Много разлога за
незадовољство

Дијагноза овог
времена

» страна 9

» страна 12

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 6. АВГУСТА 2015.

Број 4621, година CXLVII

У ОВОМ БРОЈУ, ШТАМПАНОМ
У

12.000 ПРИМЕРАКА

Политика
Дан сећања на
колоне туге и
несреће
страна 4

Локална самоуправа
Када држава показује
мишиће
» страна 5

Економија
Паори делимично
задовољни
» страна 6

Друштво
Првог септембра стање
редовно
» страна 7
ГДЕ СМО БИЛИ, А ГДЕ СМО САДА: ПАНЧЕВО ПРЕ ТРИДЕСЕТ ГОДИНА

ОД ПРОЦВАТА ПРИВРЕДЕ ДО АМБИСА
Преко 40.000 запослених,
од чега 37.000 у привреди
Све комуналне послове
обављало 950 радника
Постоје ли
подаци о 2015?
Трагом приче да је Панчево некад
било водећи индустријски центар
у Војводини и једна од најразвијенијих општина у бившој Југославији, да је имало висок степен запослености и да је укупан друштвени производ ове локалне самоуправе био већи него у целој
Црној Гори, дошли смо до неких
занимљивих података који илуструју привредну слику нашега
града у последњој деценији пре
распада Југославије.
Пре свега, наводимо данас просто
невероватан податак да је пре тридесет година сваки трећи становник
општине Панчево био у радном односу! Према званичним подацима
Службе друштвеног књиговодства,
саопштеним на седници Скупштине
општине 26. септембра 1985, у првом полугодишту те године било је
укупно 40.676 запослених – 37.067 у
привреди и 3.803 у непривреди
(здравство, образовање, култура, физичка култура, дечја и социјална заштита и др.).
Пописом из 1981. утврђено је да је
у нашој општини живело 123.790 становника, па поређење тог броја с бројем запослених показује да је заиста
трећина житеља била у радном односу. Али ако узмемо у обзир и то да су
пописани, наравно, и пензионери и

деца, број од 40.676 има много већу
специфичну тежину, односно може
се рећи да је велика већина радно
способних људи зарађивала плате.
Јаки као стена
Седамдесете године прошлог века су
период интензивног развоја панчевачке општине, да би она осамдесетих година достигла врхунац привредног раста и постала водећи привредни центар у Војводини. Оперисало се податком да се у Панчеву

остварује скоро половина укупне
вредности индустријске производње
Покрајине и да овај град по индустријским потенцијалима заузима
тринаесто место у Југославији.
У „Службеном листу САПВ” тих
година су по општинама објављивани званични подаци о исплаћеним
просечним личним дохоцима радника. Остало је забележено да су
Панчево и Нови Сад редовно били у

врху по просеку личних доходака у
привреди, што је такође показатељ
успешности панчевачке економије.
Користећи као извор публикацију
„Панчево некад и сад” (за коју је
текст припремио Завод за друштвено и просторно планирање општине), помињемо организације које су
биле главни привредни субјекти у
том периоду, a у којима је радио највећи број радника. Млађим генерацијама овим дајемо елементарне ин-

формације, а старије подсећамо на
време у којем су живели и радили.
ХИП „Азотара”, Рафинерија нафте
Панчево и „Петрохемија” (сва три индустријска гиганта са више од по две
хиљаде радника) биле су и привредни
понос и велика еколошка мора овог
града, али свакако најзначајнији носиоци развоја не само општине већ и
Покрајине и Републике. СОУР Фабрика авиона „Утва” (са око четири хиља-

де запослених), „Минел I” (600 радника) и „Минел II” (360 радника)
имали су разрађене производне програме у металској индустрији.
Велики индустријски колективи
били су Индустрија стакла (са близу
три хиљаде радника) и Фабрика сијалица „Тесла” (са око 1.600 радника). За позиције на тржишту изборили су се и Предионица „Трудбеник”
(с хиљаду радника), Конфекција
„Пантекс” (450 радника), Фабрика
намештаја „Гај” (две стотине радника), Фабрика обуће, Плинара, „6. октобар”, Крзнара, „Бродоремонт”,
ШИК, ДТД...
Само једно комунално предузеће!
Пољопривредно-индустријски комбинат „Тамиш” (са око три хиљаде
радника) био је један од најуспешнијих аграрних система, који је, уз
развијену примарну ратарску и сточарску производњу, имао и велике
прерађивачке капацитете – Пекару,
„Ратар”, Млекару, Пивару, Скробару
и Фабрику сточне хране, као и Ветеринарски завод, „Агрозавод” и Интерну банку.
Снажни колективи у области грађевинарства били су ГИК „Конструктор” у високоградњи (с 1.800 радника) и „Војводинапут” у нискоградњи
(са 400 радника). У области трговине
је предњачио „Тргопродукт”, који је
запошљавао више од 1.500 радника,
а у угоститељству је то била „Слобода”, са око 700 радника. Највећи
обим финансијских послова обављан је преко Комерцијалне банке
Панчево, али су на овом подручју
пословале и „Беобанка”, „Југобанка”,
Београдска, Љубљанска и ЈИК банка.
» Наставак на страни 3

Хроника
Плаво срце симбол
подршке жртвама
» страна 8

Хроника/записи
Од жртве до
осумњиченог
» страна 10

Култура
Фрагилност живота у
крхким системима
» страна 13

Фото-репортаже
Смирај дана у
банатској савани
» страна 29

Спорт
Дарко Јовичић
– једногласно
» страна 31
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Сирене

***
На шта још асоцирају сирене које парају ваздух изнад града? На
бомбардовање 1999, нормално, мада у вези с тим ништа није нормално.
Како речју назвати два и по месеца шиканирања милиона људи,
грађана једне државе, а припадника неколико десетина нација, неједнаког порекла, имовинског статуса и нивоа образовања, те различитих узраста и уверења? Чак ни „паметне бомбе” и невидљиви
авиони нису могли да праве селекцију по наведеним параметрима
и погађају само биране циљеве. Лудило, то је тражена реч.
Иако су се сирене оглашавале да би упозориле на надолазећу
опасност, дакле, биле су „позитивци”, памтимо их као „негативце”
– подизале су нам притисак и лошу тензију, а зебњу гурале до горњег лимита.
Слушали смо их у неким приликама само у Панчеву: бивши градоначелник Миковић је командовао да сирене заглуше мисли или
разбију сан када су концентрације загађујућих материја биле такве
да су биле опасне по здравље грађана. Дивота.
Тешко је направити градацију када су нас сирене највише стресирале, али факат је да су постале неизоставни део наших живота
у последњих четврт века: еј, за 25 година дете постане средовечан
човек, а овај старац! За то време бројне друге екскомунистичке земље претвориле су се у модерне државе, у којима се лепо живи.
Без много стреса.
Ово је можда тренутак у ком би пријало завијање сирена: оних
што те буде из кошмара и говоре ти да је све што нам се дешава од
1990. године наовамо само ружан сан. Али, пријатно завијање сирена могуће је само у бајци, баш као и да нам се нека од њих
осмехне: рецимо, принцеза Аријел...

ИЛУСТРАЦИјA: ДУШАН ЛУДВИГ

Прошло је двадесет година од догађаја који је у потпуности променио састав становништва Крајине у Хрватској. Зато Срби кажу да
„Олуја” представља највеће етничко чишћење после Другог светског рата, а Хрвати да се ради о нужној, легитимној војној акцији
како би Хрватска постала независна и слободна.
Али, шта год да ти је крајњи циљ, страшно је када протераш и
једног човека из његове куће, а монструозно када то учиниш с
250.000 људи и, успут, убијеш преко 1.600 особа, од чега су две
трећине цивили. Како би била „смањена штета”, хрватски извори
говоре о око 90.000 прогнаних. Ради се, што је јако важно, о хрватским грађанима српске националности, дакле суграђанима оних
што су их протерали.
Ради се о етничком чишћењу, што најсликовитије показују речи
Фрање Туђмана о томе кога „Олуја” треба да одува: „Да нанесемо
такве ударце да Срби практично нестану...” Због тога је у Србији
проглашен дан жалости, а у Хрватској се слави Дан победе и домовинске захвалности. Два дана.
Када су се у среду зачуле сирене, потписаном су у глави рефлексно „пробудиле” свесност о чињеници да постоје и жртве свих других националности, и хрватске, из ратова деведесетих; у питању су
људи који су остали без живота пошто су српски пси рата чинили
злочине. Аутоматско „буђење” се догодило јер жртва је жртва – она
нема националност, само се на светским језицима различито каже.
А на српском и на хрватском језику каже се исто: жртва. Изгледа да су грађани и посебно политичари двеју земаља исувише
слични да би се разумели.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Пажљиво
лизање
После недавног јавног извлачења
бројева у игри лото народ је поново
био шокиран. Подсетимо, прво се на
екрану појавио извучени број, а тек
потом се куглица извлачила из бубња. И гле чуда, то је била лоптица са
управо објављеним бројем. Логично
објашњење како је до тога дошло –

нема ама баш нико! Ни Државна лутрија Србије као организатор, ни
присутна комисија, ни телевизија,
ни полиција, па чак ни детектор лажи. И сада објасните народу да је ту
све било чисто и да није било никаквог мувања.
А ми, људи као људи, кратког памћења, па већ скоро заборавили све
сличне лоповлуке са играма „на срећу” и осталим. Ко још памти оне
силне аутомобиле и станове покрадене у игри „најнижи јединствени
број” (идиотског ли назива!?), ко
памти све оне телефонске и СМС
квизове и преваре, ко још памти
оног дрипца из „Фрикома” (који је
као менаџер продаје „пажљиво полизао” све највредније награде сопствене фирме), ко памти све оне наводне „хуманитарне акције”...
Да ли је држава (парламент, Влада, тужилаштва, полиција, судови...)
тим поводом нешто предузела?
Углавном ништа. Мало се галами,
мало прети преко медија, неког мало приведу па пусте и све се заврши
на томе. А наивни грађани ошишани, па ошишани.
Зашто је то тако? Па, зато што су
управо држава и власт највероватнији покретачи и инспиратори
сличних масовних пљачки и кори-

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

сници на тај начин покраденог новца. Ко не верује, нека се само присети пирамидалних превара такозваних банака, „штедионица” и „агенција” из прве половине деведесетих
година, као и Дафине, Језде и гомиле сличних опскурних ликова. Узгред, имали смо чак и ми једну такву „агенцију” са седиштем у Панчеву. Уосталом, ни хиперинфлација
1993. године није била елементарна
непогода, већ једна оријашка пљачка у режији државног врха. Па, како
је онда кренуло, тако се наставља и
сада.
Због свега тога и дан-данас је толеранција државе и њених органа на
врло високом, завидном нивоу, бар
када је о масовним преварама и преварантима реч. А Државна лутрија
Србије је добра крава музара. Логика
наших приучених политичара на
власти је следећа: ми као држава
свакако нисмо оштећени, јер паре од
добијених премија ионако неко мора
да добије. Лутрији ћемо мало натрљати уши, али јој нећемо одсећи јаја.
А то што се постепено губи поверење
и у државу и у све њене институције,
боже мој, па нећемо довека ми бити
на власти. Нека због тога чешу главу
они што дођу после нас.
З. Сп.

Зоран Т. Поповић

• Од горућих проблема догорело је до ноката.
• Капетан први напушта брод који тоне, како би проверио да ли
су чамци за спасавање у функцији.
• Број погинулих наводи на сумњу да се није пуцало ћорцима.
• Врана врани очи не вади. То и врапци на грани знају.
• Он често псује Бога. То је знак да у њега верује.
• Чувајте се промаје, да не добијете шум на мозгу.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Скочиш, пливаш, па изађеш, и тако укруг. Космички ред ствари.
На једном од бројних оближњих језера, у Качареву, током летње жеге
Снимио Никола Стоилковић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ПРЕСКОЧИО САМ ПРЕДИГРУ И ОДМАХ ПРЕШАО НА ПРАСЕТИНУ.
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ОПРЕЗ – ДОЛАЗИ ВРЕМЕ АМБРОЗИЈЕ!

БИЛО И (НЕ) ПОНОВИЛО СЕ!?
Правна и физичка
лица су у обавези
да на земљишту које
је у њиховом
власништву
предузму мере
за сузбијање корова
На територији нашега града од
средине августа могу се очекивати повишене концентрације
полена амброзије. То није ништа ново, јер је уобичајено да
концентрација тог природног
алергена буде повећана до 20.
септембра. Сузбијање амброзије у нашој држави регулисано је уредбом Министарства
пољопривреде и трговине Србије, а углавном га спроводе
локалне самоуправе.
Панчевачка власт сваке године у сарадњи с ЈКП-ом „Зеленило” и месним заједницама организује акције уништавања амброзије на територији
нашега града. Панчевачко
„Зеленило” има обавезу да,
поред механичког уништавања ове коровске биљке, обави
и мониторинг угроженог подручја, што подразумева одређивање GPS координата конкретне локације на којој је
третирана амброзија, утврђивање броја јединки по метру
квадратном итд. До данас, две
недеље пре „амброзијске епидемије”, надлежни из поменутог јавног предузећа нису обавестили јавност о угроженим
локацијама и предузетим и
планираним мерама. Законским актима је јасно прописано да су правна и физичка лица у обавези да на земљишту
које је у њиховом власништву
предузму мере за сузбијање
амброзије. То могу урадити
сами или уз асистенцију јавног комуналног предузећа.
Како се не би поновила
прошлогодишња афера, подсећамо надлежне на случај

ПРЕДСТАВНИЦИ ОЕБС-а У „ПАНЧЕВЦУ”

Мисија прати
приватизацију
Опасно шипражје у Војловици: ко је надлежан?
амброзије дуж дунавског насипа, када је у последњем моменту на око 40 хектара бедема од Панчева до Иванова
здруженом акцијом посечена
та опасна биљка и тако, бар
донекле, смањен утицај њеног
цветања на здравље људи.
Прашума код Војловице
У овом случају, као и у многима пре тога, највише мука је
било око утврђивања принадлежности и да се ишло по закону, многи Панчевци би дочекали јесен у сузама и на инхалацији. Од тада се на овом
пољу ништа није променило,
што јасно показује притужба
грађана на „прашуму” између
Рафинерије и насеља Војловица. Према њиховим речима, тај неуређен и запуштен
појас некадашњег зеленог зида препун је којекаквог шибља и растиња.
Подсећамо да су прошле
године заједничким снагама
радника јужне индустријске
зоне, без налога републичког
фитосанитарног инспектора,

уништени засади амброзије
на још 12 хектара у близини
„Петрохемије” и Рафинерије.
Надлежни из Рафинерије,
„Петрохемије” и „Азотаре” су
тада обећали да ће и у наредном периоду редовно одржавати тај плац у заједничком
власништву како би спречили
да коров поново изникне.
Радна акција на потезу од дунавског насипа према Старчеву трајала је три дана, а хитно
ангажовање радника је израз
добре воље, а не законска обавеза, јер читав простор и даље
није имовинско-правно регулисан.
Опасан алерген
Након годину дана није истражен случај насипа, нити је
утврђено ко је крив за то што
је у близини Панчева, на простору од скоро 50 хектара, израсло много опасног корова.
То посебно забрињава ако се
зна да је наш град био укључен у регионални европски
програм борбе против амброзије. Локалци тврде да насип

и подручје уз фабрике у јужној зони нису под ингеренцијом локалне самоуправе.
Да подсетимо, амброзија је
једногодишња зељаста биљка
која може нарасти до висине
од једног до једног и по метра.
Захваљујући великој моћи
прилагодљивости она настањује различита станишта, тако да је распрострањена на
читавој територији Србије, а
највећа концентрација је у
Војводини. Полен те биљке
регистрован је као један од
најзначајнијих природних
алергена који се могу наћи у
ваздуху. Код више од 20 процената људске популације
(сваки пети човек) изазива
алергијске реакције (бронхитис, конјунктивитис, дерматитис, поленска кијавица...).
У случају дуготрајног и вишегодишњег излагања високим
концентрацијама један део
људске популације оболева од
хроничног бронхитиса и
бронхијалне астме.
З. Станижан

Представници Одељења за
медије Мисије ОЕБС-а у Србији посетили су „Панчевац”
у уторак, 4. августа. Према речима Гордане Јанковић, шефице тог одељења, и Мирослава Јанковића, правног саветника, задатак Мисије је да
прати целокупну процедуру
током предстојеће приватизације електронских и штампа-

них медија, што је у досадашњем току продаје и чинила.
Како незванично сазнајемо, до закључења овог броја
четворо заинтересованих је
откупило пакет документације за продају „Панчевца”,
а оних који се редовно интересују за судбину наше куће
има много више.
З. Сп.

ОПШТА БОЛНИЦА ПАНЧЕВО ДОБИЛА
НОВАЦ ОД ПОКРАЈИНЕ

Потписан уговор
у Новом Саду
Општа болница Панчево је
добила 45.893.760 динара
за набавку медицинске
опреме у оквиру конкурса
Управе за капитална улагања Аутономне Покрајине
Војводине за финансирање
и суфинансирање пројеката у области здравствене
заштите. АП Војводина је
за ту намену обезбедила
укупно 254.232.970,27 динара, а уговори о додели
средстава потписани су у

понедељак, 3. августа, на
Институту за здравствену
заштиту деце и омладине
Војводине. У име Опште
болнице Панчево уговор је
потписао др Душан Стојић,
заменик директора те
здравствене установе. Како
смо раније сазнали од др
Небојше Тасића, директора
Опште болнице, средства
ће бити искоришћена за
комплетно опремање операционог блока.
И. П.

ГДЕ СМО БИЛИ, А ГДЕ СМО САДА: ПАНЧЕВО ПРЕ ТРИДЕСЕТ ГОДИНА

ПРИВАТИЗАЦИЈА ЛОКАЛНИХ МЕДИЈА

Од процвата привреде до амбиса

Екран пун стрепње

» Наставак са стране 1
ЗОИЛ „Дунав” је био водећа
организација у области осигурања имовине и лица, а мањи
обим тих послова обављала је
ЗОИЛ „Војводина”.
Занимљиво је да је у том периоду све комуналне послове
у граду (водовод, канализација, зеленило, хигијена и греја-

ву нису постојали истурени
делови покрајинске и републичке администрације.
У то време је владала строга
контрола запошљавања радника у јавном сектору, а њихови лични дохоци (зараде) редовно су усклађивани с кретањем просечних зарада радника у привреди. Према подацима Службе друштвеног књиго-

Некад се овде производила обућа, сада се фабрикују пацови
ње) обављало једно комунално предузеће – „Стандард”,
који је запошљавао око 950
радника. Укупно 320 службеника општинске администрације обављало је све управне,
инспекцијске и друге послове
за потребе грађана, а пошто је
општина имала статус широке
локалне самоуправе, у Панче-

водства, у првом полугодишту
1985. године, иако је јавни
сектор имао бољу квалификациону структуру запослених,
просечан нето лични доходак
у том сектору био је мањи него у привреди. Највећа су била
примања радника у индустрији, нарочито у фабрикама из
јужне зоне. Да се у то време

највише вредновао производни рад, показују примери
„Азотаре” и „Петрохемије”, у
којима су примања радника у
непосредној производњи била
до 30 одсто виша од примања
радника истог степена стручне спреме у заједничким службама.
Пошто је данас привредна
слика града Панчева умногоме
измењена, с циљем сагледавања ефеката транзиције требало
би да градска власт објави податке о садашњој економској
ситуацији у овој локалној самоуправи. Ради поређења с
претходним периодом, ваљало
би обелоданити укупан број и
структуру запослених (колико
је радника у привреди, а колико у јавном сектору). Пошто се
комунални послови не обављају више обједињено, већ постоји неколико посебних комуналних предузећа, занимљиви
би били и подаци о укупном
броју запослених у тим предузећима.
Најзад, после прерасподеле
надлежности између локалних самоуправа, Покрајине и
Републике, а ради увида у рационалност
организовања
градске и државне администрације, ваљало би да се зна
колики је укупан број запослених у локалној самоуправи
и радника у истуреним деловима републичке и покрајинске администрације који обављају управне, инспекцијске и
друге послове за потребе – још
увек, тридесет година касније
– 123.000 грађана.
М. Пауновић

Након што су у понедељак, 3.
августа, у Агенцији за приватизацију отворени коверти с
понудама за куповину РТВ
Панчева, постало је јасно да
ће се за власништво над тим
електронским медијима надметати три купца. Први је
панчевачки провајдер „Mad
Net”, други „Entertainment
Media Group” из Београда, а
трећи Радојица Милосављевић из Крушевца.
Трочлана комисија на чијем челу је била Татјана Јелесић, директорка РТВ Панчева,
а чинили су је још по један
представник Агенције и Министарства привреде, констатовала је да су сви заинтересовани имали комплетну документацију, осим „Mad Neta”,
коме је недостајао један документ. Како је установљено да
се то догодило због пропуста
Агенције, панчевачкој фирми
је дат рок од шест дана да допуни пријаву.
Комисија је након тога за 11.
август заказала отварање коверата с понудама цене за куповину двају панчевачких електронских медија. Најнижа понуђена цена не може бити испод процењене вредности капитала РТВ Панчева, која износи 10,55 милиона динара.
Највиша ковертирана понуда
биће почетна цена на аукцији
која ће уследити, а купац који
понуди највише новца постаће
власник тог предузећа.
Татјана Јелесић је у среду,
5. августа, из Агенције за приватизацију добила хитан позив на састанак који ће бити

одржан дан касније у тој институцији ради провере неке
документације у вези с приватизацијом тог предузећа, али
није прецизирано о чему се
тачно ради.
Што се интересената тиче,
незванично се зна да се „Mad
Net” пријавио за куповину бар
још једног медија, а слична је
ситуација и с Милосављевићем. Он је послао писмо о заинтересованости за куповину
више предузећа, међу којима
су и медији. Реч је о бившем
заменику
градоначелника
Крушевца и шефу окружног
одбора СПС-а за тај део Србије. Према писању „Блица”,
Милосављевић је 1985. и 1988.
осуђиван због злоупотребе
службеног положаја и фалсификовања службене исправе.
Трећи пријављени купац
„Entertaiment Media Group”
је, према подацима из АПР-а,
предузеће са седиштем у Београду, основано 2. априла ове
године, са оснивачким улогом
од 1.000 динара. Власник
фирме је Златко Мајдак, највероватније близак рођак Зо-

рана Мајдака, о коме је „Панчевац” већ писао.
Мајдак је недавно тужио
„Панчевац” због текста у коме
смо пренели наводе из оптужнице против њега и још неких
особа која их сумњичи да су
преко намештених квизова у
медијима грађане оштетили за
десетине милиона евра.
Шта од продаје свог предузећа очекују запослени у РТВ
Панчеву, најбоље говори податак да се од њих шездесет
троје чак педесет деветоро
пријавило за напуштање фирме уз отпремнину.
Јавна је тајна да су многи у
власти и ван ње заинтересовани за куповину локалних медија и да поједини пријављени купци представљају параван за различите странке или
интересне групе. Поступак
приватизације тих јавних гласила, а нарочито суме које ће
бити понуђене за њих, показаће колико је то тачно. Питање
је само да ли ће, када све буде
окончано, о томе имати ко да
пише и извештава.
Д. В.
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ПРЕДСТАВНИЦИ ВЛАСТИ У ПУ ПАНЧЕВО

ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ ОД ЕГЗОДУСА ИЗ ХРВАТСКЕ

Град помаже полицији

ДАН СЕЋАЊА НА КОЛОНЕ
ТУГЕ И НЕСРЕЋЕ

Градоначелник Саша Павлов и његов заменик Саша
Левнајић посетили су у уторак, 4. августа, Полицијску
управу Панчево, где их је
дочекао начелник Никола
Поповац. Они су поклонили
вредну информатичку опрему полицајцима, а потом је
одржана конференција за
новинаре.
Представницима медија
се прво обратио градоначелник Павлов:
– Осећам изузетну част и
задовољство што сам испред
Градске управе овде лепим
поводом. У прилици сам да
у име Града предам нашим
пријатељима из Полицијске

цијске управе, а ми ћемо
као добри домаћини водити
рачуна о томе да информатичка опрема буде наменски коришћена. Поред саобраћајне полиције, користиће је и криминалистичка,
као и полиција опште надлежности. Нажалост, чак 91
одсто буџета МУП-а Републике Србије одлази на плате запослених, а само девет
одсто за све остале намене.
Зато је ова опрема више него добродошла. Надам се
наставку добре комуникације с представницима локалне самоуправе.
Панчевачки полицајци су
од Града на поклон добили

У уторак, 4. јула, на мосту у Сремској
Рачи, у организацији Владе Републике
Србије и Владе Републике Српске, одржан је велики меморијални скуп поводом двадесет година од акције „Олуја”, у
којој је убијено око 2.000 Срба, а више од
200.000 протерано са својих огњишта.
Градски одбор Српске напредне
странке је тим поводом за грађане Панчева организовао превоз са укупно седам
аутобуса, који су тог дана кренули испред Хотела „Тамиш” како би обележи-

ли Дан сећања на прогнане и страдале
Србе.
„Акција ,Олуја’, током које су извршени бројни до данас некажњени злочини
против човечности, представљала је завршетак етничког чишћења Хрватске од
Срба, започетог геноцидом извршеним у
НДХ у периоду 1941–1945. године”, написао је овим поводом Градски одбор
Демократске странке Србије.
„Без обзира на то што ће у његовом првом обележавању да учествују и они који су

колонама српских избеглица 1995. године
нељудски окренули леђа, добро је што је 5.
август проглашен за Дан сећања на све
прогнане и страдале Србе”, подвлачи ДСС.
Истовремено, ова странка је позвала
наше државно руководство „да се посвети спровођењу Бечког и Ердутског споразума, барем упола онолико колико је
посвећено спровођењу Бриселског споразума”, сматрајући да би то решило и
многе нагомилане проблеме прогнаних
из Хрватске.

КРАЈИШКИ ДЕМОКРАТСКИ ФОРУМ

Домети културе подсећања

управе Панчева информатичку опрему која је њој потребна у области безбедности у саобраћају. Сигуран
сам да ће им она помоћи
приликом обављања важних
послова којима се баве.
Начелник ПУ Панчево
Никола Поповац захвалио је
градоначелнику на донацији и додао:
– Локална самоуправа је
препознала проблеме Поли-

четири рачунара, три штампача, неколико лаптопа и
цикломер – справу која се
користи током увиђаја приликом саобраћајних несрећа. Павлов је на крају казао
да ово није једини вид сарадње двеју државних институција, односно да је у
току још неколико заједничких акција које ће унапредити безбедност грађана
Панчева.
С. Т.

Крајишки демократски форум изражава нескривено задовољство због чињенице да
је подсјећање на страдање
српског народа у бившој Републици Српској Крајини и
Хрватској, након 20 година
од злочиначке операције
„Олуја”, подигнуто на највиши, државни ниво.
КДФ подсјећа да је било
периода и срамног ћутања
државе и државних институција у односу на судбину и
погром становништва бивше
РСК.
КДФ сматра да сјећање на
невине жртве и патње продубљује и проширује интегративну хуманистичку свијест
и отвара просторе за стварање претпоставки трајног мира на овим просторима, ми-

ра на бази саосјећања, разумјевања и толеранције, као и
визије сретније будућности
свих народа који су прошли
искушења ратних дешавања.
Уједно, КДФ је мишљења
да култура подсјећања (pro

memoria) сама по себи може
бити и каталепсија духа ако
није наслоњена на динамични практични активизам у
рјешавању реалних животних проблема страдалничког народа.

Сматрамо да с циљем рјешавања избјегличке проблематике (интеграција и
репатријација) и јачања интегративне
националне
стратегије актуелне власти
морају, у духу политичког
договора између Коалиције
избјегличких удружења и
Српске напредне странке,
посветити барем једну сједницу Народне скупштине
РС избјегличкој тематици и
наћи форме економске подршке („обиљежени новац”)
стварног и одлучног приступа заштите и остварења
интереса и права наведене
популације – како овдје, тако и тамо.
Милан Мркела,
предсједник КДФ-а

ДСС И СРПСКИ ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

Штетна продаја
„Телекома”

Одлука Владе Србије да прода „Телеком” „штетна је за
државу и грађане” и „наставак је вођења економске политике по налогу ММФ-а” –
сматрају Демократска странка Србије и Српски покрет
„Двери”. Те две странке су
на заједничкој конференцији за новинаре одржаној у
понедељак, 3. августа, упозориле да је поменута продаја „економски и социјално
неоправдана, штетна за научнотехнолошки развој Србије и носи велике безбедносне ризике”.
– „Телеком” је само у
2013. години остварио 15,3
милијарди динара профита
и инвестирао 14 милијарди
динара у развој, отплатио
кредит од 200 милиона евра
и уплатио 5,5 милијарди динара у буџет Србије. Који
рационални разлог може да
оправда продају оваквог
предузећа? – запитао се
Миладин Шакић, председник Градског одбора ДСС-а.
Он је притом напоменуо
да би продаја те фирме довела и до великог губитка
радних места, као и до заостајања у развоју савремених технологија и потпуне
зависности од страних компанија.

Због свега тога ДСС и
„Двери” захтевају поништавање одлуке о продаји и питају се шта се то променило
од 2011. године, „када је садашњи председник Србије
Томислав Николић поднео
кривичну пријаву против
тадашњег премијера Мирка
Цветковића управо због најаве продаје ’Телекома’”.
– Није довољно што се
припрема терен за доношење закона о продаји земље
странцима, намештеним
приватизацијама, већ сада
желе да продају и „Телеком”
– закључио је Шакић.
– СНС и ДС на свим нивоима спроводе исте идеје, идеје
ММФ-а, само што се такмиче
ко ће боље да их спроведе. А
на локалном нивоу се види
како функционишу фирме
које су у њиховој надлежности и ту најбоље показују како
владају. Због тога ће „Двери”
и ДСС заједнички питати наше народне посланике који је
њихов став, како ће се у републичкој скупштини понашати приликом продаје „Телекома” и да ли ће штитити интересе свих грађана, или ће
штитити интересе ММФ-а –
рекао је овом приликом Милутин Илић, члан Повереништва „Двери”.

ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА

Две деценије од „Бљеска” и „Олује”
„Етничко чишћење (или само чишћење) јесте еуфемистички израз којим се описују насилне акције (’Бљесак’ и
’Олуја’ – егзодус Срба) које
за циљ имају уклањање одређене етничке заједнице, по
правилу мањинске, ради постизања етничке хомогености на одређеној територији,
а које укључују разне облике

насиља – од убиства, силовања, мучења и застрашивања
до насилног протеривања.
Уместо да спрече агресију
хрватских снага 4. августа
1995, заштитне снаге УН, које су на време упозорили хрватски генерали, повукле су
се на безбедна места”, каже
се у саопштењу Градског одбора Покрета социјалиста.

Та странка подсећа да
„живимо у свету анархије” и
да „анархија влада светом”,
да „готово да више и не постоје начела међународних
односа”, те да је светска организација „потпуно гурнута
на маргину”. Политика војних интервенција, заснована
на интересима, претворила
се у реалност, а после сваке

интервенције, наводно у интересу демократије и слободе, каже ова странка, „остаје
и дословно и фигуративно –
спаљена земља”.
Можда још није касно „за
заједничку, промишљену и
одлучну акцију у интересу
истинске демократије и слободе”, закључује на крају Покрет социјалиста.

СРПСКИ ОТАЏБИНСКИ ФРОНТ

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Радојчић изабран
за председника

Намера или незнање?

Удружење грађана Српски
отаџбински фронт (СОФ), чији је председник драмски писац и редитељ Синиша Ковачевић, одржало је оснивачку
скупштину Градског одбора
Панчева 26. јула у сали Месне
заједнице на Стрелишту. По-

сле обраћања Драгана Остојића, члана председништва
СОФ-а, Драгана Радовића,
председника Економског савета, као и Тина Антића и Мише Здравковића, општинских

функционера из Гроцке и с
Вождовца, четрдесетак присутних је за председника
Градског одбора изабрало Сашу Радојчића, а за потпредседнике Зорану Јованић и
Драгана Стојановића.
Програм ове будуће странке
каже да ће се она залагати за прекид понижавајућих преговора за улазак
Србије у ЕУ или НАТО;
забрану продаје обрадиве
земље странцима; помоћ
у оживљавању домаће
производње и пољопривреде, као за и пласман
њихових производа на
светска тржишта; смањење пореза и физичким и
правним лицима; поновно увођење редовног служења војног рока; прекидање приватизација и
преиспитивање досадашњих, као и за све оно
што би допринело бољој
будућности у локалним самоуправама и Србији.
Оснивање СОФ-а овом приликом су поздравили и гости
из Руске странке, као и из
панчевачког ДСС-а.

На седници Градског већа
одржаној 27. јула усвојена је
допуна одлуке Надзорног одбора Дирекције о начину одређивања цене израде просторних урбанистичких планова и пројеката, којом се даје могућност да се поједине
цркве и верске заједнице, на
свој захтев, ослободе плаћања
израде тих
аката. Тим
поводом се
Социјалдемократска
странка саопштењем
осврнула на
изјаву Ненада Станојевића, директора Дирекције, који је,
наводећи о
којим је црквама и верским заједницама
реч, „заборавио” Румунску
православну цркву.
„Ради опште културе директора ЈП Дирекције и чланова
Градског већа, који су једногласно усвојили ову одлуку,
СДС напомиње да на територији града више од једног века функционише самостално

шест парохија Румунске православне цркве у оквиру панчевачког протопопијата са седиштем у Банатском Новом
Селу, и то: у Долову, Банатском Новом Селу, Омољици,
Глогоњу, Јабуци и у самом
граду (Његошева број 7). СДС
верује да је реч о незнању горепоменутих, а не о намери,
тако да апелује на надлежне
да,
ради очувања и неговања добрих
међунационалних односа, чији су
неизоставни
чиниоци и
верници заборављене
цркве, што
пре исправе
грешку и уврсте и РПЦ у привилеговане конфесије”, каже
се у саопштењу СДС-а.

Страну припремио

Зоран
Спремо
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ИЗНУЂЕНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

КАДА ДРЖАВА ПОКАЗУЈЕ МИШИЋЕ

ПОГЛЕД ПРЕКО РЕКЕ

Статут Града мораће да
буде измењен по налогу
Управне инспекције

Олуја и пратеће
последице

Плате локалне
администрације иду
надоле до 30 одсто
Наредна седница Скупштине Панчева биће одржана у петак, 7. августа, а заседање је практично изнудила Управна инспекција Министарства за државну управу и локалну самоуправу својим недавним
надзором рада панчевачке администрације. Инспектори су у понедељак, 3. августа, прегледали извесну
документацију у Градској управи и
утврдили како Статут Панчева мора
да буде измењен да би се укинула
могућност да заменик председника
Скупштине буде на сталном раду,
односно да буде запослен у Скупштини.
Рок за извршење наредбе је осам
дана, па се зато локалним властима
жури да одрже седницу на време.
Проблем је, међутим, у томе што је
сезона годишњих одмора у јеку, а колико је познато, извршна власт управо због тога није планирала да панчевачки парламент заседа током већег дела августа, па је питање да ли
ће бити кворума за одржавање седнице. Ако га и не буде, то ће бити добар разлог због кога налог инспекције није извршен до краја.
Уколико пак буде сакупљен довољан број одборника спремних да подрже ову одлуку, биће то иронија
судбине, јер ће због одсуства председника Скупштине Филипа Митровића седницу водити његов заменик
Тигран Киш, чије ће радно место тада бити угашено, а он с радном књижицом послат на биро.
Инспекција је у свом налазу констатовала да члан Статута који
омогућава да заменик председника
буде на сталном раду није у складу
са Законом о локалној самоуправи.

