
Хроника

Напад због пореске

пријаве
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Село

Показане жеље да

место узнапредује
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Култура

Сисари који лете и

спавају наглавачке
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Фото-репортажа

„Жисел” – подстрек за

младе уметнике 
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Спорт 

Данило Јовановић

шампион државе
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Често нас упозоравају да

вода у Тамишу није за 

купање.

Они који се на то не 

обазиру, суочавају се 

с бактеријама, штетним 

хемикалијама, тешким 

металима, индустријским

отпадом, људским 

излучевинама...

Ко ту научи да плива 

и очеличи се, за њега је 

и ватерполо мачији кашаљ.

Аустралијанци, 

Американци, Азијци, 

па ни Европљани то никако

не успевају да схвате.

А нарочито не браћа 

Хрвати.

Промоција волонтеризма

Креативност на делу

Знањем и кондомом 
против сиде

Поводом Међународног дана мла-
дих, 12. августа, Унија младих Пан-
чево организовала је низ активности
намењених управо овој популацији.
Као и претходних година, Канцела-
рија за младе и Дом омладине Пан-
чево подржали су ову акцију, а поред
њих, реализацију програма помогли
су и Секретаријат за омладину и
спорт АП Војводине, Град Панчево,
ЈКП „Младост”, ЈКП „Зеленило”, као
и многобројни спонзори.

Опуштена атмосфера
Програм је почео у послеподневним
сатима на тамишком кеју, где је
Унија младих организовала турнир у
одбојци на песку, под слоганом „Ре-
креирај се”. У такмичењу је учество-
вало десет екипа, а за победника је
припремљена посебна награда.

– За обележавање Дана младих
смо сазнали када смо отишли на ба-
зен и тамо су нас упутили овде. При-
вукла нас је опуштена атмосфера.
Требало би организовати више дога-
ђаја у оквиру којих омладина може
да се забави и да се бави спортом –

истог су мишљења били Теодора Ли-
кић и Стефан Јеремић.

Борислав Антанасијевић је нагласио
да је ово сјајна идеја, али је замерио
што је медијски слабо испраћена, због
чега многи нису знали шта се дешава.

Млади уметници су имали прили-
ку да своју креативност покажу црта-
њем графита на пријањајућој фоли-
ји, а тема цртежа били су мотиви ин-
спирисани младошћу.

– Унија младих Панчево је ново
невладино удружење које је настало
у априлу и ово нам је прва велика ак-
тивност. Поред програма, за све по-
сетиоце смо припремили освежење,
односно сокове и кафу – рекао је Не-
мања Бојић, председник Уније.

Он је додао да је у среду пре подне
дванаесторо младих показало своју
хуманост добровољним давањем кр-
ви у Служби за трансфузију.

Ммммм, воћна салата
Допринос обележавању овог дана,
промовишући своје програме, дале
су и многе друге невладине органи-
зације, као што су: „Буди мушко
клуб”, Регионални волонтерски цен-
тар – „Connecting People”, удружење
„На пола пута”, Центар волонтера
Панчева и Удружење горана.

Између осталог, посетиоци су
имали прилику да прелистају часо-
пис „Драфт” и упознају се с делом
његове редакције. Током програма
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Установа ће стати
на ноге
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У ОВОМ БРОЈУ, ШТАМПАНОМ

У 12.000 ПРИМЕРАКА

Политика
Камичак у ципели

свакој власти
» страна 4

твореном простору адаптираног
Омладинског ресурсног центра
представљен пројекат „Поново ради
ОРЦ и 40 година Дома омладине”. О
пројекту су говорили Оливер Петко-
вић, помоћник секретара за спорт и
омладину АП Војводине, и Никола
Дамњановић, градски већник заду-
жен за омладину.

Након тога „Компас” је одржао
своју креативно-едукативну радиони-
цу „Погоди начин инфицирања”. Њен
циљ је био да се присутни што боље
упознају с животом особе заражене
сидом, као и са свим могућим начи-
нима инфицирања. У интерактивном
делу радионице решаване су загонет-
ке, а сваки корак ка њиховом откри-
вању награђен је кондомом. Предста-
вљање волонтерских кампова и про-
моција Регионалног волонтерског
центра Панчева и Младих истражи-
вача Србије означили су крај обеле-
жавања Међународног дана младих.

Интересовање за волонтирање ме-
ђу Панчевцима је веома велико, а
томе у прилог говори база од 250
пријављених активиста-волонтера.

– Сви они који желе да се пријаве
за волонтирање могу то урадити пре-
ко сајта Регионалног центра, а у на-
јави је панчевачки камп који ће бити
одржан од 19. до 31. августа у Стре-
љани – додао је Синиша Белић, ко-
ординатор волонтерског центра.

У холу Дома омладине представље-
на је изложба фотографија „Моје
омиљено место у Панчеву”, а поводом
обележавања Међународног дана
младих, као поклон Панчевцима до
30 година, ЈКП „Младост” је обезбе-
дила бесплатан улазак на градски ба-
зен. Ипак, због пуцања цеви испод ба-
зена ова акција је одложена за следе-
ћу недељу. Ученици основних и сред-
њих школа ће уз ђачку књижицу моћи
да се купају бесплатно у понедељак,
17. августа, док ће остали ову приви-
легију имати у уторак, 18. августа.

А. Баба

Крај радова на
видику?
» страна 9

ПАНЧЕВЦИ ОБЕЛЕЖИЛИ МЕЂУНАРОДНИ ДАН МЛАДИХ

Хуманост, забава, учење, музика, клопа и спорт
промовисан је и „FreeDom Art” фе-
стивал, који ће бити одржан од 23.
до 30. августа у нашем граду.

Чланови „Буди мушко клуба” при-
премили су воћне салате за све уче-
снике и тиме покушали да разбију
стереотипно мишљење да мушкарци
не знају да припремају храну. Они су
организовали и акцију „Инстаграмуј
се”, односно фотографисање у раму
посебно направљеном за ову прилику,
чиме су сви „усликани” послали пору-
ку подршке друштву без насиља. Ак-
тивисти клуба искористили су прили-
ку да пролазнике упознају са идејама

ЗЗААЈЈЕЕДДННИИЧЧККИИ  ЦЦИИЉЉЕЕВВИИ

Генерална скупштина УН је 1999. године усвојила предлог Светске кон-

ференције министара задужених за омладину да 12. август буде прогла-

шен Међународним даном младих. Од тада се овим поводом сваке годи-

не широм света организује низ активности, догађаја, манифестација, с

главним заједничким циљем – да се скрене пажња на младе људе као

способне, самосталне и равноправне чланове заједнице.

Још један важан циљ је подизање нивоа глобалне свести о пробле-

мима и потребама младих. 

и вредностима за које се залажу, међу
којима је родна равноправност, здрав
стил живота и борба против насиља и
позвали су их да подрже рад клуба.
Овим поводом направили су још је-
дан рам, овог пута у облику мобилног
телефона, на ком је писало упутство о
томе како послати поруку и подржати
рад клуба. Свако ко је то урадио, до-
био је интересантну повратну поруку.

Учесници програма су искористи-
ли прилику и да се накратко расхла-
де у Тамишу, а градски кеј је на не-
колико сати био опет „млад”.

А када је пала ноћ...
Журка се у 19 сати с кеја премести-
ла у Дом омладине, где је у новоо-

ЧЕЛИЧЕЊЕ



археологом решавати мистерију ста-
ру 7.000 година и видети какви су се
предмети тада правили, као и то да
ће их кустос и археолог Народног
музеја упознати с науком која се ба-
ви изучавањем материјалних остата-
ка, тј. трагова људске делатности.
Ипак, током радионице малишани
нису сазнали ништа о археологији.
Имали су прилику да праве предме-
те од глине по избору, затим да их
обоје, да спајају фрагменте старих
предмета или да се занимају бојан-
кама. Дакле, ништа од најављеног
узбуђења нисмо добили.

Ипак, то није било све. Много ве-
ћи утисак потписнице ових редова
био је недостатак материјала, за који
је Народни музеј добио новац. Наи-
ме, интересовање је било велико, до-
шло је преко тридесеторо малишана,
а глине за обликовање било је веома
мало (један пакет). Неки су добили и
стару глину, која се стврднула и ви-
ше није била за употребу. Проблем је
био и са четкицама за бојење, којих
није било довољно. Када су они који
су добили материјал направили
предмете, у недостатку материјала
за рад узели су бојанке или су једно-
ставно бојили фрагменте старих по-
суда. Они који су каснили у радио-
ницу, нису се ни задржавали, јер ни-
су имали чиме да раде. Иако је наја-
вљено да ће програм трајати два са-
та, од 18 до 20 часова, деца су већ
око 19 сати почела да се разилазе.
Сазнали смо да је у првој радионици,
приређеној недељу дана раније, било
и приче о археологији и да је мате-
ријала било довољно. Међутим, то не
оправдава организаторе, јер су у ра-
дионице позвана сва деца, а неки су
на друго окупљање дошли први пут.

Да се овакви пропусти више не би
понављали, неопходно је да се над-
лежни у Народном музеју темељно
припреме за организацију оваквих и
сличних програма. Овог пута добра
идеја није спроведена у дело.

И. П.

Мали, Перица Мали
Да се лето за оне који га проводе у граду не развлачи као „бабл-дабл”
жвака, да грађанима не буде досадно – побринула се Агенција за при-
ватизацију. Баш током смарајућег августа решио брод те важне др-
жавне институције да ради пуном паром. И то – на продаји медија.

Колегиницама и колегама скочила унутрашња температура због
спољних плус 35, а сада још и то: треба да спознају реалност и виде
који ће Мали, Перица Мали, постати 001, односно 1/1 власник већин-
ског пакета акција њихове фирме. И, важно је овде рећи, све асоција-
ције које због писања речи Мали великим словом воде ка градоначел-
нику Београда искључиви су производ можданих активности читала-
ца, тј. немају никакве везе са идејом аутора текста. -:)

Мали као презиме је ту јер, нажалост, медије у овој држави не ку-
пују велики медијски играчи, они што желе да на задовољство грађа-
на унапреде програме електронских и штампаних медија и притом
нешто зараде, већ „мали од палубе” неког од неколицине капетана
пловидбе најјаче странке у земљи.

Због честих промена закона помоћу подзаконских аката и измена
њихових чланова, што је мода усвојена у истом моменту у ком је у Ср-
бији уведен и вишестраначки систем – својеврсно тржиште политич-
ких партија, није нам познато ко је и када измислио да треба да про-
ђе између два и осам дана од отварања коверата с понудама потенци-
јалних купаца до јавног надметања, уместо да се аукција спроведе од-
мах. Зато је и детету, малом детету, јасно зашто је то неко баш тако
ставио под законску капу: да би понуђачи имали времена да се међу-
собно договоре докле палица треба да се диже, или, још реалније, да
би одређени капетан пловидбе могао да усмери медијски брод ка си-
гурној партијској луци. Уз помоћ обећања, претњи или транге-франге
комбинација.

Али није све тако суморно у вези с приватизацијом медија. На при-
мер, у комшилуку, у Белој Цркви, локална радио-станица мора да до-
бије власника, а у причу се умешаше и „пајтоновци” и „надреалисти”.
Становници тог мирног јужнобанатског места већ недељама најављују
буру на пучини, па је прича стигла и до нас: на аукцији ће се појавити
двојица имућних мештана, комшија, чији је основни заједнички циљ
да оном другом цркне крава. Мењаше они странке, радише на разви-
јању својих послова, али једно је годинама остало исто – не подносе се!

И ево прилике да се види чија је последња: ко буде купио радио-
станицу, моћи ће да минира оног другог на сав глас, мештанима да
„црта” колико је баш он у праву, да буде главни, само један – истина
је оно што ја кажем, и то преко мог радија! Држава трља руке, „зида-
ће” се откупна цена далеко изнад реалне вредности радија...

О томе ко је купио РТВ Панчево, постоји текст на трећој страни. Ов-
де ћемо само додати да је Радојица Милосављевић из Крушевца, очито,
чим је био спреман да за наш локални РТВ плати 87.200 евра, дубоко
инволвиран у медијске прилике у Панчеву; долази човек с југа Србије у
Војводину да се бави јавним мњењем. Нема разлога да се на било који
начин осећа повезано с реченим на почетку текста: ем је за одбијање
преосталих двеју понуда за куповину РТВ-а било реалних формално-
правних разлога, ем само ови што немају о чему да причају лају да је до-
бар с министром одбране Гашићем, ем је у наслову текста Перица.

Док читате овај текст, у четвртак, марљиви мрави из Агенције отва-
раће понуде за РТВ „Студио Б”, некадашњи понос главног града. До-
бро јутро, Београде!

Нека се припреми „Панчевац”, овај од 1869, следећег уторка.
Набавимо наочаре за ноћно осматрање, какве имају амерички спе-

цијалци. Чека нас мрак. Медијски.

ПП..  СС..
Е, колегинице новинарке, да смо бар стигли да направимо журку...
Пробо онај са слике из ћошка горе лево да је организује. Али није се
десила; ваљда је проблем у факинг сујетама и такмичењу у дисципли-
ни „ко ће први до плена – информације”. Не клоните духом: биће
прилике да вас колеге новинари окупе и да вам, попут Богдана Ди-
клића у „Националној класи”, запевају: „Не спавај, мала моја...”

И да се напијемо ко он, нормално. Рокенрол.

ето скандала. Немајући куд, напред-
њаци, са све коалиционим партнери-
ма и опозицијом, скоро без речи, ли-
стом подигоше руку и човека остави-
ше без функционерске платице. Једи-
но се двоје одборника СДПС-а уско-
пистише и гласаше против, показују-
ћи да имају слуха за невољника, који
је до сада савесно обављао тежак, од-
говоран и сложен посао заменика.

Наравно, постоји и оправдана сум-
ња да напредњаци неће оставити
свог члана на цедилу, те да ће му
ускоро пронаћи неку другу синекуру,
функцију или функцијицу и тако га
обезбедити, што ћемо, ваљда, ускоро
имати прилику да видимо. Истина,
то вероватно неће имати одговарају-
ћу политичку тежину као што је има
функција заменика спикера парла-
мента, али шта је – ту је.

У сваком случају, ми подржавамо
такво будуће решење. Па није ваљда
несрећни Тигран, као одборник, џабе
прешао из срозавајућег ДСС-а у до-
битнички и перспективни СНС.

З. Сп.

Добра идеја, лоша
реализација

Носилац летњег културног програма
за август ове године је Народни музеј
Панчево. Надлежни су најавили ра-
дионице, концерте и једну позори-
шну представу. За програме је ло-
кална самоуправа издвојила 200.000
динара, а улаз за публику је слобо-
дан. Најаве су лепо звучале, али како
нам се чини, до сада нису реализова-
не с већим успехом. Наиме, прво је
отказан концерт инклузивног бенда
„Звуци из срца”, који чине штићени-
ци Дома „Срце” из Јабуке и састав
„Синергија”, а потом је уследило још
једно разочарање. Друга радионица
за децу „Глинена слагалица”, која је
одржана у уторак, 11. августа, није
испунила очекивања деце и родите-
ља. Најављено је да ће малишани са

О несрећном
Тиграну

Двоје одборника Социјалдемократ-
ске партије Србије (СДПС), који су
део владајуће коалиције у Панчеву,
на прошлонедељној седници Скуп-
штине показали су да много више
брину о функционерима коалицио-
них партнера у власти него пред-
ставници Српске напредне странке
о својим члановима.

Шта се догодило? Наиме, Управна
инспекција Министарства за држав-
ну управу и локалну самоуправу по-
слала је мишљење по коме заменик
председника Скупштине не може
бити на сталном раду у том органу
локалне власти. Другим речима,
стигао је налог да Тигран Киш, који
обавља ту функцију, може да буде
само волонтер, а не плаћени функ-
ционер као до сада, те да му се, де-
факто, мора уручити отказ!

А пошто је инспекција министар-
ства ипак инспекција министарства и
с тим се није шалити, морало се по-
ступити по наређењу. Таман посла да
се то не учини, па да Вучић дочује и

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Горе лево, пут ка простору изнад божијег. Хвала на путоказу!

Испред Жупе светог Карла Бартоломејског

Снимио Зоран Компар

• Није у животу све тако црно откад пијем ове розе пилуле.
•Нисам доступан. Ван себе сам.
•Ми свакодневно напредујемо, тако да ћемо ускоро себи моћи да 

приуштимо афрички стандард.
•На Балкану је увек било пуно крви, јер ми негујемо традицију 

грађанских ратова.
•Откад су га бацили с десетог спрата, нема више страх од летења.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ТАJНА УСПЕШНОГ БРАКА JЕ У ТОЛЕРАНЦИJИ – КАД СЕ ЖЕНА

ПРАВИ ДА НЕ ЗНА ЗА ВАШУ ЉУБАВНИЦУ.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

ППиишшее::  ССиинниишшаа  ТТрраајјккооввиићћ

Четвртак, 13. август 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 



Јавни позив за парове који
желе да учествују у град-
ском програму за трећи по-
кушај вантелесне оплодње
отворен је 1. јула и требало
је да се заврши 15. августа.
Међутим, због малог броја
пријављених суграђана (са-
мо троје) надлежни из
Градске управе одлучили
су да рок за подношење до-
кументације продуже до
15. септембра. Образац за
пријављивање се може пре-
узети у соби 203 у Градској
управи, а попуњене захтеве
и документацију треба пре-
дати у Градском услужном
центру. Локална самоупра-
ва и ове године финансира
трећи покушај вантелесне
оплодње, за шта је издвоји-
ла два милиона динара,
што је довољно за око десет

парова. Поступак ће се
спровести у Специјалној
гинеколошкој болници
„Генезис” у Новом Саду.

Услови које парови мо-
рају испунити како би
остварили право на накна-
ду за трећи покушај ванте-
лесне оплодње су: жена у
овој години не сме бити
старија од 40 година, а оба
партнера морају бити др-
жављани Републике Србије
с пребивалиштем у Панче-
ву дуже од годину дана. Уз
то је потребно доставити
извод из матичне књиге ро-
ђених за жену, уверење о
држављанству за оба парт-
нера и потврду Републич-
ког ПИО фонда о томе да
су претходно обављена два
покушаја.

И. П.

Ивановачка сеоска слава
(кирвај) Велика Госпојина
биће обележена у суботу, 15.
августа, програмом на пла-
тоу испред Дома културе.

На том месту ће од 18 са-
ти, са својим гостима, насту-
пити фолклорна секција
Удружења банатских Бугара
„Иваново–Банат”. Сат ка-
сније у просторијама поме-

нуте културне установе биће
отворена изложба са осмог
Салона уметничке фотогра-
фије „Иваново у фокусу”, у
чијој је организацији уче-
ствовала и фото-група „Ду-
навац”.

Након тога ће бити одр-
жан концерт поп-музике на
отвореном.

Ј. Ф.

Четвртак, 13. август 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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ПРОДУЖЕН РОК ЗА ТРЕЋИ ПОКУШАЈ

ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ

Пријављивање 
до 15. септембра

Панчевачки
електронски медиј
коштао 87.200 евра

Преостале две 
понуде одбачене

Радио телевизија Панчево ће,
одлуком Агенције за привати-
зацију која је донета у среду,
12. августа (уколико се не до-
годи нешто крајње непредви-
ђено), бити продата физич-
ком лицу – Радојици Милоса-
вљевићу из Крушевца. Његова
пријава је, од три које су под-
нели заинтересовани, једина
била потпуна, а понуда, коју
је раније ковертирао, износи-
ла је 87.200 евра, што је не-
знатно више (за 58 евра) од
почетне суме.

Још само да се заврши 
процедура
Након истека законског рока
од осам дана од званичног
подношења пријава (одржа-
ног 3. августа) приступило се
отварању понуда и тада је
установљено да само једна од
њих задовољава све услове.
Преостала два понуђача –
„Entertainment Media Group”
из Београда и панчевачки
провајдер „Mad Net” одбијена
су, како се незванично сазна-
је, због тога што нису уплати-
ла обавезни депозит (десет
одсто од процењене вредно-
сти); премда Агенција за при-
ватизацију засад није дала
никакво званично образложе-
ње. То је био и разлог због ко-
јег сувласник „Mad Net-a”
Ненад Орлић, који се жалио
на овакву одлуку, ништа није

ПРОДАТА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ПАНЧЕВО

КУПАЦ КРУШЕВЉАНИН

желео да изјави за „Панче-
вац” и друге медије.

С обзиром на то да се поја-
вио само један понуђач, није
било потребе за аукцијском
утакмицом, па је он аутомат-
ски постао потенцијални ку-
пац, јер је потписом и зва-
нично потврдио понуђену су-
му. Сада по закону о елек-
тронским медијима следи
провера легитимације потен-
цијалног купца, која може да
траје најдуже петнаест дана.
Након тога је остављено три
дана за потписивање уговора
са Агенцијом, а чим купац из-
врши уплату, тај документ ће
бити и званично потписан.
Милосављевић ће у наредних
15 дана морати да спроведе
процедуру пререгистрације
привредног субјекта. Када то

буде завршено постаће сто-
процентни власник и имати
сва права и обавезе происте-
кле из уговора.

Запосленима отпремнине
Према речима директорке
РТВ-а Панчево Татјане Јела-
сић, претходних дана се од
шездесет троје радника тог
предузећа чак педесет девето-
ро изјаснило да жели да узме
отпремнину у износу од две-
ста евра по години стажа коју
је држава недавно понудила.

– Агенција за приватизацију
је са списка скинула једног за-
посленог зато што има услов
за одлазак у пензију у овој го-
дини. За преосталих 58 радни-
ка урадили смо решења о отка-
зу уговора о раду и већ смо од
Министарства рада добили

Није било потребе за аукцијском утакмицом

финансијска средства. У међу-
времену је једна особа одуста-
ла, па је педесет шесторо људи
прошло програм по првој по-
нуђеној опцији – двеста евра
по години стажа оствареног
код било којег послодавца до
раскида актуелног уговора о
раду. Реч је о запосленима ко-
ји имају од четири до чак 39
година радног стажа. Будући
да нисам имала обавезу да из-
радим систематизацију с ми-
нималним бројем људи који
могу да произведу програм,
јер је први и основни критери-
јум била добровољност, могли
смо да изађемо у сусрет свим
заинтересованима – наводи
Јеласићева.

Предстоји време пререги-
страције предузећа и уласка
новог власника у посао, па ће
се у том периоду видети да ли
ће му неко од досадашњих
радника који уз отпремнине
напуштају јавно предузеће
бити потребан и на које вре-
ме. Како не постоји законска
сметња да они буду запослени
у приватном предузећу, вели-
ки број њих очекује да заснује
неки облик радног односа.
Док не дође нови газда сви
они ће наставити да раде како
програм не би био прекидан.

А гледаоцима и слушаоци-
ма панчевачке радио телеви-
зије остаје да виде како ће
програм изгледати када се
њиме управља из „оближњег”
Крушевца.

Један медиј, стваралац
јавног мњења у овом делу
света, не тако давно вођен је
из Лознице и зна се како је то
окончано...

Ј. Филиповић

Током протеклих дана чла-
нови Планинарско-еколо-
шког клуба „Соко” извели су
неколико значајних акција
на подручју Шумадије и Ва-
љевских планина.

Спуштање низ водопад на
реци Манастирици с висине
од 25 метара изведено је први
пут у акцијама клуба и пред-
стављало је прави адреналин-
ски ужитак. Дубоко у масиву
планине Маљен, далеко од
очију јавности, овај водопад
представља једну од највећих
лепота Ваљевских планина и
он је уједно највиши на тим
планинама. Спуштање је изве-
дено помоћу ужади, а током

саме акције и проласка кроз
терене реке Манастирице уче-
сници су испробали разне пе-
њачке технике и показали зна-
ње сналажења у природи. Та-
кође, изведен је успон на наја-
трактивнији врх Шумадије –
Острвицу, на којој се налазе
остаци средњовековног града.

Обе акције су биле уверти-
ра за крај августа, за када је
планиран успон на најлепшу
планину Динарида – Дурми-
тор. Сама акција спада у висо-
когорске и обухватиће неко-
лико врхова Дурмитора, као и
планине Маглић, уз обилазак
кањона река Таре и Пиве.

С. Д.

АКТИВНОСТИ КЛУБА „СОКО”

Вештина и знање 
у првом плану

ПРОСЛАВА ВЕЛИКЕ ГОСПОЈИНЕ

Кирвај у Иванову

У ДОМУ ОМЛАДИНЕ ПАНЧЕВО

Поново ради ОРЦ!
Дом омладине Панчево упу-
ћује јавни позив свима онима
који су заинтересовани за ко-
ришћење термина у простори-
ји Омладинског ресурсног
центра, у Улици Светог Саве
10 у Панчеву. Тај простор је
током јула преуређен и адап-
тиран захваљујући средстви-
ма Града Панчева и Секрета-
ријата за омладину и спорт
ИВ АП Војводине, који је у
оквиру конкурса за реновира-
ње домова подржао пројекат
„Поново ради ОРЦ”.

– Заинтересовани за овај
позив могу обављати делат-
ности из области културе и
бриге о младима, односно
организовати догађаје, про-
граме и пројекте, користећи
расположиве термине у
ОРЦ-у, који је намењен за са-
станке, презентације, едука-
тивне садржаје за групе до
тридесеторо људи или инди-
видуални рад. Простор садр-
жи опрему за извођење тре-
нинга и презентација – рекао
је Ненад Малетин, директор
Дома омладине.

Важно је напоменути да ће
коришћење тог простора за
некомерцијалне програме би-
ти бесплатно, а трошкове ће
сносити Град Панчево, одно-
сно Дом омладине.

– Циљ расписивања овог
јавног позива је пружање јед-
наких шанси за развој орга-
низација младих и за младе,
удружења грађана, као и кул-
турно-уметничких друштава,
на основу потреба заједни-
штва и омладине. Тиме ће се
допринети квалитетнијем и
одговорнијем управљању ре-
сурсима града и задовољава-
њу потреба удружења и мла-
дих, који ће имати прилику
да током целе године потра-
жују расположиве бесплатне
термине у просторима ОРЦ-а

за своје активности, како за
оне редовне, тако и за органи-
зацију едукативних, инфор-
мативних, саветодавних и
културних програма и дога-
ђаја за младе – истакао је Ма-
летин.

На овај јавни позив могу се
јавити: организације младих
и за младе, културно-умет-
ничка друштва, неформалне
групе младих и удружења
грађана. Конкурс је отворен
током целе године, а све при-
јаве за коришћење термина у
ОРЦ-у треба донети на про-
писаном обрасцу у Дом
омладине, у Улици Светог
Саве 10, или послати на
имејл адресу info@domomla-
dinepancevo.rs. Пријаве за
коришћење повремених тер-
мина у просторима ОРЦ-а
треба да стигну најмање ме-
сец дана пре потребе за ко-
ришћењем простора.

Одлуку о додели повреме-
них термина коришћења про-
стора доноси директор Дома
омладине, уз консултације са
уредништвом и на основу рас-
положивих термина, најка-
сније недељу дана од пријема
пријаве. Критеријуми за доде-

ПУКЛА ЦЕВ НА БАЗЕНУ

Поправка за дан-два
Ресор за спорт града Панчева
и ЈКП „Младост” обавештава-
ју јавност да је бесплатан ула-
зак на базен планиран за сре-
ду, 12. август, у оквиру обеле-
жавања Међународног дана
младих, одложен за почетак
наредне недеље, због пуцања
цеви испод корита базена.

Како смо сазнали од Мила-
на Станишића, директора

ЈКП-а „Младост”, екипе мај-
стора раде на отклањању ква-
ра и очекују пуштање базена
у рад током наредних дана.
Улаз на градски базен биће
слободан за школску децу (уз
ђачку књижицу) у понеде-
љак, 17. августа, а за младе до
тридесет година бесплатан
улаз ће бити омогућен у уто-
рак, 18. августа. С. Д.

лу термина укључују резулта-
те удружења и повезаност
удружења и програмске ак-
тивности са Стратегијом кул-
турног развоја града Панчева
и Стратегијом бриге о млади-
ма града Панчева, а приори-
тети се одређују и на основу
датума подношења пријаве и
доступности слободних тер-
мина. Предност ће имати
образовни, информативни и
саветодавни програми које
организују млади за младе,
затим програми за младе и
програми из области културе
и аматеризма.

М. И.

КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА У АКЦИЈИ

Бициклисти, опрез!

Суграђани који користе би-
цикл као превозно средство од
данас морају бити много оба-
зривији. Посебно кад је реч о
вожњи у заштићеним, зеленим
зонама, као што су Градски
парк, Народна башта и Барута-
на, јер тамо више то не смеју да
чине а да остану некажњени.

Како смо сазнали у Кому-
налној полицији у Панчеву,
сви који не буду поштовали ову
одлуку, сносиће последице, а
пре свега мораће да плате ка-

зну од шест хиљада динара.
Уколико од комуналног поли-
цајца на терену добију налог да
је плате, моћи ће да умање по-
менути износ за половину ако
новац уплате у року од осам
дана од изрицања казне.

Такође, у Комуналној поли-
цији смо чули да су претход-
них дана Панчевци само усме-
но упозоравани да чине прекр-
шај ако возе бицикл у зеленим
зонама и да је таквих суграђана
било шездесет. С. Д.



Поводом годишњице окупа-
ције Крајине и протјеривања
њеног народа Крајишки демо-
кратски форум увијек изнова
износи свој став: борићемо се
за остваривање и заштиту пра-
ва протјераних и избјеглица с
простора Крајине и Хрватске,
и залагаћемо се за успоставу
праведног и трајног мира из-
међу српског и хрватског на-
рода, уз јасно дистанцирање
од политике стигматизовања
било којег народа као гено-
цидног.

Полазећи од наведених ста-
вова, КДФ сматра непримје-
реним јавни наступ уредника
дневног листа „Информер”,
господина Вућићевића, када у
манири „политичког кербера”
ових дана говори о томе да су
„Хрвати усташе”, односно, по
његовом појашњењу, „највећи

део”. Оваквим наступима,
гарнираним политичким ин-
струментализацијама, Вући-
ћевић и слични њему не до-
приносе борби за права избје-
глица и протјераних, већ
отварају простор за кукурика-
ње ултранационалистичких
снага у функцији учвршћива-
ња власти крупног капитала и
тамо и овдје. На штету и из-
бјеглица и протјераних, али и
српског народа у цјелини.

Милан Мркела, 

предсједник КДФ-а

ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА

КАМИЧАК У ЦИПЕЛИ СВАКОЈ ВЛАСТИ
На седници одржаној у уто-
рак, 11. августа, Градско ве-
ће је одлучило да се оснује
тим за одржавање и унапре-
ђивање стандарда који Пан-
чеву обезбеђују двогодишње
важење цертификата, као
граду с повољним послов-
ним окружењем за југои-
сточну Европу. Реч је о тако-
званим БФЦ СЕЕ стандар-
дима, а на челу овог дванае-
сточланог тима биће Саша

Павлов, градоначелник.
Иначе, овај цертификат, до-
бијен у априлу ове године,
потврда је о изузетности ло-
калне самоуправе и њиме је
град високо рангиран у ода-
браној групи локалних за-
једница које су посвећене
дугорочном економском
развоју, а реформама управе
успеле су и да створе повољ-
не услове за развој послова-
ња и долазак инвеститора.

Већници су овом прили-
ком одобрили и да се Пан-
чево пријави на конкурс ко-
ји је расписала Управа за
капитална улагања АП Вој-
водине. Реч је о Пројекту
изградње вишенаменског
платоа и осталих пратећих
садржаја у Месној заједни-
ци Старчево, чија је укупна
вредност виша од 20 милио-
на динара, а целокупан из-
нос би обезбедио покрајин-

ски фонд. Истовремено, да-
то је и зелено светло изве-
штају о пословању ЈКП-а
„Глогоњ” за прошлу годину,
који ће бити упућен на од-
лучивање одборницима
Скупштине, а измењен је и
Програм мера подршке за
спровођење пољопривредне
политике за ову годину.

Градско веће је прихвати-
ло и предлог ЈКП „Хигије-
не” да с пројектом „Опрема

за примарну сепарацију от-
пада у домаћинствима” та-
кође учествује на конкурсу
за добијање новца од Управе
за капитална улагања АПВ.
Укупна вредност овог посла
је 2,5 милиона динара, а
учешће Града би било свега
304.000, што би обезбедила
„Хигијена”. Овим би за гра-
ђане биле набављене канте
за одлагање смећа, запре-
мине 120 литара, као и кесе
за амбалажни отпад.

Од осталих тема треба на-
поменути да су већници
Железничком рукометном
клубу „Динамо” дали у за-
куп пословни простор у
Улици Жарка Зрењанина
23, ван поступка јавног над-
метања. Реч је о непуних 77
квадрата које ће овај клуб
користити у наредних пет
година по цени од 75 дина-
ра по квадратном метру.

„Грађани Омољице су вам
опростили сва лажна обећа-
ња, све страначке и међу-
страначке ратове које сте
претходних година водили”,
каже Српски покрет „Две-
ри” обраћајући се месном
руководству Српске напред-
не странке у свом саопште-
њу. „Двери” притом набра-
јају, према њиховом ми-
шљењу, и низ
пропуста СНС-а
које житељи тог
места „нису
узели за зло”
напредњацима,
што су показа-
ли и резултати
последњих из-
бора, па је „бу-
дућност читавог села” поно-
во стављена у њихове руке.

„Обећали сте пре избора
да ћете започети изградњу
канализације. Обећали сте
да ћете урадити све за раз-
вој спорта. Обећали сте да
ћете унапредити здравстве-
ну заштиту. Обећали сте
много. Сада нема никог ко
вас у остварењу тих обећа-
ња може зауставити. Анга-
жујте сву своју стручност,
све своје време, сву своју
жељу и труд и покушајте да

грађане Омољице уверите
да нисте само још једни ла-
жови и преваранти, да вам
нису мили само фотеља и
звање. Прокоцкате ли доби-
јену шансу, наставите ли са-
мо да причате и замајавате
народ лажним обећањима,
наставите ли да флагрантно
кршите закон с циљем осва-
јања директорских фотеља,

будете ли и
даље слепо
послушни
г р а д с к и м
ф у н к ц и о -
нерима чак
и када раде
против ин-
тереса гра-
ђана Омо-

љице, останете ли само вој-
ници своје странке уместо
да се борите за интересе
свих својих суграђана, не
будете ли трпели критику и
будете ли и даље глуви за
добронамерне савете уко-
лико не потичу из ваше
странке – знајте да ћемо се
свим дозвољеним средстви-
ма борити да завршите та-
мо где вам је место: неки на
политичкој депонији, а не-
ки иза решетака”, закључују
„Двери”.

Хаотично стање у Апотеци
„резултат је немара владајуће
коалиције у Панчеву, а све
остало су изговори и пребаци-
вање кривице”, сматра Соци-
јалдемократска странка.

Та партија подсећа и на низ
чињеница које таквом закључ-
ку иду у прилог, почев од тога
да „ниједан дипломирани
фармацеут из Панчева није
био довољно компетентан за
руководеће место” те устано-
ве, па до тога да се „нико из
владајуће коалиције није ус-
противио политичком имено-
вању бивше директорке Бран-
ке Милојевић”.

Како је могуће, пита се СДС,
да се директори здравствених
установа постављају на основу

одлука градских одбора поли-
тичких партија „у којима није-
дан од чланова нема фармаце-
утско образовање”.

„СДС тражи од оснивача
Апотеке Панчево да у најкра-
ћем могућем року изнесе пред

грађане план за спас Апотеке
(који очигледно нема), уз оба-
везу да свако ко учествује у том
процесу сноси одговорност и
консеквенце у случају неуспе-
ха, даљег пропадања или ли-
квидације, па чак и у случају

именовања будућег кадра, који
потиче углавном из политич-
ког миљеа. Такође се противи-
мо издвајању буџетског новца
за консолидацију апотека и
других јавних установа без
озбиљне анализе доступне ши-
рој јавности у којој би били са-
гледани сви фактори и све мо-
гућности опстанка – уколико су
реални и одрживи”, каже у са-
општењу Градски одбор СДС-а.

Та странка сматра да је чак
и парцијална приватизација
пословних јединица „боље ре-
шење од гашења и даљег про-
падања” и упозорава да се
предузимају само „козметич-
ке смене”, као и да је ту им-
провизација „једнака ката-
строфи”.

ПОЛИТИКА
Четвртак, 13. август 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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Страну припремио

Зоран
Спремо

СРПСКИ ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

На депонији или иза
решетака

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Власт крива за апотекарски хаос

СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Подршка за 
старчевачки пројекат

Приватизација 
локалних медија је
начин да власт себи
обезбеди пропагандно-
-политичку 
машинерију за 
локалне изборе

Хоће ли се из 
градског буџета 
прелити новац у џеп
будућег власника да
би вратио уложено?

Процес продаје РТВ Панчева,
по оцени Предрага Патића,
градског менаџера Либерал-
но-демократске партије, из-
реченој на конференцији за
новинаре у среду, 12. августа,
био је „прилично брз и веома
неодмерен”. Према његовим
речима, примењени су стан-
дарди који „тешко да могу да
функционишу у Србији”, јер
су медији, који су до сада фи-
нансирани из буџета градова
и општина, „из руку државе
пребачени на тржиште којег
код нас нема”, па ће и њихова
судбина бити неизвесна.

– Желели бисмо да чујемо
од градске власти шта ће она
финансирати после привати-
зације РТВ Панчева, јер су од-
ређена средства буџетом већ
опредељена, а за грађане је то
јако важно да сазнају, како би
тај процес могао да се контро-
лише. Јер, били смо сведоци
да се у последње време ТВ
Панчево фокусирало на при-
лично узак страначки круг
људи, који је био у могућно-

год да је структура власти у
њима била. Преко њих је и
Српска напредна странка
успевала да дође до бирача за
време док је Борис Тадић за-
тварао медијски простор у
Србији, а преко њих су и ра-
није власти, као што је то би-
ло у случају ДОС-а или Коа-
лиције „Заједно”, успевале да
пробију медијску блокаду.
Контролисаном приватизаци-
јом локалних медија биће за-
окружена медијска сцена у
Србији и остаће јако мало
простора за све оно што није у
складу са жељама владајуће
странке – закључио је Патић.

сти да приступи телевизији.
Никада се до сада није десило
да портпарол једне странке
води политичке емисије, да се
изнајмљује кадар из Београда
како би се доводили представ-
ници само једне странке који
објективно немају политичку
тежину, нити могу било шта
важно да саопште Панчевци-
ма, већ само промовишу Срп-
ску напредну странку – рекао
је Патић.

По мишљењу менаџера
ЛДП-а, суштински проблем
након приватизације биће
објективност медија и хоће ли
грађани на њих моћи да се

ослоне, или ће они предста-
вљати „пропагандно-политич-
ку машинерију” до локалних
избора, преко које ће се „из
буџета града прелити новац и
на такав начин будућем вла-
снику вратити уложено”. Све
говори у прилог томе, сматра
Патић, да владајућа странка
жели себи да „обезбеди медиј-
ски простор” и тиме „потпуно
заокружи свој утицај”.

– До сада се показало да су
локални медији били врло не-
згодан камичак у ципели
свим властима, пошто није
било могуће контролисати то-
лико локалних медија, каква

ДСС И „ДВЕРИ”

Потписи против 
продаје „Телекома”

РЕАГОВАЊЕ КРАЈИШКОГ ДЕМОКРАТСКОГ
ФОРУМА

Кад кербер кукуриче

Оштру критику најављене од-
луке Владе Србије о продаји
„Телекома”, упућену почетком
прошле недеље на заједничкој
конференцији за новинаре,
Демократска странка Србије и
Српски покрет „Двери” су пре-
точили у конкретну акцију.

Већ у четвртак, 6. августа,
на штанду постављеном на
Корзоу почели су да скупљају

потписе против ове продаје
„штетне за државу и грађане”.
Пролазницима су притом де-
лили саопштење групе струч-
њака којим се апелује на Вла-
ду да преиспита своју одлуку.

Поменути апел је потписа-
ло 24 академика, 60 професо-
ра универзитета, 48 доктора
наука и 80 инжењера, правни-
ка, економиста и новинара.

Предраг Патић: „На нашој телевизији се до сада никада није десило да портпарол једне
странке води политичке емисије”



Седница је у суштини сазвана по
налогу Управне инспекције Мини-
старства за државну управу и локал-
ну самоуправу, која је дала мишље-
ње да заменик председника Скуп-
штине не може бити на сталном ра-
ду у том органу локалне власти. Иа-
ко се тицало његове коже, Киш је тај
део седнице водио са стилом. 

Најпре је, ставивши на гласање
одлуку по којој добија отказ, и сам
дигао руку, уз осмех и коментар:
„Ево, и ја гласам за, шта ћу кад мо-
рам”. Двоје одборника СДПС-а је би-
ло против те одлуке, на чему им је
Киш захвалио, рекавши преко „кисе-
лог” осмеха да су му то два најдража
гласа „против” у животу.

Седници је присуствовало дваде-
сетак запослених у Апотеци Панчево
жељних да из прве руке чују шта ло-
кална власт намерава да учини пово-
дом њихове тешке финансијске си-
туације. Њихов представник Борко
Бојић упозорио је одборнике и власт

да су он и његове колеге на рубу ег-
зистенције, јер је Апотека у дугови-
ма, а плату нису добили два месеца и
нема назнака да ће је уопште бити.

