Број 4670, година CXLVIII

Панчево и јужни Банат међу
најбезбеднијима у Србији

Регетон
Монтенегро

» страна 10

» страна 12

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 15. ЈУЛА 2016.

ВАТРЕНО ЦРВЕНО
Хроника
Поклон
опозицији
» страна 5

Политика

ФОТО ВЛАДИМИР ЂУРЂЕВИЋ

Неопходно
расправљати о
изградњи
термоелектране
» страна 4

Економија
Јефтинија него прошле
године
» страна 6

Хроника
Излаз из пакла постоји!
» страна 8

АПЕЛ ИЗ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

НА ПРЕГЛЕД ПОНЕТИ КЊИЖИЦУ И – КИШОБРАН
Кров Пријемног одељења
прокишњава годинама, а
град разбио и све прозоре
Радови на згради Дечје
болнице у току, недостаје
новац за стазе
Хитно потребна помоћ
хуманих људи
Уколико сте некада имали ту несрећу да се задесите на Пријемно-ургентном одељењу панчевачке Опште болнице или пак на одељењу
исте намене у Дечјој болници и ако
је тог дана, уз сву муку која вас је натерала да одете тамо, још падала и
киша, засигурно сте видели чемерне

Позивају се удружења,
организације, приватници
и појединци да донирају
новац или грађевински
материјал.
слике. Плафони на којима је влага
исцртала отужне шаре, кофе по подовима, столовима лекара и креветима
у које капље вода... Колико год да вам
је здравље било лоше када сте ушли у
ординацију, овакви призори засигурно су учинили да се осећате још горе.
Нема више места за закрпе
Тако је на оба поменута места било донедавно. Сада су се ствари промениле:
у Дечјој болници је (донекле) боље, а

Прогноза времена: у овој згради без падавина
на Пријемном у Општој болници ситуација је, након што је 20. јуна град
разбио свих 12 кровних прозора – гора
него икад. Уколико се овај проблем не
реши до јесени и првих озбиљнијих
киша, размере те штете пацијенти ће
сагледати у пуном „сјају”.
Према речима др Небојше Тасића,
директора Опште болнице, та установа нема новца за замену прозора,
која би коштала око 1.000 евра, а све
и кад би га имала, то не би решило
проблем. Као што смо већ навели,
прокишњавало је на Пријемном и
пре елементарне непогоде.
– Све и кад бисмо заменили прозоре, само бисмо бацили новац, јер би
кров, кога су године уништиле, и даље
прокишњавао. И сама зграда је с временом потонула на средини и сва киша се слива управо у тај део. Раније
смо имали план да цео кров покријемо
лимом и чак смо направили неку финансијску конструкцију. У међувремену
је, због настале политичке ситуације,
Покрајина, као наш оснивач, одустала
од финансирања тог пројекта. За лимени кров нам треба близу 25.000 евра,
што је новац који ми немамо, а ни од

кога тренутно не можемо ни да га добијемо – објаснио је Тасић.
Он је стога упутио апел свима онима који би могли да помогну да се
пријемна амбуланта стави под кров у
што хитнијем року, односно најкасније до зиме. Као што смо навели,
потребно је сакупити 25.000 евра за
кров и још 1.000 евра за прозоре. Наравно, добродошли су и сви они који
су спремни да поклоне неопходан
грађевински материјал или столарију. Тасић је навео и то да би решење
овог горућег проблема створило
услове и да се у тако обезбеђен простор премести комплетна рендгенслужба. То је сада немогуће, јер би
апарати били уништени већ после
прве кише.
Да не буде: џаба сте кречили
Када је реч о Пријемном одељењу
Дечје болнице, лепа вест гласи да је,
захваљујући донацији од 280.000 динара компаније „Мекдоналдс” и још
око два пута толико новца, колико су
поклонили други сарадници Болнице, тај део комплекса ових дана стављен под нови кров.

– Реконструкција крова, замена
олука и сви остали радови коштају око
980.000 динара. Надали смо се да ћемо акцијом коју смо покренули прикупити и више средстава него што је
потребно, те да ћемо моћи да избетонирамо и околне стазе. Међутим, то се
није десило, чак нам и фали 100.000
динара. Ипак, били смо принуђени да
отпочнемо радове док је још суво време. Сада се морамо обратити за помоћ
новим спонзорима. Важно нам је да
избетонирамо и стазе, јер ће нови олуци и даље наливати воду око темеља
самог објекта – наводи Тасић.
Директор Болнице је објаснио да
се не може очекивати новац од разних спонзора који су већ помогли
изградњу крова на делу зграде Дечје
болнице, па је сада потребно пронаћи нове. Он се узда и у добру вољу
оних који би можда били спремни
да поклоне два „миксера” бетона и
око 500 килограма арматуре, колико
је потребно за стазе, или пак оних
који би поклонили прозоре или материјал за кров Пријемно-ургентног
одељења.
Као и много пута до сада, удружења, разне организације, приватници
и појединци доброг срца биће ти који ће спасавати панчевачку болницу.
Надајмо се да ће се они одазвати
апелу и помоћи онолико колико могу. Не би смело да буде другачије.
Мораћемо и овог пута да помогнемо
једни другима (и самима себи) кад
већ то не чине они којима је то посао. Сви они који желе да се укључе
у ову акцију и да поклоне новац или
грађевински материјал, могу се јавити Константину Ромчеву, шефу Техничке службе у Општој болници, на
телефон 062/80-48-457. „Панчевац”
ће са особитом пажњом пратити даљи развој ситуације и извештавати о
њему.
Д. Кожан
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ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Ко је чији проблем
Ово би могао да буде сиже сценарија за акциони филм, али не ради се о фикцији. Догађаји и места су стварни, баш као и сви инволвирани.
Среда, 20.08 сати. Врео дан је почео да уступа место топлој летњој
ноћи. Људи поломљени од врућине нису скроз своји, а у граду је подједнако мало и пешака и возила. Негде у центру града догодио се мањи саобраћајни неспоразум двојице возача, ни први, ни последњи
пут. Човек за воланом старе „фијесте” псује више у себи него наглас
и аутоматски заборавља ексцес чији је био актер, јер жури да пребаци жену кући и да се потом врати на посао.
Тако помирљив није био возач „ситроена” с новосадским таблама:
окренуо га је за 180 степени. Потпуно је променио смер кретања у
Улици ослобођења и појурио за осумњиченим за „дело” „изнервирао
си ме, брате, а ја сам нервчик”. Пошто је добрих педесет метара возио левом траком, стигао је „фијесту” и почео да је усмерава ка каналу поред пута; замало избегнута трагедија. После неколико секунди иста прича, али се возач „фијесте” поново снашао тако да нема
погинулих. Његова жена усплахирено зове полицију, прича неповезано...
Мајстор из „ситроена” прекида неизвесност: успео је да блокира
„бегунце”. Изашао је из аутомобила са шипком тешком пет кила у
десној руци и са стиснутом левом песницом. Бам! Кроше кроз отворен прозор. Возач „фијесте” је добио по фаци. Расправа, драње...
Пошто је „симпатични младић” запалио обилазницом, поново је
позвана полиција. У релативно кратком року стижу два љубазна униформисана лица. Распитују се о насилнику и добијају експресне одговоре: Је л’ рошав? Јесте. Је л’ ћелав? Да. Је л’ има тетоважу? Има.
До пола руке? Да. Нападнути има јасан осећај да ће нападач бити
убрзо „интервјуисан” јер, очито, полицајци знају о коме се ради.
Али уследио је хладан туш: можете поднети пријаву против Н. Н.
лица. Еј! Н. Н. лица које је рошаво, ћелаво, има тетоважу и одраније
је познато органима реда! Наравно, већ истраумираном човеку не
пада на памет да покреће некакву процедуру против Н. Н. лица, које може да буде свашта, али само није Н. Н.
Овде, без блама, можемо да направимо аналогију: сећате ли се типа који је убио четворо младих људи марта 2012? Заборавне да подсетимо: возач смртоносне „бе-ем-ве” „ракете” на Панчевачком путу
одвео је у смрт три сапутнице у возилу и човека за воланом „југа” на
који је брзином формуле налетео. Дан после трагедије редакцији се
јавио таксиста који нам је рекао да је најмање пет пута полицији
пријављивао истог тог проблематичног типа јер је дивљао својим аутомобилом по Тесли. И ништа од реакције органа реда. А онда је овај
убио четворо младих људи!
Да ли је неопходно да рошаво, ћелаво, истетовирано „Н. Н. лице”
направи жестоки пичвајз (мада ни вожња у контрасмеру и песничење нису бенигне појаве), или, не дај боже, убије неког, да би га полиција привела на информативни разговор? Ако у ПУ Панчево и даље
не могу да идентификују „Н. Н. лице”, новинари желе да помогну пошто сви заједно служимо народу: свратите до редакције, записали
смо регистрацију новосадског „ситроена”.
Или немојте да навратите...
***

И даље смо у саобраћају. Панчевке и Панчевци, током викенда „Којоти” организују свој надалеко познати мото-скуп: то значи да ће
град бити пун двоточкаша.
Користите ретровизоре више него раније, возите у складу с прописима, пропуштајте бајкере кад год треба. И кад не треба!
Хајде да будемо добри домаћини заљубљеницима у моторе, потрудимо се да безбедност на улицама подигнемо на највиши могући ниво. Од нас зависи.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Таблоиди су
опет претерали
Због начина на који извештавају о
страшном прошлонедељном убиству
трогодишње девојчице, неке колеге
из београдских таблоида не заслужују да се назову новинарима.
Начин на који обавештавају јавност о тој трагедији био је повод да
реагује посланик у Скупштини Србије Мехо Омеровић, председник
скупштинског Одбора за људска и
мањинска права.

– Jадан je тираж који се прави од
случаја силоване трогодишње девојчице. Сви заједно морамо да допринесемо стварању таквог амбијента у
коме ће ти злочини бити најстроже
кажњавани, али пре свега морају да
буду спречени. Тај циљ нећемо постићи оваквим извештавањем, објављивањем фотографија злочинца на
насловним странама, као ни цитирањем његових стравичних изјава у којима могу да се прочитају детаљи о
томе како је отео, силовао и убио девојчицу – рекао је Омеровић.
Како објаснити понашање новинара црних хроника у таблоидима који
се након оваквих и сличних трагедија понашају као полицајци, звоне на
врата кућа и станова оштећених и
њихових комшија, постављају им
питања и покушавају да разговарају
с њима?
Да ли су се такви „новинари” након писања текстова о језивим убиствима питали како је родитељима
жртава ако у „Информеру”, „Куриру”
и „Српском телеграфу” могу да прочитају детаљне текстове о томе на
који начин су се зликовци иживљавали над њиховим синовима и ћеркама? Зашто није одговарао новинар
који је након прошлогодишњег убиства петнаестогодишње Тијане Јурић
објавио извештај са саслушања ње-

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

ног убице под језивим насловом
„Нисам престао да је ударам ни када
је почела да ме моли да јој поштедим живот”?
Докле ће такви „новинари”, који
много више заслужују да се назову
лешинарима, имати директан приступ извештајима из истраге, снимцима саслушања убица, записницима о истражним радњама и обдукционим налазима и имати могућност да цитирају оно шта је у њима
наведено? Хоће ли они који им то
омогућавају бити позвани на одговорност?
– Такво извештавање је поновно
убијање жртве, гажење сваког људског достојанства, поновно наношење бола родитељима и свесно кршење више закона. Какви смо то људи
постали ако мислимо да ће објављивање детаља из истраге о томе како
је монструм силовао мртву трогодишњу девојчицу повећати тираж и донети зараду? – упитао је Мехо Омеровић.
Нажалост, тешко је отети се утиску да ће се због ових критика било
шта променити у понашању таблоида. Ако се и привремено примире, то
ће бити само до неке нове трагедије
која ће шокирати и потрести целу
Србију.
М. Г.

Зоран Т. Поповић

• Љубавник је стари бапски лек за женину мигрену!
• Лопови и жандарми играју жмурке. Жандарми увек жмуре.
• Били смо пет векова под Турцима. То су незаборавни тренуци у
нашој историји.
• Она толико добро пева да је публика, посебно онај мушки део,
гута погледом.
• Грађани су поздравили вођу спонтаним аплаузом. Аплаудирали
су као навијени.
• Оно што нас не убије, то нас ојача. То је случај и са
осиромашеним уранијумом.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Пих, тек мало изнад 40.
Ових дана, у епицентру града
Снимио Владимир Ђурђевић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ДОКЛЕ ГОД ПОЛИТИЧАРИ ЖВАЋУ ЗА ГОВОРНИЦОМ,
НАРОД ЋЕ БИТИ ГЛАДАН!
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ДОНАЦИЈА „БЛИЦ ФОНДАЦИЈЕ” ОПШТОЈ БОЛНИЦИ

ПОКЛОН УЗ КОЈИ СЕ ЛАКШЕ ДИШЕ
Гинеколошко-акушерско
одељење добило два
нова клима-уређаја

Скуп бајкера
из целе Европе
Звезде „Ortodox
Celts” и
„Генерација 5”

Компанија „Elcom
Trade” поклониће
50 клима з
а 24 породилишта
Покровитељ акције
Министарство здравља
Само месец дана након што је
„Блиц фондација” Гинеколошко-акушерском одељењу Опште болнице у Панчеву поклонила скрининг-апарат за дијагностиковање раног оштећења слуха код новорођенчади,
представници те организације
поново су у понедељак, 11. јула, посетили исто одељење.
Овог пута „Блиц фондација”
је у сарадњи с компанијом „Elcom Trade” из Београда обезбедила два клима-уређаја за
Гинекологију, и то у оквиру
велике хуманитарне акције
„Климе за породилишта”. Она
ће бити реализована широм
Србије под покровитељством
Министарства здравља, а „Elcom Trade” је припремио 50
клима за 24 породилишта.
Нове клима-уређаје у понедељак је др Зорану Петровићу,
заменику начелника Гинеколошко-акушерског одељења, уручио Велимир Перовић, уредник „Блиц фондације”. Перовић је том приликом навео да је

ПРЕДСТОЈЕЋЕГ ВИКЕНДА
У ОРГАНИЗАЦИЈИ „КОЈОТА”

Гости који никад не долазе празних руку
циљ ове акције, покренуте пре
две недеље, да новорођенчад,
која немају развијен центар за
терморегулацију, по доласку на
свет не дочекају тропске температуре. Према његовим речима, Панчево је тринаести град у
Србији у који су стигли нови
уређаји, а наредних дана добиће их и Сомбор, Горњи Милановац, Пожаревац, Ћуприја и
други градови у којима је ситуација у породилиштима најалармантнија.

Одахнуле и маме и бебе

Др Зоран Петровић је захвалио на овој донацији и истакао
да ће уређаји знатно олакшати
боравак у болници не само породиљама и бебама већ и осталим пацијенткињама.
– Ово је мали поклон, али
велики за нас. Било би добро
када би се још људи добре воље
укључило и помогло, не само
донирањем клима, већ и других ствари које су нам потребне. На одељењу Гинекологије,
где леже пацијенткиње које су
оперисане или болују од најтежих болести, биће постављена
једна клима. Она ће им много
олакшати боравак у болници.
Други уређај биће постављен у
самом породилишту – рекао је
др Зоран Петровић.
Представник компаније „Elcom Trade” Иван Арсеновић
такође је присуствовао примопредаји поклона.
– Поносни смо на то што је
наша компанија део ове акције.
Знамо да је нашим породилиштима потребно знатно више
клима-уређаја од броја који
смо ми определили, али верујем да је ово тек почетак и да
ће бити нових прилика да помогнемо и убудуће, кад год је
то потребно – истакао је Арсеновић.
Током летњих месеци, када
владају тропске врућине, већина порођаја у српским по-

родилиштима обави се на температури од преко 30 степени.
Претопло је и у собама где бораве породиље и бебе. Младе
мајке у Општој болници, које
су и саме осетљиве на високе
температуре, веома је обрадовала вест да ће смештај и порођај у породилишту у Панчеву од сада бити удобнији.
Иначе, „Блиц фондација”
упоредо са акцијом у оквиру
које се за свих 56 породилишта у Србији обезбеђују апарати за проверу слуха код беба
и акцијом „Климе за породилишта” наставља и акцију помоћи деци из социјално угрожених породица. Сав приход
од СМС порука послатих на
број 2552 и све уплате на текуће рачуне „Блиц фондације”
биће усмерени искључиво у
хуманитарне сврхе.
Како кажу у овој фондацији,
у протекле три и по године је
захваљујући људима добре воље и великог срца збринуто
више од 400 деце из сиромашних породица, а у плану је да
се ова племенита мисија настави. Тако ће само до краја
ове године највероватније бити обезбеђени сви услови за
здраво и срећно одрастање за
још сто малишана из социјално угрожених породица широм наше земље.
Д. Кожан

Седамнаести међународни
мото-викенд у организацији
Мото-клуба „Којоти” биће
одржан од 15. до 17. јула на
уобичајеној локацији – градском купалишту на тамишком кеју. Први гости су најављени већ за четвртак, 14.
јул – реч је о седморици чланова „Којота” из мађарског
града Рацкеве (Српски Ковин), који ће се одмах прикључити припремама око
постављања кампа.
Скуп ће званично бити
отворен сутрадан, што ће
највероватније учинити градоначелник Панчева – Саша
Павлов. Након тога, у 21 сат,
почињу концерти. Свираће
панчевачки „Trouble Heart”
и „Атомско скровиште” (са-

став који изводи музику
„Атомског склоништа”), а
као звезде вечери наступиће
„српски Ирци” – београдски
„Ortodox Celts”.
Други дан, субота, 16. јул,
биће покривен разним садржајима, од којих су најзанимљивије поменуте бајкерске
игрице. По устаљеном обичају у подне ће свим учесницима бити послужен бајкерски пасуљ; од 17 сати креће
се у дефиле вожњу, која ће
бити организована, као и
увек, уз асистенцију саобраћајне полиције. После кратког задржавања и једног изненађења уследиће повратак
у камп, где у 21 сат почиње
концерт – уз бендове „Blues
Delivers” и „Хогар Страшни”,
наступиће и чувена „Генерација 5”.
У недељу, након доручка,
гости ће почети да напуштају камп.
Ј. Ф.

