-заштитна
врата. Горан, 013/351-498,
063/816-20-98. (199898)

КИРБИ, дубинско
усисавање, прање тепиха,
намештаја. Мики, Тибор,
258-30-62, 065/329-49-07.
(1999824)

КОМБИ превоз робе и
селидбе, монтирање,
демонтирање, с нашим
радницима или без,
превоз грађевинског
материјала, одвоз шута,
од 0 до 24, може и преко
рачуна. 064/348-00-08,
062/850-36-58, Слободан.
(200023)

РОЛО НАЈ вам нуди
поправку, уградњу
ролетни, венецијанера,
тракастих завеса, роло-
комарника, хармо-врата,
туш-кабина, роло-врата
(челичних, заштитних),
тенди. Ми смо
н а ј к в а л и т е т н и ј и ,
најјефтинији, с највећом
гаранцијом. Проверите.
013/344-594, 063/894-21-
80. (199970)

Е Л Е К Т Р О С Е Р В И С
„Лукић”, поправља веш-
машине, фрижидере,
бојлере, шпорете,
е л е к т р о и н с т а л а ц и ј е .
060/180-02-83, 062/186-
48-22. (199996)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање,
фарбарија, фасадерски,
гипсани, керамичарски
радови, постављање
ламината, проверите.
062/816-66-78. (200008)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 061/283-
66-41, 062/156-02-07,
064/317-10-05, Саша.
(200102)

ЛИМАРСКИ радови,
монтирање, санације,
кровови, хидроизолације,
најјефтиније, савијање на
меру. 064/436-27-87.
(200086)

В Е Ш - М А Ш И Н Е ,
фрижидере, замрзиваче
поправљамо квалитетно,
јевтино,  с гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (194573)

КЛИМЕ свих типова и
п р о и з в о ђ а ч а
сервисирамо, поправљамо
и уграђујемо с овереном
г а р а н ц и ј о м .
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (199458)

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, превоз
бесплатан. 302-820,
064/129-63-79. (200040)

ТВ СЕРВИС „Плус”,
поправка телевизора,
монитора, даљинских. Д.
Туцовића 28, 353-463.

ПЕРФЕКТ, фасаде,
зидање, малтерисање,
глетовање, кречење,
керамика, ламинати,
кров. 063/122-14-39.
(200069)

СЕРВИСИРАЊЕ и
монтирање клима уређаја,
половне и нове климе.
064/942-30-34, 064/954-
19-59. (200116)

Четвртак, 2 јул 2015. ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 23

ПОСАО 

ПОТРАЖЊА 

УСЛУГЕ 



МОМАК, 34 године,
тражи женску особу од 26
до 30, ради брака. Тел.
061/804-01-77. (199603)

ОГЛАШВАМ неважећом
годишњу пензионерску
аутобуску карту издату од
АТП-а Панчево на име
Душан Хуђец. (199627)

РАСПРОДАЈА половне
гардеробе, женске обуће,
торби, бижутерије,
повољно. 060/417-41-20.
(199860)

МУШКАРАЦ, 53 године,
упознао би слободну даму
сличних година. 061/297-
56-77. (20124)

ОЗБИЉНА жена неговала
би старију особу или
чувала децу. Тел. 064/534-
30-25, 062/825-26-09.
(20133)

МОМАК 39 година
оштећеног вида, пажљив,
комуникативан жели
упознати лепо васпитану
девојку, млађу од себе,
ради дружења и брака.
063/359-686, 011/219-45-
46. 

СОКОБАЊА, издајем

повољно апартман у

центру. Звати од 19 до 21

сат. 062/974-24-77.

(198705)

ВРЊАЧКА бања, издајем
лукс стан, близу центра,
клима, кабловска.
063/265-314. (199052)

СОКОБАЊА, апартмани и
двокреветне собе, ново,
кабловска. 061/636-08-57.
w w w . s o k o - b a n j a . o r g .
Зорица. (196741)

ИЗДАЈЕМ апартман у
Баошићу, Херцег Нови,
тераса, поглед на море. Тел.
063/321-60-07. (198114)

ИЗДАЈЕМ двокреветне,
трокреветне собе с
употребом кухиње, Добре
воде. 352-490. (198249)

АПАРТМАН Сотировски,
у центру Сокобање.
www.sokobanja. travel .
064/861-20-62, 062/818-
40-72. (и)

ИЗДАЈЕМ собе у Рисну,
употреба кухиње.
061/148-23-11. (199612)

АПАРТМАНИ, Крашићи
код Тивта, повољно.
062/225-753, 063/243-859,
0 6 3 / 4 8 3 - 0 5 2 ,
+ 3 8 2 / 3 2 / 6 7 9 - 0 9 8 .
(199152)

ИЗДАЈЕМ собе и
апартмане у центру
Сокобање, паркинг
обезбеђен. Контакт
телефони, 063/426-345,
0 1 8 / 8 3 0 - 5 3 2 .
www.petkovic.smestaj.com
. (199145)

ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору, хотел, мир,
кабловска, интернет,
паркинг. 063/716-48-68.
(199683)

ИЗДАЈЕМ собе у
Сокобањи код Зелене
пијаце. Нада, 061/165-21-
59. (19696)

ШУШАЊ, издавање соба и
апартмана током целе
године. 0038164/152-88-46,
0038267/454-755. (199710)

БОКА Которска, Рисан,
собе с употребом кухиње,
повољно. 0038232/371-
657, 0038269/123-099. (и)

ИЗДАЈЕМ апартман у
бањи Врујци. 062/847-61-
19. (199916)

ПОВОЉНО летовање
Шушањ, Сутоморе, пун
пансион с превозом.
064/193-15-92. (199723)

ИЗДАЈЕМ апартмане на
мору, Доброта, Котор,
клима, ТВ. 069/301-56-54,
063/780-25-64. (199843)

ЗЛАТИБОР, издајем
двособан апартман, 2.000
динара дневно. 063/700-
10-91. (199857)

ИЗДАЈЕМ апартман у

Врњачкој бањи. Тел.

065/555-47-40. (200113)

ФРУШКА гора, повољно

издајем велики апартман

и спаваће собе. Тел.

061/331-73-90. (200072)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rsЧетвртак, 2 јул 2015.24

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и

заштиту животне средине, на основу члана 25. Закона о

процени утицаја на животну средину („Службени

гласник РС” бр. 135/04) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о доношењу Решења о  давању сагласности на Студију

о процени утицаја на животну средину

Надлежни орган обавештава јавност да је 29. јуна

2015. године донето Решење о давању сагласности на

Студију о процени утицаја на животну средину пројекта

Реконструкције постојећег система за ложење

процесних пећи БА-2101 и БА-2201А/Б, које се налазе у

постојећим постројењима С-2100 (атмосферска

дестилација II) и С-2200 (вакуум дестилација) у блоку 6,

уградњом јединице за производњу водно-мазутне

емулзије (ВМЕ),  к. п. бр. 3559 КО Војловица СО

Панчево, носиоца пројекта НИС а. д. Нови Сад, Блок

Прерада, Улица народног фронта бр. 12.

Решење о давању сагласности је донето на основу

предлога одлуке, који је саставни део Извештаја

Техничке комисије, као и увидом у достављену

документацију, којом је констатовано да предметни

пројекат својом реализацијом неће имати негативних

утицаја на животну средину уколико се испоштују

прописане мере заштите.

Ради заштите чиниоца животне средине, носилац

пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе мере

дефинисане поглављем 8.0. Студије о процени утицаја

на животну средину, као и да обезбеди извршавање

програма праћења утицаја на животну средину,

предвиђеног поглављем 9.0. Студије о процени утицаја

на животну средину.

Решење о давању сагласности на студију о процени

утицаја на животну средину је коначно у управном

поступку. Против овог решења се може покренути

управни спор пред Управним судом у Београду у року

од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

(Ф-1186)

На основу члана 26. Статута Института за проучавање

лековитог биља „Др Јосиф Панчић” Београд директор

Института је 30. јуна 2015. године расписао

КОНКУРС

ЗА ДОБИЈАЊЕ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

ЗА ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ 

I

У локалном листу „Панчевац” обљављује се Конкурс

за добијање најповољније понуде за превоз запослених

радника Института, на релацији Град Панчево – Погон

за производњу чајева, Баваништански пут 277, па путу

за Ковин. 

II

Превоз се врши за око 50 запослених, а обавља се

сваког радног дана од понедељка до петка. 

III 

Превоз се обавља од 6.20 до 6.50 сати ујутро, за

долазак на посао, и по завршетку радног времена од 15

сати до 15.50. У међувремену возило и возач су

слободни. 

IV 

Превоз запослених се обавља кроз поједине делове

града Панчева, како следи: 

аутобус креће са почетне станице у 6.20, из Улице

Вељка Влаховића, која се налази на Стрелишту, где на

градском аутобуском стајалишту, код продавнице

„Тргопродукта”, прима прве запослене (у даљем тексту:

путнике), затим по њиховом пријему скреће у Улицу 7.

јула, која се налази у Војловици, где на градском

аутобуском стајалишту прима нове путнике. 

По пријему путника скреће у Спољностарчевачку

улицу, продужава у Улицу Жарка Зрењанина, која се

налази на Содари, и на градском аутобуском стајалишту

прима следеће путнике, затим скреће у Улицу војводе

Путника, која се налази у центру града, где прима нове

путнике који чекају на градском аутобуском

стајалишту, одатле скреће у Улицу Светог Саве, из које

улази у Улицу Моше Пијаде, која се налази на Котежу и

прима следеће путнике који чекају на градском

аутобуском стајалишту. 

Затим скреће у Улицу Стевана Шупљикца и прима

путнике који чекају на градском аутобуском стајалишту

и излази на Баваништански пут, где прима следеће,

последње путнике на путу до Института, који се налази

на броју 277, где стиже у 6.50. 

Повратак запослених с посла обавља се од 15 сати,

обрнутим смером кретања и траје до 15.50. 

V 

На Конкурс, који је отворен осам дана, могу се

јавити физичка и правна лица регистрована за превоз

путника која приложе доказ да поседују аутобусе

одговарајућег квалитета и стандарда намењеног за

превоз запослених (да поседују чист и уредан аутобус са

клима уређајем, технички исправан и подесан за

укључивање у јавни саобраћај, да обезбеде возача с

потребним знањима и способностима за управљање

аутобусом за превоз путника и да дају гаранцију да ће у

случају квара аутобуса наћи адекватну замену). 

VI 

Физичка и правна лица која су регистрована за

превоз путника могу доставити понуду за превоз

запослених која садржи дневну или месечну цену и

услове плаћања, у затвореној коверти, на адресу: 

ИНСТИТУТ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ ЛЕКОВИТОГ БИЉА „ ДР

ЈОСИФ ПАНЧИЋ” Београд, Тадеуша Кошћушког бр. 1,

11000 Београд, с назнаком „Понуда за превоз

запослених”.

(Ф) 

У складу са чланом 25. Закона о процени утицаја на животну

средину („Службени гласник РС” бр. 135/04 и 36/09) 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО 

ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

објављује

ОВАВЕШТЕЊЕ 

о донетом Решењу о давању сагласности на Студију о

процени утицаја на животну средину 

Секретаријат за заштиту животне средине,

поступајући по захтеву носиоца пројекта „Промсек” т.

д. о. о., Панчево, Јаношикова бр. 61, донео је Решење бр.

VII-23-501-382/2009, од 25. јуна 2015. године, о давању

сагласности на Студију о процени утицаја затеченог

стања за пројекат складиштења металног отпада с

примарном прерадом – сепарацијом, сечењем и

балирањем, на животну средину, на катастарској

парцели бр. 673 к. о. Војловица, на територији града

Панчева, у Панчеву, Јаношикова бр. 61. Одлука је

донета на основу Извештаја техничке комисије, која је

оценила да су Студијом и пројектном документацијом

на основу које је урађена Студија предвиђене адекватне

мере заштите животне средине да је Студијом

предвиђен програм праћења утицаја пројекта на

животну средину у складу са важећим прописима. У

циљу спречавања, смањења или отклањања могућих

штетних утицаја, носилац пројекта је у обавези да

испоштује предвиђене мере заштите животне средине

дефинисане у поглављу 8. Студије о процени утицаја.

Увид у предметно Решење може се извршити у

просторијама Секретаријата за заштиту животне средине

Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4,

канцеларија 614. Ово Решење је коначно у управном

поступку. Против овог решења може се покренути

управни спор у року од 15 дана од дана пријема Решења,

односно обавештења јавности. (Ф-1185)

У складу са чланом 50. став 1. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” број

72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и 98/2013-

УС, 132/2014 и 145/2014) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам,

грађевинске и стамбено-комуналне послове

О Г Л А Ш А В А
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

СЛЕДЕЋЕГ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

Нацрт Плана детаљне регулације – подцелина 6 ц – Нова депонија у насељеном

месту Панчево

и

Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације – подцелина

6 ц – Нова депонија у насељеном месту  Панчево на животну средину

Нацрт наведеног планског документа и Извештаја о стратешкој  процени утицаја

плана на животну средину, излажу се на јавни увид  у згради Градске управе града

Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4, у  холу на шестом спрату, у трајању од 30 дана,

почев од 2. јула 2015. године.