– Претходна директорка је у суд-
ском поступку, од чега ми немамо
ништа, а није чак ни ухапшена, него
се брани са слободе. Они су (прет-
ходно руководство – прим. аут.) наш
дуг који је био нешто већи од 300
милиона динара попели на преко
700 милиона. Оставили су нам зали-
ху некурентне робе из неких њихо-

вих рођачких фирми, коју не може-
мо да продамо. Лекови нису плаћа-
ни, а та њихова роба јесте, и то аван-
сно. Градска власт је пре више од де-
сет година преузела оснивачка пра-
ва, а у неформалном разговору с гра-
доначелником речено нам је да је
ваше само да постављате директора,
управни и надзорни одбор, а да на
пословање немате утицаја. То није
тачно, јер за последњих двадесет го-
дина се променило пет директора, а
ниједан није доживео крај мандата,
већ је одавде смењиван. Ваше је би-
ло само да их поставите, а наше да
их плаћамо и сносимо последице.
Данас смо у изузетно тешкој ситуа-
цији и тражимо од вас да неко преу-
зме неку одговорност за то – рекао је
Бојић.

Он је упозорио одборнике да је
Апотека Панчево део здравствене
мреже Србије и затражио одговор на
питање када ће запослени добити за-
раде.

Одборници „уручили” 
отказ заменику 
председника 
Скупштине 

О стању у Апотеци 
и плановима за њен 
излазак из кризе 

Седница Скупштине Панчева одр-
жана у петак формално је била ре-
довна и имала свега две одлуке на
дневном реду, али је суштински би-
ла занимљивија од многих других.
Најпре због тога што је заседање во-
дио Тигран Киш, заменик председ-
ника локалног парламента, а на
дневном реду је било давање отказа
управо њему као скупштинском
функционеру, а потом и због тога
што су грађани могли да чују још не-
ке детаље у вези са стањем у Апоте-
ци Панчево.

ХРОНИКА

Опозициони одборници
нису спорили да Апотеци
Панчево треба помоћи,
али су затражили политичку
одговорност за стање 
у коме се она нашла. 

ПОГЛЕД ПРЕКО РЕКЕ
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Позајмљен наслов романа Свети-
слава Басаре у питању за нашу анке-
ту дошао је као поручен. Од пре не-
колико дана сви Панчевци, или го-
сти Панчева, који возе бицикл у за-
штићеним зонама, као што су На-
родна башта, Градски парк или Ба-
рутана, мораће да плате казну од
шест хиљада динара или упола мање
ако износ уплате у року од осам дана.
О реализацији ове акције бринуће
локални комунални полицајци. Ре-
кло би се, закон, уредба или одлука
морају да се поштују. Ипак, ма коли-
ко се желело добро, поставља се пи-
тање колико је ова нова-стара мера у
складу с реалним животом. Прво,
кад је реч о вожњи бицикла у поме-
нутим зонама и да ли бициклисти за-
иста и кога угрожавају, и друго, кад
је реч о висини запрећене казне. Оно
што је јасно – бициклисти, опрез, ако
не желите да будете санкционисани.

ЂОРЂЕ СТОЈАНОВ, пензионер:
– Одмах да кажем да сам велики

противник казни. Казне неће много
помоћи, с обзиром на наш инат. Зна-
те, онај који не поштује закон, свакако
се неће много обазирати ни на ову нај-
новију одлуку градских власти. Нажа-

лост, тако је. Ја гурам бицикл Град-
ским парком, значи поштујем закон.

ТАЊА РАШКОВИЋ, професор 
српског језика:

– У принципу, не знам зашто неко-
ме смета ако се вози бицикл, рецимо,
у Градском парку. Нисам за то да се
све брани. Искрено, никада нисам ви-
дела да је неко некога ударио бици-
клом. Вози се углавном обазриво и не
сувише брзо. Могла бих ја да питам: а
где да возимо бицикл? То је моје пи-
тање за градску власт.

АЛЕКСА ЂОРЂЕВИЋ, средњошколац:
– За мене је ова одлука ирелевант-

на. Увек гурам бицикл када сам у
граду и поштујем суграђане. Могу
рећи, ако је ово почетак некаквог
увођења реда у граду, онда је и ова
одлука океј. Ипак, мислим да у Пан-
чеву има много већих и озбиљнијих
проблема које треба решавати, па ај-
де онда нека почну и с тим.

СТРАХИЊА ВИДОВИЋ, плесач:
– Зар није логично да прво направе

бициклистичке стазе или некакав про-
стор где бициклисти могу да се крећу у
тим срединама где је забрањена употре-
ба бицикла? Овако, почињу са санкција-

ма, а нису направили никакву алтерна-
тиву. Колико знам, одувек се возе бици-
кли у Народној башти или Градском
парку, па ником ништа. Је л’ сад баш
време за казне? На крају, мислим да ће
се мало оних који су направили прекр-
шај стварно и одлучити да казну плате.

НИНА СПАСОВСКИ, студенткиња:
– Не мислим да је добро што су то

увели као санкцију за Панчевце. Има
у нашем граду много озбиљнијих
проблема који нису решени, па шта
се чека? Уосталом, онај ко вози би-
цикл у заштићеним зонама, то у ве-
ликој већини случајева ради споро и
никога стварно не угрожава. А шта
тек рећи за казну од шест хиљада ди-
нара? Неко је морао да размишља и
о томе и ко то може да плати?

НЕСТОР ЈОСИВЉЕВИЋ, студент:
– Ако је већ донета таква одлука, мо-

ра се поштовати. Ипак, увек је ту и дру-
га страна медаље. Свуда у свету постоје
и у заштићеним зонама стазе или неке
површине којима бициклисти могу да
возе. Нека градска власт направи тако
нешто и у нашој средини. Онда ће цела
ова прича око санкционисања бици-
клиста добити прави смисао.

Анкетирао С. Дамјанов

С. ВИДОВИЋА. ЂОРЂЕВИЋ Н. СПАСОВСКИ Н. ЈОСИВЉЕВИЋ

НАША АНКЕТА

ОТКУД ФАМА О БИЦИКЛИСТИМА?

Казне нису добро решење

Т. РАШКОВИЋ

Обрадовао се Александар Вучић
и већ данима се весели: он ће, на-
име, да уведе неки дан сећања на
све жртве, па црко пуко и шта ко-
шта да кошта – он, понавља већ
други дан, одустати неће. Зна он,
вели, да га овде неће подржати
(откуд зна?), а ни иначе, јер њега
– као што је познато – сви мрзе
итд. Намислио је, дакле, да се јед-
нога дана у години (да није 11. ју-
ли, далеко било?) сви сетимо
свих жртава и да се онда – прет-
постављам – ритуално зарозамо,
отремо по коју крокодилску сузу
и онда жртве заборавимо на годи-
ну дана, јер смо их, је ли, ожали-
ли, па да се окренемо помирењу.

Лепо. Само што није ново:
Фрањо Туђман је имао сличну
идеју, надахнут (осим још неким
идејама из истог извора) шпан-
ским фашистичким диктатором
Франком, који је помешао кости
фашиста и републиканаца из
грађанског рата 1936–1939. у
монструозно неукусну масовну
гробницу. Туђман је, додуше,
хтео тако да изведе „помирбу
свих Хрвата”, прецизније усташа
и партизана (Србе, Јевреје, Роме
и остале није помињао). Није му
успело и направио је од себе не-
слану будалу.

Неке се ствари не могу помеша-
ти; на пример уље и вода, фаши-
зам и антифашизам, убица и жр-
тва. Не иде, браћо моја и сестре
слатке. Ова ми несрећна идеја не-
како личи на оне наше кукавичке
резолуције у којима се осуђују
„сви злочини”, јер да нисмо само

ми, него су и они. Сада пак треба
да одајемо пошту „свим жртвама”;
без разлике, па смо тако целу
ствар уопштили до прага нечије
подношљивости и мирна Бачка.
То неће ићи из више разлога. Зна-
јући с ким имамо посла, појам
„жртве” прошириће се веома брзо
на неочекиване категорије стра-
далих и док сте рекли „рехабили-
тација”, ето нама Милана Недића,
Мите Љотића, Анте Павелића, по-
па Ђујића, Јуре Францетића и це-
ле те срамотне плејаде народних
издајника и сарадника окупатора
као – жртава. „Све жртве” су, како
да вам кажем, помало преширок
појам: неки су страдали ни криви
ни дужни, а неки и криви и ду-
жни, па према томе нису „жртве”,
него кажњени кривци. Наш први
министар није наводио никаква
мерила за дефинисање појма „жр-
тве”, само је викао около да он та-
кав дан сећања хоће и хоће.

Наравно да је идеја наишла на
кисео пријем свуда (осим код Сте-
фановић др Небојше, министра
полицајног). Опет имамо проблем
са проклетим памћењем: „свих
жртава” сетио се баш Аца Вучић,
човек који је 18 година гледао у
Воју Шешеља као Пинки у Тита;
који је тражио сто турских глава
за једну српску; који је Скупштину
прогласио за „сигурну кућу Ратка
Младића” и плакате с његовим
именом лепио по Новом Београ-
ду; итд.

Идеја је, укратко, јевтина, не-
прилична и неукусна. Боље да се
окане тога. 

Пише: Милош Васић

Помирење

Ђ. СТОЈАНОВ

СА ЗАСЕДАЊА ЛОКАЛНОГ ПАРЛАМЕНТА

КРАТКО И ВРЛО ЗАНИМЉИВО 
за нето зараде. Он је рекао како је
свима стало до судбине 170 запосле-
них и њихових породица, али је до-
дао да ће број радника бити смањен
на око 130, колико је Министарство
здравља дозволило. Павлов је поме-
нуо да ће то питање бити пажљиво
размотрено и да су вишкови настали
због партијског запошљавања.

Опозициони одборници нису спо-
рили да Апотеци Панчево треба по-
моћи, али су затражили политичку
одговорност за стање у коме се она
нашла. Павле Ђукић (ЛСВ) замерио
је Павлову што током свог наступа
није рекао ништа о томе колико је за
пословно урушавање Апотеке крива
власт, која је поставила директорку
и управни одбор. Градоначелник је
одговорио да ће након истраге бити
утврђена кривична одговорност, те
да ће из ње сигурно проистећи и по-
литичка.

Много конкретнија била је Сми-
љана Гламочанин Варга (СРС), која
је оценила да се ради о резултату
власти СНС-а и ДС-а.

– Овде се покушава да се прећу-
ти оно што је сасвим јасно, а то је
да она (бивша директорка Бранка
Милојевић – прим. аут.) није мо-
гла сама то да ради, него је имала
саучеснике. Она ту није ни поста-
вљена као нестраначка личност,
већ је доведена по политичком на-
логу још у претходном мандату и
преживела је промену власти тако
што је ушла у СНС и сигурно мно-
го тога није радила на своју руку,
већ у сарадњи са онима који су је
ту поставили. Лично сам могла да
видим да је била нераздвојна с
председником ГО СНС-а Жељком
Сушецом – рекла је Смиљана Гла-
мочанин Варга.

Њене последње речи тешко су се
разабрале зато што је председавају-
ћи Киш све време покушавао да је
прекине док је говорила о повезано-
сти бивше директорке и актуелног
челника панчевачких напредњака.

Д. ВукашиновићАпотекари у клупама: годинама ниједан извештај о пословању установе
није стигао у Градску управу

Градоначелник Павлов је објаснио
како су по закону права Града као
оснивача нејасна, јер он може да по-
ставља руководеће органе, али они
немају обавезу да Скупштини и ло-
калној власти подносе рачуне о свом
раду. Додао је да годинама ниједан
извештај о пословању није стигао из
Апотеке у Градску управу.

– Једини папир који смо добили је
од председника вашег НО и у њему
пише како имате менаџмент који би
свако у овој држави могао пожелети
– додао је Павлов.

Изнео је убеђење да је у Апотеци
било великог криминала, јер без то-
га таква установа не би могла да на-
прави толике дугове. Градоначелник
је додао како се нада да ће они који
то заслужују трпети консеквенце за
своје понашање.

– Али то нас не спасава. Имамо
два пута пред собом. Ликвидација је
први и економисти би вероватно ре-
кли да је и једини могућ с обзиром
на висину дугова. У том случају би
они пали на буџет, а то су огромна
средства. Ради се о половини укуп-
них годишњих инвестиционих сред-
става Панчева. Други пут је послов-
но реструктурирање. Ове недеље смо
нова директорка Апотеке и ја обави-
ли разговоре са свим повериоцима, а
то су веледрогерије, и они су се сло-
жили да се уради репрограм дугова,
а да у међувремену наставе испоруке
лекова – рекао је Павлов.

Повериоци треба да дају план тог
репрограма како би постојећи дуго-
ви били плаћени из буџета за 2016. и
2017. годину. Претходно ће тај план
морати да размотри Градско веће, а
Скупштина да расправља о њему.
Повериоци су се сложили и да от-
плата не почне у наредних шест ме-
сеци. Павлов је нагласио како ће у
решавање овог проблема Град поку-
шати да укључи министарства здра-
вља и финансија.

Замолио је запослене да се стрпе
још неколико дана док се не нађе
модалитет за исплату зарада. Нагла-
сио је да су порези и доприноси пла-
ћени и да недостаје седам милиона



У прошлом броју „Панчевца”
објавили смо текст о стању
дечјих игралишта у Панчеву и
околним местима. С обзиром
на то да је ЈКП „Зеленило”
надлежно за одржавање и по-
стављање игралишта, о тој те-
ми смо разговарали с Драга-
ном Катуцом, директором
предузећа. Том приликом смо
указали на неколико играли-
шта која су небезбедна за де-
цу, а међу њима је било и јед-
но у Народној башти. Дирек-
тор је тада у разговору напо-
менуо да „надлежни у ЈКП-у
’Зеленило’ максимално испу-
њавају своје обавезе” и да ће
на „сваку иницијативу, пред-
лог и сугестију одмах реагова-
ти”. Међутим, очигледно је да
игралишта ни после нашег
обавештавања надлежних ни-
су обиђена, јер смо у понеде-
љак, 10. августа, у Народној
башти затекли веома лош
призор. Наиме, једна дрвена
справа је била сломљена и го-
тово неупотребљива. Реч је о
мостићу до којег воде степе-
нице које су поломљене, а на
његовом прилазу су стајале
окрњене бетонске плоче. Због
свега тога безбедност деце је
изузетно угрожена. Скрећемо
пажњу на то да се на играли-
штима у Народној башти
дневно окупи неколико стоти-
на малишана.

Фотографије које смо на-
правили те вечери послали
смо директору Драгану Кату-
ци и упитали га због чега

ИИЗЗ  УУГГЛЛАА  ССТТРРУУЧЧЊЊААККАА  ИИННССТТИИТТУУТТАА  „„ТТААММИИШШ””

ЕКОНОМИЈА/ХРОНИКА
Четвртак, 13. август 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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Део државног 
пољопривредног 
земљишта биће 
продат 

Бројне сугестије 
предочене 
министарки

Чланови Удружења „Панче-
вачки ратари” убедили су др-
жаву да прихвати њихов осно-
ви захтев, поднет 7. априла,
да се промени земљишна по-
литика према пољопривред-
ницима.

Испод „црвене линије”
Министарство пољопривреде
и заштите животне средине је
29. јула завршило израду на-
црта закона о изменама и до-
пунама закона о пољопри-
вредном земљишту. План је
да јавна расправа о том акту
траје до 18. августа, када ће
бити одржане три велике јав-
не презентације.

Прва јавна презентација
нацрта овог закона и нове зе-
мљишне политике државе
одржана је 6. августа у Бео-
граду, у Дому Народне скуп-
штине.

Министарка пољопривреде
и заштите животне средине
проф. др Снежана Богосавље-
вић Бошковић је са својим
скоро комплетним тимом, уз
присуство помоћника мини-
стра и бројних државних се-
кретара, као и Владиних ин-
ституција, отворила прву јав-
ну презентацију нацрта зако-
на и нагласила да је држава
први пут одлучила да део свог
пољопривредног земљишта
понуди у откуп малим пољо-
привредницима који имају
највише до 30 хектара у свом
власништву, па ће моћи да
купе максимум 20 хектара
државног пољопривредног зе-
мљишта под одређеним усло-
вима.

По отварању дискусије, пр-
ви је добио реч Јован Негован,
председник Удружења „Пан-

ституција да сви потписници
основног захтева сматрају да
отплата купљеног пољопри-
вредног земљишта треба да
буде реализована у ратама
највише до 20 година отплате.

Јован Негован је нагласио
да пољопривредници у по-
следње три године послују ис-
под црвене линије рентабил-
ности и већина мањих газдин-
става троши сопствене резер-
ве капитала, што је директна
последица примене политике
веома ниских откупних цена
основних ратарских произво-
да, чија је продајна цена ис-
под цене вредности, што је
резултат неадекватне држав-
не заштите произвођача од

усклађивати рокове отплате с
бројем купљених хектара, од-
носно годишње исплатити је-
дан хектар. Он је даље пред-
лагао да се смање количине
земљишта које би правно ли-
це могло да закупи по праву
првенства са 30 на максимал-
но 20 одсто од укупне повр-
шине које се дају у закуп. Фи-
шћаг је још предложио низ
мера и дао сугестије у циљу
помоћи младим и малим по-
љопривредницима.

У даљој дискусији, која је
трајала два сата, дошло је до
оштрих сукоба мишљења из-
међу сточара и ратара, на шта
је министарка реаговала и
предложила посебан саста-

Род пшенице 
премашио очекивања

УСПЕХ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА „ПАНЧЕВАЧКИ РАТАРИ”

ПРИХВАЋЕН ОСНОВНИ ЗАХТЕВ ПАОРА
Богдан Гаралејић, руководилац Саветодавног сектора

Просечан овогодишњи род
пшенице у Панчеву и још
четири јужнобанатске оп-
штине је, према подацима
добијеним од пољопривред-
ника који сарађују с нашом
службом, био око седам то-
на по хектару, док је за пе-
риод од 2010. до 2014. про-
сечан принос износио 5,27
тона.

С обзиром на то како је
почела сетва у јесeн 2014,
овакви резултати нису били
очекивани. До краја окто-
бра, када истиче оптималан
рок за завршетак тих радова
у нашем региону, било је
посејано свега 50 одсто по-
вршина. Сетва пшенице је
продужена до средине но-
вембра и због вршидбе куку-
руза, која је каснила услед
обилних падавина у септем-
бру. Осим тога, квалитет се-
тве је био незадовољавајући
јер је на 70 одсто површина
на којима је пшеница касно
посејана дубина на коју је
семе положено била око два
центиметра, а препорука је
да се семе унесе на двостру-
ко већу дубину.

У том случају чвор боко-
рења се формира на два
центиметра од површине и
тада пшеница у зимско ми-
ровање улази с три листа, а
у случају да је сетва обавље-
на у оптималном року, зиму
дочекује са завршеним бо-
корењем. Основно ђубрење
је и прошле јесени ко зна
који пут обављено без прет-
ходне анализе земљишта,
иако се непрестано апелује
да се то ради на сваких че-
тири до пет година.

Развој усева потом је пра-
тила блага зима, без појаве
болести и већих напада гло-
дара. Само спорадично на
појединим парцелама ја-
вљале су се веће популације
пољских мишева, а наша
служба је давала препоруке
у вези са смањењем њихо-
вог броја.

Пред крај зиме је почела
прихрана пшенице азотним
ђубривима. То значи да у
наведеном периоду није би-
ло болести, а уз просечну
количину падавина од 95
литара по квадратном ме-
тру, пшеница је могла да
користи унету храну. У
априлу је обављена и друга
прихрана, па је укупна ко-
личина азота на пољима
ишла и до 120 килограма по
хектару.

Пшеница је на почетку
маја већ била израсла у ста-
бло и спремна за класање и
оплодњу, а током цветања је
обављена заштита од фуза-
ријума. Тад наступа сушан
период с високим темпера-
турама, па поједини усеви
подгоревају. Ово стање по-
стаје алармантно када 25.
маја престају падавине, чи-

ја су се количине пре тога
на подручју јужног Баната
кретале од 60 до 90 литара
по квадратном метру.

Умерене температуре, за-
лиха влаге из претходног
периода и падавине, чија
количина није прелазила 20
литара по квадрату током
јуна, омогућили су пшени-
ци да има максималних 45
дана повољних услова на-
кон оплодње за наливање
зрна и зрење.

Све у свему, рекордном
просечном роду пшенице
допринели су довољне ко-
личине азота и влаге, изо-
станак болести и штеточи-
на, те умерено време током
зрења и то што је жетва мо-
гла да почне 1. јула.

На огледном пољу Инсти-
тута „Тамиш” су и ове годи-
не изведени огледи с разли-
читим сортама пшенице до-
маћих и страних произво-
ђача. У јужном Банату се
највише користе семена
Института за ратарство и
повртарство из Новог Сада
позната под тржишним на-
зивом НС семе, те она која

производе компаније KWS
и „Limagrain”. Просечан
род сорти првог произвођа-
ча на огледном пољу био је
близу 8,2 тоне по хектару,
другог 9,85 тоне, а трећег
нешто преко 9,1 тоне.

Слични су били и резул-
тати које су дале пшенице
осталих произвођача, одно-
сно ниједна од тих сорти
није дала испод осам тона
по хектару. Понуда семен-
ског материјала ове јесени
биће велика, а одлуку о то-
ме шта ће засејати, произ-
вођачи треба да донесу на
основу свог искуства и огле-
да Института „Тамиш”. По-
љопривредници треба да
познају основне карактери-
стике сорте пшенице за коју
су се одлучили и њене по-
требе. Такође, морали би да
се држе препорука произво-
ђача семена, уз прилагођа-
вање тих упутстава нашим
условима производње и
сопственим могућностима
да те препоруке поштују.

За добар род је, поред на-
веденог, потребно да буду и
добри временски услови.
Ипак, на резултате произ-
водње пољопривредници
могу утицати тако што ће
сетву обавити квалитетно и
у року, правилно одабрати
сорту и ваљано спровести
ђубрење и прихрану пшени-
це. Временске прилике не
можемо контролисати, али
им се можемо прилагођава-
ти уместо да их пасивно по-
сматрамо и жалимо се на
њих.

Не постоји једна сорта за
све терене и све њиве, нити
само један рецепт за пости-
зање високих приноса.

(НЕ)АЖУРНОСТ ЈКП-а „ЗЕЛЕНИЛО”

Поломљена справа у Народној башти

РЕАГОВАЊЕ НА ТЕКСТ „ГРАД ПОМАЖЕ 

ПОЛИЦИЈИ”, „ПАНЧЕВАЦ” БРОЈ 4621

Донација од 
наплаћених казни

У прошлом броју вашег листа
објављено је да је Град Панче-
во донирао опрему ПУ Панче-
во. Из поменутог текста сам
закључио да је донација из
средстава буџета Града (ЗБС,
члан 17, став 2, тачка 1) и да
иста немају везе са средстви-
ма која се преко Закључка Ко-
митета за безбедност саобра-
ћаја опредељују за техничко
опремање јединица Саобра-
ћајне полиције у складу с тач-
ком 2 истог члана ЗБС.

Ако сам у праву да су сред-
ства за донацију од наплаће-
них новчаних казни за прекр-
шаје, онда вас молим да то
због тачног информисања јав-
ности и објавите.

Напомињем да је програ-
мом коришћења средстава на-
мењених за финансирање
унапређења безбедности сао-
браћаја на територији града
Панчева у 2014. години пред-
виђено да се, између осталог,

финансира техничко опрема-
ње јединица Саобраћајне по-
лиције Панчево, што подразу-
мева набавку: рачунара и ра-
чунарске опреме – 250.000
динара; фотокопирног апара-
та – 100.000 динара; камере и
мобилног ДВР уређаја –
150.000 динара; циклометра и
мерних трака – 50.000 дина-
ра; батеријских лампи –
200.000 динара и торби –
250.000 динара. Укупно:
1.000.000 динара.

У 2015. години донет је За-
кључак Комитета за безбед-
ност саобраћаја да се од казни
за прекршаје учињене у сао-
браћају изврши набавка ску-
тера за потребе Саобраћајне
полиције ПУ Панчево (прет-
постављам да је у току јавна
набавка). 

Душан Беч, члан Комитета

до 23. јула 2015. 

чевачки ратари” и члан радне
групе Савета министра Мини-
старства пољопривреде и за-
штите животне средине. Не-
гован је нагласио да заступа
ставове шест удружења, асо-
цијација и аграрних органи-
зација и да нема сагласност
свих потписника основног
захтева да прихвати рок от-
плате до највише пет година,
како засад стоји у постојећој
верзији нацрта закона. Он је
подсетио представнике ин-

дејства картела. Он је додао
да би се рок отплате могао
прилагодити сразмерно ку-
пљеном броју хектара, али је
напоменуо да је то само њего-
во мишљење. 

Оштра полемика сточара и
ратара
Затим је реч добио председ-
ник удружења „Агрологистик”
– Драган Фишћаг, који се сло-
жио с претходником када је
реч о томе да треба сразмерно

нак. Понуђени дијалог између
ратара и сточара под покро-
витељством Министарства
пољопривреде је одмах грубо
одбијен од стране представ-
ника говедарско-млекарског
сектора, уз образложење да је
овај закон тотално испустио
говедарство и да су припадни-
ци овог сектора апсолутно
против продаје државног по-
љопривредног земљишта,
упоредивши то с продајом
„државне сребрнине”.

Овакви радикални ставови
били су у мањини, јер је већи
број присутних подржао на-
црт закона о изменама и до-
пунама закона о пољопри-
вредном земљишту.

Допринос смиривању стра-
сти дао је координатор Аграр-
ног форума  Панчево Зоран
Сефкеринац, рекавши мини-
старки: „Ставите нас у равно-
праван положај” и предложио
јој да се право првенства заку-
па (30 одсто инвестиција) и
право пречег закупа заједно
саберу и пола припадне сто-
чарима, а да преостала поло-
вина ратарима иде на јавно
надметање. Он је додао и да у
комисији за израду годишњег
програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног
земљишта локалних самоу-
права треба да буду равно-
правно заступљени пољопри-
вредници, односно представ-
ници удружења и асоцијација
пољопривредника.

Представници „Панчевач-
ких ратара” снажно подржа-
вају ограничење права пречег
закупа сточарима по услов-
ном грлу до 200 хектара фи-
зичким и правним лицима.
Они подсећају на то да је шест
потписника основног захтева
државним органима још у
априлу и нешто касније, на са-
станцима у Министарству по-
љопривреде, предложило да
се од реализованих средстава
(прихода продаје земљишта)
оснује Фонд за развој у уна-
пређење пољопривреде.

Ј. Филиповић

справа није већ уклоњена, јер
представља опасност за децу,
и када ће то бити учињено. С
обзиром на то да је директор
на одмору, обратили смо се
Марку Попадићу, његовом за-
менику. Он је рекао да су еки-
пе одмах тог дана (среда, 12.
август) послате на терен и да
ће справа бити уклоњена су-
традан. Одговор на питање за-
што она раније није размон-

тирана, нисмо добили, али
смо сазнали да ће у наредних
месец дана бити извршена
ванредна контрола свих игра-
лишта у граду.

Пољопривредници у последње три године послују испод 
црвене линије рентабилности

Да надлежни из ЈКП-а „Зе-
ленило” могу да буду и ажур-
ни, уверили смо се прошле
недеље, када је на иницијати-
ву директора, одмах пошто

смо му указали на тај про-
блем, скинута сајла у облику
омче с дрвета које се налази
на игралишту у Градском
парку. И. П.



ПИСМО ЧИТАОЦА

Истраживање о угрожености здравља 
и локални циркусанти

Редакцију „Панчевца” зва-
ли су збуњени суграђани
због текста објављеног у
прошлом броју у коме је
јавност информисана да је
дозвољено купање на попу-
ларном панчевачком купа-
лишту на Тамишу. Проблем
је у томе што на тамишком
кеју и даље стоји табла која
упозорава и одбија евенту-
алне купаче да се препусте
чарима реке на температу-
рама преко 40 степени.

Забуна је евидентна, а за-
бринутост грађана оправда-
на, јер испод упозорења:

„Пажња! Вода није за купање
и рекреацију”, стоје грб града
и лого ЈКП-а „Зеленило”. Та
иста локална самоуправа
финансира узорковање и од-
ређивање квалитета вода за
купање на панчевачким ку-
палиштима, по чијим нала-
зима Тамиш у свом доњем
току испуњава све прописане
параметре и може се кори-
стити за купање и рекреаци-
ју. Стога би било пожељно да
надлежни уклоне спорну та-
блу како не би збуњивала су-
грађане, или да измене
текст. З. Ст.

Прошле недеље, у неколико
наврата, а нарочито у суботу,
8. августа, грађани Тополе и
Војловице жалили су се на
непријатне мирисе у вазду-
ху. Групи незадовољних гра-
ђана придружили су се и
становници Мисе и Котежа.
Први су се жалили на препо-
знатљив смрад јужне зоне, а
други на паљевину. Градски
мониторинг није забележио
скокове загађујућих честица
у ваздуху, а подаци с мобил-
не мерне станице и даље су
недоступни јавности. С дру-
ге стране, готово сваког дана
у раним јутарњим сатима из
правца јужне зоне шири се
потмула бука коју прате до-
бро знани „мириси”, а у сре-
ду, 12. августа, у зони утица-
ја се осетио и сумпор (мони-
торинг је регистровао пови-
шен ниво ПМ-10 и сумпор-
них оксида у периоду изме-
ђу 5 и 6 сати).

Последња аерозагађења
су последица планског обу-

стављања погона у „Петро-
хемији”. То није ништа чуд-
но јер, према речима струч-
њака, сасвим је нормално
да у таквим ситуацијама,
услед продувавања и пра-
жњења система, у атмосфе-
ру буду испуштене опасне и
загађујуће материје. Застој
у петрохемијском гиганту
трајаће до 19. септембра
због генералног ремонта
процесних система.

Наредног месеца ће и Ра-
финерија започети ремонт-
не активности, што ће не-
миновно довести до пове-
ћања загађења у граду. Вре-
ди подсетити да је претход-
них година, у неколико на-
врата, захваљујући мерењи-
ма спречено бахато и само-
вољно понашање загађива-
ча. У складу са споразумом
поједине активности су
прилагођаване метеороло-
шким условима како здра-
вље грађана не би било
угрожено. З. Ст.

У уторак, 28. јула, одржана је
седница Скупштине града. Ве-
ћина одборника је преспавала
расправу о опасном отпаду
смештеном у рафинерији.
Они у мањини, који су били
будни, на основу онога што су
рекли делује као да су разми-
шљали о томе шта ће убаци-
ти у кофере и када ће збри-
сати на море. Но, овакво по-
нашање представника ло-
калне власти не треба да чу-
ди, јер по традицији, у најза-
гађенијем граду, не само у
земљи већ и Европи, овај
проблем има посебан трет-
ман од стране одборника –
њих то просто не интересује.

У разговору о тачки днев-
ног реда посвећеној склади-
штењу опасног отпада све се
одвијало као у анкети са
случајним пролазником. За-
меник градоначелника за
послове урбанизма Славе Бо-
јаџиевски у својој реторици се
поставља као да живи на Ан-
тарктику. По њему, испадне
да има ко да контролише опа-
сни отпад и да није важно где
ће он завршити – у Пољској
или некој другој земљи. Хро-

РЕКРЕАТИВНО-ЕДУКАТИВНИ КАМП ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ

Дружење, забава и учење 
Рекреативно-едукативни камп
„Друштво у природи”, намењен
младима (први и други разред
средње школе) из Панчева, би-
ће одржан од 17. до 23. августа
у школско-рекреативном цен-
тру Чардак у Делиблатској пе-
шчари. Канцеларија за младе и
Дом омладине Панчево пето

лето заредом организују камп
који омогућава средњошкол-
цима да квалитетно проведу
време на распусту. Током се-
дам дана двадесет полазника
учествоваће на разним преда-
вањима, радионицама и актив-
ностима на отвореном којима
ће бити обухваћене теме и

области у вези са животом мла-
дих у локалној заједници: здра-
вље, одрастање, волонтеризам,
активизам, заштита животне
средине, рекреација младих,
толеранција и међусобно разу-
мевање, култура и друго. Са
учесницима ће радити преда-
вачи из цивилног и јавног сек-

тора. Организатори ове мани-
фестације су обезбедили бес-
платан превоз, смештај и ис-
храну за учеснике кампа.

Додатне информације се
могу добити у Канцеларији за
младе или путем имејла ma-
rija.komanov@pancevo.rs.

А. Б.

Четвртак, 13. август 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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СЕЗОНА АЕРОЗАГАЂЕЊА

Ремонт у јеку

Тримерима 
и тракторима 
уништавали опасан
коров ван 
фабричког круга

Посао обављен без
налога републичког
фитосанитарног 
инспектора

Након што је прошле недеље
у „Панчевцу” објављен текст
„Било и (не) поновило се”, ре-
дакцији се обратила „Петро-
хемија”. Запослени те фабри-
ке у допису обавештавају јав-
ност да су у дводневној радној
акцији петрохемичари уни-
штили засаде амброзије на
површини од 12 хектара која
се налази на потезу од дунав-
ског насипа ка Старчеву. За-
послени у грађевинској слу-
жби „Петрохемије” су триме-
рима и тракторима уништава-
ли опасан коров ван фабрич-
ког круга у непосредној бли-
зини фабричких постројења.

„Као друштвено одговорна
компанија ’Петрохемија’ је
ове године предузела мере на
сузбијању амброзије пре ње-
ног цветања, како би били
смањени утицаји те биљке на
здравље људи. Овај посао је
обављен уз добру вољу запо-
слених и без налога репу-
бличког фитосанитарног ин-
спектора. Подсећамо, запо-
слени у фабрикама у јужној
индустријској зони су у про-
шлогодишњој здруженој рад-

ВРЕМЕ АМБРОЗИЈЕ

ПЕТРОХЕМИЧАРИ ПОСЕКЛИ КОРОВ 

НА 12 ХЕКТАРА

ној акцији обећали да ће ре-
довно одржавати ову површи-
ну под амброзијом, иако им
то није законска обавеза. Бу-
дући да су ове године у акци-
ји сузбијања ове коровске
биљке учествовали само рад-
ници наше фабрике, колеге из
суседних фабрика у јужној зо-
ни захвалиле су што је посао
урађен и у њихово име”, стоји
у саопштењу панчевачког пе-
трохемијског гиганта.

Акција радника фабрика у
јужној зони је за сваку похва-
лу и прави је пример дру-

штвено одговорног понашања
и пословања.

Насип и подручје уз јужну
зону нису под ингеренцијом
локалне самоуправе, те ни
Град није одговоран за наста-
лу ситуацију. Мада, представ-
ници локалне самоуправе мо-
гу и имају право да обиђу кон-
таминирану зону и да алар-
мирају надлежну државну ин-
спекцију и „Воде Војводине”,
односно ЈП „Тамиш–Дунав”,
тј. субјекте који су задужени
да се старају о простору за ко-
ји постоји основана сумња да

ће на њему израсти прашума
амброзије, како многи Пан-
чевци не би дочекали јесен у
сузама и на инхалацији.

Прошле године је дуж ду-
навског насипа, на око 40 хек-
тара, од Панчева до Иванова,
посечена ова опасна биљка,
али тиме проблем није трајно
решен. Људи од струке тврде
да је неопходно да се овакве
зоне хемијски третирају како
би се трајно скинуле с мапе
градских локација под амбро-
зијом.

З. Станижам

КУПАЊЕ У ТАМИШУ

Нелогично, зар не?

ЈКП „Зеленило” ће садити
и одржавати ветрозаштитне
појасеве, а читав посао ће
финансирати локална само-
управа са 40 милиона дина-
ра. Претходних година су
тај посао добијале разне
фирме кроз поступак јавне
набавке, а учинак је био ми-
норан. Извођачи нису знали
где су инсталације „Телеко-
ма”, ЈКП „Водовода” итд.,
па је долазило до кварова на

тим мрежама услед обавља-
ња радова. Поред тога, заса-
ђене саднице се нису најбо-
ље примиле.

Да подсетимо, градски
програм за ветрозаштитне
појасеве постоји од 2008.
године, а „Зеленило” ће у
наредном периоду поступа-
ти на основу извођачког
пројекта и подизаће ветро-
заштитне зоне у свакој ката-
старској општини. З. Ст.

ВЕТРОЗАШТИТНИ ПОЈАС

Посао поверен 
„Зеленилу”

нична аерозагађења животне
средине сада су добила поја-
чање у загађењу земљишта и
воде. Одборница ДС-а Силва-
на Ивазовић Јеђини је, по
обичају, неке ствари помеша-
ла, али је у име грађана Војло-
вице изразила већу дозу за-

бринутости и с правом питала
да ли ће неко и колико имати
увид у токове опасног отпада
рафинерије. Павле Ђукић, од-
борник ЛСВ-а, имао је недво-
смислен став о томе шта ће се
дешавати са опасним отпадом
и колико ће се он дуго одлага-
ти у рафинерији.

Питање заштите здравља
људи и средине у којој они
живе морало би без икакве
дилеме бити питање број је-
дан у нашем граду и то је је-
дини рецепт за опстанак и до-
бро здравље с обзиром на ко-
личине отровних материја
константно удисаних у проте-
кле две деценије. Свест од-
борника је још једном пресу-
шила, али то не треба да чуди.
Овакво сужено стање свести
само је последица вишегоди-
шњег систематског дробљења
еколошке свести. На пример,
у време интензивног загађења
Панчева и региона током
2006. и 2007. године које су
бројни медији свакодневно
пратили, рађено је детаљно
истраживање угрожености
здравља становника, али не
Панчева, већ насеља Шангај у
Новом Саду. Разлог – повећа-
не емисије опасних материја
из рафинерије у Новом Саду.
Истраживања су обухватила
основну групу од педесет два
грађанина и контролну групу.
Тим лекара и стручњака ра-
дио је анализу како би се са-
знало које су све недозвољене

материје угрозиле здравље
1.800 грађана овог насеља.
Након дела испитивања ре-
зултати нису били у потпуно-
сти задовољавајући, а истра-
живања су прекинута 2011.
због недостатка средстава.
Имајући у виду чињенице да
су капацитети и димензије
фабрика јужне зоне далеко
највећи у нашој земљи, наме-
ћу се питања: како је могуће
да једно овакво истраживање
тада заобиђе становнике Пан-
чева и околине, каква је то
разлика између грађана насе-
ља Шангај и Панчева и околи-
не, те су једни обухваћени
овим систематским истражи-
вањем, а други практично жр-
твовани.

Од тада се ништа није про-
менило. Слика је иста и јасно
илуструје однос и залагање
државе и локалне власти на
пољу очувања здравља људи, а
становницима града је прео-
стало да гледају у висеће кор-
пице са цвећем и билборд на
коме пише „Панчево – то је
кад се вратиш”.

Ламброс Худелудис



Удружење дистрофичара
Јужнобанатског округа са
седиштем у Панчеву реали-
зовало је излет на Сребрно
језеро у недељу, 9. августа.
Како је објаснила Слађана
Раденковић, пи-ар менаџер
Удружења дистрофичара
Панчево, то дружење је би-
ло прилика да и на овај на-
чин чланови удружења, за-
једно са својим пратиоци-
ма, покушају да промене
мишљење шире јавности о
особама са инвалидитетом.

– Оваква дружења су за
нас лек за душу и надамо се
да ће их бити што више.
Причи, смеху и шали никад

краја, као и великој борби и
ентузијазму да се покаже да
смо сви једнаки и да имамо
исте потребе и жеље – рекла
је Слађана Раденковић.

Сребрно језеро је посети-
ло тридесет петоро људи
заједно с пратиоцима. Чла-
нови Удружења дистрофи-
чара захвални су Аутотран-
спортном предузећу Пан-
чево на превозу до излети-
шта, али су незадовољни
што у граду не постоји ау-
тобус с рампом који би

олакшао ситуацију не само
дистрофичарима него и
старијим лицима, као и бе-
бама у колицима.

Здравствени ризици које
носе високе температуре
ваздуха, чини се, из недеље
у недељу су све мањи. Тре-
бало је времена да се адап-
тирамо на екстремне вре-
менске прилике. Ипак, за
хроничне пацијенте и даље
важе правила која подразу-
мевају расхлађивање у кућ-
ним условима и већи унос
течности. Неретко амбу-
лантно прегледамо паци-
јенте који се жале на страно
тело или инфекције ока ко-
је настају после активности
у води.

Црвенило ока је прилич-
но честа појава у свако-
дневној лекарској пракси.
Инфекција може бити бе-
нигна са симптомима који
спонтано пролазе, али мо-
же довести и до тешких по-
следица, као што су слепи-
ло или губитак ока после
тешких повреда, инфекци-
ја или глаукома. Потребно
је да увек обратимо пажњу
на знаке као што су: губи-
так оштрине вида, покре-
тљивост зеница, осећај
страног тела у оку, преосе-
тљивост на светло и секре-
ција из ока. Треба увек по-
ставити питања о евентуал-
ној механичкој или хемиј-

ској повреди и ношењу
контактних сочива.