ИНИЦИЈАТИВА АДВОКАТА ПЕТРА ЈОЈИЋА

Олакшица
за оштећене
Панчевачки адвокат Петар
Јојић предложио је градској
власти да све Панчевце и
становнике околних села
који су на било који начин
оштећени у недавном невремену ослободи плаћања треће рате пореза за ову годину.
– На хиљаде грађана је
оштећено током те велике
непогоде, а сада не могу да
добију никакву надокнаду с
обзиром на то да нису били
осигурани. Сматрам да они

нису криви због тога што је
током невремена затајио
људски фактор и није било
довољно противградних ракета. Због тога ћу на првој
наредној седници Скупштине
Србије поставити посланичко
питање колико су градови и
општине имали противградних ракета 1. јуна ове године.
Посебно ћу инсистирати на
томе да ми се каже за Панчево – изјавио је Јојић.
М. Г.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У СТРЕЉАШТВУ

Пешићу две медаље

МАСТЕР-РАДОВИ АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА

Решења за градске проблеме
Изложба пројеката студената
мастер-студија на Архитектонском факултету у Београду
отворена је у четвртак, 7. јула, у
холу Градске управе Панчева, у
оквиру сарадње с том еминентном високошколском установом. Основна тема 27 представљених радова студијског програма „Интегрални урбанизам”
јесте „Инструменти управљања
интегралним урбаним развојем”, а полигон за њихову израду је територија Панчева. Развојни оквир и полазна тачка
пројеката била је Стратегија
развоја града Панчева за период 2014–2020. године.
Градоначелник Саша Павлов истакао је вредност и важност изложених пројеката за
наш град.
– Ово нису само архитектонска решења, она су и мултидисциплинарна. Настојаћемо да их имплементирамо
кроз текуће промене, пре свега урбанистичких планова
различитих степена важности
за град – каже Павлов.
Данијела Милорадовић Родић, доценткиња на Архитек-

тонском факултету и једна од
менторки на мастер-студијама,
рекла је да је овај мастеркурс формиран пре пет година, зато што је досадашњи
начин разумевања позиције и
уло ге ур ба ни ста у раз во ју
града недовољно добро сагледан, односно професионалци
нису на адекватан начин едуковани.
– Проблеми су комплексни,
промене су динамичне, па је
потребно на другачији начин

сагледати ресурсе, посебно
људске, идентификовати проблеме и дефинисати решења,
а још је важнија њихова имплементација. Пројекти нуде
и могуће одговоре на питања:
одакле повући средства, ко их
на који начин повлачи, како
се повезују актери – објашњава она.
Про фе сор ка Ар хи тек тон ског факултета Ратка Чолић
нагласила је да је за локалну
самоуправу интересантно то

што сваки од радова има свој
пројекат „кише” (опис пројекта).
– То је материјал с којим,
кад га имате, можете да разговарате с потенцијалним инвеститорима, донаторима, националним фондовима, међународним организацијама које
се баве финансирањем... – рекла је професорка и додала да
је за студенте далеко већи изазов суочити се с нечим што је
стварни него симулирани проблем.
Студенти су кратко презентовали своје пројекте, а изложба ће бити отворена до 15.
јула.
M. M.

После тријумфа на Првенству Војводине Дејан Пешић,
најуспешнији стрелац СД-а
„Панчево 1813”, освојио је и
две медаље на државном
шампионату у гађању малокалибарском пушком одржаном у Новом Саду.
У дисциплини 60 метака у
лежећем ставу Дејан је освојио сребрну медаљу, а бољи
од њега био је само прослављени стрелац, репрезентативац и капитен српског
олимпијског тима Стеван
Плетикосић из Крагујевца.
Дејан Пешић је био одличан
и у дисциплини тростав, са
3 x 40 метака у клечећем, лежећем и стојећем ставу. Он
је у основном мечу упуцао
1.167 кругова, а после узбу-

дљивог финала од осам најбољих сениора и борбе с три
олимпијца освојио је бронзану медаљу.
Дејан заслужује све похвале на постигнутим успесима,
а нарочито за резултат у лежећем ставу тростава, када је
од 40 метака 39 пута погодио
у центар и само једну „деветку”. Наш суграђанин напорно тренира на стрелишту у
Новом Саду, које користи
бесплатно, али уз велике
путне трошкове и проводи по
седам сати дневно на једном
тренингу. Велику помоћ пружа му и спортски директор
наше репрезентације Срећко
Пејовић, његов лични тренер, који га прати у Б селекцији Србије.
А. Ж.

МИЛЕНА ОГРИЗОВИЋ НАГРАЂЕНА У ЗАГРЕБУ

Сребрна медаља за младу балерину
Наша суграђанка Милена
Огризовић освојила је сребрну
медаљу у категорији младих
играча до 18 година на Међународном балетском такмичењу
„Миа Чорак Славенски”, одржаном на ХНК сцени у Загребу

од 6. до 8. јула. У конкуренцији
је било осамдесет седморо
играча, што сениора, што јуниора, из двадесет једне земље.
У мају је млада балерина на
такмичењу „Hellas Ballet Competition” у Атини освојила пр-

ву награду, а на оба такмичења супервизор јој је била Ашхен Атаљанц.
Милена Огризовић је завршила средњу балетску школу „Димитрије Парлић” у Панчеву у
класи Наташе Тодовић. M. M.
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ПОЛИТИКА

Желимо да будемо први којима ће
се грађани обратити.
Драган Остојин,
председник Месне заједнице Центар

Петак, 15. јул 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

ПОДНЕТ ЗАХТЕВ ОПОЗИЦИЈЕ ЗА САЗИВАЊЕ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

Стоп загађењу!

НЕОПХОДНО РАСПРАВЉАТИ
О ИЗГРАДЊИ ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ
Грађани треба да
донесу одлуку
Тридесет одсто уговора
биће тајно

Одборничка група Српске
радикалне странке такође је
предала захтев Тиграну Кишу, председнику Скупштине
града, за сазивање ванредне
седнице, на којој би се дискутовало о изградњи електране за производњу енергије од отпада.
– Желимо да се хитно
раз јасне детаљи наме ре
вла сти да направи такву
електрану у Панчеву. То би
значило да се смеће с територије читаве државе довози у наш град, а сматрамо
да нам је доста загађења.
Неопходно је да нам се објасни куда би сви ти камиони пролазили, како ће бити
затворени, да ли ће отпад
смрдети, као и како ће депонија бити обезбеђена еколошки и на сваки други начин – изјавио је Срђан Гламочанин, шеф одборничке
групе СРС-а.
Он је на конференцији за
новинаре одржаној у уторак,

12. јула, рекао како се радикали противе самој изградњи термоелектране и надају
се да ће владајућа странка
одустати од тог циља. Уколико до тога не дође, како је
додао, тражиће расписивање референдума јер, према
његовим речима, о тако битној теми не сме да одлучује
само једна партија, већ је
потребно да се питају сви
грађани Панчева.
Гламочанин је овом приликом истакао и да је захтев
СРС-а за запрашивање комараца прихваћен, а да се
нада да ће бити усвојена и
иницијатива за смањење цене грејања.
– „Грејање” је јавно комунално предузеће и оно не
сме да послује с профитом,
већ треба само да покрије
трошкове које има, плате запослених, трошкове улагања у
средства за рад и да напослетку буде на нули – подвукао је
Гламочанин.

Опозиционе партије, Демократска странка, Лига социјалдемократа Војводине, Покрет „Доста је било” и Соција ли стич ка пар ти ја Ср би је
пре да ли су Ти гра ну Ки шу,
председнику Скупштине града, захтев за сазивање ванредне седнице са само једном
тачком дневног реда, а она се
односи на реализацију пројекта за финансирање и изградњу електране за производњу енергије од отпада. Наиме, Градско веће је прихватило споразум Министарства
рударства и енергетике са две
кинеске компаније.
Представници ових странака
су у уторак, 12. јула, одржали
заједничку конференцију за
новинаре у холу Градске управе
и том приликом су указали на
неопходност заседања локалног парламента на којем би се
расправљало о поменутој теми.
Никола Ћурчин, одборник
из редова ДС-а, казао је како је
преко потребно да се расправља о изградњи електране и
како је неопходно да грађани
буду упознати са свим плановима. Истакао је и како је
Панчево донедавно било веома еколошки загађено и да
убудуће ситуација не треба да
се погоршава.
– На прошлој седници Скупштине, у склопу материјала,
стигао је споразум у којем је
наведено да ће 30 одсто уговора бити тајно. Уговори који се

потписују на нивоу међудржавних споразума су изнад закона, а наша бојазан је да постоји могућност да неке ствари
буду ван ингеренције Града,
већ би их решила Република, и
то на начин који можда неће
бити у интересу грађана. Сматрам да би идеално решење
било расписивање референдума и о томе ћемо разговарати –
нагласио је Ћурчин.
Владан Кељевић је у име одборничке групе ЛСВ-а нагласио да је најбитније информисати грађане о добрим и лошим странама које би им такав пројекат могао донети.
– Наша странка је подржала
ову заједничку иницијативу
како би се о изградњи термое-

НЕ ЈА САН ПРЕД ЛОГ
Ванредна седница Скупштине са овом темом биће одржана
20. јула, одмах након окончања редовног заседања локалног парламента заказаног за исти датум. Тигран Киш, председник парламента, рекао је да је захтев опозиционих
странака достављен у складу са законом, али је проблем то
што је нејасан.
Наиме, у њему је наведена тема за расправу, али не и то како би требало да је Скупштина оконча, то јест треба ли да донесе закључак, препоруку, став и слично, као и на чију адресу то
да упути. Могуће је да ће се Киш наредних дана састати с предлагачима како би прецизирали ова питања.
Д. В.

лектране детаљно расправљало. То није питање ни опозиције ни власти, већ становника Панчева и они треба да чују све у вези са овим пројектом, то јест и штетне и повољне последице које би он донео
– изјавио је Кељевић.
Никола Дангубић, одборник
из редова СПС-а, рекао је како
коалиција те странке, ЈС-а и
ДПМ-а сматра да није довољно да се на нивоу Градског већа доносе крупне одлуке као
што је ова.
– Мислимо да ни скупштинска сала није довољно „велика”
за дискутовање о овој теми.
Верујемо да након опсежне
расправе и свих потребних извршених студија одлуку о томе да ли је термоелектрана
потребна, корисна или здрава
за грађане и околину треба да
донесу искључиво Панчевци –
навео је Дангубић.
Он је додао како чињеница
да је неко имао смелости да
потпише протокол о изградњи
говори о томе да располаже с
више информација од одборника у Скупштини.
Залагање за транспарентност у раду понукало је одборнике из Покрета „Доста је било” да се придруже иницијативи. Никола Ћебић, шеф одборничке групе ДЈБ, истакао

је да и одборници у Скупштини и сами грађани имају право
да знају све у вези с пројектом.
– Није довољно да деветоро
људи из Градског већа да овлашћење градоначелнику да
потпише одређена документа.
То треба да ради 70 одборника, али и „шире тело”, то јест
грађани, који морају детаљно
да буду обавештени о свим
елементима пројекта – казао
је Ћебић.
Он је овом приликом рекао
и да се поставља питање екологије, загађења и економске
оправданости.
– Одборничка група ДЈБ
сматра да је овај потез можда
потреба да се било каква инвестиција доведе у град само
да би се приказали одређени
резултати. Протокол су потписали Министарство рударства и енергетике, Влада Републике Србије и две кинеске
компаније. Међутим, ми имамо градоначелника и чланицу
Градског већа задужену за заштиту животне средине, који
треба да нас известе о намерама, студијама и свим корацима који ће бити предузети у
наредном периоду, јер је то
пројекат који ће трајати годинама, а желимо да будемо
обавештени о свему – подвукао је Ћебић.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЦЕНТАР

Побољшати квалитет живота грађана
Најпроблематичније
насеље Мали рит
О комуналним, инфраструктурним, финансијским и свим
осталим проблемима с којима
се сусреће Центар, највећа
градска месна заједница, као и
о плановима за наредни период, за наш лист говорио је Драган Остојин, нови председник
те месне заједнице, из редова
Српске напредне странке.
Он је казао да, с обзиром на
беспарицу и недостатак средстава којима Град располаже,
у претходном периоду није
било могуће да се финансирају неке посебне инвестиције,
међутим, према његовим речима, већ на првим седницама
Скупштине МЗ донете су одлуке захваљујући којима ће се

Страну
припремила

Сузана
Првуљ

квалитет живота грађана побољшати.
– Заказали смо састанак с
помоћником градоначелника
за урбанизам како бисмо поднели иницијативу за парцелу
која се налази у кругу саме

Месне заједнице, јер желимо
да је уредимо највероватније
као спортски терен – изјавио
је Остојин.
Он је рекао како је буџетом
за 2016. годину било у плану
уређење насеља код Улице 7.

јула, али да су ребалансом та
средства ипак прослеђена индустријској зони.
– Ми ћемо због грађана поднети иницијативу за израду
плана детаљне регулације, који ће дефинисати делове јав-

них површина на којима може
да се ради инфраструктура, а
они би касније остварили право да кроз процедуру озакоњења дођу до „чисте” имовине –
истакао је Остојин.
Говорећи о многобројним
проблемима у насељу Мали
рит, нагласио је како ће се затражити помоћ и од покрајинских фондова, будући да у том
делу града живи претежно
ромска популација, која је готово животно угрожена. Како
је навео, обратиће се надлежнима за инклузију Рома, јер
је циљ да се тим мештанима
побољшају услови живота.
Ова месна заједница има
сопствене приходе од издавања простора Факултету за менаџмент и „Арени”, али према
Остојиновим речима, што се
тиче већих пројеката и инвестиција, она се пре свега ослања на Дирекцију за изградњу и
уређење Панчева. Он је истакао како без сарадње с предузећима и локалном самоуправом није могуће урадити много, али да добро осмишљеним

потезима у периоду од четири
године може да се напредује.
– На основу програма које
наша, а и све остале месне заједнице достављају, прави се
списак приоритета на територији града које реализује Дирекција, док сопственим приходима финансирамо мање
пројекте – навео је Остојин.
Он је казао и како постоји
иницијатива одборника СНС-а
да се закаже термин за разговоре с Панчевцима, у којима
би и он учествовао, с циљем
уочавања проблема, да би их
касније решавали Скупштина
града или јавна комунална
предузећа.
– Желимо да будемо први
којима ће се грађани обратити. Добро знамо коме треба да
проследимо одређене проблеме и онда покушавамо институционално да их решимо –
подвукао је Остојин.
На територији коју покрива
Месна заједница Центар живи
преко 30.000 Панчеваца, а годишњи буџет износи свега око
2.310.000 динара.
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У ОЧЕКИВАЊУ ЕКОЛОШКО-КАДРОВСКЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

СА СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ВЛАДЕ

ПОКЛОН ОПОЗИЦИЈИ

Припреме за Скупштину

Катуца смењен са
партијских функција,
а очекује се и његово
разрешење у „Зеленилу”
Засад без званичне
потврде било које
од страна у овом случају
Наредну седницу Скупштине Панчева Тигран Киш, председник парламента, заказао је за среду, 20. јул, а
на дневном реду који је послат уз позив је свега седам предлога одлука.
Ниједна од њих није од толиког значаја да не би могло да се сачека с доношењем. Уобичајено је да се скупштинске седнице заказују или када
се накупи велики број предлога одлука, или када је неопходно донети неку која је од великог значаја за град.
Овог пута се очигледно не ради ни
о једном од ова два случаја, па је могуће да је намера власти била да тако
„мршав” предлог за редовну седницу
искористи како би одржала и ванредну седницу о изградњи електране на
отпад коју је тражила целокупна парламентарна опозиција.
Постоји могућност да дневни ред
редовне седнице буде проширен још
неким предлозима, а најкрупнији од
њих у политичком и сваком другом
смислу требало би да буде предлог за
разрешење Драгана Катуце, директора „Зеленила”. Киш је рекао како о
томе нема никаквих информација,
нити је такав документ стигао до
скупштинских служби.
„Панчевац” сазнаје да је Надзорни
одбор „Зеленила” такав предлог већ
упутио Градском већу, пошто га је
претходно усвојио на седници одржаној у уторак, 12. јула. Према незваничним и непотпуним информацијама, разлог је то што је ово предузеће
током првог тромесечја 2016. потрошило десет милиона динара више
него што је планирано за тај период,
али није познато на шта је утрошен
овај новац.