Информације у вези с наведеним планским документом могу се добити у

Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске

управе града Панчева на тел. 308-905. Представници обрађивача плана даваће

обавештења у вези с планским документом за време трајања Јавног увида, сваког

петка, од 10 до 12 сати.

Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе на Нацрт плана за

време трајања Јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града

Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове,

путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4, Панчево.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског докумената и Извештаја о

стратешкој процени утицаја плана на животну средину,  биће организована за 10. јул

2015. године, у 12 сати, у малој сали зграде Градске управе града Панчева.

Јавна седница Комисије за планове биће одржана 13. августа 2015. године, у 12

сати, у малој сали зграде Градске управе града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије

за планове, биће оглашен нови термин и место одржавања седнице Комисије.

ПОГРЕБНА СЛУЖБА ЈКП-a „ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО

НА УСЛУЗИ ГРАЂАНИМА СВИХ 365 ДАНА У ГОДИНИ

ОД 0 ДО 24 САТА
Поштовани грађани,

нудимо велики избор опреме по изузетно повољним ценама.

Куповином погребне опреме код нас добијате низ повољности, као што су:

– ниже цене погребних услуга: плаћање опреме у шест месечних рата, без ка-

мате, забраном или на лични доходак;

– бесплатан превоз у локалу, као и нижа цена услуга хладњаче;

– најјефтинији превоз покојника ван територије Панчева;

– компјутерска обрада парти;

– израда парти с фотографијом у колору;

– изводимо радове на уређењу гробних места као што су: израда бетонских

оквира и стаза, попуна гробних места земљом, попуна гробних места бето-

ном и др.

НОВО У ПОНУДИ ПОГРЕБНЕ СЛУЖБЕ ЈКП-а „ЗЕЛЕНИЛО”

– продаја споменика и опсега,

– рефундација трошкова преко ПИО фонда.

Посебно вам нудимо новоизграђене гробнице.

Све ближе информације можете добити у продавници погребне опре-

ме, у Ружиној 7, или на телефон број 318-958. (Ф)

РАЗНО 

ТУРИЗАМ 
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Обавештавамо родбину, кумове, пријатеље да је 24. јуна 2015, по-

сле краће болести, преминула наша драга и вољена мајка. Сахра-

на је обављена 26. јуна, у 13 сати, на Старом гробљу.

РОЗАЛИЈА ЕРДЕЉАН
3. IX 1941 – 24. VI 2015.

Мајко, била си наш ослонац читавог живота. Твоја безгранична

љубав усадила је у нас човекољубље и доброту. Хвала ти за све за-

једничке тренутке испуњене љубављу и топлином.

Недостајаћеш нам вечно.

Твој син СРЂАН и ћерка БОСИЉКА

(60/199798)

Последњи поздрав на-

шем драгом пријатељу

ИКИ 

МАНДРЕШЕВИЋУ

Породица ВУЈАНОВИЋ

(106/199917)

Последњи поздрав драгом Ики

ИКА МАНДРЕШЕВИЋ

Кћерка АМА, зет МАРКО и унука СТАША

(157/200060)

Последњи поздрав при-

јатељу 

ИКИ

Породица КРИВОКУЋА

(158/200061)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 29. јуна 2015, после боле-

сти, преминуо

ИГЊАТ МАНДРЕШЕВИЋ
1952–2015.

Вечно смо захвални што смо те имали.

Почивај у миру!

ВЕСНА, САВА, АНА и СТАША

(172/200101)

Последњи поздрав зету

ИКИ

од баба ВЕРЕ и ГОЦЕ.

(173/200101)

20. јуна, у 81. години, напустила нас је 

СПОМЕНКА НИКОЛИЋ
пензионер „Тргопродукта”

Њени: МИЛОШ, ИВАН, СТАНИСЛАВА и ЛАЗАР
(94/199870)

29. јуна 2015, у 67. години, после кратке и тешке

болести, напустила нас је наша драга

ДАНИЦА МИХАИЛОВСКИ

Последњи поздрав!

Ћерке ВЕСНА и МАРИЈА, зетови ДЕЈАН 

и ПРЕДРАГ и унуци КСЕНИЈА, НЕМАЊА, 

СТРАХИЊА и СТЕФАН
(123/199943)

Последњи поздрав тетка

ДАНИЦИ

ВЛАДАНА с породицом

(124/199944)

Умро је наш теча Пера и

пријатељ

ПЕТАР 

ЛОЖАЈИЋ

С тугом у срцу чуваћемо

успомене.

ДРАГАН, ЦАЦА, ЈОЦА,

ТАЊА и прија МИЛКА

(141/199995)

Последњи поздрав во-

љеном брату и ујаку

ПЕТАР 

ЛОЖАЈИЋ

1941–2015.

Увек ћеш остати у на-

шим сећањима.

Сестра МИЉА 

и сестрић ДЕЈАН

(144/20003)

Опраштам се од нашег

драгог зета и тече

ПЕТРА 

ЛОЖАЈИЋА

Остаје у нашим срцима

и сећању.

ЈЕЛИЦА, БРАНА, 

ЉИЉА, БАНЕ и ВЕЉКО

(145/200014)

Наш вољени

ПЕТАР ЛОЖАЈИЋ
Живот, године, радост и срећа у трену су поста-

ли успомена. Преселио се у наша срца и тамо

остаје, заувек.

Сахрана ће се обавити 2. јула, у 14 сати, на Ста-

ром православном гробљу.

Супруга СТОЈАНКА, син СЛОБОДАН, снаја 

ГОЦА и унуци ИВАН, ИЛИЈА и ОГЊЕН
(146/200015)

После дуге и тешке болести преминуо је наш

НИКОЛА ВРАЊКОВИЋ
1940–2015.

Наш вољени је преминуо 30. јуна, али ће

заувек живети у нашим срцима. Сахрана

ће бити обављена 2. јула, у 17 сати, на Ка-

толичком гробљу.

Ожалошћени: супруга МАРА, син СИНИША,

снаја ЈАДРАНКА, ћерка СНЕЖАНА, зет

БРАНИСЛАВ и унуци МАРИЈА, МИЛИЦА

и НИКОЛА

(176/200149)

Последњи поздрав дра-

гом пријатељу

НИКОЛИ 

ВРАЊКОВИЋУ

од породице 

БОШЊАКОВИЋ.

(177/200150)

Тужна срца обавештавамо родбину, пријатеље и
познанике да је 26. јуна 2015, у 61. години, после
краће и тешке болести, преминуо наш вољени
супруг, отац и деда

ИЛИЈА ХАЈДУКОВ
1954–2015.

Сахрана је обављена 27. јуна 2015, у Панчеву.
С љубављу, поносом и поштовањем чуваћемо га
од заборава.

Ожалошћени: супруга ЉИЉАНА, син 
ВЛАДИМИР, ћерка ЈЕЛЕНА, зет АЛЕКСАНДАР,

унука ДУЊА и унук ВУК
(97/199884)

ДЕЈАН КНЕЖЕВИЋ
1953–2015.

Последњи поздрав Деји од његове ВЕРОНЕ.
(177/4616)

1. јула 2015. престало је да куца срце нашег оца и деде

ДРАГОСЛАВА СТОЈАНОВИЋА
1937–2015.

Ожалошћени: син ЗОРАН и ћерка ЗОРИЦА с породицама

(178/4616)

Радно време
благајне: 

понедељком и
уторком

од 8 до 20, 

а осталим
радним данима
од 8 до 13 сати
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Последњи поздрав бра-

ту Мићи 

МИЛОРАД 

НИКИЋ

1991–2015.

од секе СНЕЖЕ

с породицом.

(98/199888)

МИЛОРАД НИКИЋ
Почивај у миру, нека те анђели чувају!

Твоји: брат НЕША, снаја ЈЕЛИЦА и братанице 

АНЂЕЛА и МИЦИКА

(99/199888)

Последњи поздрав

ЛОЛЕТУ

од чиче ДУЛЕТА и нине СЕНКЕ.

(100/199888)

Трагичном несрећом изгубили смо нашег драгог сина

МИЛОРАДА МИЋУ НИКИЋА
1991–2015.

Опростити могу небу, али заборавити никад нећу твој благи осмех,

чисту и праведну душу, оличење доброте и праведности, хероја

међу људима а анђела на небу.

Вечно ћеш живети кроз своју браћу, братанце, многобројне прија-

теље и другове.

Неутешна мајка ГОЦА, отац ДРАГАН и бака ГРОЗДАНА

(108/199921)

Све је лаж

само пуста лаж

све је лаж

осим смрти

МИЋА

Почивај у миру, Мићо!

ГИНА и МИЋА ЈОВАНОВИЋ

(109/199921)

Последњи поздрав брату

МИЋИ

... Ти си ту међу људима, када видиш да су срећни,

уживаш у њима.

Брат ФИЛИП

(110/199921)

Последњи поздрав брату

МИЋИ

од брата МИЛАНА, снаје ВАЊЕ, братанца

ОГЊЕНА и ИВАНА.

(111/199921)

Последњи поздрав чичи

МИЋИ
... само небо зна...

Твој ОГИ

(112/199921)

Последњи поздрав

МИЋИ
од друга БОЈАНА 

с родитељима БИЉОМ и
МИКОМ САВАНОВИЋ.

(113/199922)

Последњи поздрав

МИЋИ
од ујне КОВЕ, брата

МИРОСЛАВА, сестре
АЛЕКСАНДРЕ и зета

АЛЕКСАНДРА.
(114/199922)

Последњи поздрав на-

шем

МИЋИ
од ЏЕНИ, ХАЈРИЈЕ,

БРАНКА и ДУШИЦЕ.

(115/199222)

Последњи поздрав пријатељу

МИЋИ
од РОБЕРТА, ЖЕЉКА, 

ДАМИРА, ДУЛА, 
ЈАСМИНКА, ДАРКА, 

ВОЈКАНА, МАРЈАНА, 
ВИТЕ и ЕСКА

(116/199922)

Последњи поздрав

МИЋИ

од ДРАГАНА 

НИКОЛИЋА ГАГИЈА 

с породицом.

(117/199922)

Последњи поздрав

МИЋИ

од САШЕ 

КИКАНОВИЋА 

с породицом.

(118/199922)

Последњи поздрав братанцу

МИЛОРАДУ НИКИЋУ
Једном давно имао сам крила

и летео преко животних висина,

живот је био као створен за мене, 

али оно сломи моја крила и баци ме

у таму коју никад нисам пре осетио,

био је анђео а сада је само мрак.

Тетка ВЕСНА с породицом и баба СТАНОЈКА
(125/199945)

Последњи поздрав

МИЋИ 

НИКИЋУ

Нека те анђели чувају!

МЛАДЕН, БЕБА, 

МИША и ЉИЉА

(128/199950)

Последњи поздрав

МИЋИ

МЛАДЕН, НЕМАЊА 

и МАКИ

(129/199951)

Последњи поздрав на-

шем драгом

АНДРАШУ 

ЗДИМИРОВИЋУ
1951–2015.

од супруге МАРИЈЕ, 

сина ТИБОРА, ћерке

БАРБАРЕ, остале 

родбине и пријатеља

(139/199990)

АНДРИА ЗДИМИРОВИЋ
Друг, нек ти је вечна слава и хвала!

Твој друг DENDY

(81/199849)

Последњи поздрав

МИЋИ
од ЂУРЕ и СНЕЖЕ 

ВЛАЈИЋ.

(151/200034)

Последњи поздрав брату

МИЋИ

ЧОМПС, МРКА и ЖАК
(165/200089)

Последњи поздрав брату

МИЋИ

ЛЕМИ, КИФЛА, ЛОС и ТРАКАН
(166/200084)

Последњи поздрав ком-

шиници

ЈОВАНКИ

ЂУРИЋ

С поштовањем МИЋА,

ЗОРАН и БОРА 

с породицама

(72/199842)

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

МИРОСЛАВ МОМЧИЛОВИЋ
1990–2015.

Последњи поздрав драгом и никад непрежаљеном сину, 

брату и шураку од оца ЂУРЕ, мајке ЛИДИЈЕ, 

сестре МАРИНЕ и зета ЂУРЂЕТА

(96/

Тужна срца и с великом болом обавештавамо драге рођаке и при-

јатеље да је после краће и тешке болести 29. јуна 2015, преминуо

наш вољени супруг, отац, таст и деда

РАДОСАВ ИГЊАТОВИЋ
1942–2015.