Алергијски и вирусни кон-
јунктивитис (упала вежњаче)
вероватно су најчешћи раз-
лози црвенила ока. Ова ста-
ња су обично праћена секре-
цијом из носа, увећањем
лимфних жлезда или инфек-
цијом горњих респиратор-
них путева. Бактеријски кон-
јунктивитис може да третира
лекар опште праксе само
уколико нема компликација
у виду губитка оштрине ви-
да, сензације страног тела у
оку и преосетљивости на све-
тло (фотофобија), када су
обавезни преглед и терапија
офталмолога. Овај тип кон-
јунктивитиса настаје најче-
шће иритацијом вештачким
сочивом, локалном приме-
ном кортикостероидних ма-
сти и стањима која исушују
површину ока. За конјункти-
витис је карактеристично
црвенило беоњача и дела ве-
жњаче испод капака. Упала
рожњаче подразумева много
агресивнију терапију анти-
биотицима како би се избе-
гле озбиљне последице и
преношење инфекције на ду-
бље структуре ока.

Промене у предњој очној
комори настале као после-
дица повреде, инфекције
или системске болести зах-
тевају често и оперативно
лечење. Повишен очни при-
тисак или такозвани глау-
ком затвореног угла настаје
нагло, уз болове, мучнину,
замагљење вида и појаву ду-
гиних боја око извора све-
тлости. Уколико се обрати
пажња на црвенило ока ло-
кализовано око дужице, не-
ма потребе за евентуалним
неуролошким прегледом,
већ за хитном терапијом ко-
ја спасава вид.

Позивам пацијенте да
се врате у државну
апотеку и да подрже
постојање установе
која има дугу
традицију

Проблем броја
запослених ће се 
најтеже и најспорије
решавати

www.pancevac-online.rs

Инфекције очију
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РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ЈЕЛЕНА ЕРОР, В. Д. ДИРЕКТОРА АПОТЕКЕ ПАНЧЕВО

УСТАНОВА ЋЕ СТАТИ НА НОГЕ
Ни пошто је контроверзна ди-
ректорка Апотеке Панчево
смењена на седници Скупшти-
не града, 2. јула, у тој установи
се бура не смирује, па је Апо-
тека поново у жижи јавности.
Овог пута не због малверзаци-
ја руководства и кривичних
пријава, већ због тога што се,
захваљујући претходном ме-
наџменту, установа сада нала-
зи на рубу егзистенције. Ситу-
ација је врло тешка, а огромни
дугови прете да ставе катанац
на државну апотеку. У разго-
вору за „Панчевац” в. д. дирек-
тора Апотеке Панчево Јелена
Ерор открива све детаље плана
за излазак установе из кризе и
болне резове који ће морати да
буду спроведени.

ППААННЧЧЕЕВВААЦЦ::  ППррееууззееллии  ссттее
ррууккооввооддеећћее  ммеессттоо  уу  ААппооттеецции
ППааннччееввоо  уу  ттррееннууттккуу  ккааддаа  јјее
ооннаа  ббииллаа  уу  ввееооммаа  ллоошшоојј  ссииттууаа--
цциијјии..  ННии  ддааннаасс  ссттаањњее  нниијјее
ммннооггоо  ббоољљее,,  аа  рраадднниицции  ддвваа
ммеессееццаа  ннииссуу  ддооббииллии  ппллааттее..
ЗЗббоогг  ччееггаа??

ЈЕЛЕНА ЕРОР: Констатова-
ни дуг Апотеке Панчево када
сам дошла на ову функцију,
био је 744 милиона динара, по-
стојали су спорови с вишеми-
лионским износима, а сред-
ства су се ненаменски троши-
ла. Радници су за све то време
примали плате, али су им зара-
де исплаћиване с буџетског ра-
чуна који није намењен за то,
него за исплату добављачима
за достављене лекове. На тај
начин је кршена законска про-
цедура, коју сада покушавамо

ззииррааллоо  ббииввшшее  ррууккооввооддссттввоо
ууссттааннооввее??

– На прошлонедељној сед-
ници Скупштине града про-
мењен је један члан Управног
одбора из редова Града и још
двоје њих из редова запосле-
них. Чланови Надзорног одбо-
ра засад нису промењени, а
предлог за разрешење двају
чланова тог тела из редова ло-
калне самоуправе даје Скуп-
штина. Ја ћу се трудити да
чланови обају тела редовно
добијају информације о томе
шта се дешава у Апотеци како
бисмо доносили праве одлуке.

••  ППррееттххоодднноо  ррууккооввооддссттввоо  јјее
ооттввооррииллоо  ннееккооллииккоо  ааппооттееккаа
ннаа  ррааззллииччииттиимм  ллооккаацциијјааммаа,,
оодд  ккоојјиихх  ссуу  ннееккее  ббииллее  ссппооррннее,,
аа  ннееккии  ооббјјееккттии  ссуу  ппоодд  ииззууззееттнноо
ввииссооккоомм  ззааккууппнниинноомм..  ШШттаа  ћћее
ббииттии  сс  ттиимм  ааппооттееккааммаа??

– Утврђено је да одређене
апотеке не послују позитивно,
што значи да не могу саме да се
финансирају, а требало би. Због
тога смо затворили објекат на
Миси. Размишљамо и о затва-
рању апотеке на Содари, јер ни
она нема позитиван дневни
промет. О томе да ли ће она ра-
дити или неће, одлучиваће
Управни одбор, као и о апотеци
на Стрелишту, за коју се плаћа
веома висока рента. Разговара-
ла сам с власником о смањењу
кирије и он је дао свој предлог,
али и даље сматрам да је то ве-
лики износ, тако да ће се УО и
о том питању изјашњавати.
Апотека је потребна том насе-
љу и она ће тамо постојати, са-
мо је питање у ком објекту.

вити континуирано снабдева-
ње лековима Апотеке Панче-
во, а ми ћемо измиривати но-
воприспеле обавезе. Без доба-
вљача установа не може да ра-
ди и због тога је договор с њи-
ма једна од кључних карика
нашег бизнис плана.

••  ККааккоо  ссааддаа  ппооссллуујјее  ААппооттее--
ккаа,,  ииммаа  ллии  ллееккоовваа??

– Сви добављачи су почели
да нам испоручују лекове, али
још увек то није динамика која
је неопходна. Ипак, најважније
је да сада имамо све лекове и да
пацијент може у нашој устано-
ви да задовољи своје потребе.

••  ККоојјее  ссуу  јјоошш  ааккттииввннооссттии
ппррееддввииђћееннее  ззаа  ииззллааззаакк  ууссттаанноо--
ввее  иизз  ккррииззее??

– Проблеми су заиста вели-
ки. Покушаћемо да извршимо
консолидацију Апотеке Пан-
чево у смислу текуће ликвид-
ности, како она не би ушла у
блокаду. Такође, трошкови се
своде на реалан ниво, раски-
дају се многи штетни послови
и ангажмани који су напра-
вљени а нису ишли у корист
Апотеци. Затим, биће извр-
шена рационализација кадра,
јер су се у последњих неколи-
ко година запошљавали људи
који нису здравствени радни-
ци. У плану су нам и друге ак-
тивности, као што је, на при-
мер, промоција наших произ-
вода из галенске лаборатори-
је, који су врло квалитетни.

••  ВВееллииккаа  ббоољљккаа  јјее  ббрроојј  ззааппоо--
ссллеенниихх,,  ккоојјии  ссее  ззаа  ттррии  ггооддииннее
ппооппееоо  ссаа  113300  ннаа  117700..  ННаа  ккоојјии
ннааччиинн  ћћееттее  ссммаањњииттии  ббрроојј  рраадд--
ннииккаа??

– То је проблем који ће се
најтеже и најспорије решава-
ти. Већина новопримљених
особа припада неквалифико-
ваном кадру. Само у јуну је
примљено њих седам, а доби-
ли су посао супротно забрани
запошљавања у јавном сектору
и чак руководство није имало
ни неопходну сагласност др-
жаве. Међутим, сви радници
су једнаки пред законом и
кроз нову систематизацију, на
којој се ради, добићемо пока-
затеље колико је кадра потреб-
но установи и у складу с тим
ћемо пронаћи законске моду-
ле да смањимо број радника.

••  ННееддааввнноо  јјее  ббииллоо  ппррооммееннаа
ии  уу  ссаассттааввуу  УУппррааввнноогг  ооддббоорраа..
ДДаа  ллии  ссее  ооччееккуујјее  ппррооммееннаа  ии
ччллаанноовваа  ННааддззооррнноогг  ооддббоорраа  ббуу--
ддуућћии  ддаа  ттоо  ттееллоо  нниијјее  ииззвврршшаа--
ввааллоо  ссввоојјее  ооббааввееззее  ии  нниијјее  ннаадд--

– Велика потраживања по-
верилаца и ненаменско тро-
шење средстава, непоштовање
стратегије пословања у Апоте-
ци и недомаћинско послова-
ње. Да би грађани схватили
размере таквог руковођења
установом, навешћу пример
од 22. јуна, када је наручен за-
војни материјал који предста-
вља 35-годишњу залиху. На
лагеру имамо велику количи-
ну робе која не спада у меди-
цинска средства и којој исти-
че рок трајања, тако да ћемо
извесну количину лагера
ускоро морати да отпишемо.
Напомињем да је сва та роба
авансно плаћена, док накнаде
за лекове нису измириване.

••  УУ  рреешшаавваањњее  ггоорруућћиихх  ппрроо--
ббллееммаа  уу  ААппооттеецции  ууккљљууччииллаа  ссее
ии  ллооккааллннаа  ссааммооууппрраавваа,,  ккоојјаа  јјее
оосснниивваачч  ууссттааннооввее..  ККоојјее  ссуу  ммее--
ррее  ппррееддууззееттее??

– Градоначелник је схватио
величину проблема и укљу-
чио се у њихово решавање.
Договор је да ће Град гаранто-
вати за отплату дугова доба-
вљачима и да ће обезбедити
новац за исплату судских из-
вршних пресуда, јер једино
тако, према Закону о здрав-
ственој заштити, оснивач мо-
же да нам помогне. Средства
ће бити обезбеђена у оквиру
буџета града за 2016. и 2017.
годину. Морам захвалити гра-
доначелнику што је макси-
мално подржао ново руковод-
ство и што је био присутан на
свим састанцима с кључним
добављачима према којима
имамо велике дугове и преко
30 спорова. Од веледрогерија
смо добили позитиван одго-
вор и све оне ће нам изаћи у
сусрет тако што ће репрогра-
мирати дуг на одређени број
година и у исто време наста-
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Желела бих да јавно захва-
лим Општој болници Панче-
во, Одељењу хирургије и Оде-
љењу интензивне неге, као и
хирургу др Маринку Мориша-
ну. Лекари су својим знањем,
стручношћу и великим пожр-

твовањем учинили све да опе-
рација и постоперациони пе-
риод прођу у најбољем могу-
ћем реду.

Ана Јовнаш

Партизанска 3, Ковачица

ЗАХВАЛНОСТ ОПШТОЈ БОЛНИЦИ

Лекари стручни 
и пожртвовани

Наш план је да вратимо апоте-
ке у домове здравља и радиће-
мо на томе. Проблем је и са
апотеком у Качареву, која је у
приватном објекту, а цена заку-
па је висока, тако да ће она, на-
дамо се, бити пресељена у згра-
ду амбуланте у том месту.

••  ННееддооммааћћииннссккоо  ппооссллоовваањњее
јјее  ннаарруушшииллоо  ррееппууттаацциијјуу  ААппоо--
ттееккее  ППааннччееввоо,,  ккоојјаа  ииммаа  ддууггуу
ттррааддиицциијјуу..  ИИммааттее  ллии  ппллаанн  ккаа--
ккоо  јјоојј  ввррааттииттии  ууггллеедд  ккоојјии  ззаа--
ссллуужжуујјее??

– Још увек имамо најбољи
кадар, најбоље магистре у
граду, који поред тога што из-
дају лек, нашим корисницима
увек дају и савет. Позивам па-
цијенте да се врате у државну
апотеку и да подрже постоја-
ње овако једне озбиљне здрав-
ствене установе примарне за-
штите.

••  ММоожжее  ллии  ААппооттееккаа  ддаа  ссее  иизз--
ллееччии??  ППррееттии  ллии  ууссттааннооввии  ллии--
ккввииддаацциијјаа??

– Она може да стане на но-
ге, према нашој процени, за
шест месеци, уз помоћ Града
и ангажовање свих нас. Не
бих седела на овом месту да
не мислим да нас не чека све-
тла будућност, али сви мора-
мо много да радимо и само
тако ћемо ићи напред. Ми-
слим да ликвидација више
није опција, јер је Град стао
иза нас. Нама остаје да се по-
трудимо да направимо уста-
нову за пример и да очувамо
традицију дугу 230 година.

да исправимо и да надомести-
мо тај новац. Запослени нису
добили зараде за јун и јул јер
Апотека није зарадила довољ-
но новца да се оне исплате.
Уплаћени су порези и допри-
носи, а прва средства која бу-
демо могли да одвојимо од за-
раде, биће уплаћена за плате.
Очекујем да ће се то десити то-
ком овог месеца. Такође, још
увек разговарамо с надлежни-
ма из локалне самоуправе о то-
ме да ли нам они могу помоћи
око исплате зарада.

••  ИИммааттее  ввееооммаа  ннееппрриијјааттаанн
ппооссааоо  ддаа  ууввооддииттее  ннееппооппууллааррннее
ммееррее,,  ккааоо  шшттоо  јјее  ииззооссттааннаакк  ззаа--
ррааддее..  ККааккоо  ррееааггуујјуу  ззааппооссллееннии,,
ииммааттее  ллии  њњииххооввуу  ппооддрршшккуу??

– Недомаћинско пословање
и непоштовање процедура у
пословању претходног руко-
водства довели су установу у
ситуацију у којој се она сада
налази. Радници су тога све-
сни и имају жељу да помогну.
Имам њихову подршку и за-
једно ћемо радити на томе да
испунимо планове ради оп-
станка Апотеке.

••  ККааккввуу  ссииттууаацциијјуу  ссттее  ззааттее--
ккллии  уу  ууссттааннооввии  ккааддаа  ссттее  33..  јјууллаа
ддоошшллии  ннаа  ппооссааоо??
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У прошлом броју нашег ли-
ста питали смо вас шта би-
сте све жртвовали да бисте
сачували слободу. „Панче-
вац” и издавачка кућа „Вул-
кан издаваштво” припреми-
ли су по један примерак
књиге „Ноћна птица” Адама
Брукса за два наша читаоца
или читатељке који су нај-
креативније одговорили на
то питање.

Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове.

„Као и већина – за слобо-
ду бих дао туђе све, а ако ми
мачеви баш изнад главе сто-
је, жртвовао бих вероватно и
понешто своје.” 064/2556...

„И боју коже бих проме-
нила ако је то услов за сло-
боду.” 064/1792...

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

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора нај-
креативнијег одговора на
питање које су особине не-
заобилазне у опису полициј-

ског рада у Србији. Они ће
освојити по један примерак
књиге „Линда” Лејфа Г. В.
Пешона.

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

„Не знам све незаобила-
зне особине полицијског ра-
да у Србији, али сам чула
како полицајац иде у лов на
зеку: то ради тако што се са-
крије у жбун и звижди као
купус.” 064/9694...

„Сарадња са комшилу-
ком: зазвони ми полицајац
и замоли ме да припазим на
комшијин стан док га одве-
ду у станицу на саслушање –
покварена му брава, а и не-
ма кључ.” 064/2525...

С добитницима ћемо кон-
тактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.

Нова наградна питања по-
тражите на страницама овог
броја „Панчевца”. Д. К.

НОВИ ПРИЛОЗИ ЗА „БИОГРАФИЈУ” РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ

КРАЈ РАДОВА НА ВИДИКУ?

Четвртак, 13. август 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 

Још претпрошле године је
локална власт најавила да до
новембра 2014. тај објекат
треба да буде пуштен у рад, а
онда је рок померен на мај
ове године. Оптимизам је за-
снован на томе што је швед-
ска влада била спремна да
финансира завршне радове и
набавку неопходне опреме за
почетак функционисања де-
поније на Доловачком путу,
али су онда као лешеви из ор-
мана у отрцаним холивуд-
ским хорорима почели да
искачу проблеми из прошло-
сти изградње тог објекта.

Предраг Патић, бивши већ-
ник за комуналне делатности,
рекао је како су локалне вла-
сти током тог посла свуда на-
илазиле „на нешто смуљано и
недовршено”. Најпре су то би-
ли имовинско-правни односи,
а онда, док су решавана та пи-
тања, десило се да истекне
водна дозвола за рад депони-
је. Потом је приликом прове-

Фолија закрпљена,
цеви очишћене 
и замењене, шљунак
се досипа, а 
септембар се ближи

Можда ће становницима Ка-
рауле и Горњег града чије се
куће налазе у дворишту старе
депоније од септембра живот
ипак постати мало бољи. Нај-
већим делом због тога што ће
тада проћи летње врућине, па
и садашњи интензитет смрада
с тог дивљег сметлишта, а у
извесној мери и зато што би
брдо комуналног ђубрета мо-
гло престати да расте. Најно-
вија очекивања су да би за ме-
сец дана могла коначно да
проради нова депонија, која, с
обзиром на то колико се дуго
гради, дограђује, прерађује,
крпи и поправља, одавно не
заслужује тај назив.

не ствари су већ прегледане и
замењене, и ако нешто ново
искрсне, то ће бити ситнице
које не би смеле да ометају за-
вршетак радова – била је
опрезна Јовановићева.

А онда је откривен још је-
дан крупан проблем. Наша
саговорница је рекла како је
установљено да је цев која от-
падне воде треба да доведе од
тела депоније до базена за
њихову прераду на неколико
места оштећена и улегла. Ис-
поставило се да је узрок то
што је приликом преправља-
ња првобитног пројекта депо-
није, који је по светским стан-
дардима урадио „Енергопро-
јект”, дозвољено да та цев бу-
де слабијег квалитета и ка-
рактеристика, те да између ње
и земље није направљен там-
пон од песка, како је прописа-
но, па је околно тло вршило
притисак на цев и деформи-
сало је, због чега су вероватно
настала и оштећења. 

– Урађен је пројекат замене
ове цеви и расписана је на-
бавка по хитном поступку.
Средином наредне недеље
биће обављен преговарачки
поступак, тако да би требало

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Како звижди купус?

Олакшање за становнике који живе у близини старе депоније већ у септембру?

ре стања објекта установљено
како је фолија која ће штити-
ти земљу од загађења будућим
смећем прекривена неодгова-
рајућим квалитетом и коли-
чином шљунка. Наиме, агре-
гат је био ситнији него што је
било прописано, па је запу-
шио дренажне цеви намењене
одвођењу отпадних вода. Уз
то је судски вештак установио
да недостаје 5.000 кубика тог
шљунка.

Милица Јовановић, дирек-
торка „Хигијене”, изјавила је
да су те цеви очишћене и до-
датно перфориране, а потом и
заштићене геотекстилом.
Проверено је стање базена за
отпадне воде, а почело је и
насипање потребним количи-
нама агрегата. Досад је дове-
зено 400 кубних метара, а
крајем ове недеље почеће до-
вожење преосталих 4.500 ку-
бика.

да до 1. септембра све буде
завршено. Замена ће коштати
око 2,2 милиона динара, а би-
ће плаћена новцем који је ра-
није обезбеђен из буџета за
завршетак депоније. Да то са-
да није откривено, вероватно
је да бисмо за шест-седам ме-
сеци имали озбиљну хаварију
која би нас коштала много
више – изјавила је Јованови-
ћева.

Она је додала како је фир-
ма из Словачке коју је анга-
жовао донатор досад прегле-
дала 90 одсто површине фо-
лије и закрпила четрдесетак
рупа на њој.

– Више не смем ништа да
прогнозирам, јер се већ месе-
цима померају термини ко-
начног отварања депоније,
али пошто се сада заиста на-
зире крај радова, мислим да
би то требало да се догоди из-
међу 1. и 15. септембра. Глав-

Све то показује могућу по-
задину разлога двадесетого-
дишње изградње депоније,
која би се могла сажети у јед-
ноставну истину познату сва-
ком грађевинцу, а то је да ку-
бик земље или неког другог
материјала још нико није ус-
пео тачно да измери. На тој
чињеници многи су свуда у
свету правили и праве „дебе-
ле” банковне рачуне, куће,
друштвени утицај и све оста-
ло што се за новац може ку-
пити.

Такви случајеви су и велики
изазов за истражне и право-
судне органе. Према незва-
ничним сазнањима „Панчев-
ца”, проблем шљунка је по-
кренут још пре неколико го-
дина, када се истраживало по-
словање претходног директо-
ра Милана Бокшана. Недавно
је тај случај ажуриран тако
што је локална самоуправа
Вишем тужилаштву у Панче-
ву доставила налаз судског ве-
штака о томе да на депонији
има око 5.000 кубика шљунка
мање него што је потребно.

Наши покушаји да дознамо
шта је досад урађено поводом
милионских штета насталих
због тог „пропуста” у раду
надлежних у „Хигијени” и ван
ње нису дали резултате. У
панчевачком Вишем тужила-
штву нам је речено да је пред-
мет одавно прослеђен њихо-
вим колегама у Новом Саду.
Тамо је „Панчевцу” саопште-
но како немају никакав пред-
мет у вези с панчевачком де-
понијом. Потом је љубазна
службеница из Новог Сада
пренела да су јој у Вишем ту-
жилаштву у Панчеву рекли
како се предмет о депонији
налази у панчевачком Основ-
ном тужилаштву. Међутим, та
правосудна институција је та-
кав навод демантовала.

Ова „зона сумрака” свакако
заслужује наставак у неком од
наредних бројева, јер овог пу-
та су цех платили порески об-
везници Краљевине Шведске,
али га већ двадесет година на
различите начине намирују
Панчевци.

Д. Вукашиновић

У понедељак предвече жури-
ла сам у центар града на дру-
жење с пријатељицама. Позва-
ла сам такси „Петрол”. Када је
требало платити рачун у ка-
фићу, приметила сам да у та-
шни нема мог новчаника. Је-
дино чега сам се сећала, јесте
да сам имала новчаник у руци
када сам платила такси услугу
и изашла из возила. Једна од
пријатељица ми је предложи-
ла да позовем такси станицу и
питам да ли је неко од возача
таксија пронашао и пријавио
изгубљени новчаник.

Нисам очекивала позити-
ван одговор. Ипак, обрадовао

ме је глас с друге стране жице:
„Да, госпођо, вас је возио так-
систа Ненад Крунић и нисте
заборавили новчаник у вози-
лу, него сте га испустили на
тротоар по изласку из аутомо-
била. Возач је то приметио, а
пошто сте се брзо удаљили,
узео је и донео ваш новчаник
у просторије такси станице.
Можете доћи по њега”.

Одушевљена сам савесним
и одговорним гестом таксисте
Ненада Крунића и такси ста-
нице „Петрол” у Панчеву.

Марија Милорадовић
Моравска 16/4, Панчево

ПИСМО ЧИТАТЕЉКЕ

Грађанска одговорност

И ово је била недеља са уоби-
чајено неуобичајеним деша-
вањима у центру насеља Стре-
лиште. Уобичајеним, јер се
комби са слике још увек не-
сметано возика по паркићу
као по свом дворишту. Или
много више.

Неуобичајено је да се поја-
вио нови узурпатор и уништа-

вач нашег паркића. Засад је
„откинуо” само део травнате
површине како би проширио
бетонски део уз стамбени обје-
кат. Чему? Шта је следеће?

Да чекамо нове комбије,
„мерцедесе”, пикапове (ова
два последња су са БГ табли-
цама), камионе, њихове по-
словне партнере, који ће и да-
ље вожњом све више уништа-
вати паркић? Може ли више?

Или нове/старе узурпаторе
који ће кидати комад по ко-

мад паркића због својих баха-
тих потреба?

Некада леп, травнат и сигуран
паркић, ушушкан између улица
В. Влаховића и Ђ. Даничића, где
су генерације и генерације деце
направиле прве кораке, данас је
ругло без траве – ледина. Са бра-
здама од возила „душмана”, који
ионако не живе ту, ту им је само

непријављени магацин. А за но-
ве узурпаторе још не знамо ка-
кви су им планови и егоистични
захтеви. Чекамо да видимо.

Можда ће се коначно поја-
вити неко из инспекције и
спречити бахатост. Или нам
преостаје да чекамо неке нове
предизборне кампање и да бо-
га молимо да и на нас неко ба-
ци поглед и врати мир и срећу
наше деце у њихов паркић.

Мишко Јелар, 
становник Стрелишта

ПИСМО ЧИТАОЦА

Узурпатори Стрелишта

У оквиру ретроспективне из-
ложбе „Деса Петров Морар:
50 година стваралаштва”, у
петак, 7. августа, у дворишту
Народног музеја Панчево
одржана је радионица „Ти си
ми у срцу”, у којој су уче-
ствовали штићеници Дома
за лица ометена у ментал-
ном развоју „Срце” из Јабуке.
Радионицу вајања је водила
наша сликарка наиве и ва-
јарка Деса Петров Морар, а у
њој је учествовало двадесе-
так становника дома.

Како је рекла Вања Раден-
ковић, пи-ар менаџер На-
родног музеја, радионица је
наставак сарадње двеју уста-
нова и прилика да штићени-
ци покажу таленат и умеће
које су стекли у оквиру рад-
них терапија што се спрово-
де у дому. Наша саговорни-
ца је истакла да су учесници
показали велики труд и кре-
ативност, а лепе утиске и
радове понели су са собом у
Јабуку.

И. П.

РАДИОНИЦА ЗА ШТИЋЕНИКЕ ДОМА „СРЦЕ”

Вајање као терапија

ЛУЧКА КАПЕТАНИЈА УПОЗОРАВА 
УЧЕСНИКЕ САОБРАЋАЈА НА ТАМИШУ

Настављају се радови
код железничког моста
АД „Мостоградња” Београд
ће пловном скелом „Саша
II”  наставити извођење ра-
дова, до 30. септембра, на
изградњи новог железнич-
ког моста код постојећег на
реци Тамиш у Панчеву.

У саопштењу које је сти-
гло у нашу редакцију наводи
се да заповедници бродова,
старешине пловила и руко-
ваоци пловећим направама
обрате пажњу на радове који
ће се одвијати од седам сати
до три сата ујутру, при чему
ће река Тамиш целом шири-
ном бити препречена челич-
ним сајлама. Скела и сајле
ће бити прописано обележе-
не и видљиве у свим услови-
ма. Такође, током обављања
радова биће обустављена
свака пловидба у рејону мо-

ста. За време кад скела не
ради, она ће бити привезана
уз обалу, као и сајле. Лучка
капетанија Панчево нагла-
шава да ће за хитне и неод-
ложне потребе, у време за-
бране пловидбе, одобрење и
начин пролаза пловила по-
ред скеле давати Мирослав
Милошевић, а ближе ин-
формације се могу добити
на телефон 063/637-243.

У саопштењу се још исти-
че да приликом мимоила-
жења са скелом треба пло-
вити смањеном, максимал-
ном брзином од 3 км/сат, на
прописаној и безбедној уда-
љености од скеле. У случају
промене режима и термина
радова на мосту јавност ће
бити благовремено обаве-
штена о томе. С. Д.



чеву, у трајању од преко пет
година. По повратку с вандро-
вања и положеног испита
Александар Костић је 1836.
године проглашен за абаџиј-
ског мајстора и учлањен у
панчевачки еснаф.

А сад занимљивости из 18.
века.

Панчевачки столари 29.
октобра 1796. моле Маги-
страт да се столарски калфа
Андреас Куртл, који је тада

радио као келнер код гостио-
ничарке Валбурге, поново
протера из Панчева због не-
моралног и распусног живо-
та. Магистрат је одлучио да
се Андреас регрутује и поша-
ље на ратиште.

Крајем 18. и почетком 19.
века Аустрија је редовно рато-
вала на више фронтова и сва-
ки регрут је био добродошао.
Данас нема толико ратова и
немамо куда да шаљемо не-
моралне суграђане.

Полиција 16. маја 1798. из-
вештава Магистрат да су се
опанчарски мајстори Глиго-
рије Васић и Алекса Никшић
вређали на главној пијаци,
пред муштеријама. Маги-

Јужнобанатски управни
округ и Град Панчево су у
уторак, 11. августа, већ тре-
ћи месец заредом, на при-
годној свечаности заједнич-
ки доделили награде поли-
цајцима месеца.

Комисија је одлучила да
то признање као најбољем
полицајцу јужног Баната за
јул припадне Небојши Џу-
нићу, службенику Полициј-
ске испоставе „Југ” управе у

Панчеву, који је „исказао из-
узетно залагање, стручност и
професионалност” у области
сузбијања криминала. Њему
је награду уручио др Зоран
Тасић, начелник округа.

Истовремено је Слобода-
ну Шоботи за натпросечне
резултате у раду током јула
овакво признање у име Гра-
да доделио Миодраг Радој-
ковић, члан Градског већа.

З. Сп.

Четвртак, 13. август 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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НАГРАЂЕНИ ПОЛИЦАЈЦИ МЕСЕЦА

Признања Џунићу 
и Шоботи

Блистава традиција Руко-
метног клуба „Јабука” дуга
је 56 година, а не како наво-
ди садашње руководство –
од 2001. године.

Сачињена је првенствено
од бројних звучних имена
играча и тренера, попут нека-
дашњих репрезентативаца
велике Југославије – Милора-
да Дивића Сипета, Богосава
Перића и Душана Ђорђевића,
као и од Слободана Рендића,
Србољуба Рапаића, Роберта
Сенешија, Милорада Ше-
шлије, Илије Вигњевића, Јо-
вана Јовашевића, Милана Ђе-
кића, Милорада Ђуровића,
Галабина Лековског, Милета
Стојановића и Ђуре Шарца.

За овај спортски колектив
чула је цела Европа, о чему
можда најбоље говори спи-
сак екипа које су гостовале
у овом релативно малом
месту – од репрезентације
Алжира, преко клубова из
Пољске, Немачке и Мађар-
ске, па до, рецимо, бања-
лучког „Борца”. Поред тога,
вредно је истаћи да су 1990.
године у Холандији јабучки
омладинци освојили прво
место на престижном тур-
ниру, на којем су, уз дома-
ћина, учествовали и тимови
из Италије, Немачке, Пор-
тугалије... У највеће успехе
клуба убрајамо улазак у
Квалитетну лигу Војводине
1977. године (трећи ранг у
СФР Југославији) након
квалификационог турнира у
Каћу, а 1996. године ушли
смо у Прву савезну лигу,
што је тада био други ранг
такмичења, али смо због не-
достатка финансијских
средстава одустали од игра-
ња у елитном друштву.

Савет Месне заједнице
Јабука је средином 1998. го-
дине клубу дао сагласност
на преузимање управљања
локалном халом спортова у
трајању од осам година. Од
тог дана па до примопреда-
је обављене с новом упра-
вом клуба (2. септембар
2001) у том објекту је учи-
њено много позитивних по-
мака: уређене су службене
просторије (струја, вода,
под, кречење...); набављен
је канцеларијски и конфе-
ренцијски инвентар; тапа-
циране су столице; купљена
је веш-машина; уграђена је
и вентилација у хали, изгра-

ђена справарница, изврше-
на замена славина и тушева
у купатилу, а сређивани су и
санитарни чворови. Хол је
покривен и затворен врати-
ма и прозорима, а уз помоћ
фирме „Конструктор” угра-
ђено је осветљење. ФК
„Партизан” је донирао седи-
шта за трибине, а на разне
начине помагали су и „Тр-
гопродукт”, „Дајмонд”, „Си-
лекс”, Технички центар...

Вредно је споменути да је
1999. године одржана вели-
ка прослава на којој је уру-
чено 120 признања свим
спортским радницима и
спонзорима који су допри-
нели развоју рукомета у Ја-
буци. Значајни догађаји су и
једна од првих утакмица у
земљи одиграна у време
бомбардовања, под називом
„Лоптом против бомби”, а
годину дана касније пово-
дом сеоске славе Свети
Илија гостовао је чувени ба-
њалучки „Борац”.

Због свега тога веома чу-
ди стављање акцента акту-
елног руководства на пери-
од 2001–2015, у којем је
одржана само једна скуп-
штина, а незадовољство ње-
них чланова кулминира пе-
тицијом 2004. године којом
је тражено одржавање сед-
нице и подношење финан-
сијског извештаја, а коју је
потписима подржало више
од 30 играча. (Интересант-
но је да је један од потпи-
сника петиције био и сада-
шњи председник клуба.)

Стога смо били принуђе-
ни да реагујемо на наведени
текст и актуелној управи
РК-а „Јабука” поставимо
следећа питања.

Да ли постоје извештаји о
финансијском пословању
клуба у периоду 2001–2015.
године? Да ли се изнајмљује
пословни простор хале и под
којим финансијским усло-
вима? Да ли се изнајмљују
термини за рекреацију и под
којим условима? Да ли се
финансирају трошкови ан-
гажовања тренера и играча?
Сва ова питања не би била
постављена да су одржаване
скупштине и подношени
финансијски извештаји.

И, на крају, честитамо
улазак у виши ранг такми-
чења.

Ветерани РК-а „Јабука”

ИНЦИДЕНТ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ПАНЧЕВА

НАПАД ЗБОГ ПОРЕСКЕ ПРИJАВЕ
Грађанин 
насрнуо на двоје 
службеника пореске
администрације 

Службеници Секретаријата за
локалну пореску администра-
цију Панчева Александар Јо-
вичић и Љубица Валашко за-
добили су лакше телесне по-
вреде када их је у петак, 7. ав-
густа, на њиховим радним ме-
стима, напао један незадо-
вољни грађанин. Према све-
дочењу очевидаца, име напа-
дача је Лазар Будин.

Јелена Лупалов, запослена у
том градском секретаријату, ис-
причала је новинарима након
инцидента да је Будин дошао у
њену канцеларију да би питао
због чега није добио уплатницу
за порез на имовину, а потом је
протестовао зато што на име
његове покојне мајке још увек
стижу пореска решења и уплат-
нице. Додала је да је странка
притом показивала умрлицу ка-
ко би поткрепила своје тврдње.

– Погледала сам податке и
видела да се имовина још увек
води на његову мајку. Када ми
је показао умрлицу, рекла сам
му да и даље дужимо његову

мајку порезом јер није спрове-
дена оставинска расправа. Он
је на то понављао да је мајка
мртва и да не можемо да је ду-
жимо. Позвала сам затим ко-
легу (Александар Јовичић –

прим. аут.) који је упознат  са
случајем и који је почео да об-
јашњава о чему се ту ради. Уто
је ушла наша шефица (Љубица
Валашко – прим. аут.) с неким
налогом за књижење. Саша се
нагнуо над сто да потпише на-
лог, а онда је Лазар одгурнуо
шефицу, легао на Сашу и по-
чео с леђа да га удара шољи-
цом од кафе по глави. Ја сам га
повукла, а шефица је почела да
виче на Лазара да не удара ко-
легу и он је онда њу ударио не-
колико пута по глави – испри-
чала је Јелена Лупалов.

Додала је како је потом Јо-
вичић окрвављене главе с још
једним колегом успео да изгу-
ра нападача из канцеларије, а
потом су стигли обезбеђење
Градске управе и полиција, ко-
ја га је одвела.

Милан Тепшић, начелник
Хитне помоћи, изјавио је да
су лекари констатовали лак-
ше повреде код двоје напад-
нутих градских службеника.
Прецизирао је како је Јови-
чић имао подеротину на гла-
ви, а Валашкова је задобила
ударац изнад ока.

Милица Марјановић, се-
кретарка Секретаријата за ло-
калну пореску администраци-
ју, изјавила је да су претње за-
посленима у тој служби честе,
али да је ово први случај фи-
зичког напада.

– Наш посао је изузетно од-
говоран и непријатан, јер сва-
кодневно долазе странке не-
задовољне због много чега
што им се десило у овој зе-
мљи, па онда у нама виде др-
жаву и сва своја незадовољ-
ства искале на нама. Упркос
томе нико није никада оти-
шао а да није добио сва обаве-
штења која му требају. Не мо-
гу да схватим да неко покуша
да убије некога због уплатни-
це, иако је колегиница хтела
да помогне и упути странку у
проблем – изјавила је видно
узбуђена секретарка.

Додала је како су радници
Секретаријата добијали прет-
ње, те да су пре две године не-
познате особе најпре исцрта-
ле спрејом кукасте крстове на
службеном аутомобилу Се-
кретаријата, а касније избу-
шиле све четири гуме, али је
навела да физичких напада
није било.

Јелена Самуилов, портпа-
рол Основног јавног тужила-
штва, изјавила је да Будин ни-
је приведен и да ће против
њега бити поднета кривична
пријава за наношење лаких
телесних повреда у редовном
поступку.

Д. Вукашиновић

ОО  ИИННЦЦИИДДЕЕННТТУУ  ИИЗЗ  УУГГЛЛАА  ННААППААДДААЧЧАА

Човек који је напао службенике – Лазар Будин дошао је у

редакцију „Панчевца” и замолио нас да објавимо његово

виђење догађаја. Он је казао следеће:

– Желим да се извиним Пореској управи и онима који-

ма сам нанео лакше телесне повреде. Ипак, питам се због

чега ме притискају да плаћам порез кад сам донео доказе

да се ништа не води на мене. У правној помоћи су ми ре-

кли да када се нешто не води на некога, он то не мора да

плаћа. Немам могућности да идем на оставинску расправу.

Службеницима желим свако добро и надам се да могу да

ми опросте што сам се онако понео према њима.

Док се oпанчари свађају
У односу на највиши патент
од 29. јануара 1829, ради оп-
штег увођења вандровки у це-
лој Војној граници, обнароду-
ју се следеће одредбе:

„Власник вандровке дужан
је приликом ступања на посао
да исту преда послодавцу на
чување. Приликом иступања са
посла треба послодавац са кал-
фом и вандровком да се јави
надлежној Команди компаније
(чете) или Војном комунитет-
ском магистрату ради тачног
уношења података о времену
проведеном на раду и ако се
радник показао вештим уред-
ним и верним да потврди те
особине. И једно и друго треба
Команда компаније, или Ко-
мунитетски магистрат да унесе
у вандровку. Уколико сведо-
чанство у односу на задње на-
ведене особине није повољно,
онда се уноси само време про-

ведено на раду, или према све-
дочанству једна или друга од
наведених особина, само оно
што иде у прилог раднику”.

Вандровка је представљала
личну исправу сваког калфе и
поред листа с личним пода-
цима и штампаним упутством

о начину њеног коришћења,
имала је нумерисане празне
листове за уношење података
о вандровању. Неке калфе,
„вандрокаши”, ишле су кроз
целу Европу и у више од 50
места вандровале. У Историј-
ском архиву у Панчеву су са-
чуване 664 књижице вандров-
ке. Из њих се види да су пан-
чевачке калфе вандровале у
329 места у целој Европи. Ше-
ширџијски калфа Карл Унгер
вандровао је у педесет једном
месту, а браварски калфа
Штефан Рајлендер у деведе-
сет четири места!

У Панчеву је вандровке из-
давао Магистрат, почев од
1829. године. Дозволу за ван-
дровање доносила је Генерал-
на команда у Темишвару а
квалификације одређено оде-
љење Еснафа, касније Задруга
слободних заната и Трговачко
удружење. Тако је абаџијски
шегрт из Панчева Александар
Костић 26. јануара 1929. про-
глашен за калфу. Костић је
добио вандровку 21. марта
1830. од Магистрата. У њу је,
после штампаног текста упут-
ства, Генерална команда уне-
ла дозволу за трогодишње
вандровање по аустријским
државама. Дозвола је оверена
печатом и носи датум 14.
април 1830.

На првом празном листу
вандровке Десето одељење
панчевачког еснафа, уз пот-
писе председника и потпред-
седника Еснафа, потврдило је
да је Костић четири године
учио занат код панчевачког
абаџијског мајстора Алексан-
дра Живановића.

Даље, у вандровки, следе
потврде мајстора код којих је
Костић радио у Земуну и Пан-

ЗЗААННААТТССТТВВОО  УУ  ППААННЧЧЕЕВВУУ  ((11779955––22001155)),,  ППРРВВИИХХ  222200  ГГООДДИИННАА  ((33))  Пише: Зоран Ротар

страт је решио да се опанчар-
ска тезга Алексе Никшића
премести на друго место, а
Глигорије, који је јачи и не-
мирнији од Алексе, да се ка-
зни са 12 сати затвора.

Или је Магистрат, због не-
достатка озбиљнијих послова,
размештао опанчарске тезге
по пијаци, или је, као пред-
ставник власти једне озбиљне
државе, успевао све да регу-
лише, па и занатлијске вер-
балне зађевице! Или – или?

Коларски мајстор Лоренц
Херман 4. априла 1808. тужи
Магистрату ковачког мајсто-
ра Адама Кајзера што је врбо-
вао његовог калфу Леополда
Блашког и тиме му нанео
штету. Магистрат је Кајзера
казнио с три дана затвора уз
обавезу да плати Херману 30
форинти на име одштете.
Калфа Леополд је кажњен са
два дана затвора у гвожђу и
враћен Херману.

Да је било строго, било је!
Сава Јовановић 1. априла

1813. тужи варошког пандура
Илију Ивкова због злоставља-
ња. Ивков признаје да је одр-
жавао везу с Јовановићевом
женом и да је Саву ударио са-
бљом. Сава Јовановић при-
знаје да је Ивкова ударио јед-
ном летвом. Сведоци, пред
Магистратом, тврде да је Јо-
вановић везао Ивкова за
плот, а затим млатио шта-
флом. Јовановићева жена
признаје свој недозвољени
однос с пандуром Илијом.
Живана Јовановић је осуђена
на 25 батина, а исто тако и
пандур Илија, с тим што се
Илија имао одмах упутити на
ратиште.

Одмах, после батина, на
фронт. И даље је било строго!

