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Разум превладао, постигнут компромис међу учесницима

» страна 7

Закупљено преко 7.600
хектара углавном
по почетним ценама

Село

Панчевци показали да
су вешти преговарачи
и рационални људи
Лицитација државне пољопривредне земље по овогодишњем програму
окончана је у петак, 5. августа. Када
се подвуче линија испод читавог поступка, може се рећи да је све протекло у најбољем реду, јер је од понуђених 9.048 хектара излицитирано
7.689 хектара њива. Уколико овако
остане, држава би могла да инкасира
више од 1,7 милиона евра, од чега би
Панчеву припало око 680.000 евра.
Просечна постигнута вредност једног хектара је близу 230 евра, што је
десетак одсто више од почетне цене.
Ово потврђује чињеницу коју нико
од учесника лицитације није крио, а
то је да су се сви заинтересовани мали, велики и средњи произвођачи
успешно договорили о расподели
ораница како би свако добио по нешто. Спољни утисак је да је све протекло глатко и да су сви релативно
задовољни, мада је у позадини саме
лицитације било доста борбе, надмудривања, „показивања мишића” и
кредитног задуживања.
Ова лицитација је специфична по
томе што је први пут после дужег
времена спроведена у законском
року и што није било лимита за закуп земље. Из друге чињенице проистекло је одступање од устаљене
праксе да велики „играчи” своје
исто тако велике апетите задовољава ју ан га жо ва њем ми нор них га здинстава да за њихов рачун закупљују десетине хектара.

Осим тога, мањи ратари морали су
овог пута да покажу спретност у преговорима с великима, али и да запрете спремношћу на сурову борбу за
оранице по цену пословања с губицима како би одбранили своје право на
место под сунцем. Неки од њих су
морали да узму скупе краткорочне
кредите како би финансирали учешће на лицитацији. Сада стрепе, јер
им враћање позајмице зависи од рода и цене кукуруза и сунцокрета.

Споља посматрано и у односу на
вишегодишњу праксу у Панчеву, све
је протекло неуобичајено глатко и
мирно. Можда се не може рећи да су
сви произвођачи потпуно остварили
своје амбиције, али компромис увек
значи већу корист него штету.
Последња два дана лицитације издате су парцеле у Глогоњу, Омољици,
Панчеву и Старчеву. Глогоњска је завршена за рекордних шест минута, а у
случају Омољице то је трајало нешто
дуже због већих површина у том атару и већег броја пријављених ратара.

На констатацију новинара да очигледно има довољно државне земље
за све учеснике кад су успели да се
договоре, Душан Радановић, власник
компаније „Еко Мабер”, рекао је да
би ратари с обзиром на механизацију којом располажу могли да обрађују и веће површине, али да је паметним људима лако да се договоре, док
они други морају да плате.
– Цео живот је као два овна на брвну. Када се паметно ради, онда се је-

дан мало склони да онај други прође
и нико не падне у воду. Не да велики
нису спремни да узму сву земљу, него сви треба да живе. Ми живимо заједно у Омољици, стално се виђамо,
деца нам се друже. Нисмо ђаволи да
би нам стално било мало. Уступак и
мало господства није наодмет. Сад
само да буду добре летина и цена –
изјавио је Радановић.
Слично је било и у панчевачком
атару. „Алмекс” је појединачно закупио највеће површине земље, али је
остало довољно и за појединачна га-

здинства. Међу њима је највише њива излицитирао Миодраг Раданов.
– Сви разумеју да се у пољопривреди више не ради с много профита
због ниских цена производа и да нема смисла лицитирањем терати инате на туђу и сопствену штету. Можемо да се инатимо, али тако нећемо
ништа зарадити и зато је било боље
направити договор и поделу како би
се задовољили бар минимални интереси и да се земља закупи по цени
која ће омогућити неку зараду. У почетку је било тешко усагласити све те
интересе, али како се ближио дан лицитације, постајало је све лакше, јер
су људи све више увиђали шта је најбоље решење – оценио је Раданов.
Само је међу Старчевцима било
мало варница, што и није било неочекивано. Како су нам објаснили неки од пољопривредника из тог села,
већина је постигла договор о подели
земље, али је једно породично газдинство показало амбицију да узме
више од других. Због тога је током
лицитације за панчевачки атар настала расправа међу Старчевцима у
сали, па их је комисија послала у
ходник испред сале Скупштине да не
ометају рад. Након дужег усаглашавања ипак је све утаначено на мање-више задовољавајући начин. Старчевац Дејан Шкулић рекао је да је задовољан што је, и поред несугласица
које су постојале, постигнут договор.
– Мислим да је земља рационално
подељена и да је свако добио по нешто. Било је тешко и напорно постићи
договор, али је пресудило то што се
никоме не би исплатило да је дошло
до лицитирања, јер би то био чист
инат без икакве зараде. Свако од нас
добио је по нешто и од доњег и од горњег терена у Старчеву – изјавио је
Шкулић.
» Наставак на страни 4
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Смисао
Прошле године отприлике у ово време на овом месту изашао је овај текстић:
„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.”
Мислите ли да је данас нешто другачије? Јесте, када су односи сличних у питању, све је много горе!

When you were here before,
couldn’t look in your eyes.
You’re just like an angel,
Your skin makes me cry.
You float like a feather,
in a beautiful world.
I wish I was special,
You’re so fucking special!
But I’m a creep, I’m a weirdo,
What the hell am I doing here?
I don’t belong here.
I don’t care if it hurts,
I want to have control
I want a perfect body,
I want a perfect soul.
I want you to notice when I’m not around.

ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

***
Потписани је „шетач”: релативно често колегама каже да иде да се прошета у моментима када му затреба инспирација за писање текста. Ове
среде, сунце је још било високо, задесио се у Градском парку. Пар, у двадесетим годинама, седео је на клупи и страствено се љубио. Деловали су
као да су сами на свету. Били су сами. Поред ње је стајао мобилни телефон из кога је, гласно, излазила позната мелодија. Позната, али опет... О
којој нумери се ради? Један више него карактеристичан стих развејао је
све дилеме: „Creep”, „Radiohead”.
You’re so fucking special!
I wish I was special
But I’m a creep, I’m a weirdo,
What the hell am I doing here?
I don’t belong here.
She’s running out again,
She’s running out,
run, run, run, run!
Whatever makes you happy,
whatever you want.
You’re so fucking special,
I wish I was special.
But I’m a creep, I’m a weirdo,
What the hell am I doing here?
I don’t belong here.

Aко немате поред себе особу којој бисте ово отпевали, обавезно је потражите. Aко је имате, а „заборавни” сте, сетите се колико вам је била важна у време док сте покушавали да је уловите да вам не побегне. Поистоветите се с тим осећајем и не дајте ту особу никоме: тако што ћете се
променити, постати бољи, насмејанији, обзирнији, смиренији.
Заборавите, барем накратко, на проблеме с парама. Кога брига ко је
премијер! Што је важно шта ради прва дама!?
Једини битни су они које волите. Па, ако заслужите да и они вас воле,
онда сте „специјални”, онда живот има смисла...

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Новак
непобедив
Емотивном реакцијом после пораза
од аргентинског тенисера Дел Потра
Новак Ђоковић је показао да није велики само кад побеђује противнике,
него и када губи.

Из реченице коју је кроз сузе изговорио пред камерама: „Извињавам
се свима које сам разочарао”, види
се да највећи спортиста кога је Србија икада имала води рачуна о томе
да је на овим просторима много
оних што воле спорт, гледају преносе утакмица и иду на њих, и искрено
се радују свакој победи и медаљи коју наши спортисти освоје. За такве
заљубљенике у спорт вреди се борити и изгарати на терену.
Нажалост, за многе друге наше
спортисте не би се могло рећи да
осећају одговорност према онима
који их гледају. Довољно је само сетити се наших фудбалских клубова и
репрезентације. Поред њихових пораза и лоших резултата које последњих година постижу, подједнако су
за критику и њихове слабе игре, неефикасност, пасивност, недостатак
храбрости и превелико респектовање сваког, па и најслабијег противника на терену.
Недостатак одговорности према
онима што их гледају и за њих навијају показали су и неки наши спортисти који су ових дана на Олимпијским играма у Бразилу.

Пре почетка тог догађаја у нашим
медијима се најављивало да ћемо
освојити „најмање десет, а можда
чак и четрнаест или петнаест медаља” и постићи неупоредиво већи
успех него на Олимпијским играма у
Лондону.
Иако је било неких који су упозоравали да су таква очекивања
претерана и преурањена, те да ће
се и дру ги уче сни ци нај ве ћег
спортског догађаја на свету жестоко борити за медаље, мало ко се на
то обазирао.
После прве половине Олимпијских игара и даље чекамо да неко од
наших спортиста освоји злато, сребро или бронзу. Неуверљиво звуче
оправдања оних који су разочарали
својим пласманима. Олимпијске
игре су врхунац у каријери сваког
спортисте и догађај за који се припрема и подиже форма четири године. Због тога се прави борци за медаље на њима такмиче до последњег
атома снаге и „остављају срце” на терену. Они који се на Олимпијским
играма не понашају тако, не заслужују пажњу.
М. Г.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО
•
•
•
•
•
•

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Заједничким трком ка хуманом циљу.
У Народној башти, у суботу увече
Снимио Владимир Ђурђевић

Зоран Т. Поповић

Црногорац је генетски модификован Србин.
Кум је врх у подземљу.
Наша Народна скупштина најбоље функционише
кад је распуштена.
Оженио се ради папира. Папир трпи све!
Кренули смо у ЕУ. Идемо мечки на рупу.
Демократија је на врхунцу. Ово су њени последњи трзаји.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ТЕШКО ОНИМА ЧИЈА ЈЕ ДЕВИЗА: ЛАКО ЋЕМО!
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НЕПРИЈАТАН ДОГАЂАЈ О КОМЕ СЕ ПРИЧА

ВЕЛИКИ УСПЕХ НАШЕГ СУГРАЂАНИНА

У ТРИ ДЕЧЈА ВРТИЋА ОТКРИВЕНЕ
БАКТЕРИЈЕ У ВОДИ

Илија Серафимовић
првак света

Чим резултати
поновљених анализа
у „Лептирићу” и
„Бамбију” буду
позитивни, они
ће опет прорадити
Родитељи чија деца
иду у те вртиће
огорчени
Поводом појаве бактерија у
води у три дечја вртића у граду („Лептирић” и „Бамби”),
директор ЈКП-а „Водовод и
канализација” Александар Радуловић изјавио је да без обзира на то што се десило, вода
може да се пије без страха, јер
водовод није загађен.
Он је нагласио да су присуство бактерија у вртићима и
њихова недавна појава у води
узетој за испитивање на једној
чесми у граду инциденти и додао да је до њих дошло због
тога што летње врућине погодују ширењу бактерија.
– Када смо добили резултате анализа воде у тим вртићима за јул, показало се да у
њој има тра го ва бак те ри ја
стафилококе и ешерихије коли. С обзиром на то да су они
били затворени због распуста, обавестили смо руководство „Дечје радости” да у њима треба да се испере мрежа
пре него што буду отворени.
Понудили смо да им помогнемо у томе, јер су они за такав посао нестручни. За несрећу, због годишњих одмора
је у „Дечјој радости”, по свему судећи, направљен превид. Вртићи су поново прора-

Ко је направио пропуст?
дили, иако је санитарна инспекторка обавестила руководство „Дечје радости” да се
пре тога мора урадити испирање мреже и анализа воде.
Када су вртићи почели да раде, санитарна инспекторка је
дала хитан налог руководству

БИ ЋЕ РЕ ШЕН И ПРО БЛЕМ У ГЛО ГО ЊУ
Директор „Водовода” је одговорио и на новинарско питање
о загађењу воде на еко-чесми у Глогоњу.
– Када је реч о Глогоњу, могу рећи да је завршена јавна
набавка за фирму која ће бити ангажована на изградњи водовода у том месту. Отварају се понуде које су приспеле и
следеће недеље ћемо знати ко је од оних који су се јавили
добио право да уговори изградњу водовода за Глогоњ и Јабуку. За десетак дана ће бити потписани уговори и 1. септембра ће почети радови. Када они буду завршени, надам
се да ће проблем с водом за пиће у Глогоњу дефинитивно
бити решен – најавио је Радуловић.

„Дечје радости” да их затвори, да се уради дезинфекција
мреже и да родитељи не доводе децу све док резултати
не буду поново позитивни.
Онда су се они из „Дечје радо сти” обра ти ли на ма. Ми
смо извршили дезинфекцију
и сада чекамо да од Завода за
јавно здравље добијемо резул та те ко ји су по зи тив ни.
Чим се то деси, вртићи ће
опет прорадити – нагласио је
Радуловић.
Поводом овог случаја редакција „Панчевца” је добила имејл
који су послале три наше суграђанке чија деца иду у вртиће у
којима су откривене бактерије.
Оне су питале због чега нико од њих нити других родитеља није обавештен да је вода
неисправна.
„Нико од нас који свакодневно поверавамо тој установи децу на бригу и чување није

знао да је вода била неисправна. Па не доносимо ми њима
књиге на чување, него децу,
мала бића која не могу сама да
брину о себи и зависе од других људи. На нашу велику жалост, они очигледно не схватају шта им је основна делатност. Због тога желимо да резултати поновљених анализа
буду објављени. Хоћемо да
знамо због којих бактерија је
вода била загађена и да ли су
наша деца добила неку од њих.
Да би се то утврдило, када се
деца врате у матичне вртиће,
руководство ’Дечје радости’
мора да организује узимање
брисева и урина од свих. То је
неопходно, јер одговорност за
здравље деце у овом случају
сноси ’Дечја радост’, а не родитељи”, пише између осталог у
имејлу који су нам послале
огорчене суграђанке.
М. Глигорић

Београд је од 30. јула до 6.
августа био домаћин педесет
деветог Конгреса светске федерације за шаховску композицију и четрдесетог Светског првенства у решавању
шаховских проблема. У хотелу „Метропол” окупило се
преко 200 учесника са свих
континената, а ради популаризације ове шаховске дисциплине код младих први
пут су организована такмичења у решавању и композицији шаховских проблема за
јуниоре до осамнаест година.
Наш дванаестогодишњи
суграђанин Илија Серафимовић на најбољи начин је
искористио прилику да наступи у елитном друштву.
После освајања петог места у
брзом решавању двопотезних проблема Илија је заблистао у својим омиљеним
дисциплинама. На турниру у
компоновању помоћних матова освојио је шампионску
титулу, испред представника
Русије и Азербејџана, али
ништа мање није вредно ни
друго место, одмах иза представника Русије, у компоновању матова у два потеза.
На скупу најбољих проблемиста додељују се признања за такмичења на светском нивоу која су одржана у
периоду између два конгреса. Младом Серафимовићу
су тако уручени пехар и
златна медаља за прво место

освојено на Светском симултаном решавачком такмичењу у категорији играча до
дванаест година, одржаном
крајем јануара, као и пехар
за тријумф на Отвореном
првенству Израела у решавању шаховских проблема у јуниорској конкуренцији, који
је одржан почетком јуна.

Илија ће своје прво учешће на Светском првенству
памтити и по томе што је
упознао најбоље светске проблемисте и остварио контакте с бројним младим заљубљеницима у шаховску композицију. Прилику за ново
дружење имаће крајем године у Новом Саду, на Европском кадетском првенству у
решавању шаховских проблема.
A. Ж.

ЗАВРШЕНО ЈОШ ЈЕДНО МЕРЕЊЕ
ЧИСТОЋЕ РЕКА И ЈЕЗЕРА

Тамиш опет за купање
Према резултатима најновијих мерења која су ових дана
обавили стручњаци Завода за
јавно здравље, дозвољено је
купање у Панчеву, Јабуци и
Глогоњу (у Тамишу), на Белој
стени (лево и десно од шпица) и на језеру у Качареву.
Не препоручује се купање
на Поњавици (у Омољици и
Банатском Брестовцу) и у
Иванову.
Секретаријат за заштиту
животне средине саопштио
је да је најновије мерење чистоће површинских вода и
узимање узорака из река и

јона и суспендованих материја, због чега она спада у
најлошију, пету категорију.
Подсећамо, пре две недеље смо објавили упозорење
др Радмиле Јовановић, начелнице Центра за хигијену
и хуману екологију у Заводу
за јавно здравље.
Она је апеловала на све
људе који током летњих врућина воле да се освежавају
на рекама и језерима да
прате у локалним медијима
информације о томе да ли је
на тим местима дозвољено
купање.

ПОЗИВ ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ

Бесплатан камп на Чардаку
Канцеларија за младе Града
Панчева подсећа све заинтересоване средњошколце који похађају први или други разред, а
живе на територији Панчева,
да је позив за пријаву учешћа у
Рекреативно-едукативном кампу „Друштво у природи” отворен до понедељка, 15. августа.
Овај камп, који Канцеларија
за младе организује шести пут,

обухвата предавања, радионице и активности на отвореном,
посвећене темама које се тичу
живота младих у локалној заједници. Са средњошколцима
ће радити предавачи из цивилног и јавног сектора с дугогодишњим искуством у овим
областима. Камп ће бити одржан од 26. до 31. августа, у
Школско-рекреативном цен-

тру Чардак у Делиблатској пешчари, а комплетно учешће у
кампу, с превозом, смештајем
и оброцима, обезбеђује организатор.
Пријављивање се врши слањем попуњеног формулара на
имејл kancelarijazamlade@pancevo.rs, с назнаком „Пријава за
учешће у Рекреативно-едукативном кампу ДРУШТВО У

ПРИРОДИ 2016”, до понедељка, 15. августа. Формулар за
пријављивање може се преузети са интернет презентације
Града Панчева www.pancevo.rs,
а додатне информације могу се
добити у Канцеларији за младе, путем телефона 308-907 и
064/86-62-415, или имејла
kancelarijazamlade@pancevo.rs
Д. К.
Ништа без Тамиша

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОРЕЗУ НА ИМОВИНУ

Доспева трећа рата
Дужници упозорени
на обавезе
Секретаријат за пореску администрацију Панчева подсетио
је обвезнике пореза на имовину који не воде пословне књиге да 15. августа доспева трећа
рата ове обавезе за 2016. годину и навео да је у току достава
уплатница са обрачунатим износом. Скренута је пажња да
се благовременим плаћањем

пореза избегава обрачунавање
и наплата камате, те покретање прекршајног поступка.
Сви који су до 4. јула поднели захтев да плате порески дуг
на рате како би стекли право
на отпис целокупне камате, а
још увек нису добили решење
о томе, не треба да плате износ наведен на уплатници, јер
он представља њихов целокупан износ дуга за порез на
имовину на дан 15. августа

2016. године. Уместо тога, они
треба да уплате износ треће
рате овогодишњег пореза наведен у пореском решењу за
2016. годину.
Секретаријат је дужнике који су добили решење о остваривању права плаћања заосталих обавеза на рате подсетио
да су обавезни да измирују месечне рате до датума наведеног у решењу, те да до 15. августа плате текуће обавезе

овогодишњег пореза на имовину.
На уплатницама које ће добити дужници пореза на имовину који нису поднели захтев
за плаћање на рате наведен је
износ који чине трећа рата овогодишњег пореза и главница
дуга увећана за камату. Ови обвезници могу још увек да поднесу захтев за плаћање дуга на
рате, али уз отпис половине обрачунате камате.
Д. В.

језера завршено прошле недеље.
Том приликом је установљено да купање у Тамишу
није ризично по здравље иако је вода у тој реци у трећој
категорији. Испитивање је
показало да се то може рећи
и за Дунав.
Најлошији резултат био је
онај после испитивања воде
на купалиштима Поњавице у
Омољици и Брестовцу, као и
у Иванову. Утврђено је да на
тим местима никако није дозвољено купање зато што у
води има нитрита, амонијум

Објаснила је да у неким
рекама и језерима има хемикалија које не могу битно
да утичу на здравље и не могу да га угрозе, па купање у
њима не оставља никакве
последице уколико се човек
истушира кад изађе из воде.
С друге стране, има хемијских параметара који се не
могу неутралисати туширањем, па они који игноришу
препоруке стручњака о томе
да ли је неко место за купање или није, улазе у воду на
сопствену одговорност.
М. Г.
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ВАЖНА ИНИЦИЈАТИВА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ

НАСТАВЉА СЕ АКЦИЈА ПРОТИВ УЗУРПАТОРА

Спојити сва комунална
предузећа у једно

СТИЖУ КОМБАЈНИ ПКБ-а

Градска власт у Панчеву намерава да сва јавна комунална предузећа у граду и
селима споји у једну целину.
Александар Стевановић,
члан Градског већа Панчева
задужен за стамбено-комуналне послове, изјавио је да
би јединствено јавно комунално предузеће много боље и економски рационалније пословало и у већој мери било у служби грађана.
– Шта би подразумевале
те уштеде? Сада у сваком од
шест градских јавних комуналних предузећа имамо гомилу идентичних јавних набавки. На пример, сва та
предузећа су до сада посебно спроводила јавне набавке
за бензин, мобилне телефоне и јавно обезбеђење. Када
би се све оне спојиле у једну,
за обједињено јавно комунално предузеће, сигурно
бисмо постигли уштеду и
нижу цену и све би било економски рационалније. С
друге стране, свако од шест
јавних комуналних предузећа у граду има по један надзорни одбор, директора,
службу за јавне набавке,
правну службу, а „Водовод”,
„Хигијена” и „Грејање” имају своје службе наплате.
Спајањем свих јавних комуналних предузећа у граду
ове три службе за наплату
биле би обједињење. Тако

бисмо изашли у сусрет запосленим грађанима који су се
често жалили како имају
проблема с плаћањем комуналија јер не могу да ускладе своје радно време с радним временом наплатних
служби – истакао је Стевановић.
Он је рекао и да циљ идеје о спајању свих јавних комуналних предузећа у једно
није отпуштање вишка радника, већ жеља градске власти да пружа квалитетније и
јевтиније услуге грађанима.
Према његовим речима,
биће задржани сви они који
су сада запослени у јавним
комуналним предузећима, с
тим што ће бити промењена
систематизација њихових
радних места.
Стевановић је додао да је
опредељење градске власти
у Панчеву и да приватни капитал уђе у јавни сектор.
Као пример је навео могућност да нека приватна фирма постигне споразум с локалном влашћу о улагању
новца у „Хигијенин” центар
за рециклажу.
Подсећамо, сва јавна комунална предузећа у граду
су до 1993. године била обједињена у једно, које се звало
„Стандард”, а затим је оно
подељено на осам различитих целина.
М. Г.

КОНЦЕПТ

Жао јој што одлази
из „Лазе”
Жао ми је што напуштам клинику „Лаза Лазаревић” јер
веома волим тај посао, али уједно се и радујем уласку у
Владу јер свака позиција изискује нову енергију.
(Славица Ђукић Дејановић, министарка без портфеља у
новој Влади Србије)
***
Нова Влада Србије имаће као једини циљ одбрану рејтинга Александра Вучића, а њен састав показује да ће
грађани и даље живети све лошије.
(Бојан Пајтић, председник Демократске странке)
***
Шта је смислила „демократска” опозиција за последње
четири године сем да се цепа да би се неуспешно уједињавала пред изборе? Да ли је смислила било какву активност, идеју, предлог, било шта релевантно? Шта су
смислили опозициони лидери, сем да своје грешке, неспособности и заблуде стално пребацују на другог?
(Небојша Крстић, саветник Бориса Тадића у време док је
он био председник Србије)
***
Нова влада је представа која неће
имати никакву будућност, осим да
Александру Вучићу обезбеди што
бољу почетну позицију за кандидовање на председничким изборима.
(Из саопштења Покрета „Доста је било”)
***
Пајтић своје фрустрације лечи нападима на Вучића. Он
му је крив за све иако има натполовичну подршку.
(Александар Вулин, министар у Влади Србије)

Републичка
инспекција утврдила
где је највећи број
бесправно заузетих
њива
Паралелно са издавањем државне земље у закуп за наредну производну сезону теку
припреме локалне власти за
санкционисање бесправног
коришћења истих тих површина заузетих током претходне јесени и пролећа. Градоначелник Саша Павлов је у петак, 5. августа, одржао састанак са свим градским службама
и функционерима укљученим
у овај процес. На састанку су
били и представници државних органа надлежних за
спровођење одређених мера
на сузбијању ове појаве.
Једна од најбитнијих вести с
тим у вези с почетка ове недеље јесте да се на други јавни
позив Градске управе Панчева
за прикупљање понуда за скидање усева са узурпираних
њива јавила и ПКБ корпорација. Ово је важно због тога
што то предузеће има одговарајућу механизацију способну
да за кратко време обави жетву на великим површинама,
па је панчевачка власт добила
врло јак адут у овој игри „лопова и жандара”.
Друга важна чињеница је да
је на захтев Зорице Репац, чланице Градског већа задужене
за пољопривреду, Инспекторат
Министарства пољопривреде у
Панчево послао појачање од
троје инспектора чији је посао
да установе које њиве се бесправно користе. Чланица Већа
је за „Панчевац” изјавила да су
они уз помоћ запослених у

надлежном градском секретаријату, пољочувара и геодета
већ идентификовали највећи
део тих површина.
– Настављамо спровођење
скупштинске одлуке о скидању усева. Важно је да смо
установили како су на већини
тих парцела сунцокрет и кукуруз, што значи да имамо времена да спроведемо све планиране законске мере. Институт „Тамиш” нам је дао оцену
да ће сунцокрет почети да сазрева после 20. августа, а кукуруз од 5. септембра, у зависности од група зрења које су
посејане. Ми ћемо то пратити
стално, како бисмо могли на
време да ангажујемо механизацију – рекла је Зорица Репац.
Додала је да су се досад на
оглас за скидање усева јавили
један приватни комбајнер из
Панчева и предузеће ПКБ.

Упркос томе ових дана ће бити објављен још по један јавни
позив за скидање и складиштење усева. Наша саговорница је објаснила како је жеља
власти да се тај посао обави
што рационалније и ефикасније са што више учесника,
јер ће тако бити потребно најмање времена да се усеви скину, а и трошкови ангажоване
механизације и транспорта
летине биће најнижи.
– Уколико идентификујемо
узурпаторе, употребићемо законску могућност да им понудимо вансудско поравнање по
троструком износу највише
излицитиране цене у јужном
Банату. То их, међутим, неће
спасти добијања пасивног статуса, односно трогодишње забране учешћа на лицитацијама за државну земљу. Морам
признати да нас збуњује то
одакле им смелост да се не

одазову ни на један наш досадашњи позив да се пријаве.
Ако тако остане, ми ћемо
предузети законске кораке да
продајом тих усева наплатимо
штету коју су узурпатори покушали да начине држави.
Показаћемо одлучност у томе
– изјавила је Зорица Репац.
Оценила је како је добро то
што панчевачка власт досад
није предузела ниједну исхитрену акцију и што је све што
ради у складу са одговарајућим правним нормама. У то
спада и допис упућен месним
заједницама у којем су наведене узурпиране површине
које је пронашла Пољопривредна инспекција, уз молбу
да месне заједнице то упореде
са својим подацима и евентуално дају информације о неким променама у вези с правним статусом тих њива.
Д. Вукашиновић

РЕАГОВАЊЕ НА ТЕКСТ „ЧЕКАЈУЋИ РЕКОНСТРУКЦИЈУ”, „ПАНЧЕВАЦ” БРОЈ 4673

У ЛСВ-у не постоје непознанице
Лига социјалдемократа Војводине овом приликом реагује на
предметни текст, јер се у њему
наводе поједини ставови наше
странке који, најблаже речено,
немају везе с реалношћу.
Наиме, Лига је одмах након
избора најавила да у граду
Панчеву остаје јака и доследна опозиција каква је, и то једина, до тог момента и била.
При свом ставу остајемо све
време, без икаквог размишљања до краја мандата. Ни у једном моменту нисмо најављивали могуће разговоре са
СНС-ом, нити бисмо се одазвали на исте. Није нам јасно
до кад ће трајати и да ли ће

икад престати те приче да смо
ми виђени у власти с напредњацима и пре и сад после избора и то се некако баш нама
увек спочитава, јединима који
нису „шуровали” с њима.
Не знамо како уопште реч
„непознаница” може да се нађе
у тексту једног недељника када
сваки новинар има тачно недељу дана да сваку информацију
провери пре него што је напише. Свакако да је могао да
уследи макар телефонски позив нама како би се сазнао већ,
по нашем мишљењу, познат
став ЛСВ-а по овом питању. Да
разјаснимо за све грађане – у
редовима Лиге нема никаквих

притисака, нити са врха, нити
са дна, нема „балансирања”,
одлуке доносимо самостално
као аутономни део странке, и
то онако како мислимо да ћемо се најбоље борити за интересе Панчева. Нисмо прелетали, нисмо се продавали као
сви, нисмо се нудили, нити
смо звали. ЛСВ је опозиција
градској власти, али никад неће бити опозиција грађанима и
грађанкама Панчева. То да ли
неко очекује умекшавање става
нас лигаша, то је њихов проблем, ево ми из Лиге поручујемо да нема никаквог другачијег става од оштре и увек конструктивне опозиције.

Све што је наведено у спорном тексту, а има везе с Лигом, слободно можемо да кажемо да је нетачно и нема никакве везе с нашим ставовима.
Можемо само констатовати да
је овакво писање, паушално,
на нивоу аматеризма, необјективно или, ако је нешто друго
посреди, онда дефинитивно
злонамерно уперено према
нашој организацији како би се
урушавао кредибилитет нашег
рада у Панчеву, према члановима странке, симпатизерима
и присталицама.
Владан Кељевић, портпарол
ГрО ЛСВ-а Панчево

ОКОНЧАНА ЛИЦИТАЦИЈА ДРЖАВНЕ ЗЕМЉЕ

Разум превладао,
постигнут компромис међу учесницима
» Наставак са стране 1
Неки други учесници ове расправе, међутим, тврде како
чланови амбициозног старчевачког удружења јесу одустали
од закупа планираних површина, али су заузврат узели
бољу земљу. Исти извори наводе и да је спречена намера
једне овдашње пољопривредне компаније да преко двојице
посредника из Старчева дође
до земље, али су заузврат
предложили да они намире ту
компанију.
Ако је све ово тачно, а чини
се да јесте, онда то значи како
су панчевачки пољопривредници, или бар један број њих,
овладали одређеним преговарачким и дипломатским вештинама заснованим на рационалности и интересу, а не на

похлепи и инату. У том случају они ће једног дана од ратара
прерасти у пословне људе.
Свакако је овом лицитацијом
најзадовољнија локална власт.
Предраг Живковић, председник комисије за давање земље у
закуп и заменик градоначелника Панчева, рекао је како је добро то што су скоро све површине излицитиране.
– Могу оценити да смо задовољни. Било је занимљивих
надметања, нарочито у Банатском Новом Селу, где је лицитирано далеко изнад почетне
цене. У последња три дана је
очигледно дошло до договора,
али смо тако нешто и очекивали. Најбитније је да је посао
обављен, да ћемо имати приходе и да није било никаквих проблема и инцидената – изјавио је
Живковић.