Нека ти је вечна слава и памјат! Вечно ћеш нам недостајати.

Заувек ћемо чувати успомену на тебе.

Твоји најмилији: супруга ОЛИВЕРА, кћерке БИЉАНА 

и СВЕТЛАНА, зетови АЛЕКСАНДАР и СТИВЕН, унук 

АЛЕКСАНДАР и унука ЛЕНА

(120/(199947)

Последњи поздрав брату

РАДОСАВУ ИГЊАТОВИЋУ
1942–2015.

од брата МИЛУНА и сестре КОСАНЕ с породицама.

(127/199948)

РАДЕ 

ИГЊАТОВИЋ

Последњи поздрав 

драгом комшији Радету

од комшија у згради 

у Стевана Сремца 76.

(135/199978)

Последњи поздрав нашем драгом

МИШКУ

од СЛОБЕ, СМИЉЕ, ЗОРАНА, НАТАШЕ и АНЂЕЛЕ.

(143/199998)

Последњи поздрав

МИРОСЛАВУ МОМЧИЛОВИЋУ

од породице СТАНИСАВЉЕВ и ВУЧКОВИЋ.

(142/199998)

Последњи поздрав дра-

гом сестрићу

МИРОСЛАВУ

МОМЧИЛОВИЋУ

Ујак АЛЕКСАНДАР 

РУЖИЋ с породицом

(152/200043)

Последњи поздрав

СТОЈНИ 

МИТЕВСКИ

С великом тугом сестра

РАТКА с децом, 

унуцима и праунуцима

(119/19933)

27. јуна 2015, у 76. години, преминула је

наша

КАТА ПАПАК
1939–2015.

Сахрана је обављена на Новом гробљу.

Хвала ти за све што си учинила за нас.

Ожалошћени: супруг ГОЈКО, син РАЈКО,

ћерка МИРЈАНА, зет БОЖО, унуке 

МАРИЈА и БОЈАНА и остала родбина 

и пријатељи

(12/199644)

Најдража моја

КАТА ПАПАК

Изгубила сам анђела чувара. Нека те анђели чу-

вају! Остаћеш вечно у мом срцу!

Твоја МАРИЈА
(13/199664)

ИЗЈАВА

ЗАХВАЛНОСТИ

Велико хвала особљу

Ортопедије ОБ Панчево

за негу, бригу, пажњу,

стрпљење и несебич-

ност што су пружили

мојој баки Кати Папак.

Хвала за све!

С поштовањем 

колегиница Марија 

Веселић

(14/199664)

У суботу, 27. јуна 2015, након кратке и те-

шке болести, преминула је наша мама и

бака

ЈЕЛЕНА ПАНАЈОТОВИЋ
1936–2015.

Сахрана наше драге бака Јеце обављена је

30. јуна, на Новом гробљу, у Панчеву.

Ожалошћени: син ИВАН, снаја НАТАША,

унука АЛЕКСАНДРА и унук СТЕФАН

(27/199689)

Последњи поздрав на-

шој драгој прији

ЈЕЛЕНИ 

ЈЕЦИ 

ПАНАЈОТОВИЋ

Породица МИТРОВ

(28/199689)

Последњи поздрав

ЈЕЛЕНИ 

ПАНАЈОТОВИЋ

од станара зграде 

у Моравској бр. 4.

(29/199690)

Последњи поздрав бака

ЈЕЦИ

од СЛАВИЦЕ 

с породицом.

(45/199748)

Последњи поздрав бака

ЈЕЦИ

МИРА, ЈЕЛЕНА 

и МИЛЕНА 

с породицама.

(46/199749)

Последњи поздрав

ДАНИЦИ 
МИХАЈЛОВСКИ

од комшија 
у Ослобођења 17.

(138/199988)

Последњи поздрав драгој супрузи и мајци

ЈЕВРОСИЈИ СТАНКОВИЋ
6. III 1933 – 27. VI 2015.

од супруга ДРАГОЉУБА, сина ТОМИСЛАВА

и снаје РАДМИЛЕ.
(167/200092)

Последњи поздрав драгој мајци и баби

ЈЕВРОСИЈИ СТАНКОВИЋ
6. III 1933 – 27. VI 2015.

од сина ЧЕДОМИРА, снаје ЂУРЂЕВКЕ, унука

МАШЕ, унуке САЊЕ и праунуке АЊЕ.
(168/200092)

Последњи поздрав драгој баби

ЈЕВРОСИЈИ СТАНКОВИЋ
6. III 1933 – 27. VI 2015.

од унуке МАЈЕ, зета ДЕЈАНА 

и праунуке СОФИЈЕ.
(169/200092)

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 20, 

а осталим радним
данима

од 8 до 13 сати

С тугом обавештавамо да је наша драга

СТОЈНА МИТЕВСКИ ТАЈКА
преминула у 85. години.

Сахрана је обављена 26. јуна 2015, на Католич-

ком гробљу.

Њени најмилији
(39/199735)

Последњи поздрав супругу и оцу

МИЛЕНКО МЛАДЕНОВИЋ
1956–2015.

Време пролази, али не доноси заборав,

нити умањује бол и тугу. Отишао си, а

ми...

Неутешна супруга АНА, син ЗОРАН

и ћерка ДРАГАНА с породицама

(40/199737)

Последњи поздрав

МИЛЕНКО 

МЛАДЕНОВИЋ

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Ожалошћени: таст 

ПАЈА и ташта АНА

(41/199737)

Последњи поздрав

МИЛЕНКО 

МЛАДЕНОВИЋ

1956–2015.

ГОРДАНА КОЛАРОВ 

с породицом

(42/199737)

Последњи поздрав дра-

гом брату и шураку

МИЛЕ 

МЛАДЕНОВИЋ

Недостајаће нам твоја

енергија и ведар дух.

СРБА и НИЏА с децом

(43/199743)

Вољени

ДЕЈАН КНЕЖЕВИЋ
1953–2015.

Заувек ћеш бити у срцу, драги сине.
Мајка ЗОРИЦА

(160/200064)

Уснула је заувек наша драга другарица

ТЕРЕЗА АБАЏИН
рођ. Гросгут

Другари генерације СТШ 1956/57.

(46/199780)

27. јуна 2015. године преминула је наша вољена

ТЕРЕЗИЈА АБАЏИН
1934–2015.

Последње хвала за несебично давање, пружену љубав, разумевање

и подршку!

Твоји: ћерке НАДА и ИРЕНА, зетови СИНИША, ЖИКА 

и ВЛАДА, унуке ЈЕЛЕНА, ТАЊА, МИЉАНА и СОЊА 

и праунуци ВУК и ВАНА

(104/199910)

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ

Захваљујемо особљу трећег и четвртог спрата Интер-

ног одељења, посебно др Стеви Стојићу, др Влади Кец-

ману и др Марији Анђелковић за несебично залагање

и бригу у лечењу наше Терезије Абаџин.

Породице Врговић и Мирковић

(105/199910)

У среду, 24. јуна 2015, напустила нас је изненада

наша вољена мајка, свекрва и нана

МИРЈАНА ТОРЊАНСКИ
рођ. 7. септембра 1948.

Сахрана је обављена 26. јуна, на Православном

гробљу у Старчеву.

Твоји најмилији: син ДАРКО, снаја САЊА 

и унуке МАРИЈА и МИЛИЦА
(74/199848)

Мајка

МИРЈАНА ТОРЊАНСКИ

Нема те. А има те. У сновима. У срцу. Ту си. 

Волим те и љубим.

Твоји најмилији: ћерка САЊА, зет СТЕВАН,

унук АЛЕКСА и унука ДУЊА
(75/199848)

Тета

МИРА
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

ДАНИЕЛА и ЛИДИА с породицама

(77/199848)

Последњи поздрав прији 

МИРИ

од БИСЕ и ПАЈЕ.

(77/199848)

Последњи поздрав сестри

МИРИ
Брат АЦА и снаја 

БИЉА с децом

(78/199848)

Последњи поздрав ћерки и сестри

МИРИ

Много нам недостајеш.

Ожалошћени: мајка МАРА, сестра ЈЕЛИЦА 

и зет БРАНКО
(79/199848)

Био си више од кума

ЗОРАН 

ПРОЛЕ

Остаћеш у срцима

АЛЕКСЕ, АЊЕ 

и МЛАДЕНА

(82/199863)

Последњи поздрав

ЗОРАН 

ПРОЛЕ

од кума ВОЈИНА 

ЛАЦКОВИЋА 

с породицом.

(83/199864)

Последњи поздрав дра-

гом комшији, добром

човеку

ЗОРАНУ 

ПРОЛЕТУ

Саучешће породици!

Породица ГРУБОР

(136/199983)

Последњи поздрав Че-

диној мами

ВЕРИЦИ 

РАДОЊИЋ

од АЊЕ и ДАНИЈЕЛЕ.

(3/199609)

Последњи поздрав нашој

ВЕРИЦИ РАДОЊИЋ

Породица МАКСИМОВИЋ

(21/199676)

Последњи поздрав нашој

ВЕРИЦИ РАДОЊИЋ

од ДУШАНКЕ, МИРКА и НИКОЛЕ.

(22/199678)

Последњи поздрав драгој супрузи и мајци

ВЕРИЦИ РАДОЊИЋ

од супруга РАДОВАНА и деце ЧЕДЕ и НАДЕ.
(23/199679)

ВЕРИЦА 

КРГА 

РАДОЊИЋ

Последњи поздрав 

драгој колегиници 

од колегиница 

у „Новитету” Панчево.

(30/199691)

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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Увек си сијала ... сијала си најјаче ... била си најбоља...

била си све у нашим животима, супруга, мајка, бака,

наш највећи пријатељ...

и увек најбоља у свему...

а онда се нешто догодило...

отишла си, нема те...

збуњени смо, тужни, и боли...

много боли...

Сада гледамо у небо, и она најсјајнија зведа, то си ти...

препознали смо како нас гледаш.

Ми смо те пронашли, сада ћеш сијати на небу и живе-

ћеш у нашим срцима,

и волећемо те заувек, онако како си само ти знала да

волиш нас.

ПАЈА, ЈЕКИ, МАРКО и МАЈА с породицама
(85/ф-1183)
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Нека те анђели чувају, сестро моја мила!

ЗОРИЦА ТМУШИЋ
рођена Дакић

1959–2015.

Твој брат КРСТА с породицом
(86/ф-1183)

Последњи поздрав драгој стрини

ЗОРИЦИ ТМУШИЋ

СТАНИСЛАВА, КИЋА, ВАЊА, ДАРКО, СОФИЈА и деца
(87/ф-1183)

Последњи поздрав нашој драгој директорки

ЗОРИЦИ ТМУШИЋ
1959–2015.

Напустила нас је заувек.

Чуваћемо је у нашим срцима као великог човека и при-

јатеља.

Запослени у ДОО „Павле” Панчево
(88/Ф-1183)

Драга прија

ЗОРИЦА ТМУШИЋ

Много смо тужни због твоје преране смрти.

Почивај у миру!

Радо ћемо се сећати твог веселог духа.

ДУЊА и РАЈО

(95/199872)

Последњи поздрав драгој и искреној пријатељици

ЗОРИЦИ ТМУШИЋ

од ЋУКИЦЕ с децом.

(101/199895)

Последњи поздрав нашој вољеној

ЗОРИЦИ
Почивај у миру и нека те анђели чувају!

ЈАСМИНА и ЈОВАН МУГОША

(103/199906)

Искрено саучешће због прераног одласка

ЗОРИЦА ТМУШИЋ

Веровали смо да је ово немогуће. Жао нам је.

БОШКО и ЈЕЛЕНА ШУЊКИЋ и особље ресторана „Poco Loco”

(131/199956)

Последњи поздрав

ЗОРИЦИ ТМУШИЋ

ЗОРАН ПЕШЕВСКИ с породицом

(132/ф)

Последњи поздрав

ЗОРИЦИ 

ТМУШИЋ

од породица ЛАЗИЋ 

и РАДАНОВ.

(159/200063)

Последњи поздрав

ЗОРИЦИ 

ТМУШИЋ

Почивај у миру!

С поштовањем 

„Динопласт” Панчево

(170/200098)

Последњи поздрав по-

штованој

ЗОРИЦИ 

ТМУШИЋ

од „Флоупака” 

и породице ЈОВИЋ.

(51/199759)

ЗОРИЦА

ТМУШИЋ

Драга кумо, знала си

колико смо те поштова-

ли и волели, али не

знаш колико ћеш нам

недостајати.

Породица ЖАЛАЦ 

с децом

(52/199765)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 20, 

а осталим радним данима од 8 до 13 сати

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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Последњи поздрав драгој сестри

ЗОРИЦИ ТМУШИЋ
рођеној Дакић

1959–2015.