РЕАГОВАЊЕ НА ТЕКСТ „ДОМАЋИНСКИ И

ОДГОВОРНО – САМО ТАКО ЗНАМО”,

„ПАНЧЕВАЦ” БРОЈ 4620

Рукомет је у Јабуци
постојао и пре 2001.



Двадесети старчевачки „Дани
дружења” окончани су у уто-
рак, 11. августа, а за седамна-
ест дана одржано је педесет
седам готово незамисливо ра-
зноврсних програма.

Последња трећина манифе-
стације почела је у четвртак, 6.
августа, незаобилазном изло-
жбом кућних љубимаца, када
је у парку продефиловало на
десетине куца, маца, птичица,
хрчака, па чак и два понија.

Нешто касније, у пабу „Нео-
лит”, на такмичењу у испијању
пива бржи од других био је
Стефан Јовановић; у организа-
цији фирме „МГ нет” одигран
је турнир у виртуелном фудба-
лу, на којем је победио Душан
Живковић, а увече је глумачка
трупа СКПД-а „Ђетван” из Вој-
ловице одиграла дечју пред-
ставу „Чаробњак из Оза” на
Тргу неолита. Вече је затворио
Тођа извођењем популарних
песама на акустичној гитари.

Турнир у фудбалу на песку
одржан је у петак, 7. августа, а
победили су – за дивно чудо –
„Кошаркаши”, за које су на-
ступили Душан Радојевић,
Дарко Аћа и Дарко Ердеља-
нац. Дечја олимпијада (поли-

гон спретности) приређена је
у великој сали Дома културе, а
на њој је убедљиво најбољи
био Страхиња Адамов, који је
победио у категоријама лави-
ринт и пикадо, а био је друго-
пласиран у трци „жабице”, иза
Милоша Стојановића. Истог
дана, у пабу „Неолит”, на тур-
ниру у пикаду за одрасле пре-
цизнији од осталих био је Сте-
фан Добросављевић.

Увече је на великој бини на
Тргу неолита свирао старче-
вачки бенд „Креативни неред”.

Сутрадан је у кафани „Ђе-
рам” одржан гастро-етно фе-
стивал „Злајин меморијал”, а
на новом кошаркашком тере-
ну код школе на турниру у ко-

шарци тријумфовала је екипа
„Дијалог”.

Скуп олдтајмера је приву-
као власнике 25 аутомобила
разних произвођача и модела,
а вече на Тргу неолита било је
резервисано за хитове диско
музике чију је сет-листу при-
премио ди-џеј Гуле.

Слава Свети Пантелејмон
обележена је у недељу, 9. авгу-
ста, преподневним богослуже-
њем у цркви и резањем слав-
ског колача. Истог дана је на
„Мирковом каналу” први пут
приређено пецање на пловак за
децу, које је уједно било и нај-
масовније појединачно надме-
тање јер је окупило 63 такми-
чара, а најбољи је био Жељко

Вуксић. У гађању глинених го-
лубова у појединачној конку-
ренцији је победио Стеван Ђу-
рин из Брестовца, а у екипној је
суверен био домаћи састав. У
кошаркашкој утакмици „Бо-
рац” је савладао „Младост” из
Омољице. За то време је на ста-
диону „Борац” био бољи од
панчевачког фудбалског клуба
„Динамо 1945”. Вечерњим кон-
цертом на Тргу неолита публи-
ци се рок хитовима представио
акустичар Ика.

Претпоследњег дана друже-
ња, у понедељак, 10. августа, у
бацању камена с рамена побе-
дио је Дарко Јанићијевић. Ре-
сторан „Код Андре” организо-
вао је меморијално такмичење
у кувању рибље чорбе, а најуку-
снију „шпецију” је скувао Злат-
ко Костић. Пред више стотина
гледалаца на Тргу се играма из
Баната, Пчиње, Гњилана и Вра-
ња представио први ансамбл
КУД-а „Неолит”, а три тачке су
извели гости из Рипња.

Више него садржајан про-
грам јубиларних „Дана друже-
ња” окончан је у уторак, 11.
августа, монодрамом Јовице
Јашина под називом „Има јед-
на земља”.

СЕЛО

ББааннааттссккии  ББрреессттоовваацц:: Теку
припреме за предстојећу
„Паприкијаду”, која ће ова
године бити одржана 30.
августа, у организацији Ак-
тива жена „Сосе”.

ББааннааттссккоо  ННооввоо  ССееллоо:: Орке-
стар и хор Дома културе и
чланови КУД-а „Раду Фло-
ра” наступиће на Великом
фестивалу Румуна Војводи-
не, који ће бити одржан од
18. до 21. августа у Уздину.
ЈКП БНС је на конкурсу На-
ционалне службе добио мо-
гућност да за обављање јав-
них радова на три месеца
упосли пет особа, од којих
две са инвалидитетом.
Услед хаварије бунара и ве-
лике суше смањени су капа-
цитети локалног водовода,
што у вечерњим часовима
умањује притисак у цевима
и отежава водоснабдевање.

ДДооллооввоо:: На конститутивној
седници новог сазива месне
скупштине за председника
је изабран Драгослав Глиго-
ријев, а за његовог замени-
ка Богдан Анкуцић, обојица
с листе СНС-а. Мешовита
певачка група КУД-а „Јон
Креанге” гостоваће на Ве-
ликом фестивалу Румуна
Војводине у четвртак, 20.
августа, у Уздину. У при-
преми је промоција он-лајн
издања часописа „Видело”.

ГГллооггооњњ:: У току је санација
летње позорнице Дома кул-
туре од новца који је одобрио
Покрајински секретаријат за
спорт и омладину. Расписане
су јавне набавке за изградњу
капеле, као и за реконструк-
цију водоводне мреже у Ули-
ци ЈНА. Омладинска органи-
зација је у недељу, 9. августа,
приредила одбојкашки тур-
нир, а поводом кирваја ће
организовати концерт рок
бендова „Ватрена вода” и
„Тrouble Heart” у петак, 14.
августа, од 21 сат, на отворе-
ној бини Дома културе.

ИИввааннооввоо::  Сеоска слава Вели-
ка Госпојина биће обележена
пригодним програмима у су-

боту, 15. августа, а у Дому
културе, од 19 сати, биће при-
ређена и изложба са Осмог
салона уметничке фотогра-
фије „Иваново у фокусу”.

ЈЈааббууккаа:: Удружење грађана
„Наш Тамиш” је уз помоћ ру-

кометаша и чланова Скуп-
штине Месне заједнице уре-
дило плажу „Песак”, а у пла-
ну је да се то уради и с пла-
жом у центру селу. Фудбал-
ски клуб ће, упркос свим
проблемима, почети нову се-
зону утакмицом у Омољици.

ККааччааррееввоо:: Завршен је трото-
ар у Улици Народног фрон-
та, а постављена је и ЛЕД ра-
света. Повереништво кача-
ревачког Црвеног крста је
доделило 11 беби-пакета по-
родицама којима је то нај-
потребније, а захваљујући
иницијативи повереништва
фирма „Алмекс” је амбулан-
ти поклонила пулсни окси-
метар. Дом културе ће у на-
редном периоду организова-
ти школу класичног балета
и обуку свирања гитаре.

ООммоољљииццаа:: На конститутив-
ној седници новог сазива
месне скупштине за пред-
седника је изабран Душан
Лукић, а за његовог замени-
ка Сретен Алексић, обојица
с листе СНС-а. Протеклог
викенда је успешно органи-
зовано 45. издање фестива-
ла „Жисел”. Од уторка, 11.
августа, одвијају се трећи
„Дани породице”.

ССттааррччееввоо:: Завршени су ју-
биларни, двадесети „Дани
дружења”. Делегација Од-
реда извиђача „Надел” про-
вела је седам дана у посети
скаутима из Атине.

Омољички „Дани породи-
це” отворени су на пуном
платоу Дома културе, у уто-
рак, 11. августа, одличним
наступом бенда „Наш на-
чин”. У том саставу, који на
посебан начин интерпрети-
ра разне музичке жанрове,
свирају и тројица мештана
– Милан Божић, Стефан
Фукс и Јован Букаћаш.

Програм ће бити наста-
вљен симултанком у четвр-
так, 13. августа, од 18 сати,
а два сата касније биће
уприличен шаховски тур-
нир. У петак ће на Спорт-
ском центру „Поњавица” од
10 сати бити одржан турнир
у малом фудбалу, а од 21
сат на платоу акустичну ги-
тару свираће Тођа.

Суботње јутро, од 8 сати,
резервисано је за такмиче-
ње сениора и јуниора у пе-
цању на поњавичкој плажи.
Надметање у спорој вожњи
бицикала почеће у 19 сати
на платоу у центру, где ће
нешто касније малишане
обрадовати популарни
Пеђолино. Турнир у јамбу
почеће у недељу, 16. авгу-
ста, од 10 сати, у кафани
„Шаран”, а у одбојци на

песку од 16 сати на Спорт-
ском центру. Тамбурашки
оркестар „Жисел” наступи-
ће у центру од 21 сат.

Кошаркашки пионири и
млађи пионири „Младости”
и „Црвене Звезде” играће у
понедељак од 17 сати, а че-
тири сата касније на платоу
Дома културе певаће звезде
народне музике Добривоје
Топаловић и Гордана Лаза-
ревић. Наредног дана од 17
сати биће одржан турнир у
стоном тенису.

И коначно – на сам дан
славе Преображење Господ-
ње, у среду, 19. августа, од
16 сати, на платоу ће се
представити Удружење же-
на „Омољчанке”. У исто
време на хиподрому на
програму биће коњичке тр-
ке, а трећи „Дани породи-
це” биће затворени у 19 са-
ти концертом КУД-а „Жи-
сел”.
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Село води петнаесторо
чланова СНС-а

Душан Лукић – 
председник, замењује
га Сретен Алексић

Након што су на ванредним
изборима, одржаним 26. јула,
представници Српске напред-
не странке извојевали апсо-
лутну победу освојивши свих
петнаест столица, у понеде-
љак, 10. августа, конституиса-
на је Скупштина Месне зајед-
нице Омољица.

Једногласном одлуком свих
чланова поменутог органа
власти за председника је иза-
бран Душан Лукић, а његов
заменик је постао Сретен
Алексић.

Од доктора до каменоресца
Лукић има 43 године, ради
као професор физичког вас-
питања, а био је први човек у
претходном сазиву месне
скупштине и до избора водио
привремену управу. И Алек-
сић (58 година, економски
техничар) у протеклом перио-
ду је обављао исту функцију.

Међу преосталих тринае-
сторо чланова јавности је ве-
роватно најпознатији Драган
Грујичић (55, дипломирани
инжењер), актуелни градски
већник за стамбено-комунал-
не делатности и донедавни
директор омољичког кому-
налног предузећа. Њега је на
том месту наследио Ђура То-
паловић (33, машински тех-
ничар), који је на минулим из-
борима освојио највећи про-
ценат гласова (око 75 одсто).

Што се се образовања тиче,
издвајају се Огњен Гвоздено-
вић (27), дипломирани инже-

њер телекомуникација, и др
Горан Ћирић (46), стоматолог.
Ту су и Горан Бојић (41), по за-
нимању каменорезац; Мило-
рад Цвијетић (55), пензионер;
Драган Томић (38), медицин-
ски техничар; Горан Томић
(39), пољопривредник; Јовица
Латковић (45),  ауто-лимар
фарбар; Слободан Божић (55),
хемијски техничар, и  Жарко
Глигорић (38), пољопривред-
ни машински техничар.

Правница на челу Извршног
одбора
Две столице су припале дама-
ма. Једна од њих је Јасмина
Максимовић Станојевић (47),
приватни предузетник, а дру-
га Јасна Божић (31),  дипло-
мирани правник, која ће бити
кандидат за председника Из-
вршног одбора Скупштине
Месне заједнице. Избор тог

седмочланог органа биће и
најважнија тачка дневног ре-
да на наредној седници. Пре-
ма речима Душана Лукића, у
њега ће ући најмање две ван-
страначке личности.

– Исто ћемо поступити и
када будемо састављали шест
комисија – комуналну, здрав-
ствену, спортску, еколошку и
комисије за жалбе и процену
штете. И не само то – у њихов
рад укључићемо и чланове
других странака који имају
жеље, воље и умећа да допри-
несу развоју свог места. То
што смо као странка освојили
апсолутну власт, само значи
да морамо имати и апсолутну
одговорност према грађанима
који су нам указали поверење.
Стога очекујемо да крајем
септембра почне изградња ка-
нализационе мреже, за коју је
ЈП Дирекција за изградњу и

уређење Панчева расписала
јавну набавку у износу од два-
десет милиона динара. Урађе-
ни су пројекти за асфалтира-
ње улица Јована Дучића,
Авалске и Бегејске, па би ти
радови могли да почну најка-
сније идуће године. Требало
би завршити и пројекат из-
градње спортског центра По-
њавица, као и санацију сеоске
депоније. Како бисмо све те
озбиљне пројекте успешно до-
вели до краја, рачунамо и на
помоћ Града – подвлачи нови
председник.

Тренутно су представници
грађана фокусирани на обе-
лежавање сеоске славе Прео-
бражење господње и органи-
зовање манифестације „Дани
породице”, а хоће ли Омољ-
чани бити задовољни њихо-
вим радом, показаће дани ко-
ји долазе.

КОНСТИТУИСАНА ОМОЉИЧКА МЕСНА СКУПШТИНА

ПОКАЗАНЕ ЖЕЉЕ ДА МЕСТО УЗНАПРЕДУЈЕ

У ОМОЉИЦИ ОВИХ ДАНА

Трећи „Дани 
породице”

Месне актуелности 
– од четвртка до среде –

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ОКОНЧАНИ ЈУБИЛАРНИ СТАРЧЕВАЧКИ „ДАНИ ДРУЖЕЊА”

Од љубимаца до монодрама

АКТИВНОСТИ КАЧАРЕВАЧКОГ ДОМА КУЛТУРЕ

Школа балета и курс гитаре
Качаревaчки Дом културе
ће се, након успешне орга-
низације фестивала „Лудус”,
у наредном периоду усред-
средити на организовање
курсева.

Школа класичног балета за
децу, коју ће водити Светла-
на Бучевац, професор кла-
сичног балета из Београда,

одвијаће се два пута недељ-
но, у трајању од по сат време-
на, и то у три старосне групе:
млађој (4–6 година), средњој
(7–10 година) и старијој
(11–14 година). Програмом
рада биће обухваћени и јавни
часови за родитеље, као и
мини-концерти, а за све ин-
формације потребно је обра-

тити се на телефон 064/05-
20-544.

Дом културе ће организова-
ти и (ре)креативни курс гита-
ре, у сарадњи с Петром Јанко-
вићем, професором престижне
америчке музичке школе „Џеј-
кобс” са Универзитета Индија-
на, а уз подршку Министар-
ства Републике Србије и Амба-

саде САД у Београду. Обука ће
у наредних шест месеци бити
отворена за особе свих узраста,
а часови у трајању од 55 мину-
та одржаваће се два пута не-
дељно. Заинтересовани се могу
јавити на телефон 064/81-71-
572 и то треба да учине што
пре, јер је број полазника огра-
ничен.

Први посао изградња канализационе мреже



Двојица џез виолиниста из
Панчева – Јожеф Нађ и Фи-
лип Крумес одржали су за-
једнички концерт у четвр-
так, 6. августа, у дворани
„Аполо”. То је била прилика
да овдашња публика ужива
у њиховом заједничком на-
ступу. Нађа и Крумеса пове-
зују модеран приступ вио-
лини, љубав према Панчеву,
афинитет према импрови-
зацији и још много тога у
вези с њиховим успешним
каријерама.

– Јожи и ја се знамо баш
дуго, чак ме је подсетио да
смо у нижој музичкој шко-
ли заједно свирали на не-
ком интерном часу. Живот-
не приче су нас одвеле на
различите стране, али нас је
прошле године поново спо-
јила идеја да се обојица ба-
вимо импровизованом му-
зиком и да је време да ура-
димо нешто заједно. Џез
виолина је врло ретко засту-
пљена на музичкој сцени и
веома ми је драго да из

Панчева потичу двојица ак-
тивних виолиниста који се
баве тим музичким жанр-
ом. Ове године смо састави-
ли фјужн програм и на ре-
пертоару су се, поред Јоже-
фових, нашле и композици-
је Шортера, Џефа Бека и
других. Сарадници су нам
били наши Панчевци, сјај-
ни музичари, Александар
Ђорђевић – гитара, Алек-
сандар Боројевић – бас и
Душан Гњидић – бубањ. Јо-
жеф живи и ради у Амери-
ци, али нам савремена
средства комуникације
омогућавају да будемо у
сталном контакту, тако да
за идућу годину и следећи
његов долазак планирамо
наставак сарадње – рекао је
Филип Крумес о наступу и
сарадњи с Нађем.

Током наступа подршку
им је пружао бенд који су
чинили Александар Ђорђе-
вић, Александар Боројевић
и Душан Гњидић.

С. Ћ.

изненадиле реакције људи
којима бих се пожалио на но-
вонасталу ситуацију, пошто
су сви имали савете типа „по-
бијте их”, „зовите дератиза-
цију” и слично. То ме је наве-
ло на идеју да направим књи-
жицу и покушам да проме-
ним перцепцију људи о тим
занимљивим животињама –
објаснио је Станић. 

Како би на прави начин ре-
шио проблем са слепим ми-
шевима у атељеу, он је ступио
у контакт са стручњацима из
Природњачког музеја у Бео-
граду, који су дошли и похва-
тали их мрежама попут оних
за хватање лептира.

УУММЕЕССТТОО  ТТЕЕЛЛЕЕККССАА

Он је украо документа која
воде до непроцењивог бла-
га. Она поседује велико бо-
гатство и моћна познанства. 

Витни Макалистер је
очаравајућа, несмотрена и
имућна. Воли брзе аутомо-
биле, старе филмове и кре-
ће се у отменим круговима
Менхетна. Даглас Лорд је
(захваљујући добром из-
гледу и бритком уму) мај-
стор свог заната – крађе
драгуља. Навикнут да жи-
ви пуним плућима и спре-
ман на ризик који уз то
иде, обично се придржавао
строгог правила да увек ра-
ди сам. Међутим, из очај-
ничке жеље да дође до нов-
ца потребног за нов поду-
хват, Даг са оклевањем
прихвата Витни као парт-
нера у злочину. Док медији

брује о несталој њујоршкој
наследници, а за петама
им је група лукавих кри-
миналаца, Даг и Витни
крећу у потрагу за непро-
цењивим благом из доба
Француске револуције које
се крије на Мадагаскару.

Четвртак, 13. август 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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„Лед у пламену”
Норe Робертс

Драги читаоци, издавачка кућа „Вулкан издаваштво” и
„Панчевац” препоручиће вам сваке недеље по један зани-
мљив наслов из богате понуде те куће, чија се издања мо-
гу наћи у књижари „Вулкан” у новом делу „Авив парка”.

Два читаоца који до среде, 19. августа, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најлепше образложен одговор на
питање: „Шта је вредније у животу – љубав или новац?”,
наградићемо по једним примерком књиге „Лед у пламе-
ну” Норe Робертс. Имена добитника ћемо објавити у на-
редном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у
књижари „Вулкан”.

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

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Књижица 
je настала као 
покушај да се победе
предрасуде које 
многи људи имају 
о њима

Изложба цртежа инспириса-
них слепим мишевима, под
називом „Слепи мишеви, на-
ше комшије”, отворена је у
четвртак, 6. августа, у Дому
омладине Панчево, а њу пра-
ти и симпатична истоимена
публикација, која има ликов-
ну и едукативну вредност. Ау-
тор изложбе и књиге је умет-
ник Борис Станић, који зајед-
но с Маријаном Мушкињом
води школу цртања у Дому
омладине. Он је испричао ка-
ко је дошао на идеју да напра-
ви изложбу и публикацију о
слепим мишевима.

– Јесен 2012. године била
је веома топла и због тога смо
прозоре атељеа у којем црта-
мо ноћу држали отвореним.
Једном приликом смо при-
метили да је у просторију
ушао један слепи миш, а по-
сле тога смо видели да их
има много више. У једном
тренутку их је било више од
40, вероватно су они били део
јата и атеље им се учинио као
адекватно склониште. У це-
лој тој ствари највише су ме

ИЗЛОЖБА И ПУБЛИКАЦИЈА О СЛЕПИМ МИШЕВИМА 

СИСАРИ КОЈИ ЛЕТЕ И СПАВАЈУ НАГЛАВАЧКЕ

„Крила су им била неверо-
ватно танка и еластична, ско-
ро провидна, свиленкаста и
прожета ситним крвним судо-
вима, тако да су више подсе-
ћали на виле и вилењаке него
на некаква демонска бића, ка-
ко их људи обично доживља-
вају”, наводи Станић у пред-
говору књиге.

Заинтригиран том темом,
он је позвао бројне ауторе (из
Хрватске, Турске, Шведске,
Црне Горе, Пољске и Србије)
да одговоре на тему о слепим
мишевима, тако да се на изло-
жби и у књизи могу видети цр-
тежи: Миливоја Вучановића,
Николе Комосара, Алексан-

дра Зографа, Шандора Шебер-
леа, Озгура Ермана, Востока,
Вање Викала, Вука Ћука, Вука
Палибрка и других.

Међу њима је и Никола
Драгаш из Панчева, који каже
да је смисао ове приче да се
разбију предрасуде о слепим
мишевима и страх који има-
мо од њих. Овај аутор је по-
знат по колоритним цртежи-
ма и карикатурама (који се
могу видети у „Политици”,
„Невену”, „Разбибризи”, на
разним салонима), па му је
овај задатак, како је рекао,
био помало „дарк”.

Александар Вељковић, тако-
ђе наш суграђанин, са ужива-
њем је одговорио на Борисову
тему, о којој је највише речи
било у стрип-радионици одр-
жаној почетком године. Вељ-
ковић студира графички ди-
зајн на Вишој политехничкој
школи, а у школи цртања До-
ма омладине, чији је вишего-
дишњи полазник, тренутно се
припрема за упис на Ликовну
академију.

Како смо сазнали, атмосфера
у тој, вероватно јединој бес-
платној школи цртања сасвим
је узаврела, јер ускоро предсто-
је пријемни испити за уметнич-
ке школе и факултете и многи
суграђани се за то припремају
управо у атељеу који воде Борис
Станић и Маријан Мушкиња.

Д. Младеновић

Састав „Етнооптимизам”
свираће у дворишту Народ-
ног музеја у суботу, 15. ав-
густа, од 21 сат. На репер-
тоару ће бити џез, фјужн и
неколико ауторских песа-

ма. Владимир Никић пред-
води тај квартет, у коме
свирају и Бранко Поповић
(бубањ), Милан Јевтић
(кларинет) и Александар
Ђорђевић (гитара).

ЧИТАЊЕ ПРИЧА ДЕЦИ У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

Принцезе, принчеви и магични свет бајки

Наступ пун емоција 

КОНЦЕРТИ У ОКВИРУ ФЕСТИВАЛА „FREEDOM ART”

Звуци мира, толеранције и љубави
На неколико места у граду, од
23. до 30. августа, биће одр-
жан фестивал „FreeDom Art”.
Програм се састоји из више
различитих сегмената и обу-
хвата многобројне филмске
пројекције, трибине, радиони-
це, концерте и такмичења.
Фестивал ће бити отворен у
недељу, 23. августа, у 19 сати,
симболичким окупљањем на
Тргу слободе у Панчеву и кон-
цертним наступом мешовитог
камерног хора „Смиље”, који
чине припадници дневних
центара и клубова Геронтоло-
шког центра Београд. Реч је о
јединственом хору који ће,
први пут у Панчеву, предста-

вити разноврстан репертоар
на коме ће се, између осталог,
наћи партизанске песме, све-
чане хорске арије и шлагери.

Музички програм ће се на-
ставити у среду, 26. августа. На-
кон пројекције српских гара-
жних филмова уследиће гара-
жни концерт бенда „The Loop”.
Викенд фестивала је резерви-
сан за специјалне музичке про-
граме. У петак, 28. августа, од
21 сат, на главној бини испред
Дома омладине наступиће по-
знати састави с домаће музичке
сцене – „Ничим изазван”, који
многи описују као једно од нај-
већих освежења на домаћој
сцени у последњих неколико

година, затим „Стерео банана”,
бенд за који кажу да је космич-
ка енергија што мења свест из
фундамента, и „Зостер” – група
чији реге звуци шаљу поруке
мира, толеранције, афирмаци-
је, љубави и едукације. Дома-
ћим снагама придружиће се и
берлински стрит-бенд „Hogy”,
који своју инспирацију прона-
лази у путовањима и упознава-
њу с људима и културама ши-
ром света.

У суботу, на истом месту и у
исто време, наступају „Бас и
стега”, „Били Андол”, „Ева
Браун” и „Тресе. Лупа. Удара”.
Mузички програм ће се током
викенда наставити у дворани

„Аполо”, где ће немачки вир-
туози за миксетама – „Telekol-
legen” донети оригинални
берлински електрозвук.

Први фестивал „FreeDom
Art” затвориће концерт бендо-
ва међународног музичког
пројекта „Exploring Roots and
Ways of Cultural Diversity in
Music and Education” из Не-
мачке, Србије, Италије, Пор-
тугалије и Израела (као и на-
ступ београдског састава „Lor-
na Wing”). Овај пројекат је за-
мишљен као мултиакциони и
мултилатерални, а настао је
као плод дугогодишње сарад-
ње организација из поменутих
земаља. С. Ћ.

Крајем априла ове године по-
кренут је програм „Читам ти
причу”, намењен деци пред-
школског узраста, који се од-
вија на Дечјем одељењу Град-
ске библиотеке сваког четврт-
ка од 18 сати. Програм је бес-
платан, није потребно прет-
ходно пријавити долазак дете-
та, а дружење траје нешто ви-
ше од једног сата.

На идеју да на један тако
леп и креативан начин при-
ближи свет писане речи нај-
млађим посетиоцима библио-
теке, дошла је Милана Гаври-
лов, која ради у тој установи.
Према њеном мишљењу,
слична пракса читања причи-
ца деци постоји свуда у свету,
јер је веома важно стварати и
неговати љубав према књизи и
читању од малих ногу. Поред
читања прича, програм обу-
хвата и друге креативне садр-
жаје. Деца сама бирају која
сликовница ће бити читана, а
након приче следе разговор о
причи, подела улога и играње
мини-представе. Како Мила-
на каже, често у представу „за-
лутају” и додатни ликови, као
што су сирене, роботи и виле,
а да се деца не би љутила, де-
шава се да у њој играју две или

три принцезе. После играња
деца добијају празне листове
на којима цртају јунака или
сцену из прочитане приче, а
сви радови затим постају део
мале изложбе. У кутку у коме
се читају приче постоји и
стална поставка радова. По-
ред тога, деца имају прилику
и да се играју. Некада и зајед-
но певају неку песмицу, а неко

од деце преузме диригентску
палицу. Милана често прича с
децом и о здравој исхрани и
кућним љубимцима, а повре-
мено се организују и мини-
-маскенбали.

– Деци треба открити и при-
ближити чудотворан свет пи-
сане речи на пријемчив начин,
тако да буду позитивно усло-
вљена, јер дете које чита, или

којем се чита, када порасте,
биће особа која мисли. Про-
грам „Читам ти причу” траје
током целог лета, само ћемо
направити двонедељну паузу
после овог четвртка, 13. авгу-
ста, па настављамо поново у
септембру. Мени је предивно у
оваквом дружењу с њима, деца
радо долазе, а родитељи су вр-
ло задовољни. Родитељи могу
да буду присутни или да оста-
ве децу на сат – сат и по. Деца
која редовно долазе доста су се
ослободила, а неке девојчице,
попут четворогодишње Нине,
сваки пут се посебно дотерају
и то је преслатко. Мислим да
су овакве активности веома
потребне, јер је мало садржаја
намењеног деци овог узраста,
поготово што је овакав про-
грам и бесплатан. Деца су ма-
гична и задовољство је читати
им и играти се с њима – рекла
је Милана Гаврилов, ауторка
програма.

У сваком случају, уколико
имате дете предшколског уз-
раста или нешто старије, не
пропустите прилику да му
омогућите да постане део овог
дивног дружења с књигом,
уметношћу и магијом.

С. Ћ.

Концерт у Народном
музеју



то знам. Улазио сам у њихове
„ћофе” – куће од прућа по-
кривене трском. Био сам за-
љубљеник у мајистику – проу-
чавање културе Маја. После
сам „открио” и Астеке. Они су
покорили Маје и освојили це-
ло полуострво Јукатан. Земљу
народа Киће – на мајанском
је „ки” – дрво, а „ће” – много,
што значи земља с много др-
већа – која је захватала и се-
верозападни део Гватемале,
Астеци су назвали Куаухте-
маллан – земља дрвећа, зе-
мља шума. Отуда и име држа-
ве Гватемала – објашњава Ри-
становић.

Он је превео и објавио нај-
важнија дела из културе Маја
и Инка, међу којима су и „Ро-
дослов поглавара Тотоника-
пана”, два најстарија драмска
дела: „Рабинал Ачи” и „Апу
Ољантај”. Препевао је поезију
највећег песника тих времена
Нецахуалкојотла и објавио
„Књигу шесту”, превод најбо-
љег дела шпанског хроничара
Бернандина де Сагуана. Ри-
становић поседује и књигу са
три сачувана рукописа – ма-
јанска кодекса чији се ориги-
нали чувају у Дрездену, Пари-
зу и Мадриду.

– Ради се о билингве руко-
пису у коме је на левој страни
оригинал писан пиктограф-
ским знацима Маја, а на де-
сној је превод на шпански.
Шпански текст сам превео на
српски и надам се да ће та
књига бити објављена, први
пут у Европи, у издавачкој ку-
ћи „Пешић и синови” – иста-
као је Ристановић.

Додао је да му је жао што
своја сазнања из ове интере-
сантне, али мало познате
области, није имао прилике
да пренесе студентима.

– Моју понуду за започиња-
њем проучавања индијани-
стике одбио je Далибор Сол-
датић, шеф београдске кате-
дре за шпански језик, са обра-
зложењем да имам више од
65 година и да не могу да пре-
дајем на факултету. Интере-
совања није било ни на кате-
драма Филозофског факулте-
та у Загребу и Љубљани. На
„Мегатренду” сам одржао јед-
но предавање, али ми је саоп-
штено да студенти „више не
желе” да слушају предавање
из индијанистике. Недавно
сам успоставио контакт са
шефом катедре на факултету
у Косовској Митровици. Уко-
лико они буду желели, ићи ћу
тамо да предајем студентима,
кад већ у земљама бивше Ју-
гославије нема интересовања
за блиставе културе  древне
Америке – одлучан је Риста-
новић.

М. Манић

ној библиотеци у Чикагу. Пре-
вео сам тај прозни текст и од-
мах га објавио. Изашла су три
издања – каже Ристановић.

Два пута је путовао у Мек-
сико како би што више сазнао
о тим давним временима и
великим културама.

– Полуострво Јукатан је
стара прапостојбина Маја.
Обишао сам све археолошке
центре: Ћићен Ицу, Ушмал,
Мајапан, Тулум, Паленке...
Тамо сам почео да преводим
„Ћилам Балам” – пророчан-
ске књиге Маја. Ишао сам из
места у место где су оне ства-
ране – каже Ристановић.

Ови рукописи се разликују
по имену народа/места у коме
су настали, па су тако најпо-
знатији „Ћилам Балам” из
Манија, Тисимина, Ћумајела,
Кауа, Ишила...

На путовањима по забити-
ма Јукатана сретао је потомке
древних индијанских племе-
на, који и до данас чувају на-
чин живљења и културу сво-
јих предака.

– У многим селима нико не
зна шпански, већ говоре језик
јукатанских Маја. С њима сам
контакт остваривао тако што
бих рецитовао почетак „По-
пол Вуха”. Чудили су се како

Четвртак, 13. август 2015.
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КУЛТУРА 13

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Два најбржа читаоца који до среде, 19. августа, у 12 са-
ти, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији од-
говор на питање: „Како преболети смрт блиске особе и
да ли је то уопште могуће?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Иследник” Драгана Великића.
Имена добитника ћемо објавити у наредном броју „Пан-
чевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке (не
дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП
мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи  и 38,64 динара у мт:с мрежи.

ММООЈЈ ииззббоорр ММООЈЈ

Драгана Вицков, 

професорка

ФФИИЛЛММ::  „Успомене једног бе-
гунца” су незаборавно лир-
ско филмско остварење о љу-
бави, губитку и искупљењу,
настало према истоименом
роману Ане Мајклс. Главни
јунак је Јакоб Бер, дечак који
је преживео Холокауст. Оп-
терећен духовима из про-
шлости, он ће, као одрастао
човек, почети да се бори. Ње-
га и даље прогања смрт роди-
теља, које су стрељали наци-
сти, и нерешено питање суд-
бине сестре Беле. Спас од тог
страшног бремена пронала-
зи у учењу, читању, писању
и, наравно, љубави. Михаела
ће му помоћи да почне да
живи у садашњости. Чудно је
да се за један филм о Холо-
каусту може рећи да је нежан
и пун љубави, али он то заи-
ста јесте.

ККЊЊИИГГАА::  „Каинов ожиљак”
Владимира Кецмановића и
Дејана Стојиљковића је
сјајна прича о Иви Андри-
ћу. Обично књигу прочитам
за три дана. Ако је више од
тога, сматрам да ми се дело
није допало. Овај роман
сам намерно читала нешто
дуже, јер ми је било жао да
га тако брзо завршим. Ова
два сјајна момка написала
су дело у којем се преплићу
трилер, историјска драма и
теорија о настанку романа
„Проклета авлија”. У целој
причи проналазим управо
љубав. Најпре, Андрићеву
љубав према стваралаштву
уткану у саму окосницу ро-
мана и проналазак књиге
на згаришту. Затим, ту је и
његова потрага за загонет-
ним земљаком која открива
много тога у вези са самим
Андрићем, његове немире,
страсти, љубави и моралне
дилеме. И најзад, главни

лик ће, изнад свега, остати
веран својој идеји да у све-
му брани част своје земље,
што представља најискре-
нији вид патриотизма.

ЛЛИИЧЧННООССТТ:: Мислим да је
довољно рећи Милан Мла-
деновић, па да сви одмах
знају о коме је реч. Моје од-
растање је обележено њего-
вом поезијом. Намерно ис-
тичем поезију, а не музику
„Екатарине Велике”, јер je
за мене то било оно што је
стварао Милан. Сваки ње-
гов текст ме је терао на раз-
мишљање. Сећам се да смо
другарице и ја покушавале
да сваку песму схватимо на
истински начин и да нам то
некада није било лако. Ми-
лан је био је личност, баш
то. Неко ко је стварао музи-
ку и поезију из чисте љуба-
ви. А створити нешто тако
сјајно и феноменално, не-
што што траје и живи, иако
њега више нема, може само
човек који је радио оно што
је истински волео. Скро-
ман, ненаметљив, истински
песник, сјајан музичар. Не-
ка ми нико не замери, али
мислим да се после Милана
није појавио нико сличан
њему. Ипак, ето, све је љу-
бав „и боли и боли и боли и
боли, боли нас љубав”.

Љубав је све!

Вест о мајчиној смрти зати-
че писца у Будимпешти и
постаје повод за отварање
емотивне црне кутије, за
расплитање вишеслојних
прича и детективско прони-
цање у свакодневицу време-
на које више не постоји. Ова
књига садржи оно по чему је
Великић препознатљив: са-
вршен осећај за детаљ, језич-
ку прецизност, бриљантно
избрушен стил. Роман о мај-
ци постаје аутопоетичка ис-
повест, али и повест о земљи
и људима којих више нема.

Многи сматрају да је ово
до сада најбоља Великићева
књига. „Није ли свако писа-
ње подношење извештаја?
Пре свега себи. Да ли се пи-
сац увек разоткрива? Зави-
ривање у сопствену утробу
не може бити ствар књи-
жевне тактике – његова ис-
ходишта су дубље, суштин-
ске природе. Оно по чему се
’Иследник’ издваја је његов
сасвим лични тон. Самора-
зоткривање. Писац без ма-
ске. Проницање у хемијски
састав ваздуха дисаног у де-
тињству. Призивање топли-

не осмеха старих преко сто-
тину година. Филмови који
се стално репризирају. Ми-
риси. Гласови. Звукови.
Предмети. Опсесивне сли-
ке...”, написао је Небојша
Миленковић о овој књизи.

Слично њему, Горчин
Стојановић је истакао Вели-
кићев таленат. „Много људи
пише, али је мало правих
писаца, какав је Великић.
То је уживање у чистој лите-
ратури. Његова реченица
вас увек води даље, као што
је у музици чинио Хен-
дрикс”, сматра Стојановић.

„Иследник” 
Драгана Великића

ЛЕ(Т)ЊИ РАЗГОВОРИ: ЉУБОМИР РИСТАНОВИЋ, НОВИНАР И ПОЗНАВАЛАЦ ИНДИЈАНИСТИКЕ

ПОТРАГА ЗА ТАJНАМА НАРОДА КИЋЕ
Наш суграђанин Љубомир
Ристановић, новинар и прево-
дилац, био је уредник култур-
не рубрике у „Панчевцу”, ода-
кле је, 2001. године, отишао у
пензију. Завршио је књижев-
ност у Београду. На универзи-
тетима у Хавани (Куба) и Хел-
синкију (Финска) радио је као
лектор за српски језик, а пре-
давао је и на Пекиншком уни-
верзитету за стране језике у
Кини. Мање је позната његова
велика љубав према култури и
цивилизацији  Маја, Астека,
Инка, Толтека... Први је на
просторима бивше Југослави-
је превео и читаоцима пред-
ставио највреднија дела тих
древних народа. За њега кажу
да је највећи познавалац ин-
дијанистике у Србији.

Замолили смо га да нам об-
јасни шта је заправо индија-
нистика.

– Под индијанистиком се
подразумева све што се одно-
си  на цивилизацију доморо-
дачких народа Северне, Сред-
ње и Јужне Америке, који су
хиљадама година живели на
тим просторима. Били су на
високом нивоу друштвеног и
културног развоја, о чему све-
доче њихове грађевине, оста-
ци споменика, усмена и писа-
на предања и дела – каже Ри-
становић.

Пре више од пола века, као
студент књижевности, почео
је да учи шпански. У то време
на Београдском универзитету
тај језик је први предавао
прогнани републиканац из
Шпаније Хосе Борт Вела. За-
хваљујући њему Ристановић је
убрзо толико добро научио
шпански да су га сви звали
Љуба Шпанац. На Кубу је оти-
шао 1977. и тамо је две године
радио као лектор за српски је-
зик на универзитету у Хавани.

њему је. И ако постоји земља
која би могла и морала да се
назове по једном човеку, онда
је то по њему и звала би се:
острво Хосе Марти. Препева-
вао сам његове стихове и обја-
вио збирку „Обични стихови”.
То су најбоље римоване пе-
сме... – док рецитује његове
стихове, Ристановић се са се-
том сећа тих времена. У тој
збирци је и песма „Гвантана-
мера”, чија је музичка обрада
постала светски позната.

На Куби је чуо о древним
цивилизацијама Мексика и
Средње Америке. Тамо је про-
читао  „Попол Вух”  („књигу
са саветима” – драгуљ мајан-
ске културе, у којој су изложе-
не изванредне мистичке, фи-
лозофске, уметничке и дубо-
конаучне вредности).

– То је Књига већа поглава-
ра народа Киће, једно од нај-
бољих дела свих народа, свих
времена. Постојала је векови-
ма, а када су дошли Шпанци,
један учени човек из народа
Киће га је записао шпанском
латиницом, око 1554. године.
Почетком 18. века тај рукопис
долази до руку Франсиса Хи-
менеса, који га је преписао и
превео на шпански језик, а тај
оригинал се данас чува у јед-

НОВИ ХОРОР ФИЛМОВИ НА ДРУГОМ ПАФФ-у

„Поноћна језа” у поноћном термину
Нова ревијална филм-
ска селекција другог
„Панчево филм фести-
вала”, под називом
„Поноћна језа”, обухва-
та пет дугометражних
хорор филмова, који ће
бити приказивани у по-
ноћном термину у дво-
рани „Аполо”. Пројек-
ције ће се одржавати
сваке вечери током
трајања фестивала (од
2. до 6. септембра).
Улаз на све пројекције
биће бесплатан. Публи-
ка ће имати прилику да
види филмове: „По-
следњи хорор филм”
британског редитеља Џулија-
на Ричардса, „Hellions” Бруса
Мекдоналдса, са Робертом
Патриком у главној улози, ве-
нецуелански филм „Кућа на

крају времена” у режији Алек-
сандра Хидалга, „Канал” Ива-
на Каванаха и „Нахрани ђаво-
ла” редитеља Макса Перијеа.

Селектор „Поноћне језе” и

гост ПАФФ-а биће
Џулијан Ричардс,
филмски редитељ из
Велике Британије,
оснивач дистрибу-
терске куће „Jinga
Films” и двоструки
добитник награде
„Златни Мелијес” за
најбољи европски
филм фантастике (за
филмове „Darklands”
и „Последњи хорор
филм”). Након про-
јекције његовог фил-
ма „Последњи хорор
филм” биће одржан
и разговор са ауто-
ром. Поред помену-

тих филмова, Џулијан Ри-
чардс је режирао и „Летње
ожиљке” (за који је награђен
са две награде Британске
академије), „Језу”, као и до-

кументарац „Енглеска Чар-
лса Дикенса”.