Зорица Репац, чланица
Градског већа задужена за пољопривреду, рекла је да је најважније да је лицитација обављена на време како би ратари
имали времена да се припреме за следећу производну годину и да је готово све што је
понуђено од земље и закупљено. Неизлицитирана земља
која је лошијег квалитета биће
понуђена у другом кругу закупа, који треба да буде одржан
почетком октобра.
– Добро је што је све протекло у најбољем реду и што су
сви задовољни. Ми смо задовољни јер је излицитиран највећи део понуђених површина. Укупна постигнута цена је
десет одсто изнад почетне,
што указује на један џентлменски договор међу учесницима надметања. Благо-

времена лицитација је једна
од најбољих мера за сузбијање
појаве узурпације државне земље, јер се њоме успоставља
ред у коришћењу тих површина. Финансијски резултати ће
бити познати када се закључе и
плате уговори, али рачунамо да
ће укупно бити наплаћено преко 1,7 милиона евра – изјавила
је Зорица Репац.
Додала је да је у току склапање уговора с лицитантима,
након чега ће они бити послати Министарству пољопривреде на одобрење. Уколико
сагласност буде дата, пољопривредници ће имати одређени рок да плате оно што су
закупили и да сачекају скидање овогодишње летине, како
би могли да започну припреме за наредну производњу.
Д. Вукашиновић
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ОДЛУКА ГРАДСКЕ ВЛАСТИ

ПРОШЛЕ НЕДЕЉЕ ПОЧЕЛИ РАДОВИ У ЦЕНТРУ

НАСТАВЉА СЕ УНИШТАВАЊЕ КОМАРАЦА

Поплочавање платоа
испред Градске управе

Болест коју преносе ови
инсекти до сад откривена
у Београду, Новом Саду и
Панчеву
Институт „Батут” похвалио
власт у нашем граду
Поводом појаве грознице Западног
Нила, коју преносе заражени комарци, у Панчеву и неким другим местима на територији јужног Баната, градоначелник Саша Павлов је 8. августа иницирао одржавање састанка,
којем су присуствовали директори
Завода за јавно здравље и Института
„Батут” др Љиљана Лазић и др Драган Илић, као и чланице Градског већа задужене за здравство и заштиту
животне средине др Мирела Петровић и Катарина Бањаи.
Мирела Петровић је после састанка изјавила новинарима да је на састанку закључено да треба интензивирати мере у борби против грознице
Западног Нила.
Она је нагласила да је на основу до
сада предузетих мера Институт „Батут”
закључио да Град Панчево чини све да
би се ширење те болести спречило и да
би она била држана под контролом.
Петровићева је апеловала на грађане да, без обзира на то, предузму и
личне мере заштите, као што су избегавање боравка на отвореном у раним јутарњим и вечерњим сатима,

Панчево се добро бори против крвопија
ношење одеће с дугим рукавима, стављање заштитних мрежа и „комарника” на прозоре и мазање препаратима против комараца.
Додала је и да ће се запрашивања
тих инсеката наставити. Рекла је да
је последње прскање обављено у понедељак, 8. августа, и да је захваљујући досадашњим третманима број комараца смањен.
Београдски Институт за јавно
здравље „Батут” је 8. августа објавио
саопштење у коме, поред осталог, пише да је до сада утврђено присуство

заражених комараца у Београду, Новом Саду и Панчеву. У нашем граду
су откривени на Старом Тамишу, Надели, као и у Омољици, Старчеву и
Војловици.
До сада је вирус грознице Западног
Нила дијагностикован код четири
пацијента (два у Јужнобанатском и
по један у Мачванском и Београдском округу). Један оболели, који је
имао 81 годину, преминуо је, али је
претходно боловао од једне хроничне болести.
М. Глигорић

ВЛАДИСЛАВА ЧОЛИЋ, НОВА ДИРЕКТОРКА „ЗЕЛЕНИЛА”

Бувљак ће поново доносити велике приходе
Руководство Јавног комуналног
предузећа „Зеленило” очекује да ће
се по завршетку радова на изградњи
другог колосека пруге Панчево–Београд велики број некадашњих купаца
вратити на панчевачки бувљак и да
ће то допринети повећању прихода

расте профит од изнајмљених тезги.
Додала је да је „Зеленило” по томе
међу најбољим градским комуналним предузећима у Србији.
На питање новинара о плановима
за предстојећи период, нова директорка „Зеленила” изјавила је да ће
то предузеће и даље бити
познато по уређеним зеленим површинама, парковима и дечјим игралиштима.
Она је рекла и да ће план
активности „Зеленила” за
ову годину који је усвојен
до краја бити испуњен.
Додала је да је до сада обновљено 68 дечјих игралишта у Панчеву и околним
селима. Најобимнија од
ових реконструкција обављена је у Народној башти,
где је урађено ново игралиште с модерним справама
високог квалитета. Поред
тога, и дечја игралишта на
Стрелишту и у насељу Солара обогаћена су с неколиВладислава Чолић
ко нових справа.
Нова директорка „Зелекоје „Зеленило” има од те пијаце – нила” је рекла и да се у Панчеву маизјавила је Владислава Чолић, не- ло зна о успешном раду расадника
давно изабрана за в. д. директора тог тог јавног комуналног предузећа, копредузећа.
ји се налази на седмом километру од
Када је реч о Зеленој пијаци, града и простире се на површини од
Чолићева је рекла да на њој стално 12 хектара.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Асоцијација на комшиницу
У прошлом броју нашег листа питали
смо вас шта крије Ерика из књиге
„Црни лабуд” Ника Лаута. „Панчевац”
и издавачка кућа „Вулкан издаваштво”
припремили су по један примерак
поменуте књиге за два наша читаоца
или читатељке који су најкреативније
одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који су послали следеће СМС-ове:
„Шта Ерика крије, ником јасно није.” 062/2137...
„Ерика је моја комшиница Ержика
која крије рецепт по коме прави, најбољу на свету, штрудлу с маком.”
069/7223...
Награде се могу преузети у књижари „Вулкан” у „Авив парку”.
Издавачка кућа „Лагуна” наградиће два аутора најкреативнијег одговора на питање шта је то заводљиво у

Рундековим песмама. Они ће освојити по један примерак књиге „Рундек,
између” Анте Перковића.
То издање моћи ће да у књижари
„Делфи” у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Нека на то одговори сам Рундек:
’У њима све се нађе – кајање, страх и
нада – у њима ничег нема, осим
успомена’.” 063/7417...
„Душа се храни оним што јој прија. Мени, посебно у тренуцима самоће, прија Рундекова музика. Зашто?
Зато што је он чаробњак, а његове песме су лек који смирује.” 064/3856...
С добитницима ћемо контактирати
наредних дана, како бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова
наградна питања потражите на страницама овог броја „Панчевца”. Д. К.

– Расадник има велике пластенике, а опремљен је новом механизацијом и системима за заливање. Захваљујући томе „Зеленило” производи
сезонско цвеће, одржава преко 200
хектара зелених површина и бројне
просторе у граду опрема садним материјалом – додала је директорка
„Зеленила”.
M. Г.

У суботу, 6. августа, почело је поплочавање платоа испред Градске
управе и пешачке стазе око ње новом бетонском подлогом, која ће
бити пресвучена најквалитетнијим
гранитом.
Радови треба да трају две недеље,
а подељени су у две фазе. Када буду
завршени, исто то ће бити учињено
и од почетка Сокачета до Градског
парка.
Директорка Дирекције за изградњу и уређење Панчева Маја Витман
изјавила је да ће се замена постојећих бетонских плоча одвијати поступно и додала да ће у првој фази
бити могућ пролазак грађана поред
хотела „Слобода” и кроз Сокаче до
главне улице и обрнуто. То је одлучено да би се омогућило власницима кафића и продавница у Сокачету да њихови објекти што дуже раде
без проблема без обзира на извођење радова.
– Плато испред Градске управе
поплочан је 1985. године. Пре дванаест година је обављена једна реконструкција, али у малом обиму.
Због тога мислим да је одлука сада-

шње градске власти о реконструкцији овог простора, која је донета на
иницијативу Дирекције за изградњу
и уређење града, одлична, јер ће се
тиме створити услови да приватници који су радили у центру града више не напуштају центар, затварају
локале и радње, и одлазе на друга
места – истакла је Маја Витман.
На питање новинара шта ће бити
са спомеником испред зграде Градске управе и фонтаном, директорка
Дирекције за изградњу и уређење
града изјавила је да су за давање одговора на то меродавни председник
Комисије за споменике и директор
ЈКП-а „Водовод и канализација”.
Током реконструкције платоа биће замењене бетонске плоче на површини од 3.000 метара квадратних. За обављање овог посла ангажоване су две фирме, а укупна вредност радова је 14.691.348,00 динара.
Власници канцеларија, радњи и
кафића у Сокачету на време су обавештени о почетку радова и то је
учињено два пута, како би прилагодили пословање радовима.
М. Г.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ ЋЕТЕ ПОСТАТИ ВЕГЕТАРИЈАНАЦ?

Тањи новчаници, сиромашнија трпеза

Р. ЈОВАНОВИЋ

Ц. ТОПИЋ

Поред свих недаћа које запљускују
Србију, дошло је и до (очекиваног)
поскупљења једне од најомиљенијих
намирница на некада достојанственој трпези просечне породице у овој
земљи. Поред бољег живота, раста
БДП-а, невероватних слобода у сваком смислу, евидентно је да грађани
ове уморне земље имају никад тањи
новчаник и много проблема који иду
уз тај новчаник (уколико га имају), а
поскупљење меса само отежава ионако деликатну економску ситуацију. Питање је да ли ће после најновијег поскупљења меса наши суграђани
истањеног буђелара, економски исцрпљени, и даље на свом свакодневном менију имати месо, или ће постати вегетаријанци.
РАДОЈКО ЈОВАНОВИЋ, пензионер:
– Знам да је месо поскупело, али ја
не једем месо, јер ми доктори не дају. Чак и не идем у касапницу, тако
да не знам пошто је. Баба и ја смо сами, те купимо живину понекад, и то
од наших поузданих продаваца с пијаце. Купујемо од људи које познајемо и у које имамо поверење. Некад
дамо да нам неко ухрани живину и
то је то, сналазимо се. Месо није не-

М. КУПУСАРЕВИЋ

З. МАМУЗИЋ

ка ставка у нашој кући. Ипак, нећемо постати вегетаријанци.
ЦВЕТА ТОПИЋ, пензионерка:
– Месо купујем, али ово поскупљење меса није добро, мала је пензија и
све је скупо. Дуго сам радила у болници, на интерном, а сад гледам унуку која је завршила факултет и одлази у Америку. Пошто она ради у
Америци, имам какве-такве приходе, али… Није добро, раније је све
било другачије, а сада је тешко.
МИША КУПУСАРЕВИЋ, службеник:
– Не знам како то иде. Немам неки однос према томе. Сваког дана
читам у новинама. Искрено, породично нисмо баш неки конзументи
меса, те нас не додирује све то у већој мери. Ипак, приметио сам да је
нешто што је било навика сада постало луксуз. У сваком случају, осећа
се у кућном буџету, а храна, тј. месо,
велики је део тог породичног месечног буџета. Мислим да моја породица неће мењати навике, јер ни до сада нисмо били неки конзументи меса и месних прерађевина, али потрудићемо се да финансијски пратимо
дешавања.

М. ШОЉАГА

Н. ВЕРА

ЗЛАТКО МАМУЗИЋ,
грађевински техничар:
– Јуче је премијер изјавио да улазимо
у златна времена. Треба да се забринемо. То је мој одговор. Што се меса тиче,
смањићемо количину, ићи ћемо на граме, куповаћемо по стотинак грама, као
сухомеснате производе. Између осталог,
поскупео је и шећер и све поскупљује.
МИЛИЦА ШОЉАГА, програмерка:
– Вегетаријанка сам, тако да ме ово
најновије поскупљење меса не дотиче
баш много. Углавном се храним поврћем и купујем га на пијаци и у
оближњој продавници, или у продавницама здраве хране. Месо није у пуној мери укључено у моју исхрану, па
директно не осећам ово поскупљење.
НИКА ВЕРА, домаћица:
– Живим у иностранству и велика је
разлика у ценама тамо и овде. На пример, тамо за три и по евра имате килограм меса. Овде је веома поскупело. У
месари у Немачкој купујемо по пола
килограма меса, што нам је сасвим довољно. Опет, тамо су боље плате, већи
је стандард, али месо је јефтиније и
свима је приступачно.
Анкетираo К. Балтеану
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РЕВОЛТ ПОЛИЦИЈСКОГ СИНДИКАТА

ПОСЛЕДИЦА ОПТУЖБИ СРБИЈЕ И ХРВАТСКЕ ЗБОГ „ОЛУЈЕ”

Дневница за обезбеђивање
– 150 динара

ПЕДЕСЕТДВОГОДИШЊИ ПАНЧЕВАЦ
УХАПШЕН У ХРВАТСКОЈ
Наш суграђанин
лишен слободе након
што је отпутовао
у своје село код
Бенковца
Осумњичен да је
1992. године наводно
починио ратни
злочин

Независни синдикат полиције је у тексту објављеном
на сајту те организације критиковао одлуку да се полицајцима који се ангажују на
обезбеђењу високоризичних
спортских утакмица и других јавних догађаја на којима може доћи до угрожавања
јавног реда и мира исплаћују
дневнице у износу од 150 динара.
У том тексту је наведено да
обезбеђивање спортских утакмица подразумева вишечасовно чекање полицајаца под
пуном опремом за разбијање
нереда пре него што утакмице
почну, уз једну кратку паузу,
често и по киши и сунцу, а да
су након завршетка утакмица
неминовни сукоби с навијачима.
„Кад пођеш кући, двадесет
три сата након што си дошао
на посао, можеш да констатујеш да си целодневним ангажовањем зарадио 150 динара! Уз пут пушиш, једва
ходаш и присећаш се таквог
неког ангажовања прошле
године, када ти је плаћена
дневница износила око 2.500
динара. Од пет таквих ангажовања у месецу могао си да
сакупиш око 12.000 динара,
односно 100 евра, којима би

платио кирију. А сада за пет
ангажовања можеш да добијеш 750 динара, и то тек за
месец-два-три, кад буде исплата”, пише у тексту на сајту Независног синдиката.
Да службене дневнице које
се добијају за ангажовање на
обезбеђивању утакмица, концерата и других јавних догађаја заиста износе 150 динара, потврдио нам је Ђорђе
Стојковић, председник Синдикалне групе Панчево Независног синдиката полиције.
Он је додао да веће дневнице добијају само полицајци упућени у Копнену зону
безбедности, на југу Србије.
Подсећамо, износ службених дневница од 150 динара
прописан је прошле године,
7. октобра, свим државним
службеницима. Таква одлука
је донета на основу уредбе
Владе Србије, а претходни
износ дневница био је 2.556
динара.
Министарка
државне
управе и локалне самоуправе Кори Удовички тада је изјавила да су циљеви смањења дневница били штедња,
спречавање злоупотреба и
рационално понашање свих
који раде у систему државне
управе.

ПРОШЛОГ ЧЕТВРТКА НА КЕЈУ

Младић извршио
самоубиство
На тамишком кеју је 4. августа пронађен леш Н. Ј. из
Панчева (рођ. 1994), који је
извршио самоубиство вешањем.

Након што је полиција
обавила увиђај, закључено је
да нема елемената кривичног дела и није покренута истрага.

У ТОКУ ЈЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЈА

Ако имате оружје,
вратите га

До 1. новембра ове године
траје акција легализације
оружја, тако да грађани који
поседују било које наоружање, муницију или експлозивне направе могу то легализо-

Страну припремио

Михајло
Глигорић

вати односно вратити без доказивања порекла и кривичне одговорности.
Они могу сами отићи у полицију, а ако то не желе, довољно је да позову припаднике МУП-а да дођу код њих
и преузму оружје.
Подсећамо, нелегално поседовање оружја је кривично
дело, за које је запрећена казна затвора.

Због сукоба Србије и Хрватске
који траје већ неколико недеља и серије жестоких оптужби
које су, не бирајући речи, разменили наши и хрватски политичари, највише је испаштао један обичан човек –
наш педесетдвогодишњи суграђанин Младен Граовац.
Након што је прошле недеље отишао у своје село Смилчић код Бенковца у Хрватској
да обиђе имање и родбину,
ухапсила га је хрватска полиција, због сумње да је 1992. године наводно починио ратни
злочин.
На терет му је стављено да
се 1992. године, док је био
припадник милиције тадашње
Српске аутономне области
Крајина, у Смилчићу иживљавао над једним старијим хрватским брачним паром и да
је притом мушкарцу нанео тешке повреде. Да је то радио,
посведочила је супруга тог мушкарца, осамдесетогодишња
жена, која је Граовца по доласку у Смилчић пријавила хрватској полицији.
Граовац је током саслушања, након што је ухапшен, негирао да је починио ратни злочин, али му је без обзира на то
одређен једномесечни притвор због процене да би могао
да побегне и добио је адвоката
по службеној дужности.
Без обзира на све, у овом
случају има много тога што
наводи на закључак да је Грао-

вац осумњичен без разлога и
да је жртва високе политике.
Председник Удружења Крајишника из Панчева Миле Боснић изјавио је да прошлонедељни Граовчев одлазак у Хрватску није био први. Према његовим речима, наш суграђанин
који је сада у затвору пре хапшења је ишао бар двадесетак
пута у своје село и нико од тамошњих становника Хрвата није
му правио ниједан проблем.
– Осим тога, он има хрватски пасош и сигурно је пре него што га је добио, прошао све
безбедносне провере хрватске
полиције. Бојим се да је он
жртва ове политичке гужве
која се створила између Србије и Хрватске и да је један од
Срба који се налазе на хрватским тајним оптужницама –
нагласио је Боснић.

Поводом овог случаја је реаговао „Веритас”, удружење за
заштиту права прогнаних Срба из Хрватске.
У саопштењу тог удружења
је истакнуто да Младен Граовац није био на списку од
1.577 Срба које Хрватска терети да су наводно починили
ратне злочине у тој земљи током рата који је почео 1991.
године. Због тога је Граовац до
прошлонедељног хапшења без
икаквог страха путовао у Хрватску.
У саопштењу „Веритаса” пише и да потернице за Србима
који су наводно починили ратне злочине током рата у Хрватској расписује Биро Интерпола те државе са седиштем у
Загребу, као да је реч о обичним криминалцима. До сада је
на основу тих потерница ши-

ром Европе ухапшено 159 Срба, од којих су педесет четворица испоручена Хрватској.
До сада је против двадесеторице њих поступак обустављен
или је оптужба одбијена. Након тога су оптужнице које су
их теретиле преквалификоване, па се они више нису сумњичили за наводне ратне злочине, него за оружану побуну.
Последица тога је, како је упозорио „Веритас”, губитак права да добију обештећење за
време које су провели у хрватском притвору.
„Оволики број обустава поступака против лица са Интерполових потерница указује и
на злоупотребу Интерпола од
Хрватске”, пише такође у саопштењу „Веритаса”, које је потписао председник тог удружења Саво Штрбац.

НАСТАВЉА СЕ СУЂЕЊЕ ЗА СЛУЧАЈ „РАФИНЕРИЈА”

Налаз вештака оспорио оптужницу?
У Вишем суду у Панчеву у току је суђење групи од девет лица осумњичених да су 2012.
године крала сирову нафту која је припадала панчевачкој
рафинерији и потом je продавала као мазут.
Њихово хапшење је те године објавио тадашњи министар
унутрашњих послова Ивица
Дачић на конференцији за новинаре. Он је изјавио да су неки чланови те групе који су били возачи цистерни превозили
сирову нафту с налазишта Келебија, Палић и Турија до рафинерије у Панчеву, истакали
нафту на једном ауто-плацу
пре него што би стигли у фабрику и да су је потом продавали, захваљујући чему су стекли огромну новчану корист.
Оптужница коју је против
њих подигло Више јавно тужилаштво у Панчеву терети
их да су Рафинерији испоручили 265.700 килограма сирове нафте мање од количина
које су преузели с налазишта
Келебија, Турија и Палић, а да
су себи прибавили противправну имовинску корист у
износу од 66.439.162.34 динара, колика је и штета коју су
нанели Нафтној индустрији
Србије. Међутим, недавно се
догодио неочекивани обрт.
Према незваничним информацијама, обављено је судско
вештачење чији су резултати
показали да је причињена ма-

Пунилиште панчевачке рафинерије
теријална штета вишеструко
мања од оне у оптужници, односно да износи само 1.170.000
динара.
Наш саговорник који је затражио да остане анониман
изјавио је да то значи да за оптужницу и износ материјалне
штете који је наведен у њој нема доказа.
Овај судски процес је због
броја оптужених и податка да
их брани осам адвоката из Београда и Панчева један од највећих који је вођен у последње
време у панчевачком Вишем
суду.
Подсећамо, деветоро осумњичених откривено је тако
што су припадници Функције
за корпоративну заштиту (служба безбедности у Рафинери-

ји) утврдили да су количине
сирове нафте допремане са
изворишта мање од оних које
су након доласка цистерни у
Рафинерију мерене у тој фабрици. То је био повод за сумњу да се део сирове нафте из
налазишта краде и да се тиме
наноси штета имовини Нафтне индустрије Србије.
То је пријављено Министарству унутрашњих послова и
након тога је спроведена вишемесечна заједничка истрага, која је резултирала хапшењем осумњичених.
У оптужници Вишег јавног
тужилаштва која терети осумњичене пише и то да су неки
од њих преправљали рафинеријске цистерне тако што су
преграђивали њихову унутра-

шњост и у простору предвиђеном за превоз нафте правили
специјалне бункере.
„Они су скидали ГПС уређаје
с рафинеријских цистерни који
су сателитски бележили време
и место на коме су се налазила
та возила и предавали су их
једном од осумњичених. Он их
је задржавао код себе ради
стварања погрешне представе
да се цистерне налазе испред
Рафинерије. За то време њихови возачи су долазили у једно
оближње село, где су најпре делимично истакали сирову нафту с налазишта, а потом сипали
у цистерне сирови бензин и воду, и одлазили према Рафинерији. Пре него што би ушли у
круг фабрике, на цистерне би
поново монтирали ГПС уређаје. Утврђено је да су Рафинерији испоручили 265.700 килограма сирове нафте мање од
количина које су преузели с
налазишта Келебија, Турија и
Палић, а да су себи прибавили
противправну имовинску корист у износу од 66.439.162,34
динара, колика је и штета коју
су нанели Нафтној индустрији
Србије. Због тога се сумњиче
да су починили кривична дела
злоупотреба службеног положаја и фалсификовање службене исправе”, пише између
осталог у оптужници коју је
Више јавно тужилаштво подигло против деветорице осумњичених.
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СКУП ПОСВЕЋЕН ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

МЕРЕЊЕ РАДОНА

ЧЕКАЈУ НАС ВЕЛИКА
НОВЧАНА УЛАГАЊА

Обесхрабрујући
резултати

Република Србија
мора до 2019. године
да обезбеди 10,6
милијарди евра
Највише новца отићи
ће на збрињавање
отпада и управљање
отпадним водама
Ове недеље је у Привредној комори Србије одржан скуп посвећен заштити животне средине и одрживом развоју, којем је
присуствовао велики број
стручњака, представника компанија, асоцијација и организација. Највише речи било је о
финансијском аспекту, тј. о моделима финансирања очувања
животног простора и о учешћу
приватног сектора у реализацији еколошких пројеката.
Према најновијим проценама, Република Србија мора до
2019. године да обезбеди 10,6
милијарди евра за „превођење
индустрије” на одрживу производњу, изградњу адекватне
еколошке инфраструктуре,
као и за решавање проблема
отпада и отпадних вода.
Стручњаци истичу да ће власт
годишње у заштиту животне
средине морати да улаже износ у нивоу од три одсто бруто
друштвеног производа.
Индустријско загађење
Највише новца отићи ће на
збрињавање отпада и управљање отпадним водама. Процењује се да у тај сектор треба
уложити 5,6 милијарди евра, а
на збрињавање отпада 2,8 милијарди евра. Када је реч о
смањењу индустријског загађења и буке, Србија ће за то
морати да издвоји 1,3 милијарде евра. Људи од струке кажу да у условима ограничених
домаћих извора и немогућности додатног задуживања један од модела финансирања
јесте јавно-приватно партнерство, које може покрити зна-

чајан део инвестиционих потреба, посебно у управљању
комуналним отпадом и отпадним водама.
Да подсетимо, Србија је законом уредила могућност заједничког пословања јавних
предузећа и приватника, али
се законске одредбе не примењују. С друге стране, проблем
представља и то што у нашој
земљи још увек није формиран тзв. зелени фонд, у који
треба да се сливају средства
намењена за заштиту животне
средине (таксе које се убирају
од привреде по више основа).
Тренутно тај новац завршава у
републичком буџету и највећим делом се троши у неке
друге, а не у еколошке сврхе.
Кочница интеграција
Надлежни у држави истакли
су амбициозан план да Србија
до 2018. пренесе европске за-

коне у своје законодавство.
Државни службеници као кочницу у имплементацији прописа у области животне средине наводе локалне власти које
не поштују довољно своје обавезе на том плану. Па опет,
ништа мањи проблем, када је
реч о преговорима о Поглављу
27, није ни чињеница да у нашој земљи и даље егзистирају
технолошки застарела постројења. Став Европе је веома јасан – око 200 производних система мора да обезбеди интегрисану дозволу у области животне средине, што је у складу
са европском Директивом о
спречавању и контроли загађења (ИПЦЦ). Међу њима су и
Железара Смедерево, „Петрохемија”, „Азотара”, ЕПС и стари погони НИС-а, али и око 90
великих фарми свиња и кока.
Стална конференција градова и општина у Србији у не-

колико наврата упозоравала је
државне институције да држава локалним заједницама намеће све већи број надлежности, а да смањује трансфере
новце ка њима, што представља велики проблем, нарочито када је реч о испуњавању
обавезе процеса приступања
ЕУ, који је увелико у току.
Поставља се питање: ако највећи део новца од еко-таксе заврши на рачунима Републике,
како ће панчевачка власт обезбедити 30 милиона евра за изградњу фабрике за прераду отпадних вода или за случај „коначно решење” за стару депонију? Овако, наша локална власт
може само да уређује плато испред градске куће или да из
кредита обезбеди половину
новца неопходног за ревитализацију Улице 7. јула и да машта
о капиталним улагањима у
„значајне” еколошке пројекте.

КОНКУРС ЗА ЕКО-ФИЛМ

Пријављивање до 15. септембра
Центар за унапређење животне средине отворио је међународни конкурс за такмичарске
филмове који ће бити приказани на седмом фестивалу зелене културе „Грин фест”. Фестивал ће бити одржан од 15. до
18. новембра у београдском
Дому омладине, под слоганом

„Један дан на Земљи”, а рок за
пријављивање је 15. септембар.
Аутори могу пријавити један
филм у трајању до 60 минута
посвећен животној средини,
природи, као и иновацијама и
технологијама које доприносе
смањењу човековог утицаја на
планету. Филмови ће бити на-

грађивани у седам категорија.
Како је наведено у саопштењу,
током претходних шест година
на конкурсе за такмичарске
филмове стигло је више од
1.500 филмова са свих континената, одржано је преко 120
радионица за ученике основних
и средњих школа и студенте,

представљено је преко 100 излагача и уметника, а фестивал
је посетило око 50.000 грађана.
Организовање овогодишњег
„Грин феста” помажу Министарство омладине и спорта Србије, Секретаријат за културу
Града Београда, Делегација ЕУ
у Србији и ЕУ инфо-центар.

НИС ШИРИ МРЕЖУ КПГ-а

Најекономичније конвенционално гориво
Eнергент за све врсте
моторних возила
Значајне финансијске
уштеде
Нафтна индустрија Србије недавно је у Чачку започела малопродају компримованог природног гаса (КПГ), који се због
својих еколошких карактеристика сматра горивом будућности. Као компанија која поседује највећу мрежу бензинских
станица у Србији, регионални
нафтни лидер је сагледао предности коришћења компримованог природног гаса, па је пре
две године у свој продајни
асортиман увео велепродају
компримованог природног гаса. Малопродаја је отпочела
средином 2015. године отварањем прве пунионице овог енер-

гента на станици „НИС–Петрола”
у Новом Саду.
Поред широке примене у
индустрији, овај енергент се
користи као алтернативно гориво за све врсте моторних возила. Назива се горивом будућности како због својих еколошких особина, тако и због од-

личних перформанси које пружа возилима. Компримовани
природни гас се сматра и најекономичнијим конвенционалним горивом за моторна возила
у поређењу с бензином, дизелом и течним нафтним гасом,
јер се његовом применом као
погонског горива остварују

значајне финансијске уштеде.
У питању је природни гас који
се компримује (сабија) на притисак од 220 до 250 бара. Главни састојак је метан, који у поређењу са осталим дериватима
има најмањи коефицијент
емисије угљен-диоксида по јединици ослобођене енергије.
Да подсетимо, НИС је прва
велика мрежа бензинских станица у земљи која је у своју
понуду уврстила и компримовани природни гас. На тај начин је ова компанија још једном потврдила да је лидер у
иновацијама на тржишту Србије и региона. С друге стране,
према речима менаџмента,
НИС ће наставити развој ове
делатности, а планирано је да
до краја 2020. године ова врста енергента буде доступна
потрошачима на око двадесет
локација широм Србије.

Резултати националне кампање започете пре годину дана с циљем да се измери ниво
радона у Србији, узнемирили
су део јавности. Прве анализе
детектора који су били постављени по кућама широм земље показују да радона највише има у објектима у Нишкој Бањи, у старим кућама,
најчешће сеоским. Истраживања показују да у њима има
радона преко 1.000 бекерела
по метру кубном, што је два и
по пута више од дозвољеног.
Да подсетимо, панчевачки
центар за таленте „Михајло
Пупин” део је српског тима
који је мерио ниво радона у
Србији. Чланови групе за
физику тог центра (ученици
седмог и осмог разреда
основне школе и средњошколци) шест месеци су мерили ниво тог опасног гаса у
домовима, образовним установама итд. По завршетку
кампања уређаји су послати
на Институт за физику у Земуну ради анализе података.