од сестре ВЕРИЦЕ с породицом 

и тече МИШЕ.

(89/ф-1183)

Последњи поздрав нашој вољеној сестри

и тетки

ЗОРИЦИ ТМУШИЋ
рођеној Дакић

1959–2015.

од сестре МАРИЦЕ и сестричине 

МИЛЕНЕ с породицама.

(90/ф-1183)

Последњи поздрав драгој сестри

ЗОРИЦИ ТМУШИЋ
рођеној Дакић

1959–2015.

од стрине ГИНЕ и сестре ЉИЉЕ 

с породицом.

(91/ф-1183)

Последњи поздрав нашој драгој и вољеној

пријатељици и пословној сарадници

ЗОРИЦИ ТМУШИЋ

Драга Зоко, никада те нећемо заборавити

и увек ћеш бити у нашим срцима.

СТОЈКА, БРАНКО, ИВАН и ВЛАДА 

НЕДЕЉКОВИЋ 

с колективом ДОО „Стакло Комерц”

(92/199868)

ЗОРИЦА ТМУШИЋ
Зорице!

За овакав растанак нисмо били спремни.

Искрено жалимо што смо изгубили доброг друга, пријатеља и са-
радника.

Последњи поздрав!

ДЕЈАН и НЕНАД ФИЛИПОВИЋ 

SZR „Final plast” Панчево

(102/ф-1184)

Тужна срца опраштам се од сестре

ЗОРИЦЕ ТМУШИЋ

Последњи поздрав од брата 

МИШЕ с породицом.

(137/199985)

ЗОРИЦА ТМУШИЋ
Последњи поздрав 

Марковој мами од 

БАНЕТА БОГОЈЕВИЋА.

(162/200066)

Последњи поздрав

ЗОРИЦИ ТМУШИЋ

од предузећа „Бедем–превоз” д. о. о.

(50/ф-1181)

Последњи поздрав сна-

ји, стрини и јетрви

ЗОРИЦИ

од фамилије 

ЗИНДОВИЋ.

(61/199802)

ЗОРИЦА

ТМУШИЋ

Искрено саучешће по-

родици Тмушић.

Породице РАДЕВСКИ 

и ДАВИДОВИЋ

(133/1999975)

Последњи поздрав

ЗОРИЦИ ТМУШИЋ

КРСТО ЋОСОВИЋ с породицом

(147/200029)

Последњи поздрав

ЗОРИЦИ ТМУШИЋ
драгој куми великог срца и неизмерне до-

броте, која је друге помагала и тешила,

иако је понекад и сама патила. Своју сна-

гу и одлучност је преносила другима.

Њеним одласком остаје велика празнина

у нашим душама, али остаће заувек у на-

шим срцима.

ЦЕЦА и ПЕРА с децом и њиховим 

породицама

(148/200030)

Последњи поздрав драгој пријатељици

ЗОРИЦИ ТМУШИЋ
Остаћеш нам у лепом сећању.

Породице ДУДУКОВИЋ и РАДОВАНЧЕВ

(163/200073)

Драгој снаји, јетрви и стрини

ЗОРИЦИ ТМУШИЋ
Не можемо те вратити, али твоју доброту, племенитост, подршку и

срце пуно љубави за све чуваћемо од заборава.

Твоји ТМУШИЋИ: свекрва ДРАГА, девер ДРАГАН, јетрва 

РАДИЦА, АЛЕКСАНДАР и ДАНИЈЕЛА

(164/200074)

Последњи поздрав на-

шем драгом Деји

ДЕЈАН 

КНЕЖЕВИЋ

Његов весео дух остаће

заувек у нашим срцима.

Теча МИЛОВАН 

и сестре ЈАСМИНА и

СНЕЖАНА с породицама

(156/200058)

Наш вољени

ДЕЈАН КНЕЖЕВИЋ
1953–2013.

Заувек у нашим мислима и срцу.
Ћерка САЊА, зет ДУШАН и унуци МИЊА и МАТИЈА

(161/200064)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИЧетвртак, 2. јул 2015.32

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

Сећање на моје добре, племените и вољене ро-

дитеље

ЕРДЕЉАН

МАРИЈА               ЈОВИЦА 
16. V 1939 – 20. II 2013.       4. III 1933 – 6. VII 2012.

С љубављу у нашим срцима.

Ћерка ЗОРИЦА и зет ДАРКО
(53/199766)

СЕЋАЊЕ

ЖИВАН 

АТАНАЦКОВИЋ

агроном

2008–2015.

С поштовањем

и захвалношћу

породица 

АТАНАЦКОВИЋ

(65/199818)

СЕЋАЊЕ

АЦКО

СЕКУЛОСКИ

6. VII 2006 – 6. VII 2015.

Остаћеш заувек у срци-

ма оних који те највише

воле. Пуно нам недо-

стајеш.

Твоји најмилији

(66/199819)

СЕЋАЊЕ

Прошло је девет година без мога драгог

брата

МИЛАНА ВУЈОВИЋА
7. VII 2006 – 7. VII 2015.

Брат СЛОБОДАН с породицом

(70/ф-1182)

7. јула 2015. навршиће се девет најтужни-

јих година без мог драгог сина

МИЛАНА ВУЈОВИЋА

Док сам жива, носићу претежак бол без

тебе, сине мој.

(71/ф-1182)

АНА БЕРАЦКА
Четврта година је прошла, мајко, без тебе.

Још увек, мајко, имам наду да ћу те видети, да ћеш се вратити из

града, с пијаце или из радње. Не могу да заборавим твоје насмеја-

но лице и твоје вредне ручице.

Живот је стварно суров.

Нек те анђели чувају као и мог тату!

Никада вас неће заборавити ваш син МИРКО

(80/199849)

На четрдесети дан, 3. јула 2015, молићемо се да

твоја племенита душа буде у вечном спокоју

ЈОЖЕФ КИШ

Воле те отац МИХАЉ, супруга ОЛИВЕРА, твој

ВОЛОЂА с породицом, брат МИША, снаја 

МИЛИЦА и братанац МИЛОШ с породицом.
(93/199869)

6. јула 2015. навршавају се две године откако је

заспала вечним сном наша

ДЕСАНКА ЛАТИНОВИЋ
2013–2015.

Успомену на њено постојање чуваће од забора-

ва њени: НАТАША, БОЈАН, ТОМА и БРАНКА.
(154/200053)

СЕЋАЊЕ

НЕВЕНКА МИЈАТОВИЋ
1941–2008.

Заувек захвална породица МИЈАТОВИЋ

(174/200102)

Сећање на наше најдраже

ВОЈНОВ

САВА ГРУЈИЋ              СТЕВА            МИРА

1942–1999. 1927–2003. 1930–2005.

Породица

(24/199682)

Навршава се шест месеци откад није с нама

ЗОРИЦА НАКОНЧИЋ

Ожалошћени: мајка РАДМИЛА 

и сестра ВЕРИЦА с породицом
(59/199791)

ЗОРИЦА НАКОНЧИЋ
1954–2015.

У суботу, 4. јула, у 10 сати, на Старом православном
гробљу, даваћемо полугодишњи помен нашој Зорици.

Супруг БАЦКО и син МИЛОШ

(32/199702)

У суботу, 4. јула 2015, у 11.30, на Католичком гробљу, да-

ваћемо шестомесечни помен нашој вољеној

МИРЈАНИ БАЏИ
1947–2015.

Обожавала Те родбина и многобројни пријатељи. Чува-

мо успомену на Твоју доброту, љубав и посвећеност по-

родици.

Тугује за Тобом Твоја фамилија
(26/ф-1180)

Прошле су три године откако није с нама наша

драга мати

ДОБРОСАВА ЈОВАНОВИЋ
1933–2012.

Заувек у нашим срцима.

Твоји: син СЛОБОДАН и снаја ИВАНА, ћерка

ЉИЉАНА и зет ДЕЈАН и унуке САЊА, 

МАРИНА, МАЈА и СИМОНИДА
(2/199608)

РАДОМИР 

РАДОВАНОВИЋ

Сахрана ће се обавити

2. јула 2015, у 14 сати,

на гробљу у Ковину.

Последњи поздрав 

Радомиру од сина 

СИНИШЕ, ћерке 

СУЗАНЕ, унука 

СРЂАНА и НЕДЕЉКА,

унуке САНДРЕ 

и НЕВЕНЕ, праунука

НЕМАЊЕ и брата 

РАДИСАВА и сестре

ДАРИНКЕ 

с породицама.

(175/200145)
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и читуља одобравамо попуст

свим радним данима осим средом.

МИЛОШ ВИДАКОВИЋ
Постоји нешто што никада умрети неће, а то је љубав

и сећање на тебе.

ЦАКИЋ и МАЈА

(19/199669)

МИЛОШ ВИДАКОВИЋ
Недостајеш за све што прошло је и за све што долази.

КЕЛЕ, ЛУКА, АНА и ДРАГАНА

(20/199669)

МИЛОШ ВИДАКОВИЋ

Често се спотакнем о неке твоје ствари у кући.

Онда ме засија нека наша стара слика. Пустим неку твоју песму да ме убеди

да је све и даље срећно. Проверим твој број који већ баш дуго не зове.

Гледам ову твоју копију од детета и видим те баш јасно. 

Иначе сам добро.

Иначе те се и не сетим...

Твоје МАНДРА и НОЈА
(18/199669)

Навршава се шест месеци откако није с нама на-

ша вољена мајка

НЕГОСАВА АЛЕКСИЋ
7. II 2015.

Успомену на њу чуваће њене ћерке.
(47/199753)

СЕЋАЊЕ

БАТА
Остаћеш заувек у сећању.

Сестра ЈЕЛА 

с породицом

(64/199615)

Прошло је тужних годину дана откад с нама није наш супруг, отац,

деда и брат

САВА КАТУЦА
1949–2014.

У суботу, 4. јула 2015, у 11.30, на Новом гробљу у Панчеву, поло-

жићемо цвеће на његов гроб.

С љубављу његови: супруга ДАРИНКА, ћерка ЈЕЛЕНА, 

син ДРАГАН, снаја ИСИДОРА, унук ЈОВАН и сестра БОЖАНА 

с породицом

(73/199845)

САВА 

КАТУЦА

Увек ће те се сећати

твоји ПЕНДИЋИ.

(126/199947)

СЕЋАЊЕ

ЗДРАВКО МАРКОВИЋ
3. VII 1999 – 3. VII 2015.

Живиш у нашим срцима и мислима.
Твоја породица

(140/199992)

ПОМЕН

БОЖИДАР

ПАУНОВ
Сине мој мили. Све го-

дине које су протекле

не могу да испуне пра-

знину која је остала за

тобом. 

Твоја до гроба неуте-

шна мајка АНКА

(149/200032)

БОЖИДАР ПАУНОВ
1993–2015.

Чувамо успомену на де-
ду, оца и супруга.

Породице ПАУНОВ
и СМАЈЛОВИЋ

(150/200033)

МИЛОШ ВИДАКОВИЋ

2. јула 2015. су тачно две године откад те нема.

Много нам недостајеш.

ВЕСНА, ВАЊА и БАТА
(153/200050)

СЕЋАЊЕ

БРАНКО РАНИСАВЉЕВ
2011–2015.

Време које пролази не умањује бол и сећање на тебе.
Твоји најмилији

(155/200056)

30. јуна 2015. навршило

се пет година туге за на-

шом

ЗАГОРКА 

РАЦИЋ

Пет година велике пра-

знине.

Твоји најмилији

(171/200100)
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,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

Навршава се годину дана од смрти мога

брата

СЛОБОДАН ЦОБА 

НЕСТОРОВСКИ

АЦА и ДАЦА

(11/199659)

Ових четрдесет тешких дана пролази у великој тузи и

празнини. Пуно нам недостаје наша драга и никад не-

прежаљена

ДАНИЦА ДАНА ГЛИШИЋ

Парастос нашој Дани дајемо у суботу, 4. јула, у 11 сати,

на њеном вечном почивалишту – на гробљу Котеж.

Ожалошћени: супруг МАНОЈЛО, синови МИЛАН, 

ЗОРАН и МАРКО, снаха ЈЕЛЕНА, унуке НИНА и МАША,

сестра БРАНКА и породица ЛАЗИЋ, породица 

ЈОВИЧИЋ, породица ГЛИШИЋ и остала многобројна

родбина и пријатељи
(33/199703)

ИЗЈАВА

ЗАХВАЛНОСТИ

Топло и искрено захва-

љујемо др Софији Соњи

Вјетров, др Весни Рад-

мановић, др Зори Не-

шковић, др Момчилу

Инићу и особљу Болни-

це Панчево и Институту

за онкологију Србије на

брижном лечењу моје

супруге др Данице Дане

Глишић.