Филмски програм „Панче-
во филм фестивала” саста-
вљен је од наслова сакупље-
них с разних страна света, од
документарних до играних,
експерименталних и филм-
есеја (кратког, средњег и ду-
гог метра), распоређених у
шест програмских целина.
Од тога, два програма су так-
мичарска („Светионици” и
„Рани радови”), а четири ре-
вијална („Паффорама”, „По-
ноћна језа”, „Амплитуда” и
„ГРРР! Програм”). Цео фе-
стивал су подржали Град
Панчево, Министарство кул-
туре и информисања Репу-
блике Србије и Аустријски
културни форум.

С. Ћ.

ВВИИТТЕЕЗЗ  ББЕЕЛЛЕЕ  РРУУЖЖЕЕ

Од 1982. до 1986. године

Љубомир Ристановић је,

као лектор за српски је-

зик, радио на универзите-

ту у Хелсинкију у Финској.

За допринос ширењу фин-

ске културе добио је при-

знање те земље Орден

финске беле руже и про-

глашен је витезом.

– Почео сам да читам Хосеа
Мартија. Песник, критичар,
драмски писац, новинар, фи-
лозоф, историчар, преводи-
лац... Револуционар и симбол
кубанске борбе за независност
од Шпаније. Све најлепше
што је створило то острво – у

Љубомир Ристановић – заљубљен у индијанистику



Вулканизери у понуди већ
дуже време имају услугу пу-
њења гума азотом. Шта за-
право добија возач уколико
жели да обичан ваздух за-
мени тим гасом?

За почетак, азот је лак-
ши, а самим тим и точак и
возило. Ипак, то није најве-
ћа погодност. Гуме са азо-
том боље апсорбују нерав-
нине на путу, имају стабил-
нији притисак и нижу рад-
ну температуру, а и смању-

ју потрошњу горива. Азот
не дозвољава оксидирање
фелни и труљење гуме, јер
у њој нема влаге, а један од
битнијих разлога јесте без-
бедност: при брзини од 80
километара на сат гума
има краћи пут кочења за
два до три метра. Цена ове
вулканизерске услуге изно-
си стотинак динара по точ-
ку, што заиста није скупо с
обзиром на то шта тиме до-
бијате.

Квачило представља механич-
ки склоп који је део трансми-
сије аутомобила и преноси
обртни моменат мотора на
осовине. Сви делови квачила
су покретни и имају међусоб-
ни контакт, а самим тим и свој
радни век. Најоптерећенији
део тог склопа је ламела, а ње-
на истрошеност је најчешће
узрок проблема с квачилом.

У већини случајева поред
ламеле се мењају и друга два
кључна елемента – потисна
плоча и потисни лежај. За
разлику од строго прописаног
интервала замене зупчастог
ремена, уља, филтера и дру-
гих делова на аутомобилу, за-
мена ламеле не зависи од бро-
ја пређених километара, већ
од стила вожње и типа ауто-
мобила – кажу сервисери „Ау-
торемонта Пивашевић”. Када
већ помињемо стил вожње,
ламела се највише троши при
наглом кретању, када точкови
проклизавају, у случајевима
када возач често држи ногу на
папучици квачила током во-
жње, али и када се аутомобил
на узбрдици држи у месту по-
моћу квачила.

Савет у овим случајевима је
свакако да се промене навике

у вожњи. У супротном, фрик-
циони материјал ламеле ће се
врло брзо истрошити, а тај део
ће проклизавати и неће пре-
носити сву снагу мотора на
осовине. Често и непотребно
притискање папучице квачи-
ла узрокује и кварове осталих
делова у склопу – потисне
плоче и лежаја.

Истрошеност делова, међу-
тим, не представља једини
проблем с квачилом који вас
може задесити. Ако се ламе-
ла, када склонимо ногу с пе-
дале квачила, не одвоји од за-
мајца како је фабрички пред-
виђено, вратило које улази у
мењач наставиће да се окре-
ће. Тада се може догодити да
не можете да убаците у брзи-
ну. Притом се чује каракте-
ристично крчање. Узрок томе
може бити истегнута или
прекинута сајла, али и цуре-

ње уља у цилиндру квачила.
Недостатак тог флуида се ма-
нифестује и „пропадањем”
папучице квачила када је
притиснемо.

Хидраулични водови поне-
кад попусте и у том систему се
нађе ваздух, који нема иден-
тично својство као уље, и не
може се постићи довољан при-
тисак за правилан рад. Серви-
сери „Ауторемонта Пиваше-
вић” кажу да ово нису озбиљни
кварови и да се лако санирају,
али да треба обратити пажњу
на делове, односно њихов ква-
литет, као и на начин на који
ће се они заменити.

Лоше монтиран сет квачила
ће довести возача у ситуацију
да након пређених неколико
стотина километара поново
посети сервис и опет замени
комплетан склоп, јер су дело-
ви лоше монтираног квачила
након вожње практично неу-
потребљиви.

- - - - - - -  САВЕТИ - - - - - - - 

Циљ – спречавање
оштећења коловоза

Теретњаци убудуће на
државним путевима

Поред атмосферских утицаја,
и теретни саобраћај знатно
оштећује асфалт на путевима.
Како би скратили пут или из-
бегли плаћање путарине,
многи возачи камиона кори-
сте деонице које су у ингерен-
цији Града Панчева, иако би
морали да саобраћају држав-
ним путевима, који су наме-
њени превозу тешких терета.
Као управљач путева који су у
надлежности Града, Дирекци-
ја за изградњу и уређење ће уз
помоћ нове мобилне ваге за
мерење осовинског оптереће-
ња возила контролисати те-
ретњаке који иду овим пут-
ним правцима.

Претовар честа појава
Куповину мобилне ваге је фи-
нансирао Комитет за безбед-
ност саобраћаја града Панче-
ва, а њена цена износи око
600.000 динара. Тај уређај се
састоји од две мерне плат-
форме које мере осовинско
оптерећење до 30 тона и елек-
тронског уређаја на који се
поменуте платформе прикљу-
чују. Заменик директора
Агенције за саобраћај Ранко
Марчетић каже да је при ку-
повини ваге један од технич-
ких захтева био и тај колико
уређај може да се оптерети,
јер су искуства показала да се
путевима крећу и возила која
могу бити веома оптерећена.

– У сезони вађења шећерне
репе или брања кукуруза сва-
ки други или трећи камион
који превози те пољопривред-
не производе је претоварен.
Да бисмо избегли оштећење
самог уређаја, одлучили смо
се за набавку ваге која може
да мери до 30 тона по осови-
ни. Укупна маса возила не би
смела да прелази 40 тона, јер
се превоз толико тешког тере-

- - - - - - - АКТУЕЛНО - - - - - - - 

УСКОРО КОНТРОЛА ОСОВИНСКОГ ОПТЕРЕЋЕЊА

та третира као вангабаритни.
Контролишући теретна вози-
ла том вагом, постићи ћемо
две ствари: камиони неће би-
ти претоварени у сезони када
се скидају усеви и теретна во-
зила неће користити путеве
којима управља Град као
транзитне. Кроз Панчево про-
лазе теретњаци који иду за
Београд из правца Смедерева
преко Ковина, док је друга ру-
та до Новог Сада преко Кова-
чице. Када будемо констант-
но контролисали осовинско
оптерећење, смањиће се број
теретних возила. Возачи ка-
миона су веома колегијални и
јављају једни другима где се
налази пункт за контролу. Ка-
да се буде прочуло да се на те-
риторији Панчева врши ова-
ква контрола, мислим да ће
нас заобилазити – наводи
Марчетић.

Утврдиће се максимално 
оптерећење
Саму контролу ће спроводити
Дирекција за изградњу у са-
радњи са Саобраћајном поли-
цијом и инспекцијским слу-
жбама. Помоћник директора
Дирекције Јован Станковић
каже да се теретни саобраћај
још од уласка у нашу земљу
код Суботице одвија локал-
ним путевима у Војводини,

који нису предвиђени за вели-
ка оптерећења, и на крају про-
лазе и нашим општинским
саобраћајницама, које се том
приликом оштећују.

– Наш првенствени циљ је
да контролом осовинског оп-
терећења заштитимо путеве.
Уколико смањимо број преко-
мерно оптерећених возила,
пут ће трајати дуже, а самим
тим ћемо смањити трошкове
поправке и одржавања. Вели-
ки резултат очекујемо и на
нивоу безбедности саобраћа-
ја, јер кретање теретних вози-
ла путевима који нису њима
намењени дефакто нарушава
и безбедност. Контролом по-
моћу ове ваге управљач пута,
односно Дирекција, утврдиће
тачан начин регулисања сао-
браћаја, а то је постављање
одговарајућих саобраћајних
знакова за дозвољено макси-
мално оптерећење – тврди
Станковић.

Он је додао да тачна мера
за осовинско оптерећење за-
сад није утврђена и да ће тај
пропис бити усвојен у догово-
ру с колегама из Агенције за
саобраћај.

– Знакови који обавештава-
ју о максималном дозвоље-
ном оптерећењу ускоро ће
бити постављени на деоница-
ма општинских путева, тако

AЗОТ У ТОЧКОВИМА

да ће на тај начин возачи би-
ти упозорени да појединим
деоницама општинских путе-
ва неће моћи да се крећу.
Очекујем да ће се при одре-
ђивању тих деоница водити
рачуна и о пољопривредни-
цима на овом подручју, како
се не би овим ограничењем
угрозили људи који обављају
свој посао. Ово ограничење
мора да буде за тешка терет-
на возила која пролазе или
крећу из Панчева а притом не
користе државни пут. Правац
према Ковину се најчешће
повезује преко Старчева,
Омољице и Брестовца ка
Плочици и даље ка Ковину,
уместо државним путем пре-
ко Банатског Брестовца ка
Ковину. Наша идеја је да сва
теретна возила која угрожа-
вају саобраћај и оштећују ко-
ловоз вратимо са општинског
на државни пут. Дешава се и
да теретњаци користе атарске
путеве како би скратили део-
ницу. Сви смо свесни и у ка-
квом је стању пут Панчево-
–Долово, који се такође кори-
сти за теретни саобраћај, као
и пут ка Качареву. На овим
деоницама очекујемо да ћемо
постићи неке резултате у за-
штити коловоза – закључује
помоћник директора Дирек-
ције.

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

- - - - - ГАРАЖА - - - - - 

Не треба трошити речи на
то колико је битна исправ-
ност кочница на возилу. Да
ли вам се дешава да кочни-
це цвиле, да се померила
позиција папучице кочнице
или да морате јаче да кочи-
те како бисте се зауставили?

Све наведено је показатељ
да су ваше кочнице зреле за
сервис. Шкрипање или „цви-
љење” кочница аутомобила
може се често чути на улици.
У том случају ствар је врло
јасна – потребно је промени-
ти кочионе плочице на први
такав звук. Немојте оклева-
ти, јер се може догодити да
се кочиони материјал на
плочици истроши и да оште-
тите диск, што је трошак ви-
ше. Ако осећате вибрације
при кочењу, то је знак да
треба да преконтролишете
дискове на кочионом систе-
му. Уколико се они нису
много истањили, можете их
обрадити и безбедно возити
аутомобил још неко време.

У већини ових случајева
диск је превише истањен и

обавезна је замена, а онда се
мењају и плочице. Често се
дешава и квар на кочионим
клиповима, што узрокује за-
глављивање система за ко-
чење или његово нефункци-
онисање у потпуности. То се
манифестује тако што је па-
пучица константно прити-
снута, осећа се непријатан
мирис, а точкови су врели
услед константног трења.
Може се десити да је клип
запрљан и да због тога не
ради како треба.

У сваком случају, најбоље
је одмах посетити механи-
чара и решити проблем како
не би дошло до веће штете
на возилу или угрожавања
људских живота. Напоми-
њемо да се куповина јефти-
них делова не исплати, јер
материјали од којих су ове
плочице и дискови напра-
вљени, не испуњавају стан-
дарде квалитета. Њиховом
уградњом нећете дугорочно
решити проблем, јер ћете
свакако врло брзо поново
посетити свог сервисера.

„ЦВИЉЕЊЕ” КОЧНИЦА – ВРЕМЕ

ЗА ЗАМЕНУ
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СТИЛ ВОЖЊЕ ОШТЕЋУЈЕ СЕТ КВАЧИЛА

„Ауторемонт Пивашевић”, поред нових аутомобила, потенци-
јалним купцима нуди и тест-возила из свог ауто-центра. Сви
аутомобили у понуди су редовно сервисирани по специфика-
цији фабрике, а купци имају гаранцију од дванаест месеци
или 15.000 километара на мотор. Посетите „Ауторемонт Пи-
вашевић” и погледајте:

ПОВОЉНА ТЕСТ-ВОЗИЛА

„Фијат 500Л” (пакет опреме „поп стар”) 9.500 евра

„Фијат линеа”  (пакет опреме „актив”) 8.900 евра

„Фијат добло макси карго” 5.200 евра



СУЗУКИ свифт ГТИ, 1.3
мотор перфектан, алу
фелне. 063/160-37-93.
(202506)

ЈУГО, 45 солидно стање,
1990. годиште, власник,
200 евра. 061/745-56-90.
(202517)

КАМИОНЧИЋ путар, за-
става new rival, 2004. го-
диште, сад регистрован,
4.900 евра. 064/144-27-
40. (202527)

ЏИП 4 х 4, 1999, хјундаи
галопер, 4 В, редуктор,
прва боја, сад регистро-
ван, 3.400 евра. 064/144-
27-40. (202527)

РЕНО лагуна 1.9 ДЦИ,
204. караван, фул опре-
ма, нове гуме, регистро-
ван до новембра, 2.4000
евра. 064/144-27-40.
(202527)

ПРОДАЈЕМ опел вектра
Б, 1998. годиште.
013/370-941, 063/325-
972. (202620)

ГОЛФ 2, 1.3, 1986. годи-
ште, плин, кука. 064/141-
60-40. (202621)

ЈУГО корал ин, 1.1, 2007,
атестиран плин, металик
црвен. 064/142-55-93.
(202634)

ДЕЛОВИ суза, југо, кец,
мотори, петостепени ме-
њачи, алу фелне.
064/856-60-65. (202634)

ПРОДАЈЕМ регистрован
форд сијера, бензин +
гас, атестиран, електроо-
према, власник. 063/429-
192. (202636)

БОРА, фолксваген 1.9
ТДИ, 2002, 3.500 евра,
регистрован годину дана.
063/351-221. (202654)

ПРОДАЈЕМ комби заста-
ва ривал продужен, по-
вишен, регистрован
2004. 060/028-14-80.
(202589)

ПУНТО 1.2, 2002, одли-
чан, дуго регистрован,
1.450 евра. 064/300-40-
01. (202594)

СИТРОЕН саксо 1.1,
2001, бензин, регистро-
ван до јула 2016.
064/134-85-80. (202493)

ГОЛФ 1.6 дизел, 1987. го-
диште, регистрован, 600
евра. Тел. 061/630-07-20.
(202476)

ГОЛФ 2, 1.6 дизел, 1987.
годиште, пежо 205, 1.1,
1987. годиште, атестиран
плин. 063/257-191.
(202567)

ХИТНО продајем мерце-
дес 190 евра, реатести-
ран плин, 650 евра.
061/195-48-68. (202721)

НА ПРОДАЈУ југо 60,
1989. производња, реги-
строван до 20. јула 2016.
Тел. 353-458, 061/215-
29-31. (202687)

НА ПРОДАЈУ голф 2, 1.6
Д, 1990. годиште, 5 В.
064/139-92-79. (202689)

ПРОДЈЕМ југо темпо 1.1,
у одличном стању.
060/603-19-77. (202690)

ПРОДАЈЕМ пасат Б 3,
1990. годиште, плин,
бензин и опел комбо Б,
1997. дизел. 064/149-24-
70. (202667)

МОТОР спринт принц
250, 1.400 км, 990 евра,
купљен нов, регистрован
до априла 2016. 063/734-
52-25. (202924)

ФОРД фокус дизел, 66
кв, 2000, клима, реги-
строван, караван.
065/910-35-35. (202917)

ФОРД фијеста турбо ди-
зел, 2001, регистрован,
плав, одржаван, повољ-
но. 060/010-35-35.
(202917)

ОПЕЛ агила, 2002, кли-
ма, алу фелне, металик
зелен. 062/286-031.
(202917)

ПЕЖО 206, 1.4, 2006,
клима, регистрован, ме-
талик плав, повољно.
060/010-35-35. (202917)

НА ПРОДАЈУ застава
7010, годиште 1987, 4 то-
не, цирада. 069/414-68-
24.  (202888)

СУЗУКИ балено, 1.8,
1997, седан, бензин.
064/837-26-06. (202897)

ГОЛФ 4, ТДИ, караван,
2003, као нов. 064/317-
07-51. (202900)

ФОРД, мотор урађен, го-
дина производње крај
1990, власник. Тел.
013/331-353, 064/164-
12-56. (202910)

КИЈА рио, караван, 1.3,
2003, екстра, клима,
2.100 евра, могућа заме-
на. 064/518-64-83.
(202872)

ФЛОРИДА 2005, пежо
мотор, 1.6, 850 евра.
064/240-67-56. (202816)

АСТРА Г караван, 1.8,
бензин + плин, клима,
алу фелне, 2.100 евра.
064/240-67-56. (202816)

ФОРД фијеста 1989, бен-
зин, 1.1, регистрован,
600 евра. 064/240-67-56.
(202810)

КАДЕТ суза, петора вра-
та, 1989, 1.3, атестиран
плин, регистрован годи-
ну. 064/130-36-02.
(202844)

АСТРА Ф, 1.7 дизел, крај
19692, лимузина, у екс-
тра стању. 064/130-36-
02. (202844)

ПУНТО 1.2, 2001, троја
врата, све од опрема, алу
фелне, регистрован.
064/130-36-02. (202844)

КОРСА 1.0, 2003, троја
врата, прешао 91.000,
фабричко стање, на име.
064/130-36-02. (202844)

СТИЛО 1.9 дизел, 2002,
петора врата, све од
опреме, регистрован, по-
вољно. 064/130-36-02.
(202844)

МАЕСТРАЛ 9 ДС с при-
колицом, круњач пре-
крупар оџаци, рено ша-
мад 19, 1991. 1,4 бензин,
плин. 064/123-25-78.
(202751)

АУТО-КЛИМЕ за све ти-
пове возила, сервисира-
мо и пунимо гасом диги-
талном машином. Пуње-
ње са заменом уља и УВ
бојом 2.500 динара.
„Фриготехник”, 064/122-
68-05, 013/361-361.
(202790)

ОПЕЛ зафира, 1.6, 2002,
регистрован, атестиран
метан, седам седишта.
064/071-15-42. (202794)

СУЗУКИ бургман 400,
2005, власник. 064/085-
52-38. (202794)

ГОЛФ 4, 2002, петора
врата, клима, 1.6, 16 В,
бензин. 064/426-09-75.
(202794)

СКУТЕР спајдер макс
500, 2006, нов, регистро-
ван годину дана.
064/085-52-38. (202794)

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

КУПУЈЕМ све врсте во-
зила, стање небитно.
069/203-00-44. 

КУПУЈЕМ све врсте во-
зила до 3.000 евра, ис-
плата одмах. 064/300-40-
01. (202594)

КУПУЈЕМ све врсте по-
ловних, страних и хава-
рисаних возила и прода-
јем резервне делове за
све врсте аутомобила.
Тел. 063/110-68-87.
(202690)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 80 до
700 евра. 062/193-36-05.
(202830)

КУПУЈЕМ возило у било
ком стању, од 100 до
1.000 евра. 063/165-83-
75. (202829)

КУЛТИВАТОР ИМТ 506,
точкови, фреза, прико-
лица, добро очуван.
064/194-03-87. (202808)

СТРОГИ центар, зидана
гаража металних врата,
месечно у висни 30 евра.
064/171-19-88. (202457)

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

ИЗДАЈЕМ гаражу у цен-
тру, преко пута Хотел
„Тамиш”. 064/334-03-01.
(202484)

ИЗДАЈЕМ гаражу 52 м2,
10 х 5 х 3 м. 064/022-96-
60. (202510)

ПРОДАЈЕМ монтажну
гаражу 2,45 х 4,7 м, с
кровом на две воде, цена
400 евра. Тел. 069/221-
31-17. (202650)

ПРОДАЈЕМ гаражу, Ко-
теж 1, Б. Јовановћа 133,
цена 2.500, 069/540-63-
33, 347-857. (202870)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-
дер,  ТВ – екран 70 цм и
половни делови од веш-
машина. Тел. 252-05-10,
063/703-76-07. (2021623)

ТВ ПОЛОВНИ, из увоза,
37, 54, 72, 82. 348-975,
066/348-975. (202637)

ШЉИВА за ракију, про-
дајем. Тел. 063/898-53-
08. (СМС)

ШАПУРИНЕ продајем и
прасиће. 064/172-44-10,
372-768. (202385)

ПРОДАЈЕМ две фотеље
на развлачење. 367-087,
062/769-070. (202479)

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

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

КАЗАН за ракију, ложи-
шта, табарке, дна, меша-
чи, луле. 331-586,
063/805-74-60. (202025)

ПРОДАЈЕМ веш-машине
горење и канди (горња
плоча оштећена), ис-
правне. Тел. 063/729-85-
97. (202485)
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БРИКЕТ, висококало-
рично гориво од храста,
за сва ложишта с прево-
зом. Тел. 061/296-91-67.
(и)

ПРОДАЈЕМ веш-машину
горење, очувана.
063/617-421. (202503)

СВИЊСКЕ полутке, сви-
ње, квалитетне, могућ-
ност клања, кућна доста-
ва. 065/614-74-40, 633-
250. (202501)

ПРОДАЈЕМ старинску
трпезарију, огледало,
зидни сат, витрину и два
лустера. Тел. 064/162-59-
92. (202516)

ПРОДАЈЕМ дрва, црвену
врбу, моторну тестеру
штил. 064/122-69-78.
(202533)

КУПОПРОДАЈА ремон-
тованих ТА пећи, доста-
ва, монтирање, гаранци-
ја..., 120 евра. 062/974-
14-04. (202512)

СТЕОНУ краву и краву с
телетом продајем.
063/278-630. (202574)

ПЕЋ камин амати на
продају, тучани.
064/182-45-38. (202557)

ПРОДАЈЕМ прасиће за
клање, краву и теле.
066/354-791. (202714)

ПРОДАЈЕМ металну но-
ву ограду 18 м. Тел.
064/929-02-10, Влада.
(202694)

ПРОДАЈЕМ дрвену кацу
од 300 литара, метално
корито за шурење свиња,
рем за свиње и казан за
чварке од 70 литара, изу-
зетно повољно. Тел.
064/266-84-91. (202678)

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
комбиновани фрижидер
са гаранцијом, откуп не-
исправних. 013/366-006,
063/248-734. (202681)

ПРОДАЈЕМ преостало
огревно дрво. 061/251-
07-50. (321)

ТОПЛОТНЕ пумпе
(70–300 м2), најеконо-
мичнији вид грејања, га-
ранција, одржавање.
062/118-26-81. (202611)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ 3,5
кв, регал, н. двосед, к.
фрижидер горење и дру-
ге с. ради селидбе.
065/569-42-62. (202622)

ПРОДАЈЕМ циглу вели-
ки формат, стару грађу,
бибер цреп и салонит
плоче. Жарка Зрењанина
146. 064/648-24-61.
(202624)

ПРОДАЈЕМ расхладне
витрине, исправне.
064/668-87-38. (202625)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елемен-
те, кухиња 10.000 дина-
ра. 371-568, 063/773-45-
97. (202627)

ПРОДАЈЕМ веш-маши-
ну, ТА пећ, ТВ, кауч,
елептични тренажер.
352-114. (202581)

ПРАСИЋИ, 220 динара
кг, јарићи 240. Тел.
063/185-22-74. (202596)

ПРОДАЈЕМ гаражна
клизна врата 6 х 2,40 м, и
10 букових степеника.
064/213-97-37. (202598)

ПРОДАЈЕМ: троседе, кау-
чеве, угаону гарнитуру, ре-
гале, мост + ормане, орман
трокрилни, орман двокрил-
ни, гарнитуре, мојца фоте-
ље, витрине, комоде, сто +
четири столице, сто + шест
столица, спаваћу собу ком-
плет, комплет кухињу, ком-
биновани фрижидер, фри-
жидер, замрзивач, дечја ко-
лица, телевизоре, двоседе,
ел. шпорет, ТА пећи, маши-
ну за веш, суђе, тепихе, ра-
зно. 063/107-78-66. (ф)

ФРИЖИДЕР, замрзивач,
веш-машина, суђе, шпо-
рет равна плоча, шпорет
алфа 9, трпезаријски сто
са столицама, ормани,
двосед, тросед, кауч,
брачни кревет. Тел.
063/861-82-66. (202730)

ПОКЛАЊАМ црне кучи-
ће мешанце, два месеца
старе. 013/351-073,
064/157-20-03. (202762)

ПРОДАЈЕМ: фотељу са
страницама на развлачење,
кревет гроф, комоду пуно
дрво, сто за компјутер мо-
же бити писаћи, тросед,
двосед и фотељу комплет,
комоду за телевизор, клуб
сто, алфин камин и чароб-
ну пећ, повољно. 064/167-
83-28. (202776)

КУХИЊСКИ радни део,
сто, сточић, казан тучани,
хармоника. 063/874-57-56,
064/157-97-07. (202781)

ПРОДАЈЕМ дупли гарде-
робни орман и једно-
крилни с полицама, за-
једно 5.500 динара.
060/504-30-80. (202793)

ПРОДАЈЕМ ауто-прико-
лицу и цистерну од 2.000
литара, пластичну. Тел.
064/130-28-05. (202814)

ПРОДАЈЕМ фрижидер
вертикалан, 750 литара.
063/314-877. (202922)

А Л У М И Н И Ј У М С К А
ограда и гелендери, више
модела и боја, уградња,
превоз. 063/801-84-76,
065/801-84-76. (202882)

АЛУ и ПВЦ столарија,
омарници, ролетне,
окапнице, превоз и мон-
тирање. 063/801-84-76,
065/801-84-76. (202882)

ПРОДАЈЕМ полован ор-
ман с бифеом, цене боје,
очуван. 013/371-675,
063/870-07-98. (202883)

ПРАСИЋИ на продају,
могућност клања. Мића,
064/303-28-68. (202860)

ПИЛИЋИ, прасићи, на
продају, живи и уређени,
могућност кућне доста-
ве. 065/410-97-34.
(202860)

АГРЕГАТ за струју 2 кв,
бензин, продајем. Тел.
063/893-28-65. (202850)

ПРОДАЈЕМ велику поро-
дичну гробницу на Ста-
ром православном

гробљу плаћене све да-
жбине до 2020. 062/860-
80-87. (202868)

ПРОДАЈЕМ култиватор
506, ситан превоз, мотор
+ приколица. 062/867-
11-67. (202874)

РАСПРОДАЈА половног
намештаја из увоза.
065/592-78-75. 

МЕСНАТИ прасићи и ја-
гањци, могућност клања
и печења. 064/290-50-29,
060/037-11-96. (202828)

НА ПРОДАЈУ јарићи, гу-
ске и патке. 063/859-06-
17. (202828)

ПРОДАЈЕМ две младе
козе. 063/311-281.
(202834)

ПРОДАЈЕМ две козе и
јарца, алпске расе, старо-
сти 18 месеци, може и
појединачно. 013/629-
268. (202839)

ФРИЖИДЕРИ, замрзива-
чи, веш-машине, шпоре-
ти, ауто-гуме из Немач-
ке, гаранција. 062/824-
23-21. (202841)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи од 2 до 6 кв, до-
става, монтирање, гаран-
ција, повољно. 063/182-
08-95, 335-930. (202841)

КУПУЈЕМ очуван наме-

штај покућства. 062/974-

14-04. (202512)

КУПУЈЕМ старо, ново
перје, замена за лио ја-
стуке, фротирне прекри-
ваче. 062/974-14-04.
(202512)

КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
бакар, месинг, старе сла-
вине, старе веш-машине,
фрижидере, замрзиваче,
старе каблове, акумула-
торе и остали метални
отпад. 060/521-93-40. 

КУПУЈЕМ старе веш-ма-
шине, шпорете, фрижи-
дере, бојлере, старо гво-
жђе, добро плаћам. Злат-
ко. 061/627-06-54,
064/227-68-03. (202566)

КУПУЈЕМ цистерне од
2,5 до 3 тоне, металне.
Тел. 064/657-71-25.
(202909)

КУПУЈЕМ значке, орде-
ње, медање, новац, сато-
ве, пенкала. Тел.
063/199-60-36, 064/481-
14-77, 013/313-458.
(202788)

КУПУЈЕМ белу технику,
гвожђе, бакар, месинг,
олово. 061/206-26-24.
(202846)

КУПЈЕМ старо гвожђе,
акумулаторе, фрижиде-
ре, итд., долазим на по-
зив. 061/322-04-94.
(202846)

КУПУЈЕМ веш-машине,
гвожђе, алуминијум, ба-
кар, месинг, долазим на
адресу. 064/484-13-76.
(202846)

КУПУЈЕМ перје, старин-
ски намештај, сатове,
слике, стари новац, стару
бижутерију, пошту, ста-
ро покућство. 335-930,
063/705-18-18. (202847)

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

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

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

БАНАТСКО Ново Село,
квалитетна комфорна
укњижена, помоћни
објекти, 15 ари, 40.000,
договор. 064/376-80-83.
(202737)

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

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

ПРОДАЈЕМ 37 ари вино-
града у старим виногра-
дима код Црепаје.
064/523-28-32. (201977)

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

КУЋА, дворишна, Доси-
тејева 8-а, укњижено.
061/333-31-19, 062/860-
80-94, 063/277-025.
(202025)

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

ВИКЕНДИЦА, Девојачки
бунар, сређена поред ас-
фалта, врло повољно.
063/832-50-97. (202058)

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

ПРОДАЈЕМ кућу 130 м2,
14 ари, Војловица.
063/778-48-35. (202122)

ПРОДАЈЕМ кућу, Топо-
ла, 6 ари, две стамбене
јединице. 064/006-71-00,
370-256. (202189)

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

ПЛАЦ 4 ара, 1/1, дозво-
љена изградња, ограђен,
Миса, иза „Тмушића”,
9.500 евра. 061/678-10-
10. (202326)

КУЋА, центар, 100 м2, 3
ара, сређена, код угла
Карађорђеве и Моше Пи-
јаде, 55.000 евра.
061/678-10-10. (202326)

ПАНЧЕВО, Козарачка,
екстра понуда, новоса-
грађена приземна кућа,
грађена са грађевинском
дозволом, 138 м2 бруто
површине, прелепо огра-
ђено двориште, таван
могуће претворити у до-
датних 60 м2, комплетно
завршена, без улагања,
укњижена, 1/1, одлична,
документација за  креди-
те. Асфалт, струја, вода,
канализација, три пар-
кинг места, све врх, пра-
ви рај за уживање. Одли-
чан распоред просторија,
разгледање сваког дана.
063/637-673. (202502)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ ку-
ћу 155 м2, 4,5 ари + обје-
кат у изградњи, 300 м2, у
дворишту, Д. Туцовића.
065/335-32-37. (202497)

КАРАУЛА, нова кућа, 86
м2, покривена, плац 4
ара, власник, 34.000
евра. 065/258-87-77.
(1202256)

ПРОДАЈЕМ кућу у Цре-
паји, с помоћним објек-
тима, 16 ари плац, кућа 9
х 16, цена 2.900 евра, ни-
је фиксно. 061/185-56-
64. (202258)

ПРОДАЈЕМ кућу за ру-
шење 2,3 ара, близу „Ави-
ва” и Народне баште, Пр-
вомајска, 17.500 евра.
061/293-16-73. (202529)

НА ПРОДАЈУ плац 31 ар,
викенд насеље пре Долова.
060/022-60-45. (202540)

ДЕО куће на почетку
Стрелишта, укњижено +
анекс, замена. 064/952-
19-80. (202544)

КУЋА на продају у Шу-
шари, 200 м2, са економ-
ским двориштем и пра-
тећим објектима и са два
ланца пољопривредног
земљишта. 063/829-33-
09, 062/871-89-55.
(202472)
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СЕФКЕРИН, Црепаја, уз
пут ливаде 3 ланца вечито.
062/880-99-26. (202478)

НОВА Миса, кућа 6 х 10,
три етаже, укњижено, до-
бра локација. 063/879-
51-40. (202486)

ПЛАЦ 6,57 ари, кућа 55
м2, укњижена, 1/1.
063/275-510. (202495)

ПРОДАЈЕМ плац на Ми-
си, Шарпланинска.
063/862-10-74. (202546)

ПРОДАЈЕ се кућа у Јабу-
ци, у добром стању.
064/193-17-53. (202605)

ПАНЧЕВО, центар, кућа
на 3 ара плаца, прода-
јем/мењам. 063/768-96-
43. (202551)

БАШТА 25 ари, грађе-
винска зона, бунар, шу-
па, викендица, нова Ми-
са, иза пруге. 064/178-
39-55. (202558)

ПРОДАЈЕМ кућу у Доло-
ву с разрађеном радио-
ницом за бетонску галан-
терију. 066/334-085.
(202561)

БАЊА Врујци, кућа но-
вија, сређена, асфалт,
укњижена, може замена.
064/955-51-85. (202565)

НА ПРОДАЈУ кућа за ру-
шење, Горњи град.
061/204-82-03. (202685)

ПРОДАЈЕМ кућу 55 м2,
15 ари плаца, Западна,
Караула. Тел. 064/404-
91-19. (202607)

ПРИЗЕМНА усељива ку-
ћа на продају у Глогоњу,
звати 061/154-57-32.
(202614)

МРАМОРАК, кућа, про-
дајем 15 ари, воћњак, из-
вор лековите воде.
064/311-41-94. (202631)

ПРОДАЈЕМ кућу у Гор-
њем граду. Тел. 069/737-
479. (202633)

НОВОСЕЉАНСКИ пут,
70 м, 22 ара, под воћем,
замена стан. „Гоца”,
063/899-77-00. (202638)

ПРОДАЈЕМ кућу или ме-
њам за стан и пирамат за
прање возила. 062/655-
244. (202639)

ПРОДАЈЕМ кућу с дво-
риштем и баштом у Де-
бељачи. 013/335-878.
(202641)

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

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

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

КУЋА, Баванитшански
пут, 67 м2, 13 ари, 26.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (р)

ПРОДАЈЕМ започету ку-
ћу у Старчеву, Шумице,
хитно. Тел. 060/318-05-
69. (202645)

ПРОДАЈЕМ ланац земље
у Црепаји, Јабучки атар.
060/351-03-56. (202651)

ЛЕПА квалитетна кућа,
Јабучки пут 27, канали-
зација, све укњижено.
345-534, 064/246-05-71.
(202663)

НОВА Миса, кућа 198 м2,
сређена, грејање на пе-
лет. „UnaDalli”, 064/255-
87-50. (р)

ПРОДАЈЕМ кућу с пла-
цем, Ул. Петра Кочића
23, Панчево. 064/181-82-
50, 063/881-79-92.
(202657)

ПРОДАЈЕМ нову кућу
центар Панчева, повољ-
но. 060/028-14-80.
(202589)

ПРОДАЈЕМ нову кућу у
Старчеву, близу центра,
16,5 ари плац. 060/028-
14-80. (202589)

ПЛАЦ 11 ари, Охридска,
власник, укњижен, 7.000
евра, замена за ауто.
064/300-40-01. (202594)

ПРОДАЈЕМ кућу и ауто-
перионицу на Новосе-
љанском путу, код „Дави-
да”, плац 18 х 24 м.
064/120-65-33. (202591)

ПРОДАЈЕМ кућу с пла-
цем, 14 ари, у Војловици.
Тел. 367-118.(202595)

ФРУШКА гора, викенди-
ца 85 м2, 15 ари плаца,
замена. 060/312-90-00.
(202717)

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац 4 ара, власник, 1/1, у
Скадарској, прекрупач и
круњач оџаци, цена договор.
060/442-62-34. (202715)

ЛЕГАЛИЗОВАНА кућа,
14 ари грађевинског пла-
ца, урађена конверзија,
шири центар. Тел.
064/665-89-64, 064/549-
08-78. (101695)

ТУРСКА глава, кућа за
реконструкцију, 45.000;
Миса, спратна на 7 ари,
договор. Цара Лазара на
3 ара, 42.000. „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(202697)

ГОРЊА црква, кућа за
рушење, 5 ари, 50.000.
„Кров”, 060/683-10-64,
рег. 398. (202699)

НА ПРОДАЈУ кућа, Те-
сла, гаража, подрум, ЕГ,
паркети, четворособна.
Тел. 062/164-93-21.
(202710)

ДОЊИ град, кућа 4,66
ари, 25.000. 063/836-23-
83. (202806)

ХИТНО, Мраморак, до-
бра, 191 м2, 16 ари,
16.000. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901.
(202723)

БАВАНИШТЕ, центар,
139 м2, 6,72 ара, плин,
18.000. „Мустанг”,
062/226-901. (202723)

ДЕБЕЉАЧА, новија тро-
собна, паркети, грејање,
120 м2, 22.000. „Му-
станг”,  062/226-901.
(202723)

ХИТНО продајем њиву
треће класе у Војловач-
ком риту, 28,5 ари.
064/988-99-10, 013/346-
845. (202724)

КУЋА 180 м2, Змај Јови-
на 8, пешачка зона, ком-
плетно сређена са избе-
тонираним двориштем
од 70 м2, 100.000 евра.
060/034-31-11. (202733)

СЕЛЕУШ, Иланџа, До-
брица, Банатско Ново
Село, 5.000–14.000.
064/376-80-83. (202737)

КУЋА, Котеж 1, 80 м2, са
станом у дворишту, 40
м2, без посредника.
064/867-07-74. (202739)

ПРОДАЈЕМ кућу, Мак-
сима Горког, 200 м2, 3,8
ари. 063/301-360.
(202741)

ПОВОЉНО, кућа у из-
градњи, стављена под
кров, 425 м2, сутерен +
приземље + спрат, плац 8
ари, без посредника.
065/811-31-92. (202752)

НА ПРОДАЈУ кућа у
Старчеву, близу центра.
063/706-50-05. (202753)

КУЋА, 220 м2, Миса, бли-
зу вртића, могућ дого-
вор. 064/577-65-61.
(202761)

ПРОДАЈЕМ плац на Ба-
ваништанском путу, 9,5
ари, код старог бувљака.
063/729-06-92. (202766)

КУЋУ у Скадарској про-
дајем/мењам за стан на
Стрелишту. 063/700-91-
98. (202769)

КУЋА код старе „Утве”,
70 м2, монтажна, сређе-
на, 30.000. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(202770)

ПРОДАЈЕМ кућу, центар
града, вреди погледати.
063/756-06-04. (202791)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
114 ари, до пута, 33 ши-
рина. 063/386-23-83.
(202806)

КАРАЂОРЂЕВА, 130 м2,
квалитетна, ЕГ, 4,5 ари,
продаја/замена, 75.000.
064/376-80-83. (202737)

ПРОДАЈЕМ кућу у ши-
рем центру града или за-
мена за стан. 063/777-
27-08, 013/355-575.
(202809)

ПРОДАЈЕМ кућу, цен-
тар, 82 м2, 5 ари. Тел.
063/759-97-07. (202887)

КУЋА, 100 м2, код бувља-
ка, Светог Саве, 27.000
евра, укњижена.
061/664-39-26. (202913)

ПЛАЦ, Караула, код бу-
вљака, 10 ари, 18.000
евра и 15 ари, 25.000
евра. 061/664-39-26.
(202913)

КУЋУ продајем, угао Д.
Туцовића и Т. Рајића,
ибердек с три конца. 665-
86-25. (202914)

ТОПОЛА, самостална
сређена, веће квадрату-
ре, 28.000, договор.
064/376-80-83. (202862)

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац, 7 ари, шири цен-
тар, струја, вода, канали-
зација до плаца, 18.000,
договор. 063/880-00-63.
(202883)

ВОЈЛОВИЦА, кућа, 17
ари, 15.000. „Гоца”,
063/899-77-00. Хитно.
(202886)

ПРОДАЈЕМ кућу у цен-
тру. 063/776-16-77.
(202884)

ПРОДАЈЕМ 33 ара на
старом Црепајском путу,
7,5 ари на Јабучком путу.
063/122-07-49. (202876)

ДВОРИШНА кућа, шири
центар, 96 м2, 2 ара пла-
ца, помоћни објекти,
28.000 евра. 064/511-60-
96. (202845)

ПРОДАЈЕМ три фртаља
првокласне земље, 44
ара, близу асфалта, по-
вољно. 061/288-52-67.
(202833)

ПРОДАЈЕМ кућу у Вој-
ловици, 14 ари плаца, ле-
по сређена. 063/311-281.
(202834)

КУПУЈЕМ кућу са двори-
штем у Панчеву, до
20.000 евра. 064/419-87-
44. (202702)
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У САМАЧКОМ продајем
гарсоњеру + код болнице
гарсоњеру, помоћне
објекте. 065/353-07-57.
(201552)

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

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

ТЕСЛА, 45 + 35, укњи-
жен, 1,5, II/IX, без лиф-
та, ТА, сређен, продајем
за купце, без провизије.
064/617-53-66 (201979)

СТРЕЛИШТЕ, стан 43 м2,
ВП, ЦГ, тераса + подрум.
064/066-78-43. (202101)

ДВОСОБАН, адаптиран у
трособан, Котеж 1, ПВЦ
столарија, ЦГ, II, укњи-
жен. 063/246-613.
(202129)

ПРОДАЈЕМ дуплекс 37
м2 + 17 м2 пословног про-
стора, 36.000 евра.
064/186-50-87. (202175)

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

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

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

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан на Котежу 2, код
„Симпа”, приземље.
062/311-955. (202505)

ПРОДАЈЕМ стан у Војво-
ђанском булевару 18,
16.500 евра. 060/444-80-
89. (202507)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
нов стан од 86 м2. Тел.
064/267-71-74. (202521)

ПРОДАЈЕМ стан, центар
Стрелишта, уређен, ма-
њи двособан. Власник,
хитно. 060/331-08-01. 