Пише: Милош Васић

Хоће ли бити рокаде уместо мата?
У том акту, међутим, пише да се на
заменика односе сва права и обавезе као и на председника локалног
парламента за кога се изричито наводи да може бити на сталном раду у Скупштини. Зато није јасно
шта је ту у супротности са законом,
али ствари постају очигледне када
се у обзир узму учестала обећања
министарке Кори Удовички о смањењу борја запослених у администрацији.
Зато изгледа као да је инспекција
циљано послата да нађе где се могу
напабирчити вишкови радних места, како би се јавности показало да
дата обећања нису празне приче.
Шта ће се заиста након тога догодити друго је питање. Можда с тим има
везе и други налог исте инспекције,
а то је да плате око 170 функционера и радника панчевачке администрације морају бити смањене и до
30 процената. Рок за поступање по
том налогу је 30 дана.
Како власт у Панчеву намерава да
реши проблем заменика председника Скупштине није баш лако рећи,

јер тамо нисмо успели да добијемо
децидиран одговор. Постојала је нека идеја да Митровић и Тигран замене функције, јер је председник
Скупштине застално запослен у Дирекцији за изградњу и уређење Панчева, а ову функцију обавља волонтерски, па му то није егзистенцијално битно.
Аутори ове идеје кажу да је додатни аргумент то што је Митровић од
америчке владе добио стипендију да
наредних месеци прати председничке изборе у САД-у, па ће бити одсутан. Проблем је, међутим, у томе
што о таквој ствари не могу да се договарају Митровић и Киш, нити да
одлучује извршна власт, јер је подела функција ствар коалиционог споразума између СНС-а и ДС-а, а према њему место председника Скупштине припада демократама. Жељко Сушец, председник панчевачких
напредњака, изјавио је да ће о овом
проблему до петка разговарати са
својим политичким партнерима из
Демократске странке.
Д. Вукашиновић

КАКО ОЦЕЊУЈЕТЕ НОЋНИ ПРОВОД У ПАНЧЕВУ?

Недовољно занимљивих садржаја

М. КОСОВИЋ

Пет дана разгледања
знаменитости и дружења
с вршњацима
Шеснаесторо најбољих свршених
основаца из свих осам локалних самоуправа из нашег региона отпутовало је у уторак, 4. августа, у организацији Јужнобанатског управног
округа, у петодневну посету Јужночешком региону и тамошњем граду
Хлубока над Влтавом.
Петоро вуковаца из Панчева, четворо из Беле Цркве, двоје из Опова и
по један из Вршца, Алибунара, Ковина, Ковачице и Пландишта биће у
прилици да до недеље, 9. августа,
уживају у културним и историјским
знаменитостима Чешке и да упознају
ту земљу, али и своје вршњаке у граду чији су гости. Зоран Тасић, начелник округа, организовао је то путовање у сарадњи с Јиржијем Томашем,
градоначелником Хлубоке и послаником горњег дома чешког парламента, с којим већ дуже време има
добру сарадњу и пријатељске односе.
Тасић је на свечаности у Панчеву
приређеној за награђене ученике и
њихове родитеље у петак, 31. јула,
рекао како Влада Србије, коју он као

начелник округа представља, жели
да овим симболичним чином захвали најбољим ђацима за вредно учење
и труд који су уложили током протеклих година школовања.
– Овим желимо да вам покажемо
да бринемо о вама и да се ваш мукотрпан рад током досадашњег школовања исплатио. Сви се трудимо да
створимо лепшу будућност у држави,
а она је и у вама који сте током претходних осам година показали да сте
најбољи, о чему говоре Вукове дипломе и остале награде које сте добили
током школовања – рекао је Тасић.
Он је девојчицама и дечацима поклонио по две мајице са обележјима
јужног Баната како би током боравка
у Чешкој на прави начин представљали део Србије из којег долазе.
Трошкове смештаја и посете музејима и знаменитостима у јужној Чешкој сноси домаћин. Половину новца за превоз ученика издвојило је
Панчево, а остатак су обезбедиле
друге локалне самоуправе у складу с
бројем ученика које су послале.
Тасић је изразио наду да ће награђивање најбољих ученика јужнобанатских основних школа постати
устаљена пракса.
Д. В.

снаге слабијег батаљона, са четама снаге мало јачег вода. Све младо и паметно – а Крајишници, барем они млађи, нису глупи – већ
је 1993. приспело у Београд да ради кафу и цигарете. Ако је неко
мислио да ће РСК опстати, био је
будала. И док су Воја Шешељ и
остала радикалска тевабија вриштали о „Великој Србији”, Карлобагу, Огулину, Карловцу и Вировитици, док су се Република Српска и Република Српска Kрајина
уједињавале неколико пута – враг
је однео шалу, као што смо лепо
говорили. Видело се то одмах у
операцији „Бљесак”, кад је Западна Славонија шаптом пала за два
дана, од 1. до 2. маја 1995, а Караџићеве и Младићеве трупе нису
метак опалиле у одбрану српске
браће. Исто се десило и у „Олуји”:
ни метка.
Па, добро, ко сада овде кога зајебава? Умеју да цвиле и кукумавче над тужном судбином изгнаних Срба, али некако не могу да
сете своје улоге у припремању тог
изгона. Ко је обећавао „Велику
Србију” и „све Србе у једној држави”, договарајући се истовремено
с Туђманом о изгону тих истих
Срба? Сада им је дивно: ето се
ужасавају и зграњавају, тријумфују и славе, приређују параде, молебанције и литије – све у славу
сопствених договора преко леђа
тих јадних изгнаника. Ти су јадни
људи злоупотребљени, остављени
и одбачени, све у складу с договорима из Карађорђева и тачка. Запамтите то гледајући телевизије
ових дана, јер вас нико подсећати
неће.

НАША АНКЕТА

ЈУЖНОБАНАТСКИ ВУКОВЦИ У ЧЕШКОЈ

Награда за труд

Ево су се данас (среда) и јуче (уторак) распекмезили сви могући.
Једни – у Хрватској – ударили у
славље; други – у Србији – ударили
у кукњаву. Обе стране подједнако
су лажљиве и лицемерне. Нити у
Хрватској било ко помиње договорени рат и пратеће етничко чишћење, које није било последица,
него је било циљ тог договореног
рата. Нико у Србији да помене Карађорђево, где су Слоба и Фрањо
још на почетку договорили исход:
прогон Срба из Хрватске, што им је
пошло за зликовачком руком.
Они мисле да смо сви ми „прости”, како се то у Баваништу каже,
нишчи духом и с памћењем кокошке (осам минута, по квалификованој процени Саше Тијанића, који је знао о чему говори). Тома
Николић, наш Ел Пресиденте, држи говор о томе да су ови данашњи Хрвати наставили где је Павелић стао. А да се присетио како
је Воја Шешељ, његов учитељ, наставио тамо где је стао поп Момчило Ђујић, његов (Шешељев)
учитељ и човек који га је прогласио за „војводу”, а овај (Шешељ)
га је изваћарио за лову? После је –
по тој командној линији – и Тома
Николић постао „војвода” и још се
није тог звања одрекао.
Па, чекајте, људи: није ни та
„Олуја” с неба пала. Лепо смо им
говорили тада, 1990. и касније, да
то не раде, јер неће добро свршити – из сваке рационалне анализе.
Назвали су нас „издајницима”
итд. Па смо им лепо говорили да
Република Српска Kрајина опстати не може с просечном старошћу
војске од 47 година, с бригадама

Д. МАРКОВ

Србија важи, чак у светским оквирима, за земљу с најбољим проводом. Страни туристи, као по навици, у својим импресијама о нашој
земљи увек наведу ноћни провод
као важну црту свог боравка овде.
Нема сумње да је најживље у Београду, а како је увече у осталим градовима у Србији? Све, наравно, зависи и од људи који могу утицати
на квалитет живота у провинцији.
Уз то, новац је често од пресудног
значаја. Какав је провод у Панчеву?
Има ли довољно квалитетних места
и садржаја који испуњавају знатижељу младих суграђана? Све су то
питања која, посебно током летњих
месеци, веома занимају младе Панчевце.
МИЛЕНА КОСОВИЋ, ученица:
– Ако се мисли на класичан излазак у град, онда је слика прилично тужна. Не зато што су млади претерано
захтевни, већ због тога што се ништа
посебно не дешава. Углавном је то седење по кафићима и нешто у том
стилу. Не знам од кога зависи та понуда, али чињеница је да би је требало мало освежити. У летњем периоду
све је још тужније.

Ј. ВЕЛИЧКОВСКИ

М. ДОБРОТА

ДИМИТРИЈЕ МАРКОВ, студент:
– Једна те иста дешавања – тако
бих могао да оценим слику о ноћном
проводу у Панчеву. Мало је добрих
свирки, а то свакако недостаје људима који увече излазе. Нема више неких култних места, као што је „Студио 21”, где смо се окупљали и добро
забављали. Било је много занимљивих садржаја и свако је могао у нечему да се пронађе.
ЈЕЛЕНА ВЕЛИЧКОВСКИ, студенткиња:
– Кад се изађе, све је некако исто.
Све се сведе на седење по кафићима.
Мало је тога новог, занимљивог у понуди. Зашто нема неких добрих журки на обали Тамиша? Сад је лето и зар
не би било лепо да се тако нешто организује? Сигурно би многи одлазили
на таква дешавања. Мора бити више
садржаја на отвореном простору.
МИЉАНА ДОБРОТА, студенткиња:
– Мислим да излазак увече не значи само отићи у неки кафић и попити пиће. Пре свега мислим да Панчеву и младима који живе у овом граду
недостају простори где би могли да
искажу своју креативност. Многи
размишљају само о класичном проводу. Зашто се неко не потруди да ор-

С. ДАБИЋ

Т. КАПС

ганизује разне радионице које би биле прилагођене младима? Ипак, да
би се то десило, треба да постоји добар план реализације тих програма.
СРЂАН ДАБИЋ, инжењер:
– Искрено речено, нешто ме и нема у ноћном проводу да бих могао
прецизно да проценим његов квалитет. Ипак, колико знам, није се нешто
много променило у том смислу последњих година. Млади се углавном
окупљају на истим местима. Отворени су неки нови кафићи и то је то.
Нема неког системског решења. Зашто, рецимо, у Панчеву нема класичног културног лета, да се сваког дана
нешто дешава, па да свако пронађе
себе у неком од понуђених садржаја?
Знам да ће многи рећи да за то нема
новца. Ипак, није све у новцу.
ТАТЈАНА КАПС, трговац:
– Слабо излазим, али имам мишљење о овој теми. Сигурна сам да
би млади волели више места с неком
добром музиком, а не с народњацима, који брује из већине кафића. Могло би то све мало боље кад би људи
који брину о проводу били креативнији.
Анкетирао С. Дамјанов
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ШЕСТОМЕСЕЧНИ БИЛАНС НИС-а

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ЗЕМЉИШТУ

Добит пет милијарди
динара

ПАОРИ ДЕЛИМИЧНО ЗАДОВОЉНИ

Резултат повећања
унутрашње
ефикасности
Укупан промет
нафтних деривата
већи за три
процента
НИС je прошле недеље на
Београдској берзи представио полугодишње резултате
пословања за 2015. О шестомесечном пословном билансу говорио је Антон Фјодоров, директор функције
за финансије, економику,
планирање и рачуноводство. Према информацијама изнетим на том скупу,
руско-српски нафтни гигант је у протеклом периоду
позитивно пословао и
остварио добит од пет милијарди динара. Фјодоров је
истакао да је тај резултат
постигнут захваљујући повећању унутрашње ефика-

ценат више у односу на
предвиђени план.
С друге стране, обим директних и индиректних пореских обавеза НИС-а износи 67,24 милијарде динара,
што је за шест процената више него у првом полугодишту 2014. године. НИС је
наставио да инвестира, тако
да je у првих шест месеци
2015. године уложено 12,5
милијарди динара, од чега
највише у област истраживања и производње. На основу резултата у првих шест
месеци 2015. године, укупна
задуженост компаније износи 571 милион долара, што
је за 19 процената мање него
у истом периоду прошле године.
– Финансијски показатељи компаније су побољшани
у поређењу с првим кварталом ове године. Успели смо
да превазиђемо негативне
трендове и да забележимо
позитивaн резултат, пре свега захваљујући напорима

Држава прихватила
предлоге о повећању
малих поседа
Спорни чланови који
се односе на велике
инвеститоре
Министарство пољопривреде
је 29. јула завршило израду измењеног текста Закона о пољопривредном земљишту и јавне
расправе о том акту биће одржане од 6. до 18. августа у Београду, Нишу и Новом Саду.
Поједина паорска удружења
већ су реаговала на неке делове нацрта овог прописа наговештавајући на тај начин које ће
примедбе или контрапредлоге
изнети током расправа.
Јован Негован, председник
„Панчевачких ратара” из Долова, који представља још
три сродна удружења из нашега града, оценио је како су
нацртом измена закона отклоњена бројна негодовања
која су произвођачи имали на
важећи пропис, али је ипак
ставио неке примедбе.
Објаснио је да је Министарство усвојило захтев ратара да
се сточарима ограничи површина државне земље коју могу добити по праву пречег закупа на 200 хектара по газдинству или предузећу. Њиве
ће се и даље давати по прин-

Велике
пољопривредне
компаније каквих има и у
Панчеву сачињене су од већег
броја предузећа, што значи да
ће свако од њих моћи да добије по 200 хектара, али ће у
укупном збиру то ипак представљати знатно ограничење у
односу на постојећа права.
Треба имати у виду и да је ово
нацрт закона. Дакле, по дефиницији је подложан променама, па је питање шта ће од ове
норме остати на крају. Наро-

се баве искључиво примарном производњом.
Он је навео да такви пољопривредници у садашњим
условима пословања не могу
да зараде довољно новца да
би финансирали производњу
и отплаћивали рате за купљену земљу. С тим де је рок за
отплату прекратак слажу се и
у Банатској асоцијацији пољопривредника „Банатски паори”. Ненад Манић, портпарол тог удружења, сматра да

изнајмљивања те земље недовољно транспарентан, као и
да су недовољно прецизне
норме што се односе на максимум површина које инвеститори могу да добију.
Наведено је да ће они имати права на највише 30 одсто
државне земље на територији
једне локалне самоуправе.
Манић је скренуо пажњу на то
да у Панчеву има укупно
26.531 хектар таквог земљишта, од чега се у закуп даје

Сад се одлучује о томе ко ће скидати профит са државних њива

сности, као и доследном
спровођењу програма уштеде и политике ослањања на
интерне ресурсе.
– План компаније је да
настави тренд повећања
оперативне ефикасности, да
развија и модернизује малопродајну мрежу, као и да
уводи иновације у пословање – закључио је Антон Фјодоров.
Укупан промет нафтних
деривата повећан је за три
процента у поређењу са
истим периодом прошле године. Промет у иностраним
активама порастао је за 22
процента, а у Србији за два.
Производња нафте и гаса је
795.000 тона, што је за про-

које смо уложили с циљем
повећања оперативне ефикасности. Ипак, желео бих
да истакнем да су највећу
подршку томе пружили
управо наши запослени, свакодневно дајући допринос
успешном и стабилном раду
компаније. Настојаћемо и
даље да очувамо профитабилност НИС-а и задржимо
конкурентност пословања –
изјавио је поводом објављивања извештаја о пословању
у првих шест месеци Кирил
Кравченко, заменик генералног директора „Гаспром
њефта” и генерални директор НИС-а.
З. Ст.

ВРЕМЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА

Доспева трећа рата

Секретаријат за пореску администрацију Града Панчева подсећа обвезнике који
не воде пословне књиге односно физичка лица да 14.
августа доспева на наплату
трећа рата овогодишњег пореза на имовину. Уплатнице са износом дуга доста-

вљене су грађанима, који
треба да измире ову обавезу
до назначеног рока како би
избегли плаћање камате,
али и казне чији је минималан износ 50.000 динара, односно 50 процената од укупног утврђеног пореза за
2015. годину.

www.pancevac-online.rs

Ратари задовољни
одлуком државе да
сточарима ограничи
право пречег закупа
на 200 хектара по
фарми.
ципу један хектар по условном грлу, али ће он практично
важити за оне који имају до
200 товљеника или крава музара, а велики произвођачи не
би могли више добијати хиљаде хектара државних ораница
као што је случај сада.

чито ако се зна да су велики
произвођачи
финансијски
моћни и утицајни, у шта смо
већ имали прилику да се уверимо.
Негован је рекао да је министарство уважило и захтев
пољопривредника да им се
омогући куповина до 20 хектара државне земље по газдинству, али под неповољнијим условима од тражених.
Уместо за 20 година, како су
предложили, паори ће те њиве морати да отплате за пет
година. Председник „Панчевачких ратара” је оценио да је
овај услов „непремостива препрека” за повећање поседа
малих, па и средњих пољопривредних газдинства која

ће држава морати да продужи
тај период.
Он је похвалио то што у нацрту пише да право на куповину државне земље имају газдинства која сада поседују
највише 30 хектара, јер се на
тај начин помаже пре свега
малим и средњим домаћинствима да економски ојачају.
Манић такође мисли да је у
реду то што би право пречег
закупа за сточаре било ограничено на 200 хектара по
фарми.
Примедбе „Банатских паора” углавном се односе на делове нацрта који регулишу
права инвеститора на закуп
државних њива. Наш саговорник сматра да је сам поступак

15.451 хектар. Он је нагласио
да није свеједно на коју од те
две површине ће бити обрачунато тих 30 процената, јер ако
се рачуна на укупну државну
земљу, а онда се инвеститору
дају њиве из оних безмало
15.500 хектара, које се нуде
на лицитацији, јасно је да ће
тај фундус употребљивог пољопривредног земљишта бити више него преполовљен.
То би значило како ће фармери по праву пречег закупа
и ратари морати да деле око
7.500 хектара и да тиме сви
буду задовољни на дужи рок,
јер је нацртом предложено да
закуп убудуће траје две деценије, а не као сада – најдуже
три године.

ПРИВРЕДНИЦИ ПРЕДЛАЖУ ВЛАСТИМА

Олакшице као подршка пословању
Умањење пореза и
цена комуналних
услуга чува радна
места
Градске одлуке које се односе
на наплату фирмарине, еколошке и комуналне таксе, те
накнаде за уређење грађевинског земљишта већ садрже одређене погодности за фирме
које послују на територији
Панчева. У тај круг спада и
могућност умањења цене закупа пословног простора у
случају да закупац улаже у
инвестиционо одржавање тих
градских локала.
Власници овдашњих предузећа окупљени у Савету привредника, основаном 2012.
године, недавно су истакли
нове предлоге којима би локална власт олакшала живот
привредних друштава, притиснутих све већим и све разноврснијим дажбинама са свих
нивоа власти у Србији.
То тело је ових дана обновило рад, па су привредници
из његовог састава градоначелнику Саши Павлову и његовом заменику Саши Левнајићу предочили начине на
које би локална самоуправа
могла да им олакша пословање.

Међу њима су укидање наплате паркинга у првој зони
после 16 сати, другачији начин обрачуна накнаде за одвожење смећа, ослобађање новооснованих предузећа обавезе
плаћања фирмарине током
прве две године рада и смањење стопе пореза на имовину,
за које се тврди да би директно допринело повећању наплате те дажбине и подстакло
градњу. Привредници су предложили и да се порез на имовину током прве две године
рада преполови предузећима
која изграде производне
објекте веће до 2.000 квадрат-

них метара и запосле бар 50
радника са бироа.
Мали и средњи предузетници су такође подсетили локалну власт да је Стратегијом
развоја Панчева прописано
оснивање фонда за развој
привреде, па су предложили
да та мера буде спроведена.
Павлов је спреман да Панчево изађе у сусрет овим
предлозима, уз оцену како би
оне могле да подстакну домаће и стране инвеститоре да
овде више улажу.
– Привредници су упознати
с подстицајним мерама које
спроводе Република и Покра-

јина, али су недостајале локалне одлуке тог типа. Указали су
нам на неке основне потешкоће с којима се срећу у раду и на
оно што им повећава трошкове
производње. Предложене мере
неће бити толико крупне да би
озбиљније могле утицати на
приходе градског буџета, али
би могле бити од користи да се
одржи постојећи број радника
у нашим малим и средњим
предузећима, прошире њихови
производни програми и да можда постану „магнет” за домаће и стране инвеститоре – оценио је Павлов.
Градоначелник је додао како
сви предлози да би дошли до
Градског већа и локалне скупштине најпре морају добити
сагласност Секретаријата за
пореску администрацију и комуналних предузећа, јер је важно знати какав би ефекат такве мере могле имати на буџет
и пословање јавног сектора.
Павлов очекује да би се предлози ових подстицаја пред извршном влашћу и одборницима могли наћи већ почетком
септембра.

Страну припремио
Драган
Вукашиновић
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ПРВОГ СЕПТЕМБРА СТАЊЕ РЕДОВНО
Радови у школским
и предшколским
установама
се приводе крају
Захваљујући руској
инвестицији школа
„Васа Живковић”
се препородила
Технолошки вишак
у Пољопривредној
школи
Сваке године локална самоуправа издваја новац из буџета
за инвестиције и одржавање
предшколских установа и
основних и средњих школа на
територији Панчева. Реч је о
52 објекта у којима борави
20.000 деце од једне до 18 година, при чему је Град као
оснивач у обавези да одржава
и финансира рад искључиво
зграде вртића, али услед недостатка новца у републичком и покрајинском буџету
панчевачка локална самоуправа већ годинама издваја
десетине милиона динара како би панчевачки основци и
средњошколци
стицали
основна и стручна знања у
квалитетнијој и безбедној
средини.
Према речима Миодрага
Радојковића, градског већника задуженог за просвету, под
текућим инвестицијама се
подразумевају радови на санацији мокрих чворова, кречење учионица и просторија,
замена столарије и поправке
кровова.
Реновирање и адаптације
Како је он рекао, ове инвестиције припадају групи „малих
набавки”, до два милиона динара, и локална власт поверава те послове самим образовним установама.
– Сваке године директори
обавештавају надлежне у граду о стању и евентуалним потребама и новац се прослеђује школама и вртићима. Наравно, све зависи од приоритета и могућности, али углавном успевамо да помогнемо.
И ове године је издвојен новац, радови су углавном завршени или се приводе крају и
1. септембра школе и вртићи
ће бити спремни за рад. Кад
је реч о овогодишњим великим инвестицијама, издвојио
бих радове на новој радионици у школи „Мара Мандић”,
за чији је завршетак Град инвестирао десет милиона динара. Поред тога, капитални

пројекат, вредан осам милиона динара, јесте и реновирање фасаде на ОШ „Јован Јовановић Змај”. Нажалост, реконструкција поткровља ОШ
„Мирослав Антић”, највеће
школе у јужнобанатском региону, неће бити завршена до
почетка нове школске године. Проблем је то што нико
није био заинтересован за реализацију посла вредног десет милиона динара – рекао
је Радојковић и додао да уколико радови и буду почели,
безбедност ученика неће бити
угрожена и ако реконструкција буде трајала и након почетка школске 2015/16. годи-

дан донатор издвојио 1,5 милиона евра за комплетно реновирање једне школе. Морам признати да сам и ја сам
био веома изненађен гестом
„Руске државне железнице”,
јер је све почело као помоћ у
реконструкцији школске кухиње, а завршило се комплетном обновом старе зграде,
фискултурне сале, мокрог
чвора, дворишта – рекао је
већник Радојковић за „Панчевац”.
Судбина прекобројних
Министар просвете Срђан
Вербић изјавио је недавно да
ће се до 1. септембра знати

ног фонда часова. Он сматра
да није новост то што су многи од њих постали технолошки вишак и били отпуштени. Како је рекао, тако ће бити и ове године и навео је
пример панчевачке Пољопривредне школе, која није испунила уписну квоту (скоро три
одељења мање од предвиђеног), што ће неминовно довести до тога да ће неки професори остати без пуног фонда
часова.
– Пре месец дана на састанку директора школа с територије јужног Баната и представника Министарства просвете
руководиоцима образовних

Избегавајте купање
у Поњавици
На основу уговора о праћењу квалитета површинских
вода на подручју града Панчева који је Завод за јавно
здравље Панчево склопио с
Градском управом, стручњаци из Завода током лета редовно испитују квалитет воде за купање. Према Уредби
о класификацији вода, све
воде које не припадају првој,
другој и трећој класи могу
бити ризичне по здравље купача. Секретаријат за заштиту животне средине и Завод
за јавно здравље, након анализе резултата друге овогодишње кампање испитивања
присуства опасних и загађујућих материја у води (узорковање обављено 29. јула),
упозоравају Панчевце да избегавају купање на Белој стени јер последња анализа
квалитета воде (четврта класа, лош еколошки статус)
показује да у свим узорцима
има недозвољених концен-

До почетка школске године биће утврђено колико ће наставника и професора остати без посла
не. Већник задужен за образовање тврди да се од ове инвестиције неће одустати и да
ће она бити реализована до
краја године.
Посебно место заузима потпуна обнова Основне школе
„Васа Живковић”, која ће до
почетка школске године осванути у потпуно новом руху захваљујући донацији руске
компаније. За реконструкцију
једног од најстаријих школских здања у Панчеву до сада
је утрошено око 170 милиона
динара, што су, према речима
Миодрага Радојковића, скоро
три годишња буџета које локална самоуправа издваја за
школство.
– Мислим да у историји
српског школства није забележен овакав случај – да је је-

колико ће просветних радника остати без посла и да очекује да ће отпремнину добити
око 1.000 људи. Надлежни намеравају да пре почетка нове
школске године укрупне норму часова како би се утврдило
колико ће наставника и професора остати без посла. Тај
потез министарства треба тумачити као намеру да се наставницима који остану у
образовном систему обезбеди
максималан број часова –
школа више неће имати четири професора са по пет часова, него једног са 20 часова, тј.
с пуном нормом.
Према речима већника Радојковића, у нашем граду се,
због мање ђака у клупама,
одељења гасе и сваке године
наставници остају без довољ-

установа дата су упутства да
искажу вишак и мањак кадра,
како би се прерасподелом решио проблем. Министарство
ће сигурно до 1. септембра
обавестити директоре школа о
плану расподеле часова, тако
да ће они просветни радници
који не буду добили часове,
бити проглашени за технолошки вишак. У нашем граду је
годинама пракса да директори
између себе изврше прерасподелу кадра. Не очекујем да ће
се на овом пољу нешто епохално променити, јер систем за
који се залаже министарство у
нашем граду се већ годинама
примењује – рекао је на крају
разговора панчевачки већник
задужен за образовање.
З. Станижан

ШЕСТА ЕКО-РЕГАТА „ТАМИШ”

Уживајте у чарима реке
Преко Јабуке
и Глогоња до
Опова и назад
Пријаве до
17. августа
Панчевачки љубитељи реке и
природе имаће могућност да
се од 21. до 23. августа укључе
у шесту наутичку регату на
Тамишу, која ће ове године
ићи од Панчева, преко Јабуке
и Глогоња, до Опова и назад.
Организатори су овог пута
предвидели ноћење и дружење у насељима узводно од
Панчева. За други дан регате
планирано је да њени учесници крену из Глогоња ка Сефкерину. Конвој наутичара зауставиће се код новог моста, а
затим ће наставити пут према
Опову, тј. крајњој дестинацији – марини „Опава”. Домаћини ће у оповачкој „Чарди” са-

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

чекати учеснике с пасуљем из
казана и с тамбурашима.
За недељу, 23. август, после
официјелног еколошког програма, планирано је да наутичари и њихови гости заплове
низводно ка Панчеву. Краћи
одмор биће омогућен на глогоњској плажи и у Јабуци, а

око 16 сати тамишка експедиција треба да заврши пловидбу на панчевачкој градској плажи. Током регате на
свим дестинацијама од Панчева до Опова највећа пажња
биће посвећена заштити реке
Тамиш и идеји да се том важном пловном путу врати не-

кадашњи наутички сјај. Током пловидбе од Панчева до
Опова и назад прикупљаће се
отпад из реке и с њеног приобаља.
Од ове године, захваљујући
еко-регати, потез реке Тамиш
од Панчева до Опова уврштен
је у Стратегију развоја водног
саобраћаја Републике Србије
од 2015. до 2025. Вреди напоменути да су учесници прошлогодишње акције у водама
Тамиша у Опову нашли нову
водену био-врсту: Pectinatella
magnifica из породице Magnificent bryozoan. Њено присуство утиче на побољшање квалитета вода, јер се она храни
бактеријама и микроорганизмима из воде.
Заинтересовани се могу јавити покровитељу регате, Градској управи Панчева, до 17. августа, на телефон 013/308-881,
или на имејл milorad.timcenko@pancevo.rs.
З. Ст.

трација штетних материја –
повећан број фекалних колиформних бактерија.
Што се тиче квалитета воде у качаревачком језеру,
резултати анализе испитиваних параметара (физичко-хемијска и микробиолошка својства) показују да то
језеро одговара другој класи
површинских вода и може
се користити за купање и
рекреацију. Када је реч о
Тамишу, резултати анализе
показују да вода припада
трећој класи, тако да се грађани могу купати у Панчеву, Глогоњу и Јабуци. Прошлонедељна испитивања
квалитета воде Поњавице
показују велико присуство
водоникових јуна у узорку,
тако да стручњаци Завода за
јавно здравље не препоручују грађанима купање у тој
реци. Исти је случај и у Иванову.
З. Ст.

ДОЛОВАЧКИ ОБИЧАЈИ

Води ме на водицу

Први дан августа у Долову
је резервисан за један посебан обичај: окупљање код
Водице – црквице и извора
воде на изласку из села ка
Мраморку. Тада се служи
претпразничко бденије уз
присуство више свештеника, а често и његовог преосвештенства епископа банатског. Тако су и ове године у суботу, 1. августа, од 17
сати, заинтересовани могли
да присуствују том, сада већ
традиционалном догађају.
Извори – водице су карактеристични за Војводину, пре свега за Банат, а датирају из давних времена,
као и обичаји окупљања око
њих. Сматра се да је њихова
вода лековита, а нарочито у
данима када се славе светитељи којима су посвећени.
Доловачки извор је, кажу,
благотворан за главу и очи,
а за заштитника је узет Свети пророк Илија, па је зато
и окупљање у том месту уочи тог празника. Култ свеца
који је у народу познат и као
громовник везан је за још
једну битну течност на нашем поднебљу – кишу. Наиме, сматра се да је Илија у
старој јеврејској држави,
проповедајући једнобожачку религију пре појаве хришћанства, „казнио” тада-

шњи многобожачки народ
изазвавши вишегодишњу
сушу, а затим је својом молитвом даровао кишу.
Крајем осамдесетих година прошлог века тадашњи
епископ банатски његово
преосвештенство Амфилохије започео је акцију обнове водица. До тада је у Долову био само озидан извор,
а 1989. је постављен камен
темељац и за цркву – Водицу, која је након неколико
година и завршена. С настанком тог храма првоавгустовско окупљање у његовој близини још више је добило на значају. Иако је Долово подељено на три парохије с три цркве, у изградњи
нове светиње учествовало је
цело село и она је постала
свачија брига. Тако је заједничким снагама саниран
кров, који је прокишњавао,
и урађено је фуговање, које
је планирано још приликом
изградње, а потребно је порадити на ентеријеру.
Данас Доловци имају велики проблем с пијаћом водом,
пре свега због застареле и дотрајале водоводне мреже.
Срећом имају алтернативне
природне чесме, па су многи
почели да гасе жеђ на њима.
Једна од њих је свакако и она
код Водице.
Н. Р.
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ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Чисти и освежава
организам
Лубеница
С обзиром на то да садржи
95 процената воде, савршена је за ублажавање жеђи и хидратацију организма у врелим летњим данима. Такође, погодна је
као диуретик за чишћење
организма. Одлична је
храна за оне који желе да
смршају, даје осећај ситости, а садржи врло мало
калорија. Енергетска вредност 100 грама лубенице
је око 30 калорија. С друге
стране, може брзо да осигура енергију и задовољи
потребу за слатким, јер
скоро све калорије потичу
из угљених хидрата. Поред тога, обилује витаминима и минералима, због
чега има високу нутритивну вредност. Садржи витамине А, Б и Ц, затим минерале калцијум, калијум,
гвожђе, магнезијум и
цинк, а значајни су и бета
каротен и ликопен. Калијум и магнезијум су познати по томе што помажу у
регулацији крвног притиска. Це-витамин и бетакаротен штите и спречава-
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ју настанак срчаних обољења и многих хроничних
упалних стања, док витамини групе Б производе
телесну енергију. Садржај
гвожђа у лубеници исти је
као у спанаћу, због чега је
она веома добра за спречавање анемије.
Лубеница је један од
највећих извора ликопена, који има антиканцерогено дејство, па штити организам од слободних радикала и утиче на побољшање памћења. Сматра се
да веома повољно делује
на организам када су у питању акне, анемија, артритис, астма, бронхитис,
главобоља, гојазност, губитак памћења, дијабетес,
депресија, екцем, камен и
песак у бубрезима, мамурлук, неке врсте рака, опекотине, пад имунитета,
повишена температура,
повишени ниво холестерола, појава бора на кожи,
прехладе и грип. Иако је
лубеница одлична као самосталан хладан десерт,
препоручујемо вам да испробате и нешто ново.

Лимунада од лубенице
Потребно:
200 грама срца лубенице, 50 грама јагода (може и банана или
бресква), сок од пола лимуна, две супене кашике меда, 60 мл
воде, лед и свежа нана.
Припрема:
Мед и воду кувати док се не направи сируп, па охладити. Лубеницу очистити од коштица и насећи на коцкице. Изблендирати
јагоде и лубеницу. Додати лимунов сок и сируп од меда. Чашу
напунити уситњеним ледом, па је прелити смесом од лубенице.
Украсити листићима нане.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на сајту www.brzoilako.com

ПЛАВО СРЦЕ СИМБОЛ ПОДРШКЕ ЖРТВАМА
Панчевци се укључили
у акцију Црвеног крста
Од почетка
године мање
идентификованих
учесника трафикинга
Чланови Тима за борбу против трговине људима Црвеног
крста Панчево на јединствен
начин су обележили Светски
дан борбе против трговине
људима – 30. јул. Они су тог
дана реализовали акцију „Рута плавог срца”, у оквиру које
су фотографисали суграђане
с плавим срцем као симболом подршке жртвама трговине људима. Тридесетак волонтера било је распоређено
на пет локација у граду – у
центру града, „Авив парку”,
на аутобуској станици, испред Црвеног крста и у Народној башти. У акцији је
учествовало преко 456 суграђана, што је, према речима
Саве Веселиновића, координатора Тима за борбу против
трговине људима, скоро два
пута више него лани.
– Презадовољни смо овогодишњом акцијом и захвални
смо грађанима Панчева што
су нам омогућили да оживимо „Руту плавог срца”. Наш
рад су сагледали и представ-

Тридесетак волонтера Црвеног крста учествовало је у акцији „Рута плавог срца”
ници Уједињених нација, на
чију су адресу прошле године
послате фотографије преточене у видео-извештај. То ћемо урадити и ове године, а
направићемо и мурал од фотографија само за наш град –
рекао је Сава Веселиновић и
нагласио да је број идентификованих жртава и трговаца

људима много мањи ове године него лани – 45 особа, наспрам прошлогодишњих 135.
У поређењу са 2014. годином, када су експлоатисани
махом одрасли мушкарци, у
2015. најчешће жртве су младе необразоване девојке, које
се сексуално искоришћавају,
и деца, која се присиљавају

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ
Крајем 2013. године у Панчеву је формиран
Локални координациони тим за борбу против трговине људима, којим руководи Сузана Јовановић, чланица Градског већа задужена за област рада, запошљавања и социјалне политике. Тим броји осам чланова, а
међу њима су представници панчевачких
институција: Градске и Полицијске управе,
Опште болнице, Центра за социјални рад и
Дома здравља. Током прошле године они су
похађали одређене обуке, а усвојен је и тро-

годишњи акциони план који дефинише циљеве поменутог тима. Према речима Сузане
Јовановић, активности ће бити усмерене на
превенцију у борби против трговине људима. Ових дана су одштампани флајери и лифлети са основним информацијама о трафикингу, а од септембра ће едукатори Црвеног крста организовати предавања на тему
трговине људима у основним и средњим
школама, као и у установама социјалне заштите.