Манојло Глишић 

с породицом

(34/199703)

У недељу, 5. јула, у 11 сати, даћемо шесто-

месечни помен нашем драгом супругу,

оцу, деди и брату

МИОДРАГУ КНЕЖЕВИЋУ
КНЕЗУ

Тешко је стегнути срце да не боли, душу
да не пати, сузе да не теку. Још увек ми-
слимо да сањамо и не верујемо да те нема.

Твоји најмилији: супруга МИРЈАНА, 
ћерке МАРИНА и МИРОСЛАВА 

с породицама и сестре ДРАГАНА 
и СНЕЖАНА с породицама

(35/199704)

СЕЋАЊЕ

ЈЕЛЕНА 

ЛЕУ

С вечном тугом у срци-

ма чуваћемо успомену

на тебе.

Породица ЛЕУ

(36/199707)

ПОМЕН

У суботу, 4. јула, у 11 сати, на Новом гробљу, одржаћемо годишњи

помен нашем вољеном

СЛОБОДАН НЕСТОРОВСКИ ЦОБА
1951–2014.

Годину дана је прошло, али ниједан дан без сећања на тебе.

С љубављу и поносом чуваћемо успомену.

Воле те твоји: супруга ЛИДИЈА, син РАНКО 

и ћерка АЛЕКСАНДРА с породицом

(37/199714)

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН 

НЕСТОРОВСКИ

Драги куме, живиш у на-

шим срцима и сећању.

БИСА и ДРАГАН 

с породицом

(48/199755)

1. јуна навршава се 16

година откако није с на-

ма наш

ПЕТКО 

КРСТИЋ

Заувек ћемо те волети и

чувати од заборава.

Твоји најмилији

(49/199758)

Двогодишњи помен

ПАВЛУ 

ЋОСИЋУ

Вечно ће у нашим срцима

остати ваше лепе речи.

РУЖА с породицом

(54/199770)

СЕЋАЊЕ

ЈЕЛЕНА 

ФАРКАШ

2003–2015.

Заувек у нашим срцима.

Њени најмилији

(58/199787)

Прошло је годину дана откад нас је напустио

наш драги пријатељ

СЛОБОДАН НЕСТОРОВСКИ

Не прође ниједан дан а да се не сетимо заједнич-

ких тренутака и година. Много нам недостајеш.

ЗЛАТА и ЈАНИ
(69/199834)

СЛОБОДАН 

НЕСТОРОВСКИ 

ЦОБА

С поносом те помињемо

и од заборава чувамо.

Породица МАНЧИЋ

(130/199952)

Шестомесечни помен дајемо 4. јула 2015,

у 11.30, нашем

МИРКУ МОЛНАРУ
1953–2015.

Време пролази, а бол и туга заувек остају.

Твоја МИЛЕНА и мајка СТАНА

(121/199947)

Шестомесечни помен

брату

МИРКУ 
МОЛНАРУ

1953–2015.
Недостајеш нам све ви-
ше, бол и туга су у на-
шим срцима.

МИКА, ДРАГИЦА, 
МИРА И МИЛАН

(122/199942)

У суботу, 4. јула 2015,

даваћемо четрдесето-

дневни помен нашој

драгој

ЕТЕЛКИ 

БУНДЕВИЋ

Много нам недостајеш.

Супруг ДУШАН, син

ЛАЗАР, ћерка ЈЕЛИЦА

с породицом и заове

МИРЈАНА и КОВИЉКА

(62/199807)

Сестра Етелка

Време брзо пролази,

оставила си оне који те

воле и никада те неће

заборавити. 

Твоја сестра ИРЕНА 

с породицом

(63/199806)

Прошло је годину дана откад није с нама

ДУШАН БАРАЛИЋ

Успомену на њега чувају његови најмилији:

МИЛИЈАНА, СНЕЖАНА, СРБОЉУБ, 

БРАТИСЛАВ, АЛЕКСАНДРА, МИЛИЦА, 

РЕЉА и АРСЕН
(107/19991)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ВУКОМАН 

МУНИЋ

25. VI 2005 – 25. VI 2015.

Никада те неће 

заборавити твоји 

шураци и шурњаје.

(68/199828)

Тужно сећање на брата

БОЖИДАРА 

ЂОРЂЕВИЋА

5. VII 2009 – 5. VII 2015.

Сестра ДИВНА и зет

ДАГАН ЛОНЧАРЕВИЋ

(67/199826)
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Годишњи помен

ЗОРИЦА КРЦАНОВИЋ
Сузама стихове ти пишем, јер без тебе јако те-
шко дишем. 
Поздравиле смо се, а нисам ни знала да си ми
свој последњи пољубац дала.
Година прође, још много ће проћи, ти ми више
никада нећеш доћи.
Нема те више, та празнина боли, отишао је неко
кога много волим.

Твоји најмилији
(1/199603)

4. јула, у 10 сати, даваћемо шестомесечни помен

нашем

РАДОВАНУ ЋИРИЋУ

Много нам недостајеш!

С љубављу породица
(4/199629)

6. јула 2015. навршиће се тридесет три године од трагичне смрти

моје ћерке јединице и пет година од смрти супруге

КАРБУНАР

ОЛГИЦА                    БРАНКА
1958–1982.                                         1939–2010.

Пролази само време, празнина и туга остају. Увек у мислима, ни-

кад незаборављене и вечно вољене.

Отац и супруг МИЛАН

(5/199630)

СЕЋАЊЕ

ОЛГИЦА КАРБУНАР
1958–1982.

Дани и године пролазе, а бол и туга никада неће

проћи.

Тетка МИРА с породицом
(6/199630)

4. јула 2015, у 11.30, на Новом гробљу, даваћемо ше-

стомесечни помен

БРАНИСЛАВУ ПАНАЈОТОВИЋУ
Тугује за тобом твоја породица.

(7/199634)

КАТИЋ

ДРАГАН                       КОСТА
Године пролазе, време не лечи тугу и не може избри-
сати сећање на вас.

ЂУЂА и ГОЦА
(8/199640)

МИЛОИЦА БУБОЊА

2. јула 2015. навршавају се две године от-

кад си отишла без поздрава и повратка, а

нас си оставио у вечном болу и тузи.

(9/199650)

СЕЋАЊЕ

ДУШАН ЈАКОВЉЕВИЋ
1999–2015.

Нећеш бити заборављен док смо ми живи.
Твоји најмилији

(10/199657)

ПОМЕН

ДРАГО ЛАЗАРЕВИЋ
1938 – 5. VI 2009. 

У срцу те носимо, од заборава чувамо.

С љубављу и поштовањем супруга МАРИЦА, 

син НИКОЛА и снајка МАРИНА
(15/199665)

СЕЋАЊЕ

ДРАГО ЛАЗАРЕВИЋ

5. јула навршава се шест тужних година.

Живиш у нашим мислима и срцима.

Твоја ћерка НЕНА и унука МАКА

(16/199666)

Прошло је шеснаест го-

дина без нашег драгог

ЂУРЕ 

ЋАЛИЋА

Жали за њим његова

породица.

(17/199668)

ОЛГИЦА 

КАРБУНАР

1982–2015.

Постоји нешто што ни-

када неће умрети. То је

понос и сећање на тебе.

Ујак БОЖА 

с породицом

(25/199684)

ТЕОФИЛ 

АНТОНИАДИС
1987–2015.

Туга, љубав и сећање не

пролазе никад – само

године.

С љубављу твоје 

МАРИНЕЛА, ЕЛЕНИ,

ДОНАТЕЛА 

и АФРОДИТА

(31/199698)

4. јула, у 9.30, на Новом гробљу, даваћемо шестомесеч-

ни помен нашој вољеној

ЉИЉАНИ ЛОЗАНОСКИ
Ожалошћени: супрг ЖИВКО и синови ДРАГАН 

и ГОРАН с породицама

(38/199718)

СЛОБОДАН 

ЈЕЛЕНКОВИЋ

1937–2007–2015.

Недостајеш нам.

Његова породица

(44/199746)

5. јула навршава се десет година откако

није с нама наш вољени

РАДИВОЈЕ РАДЕ 

ДАМЊАНОВИЋ
2005–2015.

Све ове године живимо с тугом и љубављу,

поносни што си био део наших живота.

С љубављу твоја породица

(55/199778)

СЕЋАЊЕ

РАДЕ ДАМЊАНОВИЋ
Увек ћемо чувати успомену на тебе.

Твоја браћа с породицама

(57/199784)

СЕЋАЊЕ
ДРАГИЋЕВИЋ

ТОМИСЛАВ                ГАБРИЕЛА
1936–2007. 1939–2013.

Знам да сте увек са мном...
ГОРАН

(134/199977)

Шестомесечни помен

ДРАГОСЛАВУ 

ЂОРЂЕВИЋУ

С тугом и болом успоме-

не чувају твоји најми-

лији.

Супруга НАДА, син 

ПЕЂА, снаја САЊА,

унука НИКОЛЕТА 

и унук ДАМЈАН

(84/199865)



Новосељани са ентузијазмом
негују фестивал „Банатска
труба”, с циљем да окупе ду-
вачке оркестре широм срп-
ског и румунског Баната који
изводе традиционалну српску
и румунску музику на дувач-
ким инструментима.

Оно што охрабрује, јесте
знатан број младих музичара
у редовима ових оркестара,
што им гарантује светлу бу-
дућност.

Осми новосељански фестивал
„Банатска труба – Trompeta ba-
natana” одржан је у суботу, 27.
јуна, у организацији фанфаре
„Tineretu” и удружења „Банат-
ска труба”. Ова манифестаци-
ја, као и остале у том месту, би-
ла је у знаку великог јубилеја –
250 година од оснивања Банат-
ског Новог Села, који се обеле-
жава током целе године.

Фешта у Новом Селу почела
је дефилеом десет оркестара
центром, а музички део про-
грама је одржан на платоу ис-
пред споменика. После срп-
ске, румунске и европске хим-
не у извођењу фанфаре „Tine-
retu” уследило је официјелно
отварање. Публици су се прво
обратили Предраг Шкаљак,
председник организационог
одбора фестивала, затим све-
штеници др Данил Стојанеску
из Румуније и Георге Јанеш,
месни парох. Из Aмбасаде Ру-
муније присутне је поздравила
Оана Фиранеску, секретар, а
oсму „Банатску трубу” званич-
но је прогласио отвореном

ФОТО-РЕПОРТАЖЕ36
Четвртак, 2. јул 2015.
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ОДРЖАНА ОСМА „БАНАТСКА ТРУБА”

У РИТМУ СРПСКЕ, РУМУНСКЕ И МАЂАРСКЕ МУЗИКЕ

одличним извођењем и одаби-
ром композиција подигла пу-
блику на ноге и чак извела бис.
Може се рећи да су и учесници
и публика понели лепе утиске
са осме „Банатске трубе” и да
ће радо долазити и на будућа
издања ове јединствене мани-
фестације.

Осми фестивал банатских
трубача подржали су Нацио-
нални савет Румуна, као и
бројне институције и људи до-
бре воље. Организатори су
следеће окупљање заказали за
наредну годину, крајем јуна,
на истом месту.

Милена Јовишић

Марћел Драган из Национал-
ног савета Румуна.

У трочасовном музичком
програму који је уследио уче-
ствовало је десет оркестара.
Специјални гост је била фан-
фара „Giroc” из места Ђирок у
Румунији. Домаћине су пред-
стављале фанфаре „Tineretu”,
основана 1995. године, коју
предводи диригент Саша
Мандреш, и „Cultura” (датира
из 1936. године), на чијем је
челу професор Александру
Фријанц. То је доказ да сабор
банатских трубача није слу-
чајно у Новом Селу, јер се ту

одавно негује дувачка музика,
што све више постаје попу-
ларно међу младима. Новосе-
љански оркестри су се показа-
ли у најбољем светлу и након
тога са задовољством сцену
препустили гостима.

Публика је уживала и у на-
ступима оркестара Велибора
Варге из Панчева, „Јожеф
Атила” из Михајловца, „Ioan
Creangа” из Долова, „Doina”
из Ритишева, „Mihai Emine-
scu” из Страже и истоименог
оркестра из Куштиља. Ови
музичари су се представили
сплетовима познатих народ-

них и традиционалних песа-
ма и маршевима, тако да су
сви љубитељи плехане музике
могли наћи понешто.

Неки оркестри су посебно
скренули пажњу публике и за
то су награђени великим апла-
узима. Тако се први пут на
овом фестивалу могла чути и
мађарска народна музика у из-
вођењу петочланог оркестра
„Јожеф Атила” из Михајловца,
а чине га времешни музичари
који с великом вољом, иако у
позним годинама, наступају
по Србији и Мађарској. Фан-
фара „Doina” из Ритишева је

ОДРЖАН МОТО-СКУП У ДОЛОВУ

Облаци на небу, громови на земљи
Мото-клуб „Ghost Riders” из
Долова приредио је од 26. до
28. јуна свој четврти мото-
-скуп. To је била још једна при-
лика за дружење мотоцикли-
ста, као и за уживање љубитеља
жестоког рокенрола, укусног
залогаја и добре капљице.