П Р О Д А Ј Е М / М Е Њ А М
трособан, Тесла, ЦГ, за
кућу, доплата. 064/867-
48-48. (202541)

ХИТНО, Содара, двосо-
бан стан, цена по догово-
ру, 1/1, 56 м2, власник.
Тел. 013/344-388,
060/071-59-64. (202549)

МЕЊАМ двособан стан,
Тесла, власништво, 52
квадрата, за локал, при-
земље, у ширем центру
Панчева, уз доплату вла-
снику стана. 061/132-11-
18. (202555)

КОТЕЖ 2, двособан, 51
м2, приземље, укњижен,
одмах усељив. 063/166-
43-48. (202554)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
двоипособан стан, Котеж
2, Кикиндска. 064/856-
60-58. (202560)

ПРОДАЈЕМ одличан тро-
собан, 70 м2, + три тера-
се, Стрелиште и двосо-
бан 50 м2, Котеж 1, вла-
сник. 064/323-91-93.
(202559)

СОДАРА, двособан стан,
64 м2, II спрат, ЦГ, цена
600 евра/квадрат.
064/565-11-36. (202419)

ПРОДАЈЕМ стан у Коло-
нији, Иве Курјачког, ка-
нализација, градски
плин. 064/414-25-17.
(202571)

ПОВОЉНО продајем јед-
нособан дворишни стан у
Горњем граду, власник,
договор. 064/665-86-51,
062/825-26-09. (202718)

КОПАОНИК, станови си-
ва фаза или кључ у руке,
замена. 060/312-90-00.
(202712)

АКО намеравате да ку-
пите, продате или укњи-
жите своју некретнину
дођите у агенцију „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(202697)

КОД Стоматолошког фа-
култета једнособан, 40
м2, I, сређен, 18.000; Пе-
пељаре, двоипособан, II,
27.500, близу центра дво-
ришни, 14.000. „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(202697)

СОДАРА, 40 м2, III, ТА,
22.500, војне, двоипосо-
бан, договор; Тесла дво-
собан, I, 27.500. „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(202697)

СОДАРА, трособан, II,
ЦГ, 38.000; трособан, I,
TA, 42.000, двособан, VI,
ЦГ, 28.000. „Лајф”, 317-
634, 061/662-91-48.
(202697)

ЦЕНТАР, салонски, 86
м2, 44.000 и 114 м2,
67.000; Котеж 1, двосо-
бан, IV, ЦГ, без лифта,
32.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (202697)

РОБНА кућа, двоипосо-
бан, 63 м2, V, 43.000.
„Кров”, 060/683-10-64,
рег. 398. (202699)

СТРОГИ центар, двосо-
бан, 52 м2, III, ЦГ, ренво-
иран, 40.000. „Кров”,
060/683-10-64, рег. 398.
(202699)

КОТЕЖ 2, једнособан, 37
м2, III, 24.000. „Кров”,
060/683-10-64, рег. 398.
(202699)

КОТЕЖ 2, прелеп двосо-
бан, 52 м2, I, реновиран,
36.000. „Кров”, 060/683-
10-64, рег. 398. (202699)

СТАН, 78 м2, са два мо-
кра чвора, на продају,
могућа је и гаража. Стан
је очуван и вреди видети,
на Стрелишту. Тел.
064/340-26-43. (20704)

СОДАРА, двоипособан,
двостран, 60 м2, II,
35.000. „Медиа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(202674)

ДВОСОБНИ, Стрелиште,
56 м2, 30.000; Тесла,
29.000, Котеж, 31.500.
„Кров”, 060/683-10-64,
рег. 398. (202699)

ЦЕНТАР, једнособан, 24
м2, 18.000; двособан, 56
м2, 29.000. „Кров”,
060/683-10-64, рег. 398.
(202699)

ЈЕДНОСОБНИ, Миса, 30
м2, 16.500, Тесла 36,
22.000, Стрелиште,
18.000. „Кров”, 060/683-
10-64, рег. 398. (202699)

ПРОДАЈЕМ трособан
комфоран стан у строгом
центру Панчева. Тел.
064/954-68-01. (202676)

КОТЕЖ 1, продајем дво-
собан стан, 47 м2, Ново-
садска 6/10, без посред-
ника. 318-717. (202604)

ПРОДАЈЕМ у центру
двособан стан, ВП, без
грејања. 064/279-59-98,
013/252-00-83. (202606)

ПРОДАЈЕМ троипособан
стан, Котеж 2, 82 м2, IV
спрат, замена/мањи.
064/317-07-35, 013/401-
430. (202619)

ПРОДАЈЕМ стан, 75 м2,
са двориштем, 1/1, дого-
вор. Тел. 061/721-12-56.
(202629)

КОТЕЖ 1, 60 м2, двоипо-
собан, 31.000, 60 м2 дво-
собан 35.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (202633)

СОДАРА, мањи двосо-
бан, 46 м2, леп, 23.500.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(202633)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 м2, I, TA, 24.500. „Го-
ца”, 063/899-77-00.
(202633)

ТЕСЛА, 40 м2, једноипо-
собан, 24.500, 45 м2, дво-
собан, 25.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (202633)

ЦЕНТАР, 90 м2, IV, ТА,
44.000, 64 м2, двоипосо-
бан, 42.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (202633)

КОТЕЖ 2, 50 м2, једнои-
пособан, 25.000, 85 м2

троипособан, 55.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(202633)

НОВ СТАН, 65 м2, и гара-
жа, Таковска. 063/342-
220, 063/701-19-77.
(202640)

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

ТИП СТАНКО, једнособан,
I, тераса, сређен, 22.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-50,
рег. бр. 188. 

ТЕСЛА, једноипособан,
40 м2, VI, ЦГ, 23.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-
50, рег. бр. 188. 

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

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

КОТЕЖ 2, дуплекс, 86 м2,
ЦГ, сређен, 45.000. „Una-
Dalli”, 064/255-87-50,
рег. бр. 188. 

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

ЦЕНТАР, мањи двосо-
бан, ЕТ, договор. „Una-
Dalli”, 064/255-87-50,
рег. бр. 188. 

ПРОДАЈЕМ стан, двосо-
бан, Котеж 2, 64 м2, ЦГ,
II спрат, 40.000. 063/857-
77-21. (202654)

ПРОДАЈЕМ станове код
„Авива”, 57 и 115 м2, ре-
новирани, власник. Тел.
063/109-78-88. (202659)

ТЕСЛА, двоипособан,
тространо оријентисан,
одмах усељив. „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(202663)

ТРОИПОСОБАН, I спрат,
Коктеж 2, гипсани радо-
ви, гаража, намештај.
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (202663)

КОТЕЖ 2, троипособан
стан 84 м2, VI спрат, про-
дајем/мењам за мањи.
065/398-98-99. (202664)

ПРОДАЈЕМ стан на Ко-
тежу 2, 47 м2, повољно,
договор. 063/844-39-44.
(202579)

ТРОСОБАН стан, Котеж
2, продајем/мењам за
мањи стан, кућу.
063/771-15-68. (202587)

СОДАРА, 46 м2, ЦГ, VI
повољно. 061/321-92-28.
(202806)

СТРОГИ центар, двосо-
бан, 62 м2, ЦГ, VIII, тера-
са, 40.000. „Мустанг”,
062/226-901. (202723)

ТЕСЛА, двособан, II, 50
м2, ТА, тераса, 25.000.
„Мустанг”, 062/226-901.
(202723)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
71 м2, II, леп, ЦГ, 34.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (202723)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 м2, I, ТА, 24.000. „Му-
станг”, 331-341, 062/226-
901. (202723)

СТРЕЛИШТЕ, перфектан
двоипособан, I, ЦГ, 57 м2,
35.000. „Мустанг”,
062/226-901. (202723)

СОДАРА, 67 м2, двосо-
бан, ЦГ, два мокра чвора,
X, 31.000. „Мустанг”,
331-341, 062/226-901.
(202723)

КОТЕЖ 1, гарсоњера, 25
м2, I, ЦГ, 15.000. „Му-
станг”, 062/226-901.
(202723)

МИСА, леп дуплекс, дво-
ипособан, тераса, II, 58
м2, 21.000. „Мустанг”,
062/226-901. (202723)

ПРОДАЈЕМ двособан,
ВП, прелеп, у центру.
065/550-82-40. (202725)

ПРОДАЈЕМ прелеп стан
и кућу на Тесли, хитно.
065/550-82-40. (202725)

СТРЕЛИШТЕ, једноипо-
собан, нов, ПВЦ столари-
ја, грејање на струју, це-
на по договору. 065/822-
48-22. (207228)

ТЕСЛА, двоипособан, 60
м2, ЦГ, нов, ПВЦ стола-
рија. 065/822-48-22.
(207228)

ТЕСЛА, станови у изград-
њи, разних структура,
екстра сређени. 065/822-
48-22. (207228)

ЦЕНТАР, нов 240 м2, са
гаражом, шестособан, ЦГ,
климатизован, комплет-
но опремљен, усељив.
065/822-48-22. (207228)

ТЕСЛА, 2,5, 63 м2, терасе,
ЦГ, VI/X, 600 евра/ква-
драт. 064/376-80-83.
(101731)

КОТЕЖ 2, 3,5, 85 м2, V,
53.000, може замена, до-
говор. 064/376-80-83.
(202737)

МИСА, продајем поткро-
вље, са свим прикључци-
ма, 100 м2. 065/333-55-
25. (202764)

ТЕСЛА, 30 м2, сређен јед-
нособан, VII, ЦГ, 20.000,
договор. „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(202770)

СОДАРА, 54 м2, сређен
двособан, I, ЦГ, 34.000,
договор. „Олимп”, 351-
061, 064/234-36-01.
(202770)

ШИРИ центар, 52 м2,
двособан, ВП, ТА, 26.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (202770)

ТЕСЛА, 47 м2, двособан,
уредан, III, ТА, 24.000.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (202770)

ШИРИ центар, 57 м2,
двособан, комплет рено-
виран, II, ТА, нова кухи-
ња, плакари, 45.000, до-
говор. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (202770)

НОВА Миса, 40 м2, II,
ТА, једнособан, 20.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (202770) 

СТРЕЛИШЕ, 61 м2, вели-
ки двособан, сређен,
ПВЦ, четврти, ЦГ,
34.000. „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(202770)

КОТЕЖ 2, 42 м2, једносо-
бан, усељив, III, ЦГ,
25.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (202770)

СТРЕЛИШТЕ, 56 м2, I,
двособан, ЦГ, 30.000, до-
говор. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (202770)

МАРГИТА, нови двоипо-
собни станови, ВПР, I, 55
м2, гас. „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(202779)

ТЕСЛА, двособан, 54 м2,
III, ТА, две терасе,
29.500. „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(202779)

КОТЕЖ 1, двособан, III,
59 м2, ЦГ, 32.000. „Пре-
миер”, 352-489, 063/800-
44-30. (202779)

НОВА Миса, трособан, I,
одличан, 72 м2, ЦГ,
36.000. „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(202779)

КОТЕЖ 1,ВПР, 57, ЦГ,
велика тераса, укњижен,
п р о д а ј е м / м е њ а м .
064/266-25-80. (202780)

ТЕСЛА, двособан, први
спрат, без грејања, 50 м2,
власник. 064/140-70-87.
(202784)

ЦЕНТАР, једнособан, 32,
ЕГ, 22.500, улично, 32,
11.000. „Јанковић”, 348-
025. (202785)

КОТЕЖ 1, двособан, 59,
31.000; Котеж 2, двосо-
бан, 59, 29.000. „Јанко-
вић”, 348-025. (202785)

СТРЕЛИШТЕ, двоипосо-
бан, 55, 32.000, двособан,
55, 27.000, једнособан,
40, 19.000. „Јанковић”,
348-025. (202785)

П Р О Д А Ј Е М / М Е Њ А М
стан, 53 м2, мањи уз до-
плату, на Содари.
064/075-97-46. (202787)

МЕЊАМ два стана за ку-
ћу. 060/132-00-85.
(2027829

СТАН на продају, могућ
договор. 064/130-27-34.
(202797)

ХИТНО, Содара, 57 м2,
ЦГ, IV, први власник.
063/836-23-83. (202806)

КЕЈ, војне зграде, двои-
пособан, ВП, ЦГ, 61 м2,
32.000. „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(202898)

58 м2, трособан, II спрат,
шири центар, гас, 41.000
евра. Власник. 064/163-
57-57. (202900)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, 36 м2, на Тесли.
062/960-82-46. 

СТАН, 64 м2, Карађорђе-
ва 2-е, IV спрат, лифт,
ЦГ, укњижен, двостран,
власник. 061/152-51-77.
(202907)

МЕЊАМ три стана у цен-
тру Панечва за Тиват.
061/147-00-41. (202854)

ТЕСЛА, 74 м2, трособан,
ренoвиран, II, ЦГ. „Го-
ца”, 063/899-77-00, дого-
вор. 

КОЕЖ 2, 115 м2, четворо-
собан, 55.000, договор.
„Гоца”, 063/899-77-00. 

ГАРСОЊЕРА, 24 + 2, те-
раса, ЦГ, осми спрат,
власник, функционалан,
21.000, договор. 062/849-
16-52. (202856)

ПРОДАЈЕМ нов стан, 52
м2, 15.000 евра. 062/160-
94-76. (202845)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, 26 м2, Содара, цена
18.000 евра. Тел.
066/908-60-49. (202825)

НОВОГРАДЊА, прода-
јем, једноипособан и че-
творособан стан, повољ-
но. 063/187-48-96.
(202915)

ЦЕНТАР, двособан, ком-
форан стан, лифт, греја-
ње, новија зграда, вла-
сник. 063/690-269.
(202916)

СТАН на продају, Сода-
ра, двособан, 64 м2,
кмфоран. 063/314-877.
(202922)

ХИТНО, Стрелиште, дво-
собан, 52, 23.000, центар
до улице, 29, 15.000.
063/744-28-66, „Милка
М”. (202923)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rsЧетвртак, 13 август 2015.18

СТАНОВИ 

ПОНУДА 



ХИТНО, Омољица, 52 +
48, 4,67, 16.500, Миса,
ПР + ПК, двориште,
34.000. 063/744-28-66,
„Милка М”. (202923)

СТРЕЛИШТЕ, III, 66
лукс, 34.000; Стрелиште,
58, 6,15, рушење, 25.000.
063/744-28-66, „Милка
М”. (202923)

ПРОДАЈЕМ стан од 60
м2, близу школе, обдани-
шта, Стрелиште, хитно,
договор. Тел. 064/992-
62-07. (и)

АГЕНЦИЈА „Дива” купу-
је стан без грејања, у
згради. 345-534,
064/246-05-71. (202663)

ЖЕЛИТЕ да купите, про-
дате кућу, стан, плац.
Агенција „Милка М”,
063/744-28-66. (202923)

КУПУЈЕМО једнособан и
трособан стан, центар.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (202779)

ИЗДАЈЕМ у Панчеву
спрат куће, земљу уз ку-
ћу, заједно или поједи-
начно, договор. Тел.
062/818-87-41. (СМС)

ИЗДАЈЕМ стан 56 м2,
Стрелиште, празан, ком-
плет, реновиран, 120
евра. 060/317-17-10.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
у кући, ТА, ненамештен,
центар Стрелишта, 80
евра. 063/819-07-30.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ веома добар
намештен, једнособан
стан, у центру. 063/721-
41-21. (СМС)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Тесли.
064/252-16-40. (СМС)

ИЗДАЈЕМ стан на Стре-
лишту. Тел. 060/034-13-
61. (202477)

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

НАМЕШТЕН двоипосо-
бан стан, Котеж 1, СББ,
ЦГ, телефон, клима.
065/372-12-82. (202007)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан. 069/543-17-51.
(202234)

ИЗДАЈЕМ повољно стан
у кући, ЦГ, Стрелиште,
може ученицима.
013/361-872, 063/219-
532. (202239)

ГАРСОЊЕРА, намеште-
на, ТА, кабловска, интер-
нет, код Спортског, мали
трошкови. 064/134-06-
16. (202302)

ИЗДАЈЕМ собу с употре-
бом кухиње и купатила.
Тел. 341-174. (202478)

ИЗДАЈЕМ мањи двособан
46 м2, комплетно наме-
штен, центар, повољно.
064/440-56-05. (202480)

ИЗДАЈЕМ трособан стан
у центру, преко пута хо-
тела „Тамиш”, са гара-
жом или без. 064/334-03-
01. (202484)

ОД 1. септембра издајем
двособан намештен стан,
на Стрелишту. 060/654-
22-22, 347-817. (202489)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
комфоран стан на Стре-
лишту. 313-583, 063/185-
63-60. (202494)

ИЗДАЈЕМ празан једно-
собан стан на Стрели-
шту. 063/729-07-74.
(202498)

ИЗДАЈЕМ собу с употре-
бом кухиње и купатила.
321-408. (202500)

ИЗДАЈЕМ једнособан,
ненамештен стан, ЦГ,
Котеж 2, договор.
063/740-79-19, 063/884-
72-61. (202513)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Содари, Дунавска 6.
362-094, 060/144-85-80.
(202504)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан у центру, ученици,
студенти, самци.
063/617-421. (202503)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
дворишту, на Дорћолу,
Београд. Контакт
064/417-68-77. (202498)

СТАН издајем намештен,
близу аутобуске, грејање,
интернет, телефон.
061/271-85-40, 064/134-
06-10. (202509)

ИЗДАЈЕМ двособан по-
лунамештен стан, ЦГ,
клима, Котеж 1. 063/884-
72-61, 100 евра. (202513)

ИЗДАЈЕМ намештену со-
бу са грејањем, Содара,
за ученике и студенте.
064/439-40-89. (202520)

ДВОСОБАН, центар, на-
мештен, ТА пећ, гас, у
прелепом дворишту.
064/313-89-72. (202522)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-
собан стан, Котеж 1, пр-
ви спрат, 57 м2. 063/219-
450. (202534)

ИЗДАЈЕМ стан у центру,
40 м2, намештен, 120
евра. 064/125-23-22,
062/863-76-72. (202552)

ИЗДАЈЕМ повољно дво-
собан намештен стан,
Котеж 1, Булевар.
064/856-60-58. (202560)

ДВОСОБАН стан за изда-
вање. 064/145-47-48,
061/175-00-15, 063/897-
21-73. (202554)

ИЗДАЈЕМ празан једно-
собан стан на Содари, ЦГ.
064/252-50-03. (202562)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
нов, намештен, зграда,
Миса, школа „Свети Са-
ва”. 063/874-71-12.
(202573)

ИЗДАЈЕМ комфоран јед-
нособан, ненамештен
стан, Котеж 1, Војвођан-
ски булевар. 063/362-
370. (202603)

ИЗДАЈЕМ трособан по-
лунамештен стан на Ко-
тежу 2. 013/321-897,
060/032-18-97. (202609)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, Котеж 2, 062/246-
906. (202613)

ИЗДАЈЕМ кућу, Светог
Саве 67. 064/668-87-38.
(202625)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан. 066/036-
008. (202630)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на
Котежу 2, намештену.
063/224-528. (202632)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-
собан стан, шири центар.
064/489-65-50. (202642)

ИЗДАЈЕМ трособан стан
у центру. 063/708-13-05.
(202643)

ИЗДАЈЕМ празан двосо-
бан стан на Стрелишту,
изнад Поштанске штеди-
онице, кабловска, интер-
нет. Тел. 064/124-48-15.
(202644)

ИЗДАЈЕМ повољно јед-
нособан стан, II, ЦГ, Те-
сла, код „Авива”.
0 1 3 / 2 5 1 - 3 4 - 2 4 .
(1202652)

ОДРЖАВАЛА бих кућу,
стан, за бесплатно стано-
вање уз плаћање рачуна.
063/777-98-34. (202653)

ИЗДАЈЕМ нов намештен
стан у Кутковој згради,
са гаражом. 062/207-004.
(202655)

ИЗДАЈЕМ стан, Стрели-
ште, центар, 40 м2, пра-
зан, на дужи период. Тел.
062/823-91-12. (202666)

ТРОИПОСОБАН, комфо-
ран стан у стамбеној
згради, Котеж 2, усељив.
013/233-39-70, 064/242-
20-25. (202602)

ИЗДАЈЕМ стан на Стре-
лишту, 55 м2. 060/551-
17-20. (202578)

ИЗДАЈЕМ ученици наме-
штену собу, кабловска,
купатило одвојено, цен-
тар, Његошева. 060/027-
10-46. (202580)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Содари, празан.
063/354-208. (202584)

ИЗДАЈЕМ кућу у Качаре-
ву, плац 11 ари, на дужи
период. 064/186-97-56.
(202594)

ИЗДАЈЕМ једнособан, 35
м2, ненамештен стан,
Маргита, Матије Гупца.
060/370-03-37. (202590)

ИЗДАЈЕМ двособан ком-
форан намештен стан у
строгом центру,с погле-
дом на реку. 064/545-02-
66. (202597)

ИЗДАЈЕМ дворишни
стан. 060/032-27-09.
(202601)

ИЗДАЈЕМ стан, Михајла
Пупина 28, Маргита.
064/155-97-61. (202671)

ИЗДАЈЕМ празан једно-
собан стан, ЦГ, Стрели-
ште. 063/193-63-98.
(202675)

ИЗДАЈЕМ два дворишна
комфорна једнособна на-
мештена стана, Стрели-
ште. Тел. 362-406,
064/218-83-45. (2026779

ИЗДАЈЕМ двособан не-
намештен стан на Стре-
лишту, цена 80 евра. Тел.
064/206-80-08. (202679)

ИЗДАЈЕ се намештена
гарсоњера у Самачком.
062/825-83-22. (202683)

ИЗДАЈЕМ намештен јед-
нособан стан, Стрели-
ште, депозит. 064/131-
44-67. (202686)

ИЗДАЈЕМ намештен јед-
ноипособан, Котеж 2,
ЦГ, приземље, тераса, на
дуже. 061/195-19-10.
(202668)

ИЗДАЈЕМ собе самцима,
ученицима, Котеж 2.
0 6 1 / 3 6 2 - 6 2 - 8 6 .
(1202688)

СТАН издавање, Котеж 1,
ЦГ, клима, намештен и
Стрелиште, ненамештен.
066/494-900, 064/137-
63-19. (202716)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
55 м2, на Содари, пред-
ност студентима, интер-
нет, кабловска, ЦГ, оба-
везан депозит. 065/451-
29-15, Стефан. (202719)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на
Котежу 2, клима, СББ,
интернет. 065/331-27-28,
065/377-15-67. (202722)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан на Котежу
2, одмах усељив, 80 евра.
060/144-84-45. (202705)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
двоипособан стан, Мак-
сима Горког, Пепељари-
не зграде, грејање ТА.
064/665-89-64. (202695)

ДВОИПОСОБАН стан
мале квадратуре, нена-
мештен, ЦГ, клима, изда-
јем. 063/738-40-63. 

ГАРСОЊЕРА, већа, на-
мештена, грејање, ка-
бловска, интернет, близу
центра. 060/555-85-62.
(202818)

ИЗДАЈЕМ и продајем
стан на Стрелишту, дво-
собан, са грејањем. 251-
41-52, 069/514-15-22,
062/514-159. (202819)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на дужи период. Могу и
ученице. Тел. 065/643-
69-11. (202822)

ЈЕДНОСОБАН намештен
стан, ЦГ, четврти спрат,
Стрелиште, звати после
17 сати. 064/388-38-57.
(202832)

ИЗДАЈЕМ стан, Војлови-
ца, Братства–јединства
бр. 116. Тел. 013/367-
316. (202837)

УЧЕНИЦИ, студентки-
њи, самици, соба за изда-
вање, Стрелиште. Тел.
063/898-07-39. (202837)

ИЗДАЈЕМ стан на новој
Миси. 063/875-60-34.
(202835)

НАМЕШТЕН стан, 27 м2,
центар, погодан за сам-
це, студенте, ученике.
063/831-48-74. (202843)

ИЗДАЈЕМ празан тросо-
бан стан у новој кући.
064/130-36-02. (202844)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан у кући код Стомато-
лошког факултета.
060/367-27-50, 064/807-
57-01. (202848)

ИЗДАЈЕМ кућу у Старче-
ву, Шумице. 063/301-
656, 013/353-573.
(202812)

НАМЕШТЕНА соба код
Дома Војске, с употре-
бом кухиње и купатила,
интернет и кабловска.
Тел. 069/672-330.
(202811)

ТРАЖИМ кућу за стано-
вање на дуже. 061/228-
71-01. (202724)

ИЗДАЈЕМ нов двособан
стан на Миси, повољно.
Тел. 063/873-72-62.
(202727)

ТРОСОБАН, строги цен-
тар, II спрат, телефон,
клима, грејање етажно,
нов. 064/280-60-53.
(202729)

ИЗДАЈЕМ повољно јед-
ноипособан полунаме-
штен стан на Котежу 2.
064/180-24-67. (202745)

ДВОСОБАН дворишни,
52 м2, Жарка Зрењанина,
ненамештен, одличан.
064/157-56-96, 060/355-
28-80. (202754)

ИЗДАЈЕМ стан, гарсоње-
ру, зграда, први спрат,
близу Спортског центра.
064/436-85-26. (202758)

ИЗДАЈЕМ празну гарсо-
њеру на Котежу 1, згра-
да, ЦГ. 064/610-52-38.
(202757)

ГАРСОЊЕРИЦУ наме-
штену, центар, самици са
свим трошковима, 100
евра месечно. 065/520-
53-00. (202763)

ИЗДАЈЕМ двособан по-
лунамештен стан на
Стрелишту. Тел.
063/843-39-70. (202775)

ИЗДАЈЕМ трособан пра-
зан дворишни стан че-
творочланој породици.
064/224-12-60. (202778)

ИЗДАЈЕМ намештену со-
бу самцу.013/320-847.
(202803)

СОДАРА, макси, наме-
штен, ЦГ, 58, реновиран,
депозит обавезан.
061/147-00-99. (202854)

ДВОИПОСОБАН стан,
III спрат, ЦГ, Содара, од
1. септембра. 063/248-
729. (202863)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Тесли, ЦГ, кабловска.
Тел. 063/261-732.
(202875)

ИЗДАЈЕМ двособан не-
намештен, реновиран,
климатизован  стан на
Стрелишту. 064/561-89-
74. (202880)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
намештен, одмах усељив.
063/854-90-85. (120288)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ двосо-
бан ненамештен комфо-
ран стан. 066/209-400.
(202885)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан на старој
Миси. 064/317-07-51.
(202900)

ИЗДАЈЕМ трособан не-
намештен стан на првом
спрату, Котеж 2. Тел.
062/213-487. (202904)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Котежу 1.
063/114-17-27. (202903)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, Котеж 1, први
спрат, централно греја-
ње. 061/697-68-68.
(202920)

ЦЕНТАР, двособан, 55
м2, парно грејање, теле-
фон, клима, ненаме-
штен. 069/606-630.
(4622)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
68 м2, Котеж 2, Војвођан-
ски булевар, цена дого-
вор. 063/750-41-26. (и)

ИЗДАЈЕМ локал 18 м2, у
центру Панчева, Браће
Јовановић, близу „Мак-
сија”. Тел. 069/332-04-
00. (201584)

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

РАДИОНИЦУ нову про-
дајем, 84 м2, М. Пијаде
улица. 064/255-87-37.
(202465)

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

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

ИЗДАЈЕМ локал 23 м2,
грејање, телефон, Л. Тол-
стоја, близу пијаце. 333-
058. (и)

ИЗДАЈЕМ локал 20 м2,
велики излог, одлична
локација, код „Матијеви-
ћа” и Зелене пијаце.
063/617-421. (202503)

ПРОДАЈЕМ локале у
центру Стрелишта, од 39
и 81 м2. Тел. 064/267-71-
74. (202521)

ИЗДАЈЕМ локал у Тр-
жном центру „Трубач”,
на првом спрату.
064/370-79-47. (202550)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ по-
словни простор, 52 м2, у
Његошевој. 061/362-62-
86. (202569)

ИЗДАЈЕМ локал, Нема-
њина 8, 45 м2, поткровље,
погодно за вантрговачке
делатности, може и за
становање. тел. 063/233-
558. (202701)

ПОТРЕБАН мањи мага-
цински простор, гаража,
у ширем центру града.
060/645-91-43. (202711)

ИЗДАЈЕМ локал у цен-
тру. 063/725-71-70.
(202672)

ИЗДАЈЕМ локал 40 м2.
060/707-44-04. (202673)

ПОВОЉНО продајем ки-
оск на главној Аутобу-
ској станици. 061/156-
26-00. (1202680)

ИЗДАЈЕМ локал код Зе-
лене пијаце, близу три
школе. 060/351-03-56.
(202651)

ИЗДАЈЕМ локал, стадион
„Динамо”, 20 м2, 70 евра.
063/354-221. (202654)

ЛОКАЛ издајем/прода-
јем, може за друге услу-
ге, пијаца Стрелиште.
063/240-784. (202658)

ИЗДАЈЕМ локал у Пан-
чеву. 063/865-27-70.
(202608)

ИЗДАЈЕМ локал у цен-
тру, 70 м2, два тоалета,
паркинг + магацин.
066/345-009. (202580)

ПРОДАЈЕМ локал у цен-
тру Панчева, 20 м2.
060/028-14-80. (202589)

ИЗДАЈЕМ локал два ни-
воа, 130 м2, бивша пекара
„Тара”, Војводе Р. Путни-
ка 29. 063/278-250.
(202648)

ИЗДАЈЕМ локале 12 м2 и
25 м2, у дворишту Војво-
де Радомира Путника 29.
063/278-250. (202648)

ИЗДАЈЕМ канцеларијски
простор 25 м2, у двори-
шту, Војводе Радомира
Путника 29. 063/278-
250. (202648)

ИЗДАЈЕМ локал 20 м2,
Милоша Обреновића 31,
зграда преко пута „Пли-
наре”. 063/278-250.
(202648)
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ИЗДАЈЕМ више канцела-
ријских простора, АЦ
„Звезда”, Стевана Шу-
пљикца 88. 063/278-250.
(202648)

ИЗДАЈЕМ радионицу 120
м2 и технички преглед
АЦ „Звезда”, Стевана
Шупљикца 88. 063/278-
250. (202648)

ИЗДАЈЕМ локал наме-
њен медицинској или
сличној пракси, 70 м2,
преко пута Болнице.
069/455-71-87. (202919)

ПОСЛОВНИ простор 100
м2, основа плус поткро-
вље, у „Утви”. 065/202-
11-56. (202922)

ИЗДАЈЕМ канцелариј-
ско-пословни простор,
35 м2, Радомира Путника
2-а, 110 евра. 063/341-
871. (202889)

ИЗДАЈЕМ локал 40 м2,
Мирочка, нова Миса, це-
на договор. 066/637-16-
93. (202911)

ИЗДАЈЕМ локал у цен-
тру, повољно. 062/813-
82-24. (202842)

ПОСЛОВНО-МАГАЦИН-
СКИ простор, 70 м2, из-
дајем. 060/367-27-50,
064/807-57-01. (101848)

ИЗДАЈЕМ локал 21 м2,
Браће Јовановића, поред
школе. 333-811. (202755)

ИЗДАЈЕМ локал на Зеле-
ној пијаци, 50 м2, у два
нивоа. Тел. 064/240-01-
53. (202815)

ПРОДАЈЕМ локал, Л.
Толстоја 10. 065/822-48-
22. (202728)

У Г О С Т И Т Е Љ С К О М
објекту потребна коноба-
рица са знањем енгле-
ског језика, спремачица
са искуством. Јавити се
на 063/813-29-76,
064/260-04-26. (202575)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребне рад-
нице у кухињи и на ро-
штиљу. 063/897-55-04.
(202543)

РЕСТОРАНУ „Poco Loco”
потребна радница за рад
у продајном сектору.
064/874-03-01. (202553)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Грил
Бум” потребна радница
за рад на роштиљу.
064/323-92-77. (202553)

ПИВНИЦИ „Тасина ме-
хана” у Банатском Но-
вом Селу, потребне коно-
барице. Одлични услови
рада. Свакодневна ис-
плата. 063/708-33-72.
(202698)

ПОТРЕБНЕ раднице за
рад у Маркету „Идеал”.
063/855-65-56. (202618)

ПОТРЕБНИ радници са
искуством у раду с мо-
торним тестерама. Доћи
лично у DOO „Kizza”,
Жарка Зрењанина 68.
(202624)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” по-
требан пица-масјтор и
раднице за палачинке,
доћи лично од 18 до 20
сати. (202892)

ПОТРЕБНЕ девојке за
рад у кафићу, Немањина
8, код Аутобуске стани-
це. 064/997-79-09.
(202893)

ПОТРЕБАН конобар са
искуством за рад у ресто-
рану „Family Garden”.
013/378-240, (202912)

ПОТРЕБАН радник за
рад у штампарији.
063/341-881. (202826)

ПОТРЕБНА касирка у
месари. 063/362-427,
стални радни однос.
(202871)

ПОТРЕБАН пекар и про-
давачица са искуством за
рад у пекари. 064/120-
09-42. (202792)

ВЛАГА! Решите се влаге
у зидовима. Машинско
сечење зидова. Поста-
вљање изолације. Трајно
решење против влаге.
Тел. 062/427-624. (СМС)

ШЉУНАК, песак сејанац,
одвоз шута малим и ве-
ликим кипером.
064/664-85-31, 013/342-
338. (СМС)

ПЕСАК, шљунак, сејанац,
ризла, превоз кипером.
062/195-33-35. (СМС)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одвоз шута малим
кипером до два кубика.
065/334-23-38. (201798)

Х И Д Р О И З О Л А Ц И Ј А
Панчево, машински се-
чемо влажне зидове, га-
ранција. 060/691-01-13.
(198600)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
уградња, одржавање, воде,
канализације, кабина, сла-
вина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (200722)

МОЛЕРСКИ и гипсарски
радови, квалитетно и по-
вољно. Мајстори из Ко-
вачице. 060/660-86-00.
(201142)

МОЛЕРСКИ радови, „Па-
дина колор”. 063/746-77-
58, 013/668-100. (201162)

МАСЕРКА, релаксацио-
на масажа – парцијална.
Тел. 062/817-17-31.
(202337)

РУШЕЊЕ кућа, изноше-
ње шута, ствари, чишће-
ње дворишта, плацева,
копање, бетонирање.
061/623-52-63. (262038)

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање
и нега болесника.
063/737-59-60. (202186)

СВЕ врсте керамичар-
ских радова, квалитетно
и повољно. Мирослав.
062/824-11-51. (202481)

РАДИМО све физичке
послове: рушења кућа,
обарање стабла, кошење,
утовари, итд. 064/122-
69-78. (202531)

ЗИДАР тражи посао, зи-
дарске радове, санација
крова, димњака, итд.
064/337-18-97. (202498)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова,
кречење, стиропор фаса-
де, радимо повољно.
063/865-80-49. (202499)

ДУБИНСКО прање наме-
штаја, аутомобила, ма-
шинско прање тепиха.
Наташа. 361-474,
060/361-47-41. (202511)

РОЛЕТНЕ, комарници,
АЛУ и ПВЦ столарију по-
прављам, уграђујем.
063/820-70-39. (202519)

ИЗРАДА и уградња кова-
них ограда и капија, от-
кивање и каљење свих
врста алата за обраду др-
вета и камена. Ковач-ка-
лилац Вуле. 062/112-63-
09, 013/258-36-63.
(202523)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, инди-
катора, разводних табли,
инсталација. Мића,
064/310-44-88. (202525)

ТРАЖИМ посао, радим
дезинсекцију буба руса,
бува, бубашваба, итд.
Тел. 061/185-56-64.
(202528)

РАДИМО све врсте фи-
зичких послова од руше-
ња, изношења шута, кр-
чење дворишта и плаце-
ва, обарање стабала и др.
061/293-39-36. (202532)

ИЗНОШЕЊЕ непотреб-
них ствари, бетонирања,
утовари шута, рушења,
обарање стабла, чишће-
ње подрума, тавана.
060/035-47-40. (202531)

ЧИСТИМ станове, по-
словне просторе, зграде,
фенирам, фарбам косе,
повољно. 066/915-04-63.
(202521)

ЧАСОВИ енглеског јези-
ка за основце, повољно,
долазим. 064/937-19-38.
(20521)

ПОПРАВКЕ, столарија,
браварија, санитарије,
прикључивање бојлера,
шпорета, замена грејача.
Слободан. 063/865-80-
74. (202545)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, по-
правка старе, уградња
нове инсталације, ма-
шинска одгушења сани-
тарија. 062/382-394.
(202547)

ЧИСТИМ подруме, тава-
не, рушим старе објекте
и одвозим шут. Златко.
061/627-06-54, 064/227-
68-03. (202566)

ВРШИМ превоз робе,
ствари комбијем, повољ-
но. Златко. 064/227-68-
03, 061/627-06-54.
(202566)

КРЧЕЊЕ, кошење, сече-
ње дрвећа, вађење пање-
ва, фрезирање. 062/826-
64-38. (202705)

ЧАСОВИ, основе елек-
тротехнике, професор са
искуством. 062/801-97-
58. (202670)

ПЕДИКИР, бесплатан
долазак на позив на вашу
адресу. 060/366-00-63,
013/366-006. (202681)

АУТО-КЛИМЕ, пуњење
новом дигиталном ма-
шином, уље, УВ боја.
063/248-734, 013/366-
006. (202681)

КЛИМЕ, уградња, попо-
равка, сервис, пуњење
фреоном. 063/248-734,
013/366-006. (202681)

ЗАМРЗИВАЧЕ, фрижи-
дере, климе, поправљам
с гаранцијом и откуп не-
исправних. 063/248-734,
013/366-006. (202681)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846. (202692)

АЛУ, ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници, вене-
цијанери, тракасте заве-
се, уграђујем, попра-
вљам, тражим посао.
063/882-25-09. (202610)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часо-
ви. Тел. 251-19-81,
063/852-22-43. (202646)

КУВАМ, пеглам, спре-
мам, гледала бих старију
особу за надокнаду.
064/380-56-04. (202656)

ХОБЛОВАЊЕ и фугова-
ње, поправка и лакирање
паркета. 013/602-701,
064/341-79-60. (202588)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и ка-
љевих пећи. 063/155-85-
95. (202586)

ЧУВАМ и негујем старе и
болесне, помоћ у кући,
дугогодишње искуство.
065/555-13-76. (202698)

ШИШАМ травнату живу
ограду, јефтино.
064/475-84-25. (202899)

ПРЕВОЗ тамићем, кипе-
ром, до 2 кубика, песак,
шљунак, шут, непотреб-
не ствари. 061/612-14-
50. (202861)

СЕРВИС, допуна и уград-
ња климе, најповољније.
064/520-48-80. (202869)

ПРЕВОЗ ствари и робе
комбијем или пик-апом.
065/440-97-00, 061/626-
14-50. (202762)

ТАПЕТАР који пресвла-
чи намештај, с иску-
ством, тражим посао.
064/120-77-64. (202820)

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ва-
шег телевизора и поста-
вљање ТВ и сателитских
антена. 064/866-20-70.

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-
гушења канализације,
адаптације куаптила,
сервис, повољно, одмах.
377-930, 064/586-85-39.
(202849)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
фарбање столарије, чи-
сто, повољно, квалитет-
но. 063/864-67-16, Вла-
да. (1202850)

ЦЕДИМО сок од парадај-
за, Немањина 8, код Зе-
лене пијаце, преко пута
Архива. 065/605-52-67,
064/517-52-91. (202731)

РАЗНЕ физикалије ра-
дим: ископи, селидбе,
шут и све остлао.
065/600-05-30. (202756)

СВЕ врсте физикалија
утовар/истовар робе, се-
чење/цепање дрва, се-
лидбе, копање, кошење,
чишћење тавана, шупа,
подрума, слично. Дејан,
013/341-571, 065/440-
97-00. (202762)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
013/351-073, 064/157-
20-03. (202762)

БРАВАРИЈА, надстре-
шнице, ограде, врата, ка-
пије, израда и од прохро-
ма, врло повољно.
060/140-54-44, Дуле.