Само изволите. Хоће ли неко да се извињава?
Уколико је ова информација „Панчевца” тачна, није јасно зашто су
Надзорни одбор, Градско веће и
Скупштина усвојили најпре квартални извештај о раду овог комуналног
предузећа, а потом и измене програма пословања „Зеленила” за ову годину. У том случају, поставља се питање
и како ће сада сви они поново гласати да то што су претходно подржали
није добро. Такође неко треба да одговори зашто се раније није реаговало на било који начин када је извесно
да „Зеленило” већ дуже време послује
са озбиљним финансијским проблемима упркос различитим видовима
директних и нарочито индиректних
субвенција које добија.
Наши извори наводе да је о смени
Драгана Катуце донета најпре партијска одлука на седници Градског
одбора СНС-а, 4. јула, а након тога је
он смењен и са функције потпредседника панчевачких напредњака. Различите спекулације круже у вези с
поводима за ове смене, али поузданих информацијама нема. Такође ће
се видети и да ли ће након тога уследити још нека померања у номенклатури овдашњег СНС-а, односно да ли
је ово још једно „прочишћавање” њи-

ПРОЦЕНА ШТЕТЕ ЈОШ ТРАЈЕ

Стижу противградне ракете
Панчево је последњим ребалансом
буџета планирало шест и по милиона
динара за санирање дела штете настале од града који је пао 20. јуна и за
набавку противградних ракета како
се то не би поновило. Још увек није
познато колики је износ штете коју
су изузетно крупне леденице начиниле на објектима, возилима и пољопривредним усевима, а Град очекује

да ће у санирању последица учествовати републичка и покрајинска
власт.
Панчевци су локалној власти поднели преко 3.000 захтева за процену
штете, али стручне комисије још
увек нису завршиле посао јер су досад обрадиле нешто више од половине тих предмета. Недавним ребалансом локалног буџета обезбеђено је
четири и по милиона динара за санирање бар дела тих последица.
Градоначелник Саша Павлов напоменуо је да се не ради о накнади
штете, већ о одређеној помоћи грађанима, и да Град неће моћи сам то да
финансира.

– Када будемо имали извештај комисија, обратићемо се републичким
и покрајинским органима, како то закон налаже, и у зависности од њихове
реакције учествоваћемо и ми у складу с могућностима буџета у исплати
извесне помоћи – рекао је Павлов.
Осим тога, кроз ребаланс је обезбеђено два милиона динара за набавку
додатних противградних ракета које
ће бити предате
Републичком хидро ме те о ро ло шком заводу у
чијој је надлежности заштита
од града.
– Ово је покушај да надоместимо ракете испаљене у претходном периоду,
односно да се
припремимо за
не дај боже, како
бисмо могли да
дејствујемо већим бројем ракета уколико нас
поново задеси
такво или слично невреме. До прошле године није постојала могућност
да локална самоуправа помаже противградну заштиту, али је одређеним
изменама прописа то сада дозвољено
– прецизирао је Павлов.
Он је напоменуо да те ракете неће
бити распоређене у Панчеву, већ на
на Букуљи и противградним станицама с којих се брани подручје нашег
града од надолазећих градоносних
облака. Павлов је додао да су га надлежни у Хидрометеоролошком заводу уверавали како су 20. јуна учинили све што је требало, али је облак
био такав да га није било могуће разбити.
Д. В.

хових редова. Ако је веровати политичкој чаршији, могуће је очекивати
да и ово има неки правосудни епилог, мада не тако драматичан као
онај који је виђен приликом једне од
ранијих „фракцијских борби”.
Покушали смо да ступимо у контакт с Катуцом, међутим његов телефон је искључен, а секретарица је рекла како је директор „Зеленила” узео
слободне дане.
Разних нагађања има и у вези с
кандидатом за ту дужност, а у њима
се најчешће помиње некадашњи директор Данило Бјелица. Према тим
гласинама, он не би одмах преузео
дужност након смене Катуце, већ нешто касније, највероватније када буде
расписан јавни конкурс за то место.
До одржавања скупштинске седнице има недељу дана и до тада ће бити
познато када ће и на који начин ова
кадровска смена бити обављена, као
и шта је званично образложење. Засад изгледа као да се Катуца неће добровољно повући, чиме би била избегнута политичка штета по СНС, па
остаје опција смене.
Уколико се то догоди истог дана када и расправа о евентуалној изградњи
електране на отпад, јасно је да су напредњаци решили да пред одлазак на
летњи одмор у једном дану истрпе
„канонаду” опозиционих странака.
Оне су у последње време показале висок степен сагласности, па треба очекивати занимљиво политичко лето и
вероватно још занимљивију јесен у
Панчеву.
Д. Вукашиновић

Градско веће одржало је седнице у
петак, 8. јула, и у среду, 13. јула, да
би усвојило низ предлога који ће се
наћи на наредној седници Скупштине Панчева средином наредне
недеље.
Изгласан је Извештај о стању животне средине у 2015, који показује
да је и прошлу годину карактерисало аерозагађење прашкастим материјама. Уз то је било проблема с
подземним водама у делу јужне зоне, а и загађење буком било је изражено у одређеним деловима града.
Веће је усвојило предлог састава
Радне групе за спровођење одлуке о
скидању усева са узурпираних државних њива. На челу тог тела је Зорица Репац, чланица Већа задужена
за пољопривреду, а чине га још представници Секретаријата за пољопривреду и Пољочуварске службе.
Извршна власт одобрила је идеју

Усвојен је акт о укључивању грађана у одлучивање о трошењу буџетског новца. Извршна власт ће на
основу одређених критеријума одредити колико ће новца бити на
располагању Панчевцима. Друге
појединости у вези с конкретним
располагањем тим средствима утврдиће посебно радно тело.
Подржан је предлог Дирекције за
изградњу и уређење Панчева да се
једном броју закупаца локала који
се нису јавили на позив за продужење уговора дозволи да то учине накнадно у форми анекса. Образложење се односи на то да се ради о корисницима који редовно измирују
своје обавезе. Једино није објашњено како тако савесни закупци нису
обновили уговоре кад је требало.
Убудуће ће процену тржишне
вредности градског грађевинског
земљишта које се продаје утврђива-

да Панчево конкурише за средства
ЕУ намењена „развоју ефективних
услуга у области образовања и социјалних услуга на локалном нивоу”.
Панчево ће на јавни позив са овако
компликованим и помало неразумљивим називом пријавити пројекат чији је циљ спречавање појаве да
деца из социјално угрожених породица напуштају основно образовање.
Татјана Божић, чланица Већа задужена за образовање, објаснила је
како ће стручни тимови у десет
школа где је осипање деце најизраженије радити паралелно са ученицима и њиховим родитељима. Деци
узраста од првог до осмог разреда
ће помагати да раде домаће задатке
и савладају школско градиво. Са родитељима ће бити организовани
разговори о значају образовања, уз
поделу пакета различите помоћи.
Веће је донело одлуку о расписивању огласа за скидање и складиштење усева са бесправно заузете
државне пољопривредне земље.

ти републичка Пореска управа уместо локалних порезника, јер је такво мишљење дало Министарство
финансија.
Већници су усвојили правилник о
искључењу купаца са мреже даљинског грејања који је предложио
Надзорни одбор „Грејања”. Захтеви
за уклањане радијатора биће разматрани од 1. маја до 1. септембра, а
радови на искључивању ће бити
обављани до почетка грејне сезоне.
Уз захтев је потребно доставити
елаборат који треба да покаже да
подносилац захтева неће након тога
добијати топлоту на штету других
корисника, затим доказ о власништву стана и потврду да су сва дуговања измирена.
Елаборат може да изради „Грејање” или било које друго предузеће
овлашћено за такве послове. Крајњу
сагласност за искључење са система
грејања даваће градска Комисија за
енергетску ефикасност.
Д. В.

НАША АНКЕТА
КАКАВ ЈЕ ПОЛОЖАЈ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ?

Суочавају се с бројним проблемима

С. МАРКОВ

Д. ЛЕСКАРОСКИ

Ове недеље питали смо суграђане
како омогућити особама са инвалидитетом боље услове за живот? Недостатак звучних семафора, приступних рампи, рукохвата и низ других помагала само им још више отежава свакодневицу.
САЊА МАРКОВ,
медицински радник:
– Положај инвалида је у суштини
много лош. Они немају свуда приступ и прилаз. Иако постоји неколико звучних семафора у граду, већина
њих и не ради. Проблем представља
и то што им готово нико не прилази
како би им помогао. Требало би да
научимо људе да све особе поштују
подједнако.
ДЕЈАН ЛЕСКАРОСКИ, пензионер:
– Сматрам да положај особа са инвалидитетом, нажалост, није приоритет. Људи на улици не желе да им

М. МАРКОВИЋ

Д. СТОЈАНОВИЋ

помогну, недостају нам људскост и
добра воља. Они немају свуда приступ и мислим да се ништа не ради у
вези с тим. Звучни семафори често
нису у функцији, па поједини не могу ни улицу безбедно да пређу.
МИЛАН МАРКОВИЋ, студент.
– Проблем веома лошег положаја
особа са инвалидитетом не постоји
само у Панчеву, већ у целој држави.
Сматрам да би укључивање грађана у
целу причу донело неке добре резултате, јер се, нажалост, све врти око
политике
ДРАГАН СТОЈАНОВИЋ, радник:
– Неопходно је да се ураде многе
ствари како би се инвалидима олакшао живот. За то постоји низ начина,
могли би да се поставе рукохвати на
више места и зграда, звучни семафори, да се направе стазе како би колицима могли да уђу у одређене инсти-

М. ВОЈИНОВИЋ

Н. ИЛИЋ

туције. Такође, људи треба да буду
хуманији и да им помажу на улици.
МАРИЈАНА ВОЈИНОВИЋ,
запослена:
– Људима са инвалидитетом је веома тешко да прелазе улицу, улазе у
зграде, у градски превоз, нема рукохвата, а и звучних семафора је мало.
Неопходно је да се много више ради
на томе како би имали боље услове, а
самим тим и да би боље и безбедније живели.
НАДА ИЛИЋ, пензионерка:
– Мислим да су у граду само на два
места постављени звучни семафори,
а то није довољно. Непокретнима је
тешко да уђу у многе зграде, а и у
градски превоз. Свакако би требало
више да се поради на тој теми како
би им макар нешто било олакшано.
Анкетирала С. Првуљ
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ПАВЛОВ ПОСЕТИО ЉУБЉАНУ

РАТАРИ НЕЗАДОВОЉНИ ЦЕНОМ ПШЕНИЦЕ

Наставак сарадње

ЈЕФТИНИЈА НЕГО ПРОШЛЕ ГОДИНЕ
Само рекордан род
обезбеђује зараду,
НАПС прети
протестом
Стање кукуруза и
сунцокрета обећава
добре приносе

ЈП „Енергетика” ће
предложити промену
система грејања
Очекује се модел за
јединствено
комунално
предузеће
Градоначелник Саша Павлов
боравио је крајем прошлог
месеца у радној посети Љубљани из два разлога. Први
је био разговор с тамошњим
привредницима о могућностима улагања у Панчеву, а
други – наставак сарадње с
Јавним предузећем „Енергетика Љубљана” у реализацији раније договорених послова у Панчеву.
Павлов је изјавио да је
први део посете уговорио
Српско-словеначки пословни клуб, који покушава да
словеначким привредницима представи локалне самоуправе из Србије и њихове
привредне потенцијале. Овог
пута су се у Привредној комори Словеније власницима
малих и средњих предузећа
представили Панчево и Смедерево. Градоначелник оцењује да је разговор имао добар одјек, јер му је почетком
ове недеље стигла најава званичне посете словеначког
амбасадора у Србији и аташеа за економске послове.
Састанак са Самом Лозејом, директором „Енергетике”, коме је присуствовао и
Зо ран Јан ко вић, гра до на челник Љубљане, тицао се
рационализације панчевачког јавног сектора, те по-

бољшања наших система даљинског грејања и јавне расвете по узору на главни
град Словеније. То је практич на ре а ли за ци ја ме мо рандума о сарадњи Панчева
и „Енергетике” потписаног
недавно у нашем граду. Циљеви тог документа су пренос знања и искустава које
Љубљанчани имају у области побољшања рада јавног
сектора у свом граду.
Панчево тражи партнера из
Европске уније ради учешћа у
европском пројекту реорганизације јавног сектора, а с
тим циљем је Павлов раније
боравио и у Грацу. Он је рекао
како је врло задовољан оним
што је „Енергетика” урадила,
у шта спада и прелазак система грејања с гаса на јефтиније енергенте, дрвну биомасу и
индонежански угаљ. Словенци ће, поред тога, анализирати могућности поправљања
енергетске ефикасности панчевачких стамбених зграда
које су у систему даљинског
грејања и увођења калориметара.
Павлов је додао како ће са
„Енергетиком” бити разматрана и реорганизација АТП-а,
јер је садашњи ниво буџетске помоћи том предузећу
неодржив. Партнери из Словеније имају задатак да
предложе стварање једног
комуналног предузећа од
шест постојећих, али не по
принципу холдинга, како је
раније најављивано. Словеначки партнери такође треба да предложе ефикасан
модел управљања депонијом
и начин на који ће радити
„Зоохигијена”.

Може се рећи да је сав род
пшенице скинут с поља након
што су ових дана тај посао успели да окончају и они чија је
летина полегла услед невремена. Цена нове пшенице на
Продуктној берзи у Новом Саду износи 15,93 динара за килограм без ПДВ-а, а у Панчеву
и околини пшеница је плаћана 15 динара, што је три динара мање него пре годину дана.
На неким од тих откупних места која раде за велике трговце
речено нам је како се може
очекивати да цена наредних
дана падне за динар, а можда
и више.
Извозници воле да се држе
тумачења како је то све последица чињенице да је хлебно
зрно добро понело и код највећих светских произвођача, па
је понуда оборила цену.
Наши пољопривредници по
правилу изражавају незадовољство, а реакције се крећу
од неспремности да продају
жито до најаве протеста. Разлику чини то да ли су крупни
или мали произвођачи. Код
првих је то игра великих бројева, јер сеју десетине хектара,
улажу много у семе, ђубриво и
заштиту, па на крају остваре
велике приносе. Они могу
поднети и нижу цену, јер захваљујући количини ипак нешто зараде. Мала газдинства
по правилу имају мањи род и
свака осцилација цене може
погубно утицати на њихов финансијски статус.
Војислав Мирков, агроекономски аналитичар из Зрењанина, направио је рачуницу да
по цени од 15 динара за килограм тек принос од 8,5 тона по
хектару обезбеђује минималну
зараду. Просек овогодишњег
рода је за тону мањи, што значи да су многи ратари на губитку.