САКУПЉЕН НОВАЦ
ЗА ЛЕЧЕЊЕ ДРАГАНЕ РАДАНОВ

Побољшање после
сваког третмана
Захваљујући помоћи наших суграђана великог срца
мала Драгана Раданов моћи
ће 10. августа да отпутује у
специјализовану руску клинику у Новом Саду на ласерску терапију за очи. Ово
је већ њен седми третман, а
сваки кошта 61.000 динара.
У породици Раданов је запослен само отац Драган, па је

за њихов буџет поменути
износ веома велики. Срећом
има још добрих људи који
желе да помогну. За сваку
терапију до сада новац су
поклонили грађани и панчевачке фирме. Овог пута је
половину средстава даровала организација „Срцем за
децу”, а други део новца је
прикупљен на хуманитар-

ном концерту „Пинкових
звезда”, који је одржан крајем јуна у ресторану „Ацин
ранч”.
Ипак, Радановима недостаје новац за смештај у Новом Саду, који морају обезбедити јер терапија траје
десет дана. Како нам је испричала Мирјана Раданов,
Драганина мајка, ни за прошли третман, који је био у
мају, нису имали новца за
изнајмљивање стана (око
150 евра), па су она и ћерка
сваког дана путовале аутобусом у Нови Сад и враћале
се увече кући. Девојчици терапије много значе и Драганини родитељи су захвални
свим људима који су до сада
помогли.
– Након сваке терапије
има побољшања. Сада види
50 одсто на оба ока, а уколико будемо редовно одлазили
на третмане, она се може
потпуно опоравити – рекла
је Мирјана Раданов.
Подсетимо, четворогодишња Драгана Раданов је
оперисана у Русији 2013.
године, јер је нагло губила
вид. Након интервенције су
уследиле терапије на очима, које се спроводе на свака три месеца. Сви који желе да новчано помогну Драганино лечење, могу уплатити новац код „Еуробанке
ЕФГ” на жиро рачун број
250-1150006521500-85.

на рад и просјачење. Такође,
жртве трговине људима више
нису, као раније, углавном
страни држављани, већ домаће становништво. С обзиром
на то да је трговина људима
вид организованог криминала, веома се тешко открива.
Да би се то кривично дело
доказало, потребно је идентификовати жртве и трговце
људима, што није нимало лако. Током прошле године Полицијска управа Панчево
поднела је једну кривичну
пријаву због основане сумње
да је извршено кривично дело трговина људима.
У најновијем извештају
америчког Стејт департмента
о трговини људима Србија је
наведена као земља порекла,
транзита и одредишта за мушкарце, жене и децу који су
жртве трговине људима с циљем сексуалне експлоатације
и принудног рада.

МАЈЧИНО МЛЕКО НАЈБОЉА ХРАНА

Дојење и на радном месту
Светска недеља дојења (1–7.
августа) ове године се обележава под слоганом „Нека и
маме које раде доје”, с циљем
давања подршке женама да
доје на радном месту. Кампања је усмерена на популаризацију дојења на радном месту,
било да је мајка запослена у
државној или приватној фирми, било да ради у кућним
условима.
Ове године је Светска алијанса за подршку дојењу по-

звала све државе да донесу и
имплементирају одговарајуће
законе и прописе, у складу с
Конвенцијом о заштити материнства Међународне организације рада.
Поводом Светске недеље
дојења Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” расписао је конкурс намењен деци из предшколских установа и ученицима основних школа у Србији за избор најбољих ликовних

и литерарних радова на тему
„Нека и маме које раде доје”.
Предшколске установе треба
да пошаљу по три најбоља ликовна рада, а основне школе
три ликовна и литерарна рада
на адресу Завода за јавно
здравље Панчево, Пастерова
2, 26000 Панчево, до 25. септембра, с назнаком: „Конкурс
– Светска недеља дојења”.
Најбољи радови биће објављени на сајту Института за јавно
здравље Србије.

Овом кампањом та здравствена установа жели да скрене пажњу јавности на значај
дојења. Беби се на тај начин
обезбеђују најоптималнија исхрана, правилан раст и развој,
заштита и унапређивање здравља и детета и мајке. Подршка
дојењу на радном месту значи
подршку мајкама које доје, и
то од стране послодавца, као и
свих чланова породице, пријатеља, локалне и шире друштвене заједнице.

ПАНЧЕВАЧКИ ПОЛИЦАЈЦИ ПОКЛОНИЛИ КРВ

Највише помажу редовни даваоци
С обзиром на то да су резерве
крви у Служби за трансфузију
крви Опште болнице Панчево
веома ниске, што је карактеристично за летње месеце, у
Полицијској управи Панчево
у уторак, 4. августа, спроведена је акција добровољног давања течности која живот значи. Овакве акције се одржавају два пута годишње, а полицајци нису хумани само тада,
већ преко целе године.
– Много полицајаца долази
самоиницијативно у нашу службу, а на ову акцију смо се одлучили зато што су резерве крви
веома ниске. Тренутно имамо
довољно црвене течности за три
дана, а оптимално би било за
пет до седам дана – истакла је

др Радмила Раилић Ристовска,
шеф одсека базичне трансфузије у Служби за трансфузију.
Она је рекла да су снижене
резерве свих крвних група, а
највише је проблема са 0 негативном крвном групом. Ипак,
захваљујући редовним даваоцима који су се одазвали позивима запослених у поменутој служби и апелима објављеним у медијима, како каже
докторка, током летњих месеци проблеми су превазиђени.

Страну припремила

Ивана
Предић

Грађани могу да нам се обрате путем имејла или
мени лично и ми ћемо одмах реаговати.

ХРОНИКА

Четвртак, 6. август 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

9

Драган Катуца,
директор ЈКП-а „Зеленило”

У КАКВОМ СУ СТАЊУ ДЕЧЈА ИГРАЛИШТА У ПАНЧЕВУ

МНОГО РАЗЛОГА ЗА НЕЗАДОВОЉСТВО
Утисак грађана:
терени за децу су
скромни и неуређени
Надлежни у ЈКП-у
„Зеленило:
максимално
испуњавамо
своје обавезе
Највећу радост за децу млађег
узраста представља одлазак на
игралиште. Лето је време када
паркови врве од малишана, а у
нашем граду има довољно места за играње. Према подацима ЈКП-а „Зеленило”, које је
задужено за постављање и
одржавање игралишта, у Панчеву постоје 62 терена за децу,
који су равномерно распоређени по свим насељима. Примера ради, на Стрелишту има
деветнаест игралишта, а најрепрезентативнија су она у
Народној башти. Међутим, у
последњих годину дана већина њих, а посебно она у Народној башти, изгубила су некадашњи сјај. Родитељи, баке
и деке с којима смо разговарали незадовољни су стањем
игралишта у граду. Они су
истакли да су места за дечју
игру у насељима неуређена и
да се већина њих налази на
сунцу, па се она током лета
могу посећивати само у раним јутарњим часовима. Висока трава, смеће око игралишта, сиромашан мобилијар, неограђеност, поломљене справе и клупе – заједнички су именитељ за игралишта
на Миси, Котежу, Тесли, Стрелишту, у Војловици, Маргити
и другим насељима.
– Игралишта у Народној башти и у граду су била лепа,
али су пропала. Нисам задовољна ни тереном за игру на
Котежу 1, где живимо, јер је
мобилијар оштећен и скроман, а нема ни тартана па после кише настане блато – рекла је Николета Тођеров, мајка једног дечака.

Њена пријатељица је нагласила да је игралиште у насељу
Маргита, код Апотеке Панчево, такође у лошем стању.
Према њеним речима, оно није ограђено, а нема ни довољно клацкалица и љуљашки,
као ни хлада. Још једна наша
млада суграђанка објаснила
нам је каква је ситуација на
Стрелишту и у Војловици:
– Недостају справе, а често
око њега виђамо смеће. Трава
се не коси редовно, па често бу-

ном задовољни, али и врло
маштовити.
– Волео бих да на овом игралишту у парку буде постављен
тобоган у облику Муње Маквина и пиратски брод – рекао
је шестогодишњи Милош.
– Волела бих када би било
песка да се играм. Највише
волим да се спуштам низ тобоган и да се љуљам – прича
Ања.
Драган Катуца, директор
ЈКП-а „Зеленило”, објаснио је

игралишта. Због тога нам је
свака пријава грађана драгоцена. Свака иницијатива,
предлог и сугестија су добродошли. Грађани нам се могу
обратити путем имејла или
лично мени на телефон 347147 и одмах ћемо реаговати –
обећава директор.
Он је изјавио да на почетку
сваке сезоне техничка служба
предузећа обилази игралишта
и проверава сваку справу. Оне
се поправљају уколико су

родној башти нисмо у могућности да купимо, јер су много
скупе. Примера ради, два тобогана с кућицом који су постављени прошле године у
оквиру Дома здравља коштала су 300.000 динара. Мобилијар који правимо у својој
радионици изузетно је сигуран за малишане, али, искрено, није баш леп наоко – оценио је Драган Катуца и додао
да ЈКП „Зеленило” израђује
љуљашке, клацкалице, тобогане и пењалице.
Нова игралишта у насељеним местима
Директор је истакао да наводи
о томе да се трава нередовно
коси уопште не стоје. Он тврди
да се игралишта косе у склопу
уређења зелених површина у
насељима према утврђеном
распореду. Ипак, наглашава
да је на почетку сезоне „било
мало проблема”, али да је сада
трава свуда покошена.
Пре петнаестак дана справе
из радионице поменутог јавног предузећа постављене су у
насељу Маргита, а у последњих годину дана игралишта су
добила и насељена места: Иваново, Омољица, Банатски Брестовац, Јабука, Глогоњ и Доло-

адаптација игралишта за децу
ометену у развоју на Стрелишту, а биће поправљена и она
у Народној башти. На једном

ВИСОКИ СТАНДАРДИ
Драган Катуца каже да ће
ове године у Србији почети
цертификација игралишта.
Стандарди су врло строги,
тако да се, према његовим
речима, може очекивати
уклањање великог броја
игралишта у граду.

од њих готово да нема више
мобилијара, а мостић и степенице које воде до њега оштећени су и опасни за децу. Директор „Зеленила” каже да ће
справе које нису безбедне бити уклоњене, а да ће на том
месту вероватно бити постављене нове клацкалице, љуљашке и тобогани, које ће
предузеће купити.
За одбрану од хулигана који
често оштећују дечје справе засад нема решења, а како ствари у градској каси стоје, нере-

ПОПРАВКЕ У ГРАДСКОМ ПАРКУ
ЈКП „Зеленило” је прошле године адаптирало игралиште у
Градском парку, које је постављено пре десет година. Сви
носећи стубови су замењени новим, а урађене су још неке
корекције. У марту ове године, како каже Катуца, у Народној башти су замењени сви тобогани.
Најчешће притужбе односе се на смеће и непокошену траву
де врло висока. На Стрелишту,
где живимо, слична је ситуација, а више пута се дешавало да
комшије покосе траву како бисмо могли да изведемо децу.
Слични проблеми постоје и
на Миси, где је неколико
игралишта, према сведочењу
наших суграђана, запуштено.
Скромни и маштовити
Малишани с којима смо разговарали скромни су и углав-

за наш лист да предузеће максимално испуњава своје обавезе и поред ограничених
средстава и броја радника.
– Ни ми нисмо задовољни
неким стварима, али због
мањка броја извршилаца на
терену не стигнемо увек брзо
да реагујемо уколико се нека
справа поломи, јер немамо
капацитета да сваки дан обилазимо и проверавамо 62

оштећене, а ако је то немогуће, уклањају се. То се десило и
с возићем на игралишту у Народној башти, којем је, како
каже Катуца, истекао рок трајања.
– Идеја је била да тај воз,
који је поклон покрајине Равена, репарирамо, међутим то
није било могуће, па смо га
уклонили ради безбедности
деце. Справе попут тих у На-

во. Иначе, ове године ЈКП „Зеленило” није добило новац из
градског буџета за постављање
и уређење игралишта, за разлику од претходних година
(2013. обезбеђена су три милиона, а лани милион динара),
тако да поправке финансира
сопственим средствима.
Како кажу надлежни из
ЈКП-а „Зеленило”, у плану је

ално је размишљати и о постављању тартана на сва игралишта, обезбеђивању природног
хлада и шарених модерних
справа какве имају други градови. Остаје да се надамо да ће
комунална предузећа бити
ажурнија и редовно одржавати
игралишта како би она била
доступна и безбедна за дечје
играрије.
И. Предић

ДОЛОВАЧКЕ АКТУЕЛНОСТИ

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Конституисана нова скупштина

Не пуштајте
Алцхајмера у кухињу!

Драгослав Глигоријев
председник, Богдан
Анкуцић његов
заменик
ДВД Долово постоји
дуже од тринаест
деценија
Конститутивна седница новог
сазива Скупштине Месне заједнице „Мита Вукосављев” у
Долову одржана је у понедељак, 3. августа. За новог председника је изабран Драгослав
Глигоријев, а његов заменик
ће бити Богдан Анкуцић.
Средином јуна је распуштен
сазив Скупштине МЗ Долово
и расписани су избори за тај
орган за 26. јул. Од јуна до 3.
августа село је водила привремена скупштина, са Здравком
Васиљем на челу. На изборима је листа Српске напредне
странке освојила свих 15 мандата, а 3. августа то је и потврђено верификацијом мандата
и избором новог руководства.
Ко представља комшије
Први човек Долова у наредном периоду – Драгослав Глигоријев, економски техничар,
одборник је у Скупштини града, исто као и његов заменик
Богдан Анкуцић, електротехничар у пензији, који је био и у
претходном сазиву месног органа власти. Њих двојица ће
покушати да помогну свом ме-

Ватрогасни
сту као градски одборници,
али и уз помоћ својих колега
из сеоске скупштине. У новом
сазиву најниже инстaнце власти су и четири даме: предузетница Иванка Смедеревац,
апсолвент Учитељског факултета Јована Радоњин, студент
Сања Кодран и дипломирани
правник Миљана Царан. Од
већ искусних одборника ту су
професор Мирко Субин (у
Скупштини МЗ Долово био је
од 2008. до 2012), као и електротехничар Владимир Пузовић, предузетник Здравко Васиљ, пољопривредник Никола
Мишић и пољопривредни техничар Небојша Милојковић,
који су били део претходног
сазива сеоског парламента.
На доловачкој политичкој
сцени појавила су се и четири

подмладак
нова имена: пољопривредномашински техничар Мирослав Ранчић, дипломирани
правник Дејан Буказић, дипломирани инжењер рударства Марко Главонић и аутоматичар Милорад Стефановић. Њих петнаесторо покушаће да што боље воде село у
наредном периоду, да испуне
обећања и унапреде живот
својих суграђана.
Ватрогасци за пример
Добровољно ватрогасно друштво из села обележило је у
недељу, 2. августа, своју славу
– Светог Илију. То је била
прилика за дружење, уз свечани обред резања славског колача и присуство званица из
комшилука, али и из даљих
места.

Доловцима су тог поподнева
дошли гости из ватрогасних савеза Панчева и Ковина, као и
представници
ватрогасних
друштава из околних места,
али и из Силбаша, Каћа и Падине. Најпре је уз присуство
свештеника из све три доловачке цркве пререзан славски колач, а домаћини, с председником друштва Гораном Илићем
на челу, поздравили су госте.
ДВД Долово постоји дуже од
тринаест деценија и за све то
време бори се, пре свега, с пожарима. Данас је то једно од
најопремљенијих и најспремнијих друштава у околини.
Ипак, улагања у опрему никад
није било напретек, па је тако
друштво од фирме „Ветроелектране Балкана” добило новац
да купи две камионске гуме, а
Ватрогасни савез Панчева му
је обезбедио средства за још
једну. Годишње успешно угаси
двадесетак пожара, а често
прискаче у помоћ и у другим
атарима. Друштво броји преко
60 чланова, од којих је половина малишана, с којима се вредно ради кроз едукацију и показне вежбе.
Резултати с такмичења најбољи су показатељ доброг рада. Тако се ове године мушки
подмладак освајањем првог
места на градском такмичењу
пласирао на регионално надметање, које ће бити одржано
почетком октобра у Ковину.
Н. Р.

У прошлом броју нашег листа питали смо вас да ли
треба следити срце или разум. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Џеферсонов кључ” Стива Берија за два наша читаоца
или читатељке који су најкреативније одговорили на
то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове.
„Следити срце или разум?
Срце каже – Србија, разум –
ЕУ.” 064/9694...
„Срце је оно што увек треба следити! Мој пас Жућа
чак и не поседује разум, па
ме ипак воли. Жућа следи
своје срце и добро му иде.”
063/7649...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора нај-

креативнијег одговора на
питање које/какве породичне тајне најтеже бивају откривене. Они ће освојити
по један примерак књиге
„Стари гробови” Тонија
Парсонса.
То издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих
одговора:
„Како су добили надимак
Гускови.” 064/1792...
„Ко је стављао ајвар у кантицу за нутелу и шта ће који
’патлиџан’ џем у кантици за
еурокрем и зашто је у тегли
павлака? Алцхајмер је све
помешао.” 060/0541...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.
Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.
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ОТКРИВЕН КРИЈУМЧАР НАФТЕ

НОВИ ОБРТ У СЛУЧАЈУ НАВОДНИХ ПРЕТЊИ ДЕЈАНУ ЖИВАНОВИЋУ

Једанаест тона
у дворишту

ОД ЖРТВЕ ДО ОСУМЊИЧЕНОГ

Полицијска управа Панчево саопштила је да су припадници МУП-а у ефикасној акцији у уторак, 4. августа, пронашли 11 тона
нафте и нафтних деривата
у једном селу крај Панчева
и тако пресекли канал
кријумчарења ове робе.
Додаје се да је полиција
наведену количину нафтних деривата пронашла
приликом претреса једне
куће и помоћних објеката
у том селу, а по наредби
Основног јавног тужилаштва у Панчеву. Против
осумњиченог код кога су
нафтни деривати нађени

биће поднета кривична
пријава због постојања
основа сумње да је починио кривично дело недозвољено складиштење робе.
Како „Панчевац” незванично сазнаје, ових 11 тона деривата нађено је у Јабуци и ради се на утврђивању порекла те робе.
Претпоставка је да је она
преточена с неке барже,
највероватније ради даље
продаје, јер је реч о превеликој количини за потребе
једног домаћинства.
Истрага о овом случају
је у току.
Д. В.

ОДГОВОР НА ТЕКСТ „ЛАЖ И СЛОБОДА”,
„ПАНЧЕВАЦ” БРОЈ 4620

О циркусу
и медиокритетима
У реаговању објављеном у
прошлом броју „Панчевца”
на мој коментар под насловом „На глави становника”,
а у вези са оснивањем тзв.
Војвођанске академије наука (ВАНУ и ВАНУК), проф.
др Д. Живковић користио је
много теже речи од оних
употребљених с моје стране.
Очигледно је био веома
увређен што сам те догађаје
оквалификовао као „циркус” (коме је, узгред, и
проф. др Д. Живковић дао
значајан допринос), као и
тиме што сам употребио израз „медиокритети”.
Да не бих опет био оптужен за лажи и измишљотине, овог пута ћу поређати
само чињенице.
1. Војвођанска академија
наука (ВАНУ), као и косовска (АНУК) укинуте су законом усвојеним јула 1992.
године.
2. Дотадашњи чланови
ВАНУ (њих 32) примљени
су у Српску академију наука
и уметности (САНУ), а у
Новом Саду је формиран
огранак САНУ.
3. Политичком вољом
Скупштине АПВ, октобра
2003. године, поново је
формиран ВАНУ. Проф. др
Д. Ж., образлажући предлог
пред Покрајинским одбором за образовање, науку и
културу, посебно је нагласио да ће то имати „интегративну улогу”.
4. Од укупно 23 члана новосадског огранка САНУ, 21 је
био против оснивања ВАНУ,
као и Председништво САНУ,
с председником, академиком
Николом Хајдином на челу,
упозоравајући да је то противно Уставу Србије.
5. Сва сила писмених покрајинских правних стручњака, као и писмених будућих академика ВАНУ, не
успева да прочита и разуме
шта то пише у Уставу и закону, те да добаци до чињенице да је оснивање ВАНУ противуставно и незаконито.
6. Уставни суд децембра
2013. године оснивање ВАНУ
проглашава неуставним и незаконитим.

7. Недавно, 7. јула ове године, Скупштина АПВ поново оснива академију наука, овог пута под називом
Јавна установа Војвођанска
академија наука, уметности и културе, скраћено –
ВАНУК.
8. Привредном суду у Новом Саду странка „Трећа
Србија” 14. јула подноси
пријаву за упис у регистар
„Високоакадемског новосадског
ујединитељског
клуба”, скраћено – ВАНУК.
9. Већ 21. јула овлашћено
лице Јавне установе ВАНУК
Скупштине АПВ истом привредном суду подноси такође пријаву за регистрацију.
10. „Трећа Србија” одмах
потом указује на неуставност одлуке Скупштине
АПВ о оснивању Јавне установе ВАНУК (што се јасно
види из одлуке Уставног суда из 2003. године) и прети
судском тужбом уколико се
она у суду региструје.
11. Неки од будућих војвођанских академика регистровање ВАНУК-а „Треће
Србије” називају „правним
триком”, упереним против
„легалног” ВАНУК-а, Скупштине АПВ.
Дакле, ако се све то не
може назвати циркусом,
ја онда не знам шта може.
А притом овде није реч о
удружењу љубитеља птица
певачица, већ о академији наука и уметности, која
у нормалним државама
представља установу од
посебног
националног
значаја и не оснива се
баш у свакој улици.
На крају, подсетићу проф.
др Д. Ж. да је основно значење речи „медиокритет” –
„осредњост” или „просечност”. Квалификујући као
медиокритете неке „докторе
разних наука”, како он каже,
а знајући како се већ дуго
времена до таквих титула долази, сматрам да би за многе
од њих то пре могао бити
комплимент него увреда.
Зoран Спремо,
новинар „Панчевца”

www.pancevac-online.rs

Основно тужилаштво
терети бившег
градског функционера
за лажно
пријављивање
Изгледа да случај у вези с наводним претњама по живот
које је пре неколико месеци
Дејану Живановићу, тада помоћнику
градоначелника,
упутио Дејан Симеуновић, актуелни потпредседник Градског одбора СНС-а у Панчеву,
није окончан Живановићевом
недавном променом исказа.
Он је то учинио на главном
претресу пред Основним судом у Панчеву одржаном 14.
јула, а након тога је новинарима рекао да му Симеуновић
никад није директно претио.
Живановић је додао како је
био „изманипулисан и жртва
у туђем обрачуну” и навео да
одлука о подношењу кривичне пријаве није била његова.
Он је тада тврдио како су одлуку о томе наводно донели
бивши градоначелник Павле
Раданов и Коста Требјешанин, сведок Симеуновићевих
претњи.
Оптужни предлог против
потпредседника панчевачких
напредњака се заснива на Живановићевој кривичној пријави и изјавама које су о томе
дали он и Требјешанин као
непосредни сведок, а у њој је
стајало да је Симеуновић у телефонском разговору с неким
пред Требјешанином претио
да ће Живановићу „наместити” саобраћајну несрећу. Потом је Симеуновић ухапшен

због постојања опасности да
ће испунити претње и у притвору је провео 22 дана.
Повлачењем изјаве Живановић се, међутим, није решио проблема, већ је натоварио себи на врат другу беду.
Основно тужилаштво је одлу-

штво одустало до даљег гоњења
Симеуновића. Тужилаштво је
због тога донело одлуку да покрене кривични поступак против Живановића због кривичног дела лажно пријављивање
из члана 334. став 2 Кривичног
законика и у том смислу ће на-

два судска случаја јер, поред
овог што тек почиње, постоји
и онај за примање мита којим
се бави београдско правосуђе.
Подсећамо да је он ухапшен у Београду за време трајања Симеуновићевог притвора под оптужбом да је примио

чило да га гони због лажног
пријављивања. Живановић је
изјаву на којој се заснивао оптужни предлог дао претходно
упозорен на то да је лажно
пријављивање кривично дело,
а потом је пред судом положио заклетву да ће говорити
истину.
– Кривични поступак за угрожавање сигурности против Симеуновића покренут је на основу кривичне пријаве и спроведених доказних радњи. Одржана су два главна претреса пред
Основним судом, а на другом,
одржаном 14. јула, Живановић
је дао изјаву због које је тужила-

ставити свој рад. За ово дело запрећена је затворска казна у
трајању од шест месеци до пет
година – изјавила је Јелена Самуилов, портпаролка Основног
тужилаштва.
Она је додала да ће у поступку који ће уследити Живановић бити позван да да изјаву као осумњичени, а Симеуновић ће бити позван у својству сведока.
Тако су једним потезом потенцијално оштећене стране у
случају пријаве за претње
улоге замењене као у јефтиним романима. Живановић
ће сада морати да се брани у

мито од једне београдске
фирме како би јој наводно
обезбедио посао израде планске документације за канализацију у Омољици.
Чаршијом кружи прича да
је Живановићу „предности”
мењања исказа пред судом
„објаснио” један познати панчевачки адвокат умешан у тај
поступак. Уколико у томе има
истине можда би сада било
фер да му он помогне неким
добрим саветом за припрему
одбране пред оптужбом за лажно пријављивање. Или је можда боље да то ипак не чини?
Д. Вукашиновић

ЗАНАТСТВО У ПАНЧЕВУ (1795–2015), ПРВИХ 220 ГОДИНА (2)

Пише: Зоран Ротар

Сатови покварени, а сајџија лови
Шегрт који је испунио своје
време (од три до четири године) и добро се владао, ослобађао се шегртлука у скупштини
и пред старијим калфама се
оглашавао за калфу. За ослобађање од шегртлука плаћао
је у ладу (еснафску касу) један талир, а ако је желео да
му се изда калфенско писмо
(потврда да је постао калфа),
био је дужан да уплати још 30
крајцара.
Да би калфа добио звање
мајстора, морао је три године
да вандрује, тј. да у разним
местима царевине, или чак и
ван ње, ради код појединих
мајстора. Своје уредно учење
заната у почетку је доказивао
на основу потврда добијених
од мајстора код којих је радио. Те потврде су прво писане руком, а после су и украшаване цртежима. Касније су
уведени штампани формулари у које су се уносили следећи подаци: занат еснафског
мајстора, занат дотичног калфе, име калфе, место његовог
рођења, година старости, подаци о стасу и коси, као и о
времену проведеном на раду.
Ови формулари су личили на
калфенска писма и неки су
изнад текста имали и панораму града у којем су издати.
Потврде су, по правилу, биле
богато украшаване, тако да су

Потврда панчевачког кројачког калфе из 1820. године
често представљале мала
уметничка дела.
Ако је калфа често мењао
мајсторе, онда му се број потврда повећавао, јер је сваки
мајстор издавао потврду калфи за време које је провео код
њега. За панчевачког кројачког калфу Јосифа Југовића
сачувано је у Историјском архиву девет потврда. Потврде
су издате у Великом Бечкереку, Кечкемету, Иригу, Новом
Саду, Клужу, Великом Варадину, Сегедину и две у Пешти.
На основу тих потврда именовани је имао доказ да је на раду (вандровању) у струци код
девет мајстора провео укупно
четири године, једанаест месеци и две недеље. Ово не искључује могућност да их је Југовић имао још.
Уместо обиља оваквих потврда, 1829. године уведене су
као обавезне књижице под називом вандровке (Wanderbuch). У Војној граници вандровке су уведене на основу
прогласа аустријског цара
Франца I, који је објављен у
Бечу 29. јануара 1829. По ње-

му је опште увођење вандровки требало да отпочне 1. маја
1829, што је значило да је тог
дана сваки калфа, био у земљи или иностранству, морао
да поседује вандровку.
По повратку у Панчево Јосиф Југовић је положио мајсторски испит и отворио радњу. Учланио се у кројачко
одељење еснафа, које је имало свој препознатљив грб.
А сад једна занимљивост из
18. века.
Часовничар Франц Ксавер
Руп 31. јануара 1798. моли
пријем у панчевачку општинску заједницу и дозволу за
обављање сајџијског заната.
Магистрат је молбу најпре одбио јер Руп није доставио потврду о занату и владању из
претходног места боравка.
Постоји и тужба да часовнике
не поправља добро, а скупо
наплаћује рад. Наводи се и да
од пореза ништа није уплатио,
стално је у лову и често путује
па је радња затворена по неколико дана. Касније, крајем године, Магистрат му је ипак
одобрио привремени боравак,

„с тим да се поправи. У противном, за Панчево ће се тражити способнији сајџија”.
Да се сајџија Руп није баш
много поправио, сведочи и следећи податак: 23. јуна 1800.
сајџија Франц Руп „моли Магистрат да не издаје дозволу за
рад другом часовничару јер нема посла за обојицу. У случају
да се овој његовој молби не удовољи, Руп ће тражити отпуст из
Панчева”. Магистрат је одговорио: „Пошто се Руп углавном
бави ловом, а занат је занемарио, тако да има доста жалби
грађана, то се Јосифу Штајдлу,
часовничарском мајстору из
Лугоша, дозвољава да отвори
радњу у Панчеву, а Рупу је од
воље да остане или оде”.
Кратко и јасно.
Франц Руп је ипак остао у
Панчеву, што доказује документ од 11. маја 1813. у коме
је „шест панчевачких грађана (у име 45 грађана) потпи-

сало молбу за одобрење оснивања Грађанске стрељачке
дружине”. Један од тих потписника је и Франц Ксавер
Руп, часовничар. Ловачко искуство је очигледно било одлучујуће. Руп је био члан прве управе „Стрељачке дружине 1813” и више пута, на годишњим такмичењима, најуспешнији стрелац.
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„АМАЗОН” – ШВЕДСКА ПОУЗДАНОСТ

ЧЕТРДЕСЕТ ДВА ДАНА У РИКВЕРЦ

Концепт појаса
примењив и данас
Скоро половина и
даље у возном стању
„Волво” је произвођач који је
специфичан по много чему, а
првенствено по поузданости и
сигурности својих аутомобила. Та фабрика је почела да
ради још двадесетих година
прошлог века, али је успех и
успон на тржишту забележила након Другог светског рата, када је и настао добро познати модел „амазон”.
Амерички дизајн
Фабрика је дуго припремала
нови аутомобил после модела
„пв 444”, који су купци добро
прихватили. Следећи своју
филозофију производње јаких,
квалитетних и издржљивих
аутомобила, „Волво” је 1956.
године представио „амазон”.
Механички, нови модел није био револуционаран, али је
садржао најбољу и најпоузданију технику којом је фабрика
располагала. Шасија је била
класична, на свим точковима

су биле добош-кочнице, а испод хаубе је био познати четвороцилиндрични мотор од 1,6
литара са 65 коњских снага.
Ипак, купци су највише били изненађени прелепим и
елегантним линијама каросерије, чији је изглед био инспирисан возилима америчке ауто-индустрије тог времена. У
старту је представљена лимузина која је имала четвора врата, а убрзо потом се појавио и
купе. Већ 1958. године у понуду улази и јача верзија, названа
„122 С”, која је имала мотор са
двогрлим карбуратором и 85
„коња”. Очекивања фабрике у
вези с пласманом новог модела била су чак и премашена, а
сви погони су радили пуном
паром с обзиром на то да је
„амазон” истог тренутка постао
најпродаванији аутомобил.
Поред доброг пласмана у Европи, „Волво” је овим аутомобилима осигурао своје место и на
тржишту Северне Америке.
Развој аутомобила се наставља 1962. године, када је представљен караван, а 1966. се појавила и спортска верзија „123

ГТ”, која је имала агрегат од
две хиљаде кубика и 115 коњских снага. Управо уз помоћ
тог модела шведски произвођач почиње да стиче репутацију компаније чији су аутомобили сигурни у случају судара.
Цењени олдтајмер
Увек обазриви Скандинавци
су 1967. године први у свету
почели да уграђују сигурносне појасеве с три тачке везивања (који се и данас користе), а „амазон” је серијски
имао инструмент таблу која
се савијала и ломила у случају судара. Ови додаци не само
да су подигли реноме и углед
фабрике већ су и спасли многе животе.
Захваљујући својој веома
поузданој концепцији овај аутомобил је славу стекао и на
рели-етапама, а био је омиљени аутомобил возача на тркама издржљивости, на којима
је обавезно освајао високе
пласмане.
Ипак, у другој половини
шездесетих година, тачније
1968, „Волво” прекида произ-

водњу верзије која има четвора врата, а у понуди остају само купе и караван. Све то води ка коначном гашењу овог
легендарног модела 1970. године, након што је направљен
667.791 примерак, у свим
верзијама.
Данас је „волво амазон” популаран олдтајмер у свету
класичних возила. Захваљујући својој невероватној поузданости и квалитету скоро 40
одсто направљених примерака постоји и они су још у возном стању. У складу с тим,
понуда резервних делова је
одлична, а евентуалним власницима се може препоручити да нађу примерке с мање
корозије, док о стању мотора
или мењача скоро да и не треба да брину. Својевремено је
овај аутомобил био популаран
и на нашим путевима, а очувани примерци се и даље излажу на скуповима стровременских возила. Један перфектно очуван примерак
Панчевци су имали прилику
да недавно виде на изложби
испред Гимназије.

Током Другог светског рата
употреба метала у Америци
и Европи била је редукована. Неке државе у САД су у
том периоду издавале регистарске ознаке направљене
од пластике.
У Ипсвичу је регистрован
највећи број аутомобила ружичасте боје у Великој Британији.

Чарлс Кригтон и Џејм Хоргис су 1930. године пут од
Њујорка до Лос Анђелеса
прешли за 42 дана. Тај податак сам по себи није толико
занимљив, али треба напоменути да су то учинили искључиво вожњом у рикверц.
Музичка
легенда
Ози
Озборн положио је возачки
испит из деветнаестог пута.
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СЕНЗОРИ ТЕМПЕРАТУРЕ
И ПРОТОКА ВАЗДУХА
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ПРЕГРЕВАЊЕ МОТОРА И ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ХЛАЂЕЊА
Неисправан систем за хлађење после нестанка горива и
оштећења пнеуматика су најчешћи узроци квара возила на
путевима. Један од разлога отказивања је и то што одржавање система за хлађење често
превиде и возачи и поједини
механичари. Како би се спречио квар на расхладном систему, најбоље би било да се
бар два пута годишње изврши
визуелна провера тог система
– саветују сервисери „Ауторемонта Пивашевић”.
Ова провера се односи на
контролу нивоа и врсте расхладне течности, стање гумених црева и шелни, спољни
део хладњака (да није прекривен мушицама и нечистоћом и
да случајно није дошло да механичког оштећења саћа хладњака), као и на то да ли црева
система нису у контакту с неким металним делом на мотору. Хладњак мотора се састоји
од система танких цеви. Те цеви формирају велику додирну
површину између расхладне
течности у цевима. Око њих је
постављено саће, које се најчешће прави од алуминијума.
Оно има улогу да додатно
повећа додирну површину између хладњака и околине.
Хладњак се углавном налази у
предњем делу аутомобила,
иза предње маске. Зато ваздух
који струји док се аутомобил
креће, одводи топлоту с хладњака, а иза њега се налази и

Страну припремио

Немања
Урошевић

вентилатор, који прави додатни проток ваздуха, што је неопходно када аутомобил стоји
(вожња у градској гужви).
Најчешћи квар хладњака је
физичко оштећење. Пошто се
хладњак мотора налази на
предњем делу аутомобила,
при мало јачем удару долази
до његовог оштећења, а у том
случају је неопходна његова
замена – наводе у „Ауторемонту”. Дешава се да при поменутим ударима и вентилатор испадне из осе и приликом активирања пропелери оштете саће на хладњаку или се вентилатор у потпуности блокира. У
таквим ситуацијама се може
десити да вентилатор или осигурач прегоре. Уколико сумњате да се баш ово догодило
приликом јачег удара о банкину или рупу на путу, најбоље је
да одмах посетите сервис.
Међутим, може се десити и
да имате проблем с прегревањем када сте на путу... Квар на
термопрекидачу може бити
један од узрока. Сервисери у
„Ауторемонту Пивашевић”
кажу да вам је у овом случају

за прву помоћ потребан комад
жице дужине десетак центиметара или мање. Из термопрекидача треба извући прикључне каблове и директно их
спојити жицом. Тада ћете добити константан рад вентилатора и мирно можете наставити вожњу. Напомињемо да је
ово само привремено решење,
јер мотор вентилатора није
предвиђен за константан рад.
Кад бисте тако возили стоти-

нама километара, он би се
прегрејао и изгорео. Ако у међувремену станете да се одморите, не заборавите да скинете
жице, јер ћете у супротном
имати проблема приликом
поновног паљења мотора због
пражњења акумулатора.
Посебно ваља нагласити да
жицу, нарочито ако нема изолацију, треба осигурати од додира
с неким металним делом аутомобила како не би проузроковала кратак спој, јер може доћи до
пожара. Ове савете примените
како бисте без већих проблема
дошли до првог сервиса, јер су
они само прва помоћ, а не трајно решење. Узроци прегревања
мотора могу бити и неисправна
водена пумпа или проклизавања ремена. Увек се саветује замена поменуте пумпе при великом сервису возила, без обзира
на њено тренутно стање. Зато,
као што смо већ поменули, периодично контролишите систем за хлађење и инсталације у
свом аутомобилу.