ВОДОИНСТЛАТЕР, ку-
патила, поправке, пре-
правке, одгушење кана-
лизације одмах. 063/269-
173. (202795)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис, већ од 700 дина-
ра, услуга селидбе пика-
пом, комбијем 1,5 т, ка-
мионима 3, 5 и 7 т, са
радницима или без њих,
у свим правцима, плаћа-
ње могуће чековима, 100
дана и преко рачуна. Бо-
рис, 013/352-236,
063/253-028, 064/444-
66-74. bombon-
cicb@gmail.com, www.se-
lidbepancevo-boris.ser.rs.
(F)

СЕЛИДБЕ Борис, већ од
700 динара, пикап, комби
1,5 т, камиони 3–7 т, уто-
варна рампа, са радници-
ма или без њих, гаранци-
ја за безбедност вашег на-
мештаја, могућност скла-
диштења ствари. Борис,
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74. bom-
b o n c i c b @ g m a i l . c o m ,
www.selidbepancevo-bo-
ris.ser.rs. (F)

СЕЛИДБЕ станова, локала,

кућа, магацина, екипа рад-

ника, све по вашој жељи, за

фирме специјални попусти,

бесплатан долазак и проце-

на посла од 00 до 24 сата, за

вас радимо и недељом. Иза-

берите најбоље. Борис,

013/352-536, 063/253-028,

064/444-66-74. bombon-

cicb@gmail.com, www.selid-

bepancevo-boris.ser.rs. (F)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
– Борис – већ од 700 ди-
нара, с пикапом, комби-
јима, камионима, екипа
радника, монтирање, де-
монтирање, паковање
ствари, кутије за пакова-
ње, фолија за заштиту
намештаја, селите се без
стреса. Борис, 013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74. bombon-
cicb@gmail.com, www.se-
lidbepancevo-boris.ser.rs.
(F)

ПАРКЕТ постављам и хо-
блујем, мајстор с дугого-
дишњим искуством из
Дебељаче, с материјалом
или без њега. Ноле
(имам и паркет),
013/665-220, 063/847-
74-38. (185558)

KIZZA – превоз шљунка,
песка, сејанца, ризле ма-
њим и већим камиони-
ма. 063/218-894,
013/258-04-00.

KIZZA – истовар и уто-
вар робе виљушкарима
на свим теренима, руше-
ње старих кућа и других
објеката, утовар шута с
одвозом.

KIZZA – изнајмљивање
ваљка за равнање и саби-
јање терена, насипање,
набијање вибро-плочама.
Жарка Зрењанина 68.
063/218-894, 013/258-
04-00.

РАЗБИЈАЊЕ и сечење
бетона с одвозом шута
или без њега. 064/648-
24-47, Горан.

KIZZA – утовар великим
утоваривачима (кашика
3 м� ), ископ великим и
мини-багерима, подру-
ма, темеља, канала, ка-
нализационих прикључа-
ка, септичких јама, с од-
возом.

KIZZA – сечење бетона и
асфалта до 20 цм, разби-
јање бетона свих величи-
на и дебљина. Жарка Зре-
њанина 68. 063/218-894,
013/258-04-00.

KIZZA – изнајмљивање
камиона с корпом за рад
на висини до 23 метра,
сечење и резање стабала
и грања. 063/218-894.

ИЗДАВАЊЕ рамовске
скеле с превозом или без
њега и с монтирањем или
без њега. До 100 м2 на
дан – 10 евра, до 200 м2 –
20 евра. 064/648-24-47

ПРЕВОЗ шљунка, песка,
сејанца, шута с утова-
ром, утовар и истовар ви-
љушкаром, ископ баге-
рима, изнајмљивање во-
зила с корпом за рад на
висини. 064/648-24-50. 

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, це-
на договор. 063/193-22-
29, 013/366-843. 

ДЕЗИНСЕКЦИЈА, уни-
штавање буба гелом и па-
стом, без прскања. Сла-
виша, 062/182-74-50.
(201895)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници, по-
вољно. Вук. 064/176-91-
85, 063/278-117,
013/365-051. (202030)

ЕЛЕКТРОСЕРВИС „Лу-
кић”, поправља веш-ма-
шине, фрижидере, замр-
зиваче, бојлере, шпорете,
електроинсталације .
060/180-02-83, 013/251-
28-97. (202140)

ПОВОЉНО, превоз робе и
селидбе, комбијем, цена
по договору. 064/147-14-
77, 013/311-514. (202168)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-
гушења купатила, кана-
лизације, адаптације, за-
мена, поправке. 331-657,
064/495-77-59, 063/777-
18-21. (203304)

ОДГУШЕЊЕ одвода и ка-
нализације специјалним
машинама, може преко
рачуна. „Acqua”.
062/532-346. (202257)

РАДИМО зидање, бетони-
рање, оправке кровова,
изолације, пресецање вла-
ге, фасаде. 013/664-491,
063/162-53-89. (202318)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови и фасаде.
061/283-66-41, 062/156-
02-07, 064/317-10-05,
„Скочко”. (202599)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче, ме-
шалице за бетон.
064/351-11-73. (202508)

СЕЛИДБЕ, екипа радни-
ка, превоз, одвозимо не-
потребне ствари.
063/731-77-67, 064/280-
30-16, 013/236-77-34,
Владимир. (202539)

ВОДОИНСТАЛАТЕР и
зидар, одгушење купати-
ла, канализације, адапта-
ције купатила, батерије,
вентиле, вирбле, долази-
мо одмах, пензионерима
попуст. 348-139,
064/493-44-63, 063/702-
07-43, 064/151-82-64.
(202542)

СЕРВИС телевизора, ау-
то-радија, осталих елек-
троуређаја, ауто-елек-
тричар, уградња ауто-ра-
дија. Дејан, 063/800-01-
96. (202568)
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НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ – Филијала Панчево и ГРАД ПАНЧЕВО

Р а с п и с у ј у

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И
НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ С ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2015. ГОДИНИ

I ОПИС ПРОГРАМА

Јавни радови су мера активне политике запошљавања, коју орга-
низује Национална служба за запошљавање – Филијала Панчево (у
даљем тексту: Национална служба) и град Панчево, у складу с Наци-
оналним акционим планом запошљавања за 2015. годину и Локал-
ним акционим планом за запошљавање града Панчева за 2015. годи-
ну, у циљу радног ангажовања теже запошљивих незапослених лица
и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређивања
радних способности незапослених, као и ради остваривања одређе-
ног друштвеног интереса.

Кроз спровођење јавног рада радно се ангажују незапослена лица
/ незапослене особе с инвалидитетом с евиденције Националне слу-
жбе и пребивалиштем на територији града Панчева. Приоритет при-
ликом ангажовања на јавном раду имаће лица утврђена као вишак
запослених, неквалификована и нискоквалификована лица, као и
дугорочно незапослени. 

Максимална дужина трајања јавног рада је три месеца, у складу с
расположивим финансијским средствима.

II ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

Јавни радови се могу спроводити у областима:

– социјалних и хуманитарних делатности,

– одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,

– одржавања и заштите животне средине и природе.

III НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за: 

– исплату накнаде за обављен посао по основу уговора о привреме-
ним и повременим пословима лицима укљученим у јавне радове, у
висини до 15.000 динара (НЕТО износ) по лицу, на месечном нивоу
за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ан-
гажовања на месечном нивоу (утврђени износ накнаде за обављен
посао се увећава за припадајући порез и доприносе, обрачунате у
складу са законом);

– накнаду трошкова доласка и одласка с рада лица укључених у јав-
не радове, у висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки месец анга-
жовања;

– накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима
спровођења, у висини:

– 1.000 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,

– 1.500 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,

– 2.000 динара по лицу за јавне радове који трају три месеца;

– накнаду трошкова организовања обуке.

У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни
рад за спровођење одређених јавних радова може се организовати
обука у току трајања јавног рада, по интерном програму послодавца
или програму образовне установе. Послодавац – извођач јавног рада
може остварити накнаду за организовање обуке у једнократном из-
носу од 1.000 динара по лицу, и то на основу позитивног мишљења
Савета за запошљавање града Панчева прихваћеног закључком гра-
доначелника града Панчева.

IV УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Услови за подношење пријаве

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења
јавних радова на којима се ангажују незапослена лица и незапосле-
не особе са инвалидитетом имају:

– органи територијалне аутономије и органи јединице локалне само-

управе,

– јавне установе и јавна предузећа,

– привредна друштва,

– предузетници,

– задруге,

– удружења.

Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац

– извођач може да оствари под условом да има седиште на терито-

рији града Панчева, да је испунио раније обавезе и измирио сва ду-

говања према Националној служби, осим за обавезе чија је реализа-

ција у току, као и да нема заостали дуг по основу изворних јавних

прихода града Панчева.

Документација за подношење пријаве

Уз пријаву (прописани образац с термин планом) доставља се

следећа документација:

– фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико

послодавац – извођач јавног рада није регистрован у АПР-у;

– фотографије места извођења јавног рада – за јавне радове који се

спроводе у области одржавања и заштите животне средине и приро-

де и одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално

три фотографије за сваку локацију);

– списак лица корисника услуга – за послодавцa – извођачa јавног

рада у области социјалних и хуманитарних делатности и

– уверење о измиреним изворним јавним приходима организационе

јединице Градске управе града Панчева надлежне за послове поре-

ске администрације.

Уколико послодавац – извођач јавног рада организује обуку, нео-

пходно је приложити интерни програм обуке послодавца – извођача

јавног рада или програм образовне установе, на прописаном обра-

сцу Националне службе, као и биографију инструктора/предавача. 

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавних радова и

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавних радова за осо-

бе са инвалидитетом доносе се на основу бодовне листе, а након про-

вере испуњености услова из Јавног конкурса и бодовања поднете

пријаве, односно приложене документације послодавца – извођача

јавног рада од стране Националне службе, а по прибављеном ми-

шљењу Савета за запошљавање града Панчева, прихваћеном од стра-

не градоначелника града Панчева.

Остале информације:

Комплетан текст овог јавног позива с пријавом за спровођење

јавног рада доступан је на сајту Националне службе

www.nsz.gov.rs и сајту града Панчева www.pancevo.rs.

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања, односно од 13. ав-

густа 2015. године. Последњи рок за пријем пријава за учешће на

Јавном конкурсу је 2. септембар 2015. године.

Све додатне информације могу се добити у Националној служби

или на сајту www.nsz.gov.rs. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у

разматрањe.

(Ф 1459)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови и фасаде.
061/283-66-41, 062/156-
02-07, 064/317-10-05,
„Скочко”. (202599)

ОДВОЗ шута, земље, не-
потребних ствари кипе-
ром, рушење мањих обје-
ката. 064/144-88-44. (ф)

РОЛО НАЈ вам нуди по-
правку, уградњу ролетни,
венецијанера, тракастих
завеса, роло-комарника,
хармо-врата, туш-каби-
на, роло-врата (челич-
них, заштитних), тенди.
Ми смо најквалитетнији,
најјефтинији, с највећом
гаранцијом. Проверите.
013/344-594, 063/894-21-
80. (202696)

ПЕРФЕКТ, фасада, зида-
ње, кровови, глетовање,
кречење, керамика, ла-
минати. 063/122-14-39. 

СЕРВИСИРАЊЕ и мон-
тирање свих типова кли-
ма уређаја, нови клима
уређаји. 064/942-30-34.
(202912)

АДАПТАЦИЈА станова,
локала, изградња поткро-
вља, реновирање купати-
ла, постављање бехатона,
ивичњака. 062/816-33-
84. (202805)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-
СКИ, гипсарски и кера-
мичарски радови, поста-
вљање ламината, повољ-
но. 062/816-66-78.
(202873)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
одушење купатила и ка-
нализације, водоводне
адаптације, замена вир-
бли, батерије и санитари-
је, прикључак главне ка-
нализације, одвајање во-
домера, све за воду, од 0
до 24 сата, нон-стоп, до-
лазим одмах, пензионе-
рима екстра попуст.
013/235-39-21, 064/290-
45-09, 061/348-20-00.
(202823)

РОЈАЛ МГ, уградња, по-
правка: ролетне, венеци-
јанери, тракасте, римске,
панелне, роло, зебра за-
весе, хармо-врата, туш-
кабине, комарници, тен-
де, роло-заштитна врата.
Горан, 013/351-498,
063/816-20-98. (202703)

БРАВАРСКО-ЗАВАРИ-
ВАЧКИ радови, водоин-
сталатерске услуге,
уградња ламината, стола-
рије, гипсарски радови.
062/816-33-84. (202805)

ТВ СЕРВИС „Плус”, по-
правка телевизора, мо-
нитора, даљинских. Д.
Туцовића 28. 353-463.

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-
дере, замрзиваче, попра-
вљамо јефтино, квали-
тетно, с гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (202790)

КЛИМЕ свих типова по-
прављамо, сервисирамо
и уграђуемо са овереном
гаранцијом. „Фриготех-
ник”, 361-361, 064/122-
68-05. (202790)

ЛИМАРСКИ радови, олу-
ци, окапнице, лајсне,
кровопокривачки радо-
ви, санације цурења, пра-
вљење кровова, преправ-
ке старих, све врсте ли-
ма.  Најјефтиније.
064/903-39-23. (22801)

МУШКАРАЦ, 55 година,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ра-
ди дружења, излазака,
звати око 21 сат.
013/352-203. (202112)

ОГЛАШАВАМ неваже-
ћом годишњу пензионер-
ску аутобуску карту, из-
дату од АТП-а Панчево,
на име Душан Рајчић.
(202669)

ИНВАЛИДСКИ пензио-
нер, „68”, тражи жену ра-
ди брака, сличних годи-
на. 065/672-87-01.
(202612)

СОКОБАЊА, издајем
апартмане и собе, цен-
тар, Борићи, КТВ, пар-
кинг. www.sokobanja-
a p a r t m a n i m i r a . c o m
063/485-829. (и)

ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору, КТВ, паркинг,
повољно, центар.
063/759-98-77. (4621)

СОКОБАЊА, апартмани
и двокреветне собе, ново,
кабловска. 061/636-08-
57. www.soko-banja.org.
Зорица. (196741)

АПАРТМАН Сотировски,
у центру Сокобање.
www.sokobanja.travel.
064/861-20-62, 062/818-
40-72. (и)

АПАРТМАНИ, Крашићи
код Тивта, повољно.
062/225-753, 063/243-859,
0 6 3 / 4 8 3 - 0 5 2 ,
+382/32/679-098. (199152)

ПОВОЉНО, летовање
Шушањ, пансион са пре-
возом „Фудекс”, септем-
бар повољнији. 064/193-
15-92. (202340)

ДИВЧИБАРЕ, издајем
апартмане за четири и
шест особа. 063/368-448.
(202524)

ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору, КТВ, паркинг,
повољно, центар.
063/759-98-77. (Р)

ИЗДАЈЕМ апартман у Ба-
њу Врујци, пензионери-
ма попуст. 062/847-61-
19. (202536)

БАЊА Врујци, издајем
собе са својим купати-
лом, близу базена.
063/883-80-04. (202522)

ИЗДАЈЕМ стан-апартман
у Поречу, Истра.
063/436-778. (202691)

ВРЊАЧКА бања, издајем
лукс стан, близу центра,
клима, кабловска.
063/265-314. (202693)

ЗЛАТИБОР, четворокре-
ветни апартман, веома
повољно, насеље Пали-
сад. 031/384-19-31,
060/845-31-10. (202810)

СОКОБАЊА, издајем
комплетно опремљен
апартман, кабловска,
паркинг. 064/212-52-92.
(202906)
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7. августа 2015. године напустило нас је наше че-

до, племенита душа и добар човек

ЈОВАН ЋИРОВИЋ
1987–2015.

Чедо наше, ми смо били срећни и пресрећни

што смо те имали, а тужни што те испратисмо на

вечни починак, анђеле наш. 

Почивај у миру с анђелима небеским!

Мама ЉИЉАНА и тата МИЛОШ
(50/202707)

Нема више брата мог, брата мог јединог

ЈОЦЕ

узео га себи Бог.

Срешћемо се једнога дана јер само је небо изме-

ђу нас. 

Батице, почивај у миру, али знај да ћеш заувек

бити у моме срцу!

Твој батица МАРКО
(51/202707)

7. августа 2015. године отишао је мој друг

ЈОЦА
Причали смо приче и певали песме, воле-

ли живот и волели жене. Смејали се себи

самима – другима понекад. Уживали у

сваком делу природе: шуми, небу, потоку,

путу.

Јоцо друже, нема више гужве, сада у миру

и без икакве журбе чекај време када овде

одакле ти пишем ни мене не буде више.

Твој другар МИЛАН МИСИЋ

(52/202708)

С тугом се опраштамо од нашег драгог

ЈОВАНА ЋИРОВИЋА

Одрастао си поред нас. Остају нам лепа сећања

на дане твог детињства и ране младости. Памти-

мо твој стидљиви благи осмех на лицу.

Прерано си отишао. Почивај у миру!

Комшије у Книћаниновој бр. 58
(94/ 2028)

ЈОВАН ЋИРОВИЋ

Почивај у миру и нека ти је лака земља!

Последњи поздрав драгом другу од БИЉЕ, 

МИРЕ, ДЕЈАНА, МИЛОША, ЗОРАНА, СТЕФАНА,

ДАРКА, МИРСЕЛА, ЂОЛЕТА и МИПИЈА.
(103/202895)

7. августа 2015. изненада нас је напустио

наш вољени

ДРАГОМИР ТУБИЋ
1952–2015.

Ожалошћени: супруга МИЦА, син

ИВАН, ћерка НАДА, унуци ПЕТАР и

УРОШ и ташта СТАНА

(72/202771)

Последњи поздрав дра-

гом зету и течи

ДРАГАНУ 

ТУБИЋУ

Успомену на изузетног

човека заувек ће 

чувати породица 

РИСТИЋ.

(78/202786)

Последњи поздрав зету

и течи

ДРАГАНУ 

ТУБИЋУ

од ВИДЕ, МИЋЕ и 

МИЛИЦЕ с породицом.

(17/202535)

Последњи поздрав

ДРАГАНУ 

ТУБИЋУ

Драги наш, почивај у

миру!

Твоји кумови

КОСТИЋИ

(63/202748)

Напустио нас је наш вољени

ДРАГОМИР ТУБИЋ
Док год смо живи, бићеш у нашим срцима и мислима.

Отац БУДИМИР, сестра МИЛИЦА и зет ЉУБИША

(73/202771)

Последњи поздрав

ДРАГАНУ ТУБИЋУ
Никада те нећемо заборавити и бићеш поносан на нас.
Почивај у миру!

Син ИВАН и твоја МАРИНА
(74/202771)

Ујко, да си ту опет бих ти рекао: „...ми кући немамо ни ја-

ја, ни млека, ни брашна... немамо ништа за палачинке!”

Увек ћемо те памтити и с поносом о теби причати.

Воле те НАТАША и МИЛОШ

(75/202772)

ДРАГАНУ 

ТУБИЋУ

последњи поздрав од

породице ПЕНДИЋ.

(104/202895)

ДРАГАН ТУБИЋ
Последњи поздрав 

брату од МИЛЕТА 

с породицом.

(44/202732)

Последњи поздрав зету

ДРАГАНУ
од ДРАГАНА 

СМИЉАНИЋА
с породицом.

(57/202735)

РАДЕНКО 

ЈОСИПОВИЋ 

МИГА

Последњи поздрав 

од колега голубара

СРБ-313, Котеж 

Панчево.

(87/202817)

ДРАГАН 

ГАВРИЛОВИЋ

Хвала Ти за искрено

пријатељство. Почивај у

миру!

РАЈКО БЈЕЛЕТИЋ 

с породицом

(92/202852)

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељ-

ство и заштиту животне средине, на основу члана 25.

Закона о процени утицаја на животну средину („Слу-

жбени гласник РС” бр. 135/04) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о доношењу Решења о давању сагласности на 

Студију о процени утицаја на 

животну средину

Надлежни орган обавештава јавност да је 10. авгу-

ста 2015. године  донето Решење о давању сагласности

на Студију о процени утицаја на животну средину

пројекта Уградња измењивача топлоте после реактора

DC-0251/0252 – реконструкција предгревања шарже,

на к. п. бр. 3530 КО Војловица СО Панчево, носиоца

пројекта НИС а. д. Нови Сад Блок Прерада, Улица на-

родног фронта бр. 12.

Решење о давању сагласности је донето на основу

предлога одлуке који је саставни део Извештаја Тех-

ничке комисије, као и увидом у достављену докумен-

тацију, којом је констатовано да предметни пројекат

својом реализацијом неће имати негативних утицаја

на животну средину уколико се испоштују прописане

мере заштите.

Ради заштите чиниоца животне средине носилац

пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе мере

дефинисане поглављем 8.0 Студије о процени утицаја

на животну средину, као и да обезбеди извршавање

програма праћења утицаја на животну средину, пред-

виђеног поглављем 9.0 Студије о процени утицаја на

животну средину.

Решење о давању сагласности на Студију о проце-

ни утицаја на животну средину је коначно у управном

поступку. Против овог решења се може покренути

управни спор пред Управним судом у Београду у року

од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

(Ф-1442)

Радно време
благајне: 

понедељком и
уторком

од 8 до 20, 

а осталим
радним данима
од 8 до 13 сати

Радно време
благајне: 

понедељком и
уторком

од 8 до 20, 

а осталим
радним данима
од 8 до 13 сати
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РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 20, 

а осталим радним
данима

од 8 до 13 сати

Последњи поздрав мајци и баки

СТОЈАНИ МИРОСАВЉЕВИЋ
1927–2015.

од сина ВОЈИМИРА, снаје ВЕРЕ 

и унука ВЛАДИМИРА и ИВАНА.
(45/202700)

Последњи поздрав мајци, баки и прабаки

СТОЈАНИ МИРОСАВЉЕВИЋ
1927–2015.

од ћерке МИЛИЦЕ, унука МИРЈАНЕ 

и КАТАРИНЕ, зетова ЗОРАНА УРОШЕВИЋА 

и ЗОРАНА ГОРЧИЋА, као и праунука 

МИЛОША, УРОША, АНАСТАСИЈЕ, АНЂЕЛЕ 

и НЕВЕНЕ.
(46/202700)

Последњи поздрав мајци и баки

СТОЈАНИ МИРОСАВЉЕВИЋ
1927–2015.

од ћерке НАДЕ и унуке АНЕ.
(47/202700)

Последњи поздрав мајци

СТОЈАНИ МИРОСАВЉЕВИЋ
из Долова

1927–2015.

Преминула је 7. августа 2015. Сахрана је обавље-

на 9. августа, у Долову.

Ожалошћени: ћерке МИЛИЦА и НАДА и син

ВОЈИМИР
(48/202700)

АНА ЗРИЊИ

Последњи поздрав 

поштованој 

комшиници Ани, а

искрено саучешће 

њеној породици од

комшија СЛОБОДАНА

и ГОЦЕ НАКОМЧИЋ 

с породицом.

(29/202616)

Најдража мама, старка и ташта

АНА ЗРИЊИ
21. VIII 1939 – 7.VIII 2015.

Никада нећеш бити сама, твој лик и доброта за-

увек ће бити у нашим срцима. Неизмерно те во-

лимо, хвала ти за све.

Твоји: АНКА, ТРАЈАН, ДЕЈАН, ДАНИЕЛ, ЈЕЦА,

ВЕРКА, БОЖА, МАРТИНА и МАРИНА
(64/202746)

Последњи поздрав на-

шој драгој заови

АНИ ЗРИЊИ
од породице БЕШКА.

(65/202747)

С великом тугом обавештавамо родбину и

пријатеље да је 11. августа 2015. преми-

нуо наш вољени

ДРАГАН ШАРАЦ

С љубављу и поносом чуваћемо те заувек

у нашим срцима.

Ожалошћени: супруга РАДМИЛА, син

МИЛОШ и ћерка ИВАНА

(67/202759)

Најдражи наш тата и деко

ДРАГАН
Најсјајнија си звезда на небу. Ми знамо да нас ти и да-
ље чуваш...

Твоја ћерка ИВАНА и унуке ЈАНА и АЊА

(68/202760)

Последњи поздрав Ива-

нином тати

ДРАГАНУ ШАРЦУ
од породице 
ЕЋИМОВИЋ.

(84/202807)

После кратке и тешке бо-

лести преминуо је наш

ЈОВАН 

БИХЛЕР

1937–2015.

Ожалошћени: супруга

МАРИЈА и унук ЈОВАН

и остала родбина

(88/202821)

Последњи поздрав дра-

гом комшији

ДРАГАНУ

ШАРЦУ

од станара 

у В. Влаховића бр. 15.

(90/202837)

Последњи поздрав драгом комшији

СТАНИМИРУ ПЕТРИНУ БАТИ

Станари зграде у Проте Матеје Ненадовића 5

(11/202491)

Последњи поздрав

БАТИ

1935–2015.

од МИШЕ с породицом

(35/202647)

7. августа 2015, у 81. години, преминуо је наш

СТАНИМИР ПЕТРИН
1935–2015.

Сахрана је обављена 10. августа 2015, у 13 сати,

на Старом православном гробљу, у Панчеву.

Ожалошћени: супруга ЈОВАНКА, ћерка 

СНЕЖАНА, унука НЕВЕНА, унук НЕДЕЉКО,

брат ДУШАН, братаница ВЕСНА с породицом,

сестрић ДРАГАН и остала родбина и пријатељи
(91/202840)

Последњи поздрав нашој вољеној стрини

МЕЛАНИЈИ МАРИНКОВИЋ
Заувек ћеш остати у нашим сећањима.

МАРАИ БЕБА с децом

(83/202804)

Тужни се опраштамо од наше вољене мај-

ке, свекрве, баке и прабаке

МЕЛАНИЈЕ МАРИНКОВИЋ
1927–2015.

С љубављу ће је се сећати син ЈОВА, снаја

СЛАВИЦА, унуке ЗОРАНА, ЈОВАНА 

и НЕВЕНА с породицама

(98/202876)

11. августа умрла је наша мајка, бака и

прабака

МЕЛАНИЈА МАРИНКОВИЋ
1927–2015.

Уз сву љубав коју си нам дала била си нам

ослонац до последњег дана.

Остаћеш вечно у нашим мислима и срцу.

Воли те твоја ћерка НЕВЕНА, унука 

ТАТЈАНА и унук ДЕЈАН с породицама

(99/202880)

У петак, 7. августа 2015, у 82. години, преминула је наша драга

ВЕРИЦА ОПАНЧИНА
1933–2015.

Ожалошћени: ћерка ЉИЉАНА, зет НЕНАД, унуци
МАРКО и ДУШАН и прија САВКА

(77/207283)

НАТАЛИЈА 

ВИДАНОВИЋ

По добру ћемо те пам-

тити, с љубављу увек по-

мињати, а у срцу од за-

борава вечно чувати.

Твоји ОГИ и НАЛЕ

(100/202890)

Последњи поздрав дра-

гој Нати

НАТАЛИЈА 

ВИДАНОВИЋ

од станара зграде у

Цвијићевој 4.

(101/202891)

ВЕРА
Баба Вера, почивајте у

миру!

НАДА, БАТА, ДРАГАН,

ДЕЈАН и ДЕСА

(1902/202894)
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и чи-

туља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

У суботу, 15. августа, у 10.30, на Новом

гробљу, даваћемо годишњи помен нашем

драгом и вољеном 

МИРЧЕТИ СТЈЕПАНОВИЋУ
1958–2014.

Успомена на твоју доброту и поштење

остаће заувек у нашим срцима.

Твоји најмилији

(44/202684)

Обавештавамо родбину

и пријатеље да у петак,

14. августа, у 10 сати, на

Новом гробљу, дајемо

четрдесетодневни по-

мен нашој драгој

МИЛАНИ 

КОВАЧЕВИЋ

Много има разлога да те

памтимо и волимо, наш

анђеле.

Твоји најмилији

(59/202740)

16. августа навршава се пола године откад те је судбина отела од

наше ћерке Невене и мене, моја

ЛИДИЈА РАНЧИЋ
дипл. фармацеут

1955–2015.

И тога дана ћу, као и много пута до тада, донети цвеће на гроб у

коме почива твоје тело, али где си ти?! Да ли постојиш негде, како

нам говоре светске вере и религије, и зашто ти није дозвољено да

се некако јавиш и ублажиш моју бескрајну тугу.

Твој ЗОЋА

(71/2027689

МИЛАНА КОВАЧЕВИЋ
Мила наша, у трену си нестала. 

Вечно ћемо те памтити и живећеш у нашим мислима.

Твоја тетка ЦЕЦА с породицом

(85/202813)

Прошло је тужних четрдесет дана од смр-

ти нашег драгог супруга, оца и деде

НИКОЛА ВРАЊКОВИЋ
1940–2015.

Као да чујем да долазиш, али не то ниси

ти. Туга, бол и неверица ме гуше у сазна-

њу да те више нема с нама. Сваки дан по-

чиње и завршава се с тобом. Само сећање

је празнина. Много нам недостајеш.

Супруга МАРА, ћерка СНЕЖАНА и син

СИНИША с породицама

(93/202855)

Поштовани

РАДОВАН ДЕНЧИЋ
2011–2015.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
МИЛОШ, МАРКО и СЛАВУЈКА

(96/202866)

Последњи поздрав драгој колегиници

МИРИ ТУЧЕН
Секретар већа Савеза самосталних

синдиката Панчева 1990–2002.

Заувек ће остати успомена на храброст, хуманост и не-

измерну енергију коју је са собом носила.

Колеге из Самосталног синдиката града Панчева 

и општина
(49/ф-1441)

Изненада и прерано 10. августа 2015. године напустила нас је на-

ша драга мајка, бака и ташта

МИРА ТУЧЕН
1950–2015.

Сахрана је обављена 12. августа 2015, на Старом православном

гробљу.

Неутешни: ћерке ЈЕЛЕНА и АЛЕКСАНДРА, зет ДРАГОЉУБ 

и унуци БРАНИСЛАВ и ВЛАДИМИР

(60/202742)

Последњи поздрав нашој драгој

МИРИ ТУЧЕН

Заова ДУШАНКА, зет МИЋА, ГАГА 

и ГОЦА с породицом
(61/202743)

МИРА ТУЧЕН

Мајко, зашто нам оде и ти?

Твоје њасе ЈЕЛЕНА и САШКА
(62/202744)

МИРА ТУЧЕН
Увек ми је било лепо с

тобом.

ОФЕЛИЈА

(70/202765)

Последњи поздрав дра-

гој пријатељици и куми

МИРИ 

ТУЧЕН

од породица ШОНДИЋ

и ЈОВАНОВИЋ.

(76/202782)

Последњи поздрав дра-

гој сестри

МИРИ 

ТУЧЕН

До краја свог живота, уз

љубав и дужно пошто-

вање, чуваћу од забора-

ва наше заједничке да-

не проведене на овом

свету.

Тугује и пати НИКОЛА

– твој НИЏА

(80/2027)

Последњи поздрав во-

љеној сестри

МИРА 

ТУЧЕН

Заувек ћу те волети, селе.

Твој брат ДУШАН, 

братанац САВА 

и братаница СНЕЖАНА

с породицом

(81/202798)

Последњи поздрав драгој комшиници

МИРИ ТУЧЕН

од породице ИВАНИЋ.

(89/202824)

Не постоје речи да опишу тугу и празнину у на-

шим срцима која је остала после тебе

ЂОРЂЕ АРСЕНОВИЋ
1931–2015.

Сахрана ће се обавити 13. августа 2015, у 12 са-

ти, на Старом православном гробљу, у Панчеву.

Супруга ЕМИЛИЈА и ћерка ЈЕЛЕНА
(106/202917)

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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20. августа навршава се десет година туге и бола за вољеним си-

ном, братом и ујаком

ИВАН ЈОВАНОВИЋ
2005–2015.

Вољени наш Иво, тешко је стегнути срце да не боли, душу да не па-
ти, сузе да не теку.

Живимо са свим тим болом и чувамо успомену на тебе, анђеле наш.

Воле те твоји најмилији: тата, мама, сестра, зет и сестрићи
(30/202617)

У недељу, 16. августа 2015, у 10.30, на гробљу Котеж, да-

ваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој

ВИДОСАВИ ГРУЈИЋ
1953–2015.

Време пролази, а бол је све већи. Живећеш у нашим ср-

цима вечно.

Почивај у миру!

Твој супруг БУДИМИР, син ЖЕЉКО 

и ћерка ДАНИЈЕЛА с породицама
(41/ф-1439)

У недељу, 16. августа 2015, навршава се болних четрде-

сет дана откако није с нама наша драга

ВИДОСАВА ГРУЈИЋ

Тешко је живети без тебе.

Вечно ћеш нам недостајати.

Неутешна мајка ЗОРКА и браћа 

ЛАЗО, ЛУКА и ЈАНКО с породицама
(42/ф-1439)

СТАНКО 

ЦРЕПАЈСКИ

1993.

Од болести Те нисмо

могли отргнути, од за-

борава Те чувамо с ту-

гом.

РУЖИЦА и САША

с породицом

(4/202619)

17. августа 2015. навр-
шава се седам година от-
како није с нама наш су-
пруг и отац

МИЛОРАД
ТРОЈАНОВИЋ

Време које пролази не
умањује бол и сећање
на тебе.

Твоји најмилији: 
ЗОРИЦА, МИЛИЦА 

и ЈЕЛЕНА
(53/202704)

Прошло је четрдесет болних дана

МОМЧИЛО КУЗМАНОВИЋ 
МОША
1936–2015.

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

Супруга МИЛИЦА, син РАДОВАН, снаја ТАЊА 
и унуци ТИЈАНА, МИЛАН, ВЛАДА, ВЛАДАНА 

и СОФИЈА
(54/202792)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ДАВОР МРДАЉ
15. VIII 2010 – 15. VIII 2015.

Пета година како:

ни дан више није дан,

ни сунце више није сунце,

ни живот више није живот.

Без нашег Даче

ми нисмо више ми.

Мама ВЕСНА, тата СЛАВКО, сестра ЖАНА, бака МИРА и деда НЕЂО

(20/202556)

СЕЋАЊЕ

ГОЈКО КОТЛАЈИЋ БАТА
1960–2013.

Ходаш по нашим мислима, живиш у нашим срцима.

Чувамо све твоје успомене и сећање на тебе.

С љубављу твоја АКИЦА, ћерке ТАМАРА и ИВАНА и сестре 

ГОРДАНА и СНЕЖАНА с породицама

(69/202760)

Годишњи помен

МИЛОРАД РАДАКОВИЋ
14. VIII 2014 – 14. VIII 2015.

Недостајеш... за све што било је, за све што долази. 

Неизмерно те воле твоји.

НАДА, МАРИЈА и ЛУКА
(79/202789)

17. августа 2015. навршава се годину дана отка-

ко је умро мој драги брат

проф. др СТАНИМИР ЦАЦА

ПУТНИК
геолог

С љубављу и поштовањем га се сећамо.

Брат др БОГДАН ПУТНИК с породицом, као 

и породица МИЛУТИНОВИЋ
(86/ф)

Прошло је тринаест го-

дина откако није с нама

ЂУРО 

РИСОВИЋ

12. VIII 2002 – 12. VIII 2015.

Кроз сећања, успомене

и разговоре о теби жи-

виш и даље у срцима

твојих најмилијих.

Супруга НЕВЕНКА 

и ћерке ЈАСМИНА 

и ЂУРЂИЦА 

с породицама

(95/202865)

ЗОРАН ЈЕФТИЋ
13. VIII 1994 – 13. VIII 2015.
С тугом и љубављу сећају
те се твоје сестре МИРА
и МАРИЈА с породицом.

(97/202867)

СЕЋАЊЕ

МАКСА 

ЛАЦКОВ 

ЛУНГУР

12. VIII 2010 – 2015.

Увек у нашим мислима

и сећањима.

Породица

(33/202628)

ПЕТАР 

РАЈШИЋ

Двадесет и три године у

нашим срцима.

Породица

(34/202635)

ДАВОР МРДАЉ
1989–2010.

Пет година је прошло као један дан.

Ни вечност није довољна за заборав.

Заувек твоји: ЏИМИ, НЕЦА, ПЕЦА, ДАНГА,

ВЛАДА, ЕНИКО, ДЕЈА, МАЈА, ЈАНКО и МИТА
(105/202905)
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БОРИВОЈЕ ЗОРИЋ
2000–2015.

Само ја знам колико ми недостајеш. Бићеш увек са мном

и никада нећеш бити заборављен. Сећање на тебе живи,

јер имаш мене.

Твоја ВЕРА
(3/201744)

15. августа 2015. навршава се девет година отка-

ко није с нама наш вољени

КАРЛО ВЕЛШ

С љубављу, поносом и поштовањем чувамо те од

заборава.

Твоји најмилији: супруга ЉУБИЦА и синови

БРАНИСЛАВ и ДЕЈАН с породицама
(13/202514)

16. августа навршава се година од смрти нашег

ЈОВАНА ДЕЛАЛОВА

Живиш у нашем сећању.

Супруга РАДОЈКА, синови ИВАН и СТЕВАН,

снаје ЗОРИЦА и АНИТА као и унуци МАТЕЈА,

ОГЊЕН и ЈОВАНА
(14/202515)

Прошло је четрдесет дана откад није с нама наш драги

ЛАЗАР ВИШЕКРУНА
1939–2015.

Помен ће се одржати 15. августа 2015, на гробљу у Банатском Но-

вом Селу.

Ожалошћена породица ВИШЕКРУНА

(18/202548)

СЕЋАЊЕ

ДАНИЈЕЛА 

СТАНКОВИЋ

17. августа ти је 32. ро-

ђендан. Док смо живи

ми, живећеш и ти, наше

најмилије.

Увек ће те се сећати

твоја мама, тата и брат.

(22/202570)

У суботу, 15. августа, у

11 сати, на Новом гро-

бљу, обележићемо четр-

десетодневни помен

драгом и вољеном

НИКОЛИ

АБРАМОВИЋУ

1935–2015.

Твоји најмилији

(28/202615)

17. августа 2015. навршава се осам година откад

није с нама наша драга

ВЕРА МИШКОВИЋ
17. VIII 2007 – 17. VIII 2015.

Успомену на њу чувају њени најмилији.

Супруг СТЕВАН, ћерка ЈЕЛИСАВЕТА, син 

РАДОМИР, унук МИХАЈЛО и зет МИЛИВОЈЕ
(37/202609)

Годину дана је прошло откад није с нама наш

драги

ЂОРЂЕ СТАНОЈЧЕВ

Увек си у нашим мислима и срцима.

Твоји најмилији
(31/202626)

Годину дана је прошло

откад нема нашег при-

јатеља

ЂОРЂЕ 

СТАНОЈЧЕВ

Успомене и сећање на

лепо дружење остају за-

увек.

Породица 

МАКСИМОВИЋ

(32/202626)

15. августа, у 13 сати, на Новом православном

гробљу, обележавамо годишњи помен нашем во-

љеном

ДРАГО СОВИЉ

С љубављу чувамо успомене на тебе. Увек ћеш

бити у нашим срцима.

Супруга НАТАЛИЈА с децом и унуцима
(38/202660)

У суботу, 15. августа, да-

ваћемо шестомесечни

помен нашем драгом

ЈОВАН

НЕБРИГА

Мајка ЉИЉАНА, 

синови ДРАГАН, БАНЕ

и МИЛЕ и ћерка ВЕСНА

с породицама

(39/202661)

ПОМЕН

14. августа навршава се

двадесет година откако

није с нама

ЛАУРА 
НИКОЛИЋ

Чувамо те од заборава.
Твоја сестра МАРИЈА,

зет ЈОЖИ и сестричина
КАТИЦА

(36/202649)

СЕЋАЊЕ

ВИДА

ВОЛАРОВ

1995–2015.

Бол и туга не престају.

Твоји: ВЕРИЦА, ЗАГА 

и ЈОВИЦА 

с породицама

(40/202665)

ЈОВАН 

НЕБРИГА
Драги брате, увек си у

нашим мислима.

Твој брат БОЖИДАР 

и снаја САВКА, брат

ПЕРА, сестра ОЛГА 

и сестра СЛАЂА 

с породицама

(43/202682)

Сећање на наше драге

ЋОСИЋ

ЂОРЂЕ          и              МИЛАН
1988. 2010.

С љубављу и поштовањем МИЛИЦА с породицом и ВУКА
(56/202734)

БОРИВОЈЕ ЗОРИЋ

Увек те се радо сећамо.

Породица НОЛИЋ и МАРКО НИКОЛИЋ

(66/202755)

Пре шест година оти-

шла је од нас наша во-

љена мајка, бака, свекр-

ва и прабака

СТОЈАНКА 

ДРАГАН

12. VIII 2009 – 12. VIII 2015.

Хвала јој за љубав,

осмехе и топлину који-

ма нас је несебично да-

ривала. Волимо је зау-

век.

Породица ДРАГАН

(24/202584)

Прошло је десет година откако није с нама наша воље-

на мајка и супруга

БЛАГИЦА ЈОВИЋ
Много нам недостајеш. Живиш у нашим срцима.
Супруг ЉУБА, син САША и ћерка СНЕЖА с породицама

(58/202736)

13. августа 2015. навршавају се четири године

откако нема моје драге и вољене мајке

ДОБРИЛЕ ВУЈОВИЋ
1926–2011.

Сваког дана ти си ми у мислима и много и све ви-

ше ми недостајеш.

Твоја ЉИЉАНА и МИЛОРАД, МИЛАН, МАРИЈА,

МИЛАНА и МИЈА
(82/202796)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИЧетвртак, 13. август 2015. 27

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и чи-

туља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

ПОМЕН
Навршава се десет болних и тужних година без мог вољеног и по-
штованог брата

БОЖУРА ИВАНОВИЋА
академског сликара

18. VIII 2004 – 18. VIII 2015.
Драги мој брате, с тобом сам провела најсрећније и најлепше го-
дине живота. 
Без тебе ништа више није тако лепо. Био си добар брат, племенит,
поштен и посебан човек. Волео си живот, желео си живети, а Бог
те је узео к себи, њему си био дражи. Захвална сам и поносна што
сам те имала за брата близанца.
Сећање на тебе не бледи, сестра те чува од заборава. 
Почивај у миру, мој вољени брате, и нека те анђели чувају, воле и прате!