Доловачки бајкери су и ра-
нијих година организовали
сусрете поштовалаца двоточ-
каша, а овогодишњи скуп је
био први вишедневни, јер је
клуб уласком у Мото-асоција-
цију Србије стекао право на
то. Манифестација је почела у
петак, 26. јуна, у поподневним
часовима, мада се може рећи

да су све активности, попут
мото-журке коју су Доловци
организовали с првим лепим
данима, као и посете разним
мото-скуповима како у Срби-
ји, тако и ван њених граница,
били увертира за овај догађај.
Иако су облаци претили с не-
ба и нису обећавали добре
временске услове, грмљавина
двоточкаша који су тог попо-
днева пристизали обећавала је
добро дружење. Место деша-
вања био је локални хиподром
и простор око њега, само што
су се на њему овог пута оку-
пљали власници љубимаца с
много више „коња”.

Организатори су се потру-
дили и обезбедили су место за
камп, шатором наткривена
места за седење, пропратне
штандове, као и централну
бину са одличним озвучењем,
што је убрзо могло и да се осе-
ти. Иако је киша увелико па-
дала, то није сметало најупор-
нијим бајкерима и љубитељи-
ма доброг звука да уживају.
Доловцима су у госте дошли
мотористи из разних крајева
Србије, али и из Босне и Хер-
цеговине, Румуније и Слове-

није, тако да је манифестаци-
ја имала интернационални
карактер. Прве вечери масу су
загрејали бендови „Ватрена
вода” и „Трн у око”, а стихови
„гласно, гласније” и „мотори,
мотори” ширили су се чита-
вим местом до ситних сати.

Субота је осванула без обла-
ка, што је још више развесели-
ло све који су заноћили на до-
ловачком хиподрому. Током
дана су пристизали нови гости
на својим „челичним коњи-
ма”, па је простор убрзо био

поприлично испуњен. Након
неизбежног бајкерског пасуља
за ручак кренуле су и бајкер-
ске игре. Занимљиве дисци-
плине попут надвлачења ко-
нопца, бацања гуме удаљ, спо-
ре вожње мотора, као и такми-
чења у брзом испијању пива
додатно су подгрејале атмос-
феру, која је доведена до уси-
јања у касним вечерњим часо-
вима наступом група „Резер-
вни план” и „Trouble Heart”.

Многи су будни дочекали
недељно јутро и дан кад се
дружење завршава. Гости су
одлазили задовољни, а своје
задовољство нису крили ни
домаћини. Они ће се у наред-
ном периоду потрудити да уз-
врате гостовања и тиме пред-
ставе свој клуб, али и подне-
бље из којег долазе, чак и ван
граница наше земље. А у свом
месту, у наредном периоду,
„гоустарајдерси” ће организо-
вати низ едукација, пре свега
за младе бајкере, али и за
остале учеснике у саобраћају,
с циљем што безбеднијег уче-
шћа у саобраћају, али и про-
моције свог хобија.

Продукте свог рада прика-
заће и на следећем мото-ску-
пу, који је већ сада заказан за
годину дана на истом месту.

Н. Р.



Друштво пријатеља животиња
„Љубимци” у протеклих шест
месеци организовало је бројне
активности, пре свега с циљем
промовисања заштите напу-
штених љубимаца у нашем
граду.

Почетком године је у сарад-
њи с тимом за решавање про-
блема напуштених животиња
спроведена акција прављења
привремених кућица, које су
након постављања на јавним
површинама служиле за сме-
штај паса и мачака током
хладних зимских дана. Ова-
ква пракса још увек није виђе-
на у нашој земљи, а омогућена
је крајем 2014. године, након
измене градске одлуке о по-
стављању монтажних објеката
на површинама јавне намене.

Крајем марта „Љубимци” су
били веома активни у раду на
изменама Закона о добробити
животиња и учешћем на број-
ним састанцима с другим ор-
ганизацијама и државним ин-
ституцијама дали су допринос
како би овакав закон био из-
мењен на што квалитетнији
начин, тј. да би био ефикасни-
ји и применљив у пракси.

На позив једне од највећих
организација за заштиту жи-
вотиња на свету – Америчког
хуманог друштва, представ-
ници „Љубимаца” су у априлу

учествовали на највећој кон-
ференцији за заштиту живо-
тиња на свету. Боравак у САД
искористили су да представе
свој рад, али и да учествују у
бројним предавањима и па-
нел-дискусијама о проблеми-
ма напуштених животиња.

У светлу потребе да се град-
ска одлука о држању домаћих
животиња на територији града
измени, Друштво је прису-
ствовало и јавном слушању
које су организовали Скуп-
штина града Панчева и Одбор
за заштиту животне средине и
својим сугестијама дало кон-
кретне предлоге за измену
овог прописа.

Ова организација је актив-
ним учешћем у раду Тима за
решавање проблема напуште-
них паса и мачака на терито-
рији Панчева у претходном

периоду дала конструктивне
предлоге за решавање бројних
проблема.

Важно је истаћи да је од по-
четка године у многобројним

акцијама удомљено преко сто
педесет животиња и много
њих је стерилисано, док је не-
кима пружена помоћ у виду
привременог збрињавања или
на неки други начин.

Недавно је у Народној ба-
шти, на иницијативу ове орга-
низације, постављен и откри-
вен споменик храбром псу
Леу, који је, жртвујући свој
живот, помогао нашој младој
суграђанки. Овакво сведочан-
ство о нечијем подвигу, једин-
ствено у нашој земљи, посве-
ћено је свим малим херојима
великог срца, какве можемо
срести у свету напуштених
животиња, а углавном је неви-
дљиво у данашњем друштву.

Друштво „Љубимци” се на-
да да ће ово бити мотив за су-
грађане да буду одговорнији,
хуманији и нађу се у невољи
животињама, али и људима
којима је помоћ неопходна.

Споменик племенитом псићу

Кућице за напуштене животиње

БРОЈНЕ АКТИВНОСТИ ДРУШТВА „ЉУБИМЦИ”

Лео, симбол малих хероја великог срца

стварају проблеме како живот-
ној средини, тако и здрављу
човека. Пример за то је амбро-
зија, која је алерген и упоран и
тешко уништив коров.

Стога је неопходно што хит-
није предузети адекватне ме-
ре за очување биодиверзитета
(и заштиту угрожених врста),
јер он представља богатство у
сваком смислу те речи.

највећој међународној кон-
ференцији о политици
Европске уније у заштити
животне средине под нази-
вом „Green Week 2015” (тема
је управо била заштита при-
роде и биодиверзитета), која
је пропраћена упечатљивим
слоганом: „Природа – наше
здравље, наше богатство”.

У наставку се др Јелена Ма-
ринковић (Институт за ратар-
ство и повртарство) бавила би-
одиверзитетом и улогом ми-
кроорганизама у земљишту, а
професор др Горица Цвијано-
вић (Факултет за биофарминг)
ту тему је продубила у контек-
сту коришћења микрооргани-
зама у одрживим системима
биљне производње.

Представљено је електрон-
ско издање зборника рефера-
та с претходне манифестаци-
је, под називом „Органска
производња и биодиверзитет
4”, подељене су захвалнице, а
све је окончано дружењем и
ручком у предивном пешчар-
ском зеленилу.

Амброзија „отерала” камилицу
Напослетку је са овог еми-
нентног скупа послата пору-
ка да је недомаћински при-
ступ узроковао смањење
бројности појединих биљних
и животињских врста, а неке
од њих су на прагу потпуног
нестанка.

Чак 20 одсто флоре Србије
нашло се у категорији угроже-
них биљних врста. Довољно је
присетити се времена када су
се банатска поља „жутила” од
камилице, која поседује изра-
зита лековита својства, али и
представља потенцијално зна-
чајан економски ресурс. На-
жалост, велики број таквих би-
љака „устукнуо” је пред инва-
зивним врстама, које притом
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Последњих неколико година
на територији јужног Баната
биолошка разноликост врста
(биодиверзитет) у великој ме-
ри трпи негативне последице
људског немара, пре свега ве-
заног за неадекватну примену
хемијских средстава (херби-
цида, инсектицида, синтетич-
ких минералних ђубрива...).

Да би овакав, неповољан
тренд био предупређен, неоп-
ходно је примењивати агрое-
колошке мере, попут оних ко-
је спадају у органску произ-
водњу и подстичу еколошку
праксу, висок степен биоло-
шке разноврсности, очување
природних ресурса, примену
напредних стандарда о до-
бробити животиња...

Једно од малобројних оку-
пљања која промовишу ускла-
ђеност пољопривредне произ-
водње и очувања природних
ресурса, јесте научностручни
скуп „Отворени дани биоди-
верзитета”, иза којег стоје две
важне установе – Институт
„Тамиш” и Институт за проу-
чавање лековитог биља „Др
Јосиф Панчић”.

Пешчарска оаза
Пето издање сада већ афир-
мисане манифестације одр-
жано је у уторак, 30. јуна, а за-
вршни чин је, као и ранијих
година, приређен у адекват-

НА ЧАРДАКУ ОДРЖАНИ ПЕТИ „ОТВОРЕНИ ДАНИ БИОДИВЕРЗИТЕТА”

НАУЧНИЦИ ДИЖУ ГЛАС ЗА ОЧУВАЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА

них оаза природе, која се про-
стире на преко 350 квадратних
километара укроћеног песка,
прекривеног багремом, боро-
вима и степама, где су своје
станиште нашли и аутохтони
степски божур и виргилијски
храст, као и ендемске врсте
скочимиша и инсеката.

Корисни микроорганизми
Наставак стручног скупа оби-
ловао је предавањима о томе
како на опште добро спојити
биодиверзитет и пољопри-
вреду. Биљана Пањковић из
Покрајинског завода за за-
штиту природе говорила је о

ном амбијенту. Овог пута из-
бор је пао на Специјални ре-
зерват природе Делиблатска
пешчара, тачније на Едука-
тивни центар Чардак.

Пре тога су учесници скупа
и други гости посетили оглед-
но, односно органско демон-
страционо поље Института
„Тамиш”, где су их дочекали
иницијатори и главни органи-
затори манифестације – др
Владан Угреновић и др Вла-
димир Филиповић, који су
укратко објаснили суштину
окупљања и отворили скуп.
Поздравне речи су изговори-

ли и директори двају наведе-
них института, након чега је
почео стручни део – било је
речи о обради и чувању зе-
мљишта, као и о једногоди-
шњим зрненим махуњачама,
о чему је једноставним речни-
ком говорила др Мирјана Ва-
сић из Института за ратарство
и повртарство.

Педесетак учесника скупа
потом се запутило у Пешчару,
а на Чардаку их је дочекао Ма-
ријус Олђа из „Војводинашу-
ма” и упознао с многобројним
интересантним детаљима у ве-
зи с једном од ретких очува-

Чардак, место којим царује природа Право место за причу о биодиверзитету Огледно поље за узор

Шетња никада не шкоди

Не купуј – удоми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац” ор-
ганизују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке не-
деље биће представљени љубимци за бесплатно удомљава-
ње, односно објављене њихове фотографије са основним по-
дацима.

Нови власници ће потписивати уговор којим ће се обаве-
зати на то да ће својим будућим љубимцима пружити аде-
кватну негу.

Лепојке
Две женкице, старе око седам
месеци, живахне и препаметне,
једва чекају да буду удомљене.
Било би добро да их заинтере-
совани суграђани узму у пакету,
с обзиром на то да су заједно
одрасле и веома су везане једна
за другу. Стерилизација за обе
лепојке је обезбеђена.

Нажалост, нису у ситуацији
да још дуго остану на тренут-
ном одредишту, па је важно да
им се што брже нађе нови вла-
сник.

Кева
Минијатурна женка, ста-
ра око три године, изба-
вљена је прошле године
из поплављеног Обренов-
ца. Као изузетно привр-
жена и активна, Кева заи-
ста може улепшати дво-
риште.

ААККЦЦИИЈЈАА  „„ППААННЧЧЕЕВВЦЦАА””  ИИ  УУДДРРУУЖЖЕЕЊЊАА  „„ЉЉУУББИИММЦЦИИ””

Након усвајања могуће је обавити бесплатну стерилиза-
цију удомљене животиње. Све информације се могу

добити на телефон 064/21-74-880 или на имејл адреси 
ljubimci@gmail.com.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић



ђеловић, популарни Спаске, а
после две године преселио
сам се у Динамо, па сам годи-
ну и по дана одиграо и у Бежа-
нији и сада сам у ОФК Београ-
ду. Наравно, желим да споме-
нем тренере који су утицали
на мој развој – то су Жељко
Марков, Владан Исаиловић и
Славко Матић. За ОФК Београд
сам дебитовао, на захтев Зорана
Милинковића, садашњег тре-
нера Партизана, 26. маја 2013,
на утакмици с БСК-ом. Ако
треба да се присетим неке
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ланду је десет сати више него
у Србији.