Србија је једина земља у
региону и у Европи која нема
мапу радона, природног радиоактивног гаса, који у организам улази респираторним путевима, а његово
штетно дејство је потврђено
у епидемиолошким студијама, због чега га је Светска
здравствена организација
прогласила другим највећим
узрочником рака плућа. Реч
је о националном програму
за мерење радона на територији наше земље, који је почетком прошле године почео
да се реализује као део сарадње с Међународном агенцијом за атомску енергију и
надлежним министарствима. Циљ ове националне
кампање јесте да се одреди
изложеност овом гасу у боравишним просторијама, првенствено у кућама и становима приватних лица, као и
да се пронађу подручја у Србији с повишеним концентрацијама тог радиоактивног
гаса.

ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА

Зелене идеје
Пети регионални форум
„Филантропија за зелене
идеје” одржан је недавно у
Врднику и том приликом су
три најбоље идеје награђене
са по 10.000 долара за реализацију пројеката. Прва награда је додељена Драгојлу
Божићу из Ужица, који започиње производњу брикета за
огрев и роштиљ коришћењем биолошког отпада насталог уклањањем ластара из
засада малина. Друго место
је освојила Марта Мојсовој
из Македоније за идеју креативне еко-реанимације, односно опремања различитих
врста ентеријера коришћењем рециклажних материјала. Треће место је заузела
Блерта Гуџа из Албаније за
производњу шафрана и ширење узгоја међу другим произвођачима – додаје се у саопштењу.
Пројекат је реализован у
сарадњи Фонда браће Рокфелер и пет локалних фондација из региона. Поред жирија,

на избор победничких идеја
утицали су и такмичари оцењивањем презентованих идеја, а просек њихових оцена
додат је оценама жирија. Међународном жирију се, поред
представника из Србије,
представило још по троје учесника из Црне Горе, Македоније, Албаније и с Косова.
Програм је покренут како
би појединци, удружења и
мала предузећа, поред охрабрења, добили средства за
развој иновативних предузетничких пројеката заснованих на принципима одрживог развоја.

Ла Ниња
Светска метеоролошка организација објавила је да ће у
другој половини године доћи
до појаве климатског феномена „Ла Ниња”. Он неће бити јак као „Ел Нињо”, који је
изазвао велику сушу у источној Африци. Организација
под окриљем УН навела је
да није извесно да ли ће „Ла
Ниња”, која има расхлађујући ефекат, утицати на снижење температуре, јер се
раније предвиђало да би

2016. могла да буде најтоплија забележена година.
Реч је о климатском феномену природног хлађења Тихог
океана, који обично долази
после феномена „Ел Нињо”,
чији је утицај окончан у мају.

Страну припремиo

Зоран
Станижан

8

ХРОНИКА
Х РАНА З А Д У ШУ

Шта ће свет рећи?

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, једно од првих
веровања „усађених” у нашу
(под)свест јесте да је веома
важно шта ће други рећи о
томе шта ми мислимо, радимо, како се понашамо,
изгледамо, у шта верујемо...
Толико је важно шта ће
свет рећи да понекад не видимо стварну слику. Некима
успева да изграде свој „паралелни” свет у коме се не догађају ружне ствари. Зарад
„доброг” туђег мишљења
спремни смо да „пегламо”
реалност у којој живимо. Да
би ублажили оштре ивице
свакодневице, многи прибегавају разним (општеприхваћеним) техникама улепшавања стварности, као што
су: порицање, потискивање,
измишљање, преувеличавање, негирање, опијање... Да
би убедили прво себе па онда друге и „изнудили” лепо
мишљење, понављају (себи)
да шамар не боли, да тако
треба, да је ћутање злато, да
је било случајно...
Технике „замазивања очију” су често у комбинацији с
тапацирањем оштрих ивица
сопствених животних изазова. Задужујемо се до гуше да
бисмо тим новцем набавили
ствари које нам не служе, а
представљају средство за куповину „доброг мишљења”,
и то углавном људи које не
ценимо, али су „моћни”, па

је зато и веома важно шта ће
они као „свет” да кажу. Живимо у времену када све (и
свако) има своју цену, а нема
вредност.
Скупим
„играчкама” купујемо оно
што се не може купити, па
добијемо привид љубави,
захвалности, пријатељства,
здравља... Све је добро, технике замазивања и улепшавања делују, али само до појаве новог модела, тренда,
дестинације... Тапацирунг
попушта, оштрице нашег
живота се огољавају и суочавање може бити веома
болно. Неко прибегава откривању (за њега) нових
техника улепшавања и замазивања и тада постоји
опасност да више неће препознати себе. Многи до краја живота носе маске које су
скупо плаћене, а испод њих
се насељавају бол, туга и несрећа. Други ће увек имати
шта да кажу о нама и о нашем животу, јер и то представља начин „замазивања”
очију, да не виде, случајно,
да је њихов живот препун
„оштрица”.
Ако искључимо (ТВ) програмирања, искључићемо се
и из живота многих, мање-више познатих људи о којима свакодневно имамо
нека своја мишљења, за које
смо МИ свет који има нешто да каже, критикује,
просуђује. Избор модела по
којем ће наша деца расти
зависи од наше свакодневне
присутности. Или смо ту са
сво јом де цом да ју ћи им
оно нај дра го це ни је што
имамо – своје време, или
ће мо ту дра го це ност по кло ни ти „све ту”, ко ји ће
постати идол детету. Количина „потрошеног” времена је иста. Од нас самих зависи да ли ће то бити с неким драгим из љубави или
због неког непознатог зарад „лепог” мишљења.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Мезотерапија тела
и липолиза

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Мезотерапија тела је метода
уноса одређених активних
супстанци у средњи слој коже
– мезодерм. У естетској медицини се користи за скидање масних наслага, стрија и
целулита. У зависности од
индикације,
специјално
справљени коктели састоје
се од препарата витамина,
ензима, колагена, липолитика, олигоелемената итд.
Убацују се у слој коже на дубини од четири до 13 милиметара, зависно од регије
која се третира.
Витамини, минерали, аминокиселине, ЕГФ (епидермални фактор раста), ФГФ
(фибробласни фактор раста), стем ћелије и олигоелементи потребни за правилну
исхрану коже апликују се
малом иглом у средишњи
део коже. Они доприносе
детоксикацији и поправљању општег стања органи-

зма. За сваког пацијента се
припрема посебна комбинација супстанци које успешно од стра њу ју це лу лит,
као што су Л-карнитин и
кофеин.
Мезотерапија тела се може радити и дерма-ролером,
чудотворним ваљком са преко 1.200 иглица од два или
три милиметра. Третман се
ради на чистој кожи личним
ролером, који се користи само за ту особу. Ваљком се
прелази у свим правцима по
кожи. Тако се отварају поре
за унос мезококтела и праве
микроповреде које стимулишу стварање колагена. Било
да се ради инјекционо или
дерма-ролером, третман је
потребно понављати једном
недељно, а број долазака зависи од количине целулита
и масних наслага.
Липолиза је нехируршко
одстрањивање масних наслага с појединих регија на
телу (стомака, бутина, бедара, надлактица, подваљка...).
Резултати су одлични, видљиви у и обиму и у броју
изгубљених килограма. Метода је незамењива за циљано отклањање вишка, са
истим ефектом као липосукција, али без опоравка и последица. Прекинути ланци
масних наслага елиминишу
се природним путем. Иста
регија тела се поново третира на три недеље до жељеног
резултата.

Петак, 12. август 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

НСЗ ПОМАЖЕ У ЗАПОШЉАВАЊУ

НОВО ЗНАЊЕ – НОВА ШАНСА
Шест полазника
добило цертификат
за рад у програму
„AutoCAD”
У току још неколико
обука, а од јесени
и четири нове
Статистика
запошљавања боља
уз завршене курсеве
Око 30 процената незапослених успева да пронађе посао
након што заврши неку од обука које за њих бесплатно организује Национална служба за
запошљавање – кажу у панчевачкој филијали те службе.
Управо у тој филијали у петак, 5. августа, шесторо наших
суграђана, који годину или више дана немају посао, добило
је цертификате о успешно завршеној
једноипомесечној
обуци за рад у програмском
пакету „AutoCAD”.
Добар алат злата вреди
Овај програм, који се користи
за рачунарско пројектовање и
цртање у две или три димензије, представља моћну алатку
за све оне којима је потребно
да брзо и лако креирају или
пројектују разне врсте архитектонских цртежа, дијаграма, организационих шема, понуда и презентација, цртежа
из области електротехнике,
грађевинарства, машинства и
аеронаутике, топографских и
географских карата, графова,
логотипа, честитки и других
врста уметничких радова.
Прилично је сложен за коришћење, али су његове могућности, очигледно, неограничене. То значи да од петка
шесторо незапослених Панчевки и Панчеваца у својим
рукама има моћан алат који
треба да им пружи додатне
шансе код потенцијалних послодаваца.
Полазницима је цертификате уручио Ђорђе Лукач, директор панчевачке филијале НСЗа, а додели су присуствовали и
Зорица Дебељачки, шефица одсека за програме запошљавања,
образовања и обуке, и Ивана
Мучибабић, менаџерка за односе с јавношћу у овој служби.
– Програм „AutoCAD” пред-

Нека је са срећом
ставља специјализовани информатички алат и верујем да
ће ова нова вештина људима
који су код нас на евиденцији
помоћи да дођу до посла. Ове
године смо успешно реализовали четири различите обуке,
тренутно су при крају курсеви
немачког језика и вођења пословних књига, а у току је и
обука за руковаоце грађевинским машинама. Саветујем
свим незапосленим лицима да
период док траже посао, искористе да стичу нова знања, јер
је то начин да обогате своју
радну биографију и буду у
предности у односу на остале
кандидате приликом конкурисања за упражњена радна места – истакао је Ђорђе Лукач.
Назире ли се крај агоније?
Један од шесторо полазника
обуке за рад у „AutoCAD-у” је
Никола Врачар, који је по
струци хемијски техничар.
– Данашње време је такво да
људи углавном не могу да пронађу посао у струци, па се сналазе на разне начине како би
осигурали егзистенцију. Тако
сам и ја са супругом, која је
текстилни техничар, пре неколико година почео да се бавим
израдом веза по узору на старе
занате. Курс који сам сада завршио, много ће ми помоћи

управо у том послу, јер „AutoCAD” има бројне предности у
односу на програм који сам
досад користио у овом послу.
Обука је била квалитетна и сажета и сви у групи смо задовољни знањем које смо стекли
– рекао је Врачар.
Његово мишљење дели још један хемијски техничар – Горан
Митровић.
– Имам 47 година и већ три
или четири године сам без посла. Раније сам радио у „Петрохемији”, „Азотари” и у разним другим предузећима,
али након тога вишегодишња
потрага за запослењем није
дала резултате. Надам се да ће
се, након овог курса, ситуација променити. Добро смо са-

владали програм и стекли нова знања, тако да имамо разлога да верујемо да ће нам ове
дипломе бити од користи. Ако
буде прилике да похађам још
неку обуку, радо ћу то прихватити – истакао је Митровић.
Према речима Зорице Дебељачки, обука за рад у „AutoCAD-у” била је намењена дугорочно незапосленим лицима, односно онима који су дуже од дванаест месеци били на
евиденцији НСЗ-а. Она је најавила и да су за септембар
или октобар планиране и четири нове обуке, и то за почетни и средњи ниво немачког језика, за завариваче са атестом,
конфекционаре и за геронтодомаћице.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Батаци пуњени
летњим миксом

ОБЕЛЕЖАВА СЕ МЕЂУНАРОДНИ ДАН МЛАДИХ

Овог петка – „Млади
петак”
Омладинци и омладинке широм света ће у петак, 12. августа, обележити свој дан – Међународни дан младих. На
светској мапи градова у којима ће овим поводом бити организоване различите активности и манифестације, налази се и Панчево.
Скретање пажње на младе
људе као способне, самосталне
и равноправне чланове заједнице и подизање нивоа глобалне
свести о њиховим проблемима
и потребама циљеви су програма који ће бити реализован последњег дана ове недеље. Канцеларија за младе Града Панчева, Дом омладине и бројне локалне омладинске организације
заједно су припремили програм
под називом „Млади петак”, који ће се одиграти од 21.30 у летњој башти Дома омладине.

Страну припремила
Драгана

Кожан

Том приликом ће млади
панчевачки аутори „Буч Кесиди” „Љубичице” и „Бата Парке
& ди-џеј Вук” одржати концерт, а пре почетка, као и за
време свирке, свој рад ће промовисати омладинске организације КОМПАС, „Connecting”, Регионални волонтерски сервис, Унија младих
Панчева, „Драфт”, Црвени
крст Панчево, клуб „Буди мушко” и удружење „Препознај у
себи”. Унија младих Панчева
позвала је младе да овог петка
покажу своју хуманост и најавила да ће тог дана, у периоду
од 9 до 11 сати, бити организовано добровољно давање крви у Служби трансфузије.
Оно што сваке године 12.
августа изазива посебно одушевљење, јесте бесплатан улазак на градски базен за све
младе до тридесет година. И
овог пута ће се та традиција
наставити, па у петак можете
гратис на купање. За улаз ће
вам бити потребна само ђачка
књижица или лична карта.

Ову комбинацију поврћа
одобрио би чак и строги судија Веселин Цветковић,
који је у филму „Варљиво
лето '68” објаснио суштину
здравог живота: „Данас црвено, сутра зелено, а прекосутра, је ли, жуто”. Шарга-

репа, тиквица и паприка
представљају сјајну комбинацију поврћа, која се савршено слаже уз пилеће батаке. Назив „летњи микс” настао је због веселих боја,
које подсећају на ово годишње доба.

Састојци: 250 г пилећег батка с карабатком (без костију и коже), мало свеже шаргарепе, паприке и тиквице, со и бибер, пола шољице
воде.
Припрема: Очистите шаргарепу, паприку и тиквицу. Све исеците по
дужини на штапиће. Отворите батак, па унутрашњу страну добро посолите и побиберите. Ставите штапиће поврћа. Увијте батак у ролат
и причврстите крајеве чачкалицама. Поређајте у ватросталну посуду. Прелијте водом и још мало посолите одгоре. Прекријте ватросталну посуду алуминијумском фолијом. Пеците у рерни на 250 степени, око 45 минута. Скините фолију, па још мало вратите у рерну
да се запече.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на сајту www.brzoilako.com.
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ТРАДИЦИЈА ЗА „ДАНЕ ДРУЖЕЊА” У СТАРЧЕВУ

КУД „НЕОЛИТ” НАПУНИО ТРГ НЕОЛИТА

ЛЕТЊИ ПРОГРАМ У НАЈМАЊЕМ
ПАНЧЕВАЧКОМ СЕЛУ

Иваново у фокусу

Велико интересовање
публике

Сваке године једна од најпосећенијих манифестација на
старчевачким „Данима дружења” јесте концерт домаћег
КУД-а „Неолит”. Трг неолита у
центру Старчева тада буде испуњен готово до последњег
места. Ова традиција није изневерена ни у понедељак, 8.
августа...
Старчевачки фолклораши
су се представили играма из
околине Београда, Пчиње и
Гњилана, а за крај још једног
успешног концерта оставили
су „Врањанску свиту”. Публика је била одушевљена, момци
и девојке у народним ношњама морали су да изађу и на
бис... Гости КУД-а „Неолит”
на овом концерту били су њихови пријатељи из Банатског

ФОТО: Ј. ВАСИЛЧИН – МАРЕ

Гости из Банатског
Карловца

Карловца, из КУД-а „Добрица
Милутиновић”, који су такође
побрали симпатије старчевачких поклоника фолклора.
После турнеје по Румунији
чланови КУД-а „Неолит” на-

ступиће 15. августа на концерту у Иванову, а у септембру им
предстоји и свечана академија
којом ће обележити пет година од када друштво носи садашње име. Од првог дана сле-

дећег месеца биће отворен и
упис нових чланова у школу
фолклора, а у припреми је и
велики концерт у Панчеву, на
којем ће се представити и
бројни гости из Београда.

БОГАТO СПОРТСКО-ЗАБАВНО-КУЛТУРНO ДЕШАВАЊЕ У ОМОЉИЦИ

Почели дани породице
Настављена лепа
традиција
За сваког по нешто
Четврту годину заредом Месна
заједница Омољица организује
дане посвећене породици. Манифестација је почела 10. и
трајаће до 20. августа. Посетиоци ће бити у прилици да уживају у бројним спортским активностима, посвећеним и деци и
одраслима, као и у богатом и
занимљивом забавно-културном
програму.
У среду и четвртак одиграна
је пријатељска фудбалска
утакмица између домаће
„Младости” и „Спартака” из
Дебељаче, а одржан је и турнир у одбојци на песку. У петак, 12. августа, у 10 сати, на
Спортском центру „Поњавица” почиње турнир у малом
фудбалу, затим ће бити настављено такмичење у одбојци на

песку, а за 18 сати је заказана
спора вожња бициклом на
платоу Дома културе.
Удружење спортских риболоваца „Шаран” у суботу, 13.
августа, приредиће такмичење
у пецању. Од 8 сати надметаће
се сениори, а од 10 ће удице
забацивати и јуниори. Истог
дана, од 15 сати, на програму
је турнир у ножном тенису
(пријаве код Дарка Томића на
телефон 063/11-91-600), а три
сата касније у центру села биће приређена изложба кућних
љубимаца. Предавања на тему
„Насиље у породици” и „Изазови код масовних несрећа”
биће одржана на платоу Дома
културе, од 20.30.
За недељу, 14. август, од 9
до 11 сати, планирано је дружење са службом Хитне помоћи уз подршку фирме ДЕМ
(питај, покажи шта знаш), а
потом су на програму турнири
у јамбу и шаху (пријављивање
код Жељка Савановића на те-

лефон 063/385-657). Мађионичарска представа биће изведена истог дана на платоу
Дома културе, од 20 сати.
За понедељак, 15. август, заказан је турнир у одбојци на
песку за девојчице, а у 21 сат
концерт ће одржати група
„Наш начин”.
Кошаркаши на сцену ступају у уторак, 16. августа, а учествоваће полетарци, млађи

пионири и пионири. Истог дана у центру села, од 21 сат, биће одржан и рок концерт.
Догађањима ће бити испуњена и среда, 17. август. Од 10 сати малишани ће у парку моћи
да присуствују школи јахања,

на Спортском центру „Поњавица” у 15.30 почиње турнир у рукомету, од 18 сати је маскенбал
у центру, а у 20 сати своју представу ће имати Пеђолино.
У четвртак, 18. августа, у 10
сати, почиње турнир у стоном
тенису, у 15 сати ће уследити
вожња ролера у центру села, а
од 21 сат на платоу Дома културе концерт ће одржати Биљана Јевтић и Љуба Лукић с
гостима.
Слава Месне заједнице Омољица, Преображење господње,
биће обележена у петак, 19. августа, а истог дана ће бити одржане и коњичке трке на хиподрому, као и такмичење под
називом „Омољица има таленат – певај, свирај, глуми, рецитуј” (пријављивање на телефоне 618-001 и 617-036).
Концерт КУД-а „Жисел” остављен је за крај манифестације и
биће приређен у суботу, 20. августа, од 20 сати, на платоу Дома културе.

ЛЕТO У ДОЛОВУ

Вече румунског фолклора
Летњи програм који организује Дом културе у Долову настављен је у петак, 5. августа,
када је приређено вече посвећено румунском фолклору.
Више од 250 љубитеља румунске музике и традиције окупило се тог дана на платоу испред доловачке културне установе како би уживало у дружењу с музичарима и певачима.
Програм су отворили домаћини – мешовита певачка група КУД-а „Јон Креанге”. Посетиоцима се представило преко
четрдесет извођача, што је била
одлична прилика да та певачка
група још једном покаже своје
умеће пре великог румунског
фестивала у Ечки који ће бити

одржан 19. августа. Потом су се
представили и уметници из
Глогоња – оркестар КУД-а „Веселија” и солиста на Пановој
фрули Дорел Маријану, као и
вокалне солисткиње из Банат-

ског Новог Села – Теодора и
Кристина Мик.
Своју тачку су имали и солисти на труби из Долова –
Александар и Сава Бањаш, а
звезда вечери била је специ-

јална гошћа из Румуније, вокална солисткиња Данијела
Плоија, која је разгалила публику с неколико песама.
Гости концерта били су
представници удружења „Константин Бранкуши” из Темишвара. Они нису крили задовољство приказаним тачкама,
па су извођачима из Долова,
Банатског Новог Села и Глогоња уручили позив за учешће
на фестивалу „Доини”, који ће
бити одржан 27. и 28. августа
у месту Ортисоара.
Доловачки летњи фестивал
биће настављен у среду, 17. августа, када ће наступити најпознатији домаћи вокални солиста Жика Мартинов.
Н. Р.

Под покровитељством Града Панчева, у Иванову ће 13,
14. и 15. августа бити одржана традиционална манифестација „Рибарски дани и
рибарске ноћи”, која ће обиловати најразличитијим забавним програмима.
У суботу, 13. августа, у 8
сати, почиње такмичење пионира у пецању на пловак,
сат времена касније на програму је надметање у стрељаштву (у дисциплини трап), а
за 13 сати је заказан почетак
турнира у стоном тенису. Од
16 сати одвијаће се такмичење у малом фудбалу, на терену с вештачком травом, а
котизација за тај турнир износи 2.000 динара. На стадиону ФК-а „Стрела”, од 21 сат,
биће одржан рок концерт.
Други дан ове традиционалне ивановачке манифестације (недеља, 14. август)
почеће надметањем кулинара у справљању рибље чорбе,
које је заказано за 10 сати.

Потом следи изложба ручних радова у Дому културе, а
од 17 сати на програму је
традиционална сеоска игра –
попике. У 21 сат на стадиону
почиње свирка уживо и прослава сеоске славе – Велике
Госпојине.
Понедељак, 15. август, резервисан је за уметнике. На
платоу испред Дома културе,
од 18 сати, биће одржана
смотра фолклора, а сат касније ће бити отворен девети
салон уметничке фотографије, под називом „Иваново
у фокусу”. Као и претходних
дана, од 21 сат на стадиону
ФК-а „Стрела” биће приређен концерт.
Поред Месне заједнице
Иваново, организатори овогодишње манифестације су и
Дом културе „Жарко Зрењанин”, ФК „Стрела”, Ловачка
секција „Јаребица”, ОШ „Моша Пијаде”, УБ „Иваново–
Банат” и МКУД „Боназ Шандор”.

ПРЕД ЈОШ ЈЕДНУ „СЛАТКУ”
МАНИФЕСТАЦИЈУ

Пријављивање
за „Штрудлијаду”
Седамнаеста „Штрудлијада” у Долову биће одржана
3. септембра, а као и прошле године, бираће се најбоља гостинска и најбоља
доловачка штрудла.
На „Штру дли ја ди” мо гу
уче ство ва ти сви ко ји се
при ја ве Удру же њу же на
„До лов ке” до 25. ав гу ста,
на те ле фо не 063/730-3460 и 013/258-39-61 (Ко са ра Вуј чић), 062/733978 и 013/26-34-800
(Дра га на Ма рић), или
по ша љу при ја ву на имејл

udruzenjezena.dolovo
@yahoo.com.
Сваки такмичар може
учествовати са више врста
штрудли. Стручни жири ће
оцењивати облик, изглед,
квалитет пецива, слаткоћу,
мирис и укус, однос теста и
фила, а свака штрудла одозго мора бити премазана јајима и имати сјај. Поред
такмичара који буду имали
победниче штрудле, награду ће добити и удружење
које буде најлепше уредило
свој штанд.

ЛОВАЧКИ ДАН

Брестовчани
најпрецизнији

ЛИКОВНА КОЛОНИЈА

Срце у јабуци
Ликовна колонија „Срце у јабуци 2016” биће одржана од
суботе до понедељка, 13–15.
августа, у истоименом дому за

Страну припремио

Александар
Живковић

лица ометена у развоју у Јабуци. У раду колоније ће учествовати Чедомир Кесић, Марија и Ивана Димитрић, Пал
Дечов, Емил Сфера, Драгослав Хусар, Дејан Ратковић,
Олга Митевски, Снежана Анђеловић и Јонел Поповић.
Учесници ће сликати уљем
на платну, а по један рад ће
оставити Дому.

У оквиру манифестације
„Дани дружења”, ловачка
секција „Старчево” је прошлог викенда организовала
такмичење у гађању глинених голубова.
Као и увек, Старчевци су
били изванредни домаћини,
организација је била на високом нивоу, а бројне учеснике и госте поздравио је
председник секције Зоран
Козаченко.

У екипном надметању су
тријумфовали Брестовчани,
друго место је заузео тим из
Панчева, а трећа је била екипа
Старчево 2. Појединачно је
најуспешнији био Небојша
Лончаревић, који је победио,
испред Станимира Павловског
и Александра Најдановића.
Већ по традицији Старчевци су организовали и „треће
полувреме”, на којем су најбољима уручена признања.
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика

ЗАВРШЕН ОМОЉИЧКИ ФЕСТИВАЛ „ЖИСЕЛ”

„БАНАТСКЕ СЛИЧИЦЕ” У ТРИ ПРИЧИЦЕ

Петак, 12. август, 21.30, башта Дома омладине: концерт
младих панчевачких извођача „Млада свирка”, наступају:
„Буч Кесиди”, „Љубичице” и „Бата Парке и ди-џеј Вук”.

Уручене награде
најбољима

Књижевност

Добитник овогодишње гран-при
ауторске награде четрдесет шестог Међународног фестивала
аматерског филма „Жисел 2016”
јесте Милан Живковић из Ковина, за филм „Банатске сличице”.
Аутор се првенствено бави
фотографијом и први пут је самостално добио главно признање.
– Филм је ретко коришћена
форма на овом фестивалу –
омнибус. Чине га три причице: „Мистично језеро”, „Врелина 2” и „Дани ветра”, које се
преплићу и имају неке сличне
мотиве – казао је Живковић.
Овогодишњи „Жисел” почео
је отварањем четрдесет четвртог Међународног салона фотографије, 5. августа, у галерији Дома културе у Омољици, и
доделом награда.
Немања Ротар, градски већник задужен за културу, рекао
је да се на оваквим изложбама
може видети да је фотографија нешто врло комплексно и да
је озбиљна уметност.

Четвртак, 18. август, 19.30, читаоница Градске библиотеке: књижевно вече Јасмине Топић и едиције „Најбоља”.

Представе
Петак, 12. август, 20 сати, двориште Народног музеја: монодрама „Чујте, Срби, чувајте се себе”, према роману Арчибалда Рајса, у извођењу Љубивоја Тадића.

Изложбе
Среда, 17. август, 19 сати, галерија Историјског архива:
отварање изложбе „Дани слободе у Панчеву”, у оквиру фестивала „FreeDom Аrt”.

Тематски програм
Среда, 17. август, 18 сати, зид код ОШ „Јован Јовановић Змај”:
представљање мурала у оквиру најаве фестивала „FreeDom Art”,
аутори: Синиша Јањић Ре (Врање), Студио „Кришка” (Београд),
„ц6х6 кидс” (Панчево) и „Инстинктив креатив” („Ротер Баум”).

ПАНЧЕВАЧКИ БЕНД НА „НИШВИЛУ”

Два наступа у два дана

Блуз-соул група „Soul Steamers” наступиће два дана
заредом на џез фестивалу
„Нишвил”, који се одржава
од 11. до 14. августа у Нишу.
Први концерт панчевачких музичара биће одржан у

петак, 12. августа, на сцени
„Welcome”, а други сутрадан
на сцени „Blues”.
Публика ће имати прилику
да чује ауторске песме које ће
бити објављене на њиховом
првом албуму „I Do Believe”.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Слатка освета”
Норе Робертс
Прелепа и отмена Адријен
је принцеза из далеке егзотичне земље, а живот јој је
пун раскоши и уживања.
Дане проводи бавећи се
добротворним радом, а ноћи дружећи се са елитом
на гламурозним забавама.
Њен живот делује као
остварење свих снова.
Иако се понаша као размажена принцеза, Адријен
је ту маску вешто направила како би сакрила опасну
истину. Већ десет година
она живи само за освету.
Као дете је беспомоћно посматрала окрутност сакривену иза наизглед бајковитог брака њених родитеља.
Сада има савршен план како да се освети оцу и одузме му једину ствар која му
значи више од свега: сунце
и месец, чувену и непроцењиво вредну огрлицу, свадбени поклон који је њена
мајка добила на венчању.
Међутим, баш када се
спрема да најзад спроведе

освету, упознаје мушкарца
који као да зна све њене
тајне. Паметан, шармантан и тајанствен, Филип
Чејмберлен има своје разлоге да се приближи принцези. Адријен ће се наћи
између две ватре: између
мушкарца који има моћ да
јој одузме слободу и оног
који има моћ да јој одузме
живот.

Два читаоца који до среде, 17. августа, у 12 сати, СМСом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Шта бисте радили да сте принцеза/принц?”, наградићемо по једним примерком књиге „Слатка освета”
Норе Робертс. Најзанимљивије одговоре 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 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.

Петак, 12. август 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

Додела гран-прија
– Ту је и компонента села
које смо заборавили, села које
је фактички као идеја напуштено још од Другог светског
рата па наовамо. Сви су хтели
да оду из њега да би живели у

Отварање салона фотографије
граду. Ове фотографије нас
подсећају на то где су наши
корени, јер како рече Десанка
Максимовић, ми смо „земља
сељака на брдовитом Балкану”
– закључио је Ротар.
Салон је отворио Мирослав
Предојевић, секретар Фотосавеза Србије, који сматра да
се у Омољици одржава једна
од најзначајнијих изложби
фотографија у региону.
– Ово је драгоцени допринос
чувању традиције српског села.
Ако саберемо све фотографије
које су излагане у протекле 44
године, мислим да се можемо
похвалити архивом коју мало
ко има – рекао је Предојевић.
Од 515 приспелих фотографија жири је за излагање одабрао сто од седамдесет три аутора. Најбољу колекцију фотографија снимила је Виолета
Милутиновић из Београда,
друга награда је припала
Жељку Ђурићу из Смедерева,
а трећа Јарославу Кралику из
Ковачице. Прва награда за појединачну фотографију додељена је Вуку Аџићу из Темерина, друга Зорану Петровићу из
Крагујевца, а Јано Вало из Но-

вог Сада био је трећи.
На овогодишњи конкурс је
пристигло 26 филмова, а у две
пројекције гледаоци су на летњој позорници могли да погледају укупно 20 остварења. Прву
награду, плакету „Златни сунцокрет”, освојио је Ајбар Мујановић из Новог Травника (БиХ) за
филм „Лукомир Бјелашница
2015”, а „Сребрни сунцокрет”
додељен је Драгу Латиновићу и
Илији Галоњи из Новог Сада, ауторима филма „Трећи простор”.
„Бронзани сунцокрет” припао је
Срђану Вукајловићу из Београда
за филм „Незаборавник”, који је
добио и плакету Етнолошко-антрополошког друштва Србије за
најбољи антрополошки приступ
животу на селу. Плакету Етнолошког музеја за најбољи филм о
традиционалном животу села
добио је Живомир Михајловић
из Велике Плане за филм „Сан”.
Жири је доделио и специјалне
награде за најбољу режију, сценарио, камеру, монтажу и за најбољи звук. Награде је, 8. августа,
уручио директор фестивала Ђурица Јованов.
– Аутори, од којих су се многи у својим претходним креа-

тивним истраживањима бавили и фотографским занатом,
својим филмовима су приступили с посебном селективном
осећајношћу за магична дејства слике, не интересујући се
само и првенствено за актуелан садржај који их је мотивисао, већ и за онај ликовни сензибилитет који је остварио велике могућности аутентичне
филмске изражајности – оцена
је члана жирија драматурга
Миодрага Новаковића.
Посетиоци „Жисела” имали
су прилику да виде и изложбе
фотографија „Идеализација
жене” Саше Прерадовића,
„Црвена нит” Милана Живковића и „Еко-фото” Центра за
таленте Београд, чија је тема
однос према животној средини, као и пројекцију радова
Тибора Раца „Art off”.
Организатор
фестивала
„Жисел” је Дом културе Омољица, одржава се под покровитељством Фото-савеза Србије,
а помогли су га Министарство
културе, Град Панчево, Етнографски музеј и Етнолошко-антрополошко друштво Србије.