Жали и тугује за тобом сестра БОЖУРКА
(1/201194)

IN MEMORIAM

18. августа 2015. навршиће се десет тужних го-

дина од смрти мог супруга

БОЖУРА ИВАНОВИЋА
1936–2005.

Остале су вечна туга и празнина.

СВЕТЛАНА
(2/

Обавештавамо родбину и пријатеље да се 20. ав-

густа навршава годину дана од смрти нашег дра-

гог супруга, оца и деде

ЖИВКО ДАМЧЕВСКИ

Годишњи помен одржаћемо у суботу, 15. авгу-

ста, у 10 сати, на Новом гробљу, у Панчеву.

Породица ДАМЧЕВСКИ
(5/202070)

ДУШАН 

ПАСЕР

2009–2015.

Заувек ћеш живети у

нашим срцима.

Супруга ЦВЕТАНКА,

син ЈОВАН, снаја 

ЉИЉАНА и унуци

ЈЕЛЕНА и МИХАИЛО

(6/252477)

Десетогодишњи помен

БОЖУР ИВАНОВИЋ
академски сликар

С љубављу и тугом до краја живота сећаће га 

се сестра НЕДА с породицом.

(7/202482)

Три године откад није с

нама

СТОЈНА 

РИСТИЋ

Време пролази, а туга и

бол су све већи.

Супруг ДРАГИ, син 

НЕБОЈША и ћерка

СЛАЂАНА с породицама

(8/202487)

11. августа навршава се четрдесет дана, а ти ни-

си с нама

МИЛЕ ШАРИЋ

Брату од ТИХОМИРА и ВЕРЕ
(9/202488)

19. августа 2015, у 11 сати, даваћемо четрдесето-

дневни помен нашој драгој и вољеној

ЖИВКИ ЈАНКОВ

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Твоји синови, снаје, унуци и праунуци
(10/202490)

НАЂ

ЈАНОШ                     ЈОЖЕФ
две године                            шест месеци

Ожалошћени најмилији

(12/202496)

Прошло је пет година

откако ниси с нама

СНЕЖАНА 

ЦВЕТАНОВИЋ

2010–2015.

С љубављу и тугом чува-

ћемо те у нашим срцима.

Брат ПЕТАР 

с породицом

(15/202518)

СЕЋАЊЕ

СТЕВАН 

БЛОНД

2010–2015.

Заувек ћеш остати у на-

шим срцима.

Твоји најмилији

(16/202330)

У суботу, 15. августа, даваћемо годишњи помен

СТЕФАНОВ

ДРАГАНА               ИЛИЈА
2010–2015.                         2014–2015.

Пролази време, а туга и бол остају исти.

Ваши ЈОВАНКА, ВЕСНА и ДАНИЛО
(19/202552)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

РАДЕ СТАНКОВИЋ
18. VIII 2006 – 18. VIII 2015.

Ти си наш понос и наша снага. Љубомор-

но те чувамо од заборава.

Тугују за тобом: породице СТАНКОВИЋ 

и МИЛЕУСНИЋ

(21/202563)

МИЛЕ ПЕРОВАНОВИЋ ПЕРКО
1959–2005.

Ни после десет година време није учинило своје... Бол
и туга заувек остају... У нашим срцима живећеш вечно!

Твоји најмилији

(23/202577)

СЕЋАЊЕ

БОРИСАВ ДИМИТРИЈЕВИЋ
1942–2007.

С љубављу и тугом породица ДИМИТРИЈЕВИЋ 
и ТАТЈАНА и МАНОЛИ

(25/202585)

У суботу, 15. августа, у 11 сати, на православном

гробљу у Старчеву, даваћемо годишњи помен

ВЕЛИМИР ВЕЉАНОВСКИ

Син ЈОВАН и ћерка ЈОВАНКА с породицама
(26/202600)

Прошло је дугих пет година откако ниси с нама

ВЛАДА ДИМИТРИЈЕВИЋ
1983–2010.

Године пролазе, а бол и туга су све јачи. Много

нам недостајеш. Чувамо те у срцима, мислима и

разговорима.

Твоји најмилији
(27/202609)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Помало сте исцрпљени. Не жу-
рите много, сачекајте да се ства-
ри колико-толико среде, па доне-
сите одлуке у вези с даљим по-
словним ангажовањем. Емотив-
но сте испуњени, али партнер
очекује мало више пажње.

Крајем седмице вам предстоји
једно краће али успешно путова-
ње. Спојте лепо и корисно, пове-
дите и партнера са собом. Ваше
идеје наилазе на одобравање
околине, па можете очекивати и
новчану награду.

Не опуштајте се ни на трену-
так, отворите четворе очи и по-
себно водите рачуна о томе шта
потписујете. Односи с партнером
улазе у мирнију фазу. Посветите
се млађим члановима породице.

Идеје које имате су добре, али
размислите колико брзо можете
да их уновчите. Спремите се, че-
ка вас једна заиста динамична
седмица. Замерате партнеру да
је превише спор и незаинтересо-
ван за ситуацију у породици.

Право је време да поднесете
молбе, пријавите испите, тражи-
те премештај или ново радно ме-
сто. Све полако долази на своје
место. Складан однос с партне-
ром. Срећни сте, али потребан
вам је одмор.

Колико само снаге и енергије
има у вама! Ове седмице успеће-
те да прогурате већину својих
идеја, које ће у наредном перио-
ду почети да доносе приходе.
Љубав тренутно стагнира.

Верујте себи, покрените се и ко-
начно крените да остварујете
планове. Мало сте слуђени тре-
нутном љубавном ситуацијом.
Можда треба пустити срце да би-
ра. Идеално време за радикалне
промене у послу.

Одавно нисте били толико задо-
вољни собом и емотивно испуње-
ни. Код вас љубав и посао иду за-
једно. Само храбро. На помолу је
велики посао који може доносити
добре приходе на дуже стазе.

Бићете заузети сређивањем до-
кументације. Ако планирате ку-
повину или продају неке непо-
кретности, успећете да добијете
најбољу цену. Заузети послом,
бацили сте љубав у други план,
али она вас полако сустиже.

Ако се сачувате од себе самих,
љубав ће вам цветати. Мање
причајте. Послови иду својим то-
ком, нема већих осцилација.
Они који раде у произвођачким
делатностима, имаће тешкоће на
послу.

Многе Девице ће донети конач-
ну одлуку о свом статусу ове сед-
мице и то ће бити права одлука.
Сарадници вас оптерећују ситни-
цама које и сами могу завршити,
па осећате повећану нервозу.

Крај седмице обележиће састан-
ци, контроле и изненадни по-
словни путеви. Све у свему, по-
сла ће бити и више него што оче-
кујете, па се зато наоружајте стр-
пљењем, требаће вам. Партнер
вам пружа неопходну подршку.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РОЂЕНИ

Добили ћерку
9. јула: Магдалену – Јелена и Милорад Лукић; 14. јула: Јану – Драгана Дими-
тријевић и Горан Милосављевић; 15. јула: Николину – Ивана Павлов и Бојан
Цветковић; 18. јула: Шејлу – Раиса Лошић и Дарко Рамовић; 21. јула: Нејлу –
Сачија и Сирхан Абди, Катарину – Далиборка Веселиновић и Мирослав Вели-
мировић, Таису – Динела и Срђан Анђелковић; 23. јула: Луну – Мина и Јован
Стублинац; 24. јула: Јану – Марина и Душан Лаковић; 25. јула: Марију – Ива-
на и Дејан Седларов;  27. јула: Марину – Тања и Јовица Костић, Анђелу –
Александра и Владислав Бртка, Марију – Катарина и Милан Бракус;   28. ју-
ла: Теодору – Ивана и Далибор Тодоровић, Данку – Здравка Радојчић и Мар-
ко Нонковић; 29. јула: Николину – Драгана Штикавац и Александар Новаков.

Добили сина
7. јула: Јована – Катарина Родић и Марјан Крстевски; 20. јула: Немању –
Ивана и Далибор Симоновић; 21. јула: Страхињу – Јелена Докљанов и Си-
ма Стојадинов; 23. јула: Александра – Анђела и Драган Станивук, Марка
– Желмира и Дејан Граховац; 24. јула: Матеју – Радмила Малетин и Мио-
драг Крчуљ, Данила – Вања и Јосип Пауновић; 25. јула: Матеју – Ивана и
Мирослав Ранисављевић, Богдана – Сузана и Боро Вуковић, Лазара – Ма-
рија и Бранко Павлов; 26. јула: Бориса – Тијана и Марко Остојин, Новака
– Тијана и Марко Стојановић; 28. јула: Петра – Ивана Митревски и Иван
Марган; 29. јула: Ивана – Тијана Ђорђевић Мартиновић и Дарко Ђорђе-
вић;  30. јула: Огњена – Маријана и Горан Петровић. 

ВЕНЧАНИ

1. августа: Драгана Јаић и Миодраг Милојевић, Мирјана Ђуришић и Дар-
ко Гаврилов, Александра Дукић и Иван добричан, Душица Љубичић и Са-
ша Сибић, Сенада Хилић и Милош Симанић, Весна Станчић и Живко Чака-
ревић; 2. августа: Ирена Таполчањи и Владимир Влаховић, Кристина Мер-
ча и Данијел Зарија; 4. августа: Викториа Милосављевић и Дејан Новчић;
6. августа: Оливера Настасовић и Слађан Миленовић.

УМРЛИ

31. јула: Десанка Насковски – 1934, Станојка Кочић – 1935, Каранфила
Тодоров – 1949; 1. августа: Розалија Младеновић – 1935, Пал Ратков –
1944, Милован Живадиновић – 1946; 2. августа: Милан Маринковић –
1936, Јован Цинцовић – 1953, Јелена Козлина – 1958; 3. августа: Милош
Поповић – 1945; 4. августа: Драган Гавриловић – 1959, Јагодинка Стојко-
вић – 1939, Зуза Ђурица – 1932; 5. августа: Зоран Амбруш – 1968, Вери-
ца Марић – 1951; 6. августа: Јелена Календерац – 1932, Јелица Момчилов
– 1939, Емилија Здравковић – 1935. 

РЕШЕЊА – Скандинавка: Себастијановић, обрти, Љубовија,

л, алала, онагер, изналазити, Оки, дукс, т, ат, Ази, Рави, раца,

Ера, инат, деца, са, л, ја, н, а, Ба, Улуа, Турн Северин, рт, ири-

тирати, иоле, сатира, акроним, електротехника. Анаграм: по-

ентилизам.Коњићев скок: Кад бих имао и сто година, мој нај-

бољи дан био би сутра.

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

Е Н И Г М А Т С К И К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

АНАГРАМ

КОЊИЋЕВ СКОК

С К А Н Д И Н А В К А

Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског

коња, почев од посебно обележеног поља, добићете једну

мудру мисао чилеанског писца Пабла Неруде.

БИ- И- НАЈ- СТО -ТРА.

МОЈ ГО- -О БИХ -БО-

-МА- ДАН -НА, СУ- И

-ДИ- БИ -О -ЉИ КАД

СЛИКАРСКА ТЕХНИКА

АЛ’  МИНИ-ПОТЕЗ

ГЛУМИЦА
СА СЛИКЕ

Бити
солидаран

Економски
биро (скр.)

ЊЕНО 
ИМЕ

Збирка
географских

карата

Горњи слој
Земљине

коре

Ознака за
тону

Албанско
мушко име

Узвик
чуђења

Амерички
физичар
(Чарлс)

Река у
Манџурији

Показна
заменица

Град у
Шпанији

Који говори
ијекавски

Имати
користи
(турц.)

ЊЕНО
ПРЕЗИМЕ

Окрети

Градић у
Србији

Музичка
нота

Ознака за
ауто-школу

Наруквица
(турц.)

Име наивке
Халупове

Дивљи
магарац

Саставни
везник

Откривати

Град у Јапану

Раднички
синдикат (енг.)

Одевни
предмет

Ознака за
темпо

Коњ (песн.)

Површина
земљишта

(лат.)

Скандинав-
ски богови

Атлантски
океан

Река у
Пакистану и

Индији

Патка,
пловка

Ужичанин
Црквено

проклетство

Пркос
Потомци,
малишани

Скупа,
заједно

Литар

Холандско
женско име

Лична
заменица

Симбол
азота

Рика

Први 
вокал

Место код
Љига

Планина у
Русији

Град у
Либији

Државна
благајна

старог Рима

Ауто-ознака
Ваљева

Државни
буџет (фр.)

Урлици

Река у
Хондурасу

Ознака за
Италију

Град у
Румунији

Морски
гребен

Лична
заменица

Надражити

Макар мало

Симбол
родијума

Врста
књижевног

дела

Врста
скраћенице

Предлог уз
локатив

Грана
технике



Бардотију, а трећу је Маја
Стошић однела у Параћин.
Најбољу појединачну фото-
графију, под називом „Чува-
ри”, урадио је већ прославље-
ни Ивановчанин Золтан Би-
сак, друго место је заузео рад
Бранка Пејаковића из Прња-

зу, диплому и 35.000 динара,
додељено је Зорици Петровић
из Смедерева за филм „Проб-
ни брак”, чији је главни прота-
гониста Ивановчанин Стеван
Бређан. Следећу по рангу, прву
награду (као и плакету „Златни
сунцокрет”, диплому и 25.000
динара) понео је омољичкој
публици добро познат тандем
– Драго Латиновић и Илија Га-
лоња из Футога, за филм „За-

скували домаћи такмичари –
Биљана Милутиновић, Зоран
Станић и Ненад Ковачевић.
Програм је званично затворен
наступом аустралијског са-
става „Diva Demolition”, који
је карактеристичан по томе
што бас и гитару свирају при-
паднице лепшег пола.

Верна публика
Главни организатор манифе-
стације, као и увек, био је Дом
културе, предвођен дугогоди-
шњим директором Ђурицом
Јовановим, који сматра да је
овогодишњи фестивал по ква-
литету био на високом нивоу,

у чему су важну улогу одигра-
ли и традиционални спонзори
– Град Панчево, Министар-
ство културе, Покрајински се-
кретаријат за културу...

– Одзив публике био је на за-
видном нивоу и када је реч о
изложбама – све галерије су
биле препуне људи, а што се
аматерског филма тиче, није
као некада, јер нема гледалаца
ни за професионални филм,
али за данашње околности то
је максималан број, јер нигде
нема оволико гледалаца на
пројекцијама. Посебно радује
учешће домаћих снага из шко-

Четвртак, 13. август 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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Поново је најфилмскије село у
региону (и много шире) било
окупано препознатљивом злат-
ножутом бојом – бојом сунцо-
крета, симболом „Жисела”.

Омољица је четрдесет пети
пут, традиционално у другој
недељи августа, угостила ау-
торе покретних и непокрет-
них слика, који су се и овог
пута позиву љубазних дома-
ћина одазвали у импозантном
броју и тиме још једном на
најбољи начин етаблирали
овај фестивал, пре свега када
је реч о аматерском бављењу
седмом уметношћу.

Као и протеклих година,
„Жисел” је фактички отворен
концертом тамбураша под
називом „Кад је човек песма”,
одржаним у четвртак, 6. авгу-
ста, који је посвећен прерано
преминулим чувеним омо-
љичким музичарима Душану
Божићу и Мирославу Јако-
вљевићу.

Бисакови „Чувари”
Наредног дана манифестација
је и званично стартовала, као
и увек до сада, Међународним
салоном уметничке фотогра-
фије, и то четрдесет трећим.
Док је под сводовима омољич-
ке културне установе као у ко-
шници врвело од мајстора и
поклоника записа делића
стварности која нас окружује,
на зидовима готово свих упо-
требљивих просторија поме-
нуте зграде били су изложени
радови добитника највиших
звања у Фото-савезу Србије,
чланова фото-клуба „ЦД 13
Зрењанин”, Центра за таленте
Београд („Еко-фото”) и Мила-
на Живковића („Други сан”). 

Те вечери, у петак, 7. авгу-
ста, стручни жири овогоди-
шњег салона уметничке фото-
графије, који су чиниле све
саме ведете уметничке фото-
графије – Драгослав Мирко-
вић, Боривој Миросављевић,
Милан Живковић и Здравко
Симијоновић – прогласио је
најбоље. Укупан број приспе-

У ОМОЉИЦИ ОДРЖАН ЧЕТРДЕСЕТ ПЕТИ ПРЕСТИЖНИ ФЕСТИВАЛ

„ЖИСЕЛ” – ПОДСТРЕК ЗА МЛАДЕ УМЕТНИКЕ

лих фотографија био је 301 од
76 аутора, од чега је у ужи из-
бор уврштено њих 59 са 98 ра-
дова, а по три најбоље колек-
ције и појединачне фотогра-
фије награђене су златним,
сребрним и бронзаним сунцо-
кретима „Жисела”, диплома-

ле анимираног филма, а кроз
један омаж сетили смо се и
Благоја Буце Лупе, који је оста-
вио неизбрисив траг у погледу
филмског образовања младих
нараштаја. Мислим да након
45 година не треба постављати
питање да ли је потребно да
овај фестивал постоји или не –
истакао је Јованов.

Нема сумње, „Жисел” ће на-
ставити да буде подстрек за
младе ауторе, будући да готово
више нема места где се они мо-
гу исказати.

Фото Александар Бренђан

„Други сан” Милана Живковића

Салон уметничке фотографије

Најбоље филмаџије

Пажљива публика на пројекцији

вора – „Пролећни радови”, а
треће „Јужњачка утеха” Вука
Аџића из Темерина.

„Пробни брак” у Иванову
У данима викенда одржан је
четрдесет пети Међународни
фестивал аматерског филма.
Након што је погледао 28 фил-
мова, жири у саставу: Миро-
слав Савковић (професор на
ФДУ), Владимир Перовић
(филмски редитељ), Владимир
Анђелковић (председник Цен-
тра аматерског филма Србије)
и Марко Стојановић (извршни
директор Међународног фе-
стивала етнолошког филма)
одабрао је дванаест који су
приказани у две званичне про-
јекције (у суботу и недељу).

По завршетку последњег
филма приступило се додели
награда, а најважније призна-
ње, гран-при фестивала, уз ау-
торску награду, кристалну ва-

борављени простори”; „Сребр-
ни сунцокрет” је припао Пан-
чевцу Радовану Ђерићу за
остварење „Село у срцу града”,
а трећу награду су освојили
Добрила и Добривој Пантелић
из Доње Брезовице, за филм
„Вукосава”. Поред осталог, до-
дељене су и специјалне награ-
де, а једна од њих, за најбољу
идеју, отишла је у руке Омољ-
чанину Марку Панићу („Радо-
зналост је убила глисту”).

Овогодишњи „Жисел” је
имао и пратеће садржаје: у
петак је наступио бенд „Texas
Flood”; у суботу је изведена
представа „Бог масакра”, а
истог дана је приређен и
„Златни котлић Омољице”, на
којем су најбољу рибљу чорбу

Не купуј – удоми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац” ор-
ганизују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке не-
деље биће представљени љубимци за бесплатно удомљава-
ње, односно објављене њихове фотографије са основним по-
дацима.

Нови власници ће потписивати уговор којим ће се обаве-
зати на то да ће својим будућим љубимцима пружити аде-
кватну негу.

Бркица
Прелепа женка, прона-
ђена на Тесли, привре-
мено се налази у једном
дворишту и тражи тра-
јан дом.

Млада je и весела, у се-
би има крви теријера, а
након удомљавања за њу
је обезбеђена стерили-
зација.

Шар-пеј
Лепотан стар око три го-
дине дружељубиве је на-
рави, али је исто тако и
добар чувар.

Овај шар-пеј је редов-
но вакцинисан, а потен-
цијални удомитељ треба
да испуни адекватне
услове за његово држање,
као и да потпише уговор
о одговорном власни-
штву.

ААККЦЦИИЈЈАА  „„ППААННЧЧЕЕВВЦЦАА””  ИИ  УУДДРРУУЖЖЕЕЊЊАА  „„ЉЉУУББИИММЦЦИИ””

Након усвајања могуће је обавити бесплатну 
стерилизацију удомљене животиње. Све информације 

се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

ГЛОГОЊСКИ ОМЛАДИНЦИ НЕ МИРУЈУ НИ ЛЕТИ

Уживање уз комедију и одбојку
Омладинска организација
Глогоњ не дангуби ни ових
врелих летњих дана, већ вред-
но ради на реализацији про-
грама садржаних у пројекту
„Културни шок 2”. Најпре је у
суботу, 25. августа, први стен-
дап комичар у Србији – Срђан
Јовановић приредио ретко ви-
ђен шоу на летњој сцени Дома
културе.

Поред чињенице да је ху-
мор најтраженија „роба” на
овим просторима, и то што је
улаз био бесплатан, доприне-
ло је да ова представа изазове
велико интересовање. Пода-
так да се Јовановићевим фа-

зонима смејало преко сто пе-
десеторо људи довољно сли-
ковито говори да су Глогоњци
и те како „гладни” културе.

Наредни догађај се одиграо
у недељу, 9. августа, на обали
Тамиша познатој као „Скела”.
Тамо су омладинци приредили
турнир у одбојци на песку. У
прелепом амбијенту уз највећу
банатску реку окупио велики
број младих, који су уз спорт и
дружење провели недељу у
природи. Поред екипа из Гло-
гоња, учествовали су и спорти-
сти из околних места. Након
узбудљивих мечева прво место
је однела екипа из Сефкерина.

Омладинска организација
је овај турнир организовала
другу годину заредом, а фи-
нансирао га је Покрајински
секретаријат за спорт и омла-
дину.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ма и новчаним наградама у
износу од 25.000, 20.000 и
15.000 динара. 

Прва награда за колекцију
фотографија припала је Ми-
ленку Мрвошу из Руме, друга
његовом суграђанину Ђанију

Јованов уручује гран-при Зорици Петровић



На дан старчевачке сеоске
славе Свети Пантелејмон први
пут је на реци Надели одржа-
но пецање на пловак за децу.

Тај догађај је приређен за-
хваљујући ентузијазму двоји-
це великих заљубљеника у
природу – Далибора Танева и
Давора Иванкова. Како су они
и сами истакли, то је тек прва
фаза до крајњег циља – наме-
ре да се Надела поново оспо-

соби за спортски риболов. Та-
ко је било до пре двадесет пет
година, када је све врвело од
рибе, а ту се налазило и при-

родно мрестилиште шарана.
А онда је почело загађење те
речице, успоравање њеног то-
ка и урастање у барско биље.

Због тога се у недељу, 9. ав-
густа, на „Мирковом каналу”
окупило чак шездесет троје
младих такмичара.

Сви учесници су од органи-
затора добили медаљу и ди-
плому, а према количини упе-
цане рибе најбољи су били

Жељко Вуксић, Немања Алек-
сић и Илија Ћосић.
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Страну припремио

Јордан 
Филиповић

На самом улазу у Старчево, у
кафани „Ђерам”, у суботу, 8.
августа, одржано је традицио-
нално такмичење у кувању
свињског паприкаша. То над-
метање се организује већ ше-
сту годину заредом, а од про-
шлог лета носи назив Гастро-
-етно фестивал „Злајин мемо-
ријал”, у знак сећања на пре-
минулог оснивача кафане
„Ђерам” – Златка Живковића.

Поред надметања најбољих ку-
линара са ових простора, сви
посетиоци тог фестивала мо-
гли су да уживају у интересант-
ном и несвакидашњем програ-
му. На платоу испред кафане
„Ђерам” отворена је и изложба
меда, вина, народних рукотво-

рина и олдтајмера, а за најмла-
ђе је приређена мини-школа
јахања. Атмосфера је била
фантастична. За памћење.

Као и сваке године, мајсто-
ри варјаче су се својски потру-
дили да садржина њихових ко-
тлића буде најукуснија, иако је
конкуренција била жестока.
Паприкаш је јединствени спе-
цијалитет за такмичења овог
типа, будући да се углавном
организују надметања у при-
премању рибље чорбе, пасуља
и гулаша. Зато је на „црту”
изашло 25 најодважнијих и
најбољих. После трочасовног
крчкања жири је прогласио
победнике. Најбољи папри-
каш је скувала екипа „Лавови”
из Старчева, друго место су
освојили „Јована и Јован” с ка-
питеном Џипсијем, а пехар
намењен трећепласираном за-
служила је екипа „Цеца и Пе-
ра”. Одлични су били и „Жаба-

ри”, који су се представили са
две екипе, па КУД „Неолит”,
Таса, „Тата и синови”, „Суве-
нир, сидро и саксија”, „ИЕР

Независност”, „Три мускета-
ра”, „Димке плус”, „УББ Ива-
ново”, Гавра и Брана, „Кафе
Боки”, Жаре, „Опуштено код
Боже”, „Тополаши”, „Креатив-
на радионица”, „Црно јагње” и
„Битумен 2015”.

Учествовали су мајстори
варјаче из Старчева, Иванова,
Панчева, Сефкерина, Београ-
да, Вршца... На самом почетку
све њих су с погачом и сољу,
домаћински, дочекале девојке
у народним ношњама, члани-
це КУД-а „Неолит”. Организа-
тор је за десет најбољих обез-
бедио вредне робне награде, а
три првопласиране екипе за-
служиле су и велике пехаре.

Гастро-етно фестивал „Зла-
јин меморијал” су подржала
удружења „Орфелин”, „Па-
нонке” и Старчевачки пчела-
ри, Коњички клуб „Старче-
вац” и Горан Стаменковић,
Влада Бан, који је довезао
олдтајмере, затим КУД „Нео-

лит”, „Тампон дизајн”, ком-
панија „Gate N1”, ЈКП „Зеле-
нило”, Туристичка организа-
ција Панчево и МЗ Старчево. 

Сви учесници су отишли за-
довољни са ове манифестаци-
је, с једном констатацијом:
овакве феште нема у околини,
видимо се и догодине.

ГАСТРО-ЕТНО ФЕСТИВАЛ „ЗЛАЈИН МЕМОРИЈАЛ”

МАНИФЕСТАЦИЈА ЗА ПАМЋЕЊЕ

Петнаест чланова Планинар-
ског друштва „Јеленак” из
Панчева извело је у суботу, 8.
августа, успон на највиши врх
Проклетија – Маја Језерце,
висине 2.694 метра.

Врх се налази на територији
Албаније, као и већи део пре-
ђене трасе, која је веома зах-
тевна и физички и технички,

посебно у завршном делу.
Укупно је преваљено 19 кило-
метара и савладано 1.400 ме-
тара успона. Због своје ком-
пликованости оваква акција се
ретко изводи у већим групама.

Проклетије представљају
непрегледни масив који се
простире преко Црне Горе,
Албаније и Србије. Захваљују-

ћи суровој лепоти и разуђено-
сти многи их називају и Бал-
канским Алпима.

Ове необичне планине
представљају и јединствен
природни резерват богат рет-
ким геоморфолошким обли-
цима, као и велику територију
очуване дивљине са станишти-
ма ретке флоре и фауне.

„ЈЕЛЕНАК” У АКЦИЈИ

Панчевци освојили кров Проклетија
ПЕЦАЊЕМ ЗА ОЧУВАЊЕ ПРИРОДЕ

Да Надела поново живне



ИЛИЈА ПЕТИ У ЕВРОПИ
У Новом Саду је почетком
месеца одржано петнаесто
Кадетско првенство Европе у
решавању шаховских про-
блема. Најбољи млади реша-
вачи из 23 земље такмичили
су се у категоријама до 10,
14 и 18 година.

На том такмичењу је од-
личан резултат остварио
наш млади суграђанин Или-
ја Серафимовић, освојивши
пето место у категорији де-
чака до четрнаест година.
Ваља напоменути да је Или-
ја актуелни првак Србије у
решавању шаховских про-
блема у категорији до 14 го-
дина и освајач бронзаног од-
личја у светској конкуренци-
ји до 12 година.

Млади Серафимовић се
успешно бави и компонова-
њем проблема, а његови радо-

ви су већ освајали награде на
међународним сениорским
турнирима у шаховској ком-
позицији. Будући да је пре
месец дана напунио једанаест
година, од Илије можемо оче-
кивати још много лепих вести
у наредном периоду.

ВЕСТ ПО ВЕСТПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ОЛИМПИЈСКОМ ТРИАТЛОНУ

ДАНИЛО ЈОВАНОВИЋ ШАМПИОН ДРЖАВЕ
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ММаатт  уу  ддвваа  ппооттееззаа
(решење из прошлог броја: Сц4)
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ШАХОВСКИ КУТАК

Петар Ивачковић
освојио сребро

Шест трофеја 
за ТК Тамиш

На Власини је прошлог ви-
кенда одржано Првенство Ср-
бије у олимпијском триатло-
ну (1,5 км пливања, 40 км во-
жње бицикла и 10 км трчања),
а у исто време је приређена и
трка јуниора и рекреативаца
која се бодовала за СТУ куп. У
готово идеалним условима за
тркање такмичари Триатлон
клуба Тамиш из нашега града
остварили су одличне резул-
тате. Од осам представника
панчевачке спортске дружи-
не, чак шест се окитило меда-
љама.

Најуспешнији је био Дани-
ло Јовановић, који је, иако још
увек јуниор, освојио титулу
државног шампиона. Да успех
ТК-а Тамиш буде још значај-
нији, побринуо се Петар Ивач-
ковић, који је освојио сребрну
медаљу. Треће место је заузео
Богдан Томин из Новог Сада.

РУКОМЕТНИ КЛУБ ДИНАМО У ЖИЖИ ИНТЕРЕСОВАЊА

ПЕТКО ВОДИ НА ВРХ
Челници РК-а Динамо су на
конференцији за новинаре
одржаној 8. августа у великој
сали Спортског савеза и зва-
нично представили тренера за
наредну сезону. У присуству
председника клуба Данила
Дрндарског, нови шеф струч-
ног штаба „жуто-црних”, Иван
Петковић, потписао је уговор
и најавио високе домете свог
тима.

Динамо ће се у предстојећој
сезони надметати у Супер Б
лиги, али нови тренер, игра-
чи, као и људи који предводе
тај спортски колектив имају
највише амбиције.

– Преговори нису дуго тра-
јали. На обострано задовољ-
ство, брзо смо се договорили,
па овом приликом захваљујем
челницима Динама на указа-
ном поверењу. Част ми је и за-
довољство што су људи из мог
клуба, у коме сам започео

играчку и тренерску каријеру,
сагледали оно што сам радио
у претходним сезонама и до-
нели одлуку да ја будем тај ко-
ји ће водити овај тим до Супер
А лиге. Имамо исте амбиције,
то је оно што је најважније –
рекао је Иван Петковић.

Као основни циљ у предсто-
јећој сезони РК Динамо ће

имати пласман у елиту. И ове
године ће, уз младе момке, на
терену бити и искусни руко-
метни вукови Бранко и Стојан
Радановић.

– Екипа се прошле године
борила за опстанак у Супер Б
лиги, а сада ћемо јурити пла-
сман у елиту. Уз Бранка и
Стојана Радановића у тиму,

циљеви морају бити највиши.
Предстоји нам жесток рад,
јер нам неће бити нимало ла-
ко да остваримо зацртано.
Првенство ће бити тешко,
има доста тимова који такође
желе у елиту. Озбиљне рива-
ле ћемо имати у Пролетеру,
Топличанину и Шамоту. Би-
ће тешких гостовања, дугих
путовања... Ипак, сви смо ту
са истим циљем: да направи-
мо добар посао и да наш Ди-
намо вратимо тамо где и при-
пада – у српску рукометну
елиту – додао је популарни
Петко.

Наши рукометаши су под
командном палицом новог
шефа већ прионули на посао.
Тренира се увелико, а почело
је и играње контролних утак-
мица. Прошлог викенда је у
нашем граду гостовао Парти-
зан, а на програму је још неко-
лико јаких провера.

ПОЧИЊУ ТРКЕ ЗА БОДОВЕ И У НИЖИМ ФУДБАЛСКИМ ЛИГАМА

ОЧИ ПАНЧЕВАЦА УПРТЕ У ЖЕЛЕЗНИЧАР
Викенд пред нама донеће но-
ва узбуђења за све оне љубите-
ље спорта у нашем граду који-
ма је најважнија споредна
ствар на свету најближа срцу.
„Бубамара” ће се закотрљати
теренима Српске, Војвођанске
и Прве јужнобанатске лиге.
Фудбалску част Панчева ове
сезоне ће бранити Железни-
чар, који ће се надметати у
трећем рангу – Српској лиги
група „Војводина”.

Нажалост, наших клубова
неће бити у Војвођанској лиги
„Банат” јер је старчевачки Бо-
рац пролетос испао из тог ран-
га, па ће у Првој јужнобанат-
ској лиги бити веома јака кон-
куренција. Поред Старчеваца,
у петом рангу такмичења ће се
надметати и: Слога (Банатско
Ново Село), Младост (Војло-
вица), Динамо 1945 (Панче-
во), Младост (Омољица), Југо-
славија (Јабука) и Јединство
Стевић (Качарево). У Другој
јужнобанатској лиги, која
стартује 6. септембра, такми-
чиће се: Долово, Будућност
(Банатски Брестовац), Стрела
(Иваново), Стари Тамиш и
„Мика Антић” (Панчево).

Фудбалери Железничара се
већ дуже време припремају за
дебитантски наступ у Српској

лиги. Вредно се тренирало на
СЦ-у „Младост”, а пре неко-
лико дана за шефа стручног
штаба популарне „дизелке”
именован је наш суграђанин
Александар Стевановић, нека-
дашњи тренер Динама.

– Већ у првом колу нас чека
веома неугодно гостовање и
тежак ривал. Идемо у Падину,
на мегдан с Долином, која је
апсолутни фаворит у овом ду-
елу. Наши момци су вредно
радили, а колико смо спрем-
ни, показаће утакмице пред
нама. Остало је мало играча у
односу на прошлу годину, па

ће нам бити потребно извесно
време да се уиграмо. Циљ Же-
лезничара у овој сезони јесте
опстанак у лиги. Финансијска
ситуација у клубу није дозво-
љавала да доводимо нека звуч-
на појачања, али ми младим
момцима нудимо рад и напре-
дак, јер ће имати прилику да
играју у квалитетној лиги. По-
кушаћемо до краја прелазног
рока да приволимо још неког
фудбалера да нам се придру-
жи и да у једном лепом амби-
јенту и здравој спортској при-
чи напредује у својој каријери
– рекао је први тренер Желе-

зничара Александар Стевано-
вић, коме ће у раду помагати
Звонко Лазаров, али и тренер
голмана Влада Растовић.

Деби у Српској лиги група
„Војводина”, пред својим на-
вијачима, Железничар ће
имати у недељу, 23. августа,
када ће на СЦ-у „Младост” го-
стовати Сента.

Главни фаворит за трон у Пр-
вој јужнобанатској лиги ове го-
дине ће бити ФК Динамо 1945.
Панчевци сезону отварају на
свом терену, а у госте им дола-
зи Партизан из Гаја. Слога у Ба-
натском Новом Селу дочекује
белоцрквански БАК, а у Војло-
вици ће снаге одмерити домаћа
Младост и Војводина из Црепа-
је. Старчевачки Борац у првом
колу гостује у Алибунару, где ће
поделити мегдан с домаћим ти-
мом Будућности, а локални
дерби ће бити одигран у Омо-
љици, где ће се састати Мла-
дост и Југославија из Јабуке. Је-
динство Стевић у Качареву до-
чекује Раднички из Баранде.

РЕВИЈАЛНЕ ТРКЕ КАЈАКА

ТЕНИС ВЕТЕРАНА

На реци Босут у Вишњићеву
прошлог викенда је одржано
Отворено првенство Војводи-
не у мини-кајаку за дечаке и
девојчице рођене 2002, 2003,
2004. и 2005. године. То над-
метање је значајно и зато што
су први пут у историји каја-
кашког спорта у нашој земљи
приређене и трке у мини-ка-
јацима четвороседима.

Тренер кајакаша ККК-а
Панчево Ђурица Левнајић
на такмичење је повео екипу
у саставу: Филип Глишић,
Лука Станчевски, Антоније
Теофиловић и Виктор Ста-
менковић.

Дечаци и девојчице су се
такмичили у једноседима и

двоседима на стазама од 500
и 1.000 метара, а на крају су
одржане и трке мини-кајака
четвераца које су биле реви-
јалног карактера, како би од
идуће године и та дисципли-
на ушла у редован систем
такмичења.

Најбољи пласман је оства-
рио Лука Станчевски, који је
заузео четврто место у кон-
куренцији од тридесет каја-
каша узраста од једанаест
година.

Најмлађи чланови ККК-а
Панчево ће већ у суботу, 15.
августа, наступити на Пр-
венству Србије у мини-каја-
ку, које ће бити одржано у
Бачкој Паланци.

Наш град је прошлог викен-
да био домаћин најбољим
тениским ветеранима у Ср-
бији. Турнир је одигран у ор-
ганизацији ТК-а Динамо, на
теренима СЦ-а „Младост”.

Од наших суграђана, нају-
спешнији су били Весна По-
повић, Драган Атанацков,
Мирко Бундало и Дејан Ду-

бајић, који су тријумфовали
у својим категоријама, док
су сребрна одличја освојили
Миша Пантић и Владимир
Поповић.

Турнир је био одлично ор-
ганизован, пре свега захва-
љујући директору такмиче-
ња Александру Несторовићу
и његовим сарадницима.

да је надокнадио заостатак
него је створио и пола минута
предности у односу на ривале.
У сегменту трчања ту пред-
ност је повисио на преко два
минута. Борба за друго место
је решена спринтом у послед-
њих 300–400 метара трке, ка-
да је Петар Ивачковић успео
да одбије напад Богдана То-
мина и свом тиму донесе и
титулу вицешампиона.

У конкуренцији такмичара
од 31 до 40 година на олим-
пијској дистанци члан ТК-а
Тамиш Марјан Лукић освојио
је златно одличје, а Иван Бон
се окитио бронзом. На спринт
дистанци у групи триатлона-
ца од 41 до 50 година Душан
Лукић је први прошао кроз
циљ, а Срђану Стојкову је
припала бронзана медаља. 

После овог шампионата
чланови ТК-а Тамиш своју па-
жњу усмеравају на тренинге и
припрему за Првенство Срби-
је у спринт триатлону (750 м
пливања, 20 км вожње бици-
кла и пет километара трча-
ња), које ће бити одржано 23.
августа у Сомбору.

ла изузетно узбудљива и ди-
намична. После нешто слаби-
јег пливања Данило је на би-
циклу био фантастичан. Фе-
номеналном вожњом не само

Првенство Србије је оправ-
дало сва очекивања поклони-
ка овог спорта. Надметали су
се најбољи триатлонци у на-
шој земљи, а сама трка је би-

Страну припремио

Александар
Живковић



Маја Језерце (кров Албаније) највиши је врх планине Проклетије – 2.640 метара. Планинари
„Јеленка” освојили су га за викенд. Поздрав!
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Ема Лебанов, 
тенисерка:
– Већ сам била у Тур-
ској, у Истанбулу, а
спремам се и за одла-
зак на море – идемо у
Бугарску. До тада ћу
бити у Панчеву, а вре-
ме углавном проводим
у игри.

Лука Аладић, 
бициклиста:
– Главни догађај током
лета се одвијао у Маке-
донији. Био сам у Кума-
нову код рођака. У Пан-
чеву сам углавном на-
пољу, а време прово-
дим у вожњи бицикла.
Полако се спремам и за
почетак школе.

Тамара Боснић,
ученица:
– Током овог лета 
сам углавном била 
у Панчеву. Можда је 
интересантно да 
поменем да сам једног
викенда у јулу отишла 
у Јагодину да посетим
тамошњи аква-парк.

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

З. Компар З. Спремо

Улазак са истока

Намерницима који у Панчево улазе са истока пажњу ће одмах

привући огромни објекат на Новосељанском путу.

За који нико не зна чему служи или чему ће служити.

Важно је да је велики, импозантан, с високим краном као

симболом тешке индустрије и напретка.

Истовремено, то је и показатељ нашег источног греха.

Западни улазак

Када неко са запада улази у нашу варош, у прилици је да види и

западне вредности.

Одмах с друма уочиће индустријске димњаке примерене тој

цивилизацији.

А ако обрати пажњу на закрпе које му се смеше са асфалта,

та слика ће му одмах постати сумњива.

И убрзо ће схватити да је пејзаж, налик на Рурску област, са-

мо слика својеврсног Потемкиновог села наше прошлости и са-

дашње опште пропасти.

Јужни прилаз

Праву слику Панчева добијају само посетиоци који нам долазе

из јужног правца.

Они могу одмах да виде цеви и колоне Рафинерије, сфере Пе-

трохемије и димове Азотаре.

И међу њима има различитих социјалних категорија.

Пошто нам неки долазе с југа, а неки с мерцедес.

Па стари Панчевци одмах уоче разлику у прилазу.

Увелико траје време годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан

примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Трг краља Петра I бр. 11, с личним

подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs фотографију с

летовања с назнаком где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 24.

септембра – награда је ваша.

P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Наградни конкурс

Градимире, Ирена,
честитамо!

Од првог октобарског 

броја „Панчевац” ће стизати

на вашу адресу. 

Редакција

Једна плажа, два мола, једна млада дама.
Фотографија је снимљена на острву Евиа, у месту Еретриа.

Ирена Туцић, Танаска Рајића 12