Неопходан откуп
ради повећања
откупне цене
Удружења „Панчевачки ратари” и Аграрни форум Панчево
упутили су захтев Скупштини
Србије за хитно сазивање
парламентарног Одбора за
пољопривреду на коме би се
расправљало о актуелној теми откупа овогодишњег рода
пшенице.
Два удружења су оценила
да је цену овог производа у
откупу на петнаест до шеснаест динара за килограм оборило очекивање веома доброг
рода. Она су, међутим, навела да су према ценовнику Задружног савеза Војводине
трошкови производње око
сто хиљада динара по хектару. То значи да би уз просе-

чан принос који у Србији
износи пет тона по хектару
откупљивачи требало да плаћају двадесет динара за килограм да би ратари били „на
нули”. Уз садашњу цену пшенице, они су на губитку.
„Панчевачки ратари” и
Аграрни форум Панчево
сматрају да би држава требало да интервенише тако што
би откупила двеста хиљада
тона пшенице по цени од
двадесет динара за килограм. Ова два удружења пољопривредника напоменула
су да је тада откупљено педесет хиљада тона хлебног зрна, али је сада неопходно да
те количине буду повећане
због тога што уз актуелну откупну цену произвођачи трпе губитке у висини од двадесет до двадесет пет процената.

ју ћи ве ли ким ула га њи ма у
производњу имао принос изнад девет тона по хектару,
али свеједно тражи цену од
бар 18,5 динара за килограм
како би могао да финансира
даљу производњу, јер има високе трошкове – између осталог и за закуп државне земље.
Ардељан је свестан ризика да
по чет ком на ред не го ди не
пшеница можда неће достићи жељену вредност, али је
изричит да је сада неће предавати.

руз изгледа „више него одлично”, јер се Новосељани држи
савета стручњака и примењују
све неопходне агротехничке
мере. Оценила је да је кукуруз
на тим њивама, захваљујући
томе што је сетва обављена на
време, успешно пребродио
најкритичнију фазу у свом развоју, а то је оплодња зрна. Латковићева је додала како биљке
имају довољне залихе влаге за
даљи развој, што би требало да
им омогући да налију зрно и
остваре добар принос.

Упркос незадовољству неки ипак продају жито
затражио цену од 18 динара. У
супротном је ово удружење запретило протестима. Оно је
затражило разговоре с надлежнима у Влади Србије ради
проналажења задовољавајућег
решења.
Ни ве ли ки по љо при вред ници, попут новосељанских,
нису баш задовољни. Иако је
у том селу немала количина
рода већ предата откупним
станицама, Сорин Ардељан,
председник удружења „Новосељански паори”, тврди како
они неће продати пшеницу,
већ ће сачекати неколико месеци да виде да ли ће она поскупети. Ардељан је захваљу-

Ова производна година је
специфична по томе што су
поред хлебног жита одлично
понели кукуруз и сунцокрет,
дакле све три главне ратарске
културе у овом делу јужног Баната. То су потврдили стручњаци Одсека за ратарство Пољопривредног факултета у
Новом Саду након обиласка
њива у Банатском Новом Селу. Они су у суботу, 9. јула, тамо одржали саветовање са
члановима „Банатских паора”,
с којима имају вишегодишњу
добру сарадњу.
Професорка Драгана Латковић, директорка Одсека за ратарство, оценила је како куку-

Њен колега доцент Горан Јаћимовић је исту оцену изнео о
сунцокрету и додао да све парцеле које је видео обећавају
добар принос. Рекао је како се
та биљка углавном налази у
фази пуног цветања и оплодње. Томе доприносе и пчелари,
који су изнели своје кошнице
на поља, па не би требало очекивати велики број неоплођених цветова, односно празних
зрна. Јаћимовић је рекао како
би ствар могле да покваре екстремно високе температуре,
због којих би могло бити прекинуто наливања зрна уљем,
али је додао како не верује да
ће се то догодити.

ФОРМИРАНА РАДНА ГРУПА ЗА СКИДАЊЕ УСЕВА

Прво утврђивање стања

ЗАХТЕВ ДВАЈУ УДРУЖЕЊА

О пшеници
у Скупштини

На то је упозорила Независна асоцијација пољопривредника Србије, која окупља сељаке из Ковина, Смедерева,
Пожаревца и околине Крагујевца. Она је негодовала због
тога што се пшеница плаћа
мање него прошле године, иако производи од хлебног зрна
нису појефтинили, и оптужила велике трговце да су до тога довели својим монополом.
НАПС је упозорио да су у појединим деловима Србије родиле тек три тоне по хектару и

Расписан јавни оглас
за ангажовање
комбајна и силоса
Након што је крајем прошле
недеље формирало Радни групу
за скидање усева са узурпираних државних пољопривредних
парцела, Градско веће је у среду, 13. јула, донело одлуку да
распише јавни оглас за ангажовање механизације која ће то
обавити и складишта у која ће
бити лагерована ова летина.
Зорица Репац, ресорна чланица Већа, навела је да ће
оглас бити истакнут на сајту
Града и у сеоским месним заједницама. Право учешћа на
првом огласу имају сви власници комбајна, а за складиштење летине моћи ће да конкуришу сви који имају регистрована јавна складишта.
Биће занимљиво видети ко
ће се пријавити, односно да ли
ће уопште бити заинтересованих да скидају усеве са узурпираних њива. Могуће је да панчевачки ратари неће бити
спремни да се замерају колегама које су бесправно заузеле
државну земљу, али власти
увек преостаје опција ангажовања комбајна из других средина. У сваком случају, ово је
прилика да држава макар и на

локалном нивоу покаже да је
снажнија од оних који крше
прописе на штету свих грађана.
Рок за плаћање закупа без
лицитације, а по препоруци
Владе Србије и уз вансудска
поравнања, истекао је 12. јула.
До тада су панчевачки ратари
платили ову обавезу за укупно
5.750 хектара по цени од 191
евро за хектар, што значи да је
наплаћено око 1,1 милион
евра. Зорица Репац је навела
како очекује да наредних дана
та сума буде мало увећана када
и други измире своје дугове.
Од тог новца Панчево ће моћи
да рачуна на око пола милиона
евра, јер се према закону укупна сума дели тако што локална
самоуправа добија 40 одсто

новца, а Република и Покрајина по 30 процената.
Преостало је још око 3.100
хектара узурпиране земље, од
чега је 930 хектара у Банатском Брестовцу, 507 хектара у
Омољици, 414 хектара налази
се у атару Старчева, 375 хектара у Долову, 337 хектара у Јабуци, а у катастарским општинама Панчево и Банатско Ново
Село је по 180 хектара. Наша
саговорница истакла је како се
из тог податка јасно види колика би била штета да одлука о
скидању усева није донета.
Први задатак Радне групе
биће да уз помоћ пољопривредних инспектора, Пољочуварске службе и геодетских
предузећа утврди које су тач-

но парцеле узурпиране, премери њихову површину и
утврди под којим су усевима.
Када тај посао буде готов, знаће се колико је од тих 3.100
хектара заправо обрадивог земљишта. Према грубим подацима којима засад располаже
ово тело, на узурпираној земљи се претежно налазе кукуруз и сунцокрет. Наша саговорница оценила је да су минималне површине државних
њива биле под пшеницом, те
да се због тога узурпатори нису нарочито окористили. То је
био разлог да она закључи како се с доношењем ове одлуке
није каснило јер су највеће површине под усевима који тек
треба да стигну.
Додала је како се није журило с доношењем одлуке о скидању летине са бесправно заузете земље јер је примарно било да она буде донета на правно ваљан начин, те да исто тако читав поступак буде касније и спроведен како не би било
проблема правно-формалне
природе.

Страну припремио
Драган
Вукашиновић

САРАДЊА ПЕТНИЦЕ И НИС-а

УЛАГАЊЕ У БУДУЋНОСТ
Потписан Меморандум
о сарадњи
Шест милиона динара
за младе таленте
Генерални директор компаније НИС Кирил Кравченко и
директор Истраживачке станице Петница Вигор Мајић
потписали су недавно Меморандум о сарадњи, на основу
којег ће НИС наставити да подржава ту институцију, која је
од велике важности за промоцију науке у Србији. Нафтни
гигант, у складу са својим
стратешким опредељењем за
инвестирање у развој науке и
талентованих младих појединаца, и у 2016. години подржаће рад Истраживачке станице Петница са шест милиона динара. Поред тога, предвиђено је да стручњаци из
НИС-а одрже предавања на
семинарима који ће бити организовани у Истраживачкој
станици. Уједно, договорено је
да Петница буде домаћин
припрема српских олимпијских тимова за међународна
такмичења из математике,
физике и хемије.
Према речима надлежних
из НИС-а, потписивање споразума са Истраживачком станицом Петница само је један у
низу пројеката које компанија
НИС реализује с циљем подршке научнообразовним пројектима у Србији. Меморандум о сарадњи је потписан у
Историјском музеју Србије,
где се тренутно одржава јединствена интерактивна изложба
посвећена великом српском
научнику Михајлу Пупину.
Подршка и у кризи
Кирил Кравченко, генерални
директор НИС-а, рекао је том
приликом да је компанији велико задовољство што има вишегодишњу сарадњу са Истраживачком станицом Петница
и прогласио ју је најбољом институцијом за развој младих
талената на Балкану.
– За нас је сарадња с Петницом стратешка и дугорочна.
То је део наше друштвене одговорности и сигурно је да ће-

мо и у будућности, без обзира
на кризу у нафтној индустрији, наставити да улажемо у
Петницу. Велико нам је задовољство што добро сарађујемо
и надам се да је то само почетак – рекао је Кравченко у
свом поздравном говору.
С друге стране, Вигор Мајић, директор Истраживачке
станице Петница, захвалио је
НИС-у на подршци која је започета 2009. године, када је та
организација била у озбиљној
кризи.
– Тај моменат када је Петница препозната као нешто
што вреди, нешто што ће можда по мо ћи да не ки но ви
Пупин, неки нови Тесла, не
изгуби мотивацију за даље
образовање и усавршавање,
био је изузетно важан за нас.
Нама овај гест много значи,
и ма те ри јал но и мо рал но,
како бисмо могли да планирамо на дуже стазе и да дамо
максимум од себе да резултати буду најбољи могући –
рекао је Мајић.
Пре потписивања документа представници НИС-а и Петнице и полазници Истраживачке станице заједно су оби-

шли изложбу посвећену великом српском научнику Михајлу Пупину.
Јединствена и најбоља
Да подсетимо, компанија
НИС кроз корпоративни програм друштвене одговорности
„Енергија знања” континуирано помаже Петницу од 2009.
године, када је рад те организације био доведен у питање
због недостатка средстава. До
сада је за рад Истраживачке
станице обезбеђено 84 милиона динара, а само у 2015. години, захваљујући подршци
НИС-а, у Петници су одржана
154 програма, кроз које је прошло 1.550 полазника, сарадника и предавача.
Истраживачка станица Петница је самостална и независна организација, основана
1982. године, која се бави развојем научне културе, научне
писмености, образовања и културе младих, као и обуком наставника у новим техникама,
методама и садржајима. То је
организација која се професионално бави подршком и образовањем младих који превазилазе ниво регуларних школских програма, по чему је је-

динствена на територији централне и југоисточне Европе.
Може се назвати и својеврсном
„школом за таленте”. Рад у станици организован је кроз семинаре различитих програма,
а у већину програма је укључена средњошколска популација
ученика. Она се превасходно
бави откривањем талената и
иницирањем интересовања код
деце за научноистраживачки
рад на врло популаран и леп
начин. Велики број младих који обиђу Петницу дођу с новим,
изузетно јаким импулсом да
наставе да се баве оним што су
у Петници имали прилику да
виде и чују, и обично они који
отуда дођу, не остају на томе да
су били, видели и вратили се,
већ и у својој средини раде нешто у вези са оним што су тамо
научили. У систему великог
броја деце коју Петница регрутује, касније се издвајају стварни таленти, који постижу резултате како у научноистраживачком раду, тако и на такмичењима, а касније и у својим
струкама, јер многа од те деце
која су била таленти у Петници
данас постижу завидне професионалне резултате.

ОДГОВОР НА ОДБОРНИЧКО ПИТАЊЕ

Комарци прскани више пута
Ове године, због
недостатка новца,
није било авионског
запрашивања, које је
до сада спроводила
власт у Покрајини

ШЕСТИ ЛЕТЊИ НАУЧНОЕДУКАТИВНИ
КАМП У ИДВОРУ

Таленти у Пупиновом
родном месту
Регионални центар за таленте „Михајло Пупин” из Панчева организoвао је својеврстан научни камп за ђаке из
српских градова и варошица,
који се одржава од 12. до 22.
јула. У њему бораве 21 ученик и два ментора, а
предвиђенo је и учешће великог броја гостујућих пре-

едукативна тема кампа „’Јава’
кроз примере у физици”. Циљ
радионица је да се направи
синтеза компјутерске науке и
физике како би ученици били
оспособљени да сами праве
симулације једноставних физичких појава. Полазници ће
учити и о софтверском алату
„Еклипси”.

давача. Да подсетимо, у сарадњи с Месном заједницом
Идвор и пријатељима кампа
већ шест година се одржава
овај научноедукативни камп
у Пупиновом родном месту
као центру окупљања талентоване деце.
Ове године полазници уче
програмски језик „Јава” и
компјутерску симулацију у
физици, па је стога и главна

Пет полазника Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин” боравило је од
7. до 10. јула у кампу „Тесла
глобал форум”. На том скупу
је учествовао велики број научних радника и креативних
људи из различитих област
који имају заједничку визију
– иновацију као пресудни
чинилац у проналажењу нових решења.

ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА

Честично
загађење
Немачка бележи највише
превремених смрти у ЕУ узрокованих загађењем од честица које настају сагоревањем
угља. Реч је о истраживању
које су спровеле невладине
организација што се боре за
здравији живот и чистију
природну средину. С друге
стране, представници индустрије тврде да су за извештај коришћени стари подаци и указују да се у истраживањима мора узети у обзир и
огромна корист од употребе
енергије добијене сагоревањем тог чврстог енергента.

И овог лета нам загорчавају живот
и да су оне подељене грађанима уз рачуне за воду.
Као проблем се истиче то
што надлежне покрајинске
институције, због недостатка
новца, од почетка ове године
нису ниједном спровеле авионско запрашивање комараца,
који се гнезде поред великих
водених површина. То је, уз
честе кише током пролећа,
допринело осетном повећању
њиховог броја.
У одговору одборнику Петковићу пише и да је на основу

уговора који је Градска управа
потписала с фирмом „Еко-сан”, задуженом за сузбијање
комараца и надзор тог посла,
та фирма у обавези да уништава и крпеље, осе, стршљенове и друге инсекте.
Крпељи су до сада прскани
два пута, 12. априла и 23. јуна,
на површинама на којима су
примећени. На местима која
се редовно косе није их било, а
међу онима који су откривени
није регистровано присуство
изазивача лајмске болести. До-

бро је и то што до сада међу комарцима није детектован вирус грознице Западног Нила.
У одговору Секретаријата за
заштиту животне средине на
одборничко питање пише и то
да су након телефонских позива грађана и пријава из јавних
комуналних предузећа осе прскане на више од двадесет места у граду. С обзиром на то да
се током августа и септембра
очекује повећана активност
тих инсеката, они ће и даље
бити прскани.
М. Г.

Анализа је обухватила 257
од 280 термоелектрана на угаљ
у ЕУ и истраживања су показала да су њихове емисије у 2013.
биле узрок више од 22.900
смртних случајева и више десетина хиљада случајева оболевања од разних болести. У
Немачкој је од болести повезаних са загађењем умрло три
хиљаде шестсто тридесеторо
људи – стоји у извештају Савеза за здравље и животну средину, Мреже за климатско деловање Европа и Канцеларије за
европску политику Светског
фонда за природу (WWF).