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ С МУХАРЕМОМ БАЗДУЉЕМ

„Кримић” о убиству новинара
У читаоници Градске библиотеке у четвртак, 4. августа,
одржано је књижевно вече с
Му ха ре мом Ба зду љем, пи сцем, преводиоцем и новинаром. О његовом новом крими-рома ну „Ма ли прозор”,
али и о том жанру у књижевности на овим просторима, са
аутором је разговарао Вуле
Журић.
Баздуљ је књигу чија је тема
убиство новинара написао у
својој двадесет петој години
(2002), али ју је, како каже,
„држао у фиоци” дванаест година. У овој причи о послератном балканском транзицијском друштву, у коме је
убиство посленика јавне речи
само још једна вест, најбољи
пријатељ убијеног, факултетски професор, решио је да пође у детективску мисију.

– Зашто сам причу конструисао око убиства новинара? С
једне стране разлог је то што
познајем „новинарски миље”
јер сам се и сам бавио том
професијом. С друге стране,
догодило се неколико убистава, а и претње новинарима су
биле јако честе. Деловало ми
је реално. Кримић тражи ви-

ше од непредвидивог убице.
Имаш новинаре који у сваком
друштву успевају да, што би
данашњи клинци рекли, привуку вишеструк „хејт”. И овде
се ради о лику који је стилски
потпуно бриљантан, али исто
тако дивљи на сваки начин,
који не даје пардона никоме и
разним се људима, што моћ-

ним, што мање моћним, замерио – каже Баздуљ.
Књижевник Вуле Журић, наш
суграђанин, рекао је да је ово први „кримић” на нашим просторима који се бави овом темом –
убиством новинара који је писао
о шкакљивим стварима у једном
друштву, у овом случају босанскохерцеговачком, сарајевском,
после потписивања Дејтонског
споразума, али не и прва књига
на ту тему. Подсетио је да је пре
неколико година Владимир Тасић написао роман који се бави
на неки начин истрагом, причом о смрти новинарке Даде Вујасиновић.
Мухарем Баздуљ je студирао и годинама живео у Сарајеву, а данас у Београду ради
као новинар и колумниста.
Ово је други пут да се представља панчевачкој публици.

УБЕДЉИВ НАСТУП ТРИБЈУТ БЕНДА

Ејми – и гласом и стасом
Концерт групе „Аmy’s House
– tribute band to Amy Winehouse” одржан је у петак, 5. августа, на платоу испред Културног центра. Бенд чине Невена Филиповић (вокал),
Владимир Драгојевић (бас-гитара), Радивоје Бојановски
(гитара), Милан Савић (баритон), Немања Бановић (труба), Кристијан Млачак (саксофон), Дејан Милосављевић
(клавијатура) и Гафор Ћирић
(бубњар).
Ход, покрети, тетоваже, мимика, певање – све је то Невена Филиповић донела на сцену прилично убедљиво.

сорку глуме. Певање сам увежбавала сама, пошто сам и педагог. Заправо ми је музика
представљала најмањи проблем – открива она.
Бенд је формиран у марту
ове године и већ има велики
број наступа. Занимљиво је да
је недавно стигло писмо из
Лондона у којем су организатори трибјут фестивала изразили жељу да сарађују с њим.

Стране припремила
– И даље покушавам да се
понашам као она, улазим у

њен лик, што није лако. Због
тога сам ангажовала и профе-

Милица
Манић
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ПРВА ДОКТОРКА ЗА ХАРФУ
Ана Братељевић је са шест година почела да свира клавир, а
после неколико година и харфу. Завршила је Музичку школу „Јован Бандур” у Панчеву.
На Факултету музичкe уметности у Београду дипломирала је
харфу (2006), завршила специјализацију за тај инструмент
(2007), а дипломирала је и
клавир (2008) с највишим оценама. Мастер-студије харфе
завршила је на Академији лепих уметности у Прагу (2010),
а у јуну ове године је на тој
престижној музичкој институцији и докторирала.
Наступа као солиста, камерни и оркестарски музичар, бави се и педагошким радом. До
сада је имала велики број наступа у нашој земљи и иностранству.
Као ђак генерације Средње
музичке школе „Јован Бандур” награђена је похвалницом Краљевског дома Карађорђевића, током школовања
је освајала награде на међународним и националним такмичењима харфе (Фестивал
музичких и балетских школа
Србије, Међународно такмичење „Петар Коњовић”...).
• Недавно сте докторирали на
Академији лепих уметности у
Прагу. Зашто сте после Факултета музичке уметности у Београду изабрали баш Праг за
наставак школовања?
– Главни разлог је била моја
професорка Јана Боушкова, која је, слободно могу да кажем,
једна од најбољих светских
харфисткиња. Неколико пута је
била гошћа Међународног фестивала харфе у Београду, где
је поред концерата одржала и
мастер-клас, на коме смо се
упознале. Част ми је што се
указала прилика да се у њеној
класи усавршавам, сада већ седам година. Докторске студије
су биле на чешком језику и трајале су четири године. Састоје
се од уметничког, истраживачког пројекта и рада на катедри.
Истраживање, тј. тезу сам писала на тему „Најзначајнији харфисти 20. века”, а током студија сам била концертно активна
и предавала сам на катедри за
камерну музику. Након завршеног доктората постала сам
прва харфисткиња у Чешкој с
титулом Ph. D. – доктор наука у
области интерпретације и теорије интерпретације, специјализација харфа.
• Одмалена сте свирали упоредо два, како кажу, најтежа
инструмента – клавир и харфу. Да ли подједнако волите
да их свирате? Чини се да се
нисте, још увек, определили за
један од њих?
– Клавир и харфа су моје
две велике љубави и заиста се
нисам могла определити за је-

дан од њих. Због тога сам и
упоредо студирала два одсека
на Факултету музичке уметности, а често на концертима
свирам оба инструмента, на
шта публика одлично реагује.
• Нису ретки ни ваши наступи у области камерне музике –
„музике пријатеља”. Ко су ваши музички пријатељи и како
их бирате?
– Моји „музички пријатељи”
су у ствари моји пријатељи, а с
некима од њих сарадња траје
још од школских дана. Поменула бих дуо „Фери”, у коме
наступам с нашим Панчевцем
Миланом Бергинцем, у дуу
виолина–клавир и виолина–
харфа. Занимљива је била и
сарадња са Ивом Угрчић у дуету флаута – келтска харфа у
склопу пројекта „Војаж”, који
смо представиле широм наше
земље. Пред чешком и словачком публиком сам се представила с флаутисткињом Луцијом
Кошумберском, а однедавно сарађујем с харфисткињом Брониславом Клабленовом. Заједно смо на харфама извеле
Концерт за два чембала Ј. С.
Баха, у пратњи Симфонијског
оркестра Карлових Вари. Такође се надам да ће се сарадња
с пијанисткињом Габриелом
Динић наставити и после концерта који смо одржале почетком августа у Панчеву.
• Често на харфи изводите
композиције писане за друге
инструменте. Да ли су то музички експерименти, истраживања или једноставно уметничка знатижеља?
– То је све од наведеног.
Многи композитори су писали
и пишу за харфу, већ сада има-

мо богат репертоар, али неопходно је и даље радити на популаризацији тог инструмента.
Харфа са двоструком акцијом
педала постоји тек од 19. века,
па литература није толико
обимна као за виолину, клавир
или неке друге инструменте.
Поједини композитори нису
имали прилику да се сусретну
са овим инструментом – нпр.
Ј. С. Бах, а штета је да њихову
музику и музику те епохе не
изводимо на харфи. На својим
концертима желим да публици представим нешто ново, несвакидашње и због тога често
свирам композиције које нису
оригинално написане за мој
инструмент.
• Учествовали сте у низу
кросовер пројеката, око којих
се у музичком свету могу чути
полемике. Једни мисле да се
на тај начин даје допринос
промоцији класичне музике, а
други да су непримерени врхунским извођачима. Какав је
ваш став према томе?
– Мислим да уколико се
„излет” у неки други жанр уради с мером и укусом, може само допринети популаризацији
уметничке музике и одређеног
инструмента. Увек је био изазов и велика авантура да се
опробам и у неком другом
жанру. Поменула бих снимање CD-а и ремикс издање италијанског бенда „Сетамур”, затим поп-арт издање гудачког
квартета „Арко”, као и наступе
са рок и панк бендовима –
„Вибратор у рикверц”, „Драган
Марс”, „Вондер стрингс квартет” – на којима свирам електричну харфу. Значајно искуство је било и снимање филма

„Пут до Рима” Томаша Мијелника, у коме сам за неколико
сцена компоновала музику, а у
једној сам се и појавила. Филм
је приказан на прошлогодишњем Међународном филмском фестивалу у Карловим
Варима, у чешким биоскопима, а потом и на међународним фестивалима у другим земљама. CD „Од Баха до џеза” у
издању Музичког центра, уз
подршку Града Панчева, на
коме свирам харфу и клавиру,
само је још један од доказа да
волим експериментисање с
разним жанровима.
• Члан сте Чешког народног
симфонијског оркестра...
– Велика је част и задовољство бити солиста тог еминентног оркестра и свирати са
светским музичарима као што
су Енио Мориконе, Андреа Бочели, Хосе Карерас, Пласидо
Доминго, Ана Нетрепко, Јонас
Кауфман... Издвојила бих двогодишњу европску турнеју с
легендарним маестром Мориконеом, с којим смо одсвирали
више од тридесет концерата, а
на некима је посећеност била и
до 12.000 слушалаца. За мене
је то заиста било непоновљиво
искуство. Пре десетак година
присуствовала сам маестровом
концерту у „Београдској арени” и ни слутила нисам да ћу
једног дана с њим сарађивати.
Ове године му је додељен
„Оскар” за музику за филм
„Подлих осам” Квентина Тарантина, која је снимљена са
Чешким народним симфонијским оркестром у Прагу.
• Сарађујете и с другим еминентним чешким оркестрима?
– Да, са ра ђивала сам с
Фил хармонијом Бо хуслава
Мартинуа из Злина, где сам
једно време и била запослена,
са Симфонијским оркестром
Карлових Ва ри, Камерном
филхармонијом Пардубица и,
што бих посебно истакла, са
Чешком фил хармо нијом, с
којом смо 2014. свирали на
отварању престижног фестивала уметничке музике „Прашко пролеће”.
• Да ли је Ана више солиста,
камерни или оркестарски музичар, музички педагог, или
све то подједнако?
– Засад, Ана је све то подједнако, јер не би била Ана да је
другачије.
• Често путујеш и кофере си
поново спаковала – одлазиш
на одмор, или ћеш и по августовској врелини бити посвећена послу?
– Један део августа ћу се одмарати, а већ крајем месеца
крећу припреме за концерте у
септембру и нову школску годину, у којој ме чекају моји
ученици клавира и харфе у
Музичкој школи „Иља Хурњик” у Прагу.

ПРЕДСТАВА „ОСТРВО”

Отуђеност савременог доба
Дуодрама „Острво” одиграна
је у уторак, 9. августа, у дворишту Народног музеја Панчево.
Представа је ауторски пројекат глумаца Иване Терзић и
Братислава Јанковића, према
истоименом роману Меше Селимовића.
Иако је роман написан пре
више од четири деценије, тема коју обрађује и даље је актуелна. Ово дело је први пут
постављено на сцену.
– Питања самоће, усамљености, отуђености, колико је
сваки човек сам за себе острво, инспирисала су нас да се
бавимо овим делом. Тема савршено функционише с данашњим светом, с тренутком у
коме се човечанство налази,
испитује односе између људи

на једном дубљем, не баналном и површном нивоу. У
представи се ради о двоје људи
који су на острву и, на неки начин, ретроспективи њиховог
живота – од ране младости па
све до позних година, кроз
њихову породицу, њихову децу... Реч је о двоје људи који
су на острву сами, отуђени,
осуђени једно на друго – каже
Братислав Јанковић.
Представа је настала у копродукцији Народног позоришта Приштина и Шабачке индустрије културе, удружења
које се бави унапређењем савременог уметничког стваралаштва и развојем креативности и иновативности младих
уметника.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Празник безначајности”
Милана Кундерe
Славни чешки писац Милан Кундера, који већ одавно пише само на француском језику, и код нас је
правовремено стекао велику популарност. За оне који
познају Кундерино дело неће бити нимало неочекивана његова тежња да у роман
унесе елеменат неозбиљности. У „Празнику безначајности” Кундера коначно
остварује свој дуго сањани
естетски сан: да осветли најозбиљније проблеме а не напише ниједну озбиљну реч,
да фасциниран стварношћу
савременог света ипак узмакне сваком реализму.
Милан Кундера у овом
кратком роману, првом
после тринаест година, истражује апсурдни свет човека и историје, и завршава га осмехом.
Читаоци ће у „Празнику
безначајности” пронаћи три
равни значења. Прва је превасходно хуморна и Кундера нас упознаје са четворком париских другара. Ови
јунаци представљају позитиван оквир даљих збивања
и формирања значења у роману. У следеће друге две
равни значења Кундера се
окреће испитивању бића,
смисла, како индивидуал-

ног, тако и друштвеноисторијског постојања. Писац
призива духове Стаљина,
Калињина, Хрушчова и
Жданова,
претварајући
ужас тоталитаризма у урнебесну лакрдију. Управо је у
трећој равни значења романа „Празник безначајности”
Милан Кундера показао да
смех разара моћ.
Милан Кундера (Брно,
1929) чешки је и француски писац. Чешког је порекла, живео је у егзилу у
Француској од 1975. и тамо
добио држављанство 1981.
Комунистичка власт у Чехословачкој је забрањивала
његове књиге све до Плишане револуције 1989.

Два читаоца који до среде, 17. августа, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Чији бисте дух призвали?”, наградићемо по једним примерком књиге „Празник безначајности” Милана Кундере. Најбоље одговоре 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 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.

избор

МОЈ
МОЈ
Друштво спектакла
Урош Дражевић,
мастер дипл. новинар
КЊИГА „Друштво спектакла”, дело Ги Дебора, сачињено је од девет поглавља
примамљивих наслова посредством којих писац представља модерно друштво и
његове мане што стају у реч
– спектакл. Реч је о обманама, лажној свести, о погледу
на свет који се материјализовао, а који нису створили
само медији, с обзиром на то
да је спектакл, најпре, однос
међу људима. Писац почиње
ударно, смештајући друштво
у сажаљивост, јер више не
живи живот, него инверзију
живота коју подстичу роба и
бројни призори што од
стварности праве представе.
Овај мамац оправдан је до
последњег интерпункцијског знака у књизи објашњењима спектакла који као да
је жив, персонификован, који квари и омамљује ум, индивидуални, па колективни
идентитет, непосредне доживљаје.
ПРЕДСТАВА: Животна комедија „Cabares, Cabarei”,
коју Зијах Соколовић изводи
двадесет четири године.
Спада у програм Позоришта
„Славија”. Хумор и нанизане
истине о друштву наизменично управљају реакцијама
гледалаца – смех, па запитаност, потврда ставова, осврт
на неке суштине... Томе доприноси разноликост текста,
који је у вези с љубављу, смрћу, брачним односима, политиком, државом, моралом. Глумац је у улози но-

сталгичара, критичара, детињастог човека који, позивајући се на озбиљност дешавања о којима прича, мимиком, гестикулацијом, размаханошћу која прати текст и
карикирањем, ту озбиљност
– руши. Реч је о непријатним
темама које Зијах Соколовић
преобликује у опоравак за
публику пред којом констатује те друштвене проблеме.
ФИЛМ: Награђен „Оскаром” за најбољи страни
филм – „Велика лепота”. Режисер је Паоло Сорентино.
Улоге – Сабрина Ферили,
Карло Вердоне и Тони Сервило, главни глумац, који
глуми шездесетпетогодишњег Џепа, новинара и писца, који се дружи с богаташима. Сви су успешни и
безбрижни, али се преиспитују о својој срећи. Џепово
преиспитивање и посматрање разочарања око себе траје до краја филма. Срећа у
овом филму не изгледа као
„на филму”, а Рим није као
на разгледницама.
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„ЛАНЧА СТРАТОС” – ПРВО СТАЗА, ПА ОНДА ПУТ

НУКЛЕАРНИ ФИЗИЧАРИ „ФОРДА”

Најзначајнији
аутомобил
рели-шампионата
Футуристичка визија
Марчела Гандинија
Поједини модели аутомобила
прављени су за одређене сврхе, што није неуобичајено. То
су углавном била возила намењена посебним врстама трка, као што је „Фордов” модел
ГТ 40, направљен искључиво
за трку „24 сата Ле Мана”. Један од таквих модела из Италије настао је седамдесетих,
како би доминирао Светским
рели-шампионатом.
Испоштовати правила ФИА
„Ланча” је деценију раније
имала запажене успехе у релију, али су аутомобили које
је тада користио фабрички
тим тог произвођача по карактеристикама заостајали за
осталим учесницима у тим
тркама. Да би се они вратили
на велику сцену, спортско
одељење „Ланче” одлучило је
да развије и направи модел
који ће се искључиво користити за трке.
Италијански дизајнери тог
времена углавном су имали
нацрте аутомобила који су били клинастог облика, а у том
тренду је предњачила кућа
„Бертоне”. Њен најбољи дизајнер тог времена, Марчело
Гандини, био је предводник

оваквог стила. Поред тога,
Гандини је инсистирао на
свом дизајну мотора који је
централно постављен, а идејни творац је „Ламборгинијевог” система отварања врата
нагоре. Када већ говоримо о
клинастом дизајну и позицији
мотора, не можемо заобићи
још једно Гандинијево ремек-дело, а то је „ланча стратос”.
Да би неки модел одређеног
произвођача добио одобрење
од Светске аутомобилске организације за такмичење у било којим тркама, мора бити
базиран на верзији за свакодневну употребу, која након
преправки за такмичење добија хомологацију и тек тада
се такмичи. „Ланча” се у овом
случају није придржавала тог

правила. Прво је направљен
модел „стратос ХФ” за рели, а
тек онда је фабрика направила
одређени број верзија за друм,
како би се испоштовала правила.
Гандини је при рађењу нацрта за будући рели-аутомобил
био вођен футуристичким
идејама, а према мишљењима
заљубљеника у мото-спорт,
„стратос” је био један од најлепших. Испод хаубе се налазио „Фераријев” мотор са шест
цилиндара у Ве-распореду
преузет с модела „дино”.
Необјашњива одлука „Фијата”
Иако је мотор био малих димензија, због истог таквог простора у који је требало да буде
уграђен, његова снага је била
више него довољна за перформансе које ће засенити остале
такмичаре у Светском рели-шампионату.
Салони аутомобила су одувек били места на којима су се
приказивали новитети, па је тако на Сајму у Торину 1972. године званично представљен
прототип „ланче стратос”. Иако
је јавност била одушевљена
смелим дизајном и перформансама, челници „Ланче” нису имали времена за уживање у
позитивним критикама, већ су
наставили тестирања како би

били спремни за прво такмичење. Крајем исте године
„стратос” има тркачку премијеру на релију „Корзика”, а за
воланом аутомобила се налазио тада чувени Сандро Мунари. На несрећу тима, након неколико специјалних испита
морали су да се повуку, јер су
имали проблема са огибљењем
на аутомобилу. Идентичан случај забележен је и месец дана
касније на релију „Коста дел
Сол” у Шпанији. Следеће године
(1973) „Ланча” добија хомологацију од Светске аутомобилске организације, јер је успела
да произведе преко четири
стотине аутомобила, што је било сасвим довољно за испуњавање критеријума.
Исте године долазе и први
успеси на тркалиштима. Наредне, као и 1975. и 1976,
„ланча стратос” има тоталну
доминацију. „Фијат” одлучује да ипак првенство у овом
такмичењу да моделу 131, па
тако 1977. почиње крај за
„стратос”. Тај аутомобил у
такмичењима су користили
још само мали приватни тимови до 1980. године. Јавности ни данас није позната одлука „Фијата” да повуче један
од најзначајнијих аутомобила
у историји светских рели-шампионата.

Компанија „Ролс-Ројс” је
основана 1906. године као
фабрика мотора за тадашње
авионе. Међутим, исте године оснивачи овог, данас
луксузног бренда направили су и свој први аутомобил
– „сребрни дух”. Тестирање
и испитивање аутомобила
трајали су веома дуго, а током теста поузданости на
путу тај аутомобил је кроз
Шкотску прешао 24.000 километара.
Аутомобили су производи
који се највише рециклирају. Сваке године рециклира
се двадесет пет милиона тона материјала који потичу
од возила.
Сједињене Државе су пренатрпане аутомобилима,
породице поседују више возила, а сходно томе и саобраћајна инфраструктура је
прилагођена броју возила. У
томе предњачи Лос Анђелес, а око четрнаест процената земљишта у том граду
заузимају паркинзи.
Према подацима пореских
служби широм света, просечан власник аутомобила
марке „бугати”, поред њега,
поседује у просеку још 84
возила, три авиона и бар
једну јахту.

У једном од филмова о Бетмену главни глумац Кристијан Бејл, који тумачи
лик милијардера Бруса Вејна, у једном наставку вози
„ламборгини мурселаго”.
Ако сте мислили да је тај
аутомобил одабран само да
би се приказало имовинско
стање господина Вејна, преварили сте се. Реч „мурселаго” на шпанском значи
„шишмиш”.
Просечна потрошња аутомобила током двадесетих
година прошлог века износила је 16 литара на сто километара.
„Форд” је познат по томе
што је током педесетих и
шездесетих експериментисао у производњи аутомобила. Тако је 1958. године
та ком па ни ја при ка за ла
прототип „нуклеон”, пикап возило које је у товарном делу имало нуклеарни
реактор. Замисао је била да
се фисијом уранијума, одно сно па ром до би је ном
тим процесом, покреће посебан мотор, сличан онима
који су били уграђивани у
нуклеарне подморнице тог
времена. Разлог због којег
та идеја није заживела, познат је сваком разумном
човеку.

- - - - - ПОЛОВЊАК - - - -

„АУТОБУС” ЗА САОБРАЋАЈНЕ ГУЖВЕ
Кина је годинама највеће
тржиште аутомобила, па су
сходно томе и гужве на улицама свакодневна појава.
Да би се избегло чекање у
саобраћају, бар када је јавни
превоз у питању, инжењери
су започели развој возила
које ће путнике превозити
изнад саобраћајних гужви.
Кинези су представили
радни прототип овог „стојећег аутобуса”, који користи
шине за кретање, а уместо да
стоји на семафору или због
застоја, он ће пролазити из-

ТЕБ 1 је назив новог превозног средства, дужине 22,
а ширине седам и по метара, које ће користити струју
као енергент за погон. Може да прими око триста путника и да их превезе до одредишта максималном брзином од 60 километара на
час, што је сасвим довољно
за градске услове.
Прва испитивања су урађена на тест-стази која је
дугачка триста метара, а
одржавање овог, можемо
рећи „надземног метроа”

над аутомобила. Простор испод аутобуса који је представљен јавности довољно је висок да ово возило може да
прође „преко” путничких аутомобила стандардне величине, али не и изнад теренских возила или комбија, па
стручњацима остаје да пораде и на том проблему.

треба да кошта пет пута мање од конвенционалне подземне железнице.

Страну припремио

Немања
Урошевић

Петак, 12. август 2016.

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ФОРД фиjеста, 2001. годиште, 1,8 ТДДИ фокус, мотор 55 кв, регистрован до
маја 2017. године, власник,
цена 1.600 евра. Упитати на
062/764-125. (СМС)
ЈУГО 45, 1990. годиште,
плин. Регистрован годину
дана, екстра стање.
065/987-27-24. (СМС)
ПЕЖО 205, регистрован до
јула 2017. продајем. Цена
450 евра. 060/554-54-34.
(СМС)
ФОРД фокус караван 1.8
ТДЦИ, 85 кв, без улагања.
064/580-45-18, 063/387826. (224873)
ЛАДА 110 1.5,LI, 2003, 500
евра. 063/256-191.
(225637)
ФОРД фијеста 2001, регистрован до краја априла
2017, 1.300 евра. 060/60028-12. (224791)
ПРОДАЈЕМ опел кадет 1.4,
лимузина, 1991. годиште,
регистрован. Контакт:
064/314-00-68. (и)
ОПЕЛ кадет суза, 1988. годиште, 1.3 бензинац, регистрован. 063/802-48-33.
ПРОДАЈЕМ камион заставу
турбо зету, 79/12 Д, 1997.
годиште. 063/327-282, Радивоје. (225274)
ЗАСТАВА 101, 2003. годиште, прешла 138.000, регистрован до 2. октобра 2016,
атест за ТНГ важи до 2018,
цена 600 евра. 064/165-0718. (225509)
ГОЛФ 3, венто, голф 2, џета, делови и уградња.
061/159-74-73. (225508)
ФИЈАТ пунто 1.2, бензин,
клима, петора врата, 2001,
одличан, регистрован.
063/177-46-96. (225500)
МЕРЦЕДЕС ванео 2002, 1.7,
дизел, аутоматик, тек регистрован. 062/822-06-46.
(225500)
ПРОДАЈЕМ скутер априлију, моторе за чамце: јамаха
– пет коња, опел кадет ГС и
мотор за опрела, ОХЦ
1300. 066/604-23-64. (р)
ПОЛО 1.9, дизел, 1997. годиште. Тел. 063/156-51-35.
(225414)
ПРОДАЈЕМ клио 1.5 ДЦИ,
2004. годиште, 160.000 км,
1.800 евра, договор.
060/597-63-33. (225438)
ПРОДАЈЕМ мерцедес А
170, ЦДИ, 2001, 160.000
км, 3.300 евра, договор.
060/597-63-33. (225430)

ВАРТБУРГ 1.3, регистрован
до 1. фебруара 2017, први
власник. 061/611-23-03.
(225365)
ГОЛФ 3, 1997. годиште,
прешао 82.000 км, тамно
плав. 061/254-17-08.
(225359)
ПУНТО 1.2, 2002, 3 В, металик плав, гаражиран, одличан. 064/142-55-93.
(225342)
ПРОДАЈЕМ ауди 80 јаје, 1.8
плин атест, 1987. годиште.
063/102-33-44. (225608)
ПРОДАЈЕМ хонду акорд,
бензин, 2007, 155.000, рено
меган 2005, дизел, 188.000.
064/156-15-43. 225604)
ПРОДАЈЕМ пежо 2106,
2003. годиште, регистрован
до 2017, 1.4, бензин. Тел.
069/104-13-66. (225773)
ПРОДАЈЕМ комби застава
ривал, 2003, теретни, Б категорија. 060/028-14-80.
(225622)

ОГЛАСИ

МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ житну сејалицу
ИМТ, 23 реда, први власник. 063/376-302.
(225449)

ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕМ хитно велику
гаражу, центар Стрелишта.
066/057-545. (225460)
ИЗДАЈЕМ гараже на Котежу 1. Тел. 069/409-83-42.
(2253719

АПАРАТИ

БМВ 316 и, компакт, 2002,
1.8 бензин, одличан.
060/028-14-80. (225622)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,16
мм и све врсте видео касета
квалитетно преснимавам на
ДВД. 343-563, 063/288-278.
(225301)

ОПЕЛ корса 1.2, 2002, петора врата, 87.000 км, у првој боји, власник. 064/13036-02. (225571)

ТЕЛЕВИЗОРИ, половни, 37,
55, 72, замрзивач горење,
слушни апарат. 066/348975. (225263)

ФИЈАТ брава 1.6, 16 В,
1998, клима, атестиран
плин, у првој боји. 064/13036-02. (225571)
ПРОДАЈЕМ ситроен ксара
караван, 1.6, регистрован,
власник, 1.100 евра.
063/179-36-83. (225530)
ПРОДАЈЕМ рено клио дизел, 1998. годиште, тек регистрован. 063/761-04-05.
(225513)
АУТО-КЛИМЕ за све типове
возила сервисирамо, пунимо гасом дигиталном машином, пуњење 2.500 динара. „Фриготехник”, 361361, 064/122-68-05.
(225515)
НИСАН примера, караван,
1997. годиште, бензинац,
одличан мотор, регистрован. 063/333-55-25.
(225531)

СЕРВИС телевизора, монитора, продаја половних,
програмирање даљинских.
„Плус”, Туцовића 28. 353463. (225623)

ВОЗИЛА

ВЕШ-МАШИНА, фрижидер
и половни делови од вешмашина. Тел. 252-05-10,
063/703-76-07. (224696)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ козе, јариће,
козје млеко и сир. Тел.
013/632-581, 065/828-0417. (СМС)
ПЛАСТИЧНО буре за вино
са пливајућим поклопцем,
150 литара, три комада,
100 евра. 064/866-21-18.
(225067)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ возила свих врста
до 1.500 евра, стање небитно. 063/165-83-75. (22464)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању, од 80 до
1.500 евра. 062/193-36-05.
(225412)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању, 90 до 800
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (225327)