ПОВОЉНА ТЕСТ-ВОЗИЛА

Оба сензора на данашњим
возилима се налазе на усисној цеви, тачније између
филтера за ваздух и самог
мотора. Смештени су у једно кућиште и уколико један
откаже, потребно је заменити и други.
„Задатак” сензора за температуру, као што и само
име говори, јесте да мери
тренутну температуру ваздуха у усисној грани. Густина ваздуха се мења у односу на временске прилике
и годишња доба, а она, наравно, није иста при ниској
и веома високој атмосферској температури.
Затим, други сензор, мерач протока, бележи количину ваздуха који је прошао
кроз усисни систем према
мотору и тај податак шаље
електроници. Централни рачунар који управља радом
мотора обрађује те податке
и подешава рад самог агрегата. Ако је сензор неисправан, аутомобил обично неће

да вуче, нема снагу и не може нагло да убрза. То се догађа зато што неисправан
сензор главном компјутеру
не шаље тачне податке о
притиску и температури, а
самим тим у мотор се убризгава мала количина горива,
због чега аутомобил слабије
реагује на притисак папучице гаса.
Дешава се и да сервисери
посумњају у исправност
ових сензора, али приликом
рачунарске дијагностике
кварова егзаминер не региструје квар. То се дешава зато што они и нису оштећени, већ су веома запрљани.
У малом броју случајева је
могуће њиховос чишћење, а
и уколико ваш сервисер
успе то да учини, то ће бити
само привремено решење.
Најбоље је одмах заменити
ове компоненте, као и редовно мењати филтер ваздуха, чија запрљаност директно утиче на исправност
поменутих сензора.

Покровитељ стране

„Ауторемонт Пивашевић”, поред нових аутомобила, потенцијалним купцима нуди и тест-возила из свог ауто-центра. Сви
аутомобили у понуди су редовно сервисирани по спецификацији фабрике, а купци имају гаранцију од дванаест месеци
или 15.000 километара на мотор. Посетите „Ауторемонт Пивашевић” и погледајте:
„Фијат 500Л” (пакет опреме „поп стар”)

9.500 евра

„Фијат линеа” (пакет опреме „актив”)

8.900 евра

„Фијат добло макси карго”

5.200 евра

013/333-355
www.auto-remont.co.rs
ШЛЕП-СЛУЖБА 00–24
065/987-27-24
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КУЛТУРА
КОНЦЕРТ МАРКА ШЕЛИЋА МАРЧЕЛА

УМЕСТО ТЕЛЕКСА

Слепи мишеви,
наше комшије

Четвртак, 6. август 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

ДИЈАГНОЗА ОВОГ ВРЕМЕНА
„Напет шоу” илити
сви ми који живимо
у Србији
Књига и CD у борби
против трговине
људима

Изложба цртежа инспирисаних слепим мишевима, под
називом „Слепи мишеви, наше комшије”, биће отворена
у четвртак, 6. августа, у 19 сати, у Дому омладине Панчево. Посетиоци ће моћи да погледају радове аутора из Хрватске, Турске, Шведске,
Пољске и Србије, који на аутентичан начин представљају слепе мишеве, настојећи
да нам приближе необичност

ових животиња. Сви они су
уврштени у књигу о слепим
мишевима, која има ликовну
и едукативну вредност.
На изложби ће суграђани
моћи да погледају цртеже:
Миливоја Вучановића, Николе Драгаша, Александра
Зографа, Шандора Шеберлеа, Востока, Вање Викала,
Вука Ћука, Вука Палибрка,
Бориса Станића и других
аутора.

Концерт Нађа и Крумеса
У четвртак, 6. августа, од 21
сат, у дворани „Аполо”, двојица џез виолиниста из
Панчева – Јожеф Нађ и Филип Крумес поново ће, после годину дана, наступити
заједно пред својим суграђанима. Нађа и Крумеса,
поред класичног музичког
образовања и успешних ка-

ријера, повезује и модеран
приступ виолини и, наравно, љубав према Панчеву,
што је њихов главни мотив
за овај наступ. Они ће свирати у пратњи бенда који
чине Александар Ђорђевић
(гитара), Александар Боројевић (бас-гитара) и Душан
Гњидић (бубњеви).

„Звуци срца” у Музеју
У дворишту Народног музеја у наредном периоду биће
одржано неколико занимљивих догађаја. Најпре ће
у петак, 7. августа, у 20 сати,
концерт приредити група
„Звуци срца”, коју чине
штићеници Дома за ЛОМР
„Срце” из Јабуке. Сутрадан,

8. августа, заинтересовани
ће моћи да се упознају с
техником пустовања, у
истоименој радионици, која
ће трајати од 10 до 13 сати,
док ће у уторак, 11. августа,
од 18 до 20 сати, бити одржана радионица „Глинена
слагалица”.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Ноћна птица”
Адама Брукса
Након две деценије проведене у заточеништву некадашњи шпијун британске
обавештајне службе Ли
Хуашенг бежи из логора
преко леденог беспућа северозападне Кине.
На улицама Пекинга,
где све ври од опасности и
оштрог полицијског надзора, вешти бегунац успева
да пронађе склониште, а
британски новинар Филип
Манган помаже му да ступи у контакт с бившим сарадницима. У очајничком
напору да се домогне слободе и трајно напусти Кину, Ли је спреман да британској обавештајној служби открије поверљиве
војне информације у заме-

ну за њихову помоћ. Међутим, оно што Ли нуди, вреди далеко више него што је
и сам свестан – и то не само британској влади...

Драги читаоци, издавачка кућа „Вулкан издаваштво” и
„Панчевац” препоручиће вам сваке недеље по један занимљив наслов из богате понуде те куће, чија се издања могу наћи у књижари „Вулкан” у новом делу „Авив парка”.
Два читаоца који до среде, 12. августа, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„Шта бисте све жртвовали да бисте сачували слободу?”,
наградићемо по једним примерком књиге „Ноћна птица” Адама Брукса. Имена добитника ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у
књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке
(не дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

Српски репер Марко Шелић
Марчело представио је свој нови албум, под називом „Напет
шоу”, у петак, 31. јула, у дворани „Аполо”. Панчевци су том
приликом чули његове нове
песме „Лаж”, „Компликовани”
и „Пегла”, али и хитове с почетка његове каријере, попут
„Куће на промаји”, за коју је
Марчело рекао да би данас њен
назив био „Београд на води”.
За само неколико месеци од
објављивања Марчелова књигаалбум „Напет шоу” доживела је
шест издања. Како каже, тај
пројекат је настао из потребе да
се у једно споје његове најјаче
снаге – литерарни и музички
рад, јер је сада дошло време да
се „пуца из свих топова”.
– Албум је једна врста дијагнозе садашњег времена, у
којем смо ми лутке на позорници, а неко други вуче конце. Назив уједно кокетира и с
познатим луткарским јунацима „мапетовцима”. Актери
шоуа су сви који бирају да живе овде, само се разликујемо

Живот између лошег данас и горег сутра
по улогама које су нам додељене и које се стално смењују
– нагласио је Марчело.
Српски репер је још једном
успео да бритким језиком и уз
оштру критику друштва скрене пажњу на проблем запошљавања, праћен неправдом и
понижењима, с којим се образована омладина свакодневно
сусреће. Поред тога, теме песама су и куповина дипломе,
инфантилност, лицемeрје друштва, едиповци, педофилија...
У песми „Мук”, у којој је гостовао и наш суграђанин Филип
Крумес, осуђује се данашња
музичка сцена, у којој су водеће позиције заузели шунд, кич

и испразност. Циничне осуде
друштвеног поретка зачињене
су и оним љубавним мотивима, као у песми „Компликовани”. Занимљива је и нумера
„Чеп”, настала као одговор на
позив организације „Астра” да
се направи песма која ће скренути пажњу јавности на проблем трговине људима и тако
допринети борби против тога.
Поред Марчела, енергичне
Ненси и Министра Лингвисте, гост на бини био је певач
„Исказа” Зоран Стефанов Киза, с којим је Марко извео нумеру „20.000”.
У књизи „Напет шоу” поред
текстова песама и есејистич-

ко-колумнистичких Марчелових дела налазе се и текстови редитеља Кокана Младеновића, писаца Михајла Пантића, Давида Албахарија и
Павла Зелића, афористичара
Далибора Ђорђевића, рок
критичара Петра Јањатовића,
колумнисте Драже Петровића, мировног радника Милана Цолића, психолога и психотерапеута Владана Беаре и
координаторке организације
„Астра” Елене Крсмановић.
Овим пројектом Марчело је
дао потпун портрет друштва
заточеног у раскораку између
лошег данас и горег сутра.
А. Баба

НОВИ НАСЛОВИ У ЕДИЦИЈИ „НАЈБОЉА”

Од „Гвозденог тањира” до „Пречих посла”
У издању панчевачке песничке едиције „Најбоља”, овог лета су објављена четири нова
наслова: „Гвоздени тањир” Јелице Кисо, „Гаутамина сазвежђа” Јована Поповића, „Повратак у Шарлевил” Нике Душанова и „Преча посла” Љиљане Илић. Тиме је, у време
апсолутне доминације романа, Удружење књижевника и
књижевних преводилаца Панчева наставило своју издавачку делатност, која подразумева објављивање савремене поезије. Овом приликом у избору уредништва Удружења нашли су се аутори млађе генерације, од којих свако на свој
начин, сходно својим поетич-

ким узусима, проговара о свету који нас окружује. Нове
књиге су уредили Бојан Васић, Чарна Поповић, Јасмина
Топић, Васа Павковић и Јасна
Милићев.
– Могло би се рећи да су и
овогодишње књиге поетички
разнолике. Јован Поповић,
Панчевац, афирмисан је песник који се ослања на песнике
неосимболизма, Јелица Кисо
се труди да у своју стварносну
поезију унесе непоетичку „терминологију”, да убаци социјални и технолошки контекст, док
се Ника Душанов креће између
старијих, класичнијих образаца певања и нових тенденција,
пре свега у смислу ангажмана.

Љиљана Илић учествује у организацији „Песничења”, тог
специфичног облика промовисања поезије, и у том смислу се
може рећи да припада песничком андерграунду. Њене кратке лирске минијатуре понекад
су и врло прецизне опсервације свакодневице – рекла је Јасмина Топић, координаторка
едиције „Најбоља” и песникиња.
Она сматра да је парадоксално то што је поезија маргинализована, а притом је највиталнија у нашој књижевности
и нуди мноштво нових и интересантних песничких гласова.
– Идеја нас песника из
Удружења била је да покуша-

мо да спојимо те разнолике
песничке гласове аутора најмлађе или средње млађе генерације и да на тај начин
афирмишемо песничку сцену
тамо где постоје „пукотине”.
Едиција функционише по
принципу интерног конкурса,
дакле, неке ауторе препоручује уреднички тим, а неки
аутори се сами јављају и ми у
складу с могућностима гледамо да направимо баланс.
Предност се даје песницима
између 18 и 45 година, али
понекад објавимо и поезију
неког старијег песника који
се поетички уклапа у млађе
генерације – објаснила је Јасмина Топић.

НА ОВОГОДИШЊЕМ ПАФФ-у

НАСТУП НА „ДАНИМА ГРАДА ДЕТЕ”

Гостује Кристијан Бергер

КУД „Веселија”
у Румунији

Познати аустријски директор
фотографије номинован за награду „Оскар” – Кристијан
Бергер – биће гост другог
„Панчево филм фестивала”
(ПАФФ), који ће бити одржан
од 2. до 6. септембра, под покровитељством Града Панчева
и Министарства културе и информисања Републике Србије.
Он ће одржати бесплатан
мастер-клас за све заинтересоване на тему „Светлост и професионална расвета – против
технолошке диктатуре” у суботу, 5. септембра, од 13 сати, у
дворани Културног центра
Панчева. Дан раније, 4. септембра, у 16.30, у „Аполу”, на

програму фестивала биће и
пројекција Бергеровог дугометражног филма „Етничка идила”, сниманог у периоду 1995.
до 1998. у послератној Хрватској. Планиран је и разговор
са аутором након пројекције.
Улаз на тај догађај је такође
бесплатан за све посетиоце.

„EL BUZZ” У ДОБ-у

Ђускање опет у моди
Панчевачки рокенрол састав
„El Buzz”, који је настао на
иницијативу Кристијана Балтеануа и Ивана Вање Павлова
2007. године, приредиће концерт у Дому омладине Београда (на Платоу Милана
Младеновића) 21. августа од
20 сати. Музика „базоваца”

нема строга жанровска и језичка ограничења, а поред
старих хитова, публика ће чути и песме с албума „Brotherhood and Unity”, на којем тренутно раде. Њихов циљ је да
поново натерају људе да ђускају, баш као у златно доба
рокенрола.

У оквиру културне сарадње
између КУД-а „Веселија” из
Глогоња и управе града Дете у
Румунији, тај глогоњски КУД
одржао је 45-минутни концерт у суботу, 1. августа, на
фестивалу „Дани града Дете”.
То друштво негује румунску
музику и у Дети се представило извођењем одабраних композиција на Пановој фрули,
оркестарском свитом и традиционалним песмама у извођењу вокалне солисткиње Александре Ранковић. За крај је
фолклорни ансамбл „Веселије” извео једну занимљиву ер-

дељску кореографију, а све заједно је испраћено громким
аплаузом.
КУД „Веселија” се тренутно
припрема за наступ који ће
одржати на дан Успења Пресвете Богородице, односно
кирвај, 15. августа, у дворишту румунске православне
цркве у Глогоњу.

Стране припремила

Драгана
Младеновић
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ЛЕ(Т)ЊИ РАЗГОВОРИ: СРЂАН КЕЧА, РЕДИТЕЉ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ФРАГИЛНОСТ ЖИВОТА У КРХКИМ СИСТЕМИМА
Интересовање за филм код
Срђана Кече појавило се још
док су његови родитељи држали видео-клуб у Панчеву, а
додатно се учврстило приликом пројекција одабраних
класика и у филмским радионицама у „Студију 21”. Уследиле су студије физике, те радионице у француском атељеу „Варан” у Београду. Управо га је искуство које је стекао
у том атељеу упутило ка даљем школовању, и то у Националној школи за филм и телевизију у Лондону, где је стекао диплому мастера.
Кеча је аутор документарних филмова: „Писмо оцу”,
„Мираж”, „Бијег”, „Музеј револуције” и др. Неки од њих донели су му више престижних
награда. За „Панчевац” говори
о будућем послу, о томе како је
код њега побуђено интересовање за документaрни филм, вечитој чежњи миграната, бесмисленом распаду Југославије...
ПАНЧЕВАЦ: У септембру ћеш
почети да предајеш на катедри за уметност и историју
уметности на Универзитету
Стенфорд. Можеш ли нам рећи нешто више о томе?
С. КЕЧА: Предаваћу углавном документарни филм, и то
махом студентима мастер-студија, којих је осморо у
групи. Поред тога, неке курсеве ћу држати и студентима
основних студија. Најбоље у
свему јесте то што је Стенфорд истраживачка институција, па је посао професора
тамо једнако да прави филмове колико и да преноси знање.
• Имаш ли већ сада идеју
шта ћеш тамо снимати – да
ли нешто што си желео, али
овде ниси био у прилици, или
ћеш се упустити у нешто са свим ново?
– Постоје и даље многи
филмови које бих волео да
урадим овде. За тамо имам
неке идеје, али још увек је рано о томе говорити.
• У коликој мери је за тебе
значајно то што си докумен тарни филм изучавао у ино странству? Јеси ли можда
икада покушао да упишеш
ФДУ у Београду?
– Не, нисам покушавао да
се упишем на ФДУ. Понекад
ми је, у ствари, жао што нисам студирао овде, не због самог факултета, већ због чињенице да када проведете неко

Срђан Кеча: чежња као дефиниција миграције
дуже време на једном месту,
не морате изнова да тражите
људе с којима волите да радите. То је цена за неку дистанцу, можда здраву, коју добијате заузврат. Мени је било потребно то искуство извана,
али исто тако знам многе којима није.
• Колико је рад у Атељеу „Варан” проширио твоје видике?
– Много, јер је документарни филм пре десетак година
овде схватан врло узано. Цела
једна богата традиција југословенског документарног
филма убијена је деведесетих
и било је потребно поново је
изградити. На личнијем плану, ја сам тек ту заиста открио
филм.
• Шта је по твом мишљењу
неопходно да би неки документарни филм био квалитетан?
– Немам јасне дефиниције
тога шта треба да буде документарни филм, више пута
сам се изненадио увидевши
шта све може да функционише као филм. Живимо у узбудљивом тренутку, када се
много експериментише с
формом и иде ка брисању гра-

ница између документарног и
играног филма.
• А како би објаснио/описао
сопствену филмску поетику?
Шта је заједничко за твоја
остварења?
– Мислим да је заједничка
нит између многих филмова
које сам направио то што се
баве фрагилношћу људског
живота. Занимају ме људске
судбине и крхки системи које
стварамо и у којима живимо.
• На другом ПАФФ-у, по четком септембра, у Панчеву
ће премијерно бити приказан
„Флотел Европа” Владимира
Томића, за који ти потписујеш монтажу и продукцију.
Тај филм има додирних тачака с темама којима се ти ба виш у ауторским пројектима,
посебно с „Писмом оцу”.
– „Флотел Европа” није мој
филм, али је емотивни процес
рада на њему био као да јесте.
Тај филм смо радили кратко,
око месец дана, као што је био
случај и с „Писмом оцу”. Постоје и друге паралеле, рецимо то да се користи видео-материјал с VHS-а у оба филма,
што је људима из наше гене-

рације окидач за носталгију и
посебне емоције. Уз то, оба
филма се тичу деведесетих:
сав материјал за „Флотел
Европу” снимљен је између
1992. и 1994.
• Могуће је чак направити и
неке конекције измеђ
ћу „Фло тела Европе” и твог филма
„Мираж”.
– Да, и један и други се баве темом миграција. Када
гледамо „Флотел Европу”, немогуће је да данас не мислимо на бродове који довозе или
смештају избеглице с Блиског
истока и из Африке. У филму
„Мираж” се бавим чежњом,
која је готово па дефиниција
миграција, било да је то чежња за домом, било за бољом
будућношћу.
• Какав је био процес рада
на том филму? Зашто си одабрао баш Дубаи?
– Снимао сам га сам, али уз
помоћ многих људи из радничких кампова, у којима сам и
спавао. Пре но што сам отишао
у Дубаи, две године сам скупљао документацију, контактирао с новинарима који су писали о том граду, с тамошњим
људима, али када сам отишао у
Дубаи, испоставило се да је све
то бескорисно и морао сам
кренути од нуле. Тамо се ствари веома брзо мењају, као на
неком аеродрому, а новинска
извештавања о том граду су се
испоставила као сензационалистичка, на ову или ону страну, за или против. Мени се пак
Дубаи наметнуо као огледало у
ком се јасније виде неки односи који постоје свугде у свету.
• Стижемо и до јако занимљиве видео-инсталације „Музеј
револуције”, која је преми јерно приказана на Бијеналу
архитектуре у Венецији про шле године. Ту бележиш како
је полет у изградњи СФРЈ
сменило распадање исте те
зем ље.
– Почео сам да радим на тој
видео-инсталацији за Бијенале архитектуре на иницијативу архитекте Марка Салапуре.
Сада то прераста у један дугорочнији пројекат. Идеја је била да се прикаже историја амбициозног и готово утопијског пројекта Музеја револуције на Новом Београду, као
метафора нечега што се десило огромној количини енергије која је постојала у Југославији. Сада ми је интересантно да испратим које ће
„решење” капитализам наћи
за остатке тог пројекта.

ПОЗОРИШТЕ КАПИТАЛИСТИЧКЕ СУРОВОСТИ

Представа „Тата Аркан” редитеља Уроша Јовановића, која је изведена на сцени Културног центра у суботу, 1. августа, донела је много више
емоција и тема за размишљање него што је ико могао да
очекује. Тај комад је настао за
само 48 сати, на пробама у Изабинском простору, без буџета
и уз учешће непрофесионалних, али одличних, глумица
волонтерки: Марије Субашић,
Тамаре Станисављев, Драгане
Недељков, Саре Абци и Катарине Бахћук. Сам пројекат носи назив „Позориште капиталистичке суровости”, а идеја
Уроша Јовановића била је да
покаже одрживост Брехтове
сентенце да је једина права
уметност она која није плаћена и стварају је уметници који
за то нису плаћени. То је ваљало испробати у контексту у којем је све новац и све је сведено на материјално.
– Оно што су девојке – учеснице у овом пројекту вечерас
извеле, превазишло је границе театра и отишло у нешто

ФОТО МИЛИЦА ДУЖДЕВИћ

Тата Аркан и Цецина горка музичка пилула

Уверљива глума Саре Абци
значајно за цело друштво. Оне
су показале колико су храбре,
самосвесне, посвећене и талентоване. Мислим да Панчево има снажан потенцијал и
само су се у овом пројекту истакле две или три уметнице
које би могле да буду важне не
само за позоришну сцену у
Панчеву већ и много шире –
рекао је Урош Јовановић.
Представа „Тата Аркан” састављена је од пет делова који, сваки на свој начин, гово-

ре о насиљу, издаји и мржњи
у нашем друштву. Реч је о колажу склопљеном од прича
које највише узнемиравају
и/или погађају саме учеснице
перформанса, али су истовремено опште и тако карактеристичне за српску свакодневицу.
– Наметнуо сам тему издаје,
а глумице су имале своје асоцијације и саме осмислиле
приче које се уклапају у тај
оквир – навео је Јовановић.

„Лепак” што спаја све те сегменте јесте музика српске
фолк диве Светлане Ражнатовић, као симбол дна на којем
смо се обрели. С тим у вези је и
назив представе „Тата Аркан”,
а култ Жељка Ражнатовића
Аркана искоришћен је како би
се скренула пажња на разне облике насиља у нашем друштву.
– Учествовала сам у разним
радионицама које се баве алтернативним изразом, али ова
је била заиста интересантна и
другачија. Било је доста разговора, много смо се отварали,
износили лична убеђења... Мислим да је непосредност Уроша
Јовановића утицала на то да све
наше приче буду јаке и искрене
– изјавила је Марија Субашић.
Урош Јовановић је сличне
пројекте реализовао у Београду и Загребу. Њему је важно
да се у представама види реалан живот, истина каква јесте,
да људи говоре о ономе што
их тишти, да кажу шта желе,
без икаквих ограничења. Тај
циљ је у потпуности остварио
у нашем граду.

„Линда”
Лејфa Г. В. Пешонa
Усред неуобичајено топлог
лета у Шведској млада полицијска приправница пронађена је убијена. Инспектор Еверт Бекстром је против своје воље послат из
Стокхолма да води истрагу. Егоистичан, ташт и пун
предрасуда према свему и
свачему, Бекстром је човек
без осећаја за дужност и
одговорност, који све друге људе сматра потпуним
имбецилима, а у стању је
да гаји топла осећања само
према својој златној рибици и најближој флаши пића. Ако желе да разреше
овај случај, измучени чланови његовог тима принуђени су да га заобилазе у
раду и прате оскудне трагове који су преостали, пошто је Бекстрем својом
тврдоглавошћу довео до
тога да се главни траг
охлади.
Пун црног хумора и узбудљиве привлачности, а

притом крајње реалистичан, роман „Линда” ће упознати читаоца с модерним
ремек-делом карактеризације – Евертом Бекстромом, човеком кога је његов
творац описао као „ниског,
дебелог и примитивног”.
Он је без сумње незаобилазан у опису савременог полицијског рада.

Два најбржа читаоца који до среде, 12. августа, у 12 сати, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Које су особине незаобилазне у опису
полицијског рада у Србији?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Линда” Лејфa Г. В. Пешонa. Имена
добитника ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”,
а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке
(не дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

МОЈ

избор МОЈ

Слика
данашњег човека
Ива Лујански,
студенткиња
Филолошког факултета
ПИСАЦ Предраг Пеђа Вујовић је 2010.
објавио збирку љубавне и мисаоне поезије
„Киша почетница”, а
затим и „Угао гледања”, збирку песама и
кратких текстова. Занимљиви по форми,
текстови сакупљени у
оквиру ове књиге читаоцу пружају, оно
што је насловом и
обећано, безброј различитих
позиција
одакле се може посматрати свакодневни живот. На првом
месту се уочава једноставност и лакоћа с којом писац
изражава своје мисли, као
и његов хумор, којим прецизно уобличава слику данашњег човека и тиме читаоцу пружа редак угођај да
се насмеје самоме себи.
Мени посебно драго место у његовом раду заузима
поезија. Она га представља
као писца који је овладао
техником стиха и чија оригиналност обузима читаоца.
Његове песме су веома сажете, углавном без наслова
и интерпункције, али често
испуњене јаком емоцијом
или пак одређене запитаношћу песника над неком појавом.
БЕНД „Бас и Стега”, који је
недавно објавио свој први
албум „Нова ствар”, тренутно вредно ради на његовој
промоцији. Прокрустовски
је жанровски одређивати
музику коју они стварају,
али надам се да не грешим
много кад кажем да је то
психоделични рок. У питању је инструментална музи-

ка која за мој укус представља велико освежење на нашој музичкој сцени.
Видела сам да у Панчеву
наступају 29. августа у
оквиру фестивала „FreeDOM”. Чланови бенда су
добро увежбани и уживо
звуче боље него на снимку,
тако да је моја препорука да
сви који могу посете њихов
наступ.
СЛИКАР: На крају неизоставно наводим Вука Вучковића, уметника из Панчева, који је изградио начин на који сагледавам визуелну уметност. Као веома
продуктиван уметник он се
досад испробао у многим
техникама. Мени су омиљене слике богатог колорита, рађене уљем на платну,
које ми пружају ванредан
доживљај лепог, који, нажалост, у нашем окружењу
тако често недостаје. Вук је
овдашњој публици познат
по серији цртежа „ScanMan”, који у себи носе
оштру критику савременог
друштва.
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ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ЈУГО 55, 2006. годиште,
први власник, регистрован, потпуно исправан.
062/418-561. (200942)
САКСО 1.1, 2001. бензин, петоро врата, регистрован до јула 2016.
064/134-85-80. (202010)
ПЕЖО 206, 2006, плав,
1.4, бензин, клима, регистрован,
повољно.
060/010-35-35. (202269)
ОПЕЛ астра 2001, сив,
1.6 плин атест, караван,
регистрован. 065/91035-35. (202269)
ОПЕЛ астра, 2001, плав,
2.0 дизел, клима, регистрован, 5 В, хечбек.
062/286-031. (200269)
ФИЈАТ пунто, 2001, дизел, 3 В, регистрован,
велики сервис, повољно.
065/910-35-35.
(202269)
БОРА, фолксваген, 1.9
ТДИ, 81 кв, 2002, власник, регистрован годину дана, 3.500 евра.
063/354-221. (202104)

ПУНТО, 2001, 1.2, осам
вентила, троја врата,
бензинац, повољно, регистрован. 064/290-4655. (202317)

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

АУТО-КЛИМЕ за све типове возила, сервисирамо и пунимо гасом дигиталном машином. Пуњење са заменом уља и
УВ бојом 2.500 динара.
„Фриготехник”,
064/122-68-05, 013/361361. (202317)

ГОЛФ 4 ТДИ, караван,
2003, као нов. 064/31707-51. (2024349

МЕРЦЕДЕС Е 250 Д,
1998, караван, клима,
кука,
1.600
евра.
063/774-76-40. (202346)

ПОТРАЖЊА

ФОРД фијеста 2007. годиште, немац, као нов,
на име купца. 065/83391-62. (202464)
ФОРД
фијеста
1.4
ТДЦИ, 2005, 5 В, 3.300
евра, регистрован до
марта 2016, у одличном
стању.
063/315-328,
013/320-677. (202467)

ЈУГО 55, 2004. годиште,
регистрован, 525 евра.
065/361-13-13. (202443)

ВОЗИЛА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих врста возила и
осталих
сировина.
066/409-991, 063/78282-69. (201440)
КУПУЈЕМ све врсте возила, стање небитно.
069/203-00-44.
КУПУЈЕМ стара и неисправна возила, исплата
одмах. 062/198-47-74.
(202281)

СТРОГИ центар, зидана
гаража металних врата,
месечно у висни 30
евра.
064/171-19-88.
(202457)
ИЗДАЈЕМ гаражу, Котеж 2, Конструкторова,
ниво
портирнице.
063/307-360. (202261)

АПАРАТИ

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
16 мм и све врсте видео
касета квалитетно преснимавам на ДВД. 343563,
063/288-278.
(202021)

КОМПЈУТЕР, 70 евра у
одличном стању, дечја
колица пег-перего, 50
евра и антика телефоне
фиксне. 064/348-01-41.
(202163)

ДЕЛОВИ, суза, југо, кец,
мотори, петостепени
мењачи, алу фелне.
064/856-60-65. (202158)

НА ПРОДАЈУ сузуки
свифт 1.3 ГТИ, алу фелне, музика. 063/160-3793. (202137)

КАДЕТ суза, 1.3, 1989.
годиште, петора врата,
атестиран плин, регистрован. 064/130-36-02.
(202426)

ПРОДАЈЕМ
форд
ескорт 1.6, мотор бензин, плин, веома добар.
Нерегистрован.
064/164-12-56. (202190)

АСТРА, 1.7 дизел, 1992.
годиште, децембар, лимузина у екстра стању.
064/130-36-02. (202426)

ОПЕЛ астра 2001, фијат
пунто 2010, може замена.
064/134-06-30.
(202202)

КОРСА, 1.0, 2003. годиште, троја врата, прешла 91.000 км, у првој
боји.
064/130-36-02.
(202426)

ПРОДАЈЕМ мазду 626,
1989. годиште, у добром
стању, бензин, плин, нерегистрован. 064/17842-42. (20249)

ПРОДАЈЕМ гаражу преко пута Стевана Шупљикца 153, добро место.
064/199-15-22.
8202453)

НА ПРОДАЈУ elite 8100
SFF intel 13. 3.06 GHz
core, 250 GB хард диск,
4 GB DDR3 меморија.
Тел.
063/701-87-89.
(202098)

ЈУГО корал ин, 1.1,
2007, атесетиран плин,
металик
црвен.
064/142-55-93. (202159)

РЕНО сеник 1.6, бензин,
2004, металик црн, клима, регистрација мај
2016,
3.100
евра.
063/231-511. (2021709

ИЗДАЈЕМ гаражу 52 м2,
10 х 5 х 3 м. 064/022-9660. (201538)

СТИЛО, 1.9 дизел, 2002,
петора врата, све од
опреме, регистрован.
064/130-36-02. (202426)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 80
до 700 евра. 062/19336-05. (202399)

МАШИНЕ

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидер и половни делови
од веш-машина. Тел.
252-05-10, 063/703-7607. (202178)
ТВ половни, 37, 55, 72,
82. 348-975, 066/348975. (202209)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ фрезу 506 и
циркулар самоходни.
065/479-37-87. (202125)
НОВО, ауто-дизалице
двоступне, носивости од
3,5 и 4 тоне са уградњом.
063/320-608.
(202678)

ШЉИВА за ракију, продајем. Тел. 063/898-5308. (СМС)

ПРОДАЈЕМ ауто-приколицу 170 евра, компресор прављен, двоклизни, 100 литара, 220
евра, мало дубински
фрижидер, 110 евра.
064/110-70-71. (202073)
ПРОДАЈЕМ комплет аутоматику за отварање
крилних капија с два даљинска,
320
евра.
064/110-70-71. (200274)
ПРОДАЈЕМ
полован
јункерс гасни котао,
ручно прављен, електрични котао и поцинковани лим у таблама.
064/193-56-17. (202077)

ПРОДАЈЕМ ћилим димензија 3,5 х 2,5 м, мало коришћен. Тел.
063/863-85-04. (202296)

ПРОДАЈЕМ
половну
столарију, улазна врата,
пица-пећ, панел паркет.
062/852-48-50. (202164)

ПРАСИЋИ меснати на
продају. 066/888-41-07.
(202304)

ПРОДАЈЕМ: троседе,
каучеве, угаону гарнитуру, регале, мост + ормане, орман трокрилни,
орман двокрилни, гарнитуре, мојца фотеље,
витрине, комоде, сто +
четири столице, сто +
шест столица, спаваћу
собу комплет, комплет
кухињу, комбиновани
фрижидер, фрижидер,
замрзивач, дечја колица, телевизоре, двоседе,
ел. шпорет, ТА пећи,
машину за веш, суђе,
тепихе, разно. 063/10778-66. (ф)

ПРОДАЈЕМ нож за кројење материјала, 18 цм.
061/803-82-88, 013/342585. (202206)
ПРОДАЈЕМ
очувану
фотељу, једносед, на извлачење.
235-24-44.
(202210)
ПРОДАЈЕМ казан 120 л
за дестилцију ракије.
Тел.
069/507-08-88.
(202218)

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

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, кухиња, 10.000
динара.
371-568,
063/773-45-97. (202312)

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

ХИТНО продајем стан,
гаража, башта, планинац, мопед, ауто, ђакузи.
066/332-364.
(202319)

ПРОДАЈЕМ
камион
мерцедес, две ТА пећи,
камин, смедеревац, шиваћу машину сингер.
Тел. 345-054. (201982)

ПРАСИЋИ 210 динара,
јарићи
240.
Тел.
063/185-22-74. (202357)

ПРОДЈЕМ тучану пећ
амати, камин. 064/18245-38. (202110)

ЗАМРЗИВАЧ, фрижидер, шпорет равна плоча, веш-машина – суђе,
шпорет алфа 9, трпезаријски сто са столицама, брачни кревет, двосед, тросед, кауч, ормани. Тел. 063/861-82-66.
(202354)

КАМЕН за зидање (кијево), продајем. 069/716463. (202113)

ПРОДАЈЕМ више крава
и прасиће за клање.
066/354-791. (202364)
ПРОДАЈЕМ цистерну
5.000 л, на точковима.
064/948-71-22. (202365)

331-586, 063/805-74-60.
(202025)

ПРОДАЈЕМ стару циглу, бибер цреп, салонит плоче и одличне дрвене греде. 064/668-9786. (202127)

ПРОДАЈЕМ кревете у
добром стању. Тел.
062/816-11-49. (202029)

ПРОДАЈЕМ
половну
стилску гарнитуру. Тел.
069/240-32-55. (202102)

ПРОДАЈЕМ комушаљку
за кукуруз са шест ваљака.
065/263-36-85.
(202035)

ПРОДАЈЕМ две козе,
високомлечне.
Тел.
063/311-281. (202252)

ПРОДАЈЕМ
гаражна
клизна врата 6, 2.40 и
10 букових степеника.
064/213-97-37. (202006)
2

ТА пећ, 6 м , сто за депилацију, топилица за
восак 2 х 3 кг, на продају.
063/778-62-81.
(202002)
КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, дна, мешачи, луле.