Италија на соларни
погон
У Италији 39 локалних самоуправа за енергетске потребе локалне заједнице стопроцентно користи енергију
из обновљивих извора. У тој
земљи, чланици ЕУ, на делу
је права „зелена револуција”,
јер више од 8.000 италијан-

Због тога, као и услед
честих киша током
пролећа, отежана
борба против тих
инсеката
Од почетка ове године комарци су прскани у више наврата.
Током марта је спроведено
700 акција њиховог уништавања у затвореним просторима,
а три пута су прскане њихове
ларве на отвореном, на површини од 1.200 хектара.
Обављена су и четири запрашивања одраслих форми комараца на земљи, на површини од преко 8.000 хектара, као
и шест прскања из авиона на
површини од 7.000 хектара –
пише у одговору градског Секретаријата за заштиту животне средине на питање одборника ЛСВ-а Оливера Петковића.
Ту се наводи и да је Градска
управа ове године одштампала 46.000 брошура са саветима за борбу против комараца
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ских општина користи барем
један извор обновљиве енергије. Притом се у многим
местима у Италији из обновљивих извора производи
више енергије него што је
становницима потребно, тако да се од продаје вишка
струје пуне градски буџети.
Највише се користи соларна енергија, али је значајан и
удео електрана на ветар и

малих хидроцентрала. Широм Италије има више од
850.000 електрана за производњу енергије из обновљивих извора. У тој земљи је
удео алтернативних извора
енергије за десет година повећан са 15 на 35 процената.
Општина Сан Лоренцо Белизи на
југу Италије добила је и награду за
добру праксу у коришћењу соларне
енергије. То место,
са само 660 становника, 2012. је
покренуло пројекат бесплатне поделе земље локалним пољопривредним задругама. Задруге користе земљиште за стакленике на којима су постављени соларни
панели који производе око
15 МW електричне енергије.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА

Х И Т НА ПО МО Ћ

Таблоиди утерују
страх од инсеката

Пише:
др Мирослав Тепшић
Друштвена одговорност и
хуманост особине су којима се могу похвалити многи привредници града Панчева. Не заборављамо несебичну помоћ коју је више
пута примила наша служба, као и неке друге службе Дома здравља и Општа
болница.
Овог пута, уз помоћ добрих
људи, реновирали смо мокри
чвор намењен запосленим
лицима, па сада и пацијенти
и запослени имају услове боравка примерене једној
здравственој установи. Ма
какви били ставови у вези с
јавним истицањем донатора,
сматрамо својом моралном
обавезом да и овим путем захвалимо ЈКП-у „Водовод и
канализација”, предузећима
„Техномаркет”, „Корана”,
„Водокерамика”, „Електростар”, „Петаковић трејд”, „Самиго инвест”, „Корал”, „Стим”, „Градинг”, СТР „Дејан”,
„Такси петрол”, „Грмеч”,
„Вајбал”, „Кутко”, пумпи „Леди”, дому „Оаза среће”, као и
Удружењу Крајишника, које
је координисало заједно с нама ову донаторску мисију.
Свесни смо да Панчевцима

можемо узвратити једино тако што ћемо бити на правом
месту у право време.
Мало ко би претпоставио
да ће међу најчешћим интервенцијама и разлозима
за обраћање нашој служби
бити убоди инсеката. Стање
у виду црвенила и локалног
отока коже пре неколико
деценија готово да нисмо
примећивали, јер је таква
врста „инцидента” била сасвим нормална за боравак
у природи. Данас је убод
ин сек та ме ђу водећим
страховима просечног грађанина наше земље. Рекло
би се да је, поред објективних фактора који утичу на
имунитет популације, ово
још један пример негативног утицаја таблоида. Анафилактички шок и смртни
исход као реакције на убод
инсекта и даље су веома
ретки, али се највише спомињу у новинским чланцима. Неретко се о трагичном
до гађају дани ма пише и
притом се изостави сагледавање целине проблема.
Било би далеко примереније истицати да су оток и
локално црвенило сасвим
нормална појава после убода инсекта и да се ти симптоми повлаче после неколико сати, а ређе после неколико дана.
Озбиљне системске реакције подразумевају убрзано
дисање, гушење, пад крвног
притиска, печатасте промене на кожи, губитак свести
и срчани застој. Још једном
истичемо да се то ретко дешава и свакако не треба да
буде разлог да се на сваки
убод инсекта гледа као на
ургентно стање.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Педикир: гел не, лак
и гел-лак да

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Ништа лепше од весело обојених ноктића и глатких пета
које пружа добар педикир.
Он подразумева потапање
стопала у топлу мирисну
купку, обликовање ноктију,
повлачење заноктица и евентуално њихово одстрањивање, а потом скидање задебљана на петама, пилинг и
чаробну масажу. На крају се
наноси обичан лак или гел-лак, никако гел. Зашто?
Гел је чврст и несавитљив,
што је веома пожељно код
ноктију на рукама, али на
ногама може направити
озбиљан проблем. Кад вам
нокти на ногама мало порасту и потом обујете затворену обућу, долази до константног ударања нокта о
ципеле и тако настаје прво
подлив, па промена боје
нокта, његово ломљење напола и на крају отпадање нокатне плоче.
Ако вам се то већ догодило, онда вам може помоћи
медицински антимикотички

гел. Ова врста гела лечи чак и
гљивице на ноктима, а може
се наносити и на кожу (у случају да недостаје пола нокатне плоче или цела плоча).
Гел-лак је савршено решење
за лепе, неговане и дуготрајне нокте на ногама. Прелепо
ће изгледати минимум месец
и по дана. Чак и ако обујете
затворену обућу, неће правити проблем, јер је савитљив и
нежан. Кад вам досади боја,
можете га сами скинути ацетоном, без турпијања. Наношење класичног лака за нокте је добро, али краткорочно
решење. Да ваши нокти не би
пожутели од лака, потребно
је прво на нокатну плочу нанети базу, потом два пута
изабрану боју и на крају завр-

шни сјај. Тако налакирани
нокти на ногама могу трајати
и више од две недеље.
Овог лета модерне су веселе, дречаве и флуоресцентне боје. Бордо и тамнољубичасти лак више се уклапају у зимски амбијент, па
њих пробајте да заобиђете
ових дана.

Петак, 15. јул 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

СИГУРНА КУЋА ДОБИЛА ЛИЦЕНЦУ ЗА РАД

ИЗЛАЗ ИЗ ПАКЛА ПОСТОЈИ!
Петнаест жртава од
почетка године
Од јануара до јуна
58 особа прошло кроз
Прихватилиште
Забрињава кратко
задржавање жена
у кући
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања Владе РС недавно је
донело решење о томе да Сигурна кућа, односно Прихватилиште за жене и децу жртве
породичног насиља, која ради
у оквиру панчевачког Центра
за социјални рад „Солидарност”, добије лиценцу за рад.
Ово је прва сигурна кућа у
Србији којој је уручен тај документ. Њиме је потврђено да
ова организација социјалне
заштите испуњава све услове и
стандарде прописане Правилником о лиценцирању организација социјалне заштите, а у
складу са Законом о социјалној заштити.
Високи критеријуми
Како је на конференцији за
новинаре одржаној овим поводом у четвртак, 7. јула, у
Градској управи, навео Зоран
Албијанић, директор Центра
за социјални рад, мали број
установа успео је да добије лиценцу, будући да су прописани
стандарди били заиста високи.

Стигла гаранција стручности и кредибилитета
– Отварањем Сигурне куће,
Панчево је добило квалитетнију услугу социјалне заштите за
жртве породичног насиља.
Прошле године је у Прихватилишту боравило 57 жена и четрдесет седморо деце, саветодавне услуге користило је 35
лица, а 366 особа позивало је
СОС телефон. Сведоци смо, нажалост, да је жртава породичног насиља све више, у шта смо
се уверили и ових дана. Поражавајућа је чињеница да је
укупно 15 жена од почетка ове
године изгубило живот управо
од последица насиља у породици – истакао је Чучковић.
Скоро савршени
Панчевачка Сигурна кућа постоји од 1. јануара 2012. године, а о томе да је тим људи који раде у овој организацији и
те како на висини свог задат-

КА КО ДА СЕ СПА СЕШ?
Позови полицију (192), Хитну помоћ (194), пријатеље и/или
родитеље. Иди код лекара и прибави потврду о нанетим повредама. Обрати се Центру за социјални рад.
Позови бесплатан СОС телефон 0800/100-113 радним данима од 9 до 19 сати. Бићеш анонимна и разговараћеш с анонимном стручном особом која ће ти објаснити која су твоја
права. Када будеш спремна, можеш отићи и изложити проблем стручњаку у четири ока. Можеш потражити и смештај у
Сигурној кући.
– Правилник о стандардима
за пружање услуга усвојен је
2013. године и остављен је трогодишњи рок свим пружаоцима
услуга, локалним и републичким, да до 24. маја ове године
поднесу захтев за лиценцу. То је
била обавеза да би се могло наставити с радом. Ми смо на време одговорили на захтев, испунили услове и добили решење –
објаснио је Албијанић.
О томе колико је за наш
град важно постојање овакве
установе, говорио је и Миленко Чучковић, члан Градског
већа задужен за рад, запошљавање и социјалну политику.

ка, сведочи и недавно добијена лиценца. О самом процесу
лиценцирања нешто више је
рекла Јасна Вујичић, руководилац Сигурне куће.
– Систем лиценцирања има
за циљ унапређење квалитета
услуга социјалне заштите и
значи гаранцију стручности,
кредибилитета и поузданости
како организације, тако и
стручних радника. Процес лиценцирања био је веома дуг и
тежак, а трајао је преко годину
и по дана. Добили смо решење
на ограничено трајање од пет
година, што значи да су утврђене одређене активности које

је потребно да спроведемо током наведеног периода како
бисмо, након тога, добили право на продужетак трајања лиценце. Те активности се односе
на величину и опремање спаваоница, на примање у радни
однос шест стручних радника
и три сарадника, а скренута
нам је пажња и на то да се у
наш капацитет од 15 места рачунају и деца, а не само жене.
Ми смо то до сада тумачили на
другачији начин, па смо на
смештају имали и по 20 особа,
јер смо евидентирали само жене. То ћемо сада морати да
променимо – објаснила је Вујичићева.
Доста је!
Прихватилиште у Панчеву је
регионалног карактера и збрињава жене са децом и без деце
с територије целог јужног Баната. Статистика показује да
највећи број жена долази баш
из панчевачке општине. У првих шест месеци ове године,
кроз кућу је већ прошло 58
особа, што је једна особа више
него што их је ту боравило за
целу прошлу годину!
– Забрињава нас кратко време задржавања жена у кући,
што је за нас показатељ њихове недовољне спремности за
борбу. Максимално дозвољено
задржавање у кући је до шест
месеци, а у изузетним ситуацијама до годину дана. Нажалост, наш просек у овој години
је испод десет дана. Жене долазе само у тренутку акутног
насиља, спасавају главу и избегавају тренутну ситуацију,
да би се после кратке паузе
вратиле насилнику. Наравно,
наш стручни тим тежи да приступи целој причи тако да жени пружи подршку да сама направи избор шта је добро за
њу, а шта није, али, користећи
струку, ми се трудимо да ту
одлуку усмеримо у најбољем

интересу деце. Ми ове године
имамо повећан број жена које
долазе са троје или четворо
деце. То четворо деце делићемо на двоје које ће кад одрасту
бити жртве и двоје које ће бити насилници. Прекид тог
трансгенерацијског модела је
наш задатак и наш циљ – истакла је Јасна Вујичић.
Она је додала и да када је
реч о образовању, годинама
старости и другим категоријама, нема правила о томе које
жене су најизложеније насиљу
и закључила да оно не познаје
границе. Излагачи на конфе-

ренцији сложили су се у ставу
да су Прихватилиште и Центар за социјални рад, као упутни орган, само једна карика у
систему, те да је за успешно
превазилажење проблема неопходна сарадња свих установа
и институција упућених у процес заштите и подршке, али и
саме породице жртве, која у
највећем броју случајева, нажалост, изостаје.
Ипак, постоје жене које су током четири и по година, постојања Сигурне куће боравиле у
њој и доказале да је излаз из насиља и те како могућ. Прва и
најважнија ствар коју су урадиле јесте следећа – донеле су чврсту одлуку да кажу: „Доста је!”.
И нису одустале. Од себе.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

ПИСМО ЧИТАОЦА

Захвалност лекарима
У суботу, 9. јула, увече, тешко
сам повредио леву шаку ишчашивши мали прст и стигао,
око 23 сата, у панчевачку болницу. Тамо ми је пружена одговарајућа стручна лекарска
помоћ и сада ми је шака поново у исправном стању.
Ово пишем с циљем да изразим захвалност комплетној
медицинској екипи која је
учествовала у пружању здравствене услуге, са господином
др Михајлом Митровићем на
челу. На први поглед, изгледало је да ће се мој случај рутински решити, али се убрзо искомпликовало, па сам из ординације преведен у операциону салу. Тамо су започете
припреме за хируршки захват,
али до ножа ипак није дошло
захваљујући правом, крајње
одговорном и људском трет-

ману те сјајне екипе. Од тренутка када сам ступио пред
пријавницу па до одласка из
болнице наилазио сам на веома пријатељски расположене
људе који су ми пружили помоћ.
Често смо сведоци изношења у јавност неуспеха или нељубазности особља у здравственим установама, а веома
ретко се износе похвале. Овог
пута, на основу тога како сам ја
опслужен, изражавам најлепше мишљење о свим учесницима у пружању услуга, а посебно
о одељењу и дежурној екипи
која је радила те вечери са др
Михајлом Митровићем. Хвала
им на стручности, савесности и
људскости, хвала на свему!
Арпад Т. Коршош, професор у
пензији, Алибунар

Ледене чоко-банане
Феноменална посластица за
целу породицу! Деца обожавају да једу ове ледене лизалице, а и одрасли воле да се

засладе. Немају превише калорија, па и ако сте на дијети, можете себи допустити 12 комада.

Састојци: две банане, две супене кашике маслиновог уља и 100 г
црне чоколаде.
Припрема: Банане исеците на дванаест једнаких колутова. Велики
тањир обложите кесом или фолијом, па поређајте колутове банане.
У сваки забодите дршкицу (на пример цевчицу или штапић за сладолед). Тањир с бананама ставите у замрзивач да се добро заледе.
У микроталасној отопите чоколаду и уље, један минут на најјачој
температури. Затим мешајте да се добије једнолична маса и да се
сва чоколада истопи. Умачите штапиће с колутићима банане у чоколаду. Поновите поступак док не потрошите све припремљене банане. Пошто су банане хладне, чоколада се одмах стеже. Ако желите
нешто да поспете преко чоколаде као декорацију, урадите то чим извадите штапић из чоколаде, док се још није стегла. Можете користити: кокос, сецкане лешнике, шарене мрвице и слично.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на сајту www.brzoilako.com
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Петак, 15. јул 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

МОТОЦИКЛИСТИ ПОНОВО УГРОЖЕНИ У САОБРАЋАЈУ

БРЗИНА ЛЕПА, АЛИ И ОПАСНА
Некоришћење
заштитне опреме,
лоши путеви и
непажљиви возачи
аутомобила најчешћи
разлози за страдања
возача двоточкаша
Лекарски прегледи за
добијање дозволе за
мотоцикл морали би
да буду ригорознији
– Одувек сам волео узбуђења.
Био сам јак дечко на јаком мотору. Живео сам за онај тренутак када је све небитно осим
брзине, када газим моју „машину” до максимума. Живео
сам за вожњу на два точка. Тако сам и завршио – говори у
новом рекламом споту Агенције за безбедност саобраћаја,
намењеном мотоциклистима,
бивши возач двоточкаша, који
је остао непокретан након једног саобраћајног удеса.
У том споту се види да међу
мотоциклистима има оних
који, док возе, не поштују прописе, не користе сигурносну
опрему, не поштују саобраћајну сигнализацију и крећу се
превеликом брзином, због чега доживљавају саобраћајне
несреће.
Нажалост, и овог лета, као и
претходних година, у медијима се може чути и прочитати
да мотоциклисти страдају у
саобраћајним несрећама. Ни-

С једног од ранијих бајкерских сусрета у Панчеву
кола Пивашевић, члан Управног одбора Мото-клуба „Којоти”, каже да постоји више
разлога за то.
– Пре свега, сматрам да би
лекарски прегледи будућих
мотоциклиста морали да буду
знатно ригорознији него што
су сада. Чланови лекарских
комисија би морали добро да
анализирају да ли је неко ко
жели да вози мотор довољно
зрео и спреман да преузме одговорност у саобраћају, с обзиром на то да жели да управља
возилом које се креће великом брзином. Подједнако је
важно и то што се сви мотоциклисти, када возе, суочавају с
једним великим проблемом у
Србији, а то је јако лоше стање
наших путева. Има много рупа и неравнина, а често се мо-

же наићи и на масноћу на асфалту или јефтину боју која је
клизава. Због тога је довољан
тренутак да се у пуној брзини
падне с мотора – изјавио је
Пивашевић.
Он је додао да је један од честих узрока саобраћајних несрећа у којима страдају мотоциклисти то што међу њима
има оних који непажљиво возе
и сметају возачима. Објаснио
је да се то посебно односи на
возаче скутера и као примере
њиховог неодговарајућег понашања навео да се често крећу жутом траком, неопрезно
излећу испред аутомобила
или возе превише близу њих.
Осим тога, дешава се да возачи скутера не поштују ни
тротоаре, пешачке прелазе,
паркове и дечја игралишта, те

често возе тамо где не би смели, игноришући саобраћајне
знаке.
Међутим, према Пивашевићевим речима, и возачи аутомобила су често нетолерантни
према мотоциклистима и
угрожавају њихове животе.
Непажљиви су када их примете а да нису свесни да возаче
двоточкаша може скупо коштати тренутак њихове неопрезности.
Пивашевић је апеловао на
све младе који би волели да
возе мотор да се обавезно прикључе неком мото-клубу. Додао је да ће у том случају брже
научити да се правилно понашају у саобраћају и да возе како треба. Рекао је и да чланови
Мото-клуба „Којоти” често
учествују у бројним акцијама,
заједно с Градском управом и
саобраћајном полицијом, којима се популарише безбедна
вожња, и додао да су користи
од тога вишеструке.
Он је апеловао на возаче мотоцикала да носе заштитне кациге, али не било које, већ само оне које су хомологоване,
цертификоване и званично
одобрене за коришћење.
– Међу мотоциклистима
има много оних који купују
кинеске заштитне кациге зато
што су јефтиније. С једне стране, њихова цена је нижа, али
оне су неквалитетне и дешава
се да пукну када возачи који
их носе падну на бетон. Због
тога оне нису никаква заштита
– упозорио је Пивашевић.