ПРОДАЈЕМ породичну
гробницу на Старом православном гробљу, близу капеле. 062/860-80-87.
(224874)
ПРОДАЈЕМ двокрилна и
једнокрилна врата, са стаклом, од дрвета, орман и
двосед новије. 062/424-128.
(225619)
ПРОДАЈЕМ телевизор плазма, LG, екран 50 инча, цена 350 евра. 063/743-29-54.
(225344)
ПЛАСТИЧНА бурад и казан
за маст, на продају. Тел.
312-443. (225345)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
кухиња 10.000 динара.
063/773-45-97, 371-568.
(225294)
ПРОДАЈЕМ покућство: теписи, лустери, сервиси,
шерпе, чаше, гоблени.
063/829-76-68. (225297)
БЕТОНСКИ блокови, 30, 35,
45, 65 динара, квалитет.
069/275-73-94. ЗТР „Луна
Плус”, Црепаја. (225304)
КОМБИ гепек троделни,
стаклени балони, четвороделни јоги лежај, вишенаменски. 064/928-89-68.
(225260)
ПРОДАЈЕМ: троседе, каучеве, угаону гарнитуру, регале, мост + регал, гарнитуру
мојца, сто + 4 столице, спаваћа соба комплет, комплет
кухиња, дечја колица, ел.
шпорет, ТА пећи, пећ на
дрва, машину за веш, суђе,
тепихе, половне ауто гуме,
бицикле разне. 063/107-7866. (224498)
ПРОДАЈЕМ ендлерицу, исправну, маусер специјал,
повољно. 064/228-52-42.
(225245)
ПРОДАЈЕМ горионик 50 кв,
за пелет biotermec termomont и спремник коришћен три месеца. 063/85864-11. (225282)
ПРОДАЈЕМ краљицу пећи,
термоакумулациону пећ,
пећ на природни гас.
069/368-98-40. (225284)
ПРОДАЈЕМ гардеробне ормане, витрину, писаћи сто,
огледало и фотеље. Тел.
361-458. (225285)

ХОДАЛИЦА без точкића на
продају. 064/866-21-18.
(225067)

ИНДУСТРИЈСКЕ професионалне машина за шивење
на монофазну струју „јуки”.
064/493-85-60. (225287)

МАЛИ бојлер, усисивач
стубни, мрежаста лежаљка.
064/354-69-76. (225261)

АРМАТУРА ребраста фи
14, већу количину и више
фосни продајем. Светозара
Марковића 75, Панчево.
(225541)

ПРОДАЈЕМ штенце питбул
теријера, булисон линије
црне боје. 065/412-81-02.
(2252679
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УГОСТИТЕЉИ. Кафе апарат „gagia”, три групе, комплет, потпуно исправан,
екстра кафа, гаранција, 250
евра. 063/862-63-20.
(225551)
РЕМОНТОВАНЕ ТА пећи 2,
3, 4 и 6 м2, достава, монтажа. Гаранција. 064/366-5787, 335-930. (225557)
ПРОДАЈЕМ добре половне
греде. Звездан, 063/224435. (225558)
ПРОДАЈЕМ половне ормаре, канцеларијске столове,
алуминијумске радијаторе,
сто за масажу. 064/143-5298. (225565)
КОМБИНОВАНИ фрижидер, веш-машина, замрзивач фиокар 210 – 240 л, ТА
2,2 кв, микроталасна, судопера с радним висећим, већи трпезаријски сто са столицама, угаона гарнитура,
мања , већа, разни лежаји.
Тел. 063/861-82-66.
(225518)
ДВА кауча половна по
1.000 динара комад.
013/321-596. (225528)
ПРОДАЈЕМ гаражна клизна
врата 6 х 2.40 м. 069/21397-37. (224925)
ПРОДАЈЕМ сипорекс греде
за плочу, дужине 4,30 м.
069/213-97-37. (224925)
НА ПРОДАЈУ круњач.
063/831-48-74. (225363)
ПРОДАЈЕМ машину за брушење паркета и фискалну
касу генеко. 060/705-98-31.
(225409)

РАСПОРОДАЈА новог намештаја, столице од 1.000,
столови од 3.000, кревети
од 9.000, кухињске клупе
од 7.000. Стара „Утва”,
060/600-14-52. (225366)

ПРОДАЈЕМ струњаче, трпезаријски сто, старински
креденац, бео брачни кревет. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (225418)

КИРБИ нов, трпезаријски
сто, столице, фотеље, сто,
столице терасне, фриз три
фиоке. 064/955-51-85.
(225445)

КОНСТРУКЦИЈУ за пластеник, собни бицикл и приколицу за ауто. Тел. 064/12871-41. (225419)

ПЕЛЕТ, преостале количине
продајем, буква, квалитетно. 063/322-847. (225459)

КАЗАН за ракију, ложишта,
табарке, дна, мешачи, луле.331-586, 063/805-74-60.
(2254149
РОТВАЈЛЕР, штенад на
продају. Тел. 064/240-6867. (225398)
ПОЛОВАН намештај са могућом доставом, спаваћа
соба, француски лежај,
фрижидери, кухиње, шпорет пола-пола, кревети, регал, плакари, ципеларник,
тросед, двосед, угаона гарнитура. 061/317-07-67,
063/137-37-30. (225400)
ПРОДАЈЕМ штедњак за етажно грејање, на чврсто гориво, алфа 90 HLBE. Тел.
064/201-41-89. (225402)
ПРОДАЈЕМ кавез за зечеве,
са шест боксева, вагу либелину – вага две тоне, апарат аутогени за варење и
сечење комплет. 061/26888-12. (225397)

КУЛТИВАТОР 506 ЛС, метални чамац, алфин камин.
062/172-35-64. (225430)
ПРОДАЈЕМ полован намештај из увоза. 065/592-7875. (225449)

ПРОДАЈЕМ козе, јариће и
пачиће. Тел. 061/143-35-20.
(225447)
ПРОДАЈЕМ домаћу живину: кокошке, гуске, ћурке,
паткове мутаве, морке.
063/894-84-23. (225448)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ЕТЕРНИТ за покривање
кровова, креветац, душек,
колица, форд таунус.
064/507-20-84. (225426)
ТРИТИКАЛ на продају, може кућна достава. Драган.
063/728-25-41. (225635)
ПРАСИЋИ, свиње, балирана детелина, 150-250 дин.
Мића, 064/303-28-68.
(225635)
ШПОРЕТ, ТВ, фрижидер,
веш-машина, машина за сушење веша, косачица.
063/198-84-00. ((2256249
ТВ 54, 60, 80 цм, фрижидер, машина за судове, бицикл. 061/631-99-26.
(225624)

ДОЊИ град, кућа сређена,
са два стана, ЕГ, плац 7
ари. 061/224-47-97.
(225431)

КУПУЈЕМ гвожђе, обојене
метале, замрзиваче, вешмашине, фрижидере и
остало. 061/321-77-93.
(225480)

КУДЕЉАРСКИ насип, продајем/мењам за стан уз доплату комплетно реновирана кућа, спратна, 140 м2 +
25 м2 локал, 5 ари плаца,
одмах усељива, 75.000.
063/274-951.

КУПУЈЕМ бакар, месинг,
алуминијум, гвожђе, вешмашине, замрзиваче, шпорете, телевизоре. 061/20626-24. (225480)
КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе, алуминијум, веш-машине, замрзиваче, телевизоре. 061/322-04-94.
(225480)
КУПУЈЕМ исправне и неисправне, ТА пећи, свих величина. 065/344-49-30.
(225479)

КУПУЈЕМ полован намештај, плинске боце, остало
покућство. 062/148-49-94.
(225553)
КУПУЈЕМ: перје, старински
намештај, слике, сатове,
стари новац, бижутерију,
сифон флаше, старо покућство. 335-930, 063/705-1818. (225557)
КУПУЈЕМ стари и полован
намештај. 064/366-57-87,
335-930. (225557)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ 3 кв.
Тел. 069/104-13-66.
(225573)
БИВША металостругарска
радња продаје разне машине, алатке и заостали материјал – месинг, челик.
063/807-50-65. (225620)

КУПУЈЕМ исправне, неисправне ТА пећи. 064/36657-87, 335-974. (225557)
КУПУЈЕМ полован намештај, ТА пећи, гарнитуре,
кухиње, остало покућство.
063/898-00-82. ( 225313)
КУПУЈЕМ полован намештај, плинске боце, остало
покућство. 062/148-49-94.
(225553)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ИСПРАВНА веш-машина,
може ваша уз доплату, замрзивач 210 литара.
013/346-790, 061/136-1281, 064/129-73-60.
(225627)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, гаранција годину
дана. 065/344-49-30.
(225479)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ полован очуван
намештај: кухињске – собне
угаоне гарнитуре, боце
плинске. 066/900-79-04.
(225313)
КУПУЈЕМ ТА пећи, исправне, неисправне, најбоље
плаћам. Долазим. 062/17043-10. (225318)
КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,
месинг, старе славине, вешмашине, фрижидере, замрзиваче, акумулаторе, каблове и остали метални отпад. 060/521-93-40.
(225259)
КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, сатове, новац, пенкала. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-1477. (2252269

ПРОДАЈЕМ два ланца земље у Качареву. Тел. 601281. (225158)
НОВА КУЋА, Војловица 180
м2, одмах усељива, 52.000
евра. Тел. 061/604-99-93.
(225147)
ПРОДАЈЕМ дворишну кућу
у Панчеву, Владимира Жестића 11. 062/423-933,
19.000 евра, (225196)

КУЋА, Младост, Војвођанска 7.5 х 12, П+П+С, са локалом аутоделови, 82.000,
договор. 013/372-666.
(225296)

ЗАПОЧЕТА кућа, Карађорђева,10.000 евра. Мозе ауто до 2.000 евра. 060/55454-34. (СМС)

ТРИ хектара, мали Надо,
хектар српско поље, пола
ланца стари црепајски пут,
после 16 сати. 064/578-7873. (225478)

КУЋА, 120 м2, на 5 ари,
Преспанска 15. Власник,
легализовано. 063/731-1000. (225191)

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац 5,5 ари, може замена
за ауто. 065/201-66-39.
(225481)

ПРОДАЈЕМ или мењам део
куће, почетак Стрелишта,
укњижено + анекс.
064/952-19-80. (225310)
ПРОДАЈЕМ лукс кућу 133
м2, 10 ари плаца, Миса, може замена за станове.
063/301-653. (225370)
КУЋА, Баваниште, новија
140 м2, 30 ари, само
22.000. (1734), „Трем”,
332-031, 063/836-23-83.
(225372)
ЈАБУЧКИ пут, продајем
плац 8 ари, вода, струја и
канализација на плацу.
069/213-97-37. (225360)
ПРОДАЈЕМ кућу у Ковину
или мењам за стан у Панчеву. 063/801-54-20. (225387)
НА ПРОДАЈУ, кућа Старчево, центар. 063/831-48-74.
(225363)
ПЛАЦ 50 ари, идеалан за
предузетнике. Фронт 50 м,
шири центар, сва инфраструктура, договор.
063/389-962. (225393)
ЈАБУЧКИ пут, кућа на продају. 069/213-97-37.
(225360)

ОДЛИЧНЕ куће, Качарево,
Опово, Дебељача (15.000 –
25.000). (49), „Мустанг”,
062/226-901. (225486)
КУЋА, Стрелиште, испред
станице „беовоза”, 350 м2,
девет соба, три улаза, бројила, купатила, кухиње. Дељива на три стана, 114.000,
договор. 063/234-283.
(225295)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локал
од 81 м2, у центру Стрелишта, за стару кућу, плац,
стан. Тел. 064/267-71-74.
(225306)
НА ПРОДАЈУ четири и по
ланца земље, преко пута
кафане „Секин салаш”.
062/891-26-31.
(225339)
ПРОДАЈЕМ кућу 120 м2, са
радним двориштем, плацем
300 ари, Београдски пут.
065/377-23-81. (225330)
ПРОДАЈЕМ две куће на једном плацу у Војловици, легализовану. 013/232-21-30,
063/162-50-00.
(225418)

КУЋА на продају, вреди погледати. 069/697-507.
ПРОДАЈЕ се кућа, Србијанска 55, Панчево. 064/65116-22. (222307)

СТАРЧЕВО, започета кућа,
4 ара, хитно, 5.500. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(225353)

ПРОДАЈЕМ нову кућу у Јабуци, 300 м2, 6.5 ари, геотермичко грејање, клима.
063/378-357. (223545)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ КУЋУ,
Долово, близу центра, 16,5
ари. 061/134-37-08. (22525

ПРОДАЈЕМ кућу у Опову.
063/169-25-68, 069/631788.(224408)
ПРОДАЈЕМ кућу на Кудељарском, на 9 ари плаца,
усељиву. 064/040-82-72.
(224811)
КУЋА, Доситејева 8-а,
укњижено, 2 ара., 061/33331-19, 062/860-80-94,
063/277-025. (225056)
ПРОДАЈЕМ кућу у центру
града. 063/272-594.
(225053)

ДЕБЕЉАЧА, 180 м2, 7.5
ари, продајем/мењам за
панчевачки стан. 064/92889-68. (225260)
НА ПРОДАЈУ плац у Бањи
Врујци, село Попадићи, 9
ари, цена договор.
060/731-11-31. (225270)
ПРОДАЈЕМ кућу без посредника, Панчево, Новосељански пут, 7 ари – 80 м2.
063/153-37-70. (225278)

НОВА МИСА, кућа 112 м2,
1 ар, 25 м2, 55.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
ЦЕНТАР, кућа 163 м2, 4.5
ара, 73.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (225405)
ПРОДАЈЕМ кућу на Тесли,
позвати после 16. Тел.
064/280-22-80. (225413)
ДВА плаца по 6 ари на Старом Тамишу, 7.000 евра један плац. 063/773-56-82.
(225420)

ККУДЕЉАРСКИ насип, стара кућа,40 м2, на 29,3 ара.
(097), „Перфект”, 064/34805-68. (225527)
КАРАУЛА, 43 м2, на 50 ари,
24.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (225527)

МИСА, 40 м2, 55 м2, 15.000
евра. 063/377-835.
(223775)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, може и са стварима, VII
спрат, без посредника. Тел.
064/069-14-11.
(223942)
ПРОДАЈЕМ стан, Тесла, дуплекс, 81 м2, II спрат, Илариона Руварца 4, Панчево.
063/334-430.
(2245167)

ВЕЛИКИ избор кућа, плацева и дворишних станова.
Агенција „Лајф”, 061/66291-48. (225536)

ТРОСОБАН стан, Котеж 2,
продајем/мењам за стан,
кућу или две стамбене јединице. 063/771-15-68.
(224478)

КУЋА, 50 м2, на 9 ари плаца, Пелистерска. 065/41097-34, хитно, договор.
(/225365)

ПРОДАЈЕМ двособан стан у
строгом центру, ТА, III
спрат. 064/832-46-38.
(224826)

ТЕСЛА, нова кућа, 110 м2,
мирна улица. 063/783-3997. (225462)
ГОРЊИ ГРАД, старија кућа, 6,57 ари, 55 м2, 27.000,
договор. „Олимп”, 063/274951, 013/351-061. (225468)
КУЋА, реновирана 115 м2,
Војловица, са стварима, одмах усељива. 063/816-5978. (225436)
ПРОДАЈЕМ кућу у Мирјеву,
250 м2, 3,75ари, две етаже,
две гараже 42 м2. Тел.
061/621-29-32. (225438)
ПРОДАЈЕМ или мењам кућу у Војловици. 060/36738-44. (225439)

ПРОДАЈЕМ плац 4 ара, са
две стамбене јединице на
углу. Горњи грд., 060/03419-58. (225443)
БАЊА ВРУЈЦИ, кућа 60 м2,
6 ари, укњижена, продајем/мењам. 064/955-51-85.
(2244459
КУЋА, насеље Мали рај, 90
м2, 10 ари, продајем/мењам. 064/955-51-85.
(225445)
ПРОДАЈЕМ спратну кућу
200 м2, Максима Горког,
3.8 ара. 063/301-360.
(225495)

ВЕЛИКИ избор кућа, све
локације. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (225353)

ПРОДАЈЕМ плац на Миси,
8 ари, струја, телефонска
линија, интернет, мањи
стамбени објекат, помоћни
објекат. 064/347-99-45.
(225550)

ЦЕНТАР, 100 м2, 3.7 ари,
38.500; 70 м2, 5 ари,
45.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (225353/р)

ПРОДАЈЕМ део куће у центру града, повољно, вреди
погледати. 063/756-06-04.
(225517)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 55 м2, 4
ара, усељива, сређена,
36.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (225353/р)

ВОЈЛОВИЦА, одлична кућа
115 м2, 7,5 ари, 36.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (225520)

НОВОСЕЉАНСКИ пут, 70
м2, 22 ара, 27.000; 120 м2,
8.5 ари, 38.000.(394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(225353)

ТЕСЛА, лепа салонска, 178
м2, 5,5 ари, 95.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(225520)

БАВАНИШТАНСКИ пут, 50
м2, 10 ари, 28.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(225353)

КУЋА 200 м , плац 26 ара,
Новосељански пут. (661),
„Весна два”, 066/937-00-13.
(225523)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
на Караули. Тел. 065/51733-01. (225302)

ВОЈЛОВИЦА, 119 м2, на 11
ари, 26.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(225527)

ЈЕДНОСОБНИ, 36 м2, Стрелиште, 21.500; Миса
21.000. (324), „Медиа, 315703, 064/223-99-20.
(224989)

ПРОДАЈЕМ плац на старој
Миси, улица Козарачка.
065/361-60-11, 064/866-2576, 065/361-60-11. (22541)

НОВА МИСА, четворособан
стан без улагања, новоградња, продајем или мењам за
кућу. Хитно, повољно.
060/353-53-29. (224812)

ПРОДАЈЕМ кућу, 232-0804, 064/414-24-71.
(223605)

ПРОДАЈЕМ кућу у Качареву, нову, 170 м2, одмах усељиво, све чисто. 013/601472, двадесет минута до
Панчева. (224073)

ТЕСЛА, типска, 95 м2, 3.5
ара, за сређивање, 36.000.
(49), „Мустанг”, 062/226901. (225486)

ПЛАЦ на продају, Новосељански пут, 200 м од „Кутка”. 064/808-72-51.
(225440)

НА ПРОДАЈУ кућа у Иванову. Тел. 063/808-40-49.
(СМС)

КУЋА, Милоша Требињца
200 м2, 5 ари. (661), „Весна
два”, 066/937-00-13.
(225523)
КУЋА на 7 ари, Матије Гупца, две стамбене јединице.
(661), „Весна два”,
066/937-00-13. (225523)

У ЈАБУЦИ, кућа усељива,
нова градња, два спрата,
220 м2, 7.5 ари плаца,
65.000 евра. 064/493-85-60.
(225287)

КАЧАРЕВО, кућа 150 м2 на
4 ара, спрат, усељива. Може замена за стан у Панчеву, 27.000 евра. 064/27174-67. (224947)

ПРОДАЈЕМ штене немачког
шпица, мали пас, крем боје, лара. 065/968-24-01.
(225607)

ПРОДАЈЕМ машину за
штрикање. 063/865-80-06.
(225611)
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КУПУЈЕМ полован очуван
намештај, кухињске собне и
угаоне гарнитуре, боце
плинске. 066/900-79-04. (р)

ПРОДАЈЕМ машину за
одвајање коштица из воћа,
шљиве, брескве, кајсије, нова, јефтино. 064/201-72-16.
(225589)

ПРОДАЈЕМ товљеника. Тел.
064/129-45-43. (225610)
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КУЋА 70 м , 3 ара, 17.00,
Козарачка. 061/664-39-26.
(225601)

КУЋА, Тесла, лепа локација
за становање и приватан
бизнис. 063/329-464.
(225625)
КУЋА 110 м2, 10 ари плаца,
центар. 063/198-84-00.
(225624)
КУЋА 150 м2, 4 ара, 23.000
евра, Козарачка. 061/66439-26. (225601)
ПРОДАЈЕМ 18 ари баште
са воћем и викендица.
063/865-80-06. (225611)
ТЕСЛА, миран крај, плац
3,6 ари, кућа 80 + 40 м2,
канализација, одржавана,
укњижена, 50.000, договор.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (225615)
НОВА МИСА, Козарачка 6
х 12, четири етаже, укњижена. Повољно. 063/76022-83. (225616)
ПЛАЦ на Баваништанском
путу, 15,5 ари, повољно.
060/028-14-80. (225622

ПЕНЗИОНЕРИ, доживотно
издржавање, куповина стана са Вашим плодоужитком, смештај у геронтолошком центру, пуна правна
сигурност. Консалтинг тим
„Елпис”. Информaције,
061/324-40-85, од 1. VIII до
20. VIII viber. 060/532-0592. (224651)

ПРОДАЈЕМ нову кућу у
центру, 130 м2, повољно.
060/028-14-80. (225622)

ДВОРИШНИ једнособан
стан са грејањем и баштом,
продајем. 062/885-43-20.
(224938)

НОВА МИСА, продајем кућу у завршним радовима,
власништво, 1/1. 064/22136-12. (225576)

ПРОДАЈЕМ стан, власник,
Савска 14/27, 57 м2, 28.000,
договор. 060/321-53-60.
(225218)

СТАНОВИ

ПРОДАЈЕМ дуплекс 37 + 17
м2 пословног простора,
центар, 35.000. 064/186-5087. (225174)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
адаптиран, 24.000 Тел.
060/359-54-39. (СМС)
ТЕСЛА, трособан, IV, ЦГ, 80
м2, терасе, сређен. Тел.
331-079, 063/770-45-55.
(223339)
ЦЕНТАР, продаја станова
59-120 м2, укњижено, етажирано, 600-850 евра/квадрат са ПДВ-ом. 063/323584. (223414)
ДВОИПОСОБАН, 71 м2, Котеж, 43.000; Тесла, 37.000.
(324), „Медиа, 315-703,
064/223-99-20. (224989)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
насеље Котеж 2. Тел.
065/377-23-81. (225330)
ДВОСОБАН стан, 64, други
спрат, Котеж 2. 063/85777-21. (225338)
ЦЕНТАР Стрелишта, мањи
једноипособан без улагања,
37 м2, 17.000. Власник.
063/892-12-09. (225351)
СОДАРА, 54 м2, I, ЦГ, двособан, леп, хитно, 28.500.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(225383)
МИСА, 37 м2, једноипособан, 16.000, 100 м2 четворособан, ЕГ, 42.500. „Гоца”,
063/899-77-00. (225383)

Петак, 12. август 2016.
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ стан на Содари,
38 м2, II, ЦГ, повољно.
064/866-20-78, 063/737-6252. (4674)

ВЕЛИКИ избор станова, све
локације. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (225282)
ВЛАСНИК, без посредника,
продаје стан 50 м2, Тесла, II
спрат, ЦГ, црвени солитери.
064/320-84-32. (225348)

ЦЕНТАР, улични део куће,
56 м2, хитно, 17.500. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(225282)

КОТЕЖ 2, 68,46 м2, укњижен, двоипособан, подрум,
41.000 + ПДВ, централно,
бојлер, клима, СББ пакет.
062/860-79-71, 013/317565. (225325)

ПРОДАЈЕМ мањи једнособан стан на Тесли, власник.
062/873-62-98. (225379)

НОВО двособан, центар, 45
м2, I спрат, 34.000 евра.
061/477-74-11. (225311)
ДВОРИШНИ стан, продајем, јако повољно, намештен. Цара Душана 39.
069/351-35-25. (225295)

ДВОИПОСОБАН, приземље
+ двориште, леп, без улагања, изузетно повољно. Тел.
063/750-66-85. (225377)
ПРОДАЈЕМ стан, 53 м2, на
Стрелишту, без посредника.
Стан је без грејања.
013/370-740. (225380)
СТАНОВИ, Тесла, нови,
усељиви, ЦГ, двоипособан,
једноипособан и дуплекс.
064/658-41-64. (225362)
СТАН, Тесла, Пере Сегединца, нов, усељив.
064/658-41-64. (225362)

ЦЕНТАР Стрелишта, 78 м2,
трособан, I, ЦГ, сређен,
47.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (225486)

СТРЕЛИШТЕ, 60 м2, двособан, сређен, IV, ЦГ, 30.000.
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (225468)

ТЕСЛА, леп двособан, V, 55
м2, ЦГ, 35.000, договор.
(49), „Мустанг”, 062/226901. (225486)

НОВА МИСА, 24 м2, гарсоњера, сутерен, двориште,
ТА, 13.000. „Олимп”, 351061, 063/494-898. (225468)

КОТЕЖ 1, 42 м2, три собе,
реновиран, власник, 29.000.
063/808-95-53. (225475)

КОТЕЖ 2, 22 м2, гарсоњера, без улагања, II, подрум,
19.000, са свим стварима и
техником. „Олимп”, 351061, 063/494-898. (225468)

КОТЕЖ 1, комфоран једнособан, ВП, 37 м2, ЦГ, реновиран, 24.500. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(225485)
СТРЕЛИШТЕ, добар двособан, 57 м2, VI, ЦГ, 24.500.
(49), „Мустанг”, 069/22666-58. (225485)
СТРОГИ центар, једноипособан, 40 м2, I, ЦГ, одличан, 34.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(225485)

СТАН, Стрелиште, Цвијићева, нов, у завршној фази.
064/658-41-64. (225362)

ПРОДАЈЕМ стан, Стрелиште, II спрат, укњижен, власник. 069/267-62-16.
(2125262)
ПРОДАЈЕМ стан у Врњачкој
бањи, 56 кв м + 20 м2, 1.5
ар. 018/591-799. (225270)
СТАН, 45 м2, Котеж 2, Кикиндска. 063/272-152.
(2239)

СТРОГИ центар, 56 м2, двособан, I, ЕГ, тераса, 33.000.
(49), „Мустанг”, 062/226901. (225486)

ЈЕДНОСОБНИ, 37 м2, Стрелиште 22.000; Миса 21.000;
Содара 25.000. (324), „Медиа”, 315-703, 064/223-9920. (р)
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САМАЧКИ, ВП, 17 м , ЦГ,
комплет реновиран, 13.500.
(49), „Мустанг”, 069/22666-58. (225485)

ГОРЊИ ГРАД, Кутко, 57 м2,
I, прелеп, 35.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901. (22548

ДВОСОБАН, 57 м2, Тесла,
Котеж, 30.000; Стрелиште
26.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20. (р)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру, Котеж 1, први српат, ЦГ,
15.000 фиксно. 069/127-5943. (225416)
ТЕСЛА, новоградња, 790
евра/квадрат, 62 м2, 68 м2.
(188), „UnaDalli”, 064/25587-50. (225405)

ПРОДАЈЕМ леп једнособан
стан без посредника, са ЦГ,
на Стрелишту. 060/378-1955. (2528669

ТЕСЛА, двособан, 47 м2, III,
ТА, 24.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (225405)

ЦЕНТАР, 45 м2, двособан,
22.000; 60 м2, 39.000; 64 м2,
двоипособан стан, 42.000.
(394), „Гоца”, 063/899-7700. (225282)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 74
м2, ЦГ, IV, 34.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(225405)

ТЕСЛА, 45 м2, двособан,
22.000, 70 м2, трособан,
38.500. (394), „Гоца”,
063/899-77-00.(225282)
СТРЕЛИШТЕ, 56 м2, двособан, 22.00038 м2, једнособан, 23.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (225282)

СТРОГИ центар, једнособан, V, 12.000, Стрелиште,
поткровље, 52 м2, ЦГ, 8.,
договор. (062), „Ивакс”,
062/173-88-45. (225437)

ДВОИПОСОБАН, 71 м2, Котеж, 43.000; Тесла 37.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (р)

ПРОДАЈЕМ двособан
укњижен стан, 58 м2, сређен, договор. Тел. 064/96856-80. (225356)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ гарсоњеру на Тесли, повољно.
Тел. 063/867-58-19,
013/322-894. (225484)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,ТА, први спрат, 43 м2,
24.000, без посредника.
064/317-07-35, 013/401430. (225452)

СТАН, хитна продаја, договор, може замена кућа Војловица. 062/157-86-27,
064/130-27-34. (225455)

ЦЕНТАР, Кеј Радоја Дакића, двособан стан 62 м2, са
централним грејањем, лифтом и прелепим погледом
на Тамиш. 063/786-98-86.
(225391)

ПРОДАЈЕМ стан од 66 м2.
Упитати на тел. 402-470.
(225299

КОТЕЖ 1, једноипособан,
46 м2, I, ЦГ, усељив, 26.000.
„Олимп”, 351-061, 063/494898. (225468)

КОТЕЖ 1, 57 м2, двособан,
27.000; 71 м2, трособан,
38.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (225282)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53
м2, III, тераса, Та, беспрекоран, 23.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(225486)

КОТЕЖ 1, 61 м2, двособан,
комфоран, леп двостран,
35.500. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (225282)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57
м2, паркети, пристојан, VI,
ЦГ, 24.500. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (225486)

КОТЕЖ 2, двоипособан, почетак Котежа 2, двострано
орјентисан, две терасе, 70
м2, II, ЦГ, 43.000. „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(225468)
СТРЕЛИШТЕ, 39 м2, одличан једнособан, новија
зграда, центар насеља, III,
лифт, ЦГ, 24.000, договор.
„Олимп”, 351-061, 063/494898. (225468)
СТРЕЛИШТЕ, 65 м2, трособан, I, ЦГ, 33.000. „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(225468)
ТЕСЛА, 64 м2, двоипособан,
прелеп, комплетно реновиран, алу столарија, две терасе, ЕГ, IV, 40.000, договор. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (225468)

ТЕСЛА, једнособан, 29 м2,
ЦГ, 18.500. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50. (225405)
СОДАРА, једноипособан,
45 м2, V, 27.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(225405)
НОВА МИСА, једноипособан, 47 м2, I, 21.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(225405)
КОТЕЖ 2, гарсоњера, 22
м2, II, 18.000, договор.
(188), „UnaDalli”, 064/25587-50. (225405)
ХИТНО, Тесла, 64 м2, ЦГ,
VI, само 25.000. (1734),
„Трем”, 332-021, 063/83623-83. (225372)
ХИТНО, Содара, 58 м2, ЦГ,
I, сређен, повољно. (1734),
„Трем”, 332-021, 063/83623-83. (225372)

СОДАРА, 38 м2, ЦГ, II,
24.000. (1734), „Трем”, 332021, 063/836-23-83.
(225372)

ПРОДАЈЕМ стан, Котеж 1,
двособан, Котеж 2 трособан, без посредника.
061/158-55-96. (225506)

СТАН, 75 м2, са двориштем,
шири центар,1/1, продајем.
Тел. 061/721-12-57.
(225504)
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СТРОГИ центар, одличан
двоипособан, 63 м2, V,
43.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(225520)
КОТЕЖ 1, двособан, 59,
30.000; једнособан, 40,
25.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (225572)
КОТЕЖ 2, двособан, 56,
28.000; Зеленгора, 40, одличан 22.000; Стрелиште,
гарсоњера, 28, 14.000; двособан, ЦГ, 54, 28.000.
(338), „Јанковић”, 348-025.
(225572)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, II
спрат, новији, 25.000, хитно. (661), „Весна два”,
066/937-00-13. (225523)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 60
вм, 28.000. (661), „Весна
два”, 066/937-00-13.
(225523)
СОДАРА, двособан, 58 м2,
28.000. (661), „Весна два”,
066/937-00-13. (225523)

ТЕСЛА, двособан, II, 50 м2,
ЦГ, ПВЦ, 35.0000. (320),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(225532)
ЦЕНТАР, двособан, 55 м2,
ЦГ, IV, усељив, 35.000.
(320), „Премиер”, 063/80044-30. (225532)
ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан, ВПР, 44 м2, ЕГ, 23.000.
(320), „Премиер”, 063/80044-30. (225532)
КОТЕЖ 2, једноипособан, I,
51 м2, ЦГ, 30.000. (320),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(225532)
СОДАРА, двоипособан са
гаражом, 35.000; двособан,
27.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (225536)
СОДАРА, Доситејева, троипособан, договор.Велики
избор станова на разним
локацијама. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (225536)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
30.000, гарсоњера, 14.500;
7. јули, једнособан, 17.000.
(396), „Лајф”, 061/662-9148. (225536)

КОТЕЖ 1, Ослобођења, једноипособан, 45 м2, V, ЦГ,
28.000. (320), „Премиер”,
063/800-44-30. (225532)

ЦЕНТАР, двоипособан, 61
м2, 42.000; двособан 53 м2,
дворишни 17.500. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(225527)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, III,
55 м2, ЦГ, 30.000. (320),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(225532)

ЦЕНТАР, једноипособан, 46
м2, 21.000; трособан, 80 м2,
48.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (225527)

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

КОТЕЖ, двоипособан, 72
м2, 43.000; трособан
78.000, 46.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(225527)
КОТЕЖ једноипособан, 39
м2, 19.000; двособан, 61 м2,
27.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(225527)
КОТЕЖ, једнособан, 37 м2,
25.000; гарсоњера 25 м2,
15.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (225527)
КОТЕЖ, једноиособан, 58
м2, 24.500; једнособан, 45
м2, 25.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(225527)
ТЕСЛА, једнособан, 27 м2,
16.500; двособан, 49 м2,
25.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (225527)
ТЕСЛА, трособан, 69 м2,
39.000; трособан, 60 м2,
30.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (225527)
ТЕСЛА, једнособан, 26 м2,
централно, 15.500 евра.
(097), „Перфект”, 064/34805-68. (225527)
СОДАРА, двособан, 56 м2,
26.500; двособан, 53 м2,
20.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (225527)
СОДАРА, двособан, 63 м2,
33.000; двоипособан, 75 м2,
40.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (225527)

СОДРА, једнособан, 35 м2,
реновиран, тераса, 23.000
евра. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (225527)
МАРГИТА, једнособан, 35
м2, двориште, 16.500. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(225527)
МАРГИТА, трособан, 64 м2,
40.000; троипособан, 96 м2,
65.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (225527)
МИСА, четворособан, 92
м2, 46.500; двоипособан, 54
м2, 32.500. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(225527)
МИСА, једноипособан, 35
м2, 20.500; трособан 85 м2,
38.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (225527)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
37 м2, 21.000; двособан, 61
м2, 34.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(225527)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53
м2, 23.500; трособан, 80 м2,
39.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (225527)
НОВА МИСА, код школе,
52 м2, други спрат. Тел.
062/310-822. (225570)
МЕЊАМ стан у центру, 175
м2, за кућу. 060/312-90-00.
(225565)
ПРОДАЈЕМ повољно укњижен једнособан стан, 38 м2,
Котеж 2, други спрат, ЦГ,
топла вода, без посредника.
065/871-26-18. (225567)
МЕЊАМ петособан стан,
центар 115 м2, за двособан,
договор. 013/344-675.
(225546)
ХИТНО продајем стан на
Тесли, 70 м2, без посредника. 064/867-48-48.
(225554)
ПЕТОСОБАН стан 190 м2,
строги центар, 90.000 евра.
061/664-39-26. (225601)
СОДАРА, једнособан, 39
м2, лођа, ЦГ, приземље,
укњижен, власник, продајем, 25.000 евра. 063/244016. 225606
ХИТНО продајем двоипособан стан 67 м2, на Содари.
064/559-28-51. (225612)
ДВОСОБАН, Содара, ЦГ, 55
м2, тераса, повољно, замена. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (225615)

Петак, 12. август 2016.