ПРОДАЈЕМ сто и столице, прозоре и врата и
клуб сточић. 064/15020-78. (200241)
ПЧЕЛЕ на продају, десет друштава с инвентаром, може и мање.
064/311-37-01. (202062)

КОКЕ носиље старе десет месеци, 200 динара
комад. 060/054-67-70.
(202135)

ПРОДАЈЕМ пчеле младе ројеве и прошлогодишње. Тел. 064/993-2252,
063/896-47-18.
(202238)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи 2, 3, 4 и 6 кв,
достава, монтирање, гаранција. 063/182-08-95,
335-930. (202289)

ПРОДАЈЕМ веш-машину, одлична, повољно.
060/180-02-83. (202141)
ПРОДАЈЕМ две козе
музаре,
цена
50
евра/комад. 062/19071-60,
634-112.
(202148)
ПРОДАЈЕМ козу алпину и сечку за кукуруз.
632-197. (202149)

КОЛИЦА за бебе, лавабо, моноблок, чесма армал,
школски
сто.
064/829-30-16. (201285)
ПРОДАЈЕМ веш-машину, ТА пећ и елиптични
тренажер.
352-114.
(202370)
ПРОДАЈЕМ електричну печењару и топлу витрину, све упола цене.
062/833-60-75. (202452)
ПИЛИЋИ, прасићи, на
продају живи и уређени, кућна достава.
065/410-97-34. (202459)
ПРАСИЋИ на продају,
могућност
услужног
кклања. Мића, 064/30328-68. (202459)
ПРОДАЈЕМ две козе и
јарца, алпске расе, старости 18 месеци. Тел.
013/629-268. (202414)
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ПРОДАЈЕМ плац 5 ари с
викендицом 32 м2, у Пелистерској улици 20, с
водом, телефоном и
разведеном
струјом,
Панчево. Тел. 064/92678-49. (202098)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ комплетно
опремљен
разрађен
фризерско-козметички
салон у Панчеву, у самом центру града (постоји од 1. априла 2007.
године до дан-данас на
истој локацији). Контакт за остале информције 064/319-25-89.
(202469)
ШАПУРИНЕ продајем и
прасиће. 064/172-44-10,
372-768. (202385)

КУЋА с два стана, плац
може замена мањи стан,
договор. 064/066-78-43.
(202101)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

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

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ уз
доплату, кућу у Војловици, 180 м2. 060/36738-44. (201980)

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

КУЋА 185 м2, Г. град,
два купатила, два котла,
гас, чврсто, договор, замена. 341-217. (202004)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
две куће на 5,5 ари, договор. Новосељански
пут 64. 065/325-00-33.
(201962)
ТОПЛОТНЕ
пумпе
(70–300 м2), најекономичнији вид грејања, гаранција,
одржавање.
062/118-26-81. (202396)
ПРОДАЈЕМ козе, јариће, сир, млеко, сурутка.
065/348-22-00. (202409)
ПРОДАЈЕМ козе алпске
расе.
063/720-55-66.
(202411)

НОВА Миса, кућа, 240
м2, три етаже на 2,3 ара
плаца, продајем. Тел.
063/826-97-09. (201979)

ПРОДАЈЕМ кућу на старој Миси. Тел. 063/472433,
063/440-447.
(201885)
ХИТНО продајем њиву
30 м , у Омољици, повољно.
062/708-070.
(200601)
ПРОДАЈЕМ кућу са десет ари плаца, Горњи
град.
064/133-32-02.
(201075)

КУЋА, Тесла, Стеријина
улица, продаја, замена
за
стан,
договор.
063/227-693. (202109)

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

ПРОДАЈЕМ парцелу од
33 ара на Старом црепајском путу која удара
на другу и 7,5 ари на Јабучком путу. 063/311987. (202108)

ПАНЧЕВО, центар, кућу на 3 ара плаца, продајем/мењам. 063/76896-43. (202120)
ПРОДАЈЕ се кућа у Јабуци. Тел. 060/745-0575. (202124)

КУПУЈЕМ значке, ордење, медање, новац, сатове, пенкала. Тел. 063/19960-36,
064/481-14-77,
013/313-458. (202355)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, замрзиваче, алуминијум, бакар,
долазим. 061/206-2624. (202416)

ДЕБЕЉАЧА, 180 м2, 7,5
ари, одлична, продајем/мењам за панчевачки стан. 064/928-89-68.
(202242)

КУЋА на продају код Зелене пијаце, може и замена. 063/867-03-33.
(202111)

КУПУЈЕМ очуван намештај, лустере, слике,
старе ствари и остало
покућство. 061/284-1186. (202682)

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар, алуминијум, замрзиваче, веш-машине и
остало,
долазим.
061/322-04-94. (202416)

КАРАУЛА, нова кућа 86
м2, гарађевинска дозвола, плац 4 ара, власник.
065/258-87-77. (202103)

ХИТНО продајем кућу,
Панчево, 80 м2, 064/90228-80, повољно, могућ
договор. (202071)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар, алуминијум, вешмашине, замрзиваче,
акумулаторе, долазим.
064/484-13-76. (202416)

ПРОДАЈЕМ кућу у
Старчеву, одмах усељиву, договор, повољно.
065/633-40-80, 064/19096-50.

КАЧАРЕВО, кућа, 150
м2, спрат, 3,5 ари, може
замена за стан у Панчеву,
26.500
евра.
064/271-74-67. (202086)

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

ПРОДАЈЕМ ланац земље у Самошу. 063/77127-04. (202025)

ВИКЕНДИЦА, код хиподрома, Долово, са
воћњаком, 25 ари. Цена
по договору. 313-716.
(202014)
ПРОДАЈЕМ 37 ари винограда у старим виноградима код Црепаје.
064/523-28-32. (201977)

ПРОДАЈЕ се кућа с плацем, Ул. Петра Кочића
23, Панчево. 064/18182-50, 063/881-79-92.
(202212)

КУЋА, без улагања, замена за мањи стан, уз
доплату, хитно. 373-502,
064/902-10-30. (202068)

КУПОПРОДАЈА

КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, разгледнице, књиге, ситне антиквитете. 013/233-35-01,
064/265-82-98. (202400)

КУЋА у Војловици, 99
м2, реновирана, 30.000,
4 ара. 063/816-59-78.
(202221)

ПРОДАЈЕМ хитно, повољно, нову кућу с лепо
сређеним двориштем.
013/312-812, 064/16301-99. (202064)

БАШТА, 3.6 ари, код
„Електроистока” преко
пута Новог гробља,
2.500 евра. 060/504-3080. (202080)

НОВА Миса, кућа 6 х
10, три етаже, укњижено, добра локација.
063/879-51-40. (202132)
КОТЕЖ 2, легализована
кућа, 14 ари грађевинског плаца. 064/665-8964,
064/549-08-78.
(202173)

КУЋА, дворишна, Доситејева 8-а, укњижено.
061/333-31-19, 062/86080-94,
063/277-025.
(202025)
ПАНЧЕВО, Козарачка,
екстра нова кућа, без
улагања, комплетно завршена, одмах усељива,
бруто површине 138 м2,
екстра двориште, одлична локација, све по
систему кључ у руке.
Све ново, власник, 1/1.
063/637-673. (202038)
ПРОДАЈЕМ ланац земље код црепајског канала.
Повољно.
062/964-10-05. (202047)
ПРОДАЈЕМ три ланца
земље код црепајског
канала, може договор.
066/807-08-83. (202047)
КУЋУ у Скадарској продајем, мењам за стан на
Стрелишту. 063/700-9198. (202052)
ВИКЕНДИЦА, Девојачки бунар, сређена поред
асфалта, врло повољно.
063/832-50-97. (202058)
МРАМОРАК, кућа, продајем, 15 ари, воћњак,
извор лековите воде.
064/311-41-94. (202058)
ПРОДАЈЕМ кућу 130 м2,
14 ари, Војловица.
063/778-48-35. (202122)
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НОВА Миса, самостална кућа на већем плацу.
„UnaDalli”, 064/255-8750.

ПРОДАЈЕМ парцелу 66
ари, нова улица (иза немачког гробља), близу
струја, вода. Погодно за
кућу с окућницом.
064/289-52-88. (202184)
ПРОДАЈЕМ кућу, Топола, 6 ари, две стамбене
јединице. 064/006-7100, 370-256. (202189)
ПРОДАЈЕМ кућу од 70
и 200 м2 и плац с темељима.
013/341-789.
(202199)

ПРОДАЈЕМ кућу, Максима Горког, 200 м2, 3,8
ара.
063/301-360.
(202299)

ТУРСКА глава, за реконструкцију, 45.000,
Ослобођења на 4 ара, за
сређивање,
60.000.
„Лајф”,
317-634,
061/662-91-48. (202280)

ПРОДАЈЕМ кућу или
мењам за стан, Светозара Марковића 214. Тел.
013/647-265. (202300)

ПРОДАЈЕМ плац, 4 ара,
на Стрелишту, Јоакима
Вујића, 1.000 евра ар.
Тел.
063/185-2790.(202281)

ПОВОЉНО, кућа у изградњи, стављена под
кров, 425 м2, сутерен +
приземље + спрат. Плац
8 ари, без посредника.
065/811-31-92. (202306)

БАВАНИШТАНСКИ
пут, 114 ари, 33 ширина
до пута, грађевински
плац. 063/836-23-83.
(202290)

ПОВОЉНО, викендица,
Сокобања,
Јабукар.
064/813-00-21. (202324)

КУЋА, Старчево, 148 м2,
19 ари, 25.000. „UnaDalli”, 064/255-87-50.
КУЋА, Баваништански
пут, 67 м2, 13 ари,
26.000.
„UnaDalli”,
064/255-87-50.
ТЕСЛА, 100 м2, 4,5 ара,
55.000, центар 2,8 ара,
75 м2, две јединице,
65.000. „Гоца”, 063/89977-00. (200688/р)
НОВОСЕЉАНСКИ пут,
22 ара, 67 м, замена
стан. „Гоца”, 063/89977-00. (200688/р)
НОВОСЕЉАНСКИ пут,
викедница, 12,5 ари,
18.000. „Гоца”, 063/89977-00. (200688)
ПЛАЦЕВИ на новој старој Миси, 5 и 10 ари,
договор.
„Гоца”,
063/899-77-00. (200688)
ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици, 14 ари плаца.
Тел.
063/311-281.
(202252)

ПРОДАЈЕМ кућу с плацем 12,3 ара (30 х 40 м),
Банатски
Брестовац,
Првомајска
541.
064/289-52-88. (202184)

КУЋА, Змај Јовина, пешачка зона, комплетно сређена, 180 м2, 100.000 евра.
060/034-31-11. (202278)

БАЊА Врујци, кућа новија, сређена, асфалт,
укњижена, може замена.
064/955-51-85.
(202250)
ПРОДАЈЕМ легализовану кућу са 7 ари плаца.
060/737-37-67. (202259)
ПРОДАЈЕМ улични део
куће у строгом центру
Панчева, погодно за локале или стамбену зграду.
013/343-276,
066/922-78-04. (202270)
ПРОДАЈЕМ укњижену
викендицу у Девојачком
бунару, 80 м2 + 8,5 ари
плаца, струја и вода.
061/322-05-59, после 14
сати. (200271)
ХИТНО, Мраморак, добра, 191 м2, 16 ари, 16.000.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (202277)
БАВАНИШТЕ, центар,
139 м2, 6,72 ара, плин,
18.000. „Мустанг”, 331341,
062/226-901.
(202277)
ДЕБЕЉАЧА, новија трособна, паркети, грејање,
120 м2, 22.000. „Мустанг”,
062/226-901.
(202277)

ШИРИ центар, 100 м2,
9,5 ари, 1/1, 40.000.
063/836-23-83. (202290)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ,
Карађорђева, 130 м2, на
4,5 ара. 064/376-80-83.
(200291)
ПРОДАЈЕМ кућу на Баваништанском путу, 83
м2, и помоћни објекат
54 м2, 18.000 евра.
065/561-01-50. (202294)
КУЋА, Тесла, две стамбене јединице, 4 ара,
комплетно реновирана,
може замена. 064/21815-72. (202298)

ПЛАЦ 4 ара, 1/1, дозвољена изградња, ограђен,
Миса, иза „Тмушића”,
9.500 евра. 061/678-1010. (202326)
КУЋА, центар, 100 м2, 3
ара, сређена, код угла
Карађорђеве и Моше
Пијаде, 55.000 евра.
061/678-10-10.
(2023269
КУЋА код старе „Утве”,
сређена, монтажна, 70
м2, 30.000. „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(202327)
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ЈЕДНОИПОСОБАН, ВП,
ЦГ, 40 м2, 20.500 евра,
Стрелиште. 063/774-2726. (200701)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ плац 27
ари, Охридска улица,
повољно. 065/669-4756. (202331)
КУЋА за рушење, близу
горње цркве, 163 м2, 5
ари, 50.000. „Кров”,
060/683-10-64, рег. 398.
(2092349)
ПРОДАЈЕМ део куће,
центар града, могућ договор,
повољно.
063/756-06-04. (202335)
ФРУШКА гора, викендица 85 м2, плац 15 ари,
замена. 060/312-90-00.
(202352)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕ се стан, Котеж 2, 84 м2, VI спрат.
065/398-98-99. (200736)
КУЋА на продају, за рушење на 4,7 ари.
062/172-56-85. (202316)
ДВОРИШНА кућа, шири центар, три етаже, 2
ара плаца, 28.000 евра.
064/511-60-96. (202428)
КУЋА на продају, угао
Д. Туцовћа и Т. Рајића,
70 м2 + помоћни објекат. Тел. 064/665-86-25.
(202433)
ХИТНО продајем њиву
треће класе у војловачком риту, површине
28,5 ари. Тел. 064/98899-10,
013/346-845.
(202438)

СОДАРА, продајем троипособан, 83 м2, мењам
за једнособан, сређен.
064/482-44-94.
(2007718)
ТРОСОБАН стан, Котеж
2, продајем, мењам за
мањи
стан,
кућу.
063/771-15-68. (200896)
2

МИСА, II, 16.500, 40 м ,
ПТК 55 м2, 22.000.
063/377-835. (200709)
ПРОДАЈЕМ стан, Карађорђева 15, Панчево,
101 м2, први спрат. Контакт
063/334-430.
(199794)

ВИКЕНДИЦА на продају на Девојачком бунару
и плац за градњу. Могућа компензација и одложено плаћање. 061/62218-37. (4621)
ПЛАЦ на продају, Девојачки бунар, 9,5 ари, вода,
воће,
ограђен.
065/200-64-52. (202448)
ПРОДАЈЕМ воћњак у
Јабуци.
Контакт
062/833-60-75. (202452)
КУЋА на продају, 50 м2,
са плацем 9 ари, Новосељански пут. 065/41097-34. (202459)
ПРОДАЈЕМ плац , 40
ари, Новосељански пут.
064/850-70-15. (202382)
ПРОДАЈЕМ кућу, центар, 82 м2, 5 ари, без посредника. 063/759-9707. (202391)
ПРОДАЈЕМ ланац земље, на граници црепајачког и јабучког атара.
060/351-03-56. (202401)
КУЋА, Кудељарски, 170
м2, две стамбене јединице, 8 ари, 53.000.
060/040-96-50. (202412)
ПРОДАЈЕМ две куће,
једну нову и једну стару
на плацу површине 17
ари с великим воћњаком.
013/232-21-30,
063/162-50-00. (202413)

КОТЕЖ 2, већи, двособан, први спрат, продајем, 45.000. 064/205-0315. (СМС)
КОТЕЖ 2, стан од 72 м2,
први спрат, на продају,
ЦГ, клима, PVC столарија, застакљена тераса,
реновирано купатило,
лакиран паркет, уграђена кухиња. Контакт:
063/313-844, 063/693944. (ф/к)
У САМАЧКОМ продајем гарсоњеру + код
болнице гарсоњеру, помоћне објекте. 065/35307-57. (201552)
ПРОДАЈЕМ једнособан,
Стрелиште, 32 м2, комплетно намештен, без
посредника. 064/90551-70. (201665)
ГАРСОЊЕРА на продају, 25 м2, Котеж 1, високо приземље, ЦГ, телефон, подрум, 17.600.
064/176-74-14. (201943)

ДВОСОБАН, адаптиран
у трособан, Котеж 1,
ПВЦ столарија, ЦГ, II,
укњижен. 063/246-613.
(202129)
ПРОДАЈЕМ стан на
Стрелишту, двособан.
Тел.
251-41-52,
062/514-159, 069/51415-22. (202133)
КОТЕЖ 1, продајем двособан, 47 м2, Новосадска 6/10, без посредника. 318-717. (202142)

ПРОДАЈЕМ једноипособан стан, 47 м2, Котеж 2,
повољно. 063/844-3944. (202169)

СТАНОВИ

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан, Максима Горког,
центар, цео реновиран.
Повољно! 065/551-1722. (СМС)

ПРОДАЈЕМ двособан,
Котеж 2, власник, хитно, повољно. 064/31704-30,
263-81-57.
(202118)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, 26 м2, Содара, цена 18.000 евра. 066/90860-49. (202157)

НОВОСЕЉАНСКИ, 8
ари, 10 ари, 14 ари од
8.000
до
10.000.
069/376-80-83. (202442)

ПОНУДА

ДВОСОБАН стан, Котеж
2, 64 м2, други спрат,
ЦГ, 40.000, без посредника. 063/857-77-21.
(202104)

ПРОДАЈЕМ у центру
двособан стан, ВП, без
грејања. 064/279-59-98.
(202148)

БАНАТСКО Ново Село,
новија комфорна сређена, 15 ари, помоћни
објекти. 064/376-80-83.
(202442)
ПРОДАЈЕМ кућу или
мењам за стан уз доплату и трамболину, мало
коришћену.
Тел.
062/655-244. (202359)
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ПРОДАЈЕМ стан, дуплекс, 81 м2, Тесла,
Илариона Руварца 4,
Панчево.
Контакт
063/334-430. (199794)
СТРОГИ центар, 60 + 6
м2, двострано орјентисан, без посредника.
064/337-20-11.
ЦЕНТАР, двоииопсобан, 60 м2, сређен, тих,
две терасе, повољно.
066/409-989. (198105)

ТЕСЛА, 68 км, две терасе, подрум, цена 33.000
евра.
064/158-94-28.
(202171)
ПРОДАЈЕМ дуплекс 37
м2 + 17 м2 пословног
простора, 36.000 евра.
064/186-50-87. (202175)
СТАН, 60 м2, близу школе, обданишта, Стрелиште, повољно, договор.
064/992-62-07. (и)

ПРОДАЈЕМ, хитно, 36
м2 дворишног стана,
због одласка у иностранство. 061/308-5025. (202045)
МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
двособан, 49 + тераса,
Котеж 1, за мањи 31–35
м2, власник. 063/76583-10. (202660)
СТРЕЛИШТЕ, стан 43
м2, ВП, ЦГ, тераса + подрум. 064/066-78-43.
(202101)

КАРАЂОРЂЕВА, колонија, 50 м2, с двориштем, сређено, 25.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(202228)

ЦЕНТАР, 85 м2, трособан, I, 47.000, двособан
комфоран,
66
м 2,
43.000.
„Гоца”,
063/899-77-00. (200688)

КОТЕЖ 1, 71 м2, трособан, лепо реновиран,
40.000. „Гоца”, 063/89977-00. (202228)

ЦЕНТАР, 20 м2, једнособан, 13.000; Содара, 40
м 2,
једноипособан,
21.000. „Гоца”, 063/89977-00. (200883)

МИСА, трособан, у згради, II, сређен, 36.000.
„UnaDalli”, 064/255-8750, рег. бр. 188.

ХИТНО продајем/издајем гарсоњеру у Самачком хотелу, полунамештену,
намештену.
013/352-758, 063/327423.
ЈЕДНОСОБНИ, Миса,
30 м2, тераса, 17.000;
Тесла 36 м2, 22.000.
„Медиа”,
315-703,
064/223-99-20. (202198)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
55 м2, I, одличан,
30.000, договор. „Медиа”, 315-703, 064/22399-20. (202198)
ЦЕНТАР, 24 м2, једнособан, леп, 18.000, 58 м2,
двособан, 29.000. „Медиа”, 315-703, 064/22399-20. (202198)
СОДАРА, трособан, 60
м2, ТА, II одличан,
35.000. „Медиа”, 315703,
064/223-99-20.
(202198)
ТЕСЛА, 26 м2, гарсоњера, 13.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (200883)
КОТЕЖ 1, 60 м2, двособан комфоран, I, ЦГ,
35.000, 59 м2, двоипособан, 31.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (200688)
ЦЕНТАР, дворишни, 44
м2, двособан, без улагања, 12.500. „Гоца”,
063/899-77-00. (200688)
СОДАРА, 59 м2, двособан комфоран, леп, усељив, 31.000, хитно.
063/899-77-00, „Гоца”.
(200688)
СОДАРА, 46 м2, мањи
двособан, хитно, 24.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(200883)

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

ЦЕНТАР, трособан, 73
м2, III, нов, 43.000.
„UnaDalli”, 064/255-8750, рег. бр. 188.
ЦЕНТАР, 101 м2, I,
77.000.
„UnaDalli”,
064/255-87-50, рег. бр.
188.
ПРОДАЈЕМ трособан
стан, 88 м2, Котеж 1,
40.000 евра. 069/33929-90. (20248)
МАРГИТА, колонија,
стан с малим двориштем, 45 м2, 16.000,
сређен. „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(202263)

ТЕСЛА, 40 м2, вис. приземље, ЦГ, једноипособан, 27.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (200883)
КОТЕЖ 2, 50 м2, двособан, 25.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (200883)

ТЕСЛА, 45 + 35, укњижен, 1.5, II/IX, без лифта, ТА, сређен, продајем
за купце, без провизије.
064/617-53-66 (201979)
ПРОДАЈЕМ троипособан сређен стан, Котеж
2, I спрат. 013/312-812,
064/163-01-99. (202064)

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

ТИП СТАНКОМ, 32 м2,
I, тераса, сређен, 22.000.
„UnaDalli”, 064/255-8750, рег. бр. 188.

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

ТЕСЛА,
једноипособанм, 40 м2, VI, ЦГ, договор.
„UnaDalli”,
064/255-87-50, рег. бр.
188.

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

СОДАРА, двособан, 57
м2, сређен, договор.
„UnaDalli”, 064/255-8750, рег. бр. 188.

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

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

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

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

КЛУБ, Дискотека, Ковачица, 120.000, 200 м2,
разрађен,
потпуно
опремљен. „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (202263)

ТЕСЛА, двособан, 51 + 6
м2, лођа, ВПР, ЦГ са
термо главама, светао,
31.500. 064/668-89-15.
(202263)
ТЕСЛА, двоипособан, 61
м2, две терасе, ЦГ, IV,
36.000. „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(202263)

Четвртак, 6 август 2015.

СТАНОВИ
ПОНУДА

ТЕСЛА, двособан, 50 м2,
тераса, ТА, I 29.000.
„Тесла
некретнине”,
064/668-89-15. (202263)
СТРЕЛИШТЕ, трособан,
66 м2, тераса, ЦГ, III,
36.000. „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(202263)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
59 м2, тераса, ЦГ, II,
33.000. „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(202263)
СТРОГИ центар, двособан, 62 м2, ЦГ, VIII, тераса, 40.000. „Мустанг”,
062/226-901. (202277)
ТЕСЛА, двособан, II, 50
м2, ТА, тераса, 25.000.
„Мустанг”, 062/226-901.
(202277)
ТЕСЛА, двособан, 54 м2
+ Т, I, TA, добар, сређен,
31.000.
„Мустанг”,
062/226-901. (202277)
СТРЕЛИШТЕ, трособан,
71 м2, II, леп, ЦГ,
34.000. „Мустанг”, 331341,
062/226-901.
(202277)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 м2, I, TA, 24.000. „Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (202277)

ОГЛАСИ

АКО планирате да купите, продате или укњижите своју некретнину
дођите
у
агенцију
„Лајф”. 013/317-634,
061/662-91-48. (200442)
СОДАРА, одличан трособан, I, ТА, 42.000, Котеж 2, двособан, I,
33.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48.
(200842/Р)
СОДАРА, 40 м2, III,
22.500;
двособан,
22.500; двособан, VII,
27.500, војне, сређен
двоипособан,
III,
50.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48.
(200842/Р)
СОДАРА, трособан, II,
ЦГ, 37.500, Тесла, новији двособан, II, 27.000.
„Лајф”,
317-634,
061/662-91-48.
(200842/Р)
КОТЕЖ 2, двособан, 51
м2, приземље, укњижен,
одмах усељив. 063/16643-48. (202286)
ПРОДАЈЕМ стан у строгом центру, 45 м2, с грејањем. 069/217-28-60.
(202287)
СОДАРА, 57 м2, ЦГ, IV,
усељив, сређен, први
власник. 061/321-92-28.
(202290)

ТЕСЛА, 52 м2, двособан,
ВП,
ТА,
25.000.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (202327)
КОТЕЖ 2, 42 м2, велики
једнособан, усељив, III,
ЦГ, 25.000. „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(202327)
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СТРЛЕИШТЕ, 61 м , IV,
ЦГ, велики двособан,
ПВЦ, сређен, 34.000.
„Олимп”,
351-061,
063/494-898. (202327)
ТЕСЛА, 55 м2, II, ЦГ,
двособан,
усељив,
33.000. „Олимп”, 351061,
063/274-951.
(202327)
ШИРИ центар, 52 м2,
двособан,
ВП,
ТА,
26.000. „Олимп”, 351061,
063/274-951.
(202327)
ШИРИ центар, једнособан, 32, договор, дворишни, 35, 11.000; М. Требињца кућа, 240 м2, изузетна, 85.000. „Јанковић”, 348-025. (202332)
КОТЕЖ 1, двособан, 59,
32.000; Котеж 2, двособан, 59, 30.000. „Јанковић”, 348-025. (202332)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
55, 27.000; двоипособан, 59, 32.000. „Јанковић”, 348-025. (202332)
СТАН на продају, договор.
062/157-86-27.
(202347)
СТРОГИ центар, двособан, 52 м2, реновиран,
III, ЦГ, 40.000. „Кров”,
060/683-10-64, рег. 398.
(2092349)

СТРЕЛИШТЕ, перфектан двоипособан, I, ЦГ,
57 м2, 35.000. „Мустанг”,
062/226-901.
(202277)
СОДАРА, 67 м2, двособан, ЦГ, два мокра чвора, X, 31.000. „Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (202277)
КОТЕЖ 1, гарсоњера, 25
м2, I, ЦГ, 15.000. „Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (202277)
МИСА, леп дуплекс,
двоипособан, тераса, II,
58 м2, 21.000. „Мустанг”,

СОДАРА, 46 м2, ЦГ, VI,
усељив, хитно, 26.000.
061/321-92-28. (202290)

ТЕСЛА, 1,5, 49 м , власник, може кредит, без
улагања, 27.000 евра.
063/252-833. (202418)
ПОНУДА, Содара, двособан стан, 64 м2, II
спрат, ЦГ, цена 60
евра/квадрат. 064/56511-36. (202419)
ПРОДАЈЕМ поткровље
на Миси, са свим прикључцима, 100 м2.
065/333-55-25. (202421)
ПРОДЈЕМ стан на Тесли 55 м2 + тераса, ТА, I
спрат,
договор.
064/140-70-87. (202424)
НА ПРОДАЈУ стан, 50
м2, центар. 060/332-6002. (202425)
ТЕСЛА, 41 м2, I, сређен,
26.500, ВП, 38 м2,
22.000. 064/376-80-83.
(202442)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стан, кућу,
део куће за адаптацију.
064/218-15-72. (202298)
КУПУЈЕМ једноипособан, двособан стан у
центру, може у кући.
346-737. (202470)

КОТЕЖ 2, једнособан,
37 м2, III, 24.000.
„Кров”, 060/683-10-64,
рег. 398. (2092349)

ИЗДАЈЕМ стан, дворишни, центар, реновиран. Тел. 061/142-23-69.
(СМС)

МАКСИМА Горког, четворособан стан, 115 м2,
ВП, као нов, 70.000.
„Кров”, 060/683-10-64,
рег. 398. (2092349)
ТЕСЛА, 2,5, 65 м2, VI,
ЦГ, лифт, 40.000, договор.
064/376-80-83.
(202291)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, 42 м2, Котеж 2, намештен, ЦГ, IV спрат.
Тел.
063/196-05-61.
(СМС)

КОТЕЖ 2, прелеп двособан, 52 м2, I, 36.000.
„Кров”, 060/683-10-64,
рег. 398. (2092349)

КОТЕЖ 2, 80 м2, троипособан, леп, 57.000, 9
м,
четворособан,
55.000. „Гоца”, 063/89977-00. (202305)

ИЗДАЈЕМ,
власник,
двособан стан, Котеж 2,
лифт, клима. 064/18844-39. (СМС)

КОПАОНИК станови у
сивој фази или кључ у
руке, замена. 060/31290-00. (202352)

ИЗДАЈЕМ намештен,
једнособан, стан у насељу Тип Станко. Тел
063/188-40-31. (СМС)

НА ПРОДАЈУ комфоран двостран двособан
стан, Котеж 2, почетак
Кикиндске. 063/178-1019. (202362)

КОТЕЖ 2, код обданишта, намештен, двособан, први спрат, издајем.
064/205-03-15.
(СМС)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
стан од 86 м2. Тел.
064/267-71-74. (202305)

ПРОДАЈЕМ трособан
стан, 75 м2, у центру
Алибунара, стан двостран, лепа тераса, гаража, велика остава,
струја, вода. 061/32205-59. (202271)

ПЕПЕЉАРЕ, одличан
двоипособан, II, ТА,
27.500. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48.
(200842/Р)
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СТАНОВИ

062/226-901. (202277)

ЦЕНТАР, салонски 114
м2, 67.000 и 86 м2,
44.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48.
(200842/Р)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, Стрелиште, телефон, подрум, власник,
стан је близу школе, вртића, строги центар.
Комплет документација, укњижено. Тел.
064/238-90-62. (202408)

РОБНА кућа, двоипособан, 63 м2, пети, 43.000.
„Кров”, 060/683-10-64,
рег. 398. (2092349)

ЦЕНТАР, 90 м2, новија
градња, трособан, хитно, 45.000 евра. „Гоца”,
063/899-77-00. (202305)

ШИРИ центар, 57 м2,
двособан, ТА, II комплет сређен, 45.000, договор. „Олимп”, 351061,
063/274-951.
(202327)
ТЕСЛА, 47 м2, мањи двособан, III, ТА, 24.000.
„Олимп”,
351-061,
064/254-36-01. (202327)

ПРОДАЈЕМ једноипособан стан на Стрелишту,
39 м2, ВП, ЦГ, 20.500
евра.
063/774-27-26.
(202449)
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ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ двособан, ненамештен стан, у згради, Котеж 1. 062/86917-30. (СМС)

СОДАРА, једнособан
стан 35 м2, први српат,
ЦГ, лифт, власник.
063/275-885. (202456)

ИЗДАЈЕМ
трособан
стан, Стрелиште, клима,
грејање,
намештен.
013/345-612. (СМС)

НОВОГРАДЊА, повољно продајем једноипособан и четворособан
стан.
063/187-48-96.
(202463)

НАМЕШТЕНИ станови
за издавање у центру
града.
063/313-844,
063/693-944. (ф/к)

НОВ стан, 15.000 евра,
Тесла,
IV
спрат.
062/160-94-76. (202466)

ИЗДАЈЕМ, Котеж 1, реновиран, ЦГ, Радова
зграда, једнособан, III.
061/112-78-48. (201638)

НА ПРОДАЈУ стан на
Содари, 57 м2, I спрат,
ЦГ, ПВЦ. 062/366-842.
(202395)

У САМАЧКОМ издајем
намештену гарсоњеру,
самцу. 065/353-07-57.
(201552)

ПРОДАЈЕМ повољно
мањи дворишни стан,
једнособан.
Тел.
064/665-86-51, 062/82526-09. (202375)

ИЗДАЈЕМ двособан, 50
м2, ЦГ, климатизован,
Максима Горког, 100
евра.
066/351-711,
013/348-295. (200734)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу, Стрелиште. 320847. (20181)
ИЗДАЈЕМ намештену
собу код хотела „Тамиш”, употреба кухиње
и купатила, кабловска,
интернет. 065/672-3300. (202003)
НАМЕШТЕН двоипособан стан, Котеж 1, СББ,
ЦГ, телефон, клима.
065/372-12-82. (202007)
ИЗДАЈЕМО намештену
собу са централним грејањем, употреба кухиње, трпезарије, купатила, 60 евра. Стрелиште.
062/829-16-28. (201959)
ИЗДАЈЕМ два двособна
стана, ЦГ, Котеж 1, фул
намештен и Стрелиште,
празан,
на
дуже.
064/137-63-19, 066/494900. (202072)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, Стевана
Шупљикца. 064/287-9325. (202079)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештен двособан, 57 м2,
Котеж 1, први спрат.
063/219-450. (202094)
ЈЕДНОИПОСОБАН, три
собе мале, комуналије,
може и студентима.
064/438-12-35. (202093)
ИЗДАЈЕМ мањи двособан, 46 м2, комплетно
намештен, центар, повољно. 064/430-56-05.
(202091)
ИЗДАЈЕМ двособан реновиран стан на Стрелишту. 064/561-89-74.
(202100)
ГАРСОЊЕРА, стан за
издавање код Спортског
центра. 064/436-85-26.
(202117)
ДВОСОБАН, дворишни,
52 м2, Жарка Зрењанина, ненамештен, клима,
одличан. 064/157-5696,
060/355-28-80.
(202083)
ИЗДАЈЕМ
намештен
једнособан,
грејање,
ученику, ученици, 80
евра.
064/348-07-60.
(202042)
ИЗДАЈЕМ ученици намештену собу, кабловска, купатило, гардеробер, центар, Његошева.
060/027-10-46. (202048)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан с намештеном кухињом, Панчево, Жарка
Зрењанина
120-б.
063/725-23-43. (202049)
ИЗДАЈЕМ намештену
собу с грејањем, Солара,
за ученике и студенте.
064/439-40-89. (202054)
ИЗДАЈЕМ двоипособан,
Содара, III спрат, ЦГ, од
1.
септембра.
Тел.
063/248-729. (202057)
ЈЕДНОИПОСОБАН,
гарсоњера, соба за самца, све намештено, центар, повољно. 061/13179-04. (202061)
СТАН, двособан, код
школе,
Стрелиште.
065/439-88-47. (202131)

ИЗДАЈЕМ четворособан
стан, Котеж 2, ненамештен, 92 м2. 063/856-7402. (202114)
ИЗДАЈЕМ
дворишну
гарсоњеру, намештену,
близу Болнице, кабловска + wi-fi. 065/204-1109. (202136)
ИЗДАЈЕМ
двособан
комфоран стан на дужи
период. Усељив одмах.
065/643-69-11. (202149)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, у
Самачком, 17 м2. Тел.
069/271-63-99. (202142)
ИЗДАЈЕ се ненамештен
једнособан стан у кући,
усељив одмах. 062/18614-03, 063/707-18-75.
(202143)
ЦЕНТАР, двособан, 55
м2, парно грејање, ненамештен, клима, телефон.
069/606-630.
(200144)
ИЗДАЈЕМ једноипособан намештен стан на
Содари, клима, ЦГ. Тел.
343-573.