ФОТО-ВЕСТИ

Неукус у центру града

Ономе ко је одлучио да се
уклони трафика што је годинама стајала на платоу испред
Суда, требало би одати признање за неукус и ружење
строгог центра града. Стотине
наших суграђана који свако-

дневно пролазе поред тог места могу видети да су сада постављена два контејнера и да
они кваре леп утисак што
остављају зидни мурал и травњак препун цвећа које су посадили радници „Зеленила”.

Фасада за похвалу

ДОБРЕ ВЕСТИ ИЗ БУДУЋЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ

Послови иду по плану
Градоначелник Саша Павлов
изјавио је прошлог четвртка
да се асфалтирање будуће индустријске зоне у Панчеву одвија по плану. Додао је да је то
добро, будући да ће у другој
половини августа наш град
посетити делегација јапанскохоландске компаније „Азалеа”, која треба да купи осам и
по хектара земљишта на том
месту.
Он је истакао да су преговори за тај посао доведени до
краја и додао да би то била
прва страна инвестиција у
Панчеву.
– То треба да буде јасан сигнал свим потенцијалним инвеститорима који су заинтересовани да улажу у наш град да
више нема никаквих проблема.
Засад се држимо свих рокова
које смо сами себи задали и у
томе нас прате извођачи радова. Постоје услови да на време
завршимо опремање ове зоне
свом потребном комуналном
инфраструктуром и омогућимо долазак инвеститора, запо-

Асфалтирање индустријске зоне при крају
шљавање младих и отварање
нових радних места – рекао је
Павлов.
Он је то изјавио након обиласка будуће индустријске зоне, коју је посетио заједно с
Мајом Витман, директорком
Дирекције за изградњу и уређење града. Павлов је подсетио да су радови у северној ин-

дустријској зони почели 6. јуна, те да треба да буду завршени за шездесет дана.
– Извођач радова је „Војводинапут”, а њихова укупна
вредност је око 32 милиона
динара. Средства за реализацију ове инвестиције обезбедио је Град Панчево из кредитног задужења, а поступак јавне

набавке спровела је Дирекција
за изградњу и уређење града –
додао је Павлов.
Маја Витман је прецизирала да су завршени сви земљани радови неопходни да би се
обавило асфалтирање. Ових
дана треба да почне постављање електричног осветљења и
електричне мреже, што ће се
обављати упоредо.
Према њеним речима, очекује се и да Покрајински секретаријат за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне
средине да грађевинску дозволу за прикључење саобраћајнице у северној индустријској зони на пут Панчево–Јабука.
– Поред тога, расписали смо
јавну набавку за израду фекалне канализације у дужини од
1.400 метара и њено прикључење на будући потамишки колектор. Планирали смо и да, у
сарадњи са ЕПС-ом, положимо
високонапонске каблове, што
ће омогућити да будући инвеститори имају и струју – додала је Маја Витман.

У ПЕТАК ЗАНИМЉИВА МАНИФЕСТАЦИЈА

Сећање на Ђорђа Вајферта
Удружење грађана Музеј пиварства „Ђорђе Вајферт” обележиће 15. јула дан када је
1850. године у Панчеву рођен
један од великана српске
историје – Ђорђе Вајферт.
Циљ те манифестације је да
се сећање на њега учврсти тако што ће се на једном месту
окупити представници свих
градова и институција у којима је Вајферт живео, стварао и
оставио свој траг, као и поштоваоци свега што је он урадио.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Призор из Музеја пиварства
Манифестација „Сећање на
Ђорђа Вајферта” почеће у под-

не обиласком гробнице породице Вајферт, која се налази

на Католичком гробљу, и полагањем венаца. Пола сата касније у Великој сали Музеја
пиварства, у Улици Николе
Тесле 2, почеће трибина на којој ће се говорити о лику и делу Ђорђа Вајферта.
Предвиђено је и да се тог
дана формира координационо тело састављено од представника свих организација
и обје ка та ко је је осно вао
Ђорђе Вајферт, зато што орга ни за то ри ма ни фе ста ци је
сматрају да је само тако могуће сачувати његово богато
материјално и духовно наслеђе.
Завршетак манифестације
је предвиђен за 13.30, када ће
у башти Старе Вајфертове пиваре бити одржан коктел.

У граду у коме има много
старих, ружних и оронулих
фасада вест о томе да је нека
реконструисана и улепшана
заслужује да се назове лепом
вешћу, а они су који су иницирали тај посао завређују
похвале.
То је случај са оном фасадом која се налази на углу
улица Браће Јовановића и
Димитрија Туцовића, чија
реконструкција је завршена

ових дана. Подсећамо, то је
иста она зграда у власништву Црквене општине
Панчево с које су прошле
године падали на тротоар
комади цигле, црепа и малтера, због чега је по наредби
градске Грађевинске инспекције морала да буде
ограђена скелама да не би
били угрожени животи грађана. На срећу, сада је то далека прошлост.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Повампирени страхови
У прошлом броју нашег листа питали смо вас какве резултате (вам) доноси хроно
исхрана. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Хроно
исхрана на француски начин” др Алена Делабоа за
два наша читаоца или читатељке који су најкреативније
одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Читам хроно рецепте,
гледам слике дивних хроно
јела, вода ми пође на уста, у
магновењу обрстим фрижидер и тако већ месец дана.
Вага се посвађала са мном.
Где грешим?” 063/2163...
„Е, то бих и ја волела да сазнам. Кад прочитам књигу и
применим научено, јављам
обавезно!” 064/5291...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијег одговора на пита-

ње шта их је плашило кад су
били мали. Они ће освојити
по један примерак књиге
„Караван чудеса” Уроша Петровића.
То издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих одговора:
„Када сам био мали, плашио сам се да ће светом завладати чудовишта. Сада, када укључим ТВ, схватим да се
мој дечји страх обистинио...”
062/2137...
„Плашила сам се вештица
и вампира. Таман кад су ме
убедили да они не постоје,
одрасла сам и схватила да их
и те како има међу нама, само се углавном вешто маскирају.” 064/3656...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима. Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.
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ПОВОДОМ НЕДАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ НЕСРЕЋЕ

ПОЛИЦИЈА ОБЈАВИЛА РЕЗУЛТАТЕ У ПРВИХ ШЕСТ МЕСЕЦИ

Kочнице нису спорне

ПАНЧЕВО И ЈУЖНИ БАНАТ МЕЂУ
НАЈБЕЗБЕДНИЈИМА У СРБИЈИ

Незванична информација
која је кружила градом после
трагичне саобраћајне несреће код Водне заједнице која
се догодила 14. јуна у јутарњим сатима – да је до судара
аутобуса и двају аутомобила
дошло због неисправних
кочница на аутобусу – није
тачна.
Како смо сазнали у Основном јавном тужилаштву, аутобус приватне фирме „Ауто
Кодекс”, који је тог јутра долазио старим путем из правца Београда и улазио у наш
град када се на раскрсници
код Водне заједнице сударио

са два аутомобила, због сумње у неисправност одмах је
упућен на технички преглед.
Он је обављен у једном од
градских ауто-центара и том
приликом је утврђено да је
аутобус био у потпуности исправан и да нема ни говора
да су удес проузроковале неисправне кочнице.
Поводом те саобраћајне
несреће у Основном јавном
тужилаштву ће бити спроведене предистражне радње
током којих ће бити саслушани преживели учесници,
оштећени и сведоци.
Подсећамо, у овој трагичној саобраћајној несрећи на
лицу места је погинуо Лоренц
В. (58) из Јабуке, који је седео
на месту сувозача у аутомобилу „шкода фабија”, а тешко

је повређен Живко Д. (49),
возач тог аутомобила, који је
одмах пребачен у београдски
Ургентни центар у критичном стању. На тај аутомобил,
који је долазио из правца Јабуке и ишао ка центру Панчева, налетео је аутобус.
Повреде које је задобио
Живко Д. биле су толико тешке да је он и поред напора
београдских лекара да га
спасу накнадно преминуо.
Аутомобил у којем су њих
двојица били тог јутра након
судара са аутобусом био је
толико смрскан да су њихова
тела морали да извуку ватро-

гасци. Број жртава у овој несрећи био би још већи да пре
судара супруга једног од
страдалих није изашла из аутомобила.
Трећи аутомобил који је
учествовао у овом удесу, „ситроен саксо” који се из правца Успенског храма кретао
ка Јабуци, није много оштећен и у њему није било повређених.
У расветљавање узрока ове
несреће укључени су и вештаци саобраћајне струке.
Према писању неких београдских дневних листова,
они треба да одговоре на питање да ли је до овог трагичног удеса дошло због тога
што је неко од његових учесника прошао кроз црвено
светло.

ИНИЦИЈАТИВА ПОЛИЦИЈСКОГ СИНДИКАТА

Вратити смртну казну

Смањен број тешких
крађа, разбојништава,
крађа возила и
случајева насиља
у породици.
Од почетка ове године
заплењено више дроге
него пре дванаест
месеци.
Приликом недавне посете
Панчеву, први човек српске
полиције Владимир Ребић изјавио је да су наш град и јужнобанатски округ међу најбезбеднијима у Србији.
То не чуди ако се узме у обзир да су напори које улаже
панчевачка полиција да безбедносна ситуација у нашем
граду и у Јужном Банату буде
што повољнија довели до добрих резултата како у прошлој, тако и у овој години.
Никола Поповац, начелник
Полицијске управе Панчево,
изјавио је да је у првих шест
месеци смањен број кривичних дела из области општег
криминалитета за 13,43 одсто,
као и да је повећан број откривених кривичних дела када је
реч о привредном криминалу
за 45 одсто.
Он је додао да о добрим резултатима рада панчевачке
полиције говори и то што је
смањен број тешких крађа за
20 одсто, а разбојништава за
51 одсто. По његовим речима,
у односу на прошлу годину
мање је и крађа возила и насиља у породици, и то за 24 одсто.
Панчевачка полиција повећала је ефикасност и када је у
питању сузбијање наркоманије, јер је од почетка ове године
број откривених кривичних
дела која имају везе са дрогама повећан за 11 одсто.
Портпарол Полицијске управе Панчево, Јовица Антонић

Смањен и број саобраћајних несрећа
рекао је да су од јануара разни нар ко ти ци за пле ње ни
деведесет један пут, а да су у
истом периоду прошле године дилери хапшени са дрогом 64 пута.
Антонић је нагласио да пажњу јавности заслужује и то
што је за 35 одсто повећан
број починилаца кривичних
дела који су лишени слободе
на лицу места или непосредно
након извршења кривичних
дела.
– Подједнако је важно и то
да је проценат расветљавања
извршених кривичних дела
повећан за 53 одсто, као и то
да је у првих шест месеци ове
године реализовано 65 заплена акцизне робе (цигарете, дуван, алкохол, нафта, кафа) на-

кон којих је одузета већа количина робе у укупној вредности преко 11 милиона динара.
И тај резултат је бољи него
онај који смо у остварили у
истом периоду прошле године
– нагласио је Антонић.
Он је додао да о раду и залагању припадника Полицијске
управе Панчево сведочи и то
што је од почетка ове године
драстично смањен број притужби на рачун полицајаца, за 70
одсто, у односу 2015. годину.
Антонић је изјавио и да је у
панчевачкој полицији ових
дана 85 полицајаца добровољно завршило курсеве словачког, мађарског, румунског и
чешког језика.
Он је подсетио на то да је
панчевачка полиција недав-

но уз помоћ локалне самоуправе у центру града (Улица
вој во де Ра до ми ра Пут ни ка
14) отворила канцеларију у
којој грађани могу слободно,
без претходне најаве, сваког
радног дана да питају троје
дежурних представника полиције о свему што их интересује када је реч о безбедности њихове имовине, пословима који имају везе са полицијом или да пријаве уколико имају било какав проблем.
Антонић је рекао да је захваљујући Градској управи полиција добила и десет скутера.
Додао је да се они свакодневно могу видети на улицама и
да доприносе безбедности саобраћаја.

ОДЛУКА ПАНЧЕВАЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ

Кривична пријава због недавног невремена
Основно јавно
тужилаштво ће се
бавити недавним
невременом

Поводом монструозног злочина у близини Зајечара у
којем је убијена трогодишња
девојчица, Синдикат запослених полиције упутио је
дописе премијеру и министру унутрашњих послова
захтевајући усвајање прописа на основу којих би се у наше законодавство вратила
смртна казна.
„Захтевамо да се хитно
усвоји закон на основу којег ће
се свако будуће монструозно
убиство кажњавати смртном
казном. Наш синдикат сматра
да свако треба да размисли како би му било и како би реаговао да се његовој деци догоди
немили догађај који је задесио
породицу убијене девојчице.
Синдикат запослених полиције сматра да би поновно
увођење смртне казне заштитило већину поштених грађана и децу од монструма и свирепих убица”, пише у допису
овог синдиката.

Смртна казна уведена је у
Србији 1804. године и судије
су је изрицале све до 2002.
године, до ванредног стања
након убиства Зорана Ђинђића. Последњи злочинац
који је осуђен на ову најтежу
санкцију погубљен је 14. фебруара 2002. након што је
убио шестогодишњу девојчицу и стрељан је у сомборском
затвору.
Скупштина Србије је крајем фебруара те године изменила Кривични закон, усвојила одлуку да се из њега избрише смртна казна и заменила
ју је максималном казном у
трајању од четрдесет година.
То је образложено потребом да се наше законодавство усклади са европским
прописима, из којих је смртна казна избачена. Укидање
смртне казне било је један од
предуслова Савета Европе за
пријем Србије у ту организацију.

Та институција ће
одлучити има ли
основа за нечију
одговорност због
неиспаљивања
противградних ракета
Панчевачка полиција поднела
је Основном јавном тужилаштву кривичне пријаве против
пет лица због тога што нису
испаљивала противградне ракете током великог невремена
које је 20. јуна задесило наш
град.
Они нису предузели ништа
иако су морали да дејствују с
обзиром на то да су потписали
уговоре с Републичким хидрометеоролошким заводом, чиме су се обавезали да буду
противградни стрелци и да реагују након упозорења о приближавању невремена.
Јелена Самуилов, портпарол Основног јавног тужилаштва, изјавила је да је кривична пријава из полиције стигла
12. јула у тужилаштво. Додала
је да тек треба да буду спроведене доказне радње и да пријава буде размотрена.

Она је рекла и да у пријави
пише како постоје основи сумње да је почињено тешко дело
против опште сигурности након избијања опште опасности.
Процењује се да је велико
невремене које је беснело над
Панчевом у вечерњим сатима
20. јуна изазвало материјалну
штету која је већа од 160 милиона динара.
Град који је био величине песнице те вечери је бројним нашим суграђанима оштетио кровове, поломио стакла на колима
и прозоре, и уништио усеве.
Стога је Градска управа позвала
све наше суграђане који су
оштећени у невремену да поднесу захтеве за накнаду штете.

Чим је невреме престало, на
друштвеним мрежама су почеле полемике око тога због
чега није дејствовала противградна одбрана док је оно трајало.
Градоначелник Панчева Саша Павлов изјавио је да је поводом тога тражио састанак с
надлежнима у Републичком
хидрометеоролошком заводу,
институцији задуженој за противградну одбрану, и да му је
том приликом речено да је
она тог дана дејствовала са
три станице (Самош, Ваљево и
Букуља), а да је на градоносне
облаке над Панчевом током
невремена испаљено 146 ракета.