СТАНОВИ
ПОНУДА

ЦЕНТАР, двособан, ТА, III
спрат, 52 м2, тераса, могућност проширења. (470),
„Дива”, 345-534, 064/24605-71. (225615)
ДВОИПОСОБАН, Котеж 21,
72 м2, два ве-цеа, одмах
усељив. (470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(225615)
КОТЕЖ 2, стан 84 м2, ЦГ,
трособан, почетак Котежа,
окренут Београду, власник.
064/494-54-79. (225574)
ТЕСЛА, I спрат, 44 м2, ТА,
реновиран, брзо усељив.
062/424-128, 064/423-3143. (225619)
СТАН 49 м2, Светозара Милетића, I, новоградња, употребна, 36.500. 061/572-9317. (225618)
ДВОСОБАН стан, шири
центар, комплетно сређен,
усељив. ТА грејање.
064/218-15-72. (225631)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ двособан конфоран стан на Тесли. ЦГ, телефон. 064/175-63-14. (СМС)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан функционалан стан,
близу „Авива”, ЦГ, телефон,
на дуже. 063/106-05-47.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, центар, ТА, 95 евра +
депозит. 064/186-50-87.
(225179)
ИЗДАЈЕМ намештен стан,
32 м2, Браће Јовановић 33д. 063/163-19-90 (225162)
ИЗДАЈЕМ собу ученици,
употреба кухиње, интернета, са грејање, Содара.
061/167-77-46. (225148)
ИЗДАЈЕМ комфоран једноипособан намештен дворишни стан + гарсоњера.
Стрелиште. 013/362-406,
064/218-83-45. (224247)

ИЗДАЈЕМ намештену собу у
новој кући, самцу, самици.
064/130-36-02. 225571)
ИЗДАЈЕМ на дуже празан
стан, 63 м2, Стрелиште,
зграда, ЦГ. 064/164-77-66.
(225541)

ПОТРЕБАН намештен двособан стан у згради, центар. Содара. 345-534,
064/246-05-71. (225615)

НА МИСИ издајем трособан стан у Тргопродуктовој
згради. 063/893-27-96.
(225548)

ИЗДАЈЕ се стан на Стрелишту са централним грејањем. Тел. 362-076,
064/165-15-53. (225579)

ПРАЗНА гарсоњера, ЦГ, кабловска, Котеж 1, лепа локација. 013/317-864,
062/152-71-76. (225552)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, Тесла, ЦГ, клима, кабловска, интернет. 063/83602-77. (225587)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у Самачком. 064/351-18-78.
(225514)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештен
стан,центар, одмах усељив,
повољно, предност самцима. 065/691-88-23.
(225588)

ПОТРЕБНА стара кућа или
помоћне просторије у закуп, за радионицу, складиште. 064/476-58-00.
(225524)

ИЗДАЈЕМ сређену намештену гарсоњеру на Тесли,
близу пијаце. 064/163-5608. (225534)

ИЗДАЈЕМ стан у Стевана
Шупљикца, 40 м2, Котеж 2,
намештен. 064/280-29-92.
(225488)
САМАЧКИ, гарсоњеру у
приземљу, намештену, издајем, 80 евра + депозит.
064/453-16-19. (225467)

ИЗДАЈЕМ стан, Б. Јовановића, између две школе, 30
м2. 064/549-72-05. (225307)
УЧЕНИЦИМА и самицама,
издајем намештен дворишни стан. Тел. 064/160-4639, 013/333-517. (225275)
ЈЕДНОСОБАН стан за издавање. 064/145-47-48,
061/175-00-15.
(225277)
ИЗДАЈЕМ намештену собу
са употребом кухиње и купатила. 341-174, на Содари. (225246)
ИЗДАЈЕМ намештен стан
самцима, погодан за ученике, студенте, посебан улаз,
близу „беовоза”, на новој
Миси. 064/207-19-88.
(225281)
ИЗДАЈЕМО намештену кућу. Тел. 063/841-16-27.
(225280)
ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Стрелишту. 064/144-32-86.
(225336)

ПОСАО
ПОНУДА

ЛОКАЛИ
ПОРОДИЦИ у иностранству
(Италија), потребна слободна жена за чување деце.
062/821-63-96. (4674)
ЛОКАЛ код аутобуске, 30
м2, клима, излог, тенда.
062/120-29-92. (СМС)
ХАЛА 200 м2, Јабучки пут,
погодно за све делатности,
издајем. 064/041-84-18.
(224792)
ПРОДАЈЕМ локал, центар,
97 м2, договор. 064/329-4840. (224943)

САМАЧКИ, гарсоњера у
приземљу, намештена, издајем, 80 евра + депозит.
064/453-16-19. (225467)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру.
064/983-16-20. (225086)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
Миса, заебан улаз, струомер, грејање, 50 м2.
064/703-28-45. (225407)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан у приватној кући
на Котежу 2. 063/124-5589, 013/311-849. (225410)

ИЗДАЈЕМ халу 300 и 200
м2. 063/301-653. (225370)

ПРОДАЈЕМ локал у центру,
20 м2. 060/028-14-80.
(225622)

ИЗДАЈЕМ једнособан полунамештен стан, Котеж 1,
телефон, ЦГ. Тел. 064/50488-36. (225472)
ИЗДАЈЕМ велики намештен
стан двема девојкама, у
центру. 064/403-51-42.
(225471)

ИЗДАЈЕМ локал 9 м2, плато
Зелене пијаце, 50 евра.
069/129-72-71. (225397)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ локал 30 м2, тржни центар
„Флоријан”, повољно. Тел.
064/891-13-51. (225582)

ЈЕДНОИПОСОБАН комфоран дворишни, намештен,
шири центар, кабловска, ТА
пећ. 064/313-89-72.
(2255299

НАМЕШТЕН једнособан
стан на Содари. 062/431571. (225451)

ИЗДАЈЕМ стан на Миси, 40
м2, полунамештен, самцу,
самици. 065/580-44-42.
(225303)

ДВОСОБАН, намештен стан
у кући, ниско приземље,
Котеж 2, Ул. Сарајевска.
065/353-74-00. (225600)

ИЗДАЈЕ се стан, 35 м2, Цара Душана 38. 062/886-5602, 013/351-477. (225547)

ИЗДАЈЕМ једнособан комплетно намештен стан у
строгом центру, ТВ, телефон, интернет, високо приземље. Тел. 064/659-34-68.
(225469)

ИЗДАЈЕМ собу са употребом кухиње и купатила у
згради, на Тесли. Тел.
063/820-91-38. (225291)
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ИЗДАЈЕМО намештен дворишни стан, ученицима,
студентима или самцима.
064/155-80-23, 060/052-3115. (225568)

ДВЕ гарсоњере издајем,
Миса, тимочка 32. 064/99371-74, 013/371-635,
013/311-007. (225323)

ИЗДАЈЕ се стан, Савска 10,
Содара. Тел. 065/809-4552. (225223)

ОГЛАСИ

ПОТРЕБАН возач шлепера
са искуством. Контакт,
064/873-88-11.

ПОТРЕБАН пекар за хлеб и
пециво. 062/404-144.
(225427)

РАД у Немачкој, потребна
жена за чување старих лица, пасош мађарски, хрватски, ЕУ. 062/571-007.
(224727)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде.
061/283-66-41,
064/317-10-05.
(225428)

КАФЕУ „Империјал” потребна девојка за рад, са
искуством. 063/372-221.
(225011)

ПОТРЕБНИ радници за рад
на терену. 062/825-27-25.
(225415)

ХАЛА, магацин 500 м2, са
канцеларијама, екстра локација. Повољно. 062/10520-12. (224325)
ПОТРЕБАН простор 100 –
300 м2, у подручју града,
околина не, купујем.
062/140-67-16. (224849)

ИЗДАЈЕМ стан, ненамештен, 44 м2, Котеж 2, 100
евра. 064/122-19-02.
(225404)

ИНОСТРАНИ пензионер
тражи жену за помоћ у кући у Омољици, стан, храна,
плата по договору.
064/336-72-65. (225188)
ЋЕВАБЏИНИЦИ у центру
града потребне девојке за
рад на роштиљу. 063/83488-10. (225030)

ИЗДАЈЕМ стан у Војловици,
Ул. Братства јединства 116.
Тел. 367-316. (225368)
ИЗДАЈЕМ собу са употребом кухиње и купатила.
321-408. (2235374)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало Лесковац” потребне раднице
за рад на роштиљу.
063/897-55-04.

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на
Стрелишту. 064/970-80-68.
(225375)

ПОТРЕБНИ радници са искуством са аутоперионицу.
060/707-67-25. (225085)

ИЗДАЈЕМ мањи једнособан
стан на Тесли. 062/873-6298. (225379)

ИЗДАЈЕМ локал, центар
Стрелишта, сређен, метални шалони. 064/959-98-83.
(225269)

ПОТРЕБНА девојка за рад
на бувљаку. 064/003-11-20.
(225098)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли, 40
м2, празан, две собе, купатило. 061/254-17-08.
(225359)

ИЗДАЈЕМ локал од 81 м , у
центру Стрелишта. Тел.
064/267-71-74. (225306)

ИЗДАЈЕМ двособан празан
стан, Стрелиште. 013/362094, 060/144-85-80.
(225389)

ПОРОДИЦИ у Немачкој потребна жена за негу старих
лица са познавањем немачког језика. 062/571-007.
(224747)

ПРОДАЈЕМ киоск застакљен, на главној аутобуској,
цена договор. 063/879-0355. (232556)

ПОТРЕБНА девојка за рад у
кафићу. 063/800-07-94.
(225493)

ВЕЋИ стан на новј Миси,
издајем. Тел. 064/220-1725. (225382)
НАМЕШТЕН једнособан
стан, центар, одлична изолација, инрнет, грејање, ТА.
064/129-76-04. (225632)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, искључиво самицама.
065/447-79-69. (225333)

ИЗДАЈЕМ једнособан дворишни стан, недалеко центра. Тел. 014/344-52-97.
(225590)

ПОВОЉНО једнособан стан
за ученике, самице. Тел.
354-952, 064/393-56-09.
(225566)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан у
кућу на новој Миси, клима,
ЦГ. 069/370-52-61.
(225594)

2

ИЗДАЈЕМ пословни простор и складишни простор,
450, 800 м2. 060/312-90-00.
(22565)
2

ЛОКАЛ у центру, 23 м ,
угао Карађорђеве и Браће
Јовановић. Тел. 064/403-5142. (225471)
ИЗДАЈЕМ радионицу (40 м
канал). Карађорђева.
064/994-13-16. (225466)
ИЗДАЈЕМ комплетно опремљен одличан локал, за све
намене. 063/770-01-82.
(225456)

ПОТРЕБАН радник, домар,
без обавеза, за рад у Београду, обезбеђени стан и
храна. Плата 20.000 динара. 064/160-32-34.
(225489)

ПРИВАТНОЈ апотеци у
Панчеву, потребан фармацеутски техничар. 060/35399-10. (225321)
РЕСТОРАНУ „Нова звезда”
потребна куварица са искуством, доћи лично. С. Шупљикца 88. Тел. 314-669.
(225324)
ПОТРЕБНО петнаест радница за рад у кинеској
робној кућу, на Зеленој пијаци. 062/806-00-81.
(225255
ПОТРЕБНА жена, девојка
са познавањем енглеског и
немачког језика. 063/15676-57. (225247)
ПОТРЕБНА девојка за рад
за рад у кафићу „Петица”,
код Аутобуске станице, доћи лично од 17 до 19 сати.
(225279)
ФРИЗЕРСКОМ салону потребни мушко-женски фризери. Тел. 061/320-68-38.
(225344)
ПОТРЕБАН помоћник за
рад у пекари. Печење и паковање. Тел. 065/555-9444. (225628)
ПОТРЕБНА продавачица у
продаваници мешовите робе. 063/550-166. (225629)

ПОТРЕБАН радник за
уградњу ПВЦ столарије.
312-729, 063/389-972.
(225463)

ИСКУСАН пекар (хлеб, сомун), и старији возач/домар, развоз за Београд.
064/120-09-42. (225630)

ПОТРЕБАН КВ столар. 321729, 063/389-972. (225463)

РОШТИЉ код „Тому” Лесковчанина, потребне раднице за рад на салатари и
продаји. 065/900-50-08.
(225598)

ПОТРЕБНА радница за рад
у пекари. 062/404-144.
(225422)

ПОТРЕБАН хитно ученик
или волонтер. Тел.
063/196-94-85.
(225586)
ПОТРЕБНИ физички радници. Тел. 064/949-92-72.
(225585)
„КАФАНА на Борцу”, потребна конобарица.
064/618-38-10.
(225584)
ПОТРЕБНА радница у прехрани са искуством.
062/158-20-02. (225614)
ПОТРЕБНИ монтери и помоћни радници за монтажу
грађевинске скеле. Позвати
од 9 до 17 сати (пон-суб).
013/251-73-02, 013/377853. (225636)
РЕСТОРАНУ „Poco-Loco”
потребни радници.
013/355-222. (225539)
ПОТРЕБАН радник у штампарији, на преси. 060/50852-53. (225540)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
Панчево, машински сечемо
влажне зидове, гаранција.
060/691-01-13.
(223726)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправке старе, уградња
нове инсталације,
машинска одгушења
санитарија.
062/382-394.
(224459)
АЛУ ПВЦ столарија, комарници, венецијанери, ролетне, уграђујем, поправљам
гуртне. 064/181-25-00.
(224013)
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АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници, тракасте завесе, венецијанери, уграђујем, поправљам. 063/88225-09. (224181)
МОЛЕРСКИ радови, квалитетно, цена по договору.
Неша, 069/444-23-76.
(225027)
РЕНОВИРАЊЕ кровова, зидање, малтерисање, извлачење кошуљице, стиропор,
бавалит, фасаде. 063/86580-49. (224834)
КЊИГОВОДСТВЕНЕ услуге, повољно. 069/403-51-38.
(224921)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња, одржавање, воде, канализације, кабина, славине,
бојлера, котлића. 063/83684-76. (224487)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића, 064/31044-88.
РОЛЕТНЕ, комарници, венецијанери, ново и поправљам. „Орка”. 064/189-4091, 354-777. (217759)
ПРАЊЕ тепиха, дубинско
прање меблираног намештаја, унутрашњости аутомобила. Наташа, 361-474,
060/361-47-41. (2253329
РАДИМО зидање, бетонирање, оправке старих, нових кровова, разне изолације. 013/664-491, 063/16253-89. (225343)
БРАВАРСКО-ЗАВАРИВАЧКИ радови, монтажа капија, ограда, надстрешница,
застакљивање тераса.
062/816-33-84. (225301)
ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-7764. (225293)
АЛУ ПВЦ столарија, комарници, ролетне, венецијанери, уграђујем, поправљам
гуртне. 064/181-25-00.
(229254)
ТВ и сателитске антене,
монтажа и дигитализација
вашег ТВ-а. 064/866-20-70.
(225256)
ПРЕВОЗ разне робе мањим
комбијем, селидбе, повољно. 060/521-93-40.
(225259)
МОЛЕРСКИ радови.
063/746-77-58, 668-100.
(225242)
ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова и каљевих
пећи. 063/155-85-95.
(225224)
МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, могућност месечног плаћања,
професор, професор. Центар, 013/353-569, 066/405336, 061/603-94-94. (22549
БРАВАРИЈА, надстрешнице,
ограде, терасе, врата, капије: роштиљи по мери, ситне
поправке, врло повољно.
060/140-54-44, Дуле.
(225502)
МЕДИЦИСНКА и релакс
масажа, естетскји и медицински педикир. Јасмина.
061/308-95-86. (225508)
ТРАНСПОРТ робе и селидбе, брзо, повољно и ефикасно. Никола. 061/159-7473. (225508)
ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије, монтирање бојлера, шпорета,
грејача. Слободан. 063/86580-74. (225492)
БРАВАРИЈА, капије, ограде,
терасе, надстрешнице, монтажне конструкције.
063/812-48-93. (225474)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипс, фасаде, квалитетно,
чисто. 061/288-20-19,
063/802-32-10. (2254919

ОГЛАСИ
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УСЛУГЕ

У складу са чланом 50. став 1. Закона о планирању
и изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013УС и 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером,
до два кубика. 065/334-2338. (225490)
ПОПРАВКА кровова и осталих грађевинских радова.
064/866-25-76, 013/361601. (2254619
КЕРАМИЧАРСКЕ услуге,
повољно и квалитетно. Мирослав. 062/824-11-51.
(225464)
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање паркета. 064/341-79-60,
065/543-21-53. (225435)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
фарбање столарије, чисто,
квалитетно, повољно.
063/864-67-16. Влада.
(225441)
КОМБИЈЕМ превозим робу,
ствари селидбе и све остало, најповољније. 065/36113-13. (225442)
СПУШТЕНИ плафони, преградни зидови, израда кошуљице, уградња ламината,
столарије. 062/816-33-84.
(225301)
СЕРВИСИРАЊЕ, уградња и
допуне климе, повољно и
квалитетно. 064/520-48-80,
063/740-83-98. (225452)
ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које вам смета. 063/369846. (225421)
НЕГОВАТЕЉИЦА мења пелене, ране, ноћно дежурство, звати од 15 до 21 сат.
060/366-63-69. (225423)
СЕРВИСЕР свих врста бојлера и веш-машина, тражим посао. Тел. 064/92659-43. (225399)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, реновирање купатила, поправке
славине, одгушење канализације одмах. 063/269-173.
(225383)
АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници, тракасте завесе, венецијанери, уграђујем, поправљам. 063/88225-09. (225354)
КЕРАМИЧАР, повољан и
квалитетан и молер тражи
посао. 061/203-70-87.
(225626)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправка,
израда инсталација, бојлера, ТА пећи, најјефтиније у
граду. 063/804-57-99.
(225577)
КЕРАМИЧАР, квалитетно,
ефикасно, повољно.
063/318-780.
(2256219
ПОПРАВКА, уградња ПВЦ и
АЛУ столарије, ролетне, комарници, венецијанери,
стаклорезачке услуге.
060/545-34-04.
(225537)
МСЕРКА тражи посао.
061/224-50-39. Нина.
(225549)
ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и лакирање.
061/314-90-18,
601-892. (225555)
НЕМАЧКИ, часови свим узрастима, преводи, сигуран
успех. Тел. 352-892,
061/656-04-04.
(225510)
ПРУЖАЊЕ свих врста медициснких услуга. Превијање, терапија, нега, медициснки техничар.
065/554-75-18.
(225512)
КОШЕЊЕ, крчење, вађење
пањева, обарање дрвећа,
фрезирање башти.
064/196-17-32.
(225521)
СВЕ врсте физикалија, селидбе, утовар/истовар робе, сечење/цепање дрва,
одвоз шута, смећа, кошење,
копање, чишћење тавана,
шупа, подрума.Дејан,
065/440-97-00.
(2255249

ШЉУНАК, песак сејанац,
одвоз шута малим и великим кипером. 064/664-8531, 013/342-338. (СМС)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам,
грађевинске и стамбено-комуналне послове

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
СЛЕДЕЋЕГ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Србији с комбијима, камионима, екипа радника, кутије,
фолија за заштиту намештаја, 0-24, сваког дана и
недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање могуће чековима и
преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (225357)

Нацрт измена и допуна Плана генералне
регулације комплекса ХИП „Петрохемија”,
ХИП „Азотара” и НИС „Рафинерија нафте Панчево”
у насељеном месту Панчево
и
Извештаја о стратешкој процени утицаја измена
и допуна Плана генералне регулације комплекса
ХИП „Петрохемија”, ХИП „Азотара”
и НИС „Рафинерија нафте Панчево” у насељеном
месту Панчево на животну средину
Јавни увид Плана одржаће се у трајању од 30 дана и то
почев од 12.08.2016. до 12.09.2016. године.

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника. 013/352536, 063/253-028, 064/44466-74. (225357)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. (225357)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Борис, 013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (225357)
ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом или
без њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (219407)
КАМИОНСКИ превоз, песак, шљунак, шут, најповољније, 1.300 динара.
062/355-154, 066/355-154.
(222241)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево, даље, цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (223422)

КЛИМЕ свих типова и произвођача сервисирамо, поправљамо и уграђујемо са
овереном гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (225515)

РАЗНО

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе поправљамо квелитетно с гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-05.
(225515)

МУШКАРАЦ, 55 година, материјално обезбеђен, жели
да упозна жену или девојку
до 40 година, ради дружења, излазак. Звати око 21
сат. 013/352-203. (225096)

РОЛО НАЈ, вам нуди поправку, уградњу, ролетни,
венецијанера, роло-комарника, тракастих завеса, хармо-врата, туш-кабина, роло-челична заштитна врата,тенда. Ми смо најквалитетнији, најјефтинији, са
највећом гаранцијом. Проверите. 013/344-594,
063/894-21-80. (225526)

ПЕНЗИОНЕР ситуиран, 70
година, жели да упозна госпођу за брак. 060/150-1715, 251-77-15. (225454)

„СТАНДАРД 013”, керамички и остали адаптацијски
радови. 064/492-79-58.
(2255535)
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-3018. (225465)

ПОВОЉНО, превоз робе,
селидбе, комбијем, цена по
договору. 064/147-14-77,
013/311-514. (225357)

ГРАЂЕВИНСКА лимарија и
висински радови, олуци,
окапнице, лајсне, преправке
старе лимарије, кровопокривчаки радови, санације
цурења, прављење кровова,
хидроизолација равних кровова и тераса, висински радови на канапу. Све по најповољнијим ценама, најјефтиније, позовите. 064/90339-23. (225458)

СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, радници, повољно.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117, 013/365-051.
(225357)

ДУБИНСКО усисавање, прање кревета, мебла, 15 година искуства. 013/334-034,
063/839-75-93.
(225422)

СЕЛИДБЕ, 1.000, попуст на
ванградске, радници.
064/482-65-53. (223457)

СЕЛИДБЕ и превоз робе камионом и комбијем већ од
1.500 динара. 0-24 сата. Ми
смо ту због вас. 064/33485-64, 063/811-98-32,
Поповић. (225357)

СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника. Најповољније. Иван. 063/107-78-66.
(225357)
СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом, професионално, екипа радника, све релације по Србији,
откуп намештаја. Иван.
063/107-78-66.
(225357)
АУТОПЕРИОНИЦА „Бибац”, дубинско прање намештаја у вашем стану.
063/329-464. (225625)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,
013/351-073, 064/157-2003. (225524)

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево, даље, цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (225547)

КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством, уградња
свих врста зидних и подних
плочица. 063/128-38-49.
(225544)

МОНТАЖА и сервис климауређаја, поправка беле технике. Овлашћени сервис,
„Фриго Пеђа”, 013/301-300,
063/771-24-16. (2255639

РОЈАЛ МГ, ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата,
роло заштита.
063/816-20-98,
013/351-498. (225401)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења судопере, купатила,
адаптације, поправке, замена. 013/331-657,
063/777-18-21,
064/495-77-59.
(225326)
СЕРВИС телевизора, аудиоуређаја, осталих апарата,
електричар. Дејан,
063/800-01-96. (225328)
СЕЛИДБЕ, камионски, комби превоз, екипа радника,
одвозимо непотребне ствари. 063/731-77-67, 064/28030-16, 013/236-77-34. Владимир. (225289)
ИЗДАЈЕМ рамску скелу, металне подупираче, мешалице за бетон. 064/351-11-73.
(225276)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, водоводне адаптације,
замена вирбли, батерија,
вентила и санитарија, све за
воду, 0-24, пензионерима
екстра попуст, долазим одмах. 013/348-139, 064/49344-63, 061/317-26-33.
(225331)

СТРАНАЦ, аустралијанац,
тражи озбиљну жену до 65
година. 064/992-62-19.
(225357)

План ће бити доступан јавности у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 610, сваког радног дана
од 9 до 15 часова и у дигиталном облику, на званичној интернет страници града Панчева. Све информације у вези са
огласом могу се добити путем телефона 013/308-905.
За пружање информација у вези са наведеним планским
документом обратити се Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске управе града
Панчева, на тел. 308/905. Представници обрађивача плана
даваће обавештења везано за плански документ за време трајања јавног увида, сваког петка, у времену од 10 до 12 сати.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети
примедбе у току трајања јавног увида, искључиво у писаном
облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем
писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра
I, бр.2-4, Панчево.
Јавна презентација Нацрта изложених планских докумената, биће организована дана 23.08.2016.године у 12 сати, у
Малој сали на првом спрату, Градске управе града Панчева.
Јавна седница Комисије за планове биће одржана
16.09.2016. године, са почетком у 13 сати, у сали на деветом спрату зграде градске управе града Панчева.
Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, огласиће се нови термин и место одржавања седнице Комисије.