ЗА ИЗДАВАЊЕ намештена гарсоњера у Самачком. 062/825-83-22.
(202125)
ИЗДАЈЕ се двособан
стан на Тесли, ЦГ. 370470. (202155)
ИЗДАЈЕМ стан дворишни, Милке Марковић
7.
064/396-16-79.
(202155)
ГАРСОЊЕРА за издавање, намештена, Котеж
2.
063/224-528.
(202160)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Тесли. Тел.
063/759-45-41. (202173)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, Котеж 1.
063/736-94-28, 064/25470-04. (202174)
ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан, Пепељарине зграде. Тел. 064/665-89-64.
(202173)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
гарсоњеру у Самачком
хотелу, полунамештену,
намештену. 013/352758, 063/327-423.
ИЗДАЈЕМ кућу брачном
пару или двема самицама, на дуже, договор.
064/986-21-74. (202182)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан, ЦГ, Стрелиште.
063/193-63-98.
(202183)
ИЗДАЈЕМ једноипособан ненамештен стан на
Стрелишту. 064/374-9759. (202187)
ПОВОЉНО
издајем
стан. Тел. 060/013-4952. (20218)
ИЗДАЈЕМ/продајем
сређен, одмах усељив,
шири центар, први, 52
064/151-23-08.
м 2.
(202165)
ИЗДАЈЕМ
намештен
стан код Стоматолошког. 064/807-57-01,
060/367-27-50. (202191)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан на Содари,
ЦГ.
064/252-50-03.
(262197)
ИЗДАЈЕМ полунамештен потпуно реновиран лукс стан, 40 м2, Тесла, код „Авива”, I, ЦГ,
изузетан. 063/263-912.
(202263)
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ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ локал, Зелена
пијаца, 50 м2, у два нивоа.
064/240-01-53.
(202126)

ИЗДАЈЕМ
трособан
празан дворишни стан,
четворочланој породици.
064/224-12-60.
(202816)

ИЗДАЈЕМ локал, центар, 70 м2 + магацин,
два тоалета, паркинг.
066/345-009. (202066)

СТАНОВИ

ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан, Стрелиште, изнад поштанске
штедионице, кабловска,
интернет. 064/124-4815. (202017)
ИЗДАЈЕМ на дуже намештен једноипособан,
Котеж 2, ЦГ, приземље.
061/195-19-10. (202216)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Котежу 1.
064/131-44-08. (202224)

ИЗДАЈЕМ кућу у Војловици, с трособним станом, централно грејање,
клима, телефон и једнособан дворишни стан.
064/084-21-62, 013/26380-93. (202031)
ИЗДАЈЕМ једноипособан стан. 069/543-1751. (202234)
ИЗДАЈЕМ једнособан
ненамештен стан на Котежу 1. Тел. 063/822-8767. (202232)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан на Стрелишту, IV спрат, ЦГ.
064/388-38-57. (202235)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан ненаметшен, 66
м2, чист, ЦГ, реновиран.
063/185-63-60, 013/313583. (202237)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, ЦГ, Котеж 2, I спрат. 064/24381-10. (20238)
ИЗДАЈЕМ повољно стан
у кући, ЦГ, Стрелиште,
може
ученицима.
013/361-872, 063/219532. (202239)
ДВОСОБАН стан за издавање. 064/145-47-48,
061/175-00-15. (202244)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан преко пута „Авива”. Тел. 063/872-16-40.
(202250)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, ЦГ,
клима, Котеж 1. Тел.
063/809-46-55. (202383)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, центар Новог Сада. 063/863-49-54.
ИЗДАЈЕМ
дворишни
стан.
060/032-27-09.
(202389)
ИЗДАЈЕМ
намештен
стан, Котеж 2, 064/54555-81. (202437)

ВОЈНИМ лицима издајем једноипособан нов
комплетно намештен
стан,
на
Маргити.
063/346-839. (202394)
ИЗДАЈЕМ празан двособан стан на Тесли.
063/617-092. (202405)
ИЗДАЈЕМ комфоран
једнособан стан, ненамештен, Котеж 1, Војвођански
булевар.
063/362-370. (202406)

ГАРСОЊЕРИЦУ у центру, намештену, издајем самици са свим рачунима
100
евра.
065/520-53-00. (202415)
ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту. Тел. 060/034-1361. (202477)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у заједничком дворишту, код „Авива” на Тесли, 80 евра.
064/595-98-01. (202422)
ИЗДАЈЕМ
двособан,
празан стан, на Тесли,
54 м2, ЦГ. Тел. 063/261732. (202427)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту, 55 м2. 060/55117-20. (202254)
ИЗДАЈЕМ
намештен
стан на новој Миси, 50
м 2,
близу
школе.
064/612-67-16. (20273)
ТРОСОБАН комфоран
стан у стамбеној згради
на Котежу 2. Тел.
064/242-20-25. (20283)
ИЗДАЈЕМ два дворишна
комфорна једнособна
намештена стана. Стрелиште. Тел. 362-406,
064/218-83-45. (202301)

ПОЛУНАМЕШТЕН
стан, близу пијаце, аутобуске. Тел. 332-527.
(202376)
ЗА САМИЦУ, ученицу,
студенткињу (ев. две девојке), соба у близини
Школе „Мирослав Антић”. Тел. 063/898-0739. (202377)

ИЗДАЈЕМ
потпуно
опремљен локал за фризере, клима, грејање.
013/304-506. (202081)
ПРОДАЈЕМ/мењам пословни простор, 52 м2,
Његошева.
Тел.
061/362-62-86. (202076)

РАДИОНИЦУ нову продајем, 84 м2, М. Пијаде
улица. 064/255-87-37.
(202465)
ИЗДАЈЕМ локал код пијаце, прометна локција,
близу
три
школе.
060/351-03-56. (202401)
ИЗДАЈЕМ пекару, а може и друга производња,
магацин. 063/892-3833. (202423)
ИЗДАЈЕМ две спојене
канцеларије у центру
града, погодне за административне послове и
занатско-услужне делатности. Тел. 062/345958. (202368)

ГАРСОЊЕРА, намештена, ТА, кабловска, интернет, код спортског,
мали
трошкови.
060/031-72-61. (202302)

ИЗДАЈЕМ локал, стадион
„Динамо”, 20 м2, 70 евра.
063/354-221. (202104)

КАНЦЕЛАРИЈУ, 20 м2,
Његошева 1-а, продајем
повољно. 063/250-971.
(202390)

ТРАЖИМ кућу за становање, на дужи период.
Тел.
061/228-71-01.
(202311)

ИЗДАЈЕМ локал у центру
Панчева, 38 м2, са 50 м2
магацинског простора.
063/305-891. (202116)

ПОВОЉНО продајем
канцеларију од 16 м2, у
Његошевој
1-а.
063/700-10-91. (202390)

ИЗДАЈЕМ
намештен
једнособан стан, Стрелиште, центар, депозит.
064/131-44-67. (202329)

ПРОДАЈЕМ разрађен
киоск у центру града.
060/037-73-51 (202285)

ПОСАО

ИЗДАЈЕМ
двособан
комфоран ненамештен
стан.
066/209-400.
(202334)

ИЗДАЈЕМ локал 21 м2
на Котежу 1, Радничка
3.
064/200-00-37.
(202313)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у строгом
центру, I, ЦГ, клима,
интерфон. 061/670-5587. (202342)
НАМЕШТЕН једноипособан стан, 38 м2, новоградња, клима, код Хотела, 80 евра. 064/12248-07. (202455)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан на Содари, 80 м2, са
централним грејањем.
062/841-88-95. (202454)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал, Котеж,
код кружног тока, све
ново, 65 м2. 065/551-1722. (СМС)

ИЗДАЈЕМ локал 20 м2,
Змај Јовина код пијаце,
бесплатан
wi-fi.
064/497-21-32. (202328)

ФАСТ-ФУДУ потребни
радници са искуством,
за рад на роштиљу, ћумур.
065/900-50-08.
(20267)

ПРОДАЈЕМ локал, 11
м2, Карађорђева 13, дворишна страна, повољно.
063/224-362. (202354)
ПРОДАЈЕМ киоск на
главној аутобуској станици,
2.500
евра.
061/156-26-00.
(2022634)
ИЗДАЈЕМ
пословни
простор 200 м2, Карађорђева 2, Панечво.
Тел. 060/501-00-10. (и)
УЖИ центар, 14 м2, 100
евра, бувљак, 40 м2.
063/240-817. (202195)
ИЗДАЈЕМ локал 21 м2,
Браће Јовановића, поред
школе. 333-811. (202222)

ИЗДАЈЕМ локал 18 м2, у
центру Панчева, Браће
Јовановић, близу „Максија”. Тел. 069/332-0400. (201584)

ИЗДАЈЕМ
пословноканцеларијски простор
35 м2, Радомира Путника.
063/341-871.
(202236)

ЛОКАЛ на продају,
10.000 евра, Синђелићева
15. 063/265-457. (201636)

ИЗДАЈЕМ локал два нивоа, 130 м2, бивша пекара „Тара”, Војводе Путника 29. 063/278-250.
(202194)

ПРОДАЈЕМ лукс локал
у центру, 96 м2, 95.000
евра.
064/329-48-40.
(201887)

ПОТРЕБАН радник са
искуством за израду
ПВЦ и алуминијумске
столарије. 063/772-5918. (381)
ПОТРЕБНИ продавци
на терену, исплата
дневно. 062/825-27-25.
(201627)

ИЗДАЈЕМ локале 25 и 38
м2, одвојено или заједно,
плато Залене пијаце.
063/224-362. (202351)

ДВОСОБАН дворишни
стан на лепом, мирном
месту, Марка Кулића.
064/025-82-88. (202461)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ локале у
центру Стрелишта, од
39 и 81 м2. Тел. 064/26771-74. (202305)

ИЗДАЈЕМ локал у центру.
063/725-71-70.
(202330)

ИЗДАЈЕ се стан, 28 м2, а
може и локал, Ц. Душана
38. Тел. 062/886-56-02,
013/351-477. (202429)
ИЗДАЈЕМ нов намештен стан у центру,
клима,
грејање.
064/125-23-22, 062/86376-72. (202439)
ЈЕДНОСОБАН стан на
дуже време, намештен,
Тесла, 47 м2, 130 евра.
065/454-28-07. (202439)
ИЗДАЈЕМ собу жени с
малим дететом, студенткињама или средњошколкама. 064/98899-10,
013/346-845.
(202445)
ИЗДАЈЕМ собе за раднике и самце. 064/30573-01. (202367)
ТРОСОБАН стан мање
квадратуре,
издајем,
центар, ЦГ, клима.
063/738-40-63. (р)

ИЗДАЈЕМ локал 40 м2,
Ул. Б. Јовановића 105-а.
060/707-44-04. (202637)

ИЗДАЈЕМ локале 12 м2
и 25 м2, у дворишту Војводе
Путника
29.
063/278-250. (202194)
ИЗДАЈЕМ канцеларијски простор 25 м2, у
дворишту, Војводе Путника 29. 063/278-250.
(202194)
ИЗДАЈЕМ локал 20 м2,
Милоша Обреновића
31, зграда преко пута
„Плинаре”.
063/278250. (202194)
ИЗДАЈЕМ више канцеларијских простора, АЦ
„Звезда”, Стевана Шупљикца 88. 063/278250. (202194)

МОЛЕРСКИ
радови,
„Падина
колор”.
063/746-77-58, 013/668100. (201162)

ИЗДАЈЕМ радионицу
120 м2 и технички преглед АЦ „Звезда”, Стевана
Шупљикца
88.
063/278-250. (202194)

ПОТРЕБНА козметичарка или медицинска
сестра са искуством за
рад у продавници козметике у Београду.
Тел.
060/363-66-05,
013/334-217. (202272)
ПОТРЕБНА радница на
Зеленој пијаци. 062/424128 после 18 сати 23195-50. (202279)
ПОТРЕБНЕ девојке у
кол центру на месту колоператера. 064/64530-95, радним данима,
од 9 до 16, или mailom:
dominofp@yahoo.com.
ПОТРЕБНА девојка за
рад у кафићу. 063/80007-94. (202089)
ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац”
потребне
раднице у кухињи и на
роштиљу. 063/897-5504. (202095)
ПОТРЕБНИ кувари за
рад у ћевабџиници „Буба”, доћи лично, од 9 до
12. Жарка Фогараша 6.
(202225)
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребне раднице. Доћи
лично, од 18 до 20 сати,
у Војводе Р. Путника 31.
(202242)
ПОТРЕБНО више радника са искуством, зидари и армирачи. Доћи
лично у ДОО „Кизза”.
Ж.
Зрењанина
68.
(202245)
БРАВАРИЈА, надстрешнице, ограде, врата,
капије, израда и од прохрома, врло повољно.
060/140-54-44, Дуле.
(202265)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика,
часови. Тел. 251-19-81,
063/852-22-43. (202085)
СПРЕМАМ станове, кувам, чувам старије особе и децу, повољно.
063/278-038. (202031)

РАДИО бих као возач,
имам Ц категорију.
063/819-30-05. (201993)
ПОТРЕБАН пекар и
продавачица за рад у
пекари, са искуством.
064/120-09-41. (202339)
ПОТРЕБНЕ жене за
одржавање
хигијене.
Информације од 10 до
18,
064/399-60-17.
(202369)
ПОТРЕБАН озбиљан возач са Ц категоријом, са
искуством. 064/025-8288, „Маравић” д.о.о.
(202468)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало, најповољније.
065/361-13-13. (201999)
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА вашег телевизора и постављање ТВ и сателитских
антена. 064/866-20-70.
(202034)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправка старе, уградња нове инсталације,
машинска одгушења,
санитарија. 062/382394. (20274)

ПОТРЕБНЕ девојке за
рад у кафићу, Немањина 8. 064/059-88-42.
(202374)

АУТО-КЛИМЕ, пуњење
новом дигиталном машином, УВ боја, уље.
063/248-734, 013/366006. (202275)
ЗАМРЗИВАЧЕ, фрижидере, климе, поправљамо с гаранцијом, откуп
неисправних. 063/248734,
013/366-006.
(202275)
ПЕДИКИР, бесплатан
долазак на позив, на вашу адресу. 060/366-0063,
013/366-006.
(202275)

ПОТРЕБНА девојка за
рад на бувљаку, угоститељски
објекат.
060/131-13-43. (202369)

КЛИМЕ, уградња, поправка, сервис, пуњење
фреоном. 063/248-734,
013/366-006. (201803)

ПОТРЕБНА шнајдерка
и столар са исксутвом,
прозводња намештаја,
Панчево. 060/600-1452, МЗ „Euro Home”
d.o.o. (202402)
ПОТРЕБНА радница ,
Зелена пијаца, тезга.
064/471-81-14. (202427)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак сејанац, одвоз шута малим
и великим кипером.
064/664-85-31, 013/342338. (СМС)
ЧАСОВИ хемије, физике
и
математике.
065/202-36-39. (СМС)
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим
кипером до два кубика.
065/334-23-38. (201798)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ послови, гипсани
радови, изолција, ламинат. Веома повољно.
013/372-247, 060/03722-47. (202276)
СТУДЕНТ математике
даје часове. 060/052-2834. (202278)
ТРАЖИМ посао, професинална релакс и шијацу масажа. Тамара,
064/151-58-88. (202315)
ДУБИНСКО прање намештаја, аутомобила,
машинско прање тепиха. Наташа. 361-474,
060/361-47-41. (202323)

ХОБЛОВАЊЕ, поправка, фуговање и лакирање паркета. 013/602701,
064/341-79-60.
(201757)
МОЛЕРСКИ и гипсарски радови, квалитетно
и повољно. Мајстори из
Ковачице. 060/660-8600. (201142)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
Панчево, машински сечемо влажне зидове, гаранција. 060/691-01-13.
(198600)

ДИМНИЧАР: чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/15585-95. (200719)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање, воде, канализације, кабина, славина, бојлера, котлића. 063/836-84-76.
(200722)
МОЛЕРСКИ и гипсарски радови, квалитетно
и повољно. Мајстори из
Ковачице. 060/660-8600. (201142)

АЛУ и ПВЦ столарија,
ролетне, комарници, венецијанери, уграђујем,
поправљам. 064/181-2500. (202333)
МАСЕРКА, релаксациона масажа – парцијална. Тел. 062/817-17-31.
(202337)
ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, с искуством, тражи посао.
064/120-77-64. (202341)
ВОДОИНСТАЛАТЕР поправке, преправке купатила, одгушење канализације одмах. 063/269173. (202356)
УГРАДЊА и сервис
ПВЦ и АЛУ столарије,
комарници, венецијанери, ролетне. 060/54534-04, 065/545-34-04.
(202267)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, демит фасаде.
060/545-34-04,
065/545-34-04. (202267)
ДЕМИТ фасаде, реновирање кровова, зидање,
малтерисање, кречење,
повољно
радимо.
063/865-80-49. (20251)
МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање столарије, селидбе, пензионерима
попуст.
013/235-78-82, 065/55781-42. (202041)
СЕЛИДБЕ комбијем по
граду и ван града, пензионерима
попуст.
062/856-64-94. (202041)

ОГЛАСИ

РАДИМ изолацију равних кровова, тераса, купатила, гаража. 345-874,
062/235-839. (202436)
КЕРАМИЧАРИ квалитетни, повољни са дугогодишњим искуством,
превоз
материјала.
063/191-69-75. (202381)
ПРЕВОЗ малим кипером, довожење песка у
џаковима,
одвожење
шута с радницима.
063/191-69-75. (202384)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером свако дрво које вам смета.
063/369-846. (202192)
СЕРВИСИРАЊЕ, допуна и уградња климе, повољно. 064/520-48-80.
(202229)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством
из Дебељаче, с материјалом или без њега. Ноле (имам и паркет),
013/665-220, 063/84774-38. (185558)
ШЉУНАК, песак, сејанац, ископи, рушење
објеката, одвоз шута с
утоваром. 063/246-368.
(201672)
СЗР „Маки”, паркет, постављање, хобловање,
полирање и лакирање.
Мајстори из Дебељаче.
063/822-94-82, 063/85645-31. (198581)

РУШЕЊЕ кућа, изношење шута, ствари, чишћење дворишта, плацева,
копање, бетонирање.
061/623-52-63. (262038)
ЧИСТИМО дворишта,
подруме, рушења, одношење ствари, кошење
траве, бетонирања, итд.
060/035-47-40. (202051)
РАДИМО све физчке
послове: рушење, ископи, утовари, кошење
траве, бетонирање, утовари и друго. 064/12269-78. (202051)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушења канализације,
адаптације купатила,
сервис, одмах, повољно.
377-930, 064/586-85-39.
(202059)
ПОПРАВКЕ, столарија,
браварија, санитарије,
прикључивање бојлера,
шпорета, замена грејача. Слободан. 063/86580-74. (202105)
СПРЕМАМ куће и станове. Ако вам треба, позовите 064/278-71-20.
(202107)
ПРЕВОЗИМ
ствари,
комбијем или пикапом. 065/440-97-00,
061/626-14-50. (202128)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар.
013/351-073, 064/15720-03. (202128)
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. (202128)
КОШЕЊЕ и крчење, сечење дрвећа, фрезирање баште, сејање траве.
062/826-64-38. (202165)
МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање и нега болесника.
063/737-59-60. (202186)
ЧИСТИМО шут, таване,
подруме, радимо све
послове. 061/322-04-94.
(202416)
ТРАЖИМ посао код старе, покретне особе. Искуство. 064/494-05-73.
(202431)
СПРЕМАЊЕ станова и
кување. 061/807-62-99.
(202432)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање,
гипс, демит фасаде,
пензионерима попуст,
повољно. 061/626-5406. (202435)
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АЛУ, ПВЦ столарија,
ролетне, комарници, венецијанери, тракасте
завесе, уграђујем, поправљам. 063/882-2509. (202195)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушења канализације,
адаптације купатила,
сервис, замена. 331657,
064/495-77-59,
063/777-18-21. (202204)
ПРОФЕСИОНАЛНА
краљевска масажа, четири руке. 064/415-7519. (1202466)

УСЛУГЕ

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, 064/444-6674.
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, 063/253028, 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, 063/253028, 064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (F)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
– Борис – већ од 700 динара, с пикапом, комбијима, камионима, екипа
радника, монтирање,
демонтирање, паковање
ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту
намештаја, селите се
без
стреса.
Борис,
013/352-536, 063/253028,
064/444-66-74.
b o m b o n cicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (F)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници, повољно. Вук. 064/176-9185,
063/278-117,
013/365-051. (200601)
РОЛЕТНЕ, комарници,
тракасте завесе, венецијанери, хармо-врата,
уградња,
поправка.
063/775-96-08, 013/353923. (201630)

KIZZA – сечење бетона
и асфалта до 20 цм, разбијање бетона свих величина и дебљина. Жарка
Зрењанина
68.
063/218-894, 013/25804-00.
KIZZA – изнајмљивање
камиона с корпом за
рад на висини до 23 метра, сечење и резање
стабала
и
грања.
063/218-894.
РАЗБИЈАЊЕ и сечење
бетона с одвозом шута
или без њега. 064/64824-47, Горан.
ИЗДАВАЊЕ рамовске
скеле с превозом или
без њега и с монтирањем или без њега. До
100 м2 на дан – 10 евра,
до 200 м2 – 20 евра.
064/648-24-47
ПРЕВОЗ шљунка, песка,
сејанца, шута с утоваром, утовар и истовар
виљушкаром, ископ багерима, изнајмљивање
возила с корпом за рад
на висини. 064/648-2450.

ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче,
мешалице за бетон.
064/351-11-73. (202027)
СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници, повољно. Вук. 064/176-9185,
063/278-117,
013/365-051. (202030)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови, гипс, ламинат, керамика, најповољније у граду, проверите.
061/141-38-02,
063/160-36-15. (200623)
KIZZA – превоз шљунка, песка, сејанца, ризле
мањим и већим камионима.
063/218-894,
013/258-04-00.

ЕЛЕКТРОСЕРВИС „Лукић”, поправља веш-машине, фрижидере, замрзиваче, бојлере, шпорете, електроинсталације.
060/180-02-83,
013/251-28-97. (202140)
ПОВОЉНО, превоз робе и селидбе, комбијем,
цена
по
договору.
064/147-14-77, 013/311514. (202168)

KIZZA – изнајмљивање
ваљка за равнање и сабијање терена, насипање, набијање виброплочама. Жарка Зрењанина 68. 063/218-894,
013/258-04-00.
KIZZA – утовар великим утоваривачима (кашика 3 м3 ), ископ великим и мини-багерима,
подрума, темеља, канала,
канализационих
прикључака, септичких
јама, с одвозом.

КЛИМЕ свих типова и
произвођача сервисирамо, поправљамо и уграђујемо с овереном гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361, 064/12268-05. (202317)

АПАРТМАНИ, Крашићи код Тивта, повољно.
062/225-753, 063/243859,
063/483-052,
+382/32/679-098.
(199152)

РАДИМО зидање, бетонирање, оправке кровова, изолације, пресецање
влаге,
фасаде.
013/664-491, 063/16253-89. (202318)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови, гипс ламинат, керамика, повољно,
проверите. 061/141-38-02,
063/160-36-15. (202345)

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора, повољно. 063/709-44-97.
(2015572)

ИЗДАЈЕМ апартман у
Баошићима, Херцег Нови, тераса, поглед на
море. Тел. 063/321-6007. (201361)
БУДВА, издајем комфоран стан, петнаест минута до мора, интернет.
064/220-65-99. (202015)
ДИВЧИБАРЕ, издајем
апартмане за четири и
шест особа. 063/368448. (202195)

РАЗНО

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, цена договор. 063/193-2229, 013/366-843.
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. (201484)

РОЛО НАЈ вам нуди поправку, уградњу ролетни, венецијанера, тракастих завеса, роло-комарника, хармо-врата,
туш-кабина, роло-врата
(челичних, заштитних),
тенди. Ми смо најквалитетнији, најјефтинији, с највећом гаранцијом.
Проверите.
013/344-594, 063/89421-80. (202179)
ОДВОЗ шута, земље, непотребних ствари кипером, рушење мањих
објеката. 064/144-8844. (ф)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушења купатила, канализације, адаптације,
замена, поправке. 331657,
064/495-77-59,
063/777-18-21. (203304)

KIZZA – истовар и утовар робе виљушкарима
на свим теренима, рушење старих кућа и других објеката, утовар шута с одвозом.

ИЗДАЈЕМ стан у Поречу, Истра. 063/436-778.
(202205)

ВОДОИНСТАЛАТЕР и
зидар, одгушење купатила,
канализације,
адаптације купатила,
батерије, вентиле, вирбле, све за воду, пензионерима попуст, долазимо одмах. 0-24 сата.
348-139, 064/493-44-63,
063/702-07-43, 064/15182-64. (202043)

ШЉУНАК, песак, сејанац, ископи темеља, канала, подрума, одвоз
шута
с
утоваром.
063/771-55-44. (201672)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с вама,
гаранција. www.baltokad.co.rs. 065/347-5502,
011/288-30-18.
(192865)

МОЛЕРСКО-ДЕКОРАТИВНИ радови, уградња, гипсани орнамент
елемената, спуштени
плафони, преградни зидови, реконструкције по
систему кључ у руке.
063/206-912. (202317)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови, гипс, ламинат, керамика, најповољније у граду, проверите.
061/141-38-02,
063/160-36-15. (200623)

ДЕЗИНСЕКЦИЈА, уништавање буба гелом и
пастом, без прскања.
Славиша, 062/182-7450. (201895)
ЕЛЕКТРИЧАР, све врсте
електрике, ауто-електрике, сервис телевизора, мобилних телефона,
уградња ауто-радија,
Дејан. 063/800-01-96.
(202067)

РОЈАЛ МГ, уградња, поправка: ролетне, венецијанери,
тракасте,
римске, панелне, роло,
зебра завесе, хармоврата, туш-кабине, комарници, тенде, ролозаштитна врата. Горан,
013/351-498, 063/81620-98. (202220)
СЕРВИСИРАЊЕ свих
типова клима-уређаја,
нови и половни климауређаји, допуна аутоклима. 064/942-30-34,
064/954-19-59. (202451)
ОДГУШЕЊЕ одвода и
канализације специјалним машинама, може
преко рачуна. „Acqua”.
062/532-346. (202257)
ТВ СЕРВИС „Плус”, поправка телевизора, монитора, даљинских. Д.
Туцовића 28. 353-463.

САМАЦ, 58 година, из
Панчева, тражи озбиљну жену за брак. Преписујем стан. Не одговарам на поруке. 061/22380-38. (202440)
МУШКАРАЦ, 55 година, материјално обезбеђен, жели да упозна жену или девојку до 40 година, ради дружења, излазака, звати око 21 сат.
013/352-203. (202112)
ИНВАЛИДСКИ пензионер, 1968, тражи жену ради брака, сличних година.
065/672-87-01. (202176)

ТУРИЗАМ
ЗЛАТИБОР, апартман,
близу центра, нов, опремљен, паркинг, 25 евра.
069/246-89-60. (СМС)
СОКОБАЊА, издајем
апартмане и собе, центар, Борићи, КТВ, паркинг. www.sokobanjaa p a r t m a n i m i r a. c o m
063/485-829. (и)
СОКОБАЊА, апартмани и двокреветне собе,
ново,
кабловска.
061/636-08-57. www.soko-banja.org. Зорица.
(196741)
АПАРТМАН Сотировски, у центру Сокобање.
www.sokobanja.travel.
064/861-20-62, 062/81840-72. (и)

ПРЧАЊ, собе трокреветне, четворокреветне,
кухиња, купатило, ТВ
интернет,
6
евра.
+38269/243-899.
(202223)
ПОВОЉНО, летовање
Шушањ, пансион са
превозом „Фудекс”, септембар
повољнији.
064/193-15-92. (202340)
СУТОМОРЕ, стан идеалан за одмор, слободан
од 14. до 30. августа.
069/111-13-06. (200350)
ИЗДАЈЕМ, Златибор,
строги центар, од 7. августа. 063/892-38-33.
(202423)
АПАРТМАН, Бања Врујци, 60 м2, 1.800 динара,
и собе за издавање.
064/616-33-83. (20241)

ТЕРМОЕНЕРГЕТИК ПРО д. о. о.
расписује Конкурс
за радно место електричара-аутоматичара, са
искуством.
Ул. Светозара Марковића 87
Тел. 367-070, од 7 до 17 сати.
(11/202462)
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Последњи поздрав брату

После дуге и тешке болести напустио нас је наш

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналну делатност, заштиту животне средине,
саобраћај и енергетику, имовинско правне и инспекцијске послове

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Обавештава се јавност да је поднет захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта радионица за конфекционисање ролетни и погон
за пластификацију профила, на кат. парц. број 1433, КО Ковачица, на територији
општине Ковачица, у Улици И. Андрића 8, Ковачица, носиоца пројекта Марије Цицке из Ковачице.
Увид у податке и документацију уз захтев носиоца пројекта, може се извршити у просторијама СО Ковачица, у периоду од 6. до 17. aвгуста 2015. године, од 10 до 14 сати.
Заинтересована јавност може доставити мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу у року од 10
дана од дана објављивања овог обавештења.
Овај орган ће у року од 10 дана од истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.
(Ф-1399)

СТАНКУ МИХАЈЛОВИЋУ
од сестре МИЛИЦЕ и сестричине ЈЕЛЕНЕ и НАТАШЕ
са породицама.
(142/4621)

МИЛОШ ПОПОВИЋ
31. XII 1945 – 3. VIII 2015.

С великом тугом обавештавамо родбину,
пријатеље и комшије да ћемо у четвртак,
13. августа 2015, у 11 сати, на Новом гробљу, давати четрдестодневни помен нашем вољеном

Ожалошћени: супруга ЗОРКА, син ЗОРАН
с породицом, ћерка МИЛИЦА с породицом,
брат ЈОВАН с породицом и сва родбина
и пријатељи с комшијама
(47/202147)

Последњи поздрав чика

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО
РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС
ЗА ИЗДАВАЉЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА – ЛОКАЛА
Локал у Управној згради 3–4, површине 25,48 м2, на Робној пијаци „Аеродром”,
Улица Светозара Шемића бб, по почетној цени од 1.000 дин./м2.
Локал бр. 10, у ламели 5, укупне површине 10,52 м2, на Зеленој пијаци, Улица
ослобођења бб, по почетној цени од 1.000 дин./м2.
Рок за достављање понуда је осам дана од дана објављивања Конкурса.
Ближи услови Конкурса биће истакнути на огласним таблама Радне заједнице
(Панчево, Димитрија Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене пијаце у
Панчеву.
(Ф)
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

ЧЕДОМИРУ СМИЉАНИЋУ
1938–2015.
Много је остало лепих успомена да те вечно памтимо и да само с поносом и љубављу причамо о теби.
Твоји најмилији: супруга БРАНКА, син
НЕНАД, кћерка НАДА, унуци ФИЛИП,
НЕВЕНА и МИЉАНА, зет ЗОРАН и снаја
ДРАГАНА
(128/202407)

Тужна срца и с болом јављамо да је наш
Колектив „Taxi Petrol-а”
(88/202284)

ОБАВЕШТЕЊЕ

Последњи поздрав драгом оцу

о доношењу Решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја
затеченог стања на животну средину
Надлежни орган обавештава јавност да је 4. августа 2015. године донето Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну
средину пројекта Постројење за компензацију реактивне енергије у фабрици Електроснабдевање у комплексу „ХИП–Петрохемија” а. д. Панчево, носиоца пројекта
„ХИП–Петрохемија” а. д. Панчево, у реструктурирању, Спољностарчевачка улица
бр. 82.
Решење о давању сагласности је донето на основу предлога одлуке који је саставни
део Извештаја Техничке комисије, као и увидом у достављену документацију, којом је
констатовано да предметни пројекат својом реализацијом неће имати негативних утицаја на животну средину уколико се испоштују прописане мере заштите.
Ради заштите чиниоца животне средине носилац пројекта је дужан да обезбеди
услове и спроведе мере дефинисане поглављем 8. Студије о процени утицаја на животну средину, као и да обезбеди извршавање програма праћења утицаја на животну средину, предвиђеног поглављем 9. Студије о процени утицаја на животну средину.
Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину
је коначно у управном поступку. Против овог решења се може покренути управни
спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана објављивања овог
обавештења.
(Ф-1400)

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

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу Решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину

Последњи поздрав нашем драгом

МИЛАН МАРИНКОВИЋ
преминуо 2. августа 2015. Сахрана је обављена 3. августа.

МИЛОШУ
МИЛОШУ

Ожалошћени: кћерке НАДА и СНЕЖАНА,
зет ЗОРАН, унуке МАРИЈАНА
и МИЛИЦА, сестре АНКА и МИЛИЦА
и брат НИКОЛА
(83/202266)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

МАРАВИЋ

НИКОЛА

ЗОРА

3. I 2011.

4. VIII 2010.

Поносан што сам вас имао, бескрајно тужан што
вас више немам.
Син БРАНКО с породицом
(139/м)

Надлежни орган обавештава јавност да је 4. августа 2015. године донето Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну
средину пројекта Складишта техничких гасова у РЈ Машинско одржавање у комплексу „ХИП–Петрохемија” а. д. Панчево, носиоца пројекта „ХИП–Петрохемија” а.
д. Панчево, у реструктурирању, Спољностарчевачка улица бр. 82.
Решење о давању сагласности је донето на основу предлога одлуке који је саставни део Извештаја Техничке комисије, као и увидом у достављену документацију, којом је констатовано да предметни пројекат својом реализацијом неће имати негативних утицаја на животну средину уколико се испоштују прописане мере заштите.
Ради заштите чиниоца животне средине носилац пројекта је дужан да обезбеди
услове и спроведе мере дефинисане поглављем 8. Студије о процени утицаја на животну средину, као и да обезбеди извршавање програма праћења утицаја на животну средину, предвиђеног поглављем 9. Студије о процени утицаја на животну средину.
Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину
је коначно у управном поступку. Против овог решења се може покренути управни
спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана објављивања овог
обавештења.
(Ф-1401)

МИЛОШУ

ПОПОВИЋУ

ПОПОВИЋУ

од сина ЗОРАНА
и ћерке МИЛИЦЕ.

од ћерке МИЛИЦЕ,
зета БОБАНА, унуке
БИЉАНЕ и унука
АЛЕКСАНДРА.

(50/202147)

(48/202147)

Последњи поздрав драгом пријатељу

Последњи поздрав драгом деди

МИЛОШУ

МИЛОШУ

ПОПОВИЋУ

ПОПОВИЋУ

од пријатеља ДУШАНА,
РОСЕ и ЈОВАНА
МАЈСТОРОВИЋА.

од унучади БИЉЕ,
ЈЕЛЕНЕ, МАЈЕ
и АЛЕКСАНДРА.

(103/202325)

(49/202147)

СТАНКО МИХАЈЛОВИЋ

СЛАЂАНКИЦА

1948–2015.
Остаћеш нам заувек у драгом сећању и у нашим
срцима. Драги тата, почивај у миру!
Последњи поздрав вољеном оцу од сина
ГОРАНА, ћерки ДАНИЕЛЕ и МАРИНЕ
и његових унука, бивше супруге ЗУЗЕ, као
и драге пасторке ЈАСМИНЕ и зета ЖЕЉКА
с породицом и нашег ФЛОРИМА.