Павлов је додао да су му
надлежни у РХМЗ-у објаснили да због безбедносних разлога противградне ракете нису смеле да буду испаљиване
над Панчевом, већ само са
станица које су удаљене од нашег града.
Подсећамо, почетком лета у
медијима је објављено да у читавој Србији постоји проблем
због недовољног броја противградних ракета у Србији и незадовољства стрелаца због ниских месечних хонорара које
добијају за то (просечно им се
исплаћује око 4.000 динара).
Надлежни су након прошлогодишње измене закона и
поверавања противградне одбране Републичком хидрометеоролошком заводу убеђивали јавност да је то добар потез
и да је тај проблем коначно
решен, али испоставило се да
то није тачно.
Штете од града су у читавој
Србији и ове године огромне и
вишеструко превазилазе износе новца које би требало издвојити за организацију доброг
система противградне опреме
и куповину ракета.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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ЧУДНИ ОБРЕДИ ЗАБEЛЕЖЕНИ У БРЕСТОВЦУ

САТАНИСТИ ИЛИ ШАЛАБАЈЗЕРИ?!
Група људи,
потенцијалних секташа,
виђена током ноћи
Пре извесног времена је на
улазу у Брестовац, покрај локалног фудбалског стадиона,
освануо пентаграм. Овај древни (и контроверзни) симбол
био је нацртан на асфалту
оближње раскрснице. Многим
становницима тог панчевачког села тако нешто није промакло.
„Састанак” покрај гробља
У првом моменту томе није
придавана нека нарочита пажња. Међутим, већ наредних
дана све више гласина протезало се по селу, у прилог томе да
је на поменутом игралишту,
које се, гле чуда, налази одмах
поред сеоског гробља, виђено
неколико особа које упражњавају некакав чудновати обред.
Информације су биле прилично штуре, али сведоци те приче
су готово са апсолутном сигурношћу тврдили да се радило о
више људи који су „секташили”
уз пламен свећа.
Да је заиста у питању несвакидашња појава, постало је јасно када се редакцији „Панчевца” јавило лице које је детаљно
могло да опише поменут догађај. Притом, време одигравања
се савршено уклапало у тајминг наведених сторија.
Наиме, група суграђана се
претпрошлог викенда (у ноћи
између суботе и недеље) приватним возилом враћала својим кућама из правца Скореновца. Било је глуво доба ноћи,
нешто после три сата изјутра, и
таман када је поменута екипа
загазила на територију Панчева, набасала је на нешто што ју
је дословце следило: непосредно иза раскрснице на којој се
рачвају путеви за Плочицу и

или прстену као знак своје религије, а служи им и како би
„призвали дух на земљу”.
С друге стране, пентаграм у
примарном облику представља природу у најпозитивнијем смислу и може се видети у
звездама, цвећу, кристалима,
морским звездама и екстремитетима људског тела. Користи се и за представљање широког спектра вредности, веровања и нација.
Према неким изворима, био
је симбол царске власти у граду Уру пре више од пет миленијума, а својатали су га и алхемичари, пагани, масони...
Елифас Леви је у свом раду
„Догма и ритуали Високе Магије”, користио усправни пентаграм како би приказао чове-

Место обреда: држали се за руке, док горе свеће
Брестовац, посред пусте ледине, биле су четири приказе.
Они су, држећи се за руке,
образовали круг унутар којег је
било упаљено неколико свећа.
Оштро око очевица уснимило
је три женске особе и једног мушкарца. Иако су изгледали као
да тону у неку врсту транса, поменути мушкарац се нагло
окренуо и злокобно погледао у
правцу аутомобила. То је био
само додатни стимуланс возачу
да нагази папучицу и што пре
утекне са „сакралног” места.
Све ово указује на то да је кроз
Брестовац, мало место вредних
повртара, промарширала секта,
и то у свом прилично експлицитном издању. И ништа више
од тога се са сигурношћу не мо-

же рећи, нарочито зато што нико
није довољно јасно видео лица
„поклоника свећа и пентаграма”.
Отуд се не може тврдити да ли је
реч о мештанима или су ови секташи само пролазна мода.
Добар и лош пентаграм
У сваком случају, првенствено
родитељи треба да су на опрезу, с обзиром на то да је пентаграм (у обрнутом положају),
према неким веровањима, један од симбола вештичарења и
као таквог су га усвојиле разне
окултне цркве, што му је у новија времена дало негативну
конотацију. Штавише, готово
је неизбежан у црномагијским
и сатанистичким ритуалима.
Многи припадници мистичних секти носе га на привеску

ка, док је обрнути симболизовао козју главу Бафомета – демона или идола, којег су наводно некада обожавали витезови темплари.
Било како било, тешко је рећи о чему се у брестовачком
обреду заправо ради – о инфантилној тинејџерској пошалици, дубоком веровању у некакве надљудске силе, пиру
поремећених људи или...
Једно је сигурно – засад никаквих видљивих последица
није било, али треба припазити, јер нас сатана вреба иза сваког угла...

ПОЧИЊЕ МЕЂУНАРОДНИ ВОЛОНТЕРСКИ КАМП У ОМОЉИЦИ

„Sunflower” трећи пут
Удружење грађана „Сунцокрет” поново организује Међународни волонтерски камп
„Sunflower”, који ће бити одржан у Омољици у периоду између 15. и 25. јула. То је прилика да се трећи пут заредом
на једном месту нађу волонтери из разних делова света –
Шпаније, Француске, Русије,
Финске, Тајвана, Швајцарске и
Србије.

Те ма ово го ди шњег оку пљања је култура, па ће волон те ри то ком де се то днев ног боравка у Омољици радити на организацији и реализацији културно-забавног
летњег програма, заједно са
чла но ви ма „Сун цо кре та” и
оста лим ме шта ни ма. Би ће
приређене разне свирке, плесне вечери и друге активности најширег спектра.

Циљ овог јединственог пројекта када је реч о територији
Панчева, јесте да млади из
Омољице волонтерски утичу
на покретање позитивних промена у свом окружењу, као и
да се локалном становништву
омогући да се упозна и дружи
с људима из целог света. Поред дружења и забаве, неке од
вредности које овакав скуп
пружа су и интеркултурал-

ност, толеранција, конверзација на енглеском језику...
Удружењу грађана „Сунцокрет” ће у организацији овогодишњег кампа помоћи Млади истраживачи Србије, финансирају га Министарство
омладине и спорта и Град
Панчево, а важан допринос
су дале и многобројне локалне установе, институције и
појединци.

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО У ГЛОГОЊУ?

Парк је главна летња фора
На питање како проводе најтоплије годишње доба у свом
месту, насумично одабрани
становници Глогоња одговорили су на следећи начин.
ВЕСНА СТЕФАНОВИЋ (42),
када заврши посао у приватној
фирми „Корка”, углавном се
мало одмори, сачека да захла-

ди, па оде до парка, који, према њеном мишљењу, у последње време изгледа феноменално. А посебан мерак јој је када
то чини у друштву осмомесечног унука Вукашина и снаје

Александре (22), која понекад
са сином прошета и пре подне. Ова млада мајка веома
ретко сврати на пиће, али је
пре неко вече посетила рок
свирку у Дому културе. Сматра да би што пре требало уредити Потамишје.
НЕНАД СТОЈЧИЋ (44), фудбалски тренер, лето проводи
радно с малишанима, пуленима из ОФК-а „Стенли”. Посебно је ангажован приликом организације славског турнира.
У слободно време отпешачи
до кафића или до Тамиша, иа-

ко мисли да је близина реке
неискоришћена. Његова ћерка Александра (16) летње дане
најчешће проводи с другарицом Маријом Пешић у парку,
где ћаскају с друштвом. Будући да игра фолклор, наступила је на недавном концерту
поводом Петровдана. У њиховом друштву се нашао и Саша
Миљковић (49), такође тренер. Стога не треба да чуди
што обилази спортске манифестације, пре свега овдашњу
Летњу лигу. Волео би када би
село добило неки базен, али
свестан је да има много приоритетнијих ствари, попут фекалне канализације.
ЉИЉАНА ШОРБИЋ (60),
пензионерка, и ових врелих
дана апсолутно је посвећена
двема унукама. Најрадије их
одведе до пространог и лепо
уређеног парка. Што се одмора тиче, нада се да ће је синови изненадити неком бањом.
Кад заврши бројне кућне послове, понекад скокне на ка-

фицу с комшиницом. Сава Петровски (66), домаћица у пензији, када нађе тренутак слободног времена, такође оде до
поменуте оазе зеленила у центру села. Волела би када би било још мало летњих садржаја,
пре свега за пензионере.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Вече
поезије под називом „После
љубави – љубав” песникиње
Драгане Смолникар из Словеније биће приређено у четвртак, 14. јула, од 20 сати, у
Дому културе. У току је радионица на тему прављења
позивница за „Паприкијаду”
у квилинг техници.
Банатско Ново Село: Удружења „Новосељанке/Bobоacele”,
ДАК и „Новосељански паори”
представили су се на манифестацији у Јагодини која се
одржава поводом Дана града.
Оркестар Дома културе учествовао је на „Културном лету” у италијанском граду Трсту. Овогодишња „Тракторијада” биће отворена у недељу,
17. јула, од 10 сати.
До ло во: Про те клих да на
организоване су радионице
с темама вршњачко насиље
и упознавање с културном
традицијом Долова, док ће
у петак, 15. јула, бити одржана још једна о саобраћају. Друга „Доловачка гулашијада” биће одржана у суботу, 16. јула, од 13 сати у
Учитељском парку, а истог
дана од 22 сата на кошаркашком терену (у случају кише
– у дискотеци) биће приређена рејв журка.

Варну. ФК „Стрела” се пред
сезоне појачао с десет фудбалера.
Јабука: Вече поезије под називом „После љубави – љубав”
Драгане Смолникар из Словеније приређено је у суботу,

9. јула, у Дому културе. Већ
наредног дана је поводом рођења Николе Тесле Ана Атанацковић представила књигу
под насловом „Моја љубав
Никола Тесла”. Због прераслих ружа возачи имају отежан преглед најпрометније
раскрснице у селу.
Качарево: Комунално предузеће променило је пумпу на
бунару у Фискултурној улици, па се дистрибуција воде
одвија несметано. Много људи из места и околине спас од
врелине тражи на Спортско-рекреативном центру „Језеро”.

Глогоњ: Трибину на тему заштите имовине организовала је Полицијска управа
Панчево у четвртак, 7. јула, у
Дому културе. Сеоска слава
Петровдан обележена је низом културно-уметничких,
спортских, забавних и других садржаја, уз неизбежну
литургију у Цркви Светог
Петра и Павла и резање колача у Месној заједници.

Омољица: Изложба радова
Софије Екине из Русије и Хасти Радпур из Ирана постављена је у уторак, 12. јула, у
Дому културе. Међународни
волонтерски камп „Sunflower” биће отворен у суботу,
15. јула, а наредног дана у 20
сати биће изведена дечја
представа под називом „Лабудово језерце”.

Иваново: „Жетелачки бал” у
организацији МКУД-а „Боназ Шандор” одржан је у суботу, 9. јула. Чланови Удруже ња ба нат ских Бу га ра
„Иваново – Банат” учествовали су у четвртак, 14. јула,
на фолклорном фестивалу у
селу Островица, а већ наредног дана већа група Ивановчана опутоваће на едукативни одмор у бугарску

Старчево: У току су последње
припреме за „Дане дружења”.
Тамбурашки оркестар „Неолит” наступио је у уторак, 12.
јула, у Глогоњу, а наредног
викенда гостоваће у Румунији. Представници старчевачких извиђача учествовали су
на регати кануа под називом
„Три Мораве”, док ће од наредног викенда бити на таборовању на Девојачком бунару.

НОВО ИЗДАЊЕ „СТАРЧЕВАЧКИХ НОВИНА”

Изабран извршни одбор
Јунски или 271. број
месечника „Старчевачке новине” почиње фотографијом на којој се
млади матуранти ритуално купају у фонтани
на локалном тргу.
На следећој страни
су сервисне информације, а одмах затим
извештаји с две претходне седнице месне
скуп шти не – глав на
вест је то да је изабран
нови извршни одбор.
Председница је Весна
Радосављевић, а преосталих десет чланова
има ће сво је обла сти
деловања.
Гост великог интервјуа је Немања Ротар,
члан Градског већа задужен
за културу, који као највеће
приоритете истиче професионалност и модернизацију. Ту су и разговори са суграђанином Миланом Гргићем, бо стан џи јом Бо ром
Вукашиновићем и лицем с
насловнице – Данијелом Павловић, власницом даротеке.
Редовне рубрике „Уопштинавање” и „Цртице из прошлости” посвећене су одјецима
изласка Британије из Европ-

ске уније и Матеји Богуту –
чика Баћи, а „Култиватор”
доноси причу о предратним
социјалистима и представља
тинејџерку Ивану Јовановић.
Нису изостале ни стране
посвећене извиђаштву, школи, спорту... Из ове последње
области посебно треба издвојити вест о томе да су
омладинци Фудбалског клуба „Борац” постали прваци
јужног Баната. Свака част,
момци!
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Музика
Петак, 15. јул, 20 сати, дворана „Аполо” Дома омладине:
концерт „Гитаринет”. Наступају победници такмичења „Најбољи оркестри Србије”.
Субота, 16. јул, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине:
концерт блуз састава „Зона Б”.
Петак, 15. јул, 21 сат, тамишки кеј: у оквиру међународног
мото-викенда наступиће групе „Trouble Heart”, „Атомско
склониште tribute” и „Ortodox Celts”.
Субота, 16. јул, 21 сат, тамишки кеј: у оквиру међународног мото-викенда наступиће групе „Blues Delivers”, „Хогар
Страшни” и „Генерација 5”.

Филм
Петак, 15. јул, 22 сата, дворана „Аполо” Дома омладине:
пројекција филма „Херострат”.

Изложбе
Петак, 15. јул, 20 сати, хол Дома омладине: изложба радова полазника курса калиграфије Дома омладине Панчево.

ФИЛМСКО ВЕЧЕ У ДОМУ ОМЛАДИНЕ

„Херострат”
Марине Узелац

Пројекција филма „Херострат” наше суграђанке Марине Узелац биће одржана у
петак, 15. јула, од 22 сата, у
дворани „Аполо” Дома омладине Панчево. У главним
улогама су Дејан Чанчаревић
и Мирјана Карановић, а

играју и Иван Качавенда,
Трајче Николовски и Драган
Величковски. Улаз на догађај
је бесплатан. „Херострат” је
недавно приказан на фестивалу „Башта фест” у Бајиној
Башти, који промовише младе ауторе из земље и региона.

„WHO SEE” У ДОМУ ОМЛАДИНЕ

РЕГЕТОН МОНТЕНЕГРО
Нови сингл после две
године
Песме о свакодневици
Бококоторског залива
Концерт црногорског хип-хоп
састава „Who See”, веома популарног у региону, одржан је
у суботу, 9. јула, у башти Дома
омладине Панчево. Клапи коју
чине Которанин Дејан Дедовић Деда и Новљанин Марио
Ђорђевић Нојз ово је други наступ у Панчеву, а пратио их је
DJ „Singl Prajm”.
Након нешто више од два сата кашњења наступ су започели
нумером „Динамида”. Башта,
која се дотад чинила полупразном, убрзо се напунила фановима клапе. Уследиле су песме
„Није преша”, „Пушти ђавола”,
„Који сам ја мени краљ”, а „Регетон Монтенегро”, „Ђе се купаш” и „Немам ти кад” публика
је највише очекивала и оне су
довеле концерт до врхунца.
Њихове песме се баве свакодневним епизодама из живота
Бококоторског залива и Црне
Горе. Оне обухватају теме од
бахатости полиције, опасних
путева, преко прича о немаштини и људима који пропадају, па до исповести „галебова”
и њихових љубавних искустава
с туристкињама. Текстове песама пишу сами.
– Теме су углавном базиране на некој нашој свакодневици, скоро оно што пишу новине, само ми то некако на наш
начин обрадимо. Рецимо, кад

ФОТО: АЛЕКСАНДАР СТОЈКОВИЋ

Културни телекс

Петак, 15. јул 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

сједимо с друштвом и причамо, то на крају може да се претвори у пјесму. Ништа без поенте јаке. Волим да кажем да
сам одувијек маштао да се бавим музиком, а у хип-хопу је
то некако најлакше: не морам
да знам ни да пјевам ни да
свирам – шали се Нојз.
Почели су хип-хопом да се баве још у основној школи, а као
мали су слушали репере како са
светске, тако и с домаће сцене.
– Нормално је да су нам узори сви које смо слушали као
дјеца, од америчких репера,
па чак и домаћих... Имали смо
срећу да смо још као клинци
упознали Ајса Нигрутина и ту
екипу цијелу. С њима смо и
почели помало да репујемо, а
и доста смо ствари од њих научили – објашњава Нојз.