МЛАЂИ брачни пар издржавао би старију особу, уз
надокнаду некретнине.
063/234-829. (225408)
ПЕНЗИОНЕР, стар 70 година тражи жену ради брака,
солидна пензија. 062/212082. (225373)

Штампарија „6. октобар” д.о.о. Панчево, због повећаног обима посла расписује

ТУРИЗАМ

за попуну следећих радних места:
1. Офсет мајстор
1 извршилац
Предност имају радници са радним искуством
2. Штанц мајстор
1 извршилац
Предност имају радници са радним искуством
3. Графички техничар
1 извршилац
4. Радници са завршеном средњом машинском
школом
3 извршиоца

СОКОБАЊА, апартмани и
собе, близу центра, кабловска, двориште, ново.
061/636-08-57,
www.soko-banja.org Зорица.
(200638)
БАОШИЋИ, Херцег Нови,
једнособан стан, 100 м до
мора, климатизован.
060/321-60-07. (224335)

ОГЛАС

Пријаве слати на адресу: Кајмакчаланска 34 или на
mail: jovanaosap@6oktobar.co.rs у року од 15 дана од
дана објављивања огласа
(ф-1351)

Последњи поздрав

ПОНЕДЕЉАК
И УТОРАК
С ПОПУСТОМ

БАОШИЋИ, Херцег Нови,
једнособан стан, 100 м до
мора, климатизован.
060/321-60-07. (224335)
ИЗДАЈЕМ апартман на Златибору, повољно. Центар,
кабловска, паркинг, ново.
063/759-98-77. (223934)
КРАШИЋИ, апартмани 8 –
10 евра, кревет.
+381/63243-859,
+381/60512-19-54,
+382/32679-098,
+382/67839-218. (224446)
СОКОБАЊА, издајем смештај, центар, борићи, кабловска, паркинг. www.sokobanja-apartmanimira.com
063/485-829. (i)
БАЊА ВРУЈЦИ, повољно
апартман и собе издајем.
064/616-33-83. (225434)
ЂЕНОВИЋИ код Херцег Новог, апартмани близу мора,
повољно. Тел. 0038267/355484. (225312)

НИКОЛИ
ВУЈИЋУ
од брата ДРАГАНА,
братанца ПЕТРА,
братанице СНЕЖАНЕ
и унука ДАРКА
(94/225603)

Последњи поздрав

НЕБОША
ЈОВАНОВИЋ

од супруге ЗАГОРКЕ
и ћерке ЛАРЕ

1994–2016.
Не боли само бол,
боли све друго.
Сазнање да више нећеш
моћи да се радујеш,
смејеш, машташ, трчиш, плачеш... да волиш.
Боли све оно што си могао, а ниси.
Боли све оно што живи
без тебе.
Боли читав свет.
Твој ЋАЛИКА, СУЗА,
ЗОКА и ГАГА

(93/225606)

(95/225604)

СОКОБАЊА, нов комплетно
опремљен апартман, кабловска, паркинг.
060/327-27-10.
(225298)
СУТОМОРЕ, Шушањ, пун
пансион са превозом. Септембар попуст. 064/193-1592. (225352)
ВРЊАЧКА БАЊА, у апартманском насељу, лоцираном 200 метара пре извора
Снежник, издајем мањи
двособан апартман са терасом, лепо опремљен. Цена
повољна. 060/823-26-06.
(225496)

Обавештавамо кориснике наших услуга
да на цене огласа и
читуља одобравамо
попуст свим радним
данима осим средом.

НИКОЛИ
ВУЈИЋУ

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 12. август 2016.
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Драги наш деда Перо

Хвала ти што си радошћу испунио наше детињство. Хвала ти што
си био наше детињство. Хвала ти што си представљао неизоставан
део сваког значајног догађаја у нашим животима. Хвала ти што то
ниси престао да будеш ни нашој деци. Хвала ти на небројеним
кремићима и пакетићима, смеху, пажњи и љубави.
Вероватно се и на Небу сад радују што су те таквог добили.
А ми се видимо поново једног дана - када ми одслужимо своје животне мисије, у покушају да макар делом будемо некоме оно што
си ти био нама...
Хвала ти.
С љубављу твоји: ЈАСНА, НИКОЛА и НАТАША

ВАСИЛИЈЕ ИЛИЋ
1919–2016.
Наш вољени отац, деда, свекар и прадеда
преминуо је 9. августа 2016.

После кратке болести преминуо је наш драги
отац и деда

Ожалошћена породица ИЛИЋ: син
СЛОБОДАН, унуци МИЉАН и ДРАГАН,
праунука ЛАРА, праунуци ВАСИЛИЈЕ
и АЦА, као и снаје ЗОРИЦА, ЈАСНА
и МИЛЕНА, прија МАРИЈА
и пријатељица БЕБА
(83/225561)

(31/и)

ВИДОЈЕ ВЕСЕЛИЋ
1935–2016.

Остали смо без нашег драгог зета и тече

Драгом нашем течи и

Последњи поздрав зету

Последње збогом

деда Пери

Ожалошћени: син ЖИВОТА, снаја ИВАНА,
унука ДАНИЈЕЛА, зет ДРАГИША и праунучад
ОЛИВЕРА и АЛЕКСАНДАР
(41/225376)

Последњи поздрав брату

ПЕТРА ГАЈИЋА
који је умро 5. августа 2016. године.
Сећаће га се породице ЂОРЂЕВИЋ и МИЈИЋ

ДУШАНУ

(77/225525)

РАДЕТУ
ОСТОЈИЋУ
игуману Пантелејмону
25. XII 1959 – 31. VII 2016.

Последњи поздрав с љу-

5. августа заувек нас је напустио наш

бављу и поштовањем.
ВЕРА и САВА с децом

од фамилије ДИМИЋ
из Краљевачке улице

Стрина АНКА, сестре
ЉИЉАНА и БИЉАНА
с породицама

(32/и)

(52/225406

(48/225390)

Последњи поздрав чика

Последњи поздрав брату

4. августа 2016. преминуо је

ВИДОЈУ
ВЕСЕЛИЋУ

ВИДОЈУ
ВЕСЕЛИЋУ

Вечно ћемо те се сећати
и волети.

У 66. години преминуо
је наш
од сестре ТОМКЕ
и МИЛЕТА

Сестра СЛАВКА
с породицом

(55/225525)

(542254249

МОМИР САВИЋ МОМА
1940–2016.

Последњи поздрав драгом брату

Нека те у тишини вечног мира прати наша
љубав јача од заборава.
Твоји најмилији: супруга СТОЈАНКА,
синови ВЛАДИМИР и ДРАГАН, снаја
ИВАНА и унуци ПЕТАР и АЛЕКСА
(37/225364)

Последњи поздрав нашем колеги

Са жаљењем се опраштамо од нашег драгог,
тихог и вредног комшије Моме

ПЕРИ
ДОТЛИЋУ

ПЕТАР
ДОТЛИЋ
стаклорезац
1934–2016.

од ВЕЦЕ, БАТЕ
и ИВАНА с породицом
(17/2252308)

ПЕТАР ЗЕЛЧЕВ
Ожалошћени: супруга
ДАНИЕЛА, синови
МИЛОРАД и ЗЛАТКО
и ћерка БОЈАНА
с породицом

Сахрана је обављена 5.
августа 2016. на Старом
православном гробљу.

Последњи поздрав деди
и прадеди

ВИДОЈУ ВЕСЕЛИЋУ
од брата МАЛИШЕ с породицом
(67/225496)

(91/225595)

Последњи поздрав мом

8. августа 2016. преминуо је наш драги пријатељ

Успомену на њега
чуваће супруга МИЦА
(16/225308)

Последњи поздрав нашој драгој пријатељици

МОМИ

ДРАГАН ПЕТКОВИЋ

НЕШИ

ПЕРИ
МОМИР САВИЋ

С љубављу и тугом чувамо успомену на тебе.

бившем диспечеру
„Дистрибуције”
Панчево

Станари зграде у Браће
Јовановић 24-ц

од МИЛИЦЕ,
СИНИШЕ и АЦЕ

(61/225470)

(53/225411)

(18/225308)

Последњи поздрав поштованом комшији

ПЕТРУ ДОТЛИЋУ
ВЛАСТА и ЉУБИЦА
(90/225592)

од РАШЕ и ГОЦЕ
(36/225361)

7. августа 2016. године, после краће болести, у
81. години преминуо је наш деда, отац и супруг

(56/225432)

Комшиници
од њених драгих
пријатеља СЛАВИЦЕ
и ЖИКЕ РАКИЋ

ПАНЧЕВАЦ

МОМИР САВИЋ

(39/225369)

Твоја САЛЕ

ДЕСАНКИ
БРУЈИЋ

ЂОКА МАРИНКОВИЋ

(58/225453)

Пријатељу, почивај у миру.

1947–2016.
Породица ЈОВАНОВИЋ

телефон:
013/301-150

ДЕСАНКИ
последњи поздрав од
МИЛАНЕ
(44/225384)

1935–2016.
Сахрана је обављена 8. августа 2016. године на
Новом гробљу у Панчеву.
Чуваћемо успомену на тебе.
Твоји најмилији: супруга МИРЈАНА,
син ДРАГАН, снаја СЛАВИЦА и унуци ВЕЉКО
и МЛАДЕН
(88/225580)

20

Петак, 12. август 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
С тугом се опраштамо
од нашег

3

Свом вољеном и никад непрежаљеном Милутину

5. августа 2016. године преминула је наша вољена мајка, бака и ташта

ЈОВЕ

МИЛУТИН ВУЈОВИЋ

ЈЕЛИЦА ШТРКАЉ

1953–2016.

Колегинице и колеге
из „Панчевца”

1934–2016.
Искрено верујемо да ће добри Бог једној таквој племенитој души,
као што је била наша мајка, бака и ташта, дати вечни мир.

(70/225505)

С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену на тебе.
Оцу наше ћерке Драгане, последњи поздрав од његове једине
СТОЈАНКЕ ВУЈОВИЋ ПЕТРОВИЋ
(98/225633)

рођ. Релић
1933–2016.
Ожалошћени: син БОШКО, снаја ДОБРИЛА, унуци ДУШАН,
СТЕВАН, ДАНИЈЕЛА, САЊА, праунуци МАРИЈА и ЛУКА
и породице БРАТИЋ, БАРАШЕВИЋ и КОВАЧИЋ
(69/225503)

телефон:

(68/225501)

013/301-150

3

5. августа 2016. преминула је моја мајка, свекрва, баба и прабаба

ЉУБИЦА МИЛАКАРА

ПАНЧЕВАЦ

Твоји: ћерке ДРАГАНА и ГОРДАНА, унуци МИЛАН и БОШКО
и зет ИВАН

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и пријатеље да је 10. августа 2016, у
84. години, преминула наша драга

ЉУБИЦА
МИЛАКАРА

ЉУБИЦА

1933–2016.

МИЛАКАРА

Драга моја бако, хвала
на твојој безусловној
љубави и подршци. Заувек ћеш ми бити у сећању, као најбоља бака на
свету.

1933–2016.

Твоја унука ТАЊА, зет
ДИНО и деца МИНА
и ИКЕР
(46/225385)

Почивај у миру драга
моја мајко

Твој син МИЋА, снаја
МИЦА и унук БОЈАН

ЕМИЛИЈА РАЈКОВИЋ
1933–2016.
Сахрана је обављена 11. августа 2016, у 14
сати, на Старом православном гробљу у
Панчеву.
Ожалошћени: синови ДРАГАН и ЗЛАТКО,
снаје ЖИВАНКА и КСЕНИЈА, унучад
МАЈА, ДАРКО, МАРКО и ЈОВАНА, сестра
ИЛИНКА као и остала родбина и пријатељи

(45/225385)
(97/225632)

Последњи поздрав нашем вољеном деда ујаку

13. августа 2016. даваћемо шестомесечни помен
нашој драгој

МИЛУТИН ВУЈОВИЋ
Наша те љубав није сачувала од сурове болести,
која је била јача од наших жеља и надања. Остаје нам да с љубављу и поштовањем вјечно чувамо успомену на тебе, твој храбри и достојанствени живот.
Почивај у миру.
Син МИЛОШ и снаха КАТАРИНА

ДАНИЦИ АТАНАСОВСКИ

МИЛУТИН ВУЈОВИЋ

ИЛИЈИ
ЛАЗАРОВУ

1940–2016.
Последњи поздрав драгом брату од сестре,
зетова, сестричине и унуке

Била си и остала део наших живота.
С поштовањем и захвалношћу твоји најмилији

(62/225476)

од породица
ЖИВОЈНОВИЋ
и ИВАНОВИЋ
(75/2255211)

(49/225393)

(74/225507)

6. августа 2016, у 64 години напустио нас је наш

РИСТА КАРАВЛА

С тугом и болом обавештавамо родбину и пријатеље да
је 2. августа преминуо наш вољени

Вољеном

МИЛУТИНУ ВУЈОВИЋУ

1953–2016.
Ожалошћена породица ВУЈОВИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
МИЛОШ и ДРАГАНА

(72/225505)

(71/225507)

ПЕТАР
ПЕТРОВИЋ
ДЕДА
13. августа навршава се
шест месеци откада ниси с нама. Заувек ћеш
бити у нашим срцима.
Твој најмилији

Последњи поздрав нашем драгом куму

ИЛИЈА ЛАЗАРОВ
1936–2016.
Ожалошћени: породица ЛАЗАРОВ из Омољице
(26/225338)

Последњи поздрав нашој другарици

(34/225350)

МИЛУТИН ВУЈОВИЋ
Борили смо се и молили, али битку нисмо добили.
Почивај у миру.
Супруга МИРЈАНА
(73/225507)

МИЛУТИНУ ВУЈОВИЋУ

ПАНЧЕВАЦ

Чуваћемо те од заборава.
Твоји кумови: РАДЕ, ЗОРАНА, САШКА и ОЉА
с породицом

телефон:

(64/225482)

013/301-150

ВЕСНИ СЛЕПЧЕВИЋ
IV-2 Гимназија, генерација 1973/77
(80/22558)

Петак, 12. август 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

11. августа 2016. године, на Католичком гробљу, у 9.30,
даваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој
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У суботу, 13. августа 2016. године, у 10 сати, даваћемо годишњи помен нашој драгој мајци

11. августа 2016. године навршава се шест
година откако није с нама наш драги

ВУКОЈЕ ЈАНИЋ
НАДИ МИЛИЋЕВИЋ

ВИНКИ ПОПОВИЋ

1933–2010.

21. VIII 1938 – 15. VIII 2015.

1947–2016.
Ожалошћени: ВЛАДИМИР и МИРЈАНА

Његови најмилији

(78/225533)

(82/225560)

Увек ћеш бити у нашим срцима.

Ожалошћен син ДРАГАН с породицом

12. августа се навршава шест година откада није
с нама наша драга

(81/проф. 51)

17. августа 2016. навршава се годину дана, а 18.
августа 2016. две године од смрти наших најмилијих

АТАНАЦКОВ
У суботу, 13. августа 2016 навршава се годину
дана откако није више с нама наша мајка, свекрва и бака

СЕЋАЊЕ

МИЛЕВА ГОЛУБОВИЋ

ДУШАН ПАСЕР

ВЕСЕЛКА ТЕГЕЛТИЈА
1935–2015–2016.
Година је прошла, а остала туга и празнина у срцима.
По доброти је памтимо, у срцу носимо и с поносом и љубављу спомињемо.
Твоји најмилији: синови ДУШАН и СТОЈАН,
снаја СЛОБОДАНКА, унук МИЋО
и унука МИРОСЛАВА

2009–2016.
Заувек ћеш живети у
нашим срцима.
Супруга ЦВЕТАНКА,
син ЈОВАН, снаја
ЉИЉАНА и унуци
ЈЕЛЕНА и МИХАИЛО

С поштовањем и љубављу чувамо успомену на вас.
Породица

(50/225393)

(85/225564)

Навршава се годину дана како није с нама наша
вољена

Шестомесечни
драгој мами

ЈАСМИНИ
НЕДЕЉКОВИЋ

Брат БРАНКО и синовица БРАНКА с породицом
(28/225340)

1930–2014.

Двогодишњи помен

ПАВЛЕ БРАЈАНОСКИ

Твоји најмилији

13. VIII 2014 – 13. VIII 2016.
Живео си кратко време и далеко од својих
унукa, али си често у њиховим сећањима, причама и маштањима.
Твоји унци ОГЊЕН и СТРАХИЊА
С љубављу и поштовањем успомене на тебе
чувају: супруга ДУШАНКА, ћерка БИЉАНА,
син ДАВОР, снаја ГОРДАНА и многобројни
рођаци и пријатељи

(79/225546)

(65/225483)5

Сећање на тебе не бледи.
Остаћеш увек у нашим срцима.

Почивај у миру и нека ти је лака земља.

1933–2015.

помен

ТРАЈАНКА ДЕГИ

ПЕТАР ВЛАЈНИЋ

МИЛЕТА

(89/225599)

(42/235278)

Прошло је четрдесет дана откако је, у Паризу,
умро мој брат Пека

МИРЈАНА

Радо те се сећају твоји најмилији: супруг
ЗДРАВКО, синови ЂУРАЂ и МИЛАН, снаје
БИЉАНА и БРАНКА и унуци ВЛАДИМИР
и МИЛИЦИ

Синови ВЛАДИМИР
и ИВАН, унуци
АЛЕКСА, НИКОЛА
и МИЛИЦА

У суботу, 13. августа 2016, у 10 сати, на Новом
гробљу одржаћемо четрдесетодневни помен

(60/225466)

Прошло је десет година откако није с нама

СЕЋАЊЕ

АНДРИЈА ПАВЛОВИЋ АНДРА
10. VIII 2009 – 10. VIII 2016.

МИРКУ МИЛОШЕВИЋУ
1945–2016.

Седам година је прошло, сваког минута се сетимо твог драгог лика.

Супруга МИЛИНКА, син БОБАН, снаја ДИЈАНА
и унуци ДИМИТРИЈЕ и СИМОНА

Успомену на тебе чувају: супруга ДРАГИЦА,
синови ВЛАДИМИР и ГОРАН и ћерка ЉИЉАНА
са својим породицама

(86/225572)

(96/225613)

ДРАГАНА ШИНИК

16. VIII 1953 – 15. VIII 2006.
Одржаћемо десетогодишњи помен на Католичком гробљу, у суботу, 13. августа 2016, у 11 сати.
Твоји најмилији

СТЕВАН
БЛОНД

(76/2255169

2010–2016.
СЕЋАЊЕ

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

БЕЉИН

Твоји најмилији
(12/225291)

ЈОВАН ДЕЛАЛОВ
16. августа 2016. навршава се две године како ниси с
нама, али ћеш вечно живети у нашим срцима.
Твоји најмилији
(57/225446)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

ПЕТАР РАЈШИЋ
МИЛОРАД
1919–2001.
Чувамо успомену на вас.

СУЗАНА
1930–2009.
Син ЗОРАН и ДУШИЦА
(92/225599)

1957–1992.
Туга и успомене само
остају.
Породица
(47/225388)

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,
а четвртком
и петком
од 8 до 13 сати
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Петак, 12. август 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Шест година прође као трен

БОРИВОЈЕ ЗОРИЋ
2000–2016.

Само ја знам колико ми недостајеш. Бићеш увек са мном
и никада нећеш бити заборављен. Сећање на тебе живи,
јер имаш мене.

МИРКО ВУКОТИЋ
10. VIII 2010 – 10. VIII 2016.

Твоја ВЕРА
(20/225315

Корачамо по трагу који си за собом оставио.
Твоја снага, твој дух и твоја љубав... наша нада водиља.
16. августа пролази прва једнако тешка година, у низу ових следећих, без наше

Твоји најмилији
(10/ф-1316)

Шест година није с нама
наш искрени пријатељ

Петогодишњи помен

ЈЕЛЕНЕ НОВАКОВИЋ
Љубави наша у сваком погледу, речи, срцу, души, у свакој сузи си
ти увек и заувек. И знамо, да као некад никада више. Као и сваког
дана и тог ћемо бити крај тебе.

МИРКО
ВУКОТИЋ
Чувамо те у срцима. Тамо
где не долази заборав.
Породице:
КОВАЧЕВИЋ
и МАЈСТОРОВИЋ

МИЛОВАН ВУКОМАНОВИЋ
12. IX 1932 – 12. VIII 2011.

Сретни што си била баш ти наша, и бескрајно тужни и неутешни
тата и мама
(33/225349)

14. августа навршава се
годину дана од смрти
наше мајке

Прошло је годину дана
откада смо изгубили нашег анђела

Желео бих да је ова година само ружан сан

(8/225283)

Пет година без твог осмеха, загрљаја...
Био си наш понос, наша снага, наш једини ослонац и подршка.
Волимо те заувек!

(25/225335)

СЕЋАЊЕ
Десетогодишњи помен
вољеном оцу, деди, тасту и свекру

МАРГИТЕ СЕЛ
СЕЋАЊЕ

15. августа 2016. навршава се десет година откако није с нама наш вољени

ВАСИЛИЈУ
СЕДМАКОВУ
ВАСИ
СНЕЖАНА
ЦВЕТАНОВИЋ

КАРЛО ВЕЛШ
С љубављу, поносом и поштовањем чувамо те од
заборава.

2006–2016.
Живиш у нашим срцима.
Његови најмилији

ЈЕЛЕНУ
НОВАКОВИЋ

ЈЕЛЕНА
НОВАКОВИЋ

С поштовањем и љубављу чувамо успомене на
тебе.
Твоји најмилији

Бака МИЛИЦА и стриц
МИЛИНКО

Воли те твој бата ЗОКА

(40/235371)

(30/225347)

(29/225345)

Навршава се девет година откад није с нама наша драга

Драга моја дадо и тето

(43/225381)

1952–2010–2016.
Шеснаест година је од
смрти наше

Твоји најмилији: супруга ЉУБИЦА, синови
БРАНИСЛАВ и ДЕЈАН с породицама

Твоји: ПЕТАР, ЉУБИЦА
и КАТАРИНА

(9/2252879

(51/225404)

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

ЈЕЛЕНА

НАДЕ

ВЕРА МИШКОВИЋ

Њени: ЗОРАН, МИЉА,
ЧЕДОМИР, РАДМИЛА,
ЈАСМИНА,
ГОРАН и ЦАЦА

17. VIII 2007 – 17. VIII 2016.
Успомену на њу чувају с љубављу
и поштовањем: супруг СТЕВАН, ћерка
ЈЕЛИСАВЕТА, син РАДОМИР, унук МИХАЈЛО
и зет МИЛИВОЈЕ

(84/225562)

(87/225576)

Време тече неумитно,
али из наших срца те
никад неће одвести.
Увек уз нас.
МИЛИЦА и СТРАХИЊА
(59/225457)

Петак, 12. август 2016.

СЕЋАЊЕ

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
14. августа 2016. године
даваћемо четрдесет дана

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ГОЈКО КОТЛАЈИЋ БАТА

12. V 1960 – 17. VIII 2013.
„Ако ти јаве: умро сам.
Не веруј: то не умем.
На ову земљу сам свратио да ти намигнем мало,
да за мном остане нешто као лепршав траг.
И зато: не буди тужна.
Толико ми је стало да останем у теби будаласт и чудно драг.”
– Ти још увек шашав, летиш и живиш!
С љубављу: твоја РАКИЦА, ћерке
ТАМАРА и ИВАНА, сестре ГОРДАНА
и СНЕЖАНА с породицама
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РАДЕ СТАНКОВИЋ

ЗОРИ
ВЕЛЕВСКИ

18. VIII 2006 – 18. VIII 2016.

1959–2016.

По доброти те памтимо, с поносом помињемо и с доживотном тугом без тебе живимо.

Твоји:СТАНКОВИЋИ и МИЛЕУСНИЋИ
(13/225300)

Утехе нема, заборав не
постоји, рана је доживотна, а сећање на тебе
вечно.
Жале за тобом твој син
ЗОРАН и сестра РОСА,
сестрић ЖАРЕ, МИЋА
и МИЛОШ
(15/225310)

(4/225264)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

17. августа навршава се двадесет година
откада је наш син и брат

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 18.
августа 2016, давати двадесетогодишњи помен, у
11 сати, на Старом гробљу.

11. августа 2016. навршава се четрдесет дана
откако је прерано преминуо наш вољени

НАДА МАРИНКОВИЋ
Време пролази, али сузе, туга и бол заувек остају у нашим срцима.
Много нам недостајеш.
Твоја ћерка КРИСТИНА, унук МАТИЈА, сестре
и зетови с породицама
(7/225273)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

МИЛАН ТАДИЋ

СТЕВАН МИХАЈЛОВИЋ

Постоји нешто што никад не нестаје. То су
лепа сећања на тебе која ће заувек живети с нама.

1976–1996.

ДУШАН
ВУКОЈЕВИЋ
1960–2016.

трагично настрадао и оставио нас да за
њим вечито тугујемо.

Нека те у тишини вечног мира прати наша
љубав јача од заборава.

Твоји најмилији

Његови: тата АНДРЕЈА, мама РАДИЈА
и сестра ДАНИЦА

Супруга ДРАГИЦА, кћи
ЈЕЛЕНА, унука НИНА
и зет ЖЕЉКО

(11/225290)

(35/225357)

Хвала ти.
Недостајеш нам много.

ВУЧУРОВИЋ

ТОМИСЛАВ

2006–2016.
Помен ћемо одржати 13. августа, у 11 сати, на
Католичком гробљу.
Заувек с нама.
МАРИКА, БРАНА и МИРКО

(5/225277)

Прошло је тужних четрдесет дана откако је
преминуо мој вољени
син

(3/225257)

Четири године откад
није с нама

ТИЈАНА

12. VIII 1981 – 2016.
14. XI 2000 – 2016.
Тугују за њима ћерке МИЛИЦА и СЛАВИЦА с породицама
(63/225477)

ДУШАН
ВУКОЈЕВИЋ

БОРИВОЈЕ ЗОРИЋ
2000–2016.

др РАДОСЛАВ СТЕФАНОВИЋ

Сећање на драге родитеље

ПИЛИПОВИЋ

СТОЈНА
РИСТИЋ

МИОДРАГ
РЕПОВИЋ

1960–2016.
Заувек ће живети у мом
срцу.
Мајка ЈЕЛА

Време пролази, а туга и
бол су све већи.
Супруг ДРАГИ, син
НЕБОЈША и ћерка
СЛАЂАНА
с породицама

Три године је прошло
откако си нас напустио
мој Миоге.
Вечно ћеш остати у мом
срцу.
Твој унук БОКИ

(6/225271)

(2/225253)

(23/225322)

После толико година ниси заборављен.

Породице НОЛИЋ и НИКОЛИЋ
(21/225315)

ПЕТАР

18. августа навршава се
годину дана од смрти

СТАНА

Прошле су три тужне године откад није с нама наш вољени

2004–2016.
2006–2016.
Ваши синови: МИЛЕ и ИЛИЈА с породицaмa
(66/225487)

17. августа 2016. навршиће се осам година откако није с нама наш
супруг и отац

Пре седам година отишла је од нас наша вољена мајка, бака, свекрва и прабака

13. VIII 1994 – 13. VIII 2016.

СТОЈАНКА
ДРАГАН

14. II 2016 – 14. VIII 2016.
из Сакула

МИЛОРАД
ТРОЈАНОВИЋ
Време је однело године,
али љубав и сећање
остају заувек у нашим
срцима.
Твоји најмилији:
ЗОРИЦА, МИЛИЦА
и ЈЕЛЕНА

С тугом и љубављу
сећају те се твоје
сестре МИРА
и МАРИЈА с породицом

12. VIII 2009 – 12. VIII 2016.
Били смо њена љубав и
радост. И она је наша.
Породица ДРАГАН

Много нам недостајеш...
Твоја ћерка СЛАВНА
с породицом

(38/

(14/225305)

(27/225340)

МИРОСЛАВКЕ
САВАНОВИЋ
Док је нас живеће и сећање на тебе.
Твоја ћерка ЉУБИЦА
с породицом

АНЂЕЛКО
ЂУРИН

ЗОРАН ЈЕФТИЋ

МИОДРАГ РЕПОВИЋ

(24/2293299

11. VIII 2013 – 11. VIII 2016.
Твоји најмилији
(19/225314)

13. августа, у 11 сати, на Старом гробљу одржаћемо полугодишњи помен нашем

(22/225317)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

БРАНИСЛАВУ НИКОЛАЈЕВИЋУ
Чувамо успомену на тебе.
Супруга ВЕРА и брат РАДИВОЈ с породицом
(1/225064)
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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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
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

РОЂЕНИ

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

Добили ћерку
1. јула: Сару – Ивана Кокора и Иван Пинтарић; 20. јула: Андреу – Елизабета Станчуљ и Рама Новаков; 22. јула: Александриу – Анна и Мартин Ширка; 25. јула: Јану – Јована и Марко Бодирога; 26. јула: Машу – Жељка и Љубиша Радуновић, Лидију – Марјана и Мирослав
Павела; 27. јула: Ану – Јелена и Иван Степанов, Оливеру – Сања и Срђан Калкан, Луцију –
Ана Кемењ Колар и Данијел Колар, Лауру – Силвија и Маринко Стаменковић, Милицу – Јована и Маринко Ивановић, Петру – Милица Вујовић и Ненад Пузовић; 28. јула: Лену – Драгана и Зоран Милошевић, Лару – Ивана и Драган Дрљача; 30. јула: Лану – Љиљана и Ерне Бисак; 1. августа: Даницу – Душица и Дејан Петровић, Анђелу – Јелена Циглер и Божидар Јовановић; 2. августа: Софију – Данијела и Иван Стојанов.

(23. 10 – 21. 11)

30. јула: Сузана Гајић и Иле Лукић, Јелена Ивков и Шандор Немет, Радмила Балан и Горан Игњат, Зорица Радановић и Мирослав Пукета, Наталија Зељкић и Милан Мраовић;
31. јула: Јелена Радосављев и Дан Балан, Касандра Баста и Марко Милошевић, Драгана
Деспотовић и Денис Загајчан; 4. августа: Марина Тошковић и Зоран Кудус, Биљана Павловић Цветиновић и Бранимир Симић.

УМРЛИ
27. јула: Милојко Ђедовић (1933); 28. јула: Хелена Давидовић (1975), Петар Момиров
(1935), Ана Хучка (1939); 29. јула: Милан Симић (1935), Слободан Дабић (1982), Стојанка Марић (1945), Мирослава Шпица (1950), Василије Миладиновић (1924); 30. јула: Жарко Дукуљев (1960), Славица Ока (1953), Сава Игњатовић (1950); 31. јула: Маргит Млеков
(1938), Илона Будаи (1934), Мирон Давитков (1932); 1. августа: Милорад Думитру (1955),
Михајло Јакимов (1937), Душан Балан (1939), Етел Варга (1923), Снежана Драгојлов
(1956), Илинка Филиповић (1927), Влаинка Крстић (1942); 2. августа: Ранка Лаковић
(1937), Никола Вујић (1941); 3. августа: Драгомир Поповић (1933), Риста Каравла (1936),
Ђула Болдижар (1952), Мара Николашевић (1947); 4. августа: Петар Дотлић (1934), Богдана Радошевић (1928), Мирослава Николић (1927).

СТИХОВНИ АНАГРАМИ
(1) БРЕЖУЉАК У РИМУ
Радознало дете
по „компу” ТИПКАЛО,:
па брежуљка римског
слику ишчачкало.

Брже, браћо, амо, амо,
да се скупа поиграмо,
па да старог римског цара
ПРИТЕРАМО до дувара!
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ИН-
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-НИМ
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ЈЕ
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СМА-
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-ТО

-ТРА

-ДА

-ГО-

-ТЕ

Слогови: А, А, БУ, ВЕ, ВИЋ, ЛИ, ДА, ДВО, КА, ЛИ, МО, НАР,
НИ, НОС, НОСТ, СИ, СТРУК, ТИ, ТИ, У, ЦР.
ВОДОРАВНО: 1. дуплиран, удвостручен, 2. општина у
Јужнобанатском
округу, 3. корисност, исплативост,
4. соли силикатне
киселине, 5. бојити
црвеном бојом, 6.
панчеистакнути
вачки правник, бивши судија Врховног
суда Србије (Драган).