(123/202392)

(143/4621)

ЛИЛИ
Ноћу кад гледам у небо и ти намигни мени.
То нека буде тајна.
Упамти да ти у мени заувек живиш.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Четвртак, 6. август 2015.
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После кратке и тешке болести преминуо
је наш

После кратке и тешке болести преминуо је наш

ЈОВАН ЦИНЦОВИЋ
1953–2015.

ЈОВАН ЦИНЦОВИЋ
1953–2015.

Наш вољени преминуо је 2. августа, али
ће заувек живети у нашим срцима.

Наш вољени преминуо је 2. августа, али ће заувек живети у нашим срцима.

Ожалошћени отац ОСТОЈА
(14/202016)

ЈОВАН ЦИНЦОВИЋ
1953–2015.

Ожалошћени: супруга ПЕТРОНЕЛА и ћерке ЛИДИЈА
и ДРАГАНА с породицама

Последњи поздрав најбољој мајци
Последњи поздрав чики од НИНЕ,
МОМЕ и ЉУБЕ.

(13/202016)

(120/202386)

Последњи поздрав

Последњи поздрав другу и пријтељу

Последњи поздрав нашој драгој

РАДИЈИ БОШКОВИЋ
1925–2015.

ЂОРЂУ КРСТИЋУ ЂОЛЕТУ

ЈУГИ

(33/202084)

Заувек: ЂЕРА, ЉИЉА, ДУЛЕ, БИЉА, ГОЛУБ,
АЦА, ВИШИЊА, БОРА, СТОЈАН, БОСАНЧИЋ,
СМЕДЕРЕВАЦ, ИВА, ЂУКИЋ, ПРЕДИЋ, КЕСИЋ
и СОЊА

од стрица МИЛЕТА
и стрине РАДЕ
НИКОЛАЈЕВИЋ.

(127/202404)

(55/202161)

Последњи поздрав драгим комшијама

Ћерке ЗОРИЦА и БИЉАНА с породицама

29. јула 2015. престало је да куца срце мом куму и великом човеку

РОЗАЛИЈИ МЛАДЕНОВИЋ
27. VI 1935 – 1. VIII 2015.
Mного је лепих успомена за памћење, мајко.
Вечно ћеш живети у нашим срцима и мислима.
Твој син МИЛОВАН и унука МАРИНА
(7/202005)

Последњи поздрав

Последњи поздрав баки

ЈУГОСЛАВУ АЛИМПИЋУ
1973–2015.
Никад те неће заборавити твој кум САША и ЗДРАВКО.
(44/202134)

АБДУЛАХ НАСИЋ
1935–2015.

Последњи поздрав мајци

ЂОРЂЕ КРСТИЋ
1950–2015.
Станари у Дринској 15

РОЗАЛИЈИ МЛАДЕНОВИЋ

ЈУГИ

1935–2015.

(27/202055)

Стрина ДРАГИЦА
НИКОЛАЈЕВИЋ
и сестре МАРИНА
и СНЕЖА с породицама
(54/202161)

Изненада ме је напустила моја једина сестра

Сећање на тебе и твоју љубав вечно ће живети у
нашим срцима.

РОЗАЛИЈИ МЛАДЕНОВИЋ
1935–2015.

(4/202005)

Хвала ти за све године љубави и радости које си
ми пружила.
Вечно ћеш бити у мом срцу.

МИЛЕВА БОРКОВИЋ

Твоја ћерка МАЦА

1944–2015.

У Новом Саду, 31. јула,
преминула је и сахрањена 1. августа 2015. године

(6/202005)

Наша вољена мајка и баба преминула је 29. јула
2015, али ће заувек живети у нашим срцима.
Ожалошћени: син ЗОРАН
и унуке ИРМА и ТЕОДОРА
(37/202097)

Последњи поздрав за баку

ПАЛ

СЛАВИЦА
БУКЕЛИЋ
рођ. Јанковић

Последњи поздрав

Никада је неће
заборавити сестра
ДРАГИЦА са СУЗАНОМ
и АНИКОМ.
(58/202200)

МИЛЕВА
БОРКОВИЋ

Твоја унука МАРИЈА, зет ТИХОМИР
и праунука ЈАНА

СЛАВИЦИ
БУКЕЛИЋ

Последњи поздрав од
кумова ЈАНКА
и МИЛЕНЕ УГРЕНОВИЋ.

од ујне ДУШАНКЕ
с ЉИЉАНОМ, ИЛИЈОМ
и МИРЈАНОМ.

(38/202097)

(59/202260)

,ПАНЧЕВАЦ

телефон:
013/301-150

РОЗАЛИЈУ МЛАДЕНОВИЋ
1935–2015.

ДРАГАНА
ПЈЕТЛОВИЋ

РАТКОВ

рођ. Вујасиновић
1962–2015.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоју доброту, бако, и срце пуно љубави вечно
ћемо чувати од заборава.

С болом у срцу и вечном
тугом опраштамо се од
наше вољене ћерке
и сестре.

Твоја унука ИВАНА, зет ИВАН и праунуци
МАРИЈА и ЂОРЂЕ

Мајка МИРЈАНА
и сестра БРАНКА

Ожалошћени: супруга
ИРЕНА, синови
ПЕРИЦА и ЈОСИП,
снаја МАРИНА и унуци
НЕМАЊА, ЈЕЛЕНА,
КАТАРИНА и АНА

(5/202065)

(115/202372)

(97/202309)
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Четвртак, 6. август 2015.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У недељу, 2. августа 2015, у 58. години, упокојила се у Господу наша супруга, мајка и бака

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгој

ЈЕЛЕНИ КОЗЛИНИ

ЈЕЛЕНА КОЗЛИНА

ЈЕЛЕНИ

1958–2015.

од породице КРКОВИЋ.
(80/202255)

Ожалошћени: супруг протојереј ВОЈИН, синови МИРОСЛАВ
и СИМО, ћерке МАРИЈА и МИРЈАНА, зет МИЛОШ, снаја
МАРИНА, унучад САРА и УРОШ и остала родбина и пријатељи
(121/202387)

Последњи поздрав драгом пријатељу

3
од породице ЖИГИЋ.
(56/202167)

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ

Преминуо је у 83. години, у Тузли

МИЛОШ СТОЈКОВ ЦВИКИ

ЂОРЂЕ

пензионер

КОЧИЋ

Поводом смрти Јелене Козлине изјављујемо пуну захвалност лекарима и болничком особљу Опште болнице у Панчеву.
Јелена нас је напустила, али у нама остаје сазнање да
и у оваквим тешким тренуцима постоје људи који свој
одговоран посао раде с пуним пожртвовањем, с љубављу и пажњом.
Породица Козлина
(135/202458)

ЈЕЛЕНА
КОЗЛИНА

НИКОЛА
СУБОТИН

Последњи поздрав драгој попадији, а породици
најискреније саучешће.
Породица
ПАНАЈОТОВИЋ:
ДУШАН, КАТИЦА
и СТАНИМИР

Породица МАНЧОВ

(113/220371)

(107/202348)

1928–2015.

1. августа 2015. преминула је наша драга
У тузи и ожалошћени брат МАКСИМ и снаха
КОВИЉКА с породицама СТОЈКОВ и ЈАЊИЋ.
(57/202180)

Последњи поздрав најдражем оцу и супругу

Време пролази, а бол за
тобом остаје. Заувек
ћеш остати у лепом сећању и никада те нећемо заборавити.

Последњи поздрав нашем другу
Твоја ћерка БОСА
с породицом

НИКОЛА СУБОТИН

(136/209461)

ДРАГАНУ СТАЈИЋУ

1957–2015.

1932–2015.

Заувек ћеш остати у нашим срцима и сећањима.

Сахрана је обављена 3. августа 2015, на
качаревачком гробљу.

Твoje II-6 Гимназија „Урош Предић”, генерација 1982.
(3/202001)

Напустио нас је наш
друг

ДУШАНКА МИТАНОВСКА

Захвални смо и поносни што смо те имали. Живећеш вечно у нашим срцима и сећању.

ЂОРЂЕ
КОЧИЋ

Ожалошћени: супруга ДРАГАНА, ћерка МАЈА,
зет ПРЕДРАГ и унука САРА
(108/202353)

Последњи поздрав

Ожалошћени: син БРАНКО, снаја
ДАГАНА и унуке САЊА и МАРИЈА

Последњи поздрав поштованом

(140/4621)

1928–2015.

ДРАГАН
СТАЈИЋ

ДРАГАН
СТАЈИЋ СТАЈА

Твоји: МАЈА,
КОРНЕЛИЈА и ЂОРЂЕ

Успомену на заједничко
детињство чуваће
његово VIII-1 ОШ
„Бранко Радичевић”,
генерација 1978.

(118/202379)

(74/202236)

Увек ћеш бити с нама.

Драгом и вољеном
супругу последњи
поздрав од супруге
ЦВИЈЕТЕ.

Последњи поздрав драгој мајци и баки

(138/202460)

,ПАНЧЕВАЦ

телефон:
013/301-150

ДУШАНКИ МИТАНОВСКОЈ

НИКОЛИ

НИКОЛИ

СУБОТИНУ

СУБОТИНУ

од брата МИРОЉУБА,
снаје СВЕТЛАНЕ
и братаница ИВАНЕ
и АЛЕКСАНДРЕ.

од ВИДЕ и МИЛАНА.

(109/202353)

(110/202348)

1932–2015.
Последњи поздрав драгој тетки

Последњи поздрав драгој мами

Нашем драгом

од сина ДРАГАНА, снаје ДРАГИЦЕ и унука
НИКОЛЕ и МИЋЕ.
(141/4621)

Напустио нас је драги колега

СЛОБОДАН
МАРИЈИ

МАРИЈИ

ГРГИЋ

ГРГИЋ

1931–2015.

ЂОРЂЕ

МУТАВЏИЋ

СЛОБИ

КОЧИЋ
1928–2015.

Породица ХРЖИНА
и ВАГНЕР

1931–2015.
Твоја АНИЦА
и ГИЗЕЛА
с породицама

Пријатељу мој, хвала ти
што си постојао и за све
тренутке проведене с тобом. Нећу те заборавити.
ЈОХАН

(11/202012)

(10/202012)

(82/202265)

С тугом и поштовањем опраштамо се од нашег Жике.
Самостални синдикат ФСХ „Јабука” Панчево

последњи поздрав од
ГОЛУБА, МЕЛАНИЈЕ,
ТИЈАНЕ и МИЛИЈАНЕ
МУТАВЏИЋ

Драгом и вољеном оцу
последњи поздрав
од сина ЂУРАЂА
с породицом.

(78/202247)

(124/202393)

(137/202460)

ЖИКА МИЈАТОВ

Четвртак, 6. август 2015.

Тужна срца обавештавамо родбину, пријатеље и познанике да је 4. августа, у 56.
години, преминуо наш анђео

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом колеги

ДРАГАНУ

ДРАГАН ГАВРИЛОВИЋ

ДРАГАНУ ГАВРИЛОВИЋУ

од ДУШКА, РАДЕ,
ЈАЦЕ и ВЕЦЕ
с породицама.

ДРАГАН ГАВРИЛОВИЋ
1959–2015.

Памтићемо те по људскости, ведром духу

(106/202344)

Почивај у миру, пријатељу!

и оптимизму.

,ПАНЧЕВАЦ

Ожалошћени: мајка ЗОРКА, ћерка НИНА
и супруга САШКА с МИЛИЦОМ

Колектив Прекршајног суда у Панчеву

МИРЈАНА и ЦЕНТОР

(63/202213)

(92/ф-1403)

(72/202233)

телефон:
013/301-150

Последњи поздрав

Драги Гавро

Био си омиљен пријатељ и кум. С тугом се опраштамо од тебе.
Остају нам лепе успомене на наше дружење, твоју срдачност и доброту.

ДРАГАН ГАВРИЛОВИЋ

ДРАГАН ГАВРИЛОВИЋ ГАВРА

1959–2015.

Кумови НЕША, БИЉА, ЛЕЛА и УРОШ

Твоја 107. генерација Гимназије
„Урош Предић”

(126/202398)

(122/202388)

Куме, живео си храбро, тако си и отишао.
Хвала ти за пријатељство.
Прерано је преминуо наш искрени пријатељ

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашем пријатељу

КОРАЊИЋИ
(73/202233)

ДРАГАН ГАВРИЛОВИЋ ГАВРА
...Твоја посвећеност пријатељству, храброст и
оптимизам учиниће да успомена на тебе никада
не избледи...
Почивај у миру, пријатељу!
Твоји МИЛАНОВИЋИ: ЖИКА, ПЕКА, АНЂА
И ДРАГАН с породицом
(100/202321)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

ДРАГАНУ ГАВРИЛОВИЋУ
ГАВРИ

ДРАГАНУ
ГАВРИЛОВИЋУ
од сестре ЈАСМИНЕ,
сестричине МАЈЕ,
зета ГОРАНА
и тетке БОРКЕ.
(67/202215)

Последњи поздрав

ДРАГАН ГАВРИЛОВИЋ ГАВРА

од ФИЛЕТА, ТРКУЉЕ, ВЛАДЕ, САЛЕТА
и МИКИЈА.
(132/ф-1405)

Више од игре.

Последњи поздрав за
незаборав

МУЈА, ЈЕФТА, РАША, СЛАВКО, ЈАНКЕТА, ДАБА,
МЕДА, ЦАНЕ и ВИЦКО
(130/202420)

ДРАГАН
ТРАЈЧЕТУ
МИТИЋУ

ТРАЈЧЕТУ

ТРАЈЧЕТУ

ГАВРИЛОВИЋ

МИТИЋУ

МИТИЋУ

ГАВРА

1950–2015.

1950–2015.

1950–2015.
од братанца НЕНАДА.

од ДРАГАНА, ВЕСНЕ,
МАРКА и МАРИЈЕ.

од брата ДРАГАНА
с породицом.

(65/202214)

(66/202214)

(64/202214)

СЛАВОЉУБ ЂУРАЂЕВИЋ

ДРАГАН
ГАВРИЛОВИЋ

Последњи поздрав
Гаври од ГОРАНА
ЂУРИЋА с породицом.

од породице
МИЉКОВИЋ.

(134/202447)

(125/202397)

14. VIII 2014 – 14. VIII 2015.
Последњи поздрав

Последњи поздрав пријатељу

МИЛОШУ

МИЛОШУ
ПОПОВИЋУ

од ФЕРЕНЦА и комшије.

од МИЛИЦЕ и СТОЈЧЕТА
ГЕРАСИМОВСКОГ.

(96/202308)

(101/202322)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
понедељком и
уторком од 8 до 20,
а осталим радним
данима
од 8 до 13 сати

Последњи поздрав драгом

Отишао је тихо и брзо, а громогласан је
био.
Верујемо да је нашао свој мир.
Његови: супруга АНГЕЛИНА,
ћерке ГОРДАНА и ЈЕЛЕНА и унуци
СРЕТЕН, НАЂА, ДАВИД и АНДРЕЈ
(131/20430)

ДРАГАНУ ГАВРИЛОВИЋУ ГАВРИ
Породице ВИЦАНОВИЋ и БОЖИЋ
(133/202444)
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Четвртак, 6. август 2015.

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Пролазе дани и године, за нас вечност и туга, јер наши најдражи нису

Прошло је седам година откако ниси с нама

с нама

СПАСИЋ

АЛЕКСАНДРА САШКА МИЛУНОВ
Сећање на тебе не бледи. Остаћеш увек у нашим срцима.

ДРАГАН

ЖИВАН

1967–2000.

1937–1997.

Колектив „Атом партнер” и ”Aigo busines system”
(31/ф-1397)

„Уграђени у простор не умиремо то ми, то се растеже небо и уздиже

Навршава се годину дана од преране смрти нашег

нас ка звездама.”

Ваши најмилији
(94/202297)

др МИРОСЛАВА СВИРЧЕВИЋА
8. августа, у 11 сати, на Војловачком гробљу, одржаћемо шестомесечни помен нашим вољенима

8. августа навршава се
годину дана откад није
с нама наш вољени

ПАУЛИНИ КРАЧУН ВЛАДИМИРУ КРАЧУНУ

ЖАРКО
СТОЈАНОВ

Недостајете. Сваким даном све више.
Ваши најмилији
(51/202151)

8. VIII 2014 – 8. VIII 2015.
Увек ћемо се сећати
твога лика.
Твоји најмилији:
породица СТОЈАНОВ

правник-историчар, сарадник балканолошког института САНУ
1970–2015.
Остала је душа празна, а очи уплакане. Имао си велико срце, љубав и нежност за своје ближње, пажњу за своје сараднике, пријатеље и све око себе. Иза тебе су остали недовршени рукописи, непрочитане књиге, неостварени планови и жеље. Чувамо те у срцу.
Помен ће се одржати у суботу, 8. августа, у 11 сати, на Католичком
гробљу, у Панчеву.
Почивај у миру заједно с твојим татом!
Твоја тужна мама и сестра с породицом
(86/202287)

Сећање на родитеље и брата

ПАВЛОВИЋ

(75/202240)

У суботу, 8. августа 2015, у 11 сати, на Новом
гробљу, даваћемо годишњи помен нашим драгим

АРСИЋ

МИЛОМИР
ПЛЕМЕНКА
СПАСЕНОСКИ

МИЛАН

1990–2015.

ЛАЛИЋ

С поштовањем братанац ЗОРАН

Време не лечи тугу коју
осећамо.
Супруг СПАСЕ, ћерка
НАТАША и син ГОРАН

2008–2015.
Све је у животу пролазно, само бол за тобом
никада проћи неће.
Твоји најмилији

(89/202288)

(113/202366)

(68/202219)

МАТЕЈА

ВЕРОСЛАВА

АНДРИЈА

ДРАГИЦА

4. IX 1997 – 2015.
10. VIII 2009 – 2015.
30. VII 2007 – 2015.
Мили моји, били и остали, године пролазе, још многе ће проћи, ви
ми никада нећете доћи.
Ваша ћерка и сестра ГОРИЦА с породицом
(111/202358)

У суботу, 8. августа 2015, у 11 сати, на Католичком гробљу, у Панчеву, одржаћемо трогодишњи
помен

СЕЋАЊЕ

7. августа 2015. навршава се шест месеци oткако смо
остали без наше

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
понедељком и уторком од 8 до 20,
а осталим радним данима
од 8 до 13 сати

ПЕПИ

АЛЕКСАНДРУ С. ПОПОВИЋУ

7. VIII 2002 – 7. VIII 2015.

Њени најмилији

дипл. авио-инжењеру
Шаци из „Утве”
Сами, али увек у мислима с Тобом.
Неутешна супруга НЕНА, породице ПОПОВИЋ
и ТОДОРОВ, колеге и твој вољени Шумарак

Твоји најмилији

(102/202325)

(77/262246)

(117/202378)

МАРИЈЕ ТОМАШЕВИЋ
Недостаје нам.

Четвртак, 6. август 2015.
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Обавештавамо родбину
и пријатеље да ћемо 12.
августа 2015, у 11 сати,
на Старом православном гробљу, давати
четрдесетодневни помен нашем тајици

Пријатељу

Пет година је од пресељења у вечност нашег супруга, оца, свекра и деде

МИРКО ВУКОТИЋ
2010–2015.

МИЛАНУ
БАКАЛОВИЋУ

МИРКО ВУКОТИЋ

Много је лепих успомена које памтимо да
о Теби с поносом причамо.

БАКИЈУ

Породице КОВАЧЕВИЋ и МАЈСТОРОВИЋ

Његови ЈОВАНКА,
МИЛОШ и ОЉА

2010–2015.

(81/202264)

(41/202119)

9. августа 2015. навршиће се три године откад нас је напустио наш

Корачамо по трагу који си за собом оставио.

ВЛАДИМИР ГУЈАНИЧИЋ
1967–2012.

Твоји најмилији
(84/ф-1402)

Време које пролази не умањује бол и сећање на тебе.
Твоји најмилији
(91/202293)

9. августа, у 11.30, на
Новом гробљу, дајемо
шестомесечни помен

ЛАЗАР БИМБАШИЋ

СВЕТЛАНИ

МИЛОВАН ВУКОМАНОВИЋ
12. IX 1932 – 12. VIII 2011.
Прошле су четири тужне године откако ниси с нама, мили наш вољени и никад непрежаљени. Увек си у нашим мислима и у нашим
срцима.
Воли те твоја породица
(79/202255)

Десетогодишњица најдражем оцу на свету, Лази. Да време лечи
све, да успомене брише јер нам недостајеш све више и више. Волимо те највише на свету.
Почивај у миру, оче наш најдражи!

ЈОВАНОВ
Ожалошћени: сестра
ЈОВАНКА и сестричине
НАТАША и МАЈА
(93/202295)

Син БОБАН, ћерке ВЕСНА и ДАНИЈЕЛА, мајка СТАНА, супруга
РАДА, унуци МАРКО, АЛЕКСАНДАР, НИКОЛА, CHIARA,
SAMUELE, зетови БРАНКО и СЛАВКО и снаја ПАОЛА.

,ПАНЧЕВАЦ

(76/202241)

Обавештавамо родбину
и пријатеље да ће се 8.
августа 2015, у 11 сати,
на гробљу Котеж, одржати четрдесетодневни
помен нашој драгој Даници

АНДРИЈА
ПАВЛОВИЋ
10. VIII 2009 – 10. VIII 2015.

И после шест година не
прихватамо да те више
нема. Још се надамо да
је ово само сан.

ДАНИЦА
МИХАИЛОВСКИ

Супруга ДРАГИЦА,
синови ВЛАДИМИР
и ГОРАН и ћерка
ЉИЉАНА с породицма

Ожалошћени: ћерке
ВЕСНА и МАРИЈА
с породицама

(116/202373)

(119/202380)0

Нашој вољеној

У суботу, 8. августа 2015, навршава се шест месеци откад нас је напустила наша вољена

ВИНКИ
ПАНИЋ

СЛАЂАНА ПЕТРОВ

6. август – твој рођендан, а тебе нема. Само
сузе и велики бол у души. Заувек ћеш бити у
нашим срцима.
Твоји: ВОЈКАН, ТАЊА,
САНДРА и САЊА

рођ. Илић
2. VII 1965 – 14. II 2015.
Помен ће се одржати у суботу, 8. агуста, у 11 сати, на Новом гробљу, у Панчеву.
Ожалошћени родитељи ТРИПКО и ЈОВАНКА,
супруг САША, АЊА и АЛЕКСА и сестра
ГОСПАВА, СЛОБОДАН, МАША и СОФИЈА

(90/202292)

(105/202343)

телефон:
013/301-150

11. августа 2015. навршава се пет година откако
није с нама наш драги

ВУКОЈЕ ЈАНИЋ
1933–2010.

Његови најмилији
(40/202106)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и читуља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.
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Четвртак, 6. август 2015.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Навршиле су се три године од смрти нашег драгог супруга, оца, деде, свекра и таста

10. августа 2015. навршава се болних четрдесеет дана откако се упокојио наш драги

Вољени наш

СЕЋАЊЕ

ЗОЛТАН

ЗОЛТАН

АПРО

ДУШАН МИЈИЋ

РАДИВОЈ МИЛИЋ
2012–2015.

Иако време неумитно тече, никад те неће
заборавити твоја породица.
(30/202069)

геометар
1939–2015.
Парастос ће се обавити у 10 сати, на Старом православном гробљу.
У болу и мислима његови најмилији:
супруга ЈЕЛА, синови ЗОРАН
и ТОМИСЛАВ с породицама
и сестра НАДА с породицом
(2/202000)

Остале су дивне успомене, бескрајна љубав и
чежња за тобом.

Протекло време не зауставља ни нашу љубав,
ни наше сећање на Тебе.

Мама МУЦИ, сестра
ИЛУШ, зет ДУШКО
и сестрићи ИВАН,
КРИСТИНА и ЕСТЕР

Тетка ЖАНА и ИЛОНА
с породицом

(26/202046)

(25/202046)

10. августа је четрдесет
дана од изненадне смрти мог драгог деде

Прошле су две године откад није с нама наш вољени

8. августа 2015, у 10 сати, даваћемо шестомесечни помен нашем вољеном

ДУШАН

МИОДРАГ РЕПОВИЋ

МИЛЕ ПОПОВ

ДУШКО

11. VII 2013 – 11. VII 2015.

ВУКОСАВА ВУКИЦА
БАЛЕВИЋ

1937–2012.
Поводом трогодишњице упокојења казујемо слово за незаборав нашој драгој Вукици.
Сестри којој је судбина целог живота доделила тегобан пут.
Одабрала је здравство да би помогла себи
равнима и незбринутим породицама.
Очекивајући срећу, постала је самохрана
мајка, али је својим осећајем одговорности остала разборита и цењена.
Памти се њена честитост и доброта.
Мекано срце, али сломљена душа.
Брат с породицом

АПРО

1963–1982.

МИЈИЋ

Бол и туга за тобом не престају.
Заувек у срцима.
Твоји најмилији

Супруга ЈЕЛЕНА, синови ДЕЈАН и ВЛАДИМИР
с породицама и сестра СТАНКА с породицом.

(39/200299)

(60/202201)

1939–2015.
Кроз мисли моје, лепо
корачаш.
Присутан
увек, као најсилнија,
сјајна звезда.

Помен пола године од
смрти

Сећање на 18 година без
тебе

Унук – исто ДУШАН
МИЈИЋ

8. августа 2015. навршава се годину дана од
смрти нашег

Сећање на вољеног брата

(98/202310)

(20/202026)

Навршава се годину дана откако није с нама
наш

СЕЋАЊЕ

Драга

ЂОРЂА
ГОРДАНА
НЕСТОРОВСКА
3. XI 1959 – 7. II 2015.

МИЉАНА

МИЛАНА

МИРЧЕТИЋ

КОВАЧЕВИЋ

Његови најмилији

2004–2015.
Док је нас, живеће и сећање на тебе.
Син ЈОВАН и снаја
ЉИЉАНА с породицом

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Твоји: тетка ЈЕЛИЦА,
теча ДОЦКО, ДЕЈАН
и ДАРКО

Отишла си и за собом
оставила велику тугу,
празнину и бол. Увек
ћеш бити у нашим срцима. Нека те анђели
чувају!
Твоја мајка МИЛИЈА
и ћерка БИЉАНА
с породицом

(71/202227)

(70/202226)

(36/202096)

(95/202303)

СЕЋАЊЕ
Године пролазе, а бол и
туга остају

СЕЋАЊЕ
5. августа навршавају се
две године од смрти

АНЂЕЛКО
САВКОВ

ДОЈЧИНОВИЋ

БРАНКО
ЉОТИЋ БАНЕ

ВЕРА

1997–2015.
2013–2015.
С љубављу чувамо успомену на вас, нека вас анђели чувају!
Син ЗОРАН, снаја БИЉАНА и унуци МАРИЈА и НИКОЛА
(61/202207)

ДОЈЧИНОВИЋ

ТОМИСЛАВ

ВЕРА

1997–2015.
2013–2015.
Дани и године пролазе, а туга за вама је све већа.
Ћерка ЉИЉАНА, зет МИЛЕ и унуци НЕБОЈША и СВЕТЛАНА
(62/202207)

ЂУРА КЕРИЋ

РАТКА
ВАСИЋА

Волимо те и у срцу чувамо.
Супруга СТАНКА
с децом

С љубављу
и поштовањем син
ГОРАН, снаја МАРИНА
и унуке МАРИЈА
и ВИОЛЕТА

(85/202273)

(129/202410)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и читуља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

2002–2015.

ПАВЛОВИЋА

Кад успомене боле, време није лек, сећање на
тебе биће заувек.
Твоји најмилији

Чувамо те од заборава.
МИРА и ОЛИВЕРА

Много нам недостајеш.
Твоје сестре КАЈА
и ДУЦА с породицама

(15/202017)

(35/202090)

(17/202020)

7. августа четрдесет тешких дана пролази у великој тузи и празнини

СЕЋАЊЕ

РАДОСАВ
ИГЊАТОВИЋ

ТОМИСЛАВ

СТОЈАКОВА

НЕМАЊЕ

ЂОША

РАДОСАВ
ИГЊАТОВИЋ

ДОЈЧИНОВИЋ

Сећање на искреног
пријатеља
од АНЕ КРЧАДИНАЦ
с породицом

1942–2015.
Супруга ОЛИВЕРА
и ћерке БИЉАНА
и СВЕТЛАНА с породицом

(69/202221)

(104/202338)

24. X 1933 – 8. VIII 1992.
С љубављу и тугом
породица
(99/202320)

СЕЋАЊЕ

РАДОСАВ
ИГЊАТОВИЋ
Увек ћемо те се сећати.
Породица ПАУНОВИЋ
(112/202363)

ЈОЦА ЋОСИЋ
1975–2015.
С љубављу и поштовањем ћерка БЕБА с породицом
(28/202056)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Четвртак, 6. август 2015.

Прошло је шест месеци откад нас је напустио наш
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У суботу, 8. августа, у 12 сати, на гробљу
Котеж, обележавамо годишњи помен нашем драгом

Др РАТОМИР МАТИЈЕВИЋ

ПАВЛУ БРАЈАНОСКОМ

лекар интерниста-кардиолог

Захвални на свему што си чинио за нас
твоји: супруга ДУШАНКА,
ћерка БИЉАНА, син ДАВОР, унуци
ОГЊЕН и СТРАХИЊА, снаја ГОРДАНА,
браћа и сестре с породицама

С љубављу и неизмерном тугом чувамо те у нашим срцима.
Породица
(22/202033)

Годишњи помен нашем драгом

8. августа навршавају се три године откако нема наше вољене

(8/202008)

12. августа се навршава пет година откако није с
нама

ЈЕЛИЦЕ КОРОЛИЈЕ

БОГОМИР
Заувек твоји МИЛЕ и ГОРАН

АЛЕКСИЋ

НИКОЛИ ПЕТРОВИЋУ
даваћемо у суботу, 8. августа 2015, у 10.30, на
Старом православном гробљу.
С љубављу ћерке НАДА и ДУБРАВКА
с породицама
(53/202156)

Тринаест је година прошло од твог одласка, мајко

(32/202075)

2013.
Време пролази, а бол и
туга вечно су с нама.
Твоји: СЕКА, НАТАША,
ВЕСНА и ИВАНА
с породицама

МИЛЕВА ГОЛУБОВИЋ
Супруг ЗДРАВКО, синови ЂУРАЂ и МИЛАН,
снаје БИЉАНА и БРАНКА и унучад ВЛАДИМИР
и МИЛИЦА

(16/202018)

9. августа 2015. навршава се пет година откако
није с нама наш отац и супруг

(12/202013)

8. августа навршава се пет тужних година од
смрти нашег

Сећање на

ЈОВАН ПОПОВ

СРЂАНА

ЦВЕТА БУРСАЋ

НИКОЛЕ МИШКОВИЋА

9. VIII 2002 – 9. VIII 2015.

1955–2010.

Достојан сваког поштовања и сећања. Остајеш
трајно у нашем незабораву, захвални што си био
наш.
Твоји најмилији

МАРИЛОВИЋА

(21/202028)

2013–2015.

Увек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји: отац АЛЕКСАНДАР, син ДЕЈАН,
ћерка ЈЕЛЕНА с породицом и брат ДУШАН
с породицом

Вечно ћеш нам недостајати.
Твоји најмилији

(42/201121)

(34/202090)

(23/202036)

IN MEMORIAM

ПОМЕН

СЕЋАЊЕ

Никада те нећемо заборавити.
ВС „Зооцентар”

СЕЋАЊЕ

12. августа 2015, у 11 сати, даваћемо четрдесетодневни помен нашем
вољеном супругу и оцу

СЕЋАЊЕ
Прошле су три године
откад си отишла од нас
заувек. Увек ћеш остати
у нашим мислима, сећању и срцима

DANIEL BALOGH
14. VIII 2005 – 14. VIII 2015.
С љубављу и поштовањем чувамо успомену на
тебе.

МИЛАН

ЉУБИША

ЉУБОДРАГ

ЋИРИЋ

СТЕФАНОВИЋ

АКСЕНТИЈЕВИЋ

1985–2015.
професор

ЧАРЛИ

Супруга ЉУБИЦА, синови АТИЛА и ДАНИЕЛ
и ћерка ЕНИКЕ
(43/202123)

ДРАГАНУ
ПРШИ

ВИОЛЕТА и МАРИЈА

У суботу је годину дана
откако ниси с нама.
Твој брат с породицом

8. VIII 2012 – 8. VIII 2015.
Увек ћемо те се сећати
и волети, као што си волео ти нас.
Твоји најмилији

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Супруга МАРИНА
и ћерка ЗОРАНА

(18/202022)

(52/202154)

(46/202146)

(24/202040)

ОЛГА
МИЛУТИНОВИЋ
4. VIII 2012 – 4. VIII 2015.
Породице
МИЛУТИНОВИЋ
и ЋИРКОВИЋ

,ПАНЧЕВАЦ

телефон:
013/301-150

10. августа, у 10 сати, на
Новом гробљу, дајем
четрдесетодневни помен мојој мами

(9/202009)

СЕЋАЊЕ

8. августа навршава се седам година откако није с нама

БРАШОВАН

МИЛЕНИ
МИРОСЛАВ МОМЧИЛОВИЋ
ЛЕПОСАВА КОВАЧЕВИЋ
РАКИЛА
1991.

МИЛАН
1995.
Њихови најмилији
(45/202138)

МУРГУЉ

Мајко, много нам недостајеш.
Заувек у срцима твоје деце.

У петак, 7. августа, у 11 сати, на Католичком гробљу,
даваћемо четрдесетодневни помен нашем вољеном.
Тугује за тобом твоја фамилија

24. V 1932 – 1. VII 2015.
Кћи ОЛГА

(29/202063)

(19/202023)

(1/201577)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Четвртак, 6. август 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА
РОЂЕНИ

Пише: Талида talida.kv@gmail.com, 063/636-053

Добили ћерку
2. јула: Милицу – Мира и Зоран Јанић; 3. јула: Магдалену – Тијана Брадић Бркић и Александар Бркић; 11. јула: Ина – Ана Божић и Александар
Милачић; 12. јула: Александру – Бојана и Дарко Димитријевски; 15. јула:
Милу – Татјана и Дејан Андрејевић; 16. јула: Мину – Александра и Милош
Терзић, Еву – Жаклина Динић и Дејан Николић; 17. јула: Лару – Јелена и
Владимир Петровић; 19. јула: Илдико – Марија и Чаба Фехер; 20. јула: Калину – Јелена и Мирослав Крстић, Хану – Александра и Марјан Стојковић;
23. јула: Ему – Наташа Сабо и Младен Кашлер.

(23. 10 – 21. 11)

ВЕНЧАНИ
25. јула: Ермина Мирковић и Александар Златановић, Јулија Балаћ и Дејан Дакић, Тијана Глигоријевић и Дарко Лазаревић, Кристина Жига и Жарко Лазаревић, Славица Станковић и Драгољуб Косорић, Бранка Зељковић
и Јован Радмановић, Марија Тошић и Драган Славковић, Ивана Максимов
и Дејан Белча; 26. јула: Маријана Јанков и Александар Тркуља; 30. јула:
Дејана Савић и Мирослав Гавриловић.

УМРЛИ
24. јула: Илинка Томић – 1954, Славко Бадрић – 1933, Бранислав Русић –
1955; 25. јула: Зора Лазин, Меланија Думитров – 1937, Иван Видовић –
1942, Марија Гргић – 1931, Грујо Илић – 1938; 26. јула: Миле Ромчевић –
1938, Ружица Цакић – 1937; 27. јула: Љубомор Опачић – 1946, Надежда
Миливојевић – 1936, Ливија Дражилов – 1928, Југослав Алимпић – 1973;
28. јула: Драган Стајић – 1963, Виду Стоја – 1944, Милан Панајотовић –
1951, Слободан Мутавџић – 1947, Раденко Јосиповић – 1955; 29. јула: Ђорђе Кочић – 1928, Зорица Стаменковић – 1990.
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Ваша тврдоглавост и нервоза

превише обавеза, јер вам се може догодити да уђете у сукоб са
укућанима или претпостављенима. Нервоза с посла преносиће
се и на ситуацију у кући.