– То је најгорих десет дана.
Били смо смештени у некој
војној бази у Окланду, која се
налази на 40 минута вожње
колима од центра града. Пра-
ви карантин. Тренирали смо
једном дневно, а после подне
смо гледали видео-снимке и
анализирали ривале. Милан и
ја смо били цимери, али у
двоипокреветној соби, јер нам
је свакодневни гост био Сте-
фан Милошевић, који је изу-
зетно низак, па смо се тако
шалили на његов рачун – при-
ча Немања Антонов, момак
који је рођен 6. маја 1995. го-
дине у Панчеву.

У репрезентацији Србије је
владала фантастична атмос-
фера. Момци су дисали као
један, па није било разочара-
ња ни после почетног пораза
од Уругваја у групи. Редом су
после тога падали Мали (2:0),
Мексико (2:0), Мађарска у

и Партизан су нас побеђивали
и са 14:0. Ипак, већ друге сезо-
не смо харали, постигли смо
највише, а примили најмање
голова. За први тим ОФК Бео-
града дебитовао сам 10. авгу-
ста 2013, такође код Кизе Ми-
линковића. Победили смо та-
да Вождовац с 1:0. Ипак, по-
себно ми је остала драга утак-
мица на „Маракани” прошле
сезоне, када је Звезда освојила
титулу. Изгубили смо са 4:2,
али био сам стрелац једног го-
ла – присећа се својих почета-

Качарево”. То је дело мојих
тетака из Аустралије, које су
дошле да нас бодре. Наш ва-
трени навијач био је и Бане
Ивановић из Оза, како смо га
звали, стално је био с нама.
Што се тиче неког индивиду-
алног потеза на шампионату,
могао бих да издвојим детаљ
када сам фудбалерима Мађа-
рске протурио лопту кроз но-
ге – поносно каже Немања.

Иако веома млади, наши
саговорници истичу да се ни-
су уплашили Бразила. За фи-
нале су се спремали као за
сваку другу утакмицу. Једно-
ставно, изашли су на терен и –
победили. Они имају енергију
шампиона, они знају свој пут,
они су уложили године труда
да би стигли до оваквог успе-
ха. Милана и Немању је фуд-
бал увек некако спајао. И сада
су нераздвојни. Иако више
„не могу да се гледају”, ипак
су заједно отишли у Будву на
мини-одмор.

– Почео сам да тренирам у
Школи фудбала АС, у мом Ка-
чареву, 2005. године. Први
тренер ми је био Слободан Ан-

Милан и Немања
стандардни чланови
репрезентације Србије
која је покорила 
планету

„Пројектовани”
за титулу

Чуда се сигурно не догађају.
Она се стварају. Једно такво
велико чудо, на радост и по-
нос целе нације, недавно нам
је приредио селектор омла-
динске фудбалске репрезен-
тације Србије Вељко Пауно-
вић, наравно, заједно са сво-
јим „војницима”. Популарни
Паћко је окупио екстратален-
товане дечаке, пажљиво их
селектирао и кренуо у муко-
трпан посао, али с јасно ис-
планираним циљем – освоји-
ти планету. И успео је! У да-
леком Окланду, на другом
крају света, на Новом Зелан-
ду, Србија је освојила титулу
шампиона. Тај 20. јун остаће
златним словима уписан у
свим спортским алманасима,
тај дан никада неће заборави-
ти многи Панчевци, а нарочи-
то Милан Гајић и Немања Ан-
тонов, стандардни чланови
екипе која је у великом фина-
лу победила велики Бразил са
2:1.

Сада тандем ОФК Београ-
да, наши суграђани су били
непрелазни бедем светског
првака – репрезентације Ср-
бије. Њихово царство су де-
сна и лева страна фудбалског
терена. Милан Гајић и Нема-
ња Антонов су уложили себе у
величанствен тријумф. Годи-
не тешких тренинга, неизве-
сности, али и великих одри-
цања преточене су у пехар на-
мењен најбољима на свету. Те
момчине су учиниле да се и
ми, Панчевци, осећамо поно-
сније него икад. Нема тог
истинског поклоника спорта
коме 20. јуна, нешто после
девет сати ујутру, нису крену-

ле сузе радоснице. Онако, са-
ме од себе. Само гледајући те
наше дивне дечаке како се
пењу на кров света. Хвала
вам, мајстори!

Одмах после величанстве-
ног дочека у Београду и песме
са већ чувеног балкона, наши
суграђани, сада светски а на-
ши, Милан и Немања, ексклу-
зивно за „Панчевац” исприча-
ли су како је „исковано” свет-
ско злато, на другом крају
планете, у далеком Окланду,
на „само” тридесетак сати ле-
та од Београда. 

– Вељко нас је „пројекто-
вао” за ову титулу. Селектор
је екипу, с малим изменама,
окупио још пре три године.
На првом састанку смо гле-
дали снимак златне генера-
ције која је 1987. године у
Чилеу постала првак света и
зацртали да ћемо и ми поку-
шати да се домогнемо трона
– почео је причу Милан Га-
јић, момак који је рођен 28.

ЕКСКЛУЗИВНО – „ПАНЧЕВАЦ” СА СВЕТСКИМ ШАМПИОНИМА

ОКЛАНД, БОГ ТЕ ВИДЕО!

ППООННООСС  ККААЧЧААРРЕЕВВАА

ФФУУДДББААЛЛССККИИ  ББООММББААРРДДЕЕРР

јануара 1996. у Вуковару, а
већ 1997. године постао је
Панчевац.

Момци су на Нови Зеланд
отишли десет дана пре почет-
ка светског шампионата, како
би могли да се привикну на
нову климу, али и велику вре-
менску разлику. На Новом Зе-

осмини финала, па САД, па
опет Мали у полуфиналу и на
крају велики Бразил.

– После Уругваја смо били
задовољни како смо играли.
Нисмо били разочарани. Иа-
ко нам је пораз тешко пао, ни-
смо клонули, Вељко нам је
улио нову дозу самопоуздања.
Једноставно, знали смо да ни-
је готово. Мали нам је задавао
много мука, то је најбоља
афричка екипа. Остаће ми у
сећању она пречка против
њих, жао ми је што лопта ни-
је ушла у гол, али то сад и ни-
је тако важно. Преломна је
била утакмица с Мађарима.
Када смо њу добили, знали
смо да ћемо бити светски
шампиони – са осмехом се
присећа Гајић.

Утакмице у групи наши
фудбалери су играли у Дане-
дину, граду који је удаљен
1.042 километра од Окланда.
Посебно истичу да су  добија-
ли велику подршку од наших
људи на Новом Зеланду. У
финалу у Окланду је било
25.000 људи, стадион је био
крцат.

– Заиста смо осетили да ни-
смо сами. Посебно сам се оду-
шевио када сам видео тран-
спарент с натписом „Антонов

Качарево, место са осам хиљада станов-

ника, сада је и светски познато захваљу-

јући Немањи Антонову. У породичном

дому тог сјајног момка сваку утакмицу

на Новом Зеланду с великом пажњом

пратили су његови родитељи Марица и

Небојша, сестра Наташа, али и деда Бо-

рис, који је специјално дошао из Немач-

ке да бодри унука, а после великог три-

јумфа отишао је у центар Качарева да ча-

сти за титулу коју је освојио његов унук. 

– Невероватно. Свака част момцима.

Немам речи да честитам  свима који су

заједно с Немањом успели да остваре

сан који ни многи велики фудбалски

мајстори у својим богатим и успешним

каријерама нису остварили. Ови момци

годинама заједно наступају, а поред

фудбалског квалитета имају јединство и

велику вољу, што је селектор Пауновић

на најбољи начин претворио у побед-

нички резултат – рекао је Небојша Анто-

нов, који је својевремено оставио дубок

траг играјући за Јединство Стевић.

Тог 20. јуна мајка Марица се са суза-

ма радосницама нон-стоп јављала на

телефон и примала честитке од пријате-

ља и рођака из Републике Српске, Аме-

рике и свих крајева Србије.

Тако и треба. Па не постаје се свет-

ски шампион сваког дана. Качарево,

али и фудбалски клуб АС, могу се поно-

сити тиме каквог су играча подарили

Србији. Б. С.

Велике заслуге за успех Милана Гајића сва-

како има и његова породица. Отац Вељко,

професор у панчевачкој гимназији, и мајка

Бранкица преживљавали су на свој начин

сваки секунд сваке утакмице на Новом Зе-

ланду.

– Неки покушавају да упореде Милана са

Синишом Михајловићем. Али ја не бих да га

оптерећујем таквим причама, нека он иде

својим путем. Истина је, моја супруга је из

Борова, наши кумови се добро знају с Ми-

хом. Милан је, баш као и Синиша, прво по-

чео у нападу, па је завршио као дефанзив-

ни играч. Већину голова је постигао из пре-

кида, шут му је баш разоран. Има неке

сличности, али не бих много о томе. Желео

бих да додам да је Дуле Стојановић довео

мог Милана у ОФК Београд, па да споменем

Сашу Кљајића, који му је био један од тре-

нера и увек га је бодрио, чак и онда када

није ишло најбоље. Сада се коцкице полако

слажу, али најважније је да Милан напре-

дује и да је срећан. Он је скромно дете. Про-

вео је лепо детињство у Панчеву, и даље

живи с нама у изнајмљеном стану – каже

Вељко Гајић, коме је у осијечкој Гимназији

професор физичког, а касније и тренер у ло-

калном Металцу, био Љупко Петровић, који

је с Црвеном звездом освојио Куп европ-

ских шампиона 1991. године.

утакмице у Суперлиги која ми
је засад најдража, нека то буде
меч с Партизаном, на његовом
стадиону, када је било 1:1 –
„премотава” пут од својих по-
четака до светског трона Не-
мања Антонов.

Иако сада обојица имају во-
зачке дозволе (мада неко вози
боље, а неко лошије), наши
спортски хероји су на тренин-
ге на Карабурми углавном пу-
товали аутобусом. И успели су
да ускладе обавезе у клубу и
школи.

– Ја сам почео да тренирам
са седам година у Динаму, код
Живка Маравића, а после ми
је једну сезону, заједно с Не-
мањом, тренер био и Жељко
Марков. Играли смо тада у
Лиги петлића Београда, Звезда

ка „двојка” светског шампиона
– Милан Гајић.

Шта су направили на Но-
вом Зеланду, момци су увиде-
ли тек по повратку у Србију.
Општа еуфорија на београд-
ским улицама, док су отворе-
ним аутобусом крстарили
главним градом, експанзију је
доживела пред чувеним бал-
коном. Око 50.000 људи до-
шло је да поздрави нове свет-
ске шампионе. Заслужили су
то. Ма, заслужили су они и
много више. Они су хероји
нације, понос Србије. Паћко-
ви клинци, тим снова, екипа у
којој су неизоставни један
Панчевац и један Качаревац –
Милан Гајић и Немања Анто-
нов. Најбољи на планети!

Александар Живковић



У Лазаревцу је прошлог ви-
кенда одржан пливачки ми-
тинг који је обележио Ми-
лош Михајловић, члан ПК-а
Спарта из нашега града, ко-
ји је освојио три медаље.

Милош се такмичио у гру-
пи дечака рођених 2000. и
2001. године. Златна одличја
је зарадио на 50 и 100 м кра-
ул, а сребрно на 200 м мешо-
вито. Организатори овог так-
мичења су нашег суграђани-

на прогласили за најбољег у
његовој старосној групи.

На јуниорском Првенству Ср-
бије, одржаном прошлог ви-
кенда, Зорана Барјактаровић,
чланица АК-а Динамо, истр-
чала је 100 метара у фанта-
стичном времену од 11,91. Тај
резултат је уједно и норма за
Европско јуниорско првен-
ство, које ће бити одржано у
Шведској од 15. до 19. јула.

Ово је трећи резултат у
историји српске атлетике, а
Зорану само 12 стотих делова
секунде дели од најбољег ре-
зултата, о којем сада реално
може да размишља. Наша су-
грађанка је на истом такмиче-
њу тријумфовала и у трци на
200 метара, такође с личним
рекордом од 24,74. Зорани у
наредном периоду предстоје
Првенство Балкана у Румуни-
ји, Европски шампионат у
Шведској и сениорска Балка-
нијада у Грчкој. Један од ци-

љева свакако ће бити и норма
за Олимпијске игре у Бразилу
следеће године.