5

6

7

1

2

2

гију и не раде сви с толико страсти свој посао. Успорите, лепо је
бити на врху, али је досадно ако
сте тамо сами. Новчани проблеми који вас већ дуже време муче, решавају се ове седмице.

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Све што сте запоставили и одла-

Ово је скоро право време за

гали, потрудите се да завршите,
јер период пред вама је веома повољан, поготово ако су у питању
неке правне ствари, наследство
или чак куповина некретнина.
Играте на блеф – пазите се.

промене у вашем животу. Помало сте постали цинични, што јако
оптерећује вашу везу, али и људе око вас. Не бојте се, промене
су почеле и само је потребно да
их спремно дочекате.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Изненадите партнера једним

Понуду од старог пријатеља за

краћим одмором далеко од свих
и потрудите се да око вас не буде
гужве. Послови не иду баш најсјајније, али тренутно ништа битно не можете променити. Смирите се и пажљиво испланирајте
следећи корак.

партнерски посао никако не одбијајте, јер ће вам то решити готово све финансијске проблеме.
Много контаката, краћих путева,
посета... Љубавни живот долази
до тачке када морате одлучити
шта даље. Срећно.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Пре него што се упустите у нови
пословни подухват или напустите
тренутни посао, добро размислите шта даље. Често сте у праву,
инстинкт вас не вара, али тренутне околности вам баш и не иду
наруку. Партнер вам је велика
подршка.

Немате довољно снаге да истерате ствари на чистац. Пословна
ситуација је замршена и није
време дирати у осиње гнездо.
Ако гајите осећања према особи
која живи даље од вас, покажите то отворено. Љубав вам куца
на врата. Отворите их.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

здравственог стања, ништа вас
конкретно не боли, а осећате
стални умор, па приуштите себи
тренутке потпуног мира. Љубавни живот полако улази у фазу када морате одлучити шта даље.

Сада сте већ сигурни да сте пронашли прави начин да решите
своје пословно-финансијске проблеме. Било би добро да се посаветујете с неким коме верујете и
направите радикалне резове на
послу. Није време за одмор, ма
колико вам био потребан.

МИНИ-УКРШТЕНИЦА
1
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Немају сви вашу снагу и енер-

Близанци

Ове седмице сте променљивог

1

3

(2) СТАРОРИМСКИ ЦАР

У

4

Потрудите се да се уклопите у
нова догађања на послу. Пред
вама је период великих изазова,
па како будете поставили темеље, тако ће вам се одвијати догађаји у наредном периоду. Помало сте уморни, али не искаљујте
бес на партнеру.

ВЕНЧАНИ

-ТЕ-

3

обрадовати и отвориће вам нове
могућности за пословно напредовање. Ванредни прилив новца
добро ће вам доћи, баш као и непланирани краћи пут. Љубавни
живот је помало упао у рутину.

Шкорпија

-ЂЕ-

2

Позив из иностранства ће вас

те вести о доласку једног пријатеља кога дуго нисте видели, што
ће променити ваше планове. Искористите повољан период да
средите породичне проблеме.
Смеши вам се страсна авантурица. Намигните и ви.

(21. 4 – 20. 5)

ЗА-

1

Средином ове седмице добиће-

Бик

КОЊИЋЕВ СКОК

Слогови: ВИ, ВИЋ, ЗА, ЗАМ, И, ЈА, КРИ, ЛИ, МА, НА, НА, НА, НО, НО,
ПО, РА, РИ, РИ, РИ, РИ, РИ, СТА, СТА, СТО, СТО, ТИ, ТИ, ЧАР.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. учинити старим, 2. проучавање нечега
искључиво са историјске стране, историцизам, 3. заповедници
јединица од по стотинак војника, 4. наш кошаркаш, бивши играч
„Црвене звезде” (Марко), 5. крута ланена или памучна подсукња
проткана коњском длаком, 6. врста ловачких паса, 7. антиквари.

(23. 9 – 22. 10)

9. јула: Јана – Марија и Јано Галас; 16. јула: Саву – Виолета Барбу и Ненад Бањаш; 18. јула: Рељу – Тања и Бранислав Милићев; 22. јула: Немању – Драгана и Иван Свирчев; 25.
јула: Војислава – Наташа Станчул Мисаљевић и Слободан Станчул; 26. јула: Уроша – Христина и Славко Бабић, Немању – Љубица и Борко Раилић; 27. јула: Петра – Александра и
Слободан Стојановић; 28. јуна: Стефана – Марина и Мирослав Станковић, Виктора – Драгана и Небојша Драгић; 28. јула: Илију – Тамара и Александар Русован; 29. јула: Стефана
– Драгана и Дејан Јовић; 29. јула: Михајла – Нада и Миле Митровић; 31. јула: Филипа –
Анита и Дарко Тасић; 1. августа: Душана – Тања и Драган Карафиловски, Владана – Бојана и Ненад Ковачевић, Бориса – Јелена Бабић Антић и Милан Антић.

Припрема: Момир Пауновић

МАГИЧНИ ШТИТ 7 х 9

Вага

(21. 3 – 20. 4)

Добили сина

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ

Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског коња,
почев од посебно обележеног поља, добићете једно старо правило
римског права, које важи и у нашем данашњем наследном праву.

Ован

4

6

5

7

6
У обележеним пољима добијате име и презиме наше младе
певачице, која с подједнаким успехом интерпретира народну и
забавну музику (на слици).

ВОДОРАВНО: 1. справа за мерење телесне температуре (мн.), 2. житељ
једне европске државе, 3. накнада за рад звонара, 4. лисица одмила –
предео јужно од Сребренице, 5. град у Румунији – дражи.
УСПРАВНО: 1. град у Босни и Херцеговини, 2. рам, 3. кукурузни хлеб,
4. младунчад срне, 5. река у Русији, притока Јенисеја, 6. планина у
источном делу Србије, 7. муслиманско женско име, 8. видар рана, 9.
штуцати.
РЕШЕЊА – Коњићев скок: Зачето дете увек се сматра рођеним када
је то у његовом интересу. Стиховни анаграми: (1) Капитол, (2)
император. Магични штит 7 х 9: постарати, историзам, стотинари,
Мариновић, кринолина, јазавичар, старинари. Мини-укрштеница:
топломери, Украјинац, звонарина, лија, Осат, Арад, чари. Испуњаљка:
двострук, Алибунар, уносност, силикати, црвенити, Адамовић
(коначно решење: Даница Крстић).

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Петак, 12. август 2016.
pancevac@pancevac-online.rs
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ФОТО-РЕПОРТАЖЕ

Петак, 12. август 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ОМОЉИЧКА СПОРТСКА ОЛИМПИЈАДА

НАЈВАЖНИЈИ СУ ИГРА И ДРУЖЕЊЕ
Удружење грађана „Сунцокрет” из Омољице је трећи пут
заредом организовало Међународни волонтерски камп
„Sunflower”, који je ове године
одржан од 15. до 25. јула у месту надомак нашега града.
Овогодишњи камп је окупио
девет међународних волонтера из Русије, Шпаније, Француске, Финске, Швајцарске и с
Тајвана, који су током свог десетодневног боравка у Омољици радили на организацији и
реализацији културно-забавног
летњег програма.
Део програма кампа „Sunflower 3” била је и „Омољичка
спортска олимпијада”, манифестација чији је циљ промоција спорта и здравих стилова
живота међу младима и децом.
Идеја је била да се мештани
Омољице и посетиоци кампа
упознају с различитим спортовима, клубовима и спортским
удружењима из Омољице и
околине.
„Олимпијада” је одржана у
дворишту Основне школе „Доситеј Обрадовић”, активности
и надметања трајали су током
целог дана, али је ипак највећи број утакмица и осталих

тим „Органи” (Лука Весић), а
треће екипа КК 007, коју је
предводио капитен Милош
Ашанин. Плакету за најбољег
спортисту у баскету добио је
Милош Пејдановић.
Такмичење у малом фудбалу било је и најмасовније, јер
се надметало 120 учесника. У
категорији сениора прво место је освојила екипа „Рагаци”,
коју је предводио капитен Жика Ковачевић, други су били
догађаја одржан пре подне и
увече, у складу с временским
приликама тог дана.
Током трајања „Омољичке
спортске олимпијаде” било је
представљено и промовисано
преко петнаест спортских дисциплина. Према евиденцији

организатора, број директних
учесника овогодишње „олимпијаде” прелази 500, а посетилаца и индиректних учесника
било је укупно преко 1.200.
За најмлађе учеснике су организоване спортске радионице у сарадњи с међународним
волонтерима, као и радионице
оријентиринга у сарадњи с
Планинарским друштвом „Јеленак”. Учествовало је више
од четрдесет малишана.
Током трајања „Омољичке
спортске олимпијаде” одржано је неколико турнира, и то у
шаху, стоном тенису, малом
фудбалу, баскету и одбојци на
песку.
На турниру у шаху учествовало је 15 такмичара. Прво
место је освојио Богољуб Димитријевић, други је био Јован
Микић, а трећи Васа Андрејић. На такмичењу у стоном
тенису надметало се 45 спортиста. У категорији сениора прво место је заузео Дарко Томић,
други је био Бојан Савановић,
а трећи Слободан Митрески. У
конкуренцији јуниора победио
је Драган Илић, испред Вељка
Благојевића и Александра Танасијевића.
Турнир у одбојци на песку
имао је укупно 70 учесника.
Прво место је заузела екипа
„Чери”, предвођена капитеном
Немањом Бркићем. Друго место је припало тиму „Младост
јуниори”, чији је капитен Зорана Стаменковић, а трећи је

био Ф5, с капитеном Немањом
Јанковићем.
Додељена је и награда за
најбољег такмичара „Омољичке спортске олимпијаде”. У
одбојци на песку то признање
је заслужила Зорана Стаменковић.
На турниру у баскету учествовала су 32 кошаркаша. У
категорији сениора прво место
је освојила екипа „Маљаве мушкарчине”, коју је предводио
капитен Милош Пејдановић.
Други су били „Партибрејкерси” с капитеном Немањом Јаковљевићем на челу, а треће
место је заузела екипа „Савиола”, чији је капитен Срђан
Миљковић. У конкуренцији
јуниора прво место је припало
екипи МБМ (капитен Бојан
Крстић), друго место је заузео

„Грингоси”, чији је капитен
Марко Нечов, а трећи „Каталонци” с капитеном Игором
Величковићем на челу. У конкуренцији јуниора тријумфовао је „Бајерн”, који је предводио Марко Јанчикин, друга је

била „Звезда” с капитеном Немањом Микићем, а треће место
је освојила „Златица” капитена Војислава Мићића. Признање за најбољег фудбалера
заслужио је Милан Савковић.
– Турнир је окупио младе из
Омољице и околних места, а
све време трајања такмичења
акценат је био на фер-плеј
игри, добром дружењу и промовисању здравих стилова
живота – рекао је Марко Нечов, главни организатор турнира у малом фудбалу.
Сви учесници и посетиоци
„Омољичке спортске олимпијаде” имали су прилику да се
опробају у многобројним
спортовима, као што су стреличарство, мачевање, зумба,
пилатес, јога и још много индивидуалних спортова, у којима је учествовало преко 200
младих и деце.
Милош Мићановић, један
од организатора ове манифеста ци је и члан Удру же ња
грађана „Сунцокрет”, рекао
је да је број пријављених учесни ка
на
ово го ди шњој
„олим пи ја ди” пре ва зи шао
сва очекивања и да представља доказ да су манифестације оваквог карактера потребне Омољици и местима
из окружења, те да ће Удруже ње гра ђа на „Сун цо крет”
наставити организовање ове
манифестације.

РАГБИСТИ БОРЦА УГОСТИЛИ ПРИЈАТЕЉЕ

НАШ ТЕРЕН, НАША ПРАВИЛА
Ветерани Рагби клуба Борац
из Старчева настављају да чувају богату традицију рагбија.
У оквиру манифестације „Дани дружења”, у недељу, 7. августа, одржан је пријатељски
турнир на којем су, поред домаћина, учествовали и Динамо, Балкански комарац из
Жаркова, екипа из Вршца, као

и комбиновани рагби тим ветерана из Ниша и Крушевца.
– Наш клуб има 28 редовних чланова и заједнички се
трудимо да сачувамо традицију рагбија у Старчеву. Сваке
године учествујемо на два до
три турнира у земљи, организујемо такмичење у Старчеву,
а надам се да ћемо догодине

увести још један турнир, меморијал „Пејић–Живуљ”, којим
бисмо евоцирали успомене на
наше преминуле другове. Наши турнири су углавном ревијалног карактера, јер утакмице играју људи од преко шездесет година. Ипак, сви они
обожавају спорт с јајастом
лоптом, а некад су били и ак-

тивни и одлични рагбисти.
Играмо под слоганом: „Наш
терен, наша правила”, али најважније је да се састајемо,
дружимо и да чувамо рагби од
заборава – рекао је Миодраг
Милинковић Кобац, председник РК-а Борац.

Организацију овогодишњег
турнира помогли су Удружење
инвалида рада из Старчева,
Месна заједница Старчево,
Дом културе, ЈКП „Старчевац”, али и бројни пријатељи
рагбија из места надомак нашег града.

Страну припремио

Александар
Живковић

26

ЛЕТО У ПРИРОДИ

Петак, 12. август 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ШЕТЊА ЗА ПАМЋЕЊЕ

СМИРАЈ ДАНА У ПЕШЧАРИ
Делиблатска пешчара,
оаза мира,
За тело лек, за душу
храна,
Мирише липа, цврчак
засвира,
Најлепша је у смирај
дана...
Последњи врели јулски дани у
Долову и оближњој Леанци на
обронцима Делиблатске пешчаре протекли су у знаку манифестације „У смирај дана”.
Дружење је завршено шетњом
по Пешчари 31. јула у касним
поподневним сатима, а потом
и у домаћинству Војнов, управо у смирај дана.
Скуп љубитеља природе био
је испред Цркве Светог Василија Острошког, где је окупљене поздравио идејни творац
манифестације Бојан Војнов.
Више од сто окупљених затим
је кренуло у шетњу дугу око
шест километара, утабаним

стазама Пешчаре, али су неке
и сами стварали, пробијајући
се кроз богату флору.
Међу шетачима су се нашли
и учесници еко-кампа, као и

малишани који су активно
учествовали у радионицама
где су израђиване еколошке
поруке, које су потом, на појединим пунктовима у природи,
„дочекивале” учеснике ове манифестације.
Бојан Војнов, уједно и вођа
ове „експедиције”, скретао је
пажњу на поједине биљне и
животињске врсте, од којих су
неке својствене само за ово
поднебље. У једном тренутку
Пешчаром се развио звук песме женске певачке групе
КУД-а „Банатски вез”, која је,
сакривена у високој трави, дочекала шетаче.
Потом је Војнов цитирао изјаве из филма „Ко то тамо пева”, који је највећим делом
снимљен у Пешчари, и подсетио је учеснике да су на том

месту снимани и филмови
„Беса”, „Свето место”, „Бој на
Косову” и многи други.
После двочасовне шетње
окрепљење се могло потражити у домаћинству Војнов. Поред хране у виду штрудли и
неких старих традиционалних
колача, које су за ову прилику
умесиле и понудиле „Доловке”, али и вина које је понудио
винар Лазар Пејчић, могла се
„окусити” и храна за душу у
виду изворних песама и литерарних радова које су написали малишани у радионици у
доловачком Дому културе.
Мало-помало дошао је и
смирај дана. Он је много лепши у природном окружењу
Делиблатске пешчаре.
Н. Радоњин

УДРУЖЕЊЕ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА „НАДЕЛ” ОРГАНИЗОВАЛО ТАКМИЧЕЊЕ У ПЕЦАЊУ

Малишани „окупирали” Мирков канал
Удружење спортских риболоваца „Надел” из Старчева ради
пуном паром. Група ентузијаста, љубитеља природе и здравог живота, коју предводи
председник Далибор Танев, већ
дуже време води праву борбу за
старчевачку реку Надел, али и
за канале у околини тог места.

Поред свих мука и проблема с којима се сусрећу у свом
волонтерском раду, чланови
УСР-а „Надел” не заборављају
ни најмлађе љубитеље реке.
Већ другу годину заредом они
су организовали такмичење у
пецању на пловак, на Мирковом каналу у Старчеву.

Надметање је одржано у недељу, 7. августа, а учествовало
је 67 малишана. Организација
је била на високом нивоу, јер
су ову манифестацију подржали и бројни спонзори, такође
љубитељи Надела. За учесни-

ке су били обезбеђени сендвичи и сокови, сви су добили и
дипломе, а они најуспешнији
и вредне награде.
После жестоке борбе с пецарошким штаповима прво место је освојио Жељко Вуксић

из Панчева, који је имао 650
грама уловљене рибе. Други је
био Старчевац Владимир Јоковић, који је упецао 469 грама рибе, а треће место је припало Николи Петровићу из
Панчева, у чијој чуварци је

било 448 грама улова. Сви малишани који су учествовали
заслужују похвале, а члановима Удружења спортских риболоваца „Надел” свака част за
организацију.
А. Ж.

НАДМЕТАЊЕ КУЛИНАРА

Фолклораши „Неолита” кувају за медаљу
У суботу, 6. августа, у кафани
„Ђерам” у Старчеву одржано
је традиционално такмичење
у кувању паприкаша, које трећу годину носи назив „Злајин
меморијал”.
И овог пута варјаче су укрстили најбољи мајстори кули-

нарства, који су још једном
дошли да се опробају у справљању овог специјалитета,
иначе веома ретког на манифестацијама оваквог типа.
На „црту” је изашло једанаест позваних екипа; „Жабари”,
„Цеца и Пера”, „Старчевачки

лит”, коју је предводио главни
кувар Урош Бан. Друго место
је освојио Јова Ђокић, а треће
место је заузела екипа „Цеца и
Пера”, с мајстором Пером
Мандићем. Одличне паприкаше су скували и Крле, Брана,
Фића, Бојан, Гавра, Пера Наум
и остали мајстори варјаче...

боеми”, КУД „Неолит”, „Независност”, „Учитељ”, „Дуња и
Крле”, „Гавра”, „Бојан штампар”, „Јова” и „Торнадо”.
Ватра под котлићима пуцкетала је три сата, а потом је жи-

ри имао прилично тежак задатак да изабере најбоље, јер су
сви узорци били изванредни.
Ипак, после дегустације и
сабирања оцена прво место је
припало екипи КУД-а „Нео-

Манифестацију „Злајин меморијал” подржавају и Удружење старчевачких пчелара,
„Панонке” и Удружење винара
„Орфелин”, а као и сваке године, Влада Бан је довезао два
олдтајмера, с којима су сви
посетиоци могли да се фотографишу.
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ПАНЧЕВЦИ НА ОЛИМПИЈСКИМ ИГРАМА

ЈОШ ЈЕДНО НЕЗАБОРАВНО ИСКУСТВО

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ
У ОЛИМПИЈСКОМ ТРИАТЛОНУ

ДАНИЛО ВИЦЕШАМПИОН

Рио остаје у
најлепшем сећању
Следе нова доказивања
Летње олимпијске игре у Рио
де Жанеиру су у пуном јеку.
Без обзира на резултат који
оствари, сваки учесник олимпијаде већ је победник. Очи
српских поклоника спорта биле су упрте у кошаркаше, ватерполисте, Нолета, одбојкашице... Ми, Панчевци, поред
осталих, највише смо гледали
у базен – у Ању Цревар и Чабу
Силађија. Нису наши сјајни
пливачи освојили медаље у
Бразилу, али то од њих нико
није ни очекивао. Самим учешћем на највећој светској
спортској смотри они су победници. Ањи су ово прве
олимпијске игре, Чаби треће...
Најмлађа чланица српског
олимпијског тима, наша суграђанка Ања Цревар, у трци на
400 метара мешовито имала је
сјајан наступ у квалификацијама, иако није остварила своје

најбоље време. Ања је на крају
заузела двадесето место на планети, а иза себе је оставила много
старије и искусније такмичарке.
Чак је за две секунде била бржа
од олимпијске шампионке у
овој дисциплини из Лондона –
Кинескиње Је Шивен.
Србија није освојила медаљу, али многи сматрају да на-

ша земља има већ има злато у
рукама – то је Ања Цревар.
Она је будућност српског пливања, а то је потврдила и у
другој трци на Олимпијским
играма у Рио де Жанеиру.
На ша шесна естогодишња
суграђанка је своју другу трку
у Рију завршила с бољим резултатом на 200 метара мешовито од времена с којим је
стигла у Бразил. Иако је у Рио

ренцији 39 најбољих светских
пливачица.
Репрезентативац Србије у
пливању Чаба Силађи, члан
панчевачког „Тамиша”, није
успео да се пласира у полуфинале олимпијског такмичења
у дисциплини 100 метара прсно. Он је у квалификацијама
заузео 26. место, с временом
1:00,76. Његов државни рекорд износи 59,79 секунди.

де Жанеиро отпутовала како
би уживала у тркама и стицала искуство, она је успела и да
оствари добар резултат. У првој квалификационој групи
заузела је друго место, с резултатом 2:15,33. На крају је
била двадесет седма у конку-

Било како било, наши пливачи су самим учешћем на
Олимпијским играма постигли велики успех. Поготово
ако се зна у каквим условима
тренирају они, а у каквим њихови конкуренти који се боре
за трофеје.

ТРАДИЦИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ У НАРОДНОЈ БАШТИ

ХУМАНИ МАРАТОНЦИ
Михаил Шуља
освојио сребро
Бронзано одличје
за Ању Миоч
Четврти Панчевачки маратон
одржан је у суботу, 6. августа,
у Народној башти, а окупио је
рекордан број учесника. Надметало се 87 атлетичара и
атлетичарки у маратону и полумаратону, а организација
такмичења била је на врхунском нивоу.
Панчевачки маратон је за
четири године постојања израстао у озбиљну спортску манифестацију. Све је почело
пре четири године, када се
група заљубљеника у трчање
окупила око исте идеје, пожелевши да истрчи дистанцу од
42 километра. Тада им није
било важно да то постане гламурозно такмичење... Ипак, из
године у годину Панчевачки
маратон је бивао све организованији и озбиљнији. Уведено је и електронско мерење,
све више учесника је желело
да се такмичи у нашем граду...
– Интересовање је било заиста велико, чак смо неке такмичаре, због капацитета кружне стазе, морали да одбијемо.
Ове године су организацију

Страну припремио

Александар
Живковић

помогли и Туристичка организација Панчева, ПЕК „Соко”, ЈКП „Зеленило”, Црвени
крст Панчево и удружење
„Маратонци” – рекао је Нинослав Рашковић, оснивач Панчевачког маратона.
Прошлонедељно такмичење
је имало и хуманитарни карактер, јер је део новца од котизација за учешће на трци
уплаћен за лечење нашег малог суграђанина Владимира
Ђорђевића, који је и отворио
четврти Панчевачки маратон.
Сви такмичари су показали
хуманост, што је и била идеја
када је Панчевачки маратон
осниван. Ту нема класичног
ривалства на стази, већ се сви
учесници пре свега друже и поштују међусобно, а циљ им је
јединствен – промоција здравог живота и пријатељство.
Маратонци су на трим-стази у
Народној башти трчали 37
кругова, а полумаратонци 19.

После два сата, 56 минута и
30 секунди први је на циљ стигао маратонац Иван Станојевић из АК-а Топличанин из
Прокупља. Друго место је
освојио Михаил Шуља, један
од оснивача панчевачког
удружења „маратонци”, а тре-

ћи је био Горан Вендленер из
„Војводине”. У женској конкуренцији је тријумфовала Душанка Гавриловић, друга је
била Вера Велимировић, а
бронзана медаља је припала
нашој суграђанки Ањи Миоч.
– Свака част организаторима. Све је било на врхунском
нивоу. Најважније је да је било довољно воде и сокова за
окрепљење, што је на овако
дугим и исцрпљујућим тркама
веома важно. Временски услови су били добри и заиста је
било пријатно трчати у периоду од 20 сати. У почетку трке
смо Михаил Шуља и ја ишли
заједно, а после тога сам мало
појачао и завршио први. Моји
конкуренти нису били много
иза мене, то су све врхунски
такмичари. Први пут учествујем на Панчевачком маратону. С маратонцима из Панчева
се такмичим у оквиру Балканске тркачке лиге, познајемо се
скоро сви и виђамо се на тркама, па сам захваљујући њима
и чуо за овај маратон. Маратонци из „Топличанина” су
дошли овамо да испоштују
њих, њихов труд, људе који су
ово организовали и овај град –
истакао је Игор Станојевић,
победник Панчевачког маратона.
У полумаратонској трци прво место је освојила Катарина
Похлод, испред Биљане Марковић и Катарине Попов. У
конкуренцији мушкараца победио је Петар Новковић, други је био Немања Катанић, а
трећи Јован Дамјановић.

Гордана Крстић
најбоља у надметању
ветеранки
Првенство Србије у олимпијском триатлону одржано је
прошлог викенда на Власинском језеру. Надметање које
се састоји од 1.500 метара
пливања, 40 километара вожње бицикла и десет километара трчања окупило је најбоље
триатлонце у нашој земљи. У
веома јакој конкуренцији ТК-у
Тамиш из нашега града припале су две медаље.
Прошлогодишњи шампион, наш суграђанин Данило
Јовановић, овог пута је други
стигао на циљ. Он је трку завршио с временом од два сата
и шест минута, а првопласирани Милан Томин из Новог
Сада био је седам минута бржи.
Треће место је освојио Немања
Кораћ из Београда.
Гордана Крстић је још једном потврдила да је у врхун-

ској форми, па је освојила
најсјајније одличје у конкуренцији такмичарки изнад
50 година.
Такође на Власинском језеру у исто време је одржана
и трка Купа Србије у спринт
триатлону, на којој су се надметали рекреативци и јуниори изнад шеснаест година.
То надметање се састојало од
750 метара пливања, 20 километара вожње бицикла и
пет километара трчања.
Наши суграђани су били
веома успешни и на том такмичењу. У категорији ветерана рекреативаца, у групи
учесника од 41 до 50 година,
Душан Лукић је освојио
златну медаљу. Растко Радосављевић је зарадио сребрно
одличје у надметању такмичара до 20 година.
Такмичари Тамиша наступиће за две недеље на трци
Купа Србије у спринт триатлону, која ће бити одржана
у Сомбору.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

ПОЧИЊЕ ТРКА ЗА БОДОВИМА
Време одмора је прошло.
Идућег викенда почиње нова
првенствена трка за бодове и
у нижим фудбалским лигама. Очи љубитеља најважније споредне ствари на свету у
нашем граду и околини биће
упрте у Железничар, који се
такмичи у Српској лиги „Војводина”, али и у Динамо
1945, који почиње амбициозну сезону у четвртом рангу.
Ова два спортска колектива су генералну пробу пред
почетак првенства имала
прошлог викенда, и то у међусобном одмеравању снага.
На Градском стадиону у
Панчеву домаћин је победио
са 4:1. Голове за Динамо
1945 постигли су Бранислав
Тошић, Вукашин Милановић, Вања Вуковић и Небојша Арбутина, а стрелац јединог гола за Железничар био
је Данило Ковачевић.
– Не могу да будем задовољан после пораза, али ми
смо ове летње припреме
углавном одрадили на терену с вештачком травом, па се
сада, после промене подлоге
на којој се игра, осећа и тежина у ногама играча. Није
то никакво оправдање за резултат, јер је он у контролним утакмицама небитан,

али брину ме повреде момака. Ипак, надам се да ћемо
бити спремни за старт шампионата – рекао је Александар Стевановић, први тренер
Железничара.
Руководство Динама у нову сезону улази с највишим
амбицијама. Циљ је само један – прво место и пласман у
српсколигашко друштво.
– Резултат није битан. Желео сам да видим колико моји играчи могу да пренесу на
терен све оно што смо радили
до сада. Најважније је прво
коло, јер ако тада не будемо
добро играли, онда ни овај
резултат не вреди ништа. Све
у свему, била је ово лепа фудбалска представа за Панчево.
Желим да предстојеће првенство крунишемо са што више
победа, а Железничару желим све најбоље у Српској лиги – истакао је Срђан Живојнов, тренер Динама.
Фудбалери Железничара у
првом колу Српске лиге
„Војводина” гостују у Темерину, а Динамо 1945, у оквиру првог кола Војвођанске
лиге „Банат”, на Градском
стадиону у Панчеву дочекује
Полет из Накова. Утакмица
се игра у суботу, 13. августа,
од 17 сати.
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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 Вука Караџића бр. 1, 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 23.
септембра – награда је ваша.
P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Загрљај
Ништа лепше, ништа топлије од искреног загрљаја. Стигнеш кући и док још ниси с ципела отресао трагове умора, нежне ручице девојчице или дечака већ су ти обавијене око струка. Радост!
Добро дође и онај пријатељски загрљај, којим се бришу сузе.
Или онај најљубавнији... Тешки су они на растанку...
Ипак, најгоре је кад ти се загрљај судари с леденим зидом и
празном душом. А још је горе кад тебе загрле заборав и самоћа.

Сусрет

Невена, Миленковићи,
честитамо!

Пролазили смо овуда стотинама пута. С неким, без неког. Срећни,
тужни; забринути, заљубљени; замишљени, запричани, вероватно
нисмо стигли да видимо колико симболике има у овој стази.
Требало би, можда, на њеном почетку поставити знак с натписом: „Живот није проблем који треба решити, живот је путовање
које треба искусити свим чулима. И уживати. У сваком кораку”.

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

Пречице
И опет слика живота. Углачана равна стаза. Ред светлости, ред
таме, ред проблема, ред решења. Ако мало боље погледаш игру
сенки, угледаш мердевине: пречица до успеха. Ено у даљини и
прилике за „хватање кривине”. Некад и то може бити корисно.
Олакшице су, дакле, увек ту. Само треба проширити видике и
– пратити знакове поред пута.

µВ. Ђурђевић ?Д. Кожан

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?
Дејан Земан,
будући професор
физичког:
– Ово лето проводим
прилично опуштено.
Уписао сам факултет,
који почиње у октобру,
тако да сам сада
слободан и полако се
припремам за „факс”.

Аурора Николић,
ученица из Италије:
– Тренутно сам у Србији
на летњем распусту, а
иначе живим у Италији.
Овде су ми баке и тетка,
тако да углавном с њима
проводим време, као и
с другарицама. Идемо
у парк, на језеро
и супер ми је овде.

Анастасија
Димитријевски,
ученица:
– Лепо ми је, пуно
времена проводим
с другарицама,
дружимо се, идемо
у парк и одлазим
у Качарево код баке.
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