могу вам направити много компликација. Пустите свој разум,
узмите одмор и склоните се да
не направите још више грешака.
Манипулација другим људима
може вам се обити о главу.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Контакти које будете направили

Ја у клин, ти у плочу! То вас нај-

у овом периоду обезбедиће вам
добар посао, финансије и напредовање. Близанци рођени у другој декади могу очекивати унапређење. Мање љубавне турбуленције.

боље описује ове седмице. Примирите се мало и пре него што
проговорите, размислите о томе
шта ћете рећи. Новац вам пристиже, али будите опрезни приликом улагања. Добро се распитајте пре тога.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Несаница је само последица

Ово је период у коме полако по-

емотивних трзавица које сте проживљавали последњих дана.
Опустите се, све је то пролазно.
Праве љубави све преброде.
Усредсредите се на посао, чека
вас добитак.

чињу да вам се отварају сва врата. Направите добру селекцију од
обиља информација које будете
примили и обавезно преспавајте,
па реагујте. Љубав је у ваздуху.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Узбудљива седмица на свим

Провокације колега, надређе-

пољима. Пословне понуде ће се
ређати једна за другом, само немојте превише да се расплинете.
Ако вам је до некога стало, покажите му то неком ситницом.

них, подређених и пријатеља
обележиће ову седмицу. Да је
ћутање злато, уверићете се ових
дана. Право је време да почнете
да живите с прошлошћу, а не у
прошлости.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

13

14

Још само мало се стрпите и пред
вама се отвара поље финансија,
лепих пословних догађаја и љубавних сусрета. Ако размишљате
о кредиту, сачекајте до 11. августа. Без обзира на то да ли сте
сами или у вези, уживаћете највише у сопственом друштву.

15

16

СУДОКУ

Слогови: ДЕ, И, ИС, ЈА, ЈАН, ЈУМ, КА, КРИ, ЛА, ЛАЦ, ЛИ, МА,
ЊЕ, ПЛА, ПЛИ, ПРЕ, РИ, РИ, РИ, РИ, СА, ТА, ТА, ТЕ, ТИ, ТИ, ЧА.

Судоку је загонетка новијег датума, настала у Јапану, као занимљива игра бројевима.
Пред вама је табела коју треба попунити бројевима, али тако да сваки ред, свака колона и сваки унутрашњи квадрат 3
х 3 садрже бројеве од 1 до 9.
Напомињемо да бројеви не смеју да се понављају ни у реду,
ни у колони, ни у унутрашњем квадратићу.

Неочекивани трошкови у кући
просто ће прогутати све што зарадите ове седмице, али то искористите на најбољи начин, па реновирајте све што морате или сте
некада планирали. Чувајте се
авантура, болеће.

АНАГРАМИ

6

СПИКЕРКА РТС-а

НАПЛАТИЋЕ
НИВО
БЕЛОРУСКА ТЕНИСЕРКА
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Немојте преузимати на себе

8

МАГИЧНИ ЛИК 6 х 10

5

нутно најпаметније да урадите.
Партнер почиње да вас замара,
а ви нисте спремни да останете
сами. Немојте слушати туђе савете, одлуку донесите слушајући
своје срце.

Шкорпија

У свако поље приложеног лика уписује се по један слог
тражене речи.
ВОДОРАВНО: 1. држављанка земље чији је главни град Беч, 5.
држава у Африци, 6. висинска тачка, 7. наливперо, 9. одбојност,
несимпатичност (стр.), 11. планина у западном делу Србије, 12.
поставка, тврдња (стр.), 14. река у Пољској, притока Одре, 16.
остајати иза некога у кретању.
УСПРАВНО: 1. име спринтера Болдона, 2. примити некога у
госте, 3. име писца Веселиновића, 4. град на Сицилији, 8.
грађевинска алатка, 9. стилска фигура заснована на повезивању
двају супротних појмова, 10. окрутна владавина, 13. рђав, лош,
15. часови.

4

Нисте најсигурнији шта је тре-

(21. 4 – 20. 5)

1

3

Имате пуне руке посла, гомилу
обавеза и непланиране издатке,
али ваша снага и креативност помоћи ће вам да их с лакоћом и
некако у ходу решавате. Много
страсних тренутака је пред вама,
без обзира на то да ли сте сами
или заузети.

Бик

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ

2

(23. 9 – 22. 10)

3. јула: Теодора – Сања и Иштван Алмаши, Николу – Драгана и Зоран Вељановски; 6. јула: Војина – Јелена и Зоран Попов, Радишу – Ресимије и Милан
Трмчић; 13. јула: Лазара – Јована и Борис Крстић; 14. јула: Данијела – Даринка и Синиша Марков, Луку – Биљана и Слободан Петковић; 16. јула: Луку
– Милица и Никола Рошу, Андрију – Љиљана и Далибор Петровић; 17. јула:
Ђурађа – Ивана и Дарко Кајалић, Рељу – Дара Стефанов и Марко Тодоровић;
22. јула: Александра – Невена Николић и Игор Ђорђевић; 25. јула: Уроша –
Маријана и Александар Малетин; 26. јула: Давида – Сања и Ненад Гргић.

Припрема: Момир Пауновић

1

Вага

(21. 3 – 20. 4)

Добили сина

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. нераскидиво повезивање, 2.
особа која врши исплату, 3. болница за губавце (стр.), 4. мерило
за процењивање нечега, 5. писци који исмевају негативне појаве, 6. житељка државе на Апенинском полуострву.
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ОЈАКА,
ЗАКИВА РИТЕРН

3

САКРИЈ ДЕЦИ!
РЕШЕЊА – Укрштени слогови: Аустријанка, Того, кота,
стило, ни, антипатија, ти, Тара, теза, Ниса, заостајати.
Магични лик 6 х 10: преплитање, исплатилац, маладерија,
критеријум, сатиричари, Италијанка. Анаграми: Ивона
Пантелић, Викторија Азаренка, дискреција. Судоку:
367428591, 589731462, 214695738, 123854679, 746319825,
958276314, 432187956, 675942183, 891563247.

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 09-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Дежурне апотеке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-100
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00
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ДЕЛИБЛАТСКА ПЕШЧАРА – ОАЗА МИРА

СМИРАЈ ДАНА У БАНАТСКОЈ САВАНИ
Долово има велико богатство
које се огледа кроз мноштво
активних удружења, манифестација, три сеоска храма...
Али посебно је важно то што
се његов атар наслања на Делиблатску пешчару, својеврсну оазу мира, погодну за бег
од вруће свакодневице.
У мноштву доловачких манифестација, од којих неке трају
и неколико деценија, своје
место однедавно заузима и
тек завршено друго дружење у
природи под називом „У смирај дана”. Та акција се одвијала од 28. до 31. јула у Долову и
на Леанци у Делиблатској пешчари. Организатор дружења
је био Бојан Војнов, који је након бројних едукација које је
у протеклим годинама наменио малишанима, приредио
вишедневно дружење у природи. Несебичну помоћ је добио од Дома културе Долово,
Туристичке
организације
Панчева и МЗ Долово.
Едукација о екологији одржана је 28. јула у доловачкој
културној установи, уз гостепредаваче Виолету Јованов
Пештанац и Маријуса Олђу.

грамом. Облаци који су се тог
дана надвили над равницом
претили су, али нису успели
да спутају организаторе у намери да шетњом кроз Пешчару прикажу све њене чари.
Група од педесетак љубитеља
природе окупила се код Цркве
Светог Василија Острошког на
Леанци, где их је локални свештеник поздравио и испричао
кратак историјат насеља. Након тога се кренуло у шетњу
дугу шест километара путевима и стазама Пешчаре.
Деца су могла да виде трагове мањих и већих дивљих
животиња и да уживају у ваздуху, који, према монито-

Окупљени су путем видео-бима видели лепе крајолике из
Пешчаре, а већ сутрадан, 29.
јула, могли су да их виде и
уживо. Тог дана је одржана
својеврсна тура бициклима до
Леанке, уз обилазак Цркве
Светог Василија Острошког и
домаћинства Војнов.
Трећи дан дружења био је
резервисан за малишане који

су учествовали у радионици
„Чувари природе и традиције”. Група од петнаестак школараца прошетала је стазама
којима пролазе дивље свиње и
срне, успут се упознајући с
флором и фауном, пре свега у
виду ситних инсеката и разних биљки, а неке лековите
биљке су могли и да уберу. Након тога су били у непосред-

Зауставивши се поред рушевине старог бунара, Бојан
Војнов, који је овој тури био
и водич, обратио се присутнима с репликом из филма
„Ко то тамо пева”: „Поручили су Крстићи да им се покварио аутобус...”, алудирајући на сцену из поменутог
филма која је снимана баш
на тој локацији. Учесници
манифестације су могли да
виде и аутентична места на
којима су снимани филмови
„Бој на Косову”, „Варљиво
лето ’68”, „Свето место” и
многи други.
На крају, у домаћинству
Војнов, уз културно-уметнич-

ном контакту са стадом коза и
оваца Мирчета Брзована, а
могли су и да виде и чују како
се од свежег млека праве сир
и остали млечни производи.
Малишани су, такође, сакупљали смеће које су несавесни
посетиоци оставили за собом.
Завршни дан манифестације – петак, 31. јул, био је најмасовнији и најбогатији проДобродошлица у домаћинство Војнов
рингу, има сличне карактеристике као неки много виши врхови, попут оних на
Златибору. Да је било сунца,
окупљени би уживали и у
златној боји борова, али ни
зеленкасте нијансе нису биле
ништа мање занимљиве.

ки програм, фолклорни ансамбл и женску певачку групу
Дома културе из Долова, као и
ђаконије које су приредиле
„Доловке”, винари и медари,
окупљени су могли да уживају
свим чулима.
Н. Радоњин

У БАНАТСКОМ НОВОМ СЕЛУ

Спој природе и традиције

Mото-журка за
незаборав

Чувари традиције

У СУБОТУ, У СТАРЧЕВУ

ИЛИНДЕН У КАЧАРЕВУ

Гастро-етно фестивал
„Злајин меморијал”

Још један дан
за памћење

Традиционална манифестација Гастро-етно фестивал
„Злајин меморијал”, који се
одржава у оквиру старчевачких „Дана дружења”, а у организацији кафане „Ђерам” из
места надомак нашега града,
ове године биће на програму у
суботу, 8. августа.
Тога дана ће се окупити најбољи кулинари са ових простора који ће се надметати у
справљању паприкаша. Поред
тога, биће организована и изложба вина, меда и народних
рукотворина, коју ће приредити удружења „Орфелин” и
„Панонке”, као и старчевачки
пчелари, а све посетиоце ће
угостити чланице КУД-а
„Неолит”. Најмлађи ће моћи
да се опробају и у јахању, јер

ће на овом фестивалу бити и
чланови старчевачке ергеле
Вранац, а љубитељи старих
аутомобила моћи ће да виде и
олдтајмере...
Такмичење у кувању паприкаша почиње у 11 сати, организатор је обезбедио вредне
робне награде, мајице за све
учеснике, као и пехаре за најбоље. Пријаве за надметање се
могу извршити до 7. августа
на телефон 063/300-564 или
лично у кафани „Ђерам”, у
Старчеву, у Улици Панчевачки пут 112.
Гастро-етно фестивал „Злајин меморијал” је једна од
најатрактивнијих манифестација у оквиру „Дана дружења”. Не треба је пропустити.
Ј. Ф.

На платоу испред Месне заједнице Качарево у суботу, 1.
августа, одржана је традиционална, девета прослава Илиндена.
Пригодним речима окупљеним грађанима обратили су се
Љубица Дојчиновска, председник Удружења Македонаца „Вардар” из Качарева, Борче Величковски, председник
Националног савета македонске мањине у Србији, Ристо

Фики. Веома атрактиван био
је и наступ гитарског дуа који
су чинили млади и талентовани Борис Николић и Мирослав Мишљанов.
Посебан „зачин” читавом
програму дале су легенде
естраде и македонске музике:
дует Селимова–Желчески, који је својим једночасовним
концертом одушевио многобројну публику. Њихов наступ
се спонтано претворио у оп-

Манчев, европски посланик
за македонску дијаспору, и
Марија Јевић, директорка Дома културе Качарево.
У богатом културно-уметничком програму учествовали
су гајдаши Аца Ристовски и
Жарко Маркоски, а на тапану
их је пратио Игор Вијачевски

штенародно весеље.
Добри и успешни домаћини
прославе су, као и ранијих година, били ансамбл „Тоше
Проески”, Удружење „Вардар”
из Качарева, Национални савет македонске мањине у Србији, МЗ Качарево и Дом културе Качарево.
З. Т. П.

Шеста мото-журка с нестрпљењем се ишчекивала у Банатском Новом Селу и одржана је, на задовољство свих, како је и најављено, у суботу, 1.
августа. Сви су знали добро
познати пут до бетонског терена иза Дома културе, где је
традиционално добар провод
на мото-журци и овог пута реализован без ометања у облику временских или било каквих других непогода. И ово
дешавање је одржано у духу
прославе 250 година од оснивања Банатског Новог Села.
Од 18 сати почели су да
пристижу први бајкери, а било их је из разних градова и
места – Беле Цркве, Панчева,
Вршца, Београда, Црепаје...
Уз звуке мотора, који су одјекивали центром села, тихо се
крчкао домаћи пасуљ, чија је
дегустација убрзо почела у доброј атмосфери и незаборавном дружењу старих и нових
пријатеља.
С мраком се ближио почетак музичког програма и повећавао број посетилаца, за које
је и ове године улаз био бесплатан, а пиће се продавало
по повољним ценама. Одли-

чан увод у журку био је наступ
бенда „Трећа смена” из Београда, на чијем је репертоару
било и страних и добро познатих домаћих рок хитова. У жестоком ритму је наставио
„Д’Фрижидерс” из Панчева,
што је додатно загрејало атмосферу, а свирку је „зачинила” четворочлана екипа бенда
„Mad Red” из Београда, уз одличну размену енергије с публиком.
И на овогодишњој мото-журци у Новом Селу доминирао је велики плакат с паролама: „Стави кацигу, смањи гас,
спаси себи живот!” и „На два
точка са четворо очију!”, што
су уједно поруке организатора
мото-журке – љубитеља мотоцикала из Банатског Новог
Села – свим власницима двоточкаша.
Журка је имала хуманитарни карактер, тако да ће прикупљени новац бити поклоњен
појединцима којима је најпотребнији или употребљен за
неку активност у селу, о чему
ће накнадно бити одлучено.
М. Ј.
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НАШ ГОСТ: МАРКО РАДАКОВИЋ, ММА БОРАЦ

С КАТЕДРЕ „МАШИНЦА” У ЛОВ НА ГЛАВЕ
Наш суграђанин
први ММА
репрезентативац
Србије у категорији
до 84 кг
Седам узастопних
победа у октагону

БАЛКАНСКИ ШАМПИОНАТ У АТЛЕТИЦИ

НОВИ УСПЕХ
ЗОРАНЕ БАРЈАКТАРOВИЋ
У Румунији је прошлог викенда одржано Првенство
Балкана у атлетици за сениоре. Због изузетно богатог
наградног фонда на овом
шампионату су учествовали
најбољи атлетски асови с нашег полуострва.
Као члан репрезентације
Србије на овом значајном
такмичењу се надметала и
атлетичарка Динама Зорана
Барјактарoвић. Она је наступила у штафети 4 х 100 ме-

тара и заједно са својим другарицама освојила бронзану
медаљу, с временом од 45,76
секунди. Тако је наша штафета још једном потврдила
да је веома близу олимпијске норме и да је остварење
тог сна достижно.
Зорана Барјактарoвић је
успешно представљала свој
град и земљу, а челници АК-а
Динамо захваљују свима који
су допринели да Зорана постигне ове изузетне резултате.

ТУРНИР У СТОНОМ ФУДБАЛУ

ТРОФЕЈ ОТИШАО У ОБРЕНОВАЦ

Традиционално, у оквиру
старчевачких „Дана дружења”, прошлог викенда је,
седму годину заредом, одржан турнир у стоном фудбалу. Позиву Милоша Ђорђевића, нашег суграђанина и
председника
Федерације
стоног фудбала Србије, одазвало се девет врхунских
екипа, које су још једном исказале своје мајсторије у
овом, све популарнијем
спорту.
Прво место, без изгубљене
партије, освојили су Горан
Стевковић и Зоран Биберовић, чланови клуба Елефант
из Обреновца. Они су у финалу савладали још један

сјајан пар, праве мајсторе
овог спорта, оца и сина –
Мићу и Мирка Трнинића из
Жабља, а бронзаним медаљама су се окитили Стеван
Фесовић и Предраг Радић,
такође из Обреновца. Четврто место је овог пута припало панчевачком тандему који су чинили Милош Ђорђевић и Дејан Максимовић.
Стони фудбал је тако још
једном окупио велики број
знатижељника, а већ у октобру у Панчеву ће бити одржан и Балкан куп, на коме
ће снаге одмерити репрезентације Словеније, Хрватске и
Србије. Биће то прави спектакл!

Рвање, кик-бокс, џудо, тајландски бокс, све врсте борења, бокс, жестока кондициона
припрема, психолошка стабилност, факултетско образовање... Све то мора да савлада,
да научи и да „садржи” у себи
један ММА борац. Наравно,
ако жели да буде успешан.
Најбољи. Ако жели да буде први ММА репрезентативац Србије у категорији до 84 кг, двоструки аматерски шампион
наше земље, професионални
борац са скором од три победе
из три меча, апсолвент на Машинском факултету у Београду – ако жели да буде Марко
Радаковић, човек стена или,
како су га широм Европе прозвали, „ловац на главе”. Наш
суграђанин. Из Маргите.
Марко је још као клинац показивао склоности ка борилачким вештинама. Освајао је медаље у џуду, имао је чак и један
професионални меч у кик-боксу, који је, наравно, добио, и то
нокаутом у трећој рунди. ММА
тренира од 2010. године. И одличан је, нема шта! Овај, све
популарнији спорт тренира у
београдској Црвеној звезди.
– Иза мене и мојих успеха је
мој клуб, са Александром Радосављевићем и Иваном Ђорђевићем на челу. Наравно, ту је
и кондициони тренер Игор Крстић, али и наша „Српска
Спарта”, коју предводе Зоран
Рајачић и Зоран Ставревски.
Велику захвалност дугујем и
Рвачком клубу Железничар из
Београда, јер тамо вежбам можда најважнији сегмент ММА
борби – почео је Марко причу
за „Панчевац”.
Од 2011. године Радаковић
није претрпео ниједан пораз.
Везао је чак седам победа, а
од марта је тријумфовао чак
три пута. Најпре је то постигао у Словачкој, па у Панчеву,
а прошлог викенда је у Будви,
у још једном професионалном мечу, добио и одличног
борца из Диселдорфа.
– Задовољан сам својим напретком, али знам да морам
још више и јаче да тренирам.
Свака припрема за меч траје
од шест до осам недеља. Тада
радимо на стицању кондиције
и снаге, вежбамо све врсте борења. Понедељком и петком је

на програму рвање, уторак је
резервисан за тајландски бокс,
среда је слободна, четвртком је
увек ММА, а суботом спаринг
дуели. Е, тада све пршти. Али
тако мора, то је једини пут ка
успеху. У последњој недељи
пре званичног мерења, пред
меч, не једем угљене хидрате,
тада иде „пуњење” водом. У сауни дан пред дуел регулишем
килажу. Сауна „извуче” течност из тела, онолико колико је
потребно. Али организам се
брзо опоравља. За све те „ситнице”, исхрану, јеловник, задужен је мој кондициони тренер
Игор Крстић. Он је мајстор
свог посла. Њему се
верује без резерве. Ноћ пред
борбу је посебна прича.
Не спавам,
тек
мало
дремнем, вртим могући
сценарио ме-

ча у
глави... А
онда се
догоди
неки
преокрет у
самом
октагону, као недавно у Будви. Цела
тактика се промени
у само једној секунди. Немац, на пример, никада није
обарао, гледао сам
га, анализирао, а

против мене – одмах у ноге.
Успео сам да се извучем и да га
савладам – „премотава” наш
саговорник сећања из последње борбе.
Марко Радаковић је комплетан борац. Добро зна рвање, јако удара, има солидна
бацања, одлично се сналази у
партеру...
– Другачије не умем. Другачије и не може. ММА је комплексан спорт, захтева све.
Чак и ако се деси да ривал буде бољи, не посустајем. Никада не бих прекинуо меч због
удараца, боже мој, ту је судија
па нека одлучи. Ипак, када су
гушења и полуге у питању, онда бих „тапкао” по поду ринга. Јесам борац, имам срце,
али нисам луд. Засад све тече по плану. Напредујем.
Податак да су моје борбе
три последња пута проглашаване за мечеве вечери
даје ми за право да верујем да сам на правом путу. Велике
заслуге за моје
успехе имају и
моји саборци:
Александар
Илић, Васо Бакочевић, Дарко
Стошић, Стефан Медучић,
Никола Хасановић, Срђан
Секулић
и
остали борци –
не заборавља
Марко да истакне
своје
другове.
Упоредо са
спортском каријером наш
суграђанин
разбија све табуе о ММА
борцима. Апсолвент је на
Машинском

факултету у Београду и ни по
коју цену не намерава да запостави студије. Истовремено
је основао и свој клуб – ММА
академију Панчево.
– Сувише је обавеза испред
мене, мало сам застао са учењем, али иако је машински
факултет заиста тежак, нећу
одустати. Иде некако, уклапам
обавезе. Пре четири године
сам основао клуб у коме сада
тренира много перспективних
бораца, међу којима је и мој
брат Милан Радаковић, двоструки вицешампион Србије у
Ц-класи. Тренирамо на Тесли,
изнад кинеске робне куће,
уторком и четвртком од 20 и
суботом од 17 сати. Полако али
сигурно стасавају нови шампиони – додао је Радаковић.
Пред Марком су велики планови, али и нови изазови. До
краја године му предстоји још
неколико великих искушења.
– У плану су мечеви у Словачкој, Новом Саду и Црној
Гори. Такође, у септембру у
Румунији, као члан прве репрезентације Србије, надметаћу се на Европском првенству.
Жеља ми је да потпишем уговор с KSW-ом, пољском ММА
организацијом која је можда
најбоља у Европи, али полако,
има времена. Наравно, најбољи ММА се ради у Америци и
Русији, али тамо је овај спорт
много развијенији него код
нас. Тамо су борци истински
хероји нације. На крају бих
искористио прилику да захвалим својим пријатељима који
ми финансијски помажу, јер
знате како је у Србији данас.
То су компанија „Big Iron Muscle”, „Виктори опрема” и ауто-перионица „Зоки 87” – завршава наш саговорник.
Марко Радаковић у октагону – „ловац на главе”, а у амфитеатру – врло добар студент. Пријатељ. Ма, људина!

СТАРТОВАЛА И ОДБОЈКА 013

ТЕРЕТАНА, ТРЕНИНЗИ И ЖУРКА...
Девојке које тренирају у Одбојци 013 окупиле су се у понедељак, 3. августа, на СЦ-у
„Младост” и тако започеле
припреме за предстојећу сезону.
Спортски директор клуба
Иван Радивојевић предводиће
и први тим, а остали тренери
ће бити задужени за млађе категорије. Током лета су стигла
и играчка појачања. Тако ће у
новој сезони дрес Одбојке 013
носити и Александра Гаић,
која је дошла из ковинског
Радничког, Анђела Лађевић
(прешла из вршаког Баната) и
Светлана Ћирилов, доскорашња играчица Динама.

Страну припремио

Александар
Живковић

– Тренираћемо у свом граду, на Спортском центру
„Младост”, а посебно је важно
то што смо купили теретану, у
којој ће наше одбојкашице
максимално да вежбају.

Те справе моћи ће да користе и други спортски колективи у Панчеву, јер желимо да
изађемо у сусрет колегама кад
год будемо били у могућности.
Почетак нове сезоне обележи-

ћемо и једном великом журком – рекао је Иван Крговић,
алфа и омега Одбојке 013.
Од 15. септембра у оквиру
тог спортског колектива стартује и Фер-плеј лига клуба.
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ИЗБОРНА СКУПШТИНА СПОРТСКОГ САВЕЗА

СТОНОТЕНИСЕРИ ЗАПОЧЕЛИ РАД

ДАРКО ЈОВИЧИЋ – ЈЕДНОГЛАСНО

СТАБИЛНОСТ КЛУБА
У ПРВОМ ПЛАНУ

Први човек
панчевачког спорта
добио још један мандат
За јединог кандидата
гласало 95 делегата
Изборна скупштина Спортског савеза Панчева одржана
је у петак, 31. јула, у великој
сали Градске управе. У присуству 98 делегата (право гласа
имало 95) свих осам тачака
дневног реда усвојено је једногласно, што само потврђује
да је Спортски савез нашега
града добро радио, а да целокупан панчевачки спорт одолева свим искушењима у овим
тешким временима.
После усвајања извештаја о
раду Спортског савеза за период од 2011. до 2015. године,
као и финансијског извештаја
и извештаја Надзорног одбора, приступило се најважнијој
тачки дневног реда – избору
новог председника и чланова
Управног одбора. Дарко Јовичић је био једини кандидат за
место првог човека Спортског

Марјановић, Новица Анђеловски, Иван Миливојевић,
Зоран Рајачић, Иван Крговић, Жикица Милосављевић,
Владимир Ристић и Зорица
Ранковић. Трочлани Надзорни одбор Спортског савеза

савеза, а предложило га је 28
удружења и клубова.
Синхронизованим дизањем листића за гласање сви
делегати су једногласно дали
подршку Дарку Јовичићу за
нови мандат, а потом су се
сложили и с његовим избором чланова Управног одбора. Тако ће, поред Дарка Јовичића, тај орган чинити и:
Љубомир Станишић, Предраг Стојадинов, Славица

сачињавају Тихомир Макитан, Георге Помана и Божидар Проле.
– Спортски савез Панчева
је и у претходном периоду
стабилно функционисао, а ја
овом приликом захваљујем
свима што су ми указали поверење. Урадили смо много
тога, али нећемо стати. Настављамо да се, кроз конструктивне дијалоге с представницима власти, боримо за

спорт. Заједно с досадашњим
члановима Управног одбора
смо много тога урадили на
побољшању инфраструктуре у
граду. Решили смо проблем у
вези са зградом Спортског савеза, реновирали смо велику
салу и остале просторије, а
управо се одвијају и радови у
подрумском простору. Наш
рачуноводствени сервис, којим се поносимо, ударнички
је радио у корист клубова, а
посебно сам задовољан што
смо успоставили добру комуникацију с градским ресором
за спорт. Хала спортова се користи у складу с распоредом,
решили смо питање теретане
у овом објекту, а између осталог почели смо да дугорочније решавамо стање у панчевачком фудбалу. Пре свега захваљујем челницима Динама,
који су потписали папир којим се стадион враћа граду. То
је био први корак ка побољшању стања у овом спорту.
Као што функционишу кошарка, рукомет и одбојка, тако ће функционисати и најважнија споредна ствар на свету. Фудбалски клубови ће користити градску инфраструктуру под истим условима као

и колективи из осталих спортова – рекао је Јовичић.
Незаобилазна тема је био и
градски буџет намењен спортским колективима.
– Не постоји град у Србији с
толико добрих резултата, у толиком броју различитих
спортских дисциплина. Мислим да ће бити велика грешка ако се буде тражио начин
да се поједине гране фаворизују. Без великих ломова и неправди у Панчеву је немогуће
прогласити спортске приоритете. Као заједници, веома нам
је битна и масовност, јер ми
смо средина која има потребу
за натпросечним бављењем
спортом и рекреацијом. Сигуран сам да ћемо успети. Оптимиста сам, то ми за право даје
и подршка коју сам добио на
скупштини – додао је први човек Спортског савеза Панчева.
На крају је Дарко Јовичић
апеловао на све делегате да се
активније укључе у израду
стратегије о спорту и још једном подсетио да је добра, директна комуникација између
клубова и Спортског савеза једини пут ка решавању евентуалних проблема.
А. Живковић

ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО ЗА МЛАДЕ У УБРЗАНОМ ШАХУ

Иако стони тенис не спада у
групу атрактивних спортова
и не привлачи пажњу већег
броја људи, та активност у
нашем граду и те како има
поклонике. СТК Панчево је
већ годинама носилац популарног пингпонга у Панчеву,
а жеља свих у клубу да још
више омасове тај спорт не
јењава.
Зато и не чуди напор Милутина Томовића, првог човека те дружине, да се што
више младих укључи у ову
лепу спортску причу. СТК
Панчево прошле сезоне није
успео да се пласира у Прву
лигу иако је стигао до квалификација, али су стонотенисери оставили позитиван
утисак. У ново првенство
Панчевци улазе с промењеним тимом.
– Отишли су Зоран Каракашевић и Милија Чабрило,

биће да се клуб у потпуности
стабилизује. Сада не јуримо
пласман у виши ранг, али
ако се укаже прилика за тако
нешто, покушаћемо да је искористимо – јасан је Милутин Томовић, алфа и омега
спортског колектива из нашег града.
Сазнали смо да у исто време припреме пред наредно
првенство започињу и девојке које наступају за СТК
Панчево. Требало би да наредна сезона буде боља од
претходне, а оптимизам
челника клуба заснива се на
доласку сјајне Мионе Гајић,
која је донедавно играла за
београдску Црвену звезду. Уз
њу тим ће чинити и Николина Стојић и Вера Пејчић,
још увек јуниорке.
Деца од шест до дванаест
година која би волела да се
баве овим спортом могу се

а у наредном периоду ћемо
рачунати на Немању Марића, Душана Кушића, Јожефа
Млекова, Слободана Ристовског, Николу Лалића и Слободана Станојевића. Почињемо окупљање почетком
августа, а циљ у новој сезони

учланити у Школу стоног тениса коју организује СТК
Панчево. Заинтересовани
треба да дођу у просторије
КУД-а „Петефи Шандор” у
Улици цара Лазара 19, почев
од 3. августа, сваког радног
дана у 19 сати.
С. Д.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

НОВИ ПЕХАР ЗА ПАНЧЕВAЧКЕ
КАЈАКАШЕ

МАРКО ШЕСТИ НА СТАРОМ КОНТИНЕНТУ
У Новом Саду је прошлог викенда одржано петнаесто
Европско првенство за младе
у убрзаном шаху. Надметало
се преко 200 најбољих младих
играча из 23 земље са Старог
континента, који су били подељени у неколико старосних
категорија.
Наш суграђанин Марко
Милановић, званични првак
Србије до осам година у редовном шаху и вицешампион
у убрзаном шаху, заузео је шесто место на овом такмичењу.
Марка је од првог места делио
један поен, а од бронзане медаље свега пола поена, што му
је одузето судијском омашком. Наиме, у одлучујућем

колу његов ривал из Румуније
је неколико пута поновио потез, а по шаховским правилима, већ након трећег узастоп-

ног понављања партија се проглашава ремијем. Судија то
није учинио, Марко је потом
(после шестог или седмог по-

нављања потеза ривала) повукао други потез, што је искусни Румун искористио да добије партију, чиме је Марку
измакао пехар за треће место.
Будући да се Марко такмичио с годину дана старијима
од себе, постигао је одличан
резултат и стекао велико искуство, које ће му бити потребно пред предстојеће
европско и светско првенство
у редовном шаху. Та такмичења се одржавају у септембру и
октобру ове године, трају по
дванаест дана, а Марко ће на
њима учествовати као првак
Србије и члан кадетске репрезентације наше земље.
А. Ж.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ГАЂАЊУ МАЛОКАЛИБАРСКИМ ОРУЖЈЕМ

Кајакашка регата „Академац 2015” одржана је прошлог викенда на дунавском
кеју у Београду. Као и претходних година, укупни победник је понео прелазни
пехар, а чланови Кајаккану клуба Панчево већ четврти пут су освајачи тог
трофеја.

ПИШТОЉАШИ СРЕБРНИ, ПЕШИЋУ БРОНЗА
На Првенству Србије у гађању из ватреног оружја по Апрограму, које је одржано
прошлог викенда у Новом Саду, наступило је пет стрелаца
СД-а „Панчево 1813”.
Екипа панчевачких пиштољаша у саставу Јовица Бубало, Дејан Рилак и Јован Павлица освојила је сребрну медаљу, а Дејан Пешић је заслужио бронзано одличје у гађању из малокалибарске пушке

у дисциплини тростав. Он је у
основном мечу био други, с
1.168 кругова, остварио је
лични рекорд, а по трећи пут
је потврдио и статус стрелца
међународног разреда.
Тијана Коларик је заузела
четврто место, али пошто је
и она била друга у основном
мечу, остварила је и статус
стрелца међународног разреда.
А. Ж.

Медаље су освојили: Немања Вујић, Марија Љубобратовић (две), Кристијан Ђерфи,
Иван Крстић (три), Антоније
Теофиловић, Лука Станчевски
(две), Данило Лековић, Страхиња Савков, Филип Глишић,
Марија Кривокућа, Данило
Лековић (две), Алекса Левнајић и Стефан Лековић (две).

ШАХОВСКИ КУТАК
Fegon
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Це7)
Избор Р. Радојевић
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Наградни конкурс
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...

Уметност Панчеваца
Београђанима су некада панчевачки возачи били синоним за лоше управљаче возилима на моторни погон.
Та клетва нас је дуго пратила и то никако да се промени.
А свако ко покуша да прошета уским пролазима између зграда у нашој вароши видеће да то није тачно.
Панчевачки возачи су заправо прави уметници у дисциплини
паркирања на малом простору и на забрањеном месту.

Умеће Београђана
Код куће, на српском мору је најлепше!
Драган Миловановић, Улица 7. јула 90

Драгане, Татјана,
Алекса, честитамо!

Путовање у Херцег Нови, с Вуком увек забава!
Татјана Мирковић, Жарка Зрењанина 61,
Банатско Ново Село

Од првог октобарског
броја „Панчевац” ће стизати
на вашу адресу.
Редакција

Своје умеће у паркирању овдашњи возачи демонстрирају у свако доба и на сваком месту.
У томе их не могу спречити ни саобраћајни знаци, ни паркинг-зоне, ни гужва у прометним улицама.
Мада, ако се мало боље осмотре таблице које смо ми због „политичке коректности” на фотографијама замрљали, приметиће се
да то уопште и нису Панчевци.
Већ буљуци Београђана.

Арахнофобија возача

Желимо да са свим Панчевцима поделимо лепе тренутке с летовања у Грчкој, на острву Тасос. -:)
Алекса Ракоњац, Милутина Бојића 1/9

Да и панчевачки пешаци коња за трку имају, говори ова наша
фотографија.
Само што се наш коњ не зове коњ, него паук.
То је, у принципу и по генетском коду, врло слична, а у ствари
много опаснија живуљка.
У Србији смо на разне коње сви већ одавно навикли, а од паука зазиремо, па то ти је.
И месецима кукамо када нас ухвати у мрежу.

Н. Стоилковић З. Спремо

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?
Јелена Шијачић,
одбојкашица:
– Тренутно сам у Панчеву и уживам на распусту с другарицама.
Ускоро ћу с родитељима у Хрватску код баке.
Она живи у Ђакову и
веома се радујем том
сусрету.

Драгана Барбу,
будући
кореограф:
– Почетком августа одлазим у бању Врујци.
Док се то не деси, долазим у Градски парк,
где се играм с другарицама. Лепо ми је на
распусту и уживам у
лету.

Ана Милошевић,
хористкиња:
– Могу рећи да је занимљиво током лета. На
распусту сам и време
користим играјући се с
друштвом. Била сам и
на Дунаву, а ускоро ми у
посету стиже стриц с
Кипра, па ћу остатак лета провести и с њим.
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