– Тамара Полић и Зорана
Барјактаровић су бисери наше-
га града и нема сумње да ће до-
стојно репрезентовати Србију и
Панчево. Овом приликом бих
захвалио листу „Панчевац”,

РТВ-у Панчево и порталу „По-
лувреме”, који су објективно
испратили све наше резултате.
Такође, велику захвалност ду-
гујемо Покрајинском секрета-
ријату за спорт, с Мариником
Тепић на челу, али и градском
већнику за спорт Александру
Фаркашу, без чије помоћи не

бисмо остварили овако завидне
резултате – рекао је Љупчо
Цветкоски, тренер атлетичара
Динама.

Поред Зоране Барјактаро-
вић, која је освојила два нај-
вреднија трофеја, сјајна је би-
ла и Тамара Полић, јер је за-
служила сребрну медаљу у тр-
ци на 400 м, са одличним ре-
зултатом од 57,30. Одличје
истог сјаја припало је и Петру
Ивачковићу у трци на 1.500
метара. Да је тимски дух нај-
већа вредност Динама, пока-
зују и трофеји у штафетним
надметањима. Злато у трци на
4 x 400 м освојиле су: Анђела
Тасић, Милица Миленковић,
Кристина Павлов и Тамара
Полић. У штафети 4 x 100 м
сребро су зарадиле: Зорана
Барјактаровић, Анђела Тасић,
Кристина Павлов и Тамара
Полић. А. Ж.

У Новом Саду је прошлог
викенда одржано поједи-
начно Првенство Војводине
у атлетици за млађе пиони-
ре. АК Тамиш се представио
са два такмичара, који су
освојили две медаље.

Доротеа Балог је заслужи-
ла најсјајније одличје у трци
на 60 метара, с временом
8,45. У трци на 800 метара
Стефан Лазић је зарадио
сребрно одличје.

Друго коло Лиге у мини-каја-
ку одржано је 27. јуна у За-
брежју на Сави. Тренер ККК-а
Панчево Ђурица Левнајић по-
вео је пет кајакаша на то над-
метање, а најбољи резултат је
остварила Марија Љубобра-
товић, која је освојила бронза-
ну медаљу у трци пионирки
на 1.000 метара.

Већ сутрадан у истом ме-
сту је одржана међународна
„Видовданска регата”, на
којој је учествовало 16 клу-
бова из земље и иностран-
ства. Медаље за ККК Панче-
во освојили су: кадетски че-
тверац у саставу Данило Ле-
ковић, Лазар Лековић,
Алекса Левнајић и Кристи-
јан Ђерфи, Виктор Стамен-
ковић, Марија Љубобрато-
вић (две), сениорски двосед
Иван Крстић – Мирослав

Трифуновић, Марија Кри-
вокућа, Стефан Лековић,
Лука Станчевски, Данило
Лековић, двоклек у саставу
Жељко Петрић – Владимир
Крањчец, мини-кајак дво-
сед који су чинили Виктор
Стаменковић и Немања Ву-
јић, двосед кадета Данило
Лековић – Алекса Левнајић,
четверац јуниора А. Левна-
јић, Л. Лековић, Д. Лековић
и С. Лековић и Жељко Пе-
трић.

ЕВРОПСКИ ШАМПИОНАТ ТУРИНГ АУТОМОБИЛА

ДУЦА НАЈБРЖИ И У ФРАНЦУСКОЈ

Четвртак, 2. јул 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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ММаатт  уу  ддвваа  ппооттееззаа
(решење из прошлог броја: Дд7)

ИИззббоорр  РР..  РРааддоојјееввиићћ

ШАХОВСКИ КУТАК

ВЕСТ ПО ВЕСТ

већ био одмакао, Дуца је мир-
ном вожњом привео трку кра-
ју и знатно увећао бодовни
салдо. Наруку му је ишла и
ситуација из последњег круга,
кад је нервозни Фулин, у же-
љи да се докопа четвртог ме-
ста, изазвао судар с Јостом,
што га је коштало пласмана.

– Изузетно сам срећан због
поена које сам освојио током
овог викенда и победе у првој
трци. Друга трка је била тежа,
старт је био изузетно напоран,
а и Јоста ме је „чукнуо” кад
сам кренуо да га обилазим.
Све у свему, задовољан сам бо-
довним салдом који сам саку-
пио пред двомесечну паузу ко-
ја нам следи до следеће трке, у
Брну. Током лета ћу наставити
напорне тренинге, али ћу за-
једно са својим тимом радити
и на потрази за већом подр-
шком, али и за новим спонзо-
рима, како бих у следећој сезо-
ни поново возио WTCC, с обзи-
ром на то да сви сматрају да
ми је тамо место – рекао је
Борковић на прес-конферен-
цији после уручења пехара на
постољу у Француској.

Наредни тркачки викенд
FIA ETCC биће одржан 5. и 6.
септембра у Чешкој. 

А. Живковић

сну кривину успео да уђе као
првопласирани. Од тог мај-
сторског маневра Борковић је
угасио сваку наду конкурен-
тима да га могу угрозити. Са
сваким следећим пређеним
метром повећавао је разлику
над пратиоцима, а једино
што се дешавало иза његових
леђа, била је борба за друго
место.

И поред осме стартне пози-
ције у другој трци (првих
осам возача из прве трке стар-
тују обрнутим редоследом)
Борковић је показао супери-

Убедљиво вођство у
генералном пласману

Двомесечна пауза, па
старт у Швајцарској

Наш суграђанин Душан Бор-
ковић, најбољи српски аутомо-
билиста свих времена, наста-
вио је незаустављив поход ка
првој титули у Европском купу
туринг аутомобила, који се
одржава под окриљем Светске
аутомобилске федерације. Во-
зач НИС–Петрол и Б3 рејсинг
тима тријумфовао је у првој
трци, а завршио као други у
другој трци FIA ETCC шампи-
оната, које су одржане про-
шлог викенда на чувеној стази
„Пол Рикар” у Француској.

Популарни Дуца је у земљи
„галских петлова” освојио чак
21 бод (три за пол-позицију,
десет за победу и осам за дру-
го место), па је само учврстио
лидерско место у генералном
пласману. Сада има 56 бодова,
а другопласирани Петр Фулин
из Чешке има чак тринаест
мање. Тако је наш суграђанин
у прилици да после европске
титуле на брдским стазама,
коју је освојио 2012. године,
стигне и до шампионског ло-
вора на кружним стазама.

Панчевачки ас је до своје
треће овосезонске победе
(Мађарска и Словачка) сти-
гао на доминантан начин.
Остваривши најбоље време у
квалификацијама, што му је
донело прва три бода овог тр-
качког викенда, Дуца је у ле-
тећем старту издржао снажан
напад Мата Хомоле и Андре-
аса Фистера, па је у прву де-

Наш град се може подичити
чињеницом да у њему живе
шампиони и велике наде срп-
ског спорта. Једна од њих је
свакако и Ања Цревар.

Ова петнаестогодишња хе-
роина је на првим Европским
играма, одржаним у Бакуу,
главном граду Азербејџана,
освојила једно бронзано од-
личје, а у тркама на 200 и 400
метара мешовито оборила је
националне рекорде. Ања је
блистала међу истинским
пливачким звездама Старог
континента, а иако најмлађа,
била им је равноправан так-
мац. Исто тако, вредно је ис-
таћи да је млада Панчевка све
ближа А-норми у поменутим

дисциплинама, која је следе-
ће године води у Рио де Жане-
иро, на Олимпијске игре.

Ања Цревар има енергију
победника, а стручњаци су
сагласни да Србија одавно

није имала такав пливачки
бисер. Сад је важно помоћи
овој сјајној спортисткињи да
оствари свој циљ. Треба јој
обезбедити много боље усло-
ве, а резултат сигурно неће
изостати. 

– Презадовољна сам резул-
татима на Европским играма.
Остварила сам циљ, а то је би-
ло освајање медаље. Такође,
поправила сам времена на
200 и 400 метара мешовитим
стилом онолико колико сам
планирала – нагласила је сјај-
на Панчевка.

Опширнији разговор са
Ањом Цревар објавићемо у
наредном броју „Панчевца”.

С. Д.

АЊА ЦРЕВАР СЕ ВРАТИЛА СА ЕВРОПСКИХ ИГАРА

БРОНЗА – ДОБАР УЛОГ ЗА БУДУЋНОСТ

ОДЛИЧАН НАСТУП КАЈАКАША

ЗЛАТО ЗА ДОРОТЕУ

орност. Била су му потребна
свега четири круга да се до-
могне другог места. С обзи-
ром на то да је Немац Фистер

ВУК ЧЕТВРТИ НА БАЛКАНУ
Балканско првенство за ста-
рије пионире одржано је
прошлог викенда у Жабља-
ку. Међу репрезентативци-
ма Србије био је и џудиста
Динама Вук Кошић.

Он се надметао у катего-
рији до 60 кг, а у полуфина-
лу је, због казне, изгубио од
ривала из Румуније. У борби
за бронзу, такође због казне-
них поена, претрпео је по-
раз од турског борца.

АКТУЕЛНОСТИ СА АТЛЕТСКЕ СТАЗЕ

ЗОРАНА ПУТУЈЕ У ШВЕДСКУ

ППРРООППУУССТТ  ООРРГГААННИИЗЗААТТООРРАА

Организатори трке у Француској начинили су огроман про-

пуст при интонирању химне Србије.

Уместо „Боже правде”, с разгласа се зачула химна „Хеј,

Словени”. Наш ас је с победничког постоља жустро реаго-

вао, тражећи објашњење за пропуст. Интересантно је да је

у том моменту прекинут директан пренос с надметања у

Француској...

СЈАЈНИ МИЛОШ

БЛИСТАЛА НАТАША ПРАСКАЛО
У Крушевцу је прошлог ви-
кенда одржан пливачки ми-
тинг на комe су наши суграђа-
ни освојили прво место у
екипној конкуренцији, Дина-
му је припао и пехар намењен
најбољим тренерима, а Ната-
ша Праскало је проглашена
најбољом на такмичењу.

Наташа Праскало је три-
јумфовала на 50 и 100 м кра-
ул и 100 м леђно. Одличја су
освојили и: Дуња Стоев, Ката-
рина Белић, Вања Грујић, Те-

одора Ногуловић, Маша Ви-
даковић, Андреа Нађ, Виктор
Нађ, Страхиња Шондић, Сте-
фан Стојанов, Марија Димко-
вић, Милош Царевић, Лазар
Цвејић и Ивана Гојсовић.

Пре овог надметања Ната-
ша је била успешна и на „Тро-
феју Београда”. Она је у веома
јакој конкуренцији освојила
четири медаље. Прва је била
на 200 м леђно, а друга на 100
м леђно и 200 м краул. Бронзу
је заслужила на 100 м краул.
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Теодора Царић,
ученица:
– У гостима ми је
сестра из Аустралије.
Викенд ћу провести 
с њом, а планирамо
да одемо до Београда,
код рођака, који нас
жељно ишчекују.

Милош Лукић,
зубни техничар:
– Ово летње време 
је увек добродошло. 
С обзиром на такве
околности, шта друго
преостаје већ да се
преко дана одмара,
а увече изађе 
с друштвом.

Стојанка Шуља,
пензионерка:
– Волим да прошетам.
Интересантно је да 
читам и ваш „Панчевац”.
Полако, натенане,
прелиставам га преко
читавог викенда.
Тако ће бити и ове 
суботе и недеље.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Н. Стоилковић З. Спремо

Забрана

Све је више места на којима можемо да се спасемо од летње врућине.

Ново, уређено језеро у Качареву је једно од њих.

Још само када улазак у воду не би био на сопствену одговорност.

Или бар када на купалишту не би било забрањено купање.

Патриотизам

Лепо рече наш премијер: што да летујемо у иностранству и тро-

шимо евре по белом свету, када имамо домаће дестинације.

Ето, ми Панчевци, на пример, имамо лековиту бању у Омољици.

Ексклузивно лечилиште многих болештина, још ексклузивније

уређено и опремљено.

А ми запели ко за туђе жене – лепше је, само нек је туђе.

Дозвола

Коначно, Поњавица је место на коме ништа није забрањено.

Ни купање, ни скакање у воду, ни пецање, ни прање аутомобила.

А још се и не наплаћује.

Какав смо ми народ, можда је баш зато и слабо посећено.

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

Биљана, Миодраже,
од првог октобарског 

броја „Панчевац” ће стизати на

вашу адресу. 

Редакција

Поздрав из чамца пуног љубави.
Афитос - Грчка, 2015. 

Миодраг Стојановић, Бачка 36

Моја другарица и ја на острву Евиа у Грчкој. Грци су нас разоружали својим 
гостопримством. Поново.

Биљана Лазић, Скадарска 73