Награду „MTV Best Adria
Act” добили су 2012. Већ наредне године су представљали
Црну Гору на такмичењу за
песму Евровизије.
– То су ствари које ти доста
могу помоћи у каријери, које су
пропраћене медијски као фудбалско европско првенство, на
примјер... Евровизија јесте својеврсно европско првенство у
музици, тако да смо ми били ти
репрезентативци и сва пажња је
била усмјерена на нас. То нам је
помогло у даљем раду, иако смо
испали у шеснаестини финала,
на пенале – каже Деда.
Слава их није спречила да
остану верни свом првобитном изразу.
– Трудимо се да много не
бјежимо од наше прве приче с
којом смо кренули и надам се

да нећемо имати неке испаде
– да почнемо да радимо неке
ствари које су нам и прије и
сад љигаве на неки начин. Радимо онако како мислимо да
треба и досад се то показало
као добро – додаје Нојз.
„Who See” је до сада снимио
три албума: „Крш и драча”,
„Немам ти кад” и „Свирање
купцу”. Сарађивали су с бендом
„Bad Copy”, Рамбом Амадеусом, Којотом, Шкабом из „Београдског синдиката”... Њихов
спот за песму „Регетон Монтенегро” проглашен је за један од
сто најбољих у свету.
Ових дана ће објавити сингл
након две године, а за „Панчевац” су открили да ће он носити назив „Собе Zimmer Rooms”. Четврти албум можемо
очекивати око Нове године.

НАГРАЂЕН ФИЛМ О МОМЧИЛУ ТАПАВИЦИ
НАГРАДА ДРАГОСЛАВУ ХУСАРУ

Најекспресивнији
акварел
Панчевачки уметник Драгослав Хусар добитник је
награде за најекспресивнији
акварел настао у Ликовној
колонији акварела и цртежа
у Сремским Карловцима.

Она му је додељена 3. јула
на завршној свечаности те
манифестације, коју годинама организује Културни
центар „Карловачка уметничка радионица”.
Д. М.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Трен неизбежног”
Зоранe Шулц
Ана, богата млада безосећајна девојка, бестидно троши и одбацује мушкарце,
понижава их и игра се њиховим осећањима. Све време знакови поред пута говоре јој да ће доживети трагедију. А онда, у изненадном
болу, безнађу и непомичности, почиње да схвата да је
била упозорена, али није тај
знак умела да види. И стиже је велика казна.
Зорана Шулц је још својим првим романом, под
насловом „Укус греха”, показала да зна да продре у
најтананије лавиринте психе својих јунака и да их вешто дочара читаоцу.
И у овом роману јунаци
смо сви ми, и када плачемо и када се смејемо, када
носимо најскупље модне
брендове и испране кошуље искрзаних крагни, једемо кавијар и подгревамо
ручак од јуче. Њене јунакиње имају и напумпане

груди и празну душу, осећају бол, глад, неправду,
срамоту, али и буре похотности, по чему су Зоранине
књиге препознатљиве.
Судбина ауторкиних јунакиња је да су „ум, глава и
душа важнији од тела и његовог изгледа”, а каква је
наша – запитаћемо се после сваке странице овог романа.

Два читаоца који до среде, 20. јула, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Да
ли мислите да се судбина може предвидети?”, наградићемо по једним примерком књиге „Далеко од разуздане
гомиле” Томаса Хардија. Најзанимљивије одговоре ћемо
објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и
пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

Освајач прве олимпијске медаље
За нашег суграђанина, редитеља и продуцента Милана
Тодоровића последње две недеље биле су пуне гостовања и
признања.
На петом Међународном
фестивалу спортског филма,
одржаном на Златибору од 30.
јуна до 3. јула, филм „Тапавица”, који су режирали Огњен
Ракчевић и наш суграђанин
Милан Тодоровић (уједно и
продуценти), добио је награду
за високе моралне вредности у
спорту. Жири је похвалио ауторе за допринос култури сећања. У питању је документарац о Момчилу Тапавици
(1872–1949), рођеном у Надаљу (општина Србобран), пр-

вом Србину који је учествовао
на првим Олимпијским играма 1896. године и освојио медаљу у тенису. Овај свестрани
спортиста био је члан олимпијског тиму Угарске, јер је
тада Војводина била у саставу
Аустроугарске монархије, а
такмичио се у више спортова.
Тапавица је био и веома познат и успешан архитекта, а
снимање филма о њему, између осталих, финансијски је
подржао и Град Панчево.
На фестивалу „Фантастик”
у Загребу приказан је филм
„Процеп”, који је режирао Дејан Зечевић, а настао је у српско-словенско-јужнокорејској
копродукцији. У филму је на-

ступила међународна глумачка екипа коју чине Кен Фори,

Монти Маркам, Драган Мићановић и други, а снимљен
је, готово у целости, у нашем
граду, на локацијама у Свилари и старој Вајфертовој пивари. Након пројекције уследио
је разговор с једним од продуцената тог научнофантастичног хорор трилера – Миланом
Тодоровићем, који је, у склопу
овог фестивала, учествовао и
на трибини „Жанр у нашем
суседству”.
„Процеп” је на фестивалу
„Софест”, одржаном прошле
недеље у Сопоту, награђен за
најбољи дизајн звука у домаћем филму, а признање су
примили Огњен Попић и Зоран Максимовић.

ПОЕЗИЈА ДРАГАНЕ СМОЛНИКАР

ПСЦПД НА ХОРСКИМ СВЕЧАНОСТИМА У НИШУ

И после љубави – љубав

Небески певачи

Збирка љубавне поезије „И
после љубави ЉУБАВ” Драгане Смолникар представљена
је у понедељак, 11. јула, у башти Дома омладине Панчево.
Књига је подељена на два
дела – у једном је „Емоција
љубави”, а у другом „Стање
љубави”.
– У првом делу је описана
љубав коју познајемо, живимо,
искушавамо и која нам пружа
највеће задовољство у физичкој сфери постојања, а исто-

времено зна и да зада најтежи
душевни бол. У другом делу
књиге желим да наговестим
нешто што је много шире и
свеобухватније од тога, што
сам назвала стање љубави. Нико, па ни ја, неће моћи да вам
каже шта је то стање, али вам
моји стихови могу рећи шта
није – каже песникиња.
Она је писала и о искуствима других људи, па се у збирци могу наћи и неке песме у
мушком лицу.

Панчевачко српско црквено
певачко друштво отворило је
26. интернационалне хорске
свечаности својим наступом
на Летњој позорници у Нишкој тврђави 30. јуна.
Панчевци су се нишкој публици представили кратким и
ефектним програмом. Извели
су неколико дела Стевана Стојановића Мокрањца – „Акатист Богородици”, две српске
песме из 16. века („И кличе
девојка” и „Када ми се Радосаве”), као и шаљиву композицију „Козар”, а заједно с Црквеном певачком дружином
„Бранко” отпевали су још две
композиције из Мокрањчеве

Литургије Светог Јована Златоустог – „Свјати Боже” и „Буди имја Господње”, с диригентима Саром Цинцаревић и Вером Царином.
Панчевачки хор је на овогодишњим свечаностима добио и
посебно признање – минијатуру
спомен-обележја „Небески певачи”, рад архитекте Ивана Редија, која симболизује лепоту и
склад хорског певања.

Стране припремила

Милица
Манић
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ЛЕ(Т)ЊИ РАЗГОВОРИ: МАРИЈАНА КОЛАРИЋ, СЕЛЕКТОРКА 17. БИЈЕНАЛА УМЕТНОСТИ У ПАНЧЕВУ

ПОЗИЦИЈА УМЕТНИКА НА БАЛКАНУ
Будући да је била ауторка неколико међународних пројеката и изложби, нашој младој
суграђанки Маријани Коларић, историчарки уметности,
припала је част да ове године
буде селекторка највеће ликовне манифестације у нашем
граду – Бијенала уметности.
Она је пет година била на месту стручне сараднице за културу Градске управе Панчева,
а посебно јој значи искуство
стечено у оквиру тромесечног
студијског програма Ecapital
Culture – Adriatic Start up
School in Culture у Анкони
(Италија), на којем је боравила као стипендиста и била једина представница Србије.
Коларићева је досад интересовање посебно усмеравала ка
уметницима млађе генерације, онима који тек ступају на
уметничку сцену, с циљем њихове афирмације. На шта су
она и тим с којим сарађује
усмерили пажњу овом приликом, тема је нашег првог интервјуа у новој сезони
„Ле(т)њих разговора”.
ПАНЧЕВАЦ: Шта можемо
очекивати на овогодишњем
бијеналу? Шта је тема те изложбе? На чему је фокус?
М. КОЛАРИЋ: Седамнаесто
Бијенале уметности, у организацији Културног центра Панчева, биће одржано од 15. септембра до 15. октобра, под називом „SEE Art Gates: стања
стварности”. Тематски оквир
се односи на позицију уметника на Балкану и у југоисточној
Европи, као и на савремене
уметничке и културне продукције. Бијенале се ове године
поставља као open gate, то јест
отворена капија, пролаз за
уметнике из поменутог дела
Европе, али и као платформа
за актуелне теме наше тренутне стварности. Поднаслов изложбе „Стања стварности”
упућује на тежњу ка спознаји
бивствовања овде и сада, на
неопходност поседовања става, перспектива, различитих
погледа, приступа, расположења, менталитета и др. С тим
у вези селекцију седамнаестог
Бијенала уметности усмерили
смо на радове оних уметника
који проблематизују актуелне
друштвене теме и места, спекулишу о реалности, животу у
свету који тежи глобализацији, конзумеризму, идентитетима, о актуелној миграцији,
етици, као и многим људским
страстима. Овом изложбом
желимо да прикажемо многа
лична посматрања стваралаца, која су у основи хумана,
реална, искрена и сензибилна.
Идеја изложбе је да нас учини
богатијим за ново знање или
искуство, док излагачки простори седамнаестог Бијенала
уметности, симболично представљени као гејтови, то јест
пролази или капије, позивају

на контемплативни пут посетиоца и његов могући излаз из
свакодневице, нудећи му нову
интерпретацију и доживљај
садашњег тренутка.
• Кога бисте од учесника посебно издвојили? Шта никако
не треба пропустити?
– Као овогодишњем селектору, веома ми је тешко да издвојим неког од учесника. Ради се о изузетним уметницима
с којима сарадња тече јако лепо. Неки од аутора, попут Тање
Остојић и Ивана Грубанова,
већ су били учесници Бијенала, али већина стваралаца ће
заправо бити први пут представљена овде, док ће неки,
попут Анура Хаџиомерспахића, сарајевског уметника, или
Маријуса Берчеа, који је један
од најславнијих румунских аутора данас, први пут излагати
у Србији.
Сматрам да никако не треба
пропустити отварање Бијенала, заказано за 15. септембар,
када ће нам у госте доћи уметничка група „Under Realism”,
састављена од изузетних интернационалних стваралаца,
који ће на отварању извести

двочасовни перформанс брзог
сликања (speed painting) у Свечаној сали Народног музеја.
Оно што дане отварања чини
посебно интересантним, јесте
и то што ће већина уметника
бити присутна, па ће радознали
посетиоци моћи да директно
комуницирају са уметницима.
Планирамо да у току Бијенала
одржимо и неколико стручних
вођења кроз изложбене просторе, али и дебату, коју управо
договарамо с Културним центром Београда, као део заједничког програма Бијенала и
Октобарског салона.
• По чему ће се Бијенале
2016. године разликовати од
оних који су му претходили?
– Бијенале је у својој 35 година дугој историји пролазило
кроз разне фазе, које су пратила како друштвенополитичка,
тако и економска превирања.
Основано је 1981. године као
Панчевачка изложба југословенске скулптуре великог
формата, све док 2000. године
није преиначено у Бијенале
визуелних уметности, да би
2006. добило данашњи облик.
Бијенала која су на мене оста-

вила утисак и која посебно
памтим као студенткиња историје уметности јесу она из
2002, 2004. и 2006. године.
Треба истаћи да су буџети тада
били знатно већи, као и то да
се процентуално за културу и
уметност издвајало више новца, па је тада било могуће
обезбедити учешће уметника
као што су Данијел Бурен или
Ричард Дикон.
Ове године, помало ограничени буџетом, желели смо
ипак да испратимо традицију
и одржимо ниво манифестације тако да мањак средстава
буде што мање видљив. У контексту наслеђа, логично се наметнуло да се Бијенале усмери
на географски простор југоисточне Европе, односно земаља
које су нам у геополитичком
смислу ближе или се суочавају
са истом или сличном историјском и културном прошлошћу. Истовремено, ради се о
земљама већином бившег социјалистичког режима, где се
култура и уметност суочавају
са истим или сличним изазовима.
• Реците нам нешто о процесу
рада. Како је било досад и шта
се тренутно дешава?
– Засад се све одвија по плану.
Завршили смо припреме за
каталог и ушли смо у последњу
организациону фазу, а она подразумева копродукцију и постпродукцију дела која ће бити
представљена на Бијеналу, организацију транспорта радова, планирање поставки, самог отварања, као и пратећег
програма.
• Која претходна искуства
вам највише значе у остваривању захтевног подухвата какав је Бијенале?
– Захваљујући позиву прошлог организационог и продукционог тима Бијенала, добила сам прилику да будем ауторка изложбе „Време/проток/траг” нашег академика Душана Оташевића у Галерији
Милорада Бате Михаиловића.
То искуство сматрам посебно
значајним на пољу сарадње
нарочито са запосленима у
Културном центру и Галерији
савремених уметности, с којима и данас лепо сарађујем.
Иначе, организација Бијенала
је огроман посао и захтева
много ангажовања и тимски
рад. Искуство које ми помаже
је сигурно оно које сам прошла
кроз међународни пројекат
„Poles of Culture” и организацију изложбе „Банатски павиљон”, али бих истакла и тромесечни боравак у Анкони и студијски програм кроз који сам
стекла како пуно нових значајних познанстава, тако и још
важније искуство и знање на
пољу организације и брендирања манифестација попут Бијенала кроз примере најбоље
праксе из Италије и региона.
Д. Младеновић

КОНКУРС МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ „ГРАД У ФОКУСУ”

Панчево у ужем избору
Панчево је ушло у ужи избор
за титулу „Град у фокусу” – у
склопу овогодишњег програма
Министарства културе и информисања чији су циљеви
унапређење области културе и
уметности у локалним срединама, обогаћење културног
живота и подстицање развоја
креативности и културне
разноликости. На конкурс је
пристигло 27 пријава локалних
самоуправа, услове је испунило
њих 14, а у предселекцији је
иза бра но де сет (Ки кин да,
Нови Бечеј, Панчево, Зрењанин, Шабац, Кучево, Крагујевац, Ужице, Краљево и Крушевац).

Стручна комисија Министарства ће од 11. до 27. јула
обићи одабране градове и упознати се с предложеним пројектима, ресурсима за њихову реализацију и капацитетима локалних самоуправа, а уколико
је неопходно, сугерисаће да се
пријаве допуне. Потом ће позвати представнике оних који
су ушли у најужи избор да презентују своје пројекте у Београду. Локалне средине које буду
понеле титулу „Град у фокусу”,
биће означене као релевантни
национални центри развоја
културе, а добиће и средства за
суфинансирање програма које
комисија одабере.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Сентименталне завере"
Ђорђа Милосављевића
Једна млада књижевница,
један неуспели сценарист,
један успешан критичар.
Безброј могућности.
Ранко је неостварени сценарист и писац који ради
као копирајтер у београдској маркетиншкој агенцији. Једну кампању користи
да би се потајно подсмехнуо
Тијани, афирмисаној колегиници с којом је десет година раније био у вези. Као
да увреду није ни приметила, она му се ускоро јавља и
предлаже му да обнове везу.
Ранко је затечен предлогом, а још више кад му
Богдан, заједнички колега
који је у ме увремену постао утицајан критичар и
колумниста, објасни праве
Тијанине мотиве...
„Смештена у нашу средину и нашу савременост,
збивања у овом роману излазе из оквира конвенционалних тема којима се бави
већина наших писаца и
проткана су добрим дијалогом и осећајем за хумор,
поготову онај апсурдан. Веома занимљиво, необично
и слојевито остварење."
(Филип Давид, књижевник).

Ђорђе Милосављевић се
професионално бави филмом („Точкови", „Небескаудица", „Механизам", „Апсолутних сто", „Непријатељ"),
позориштем („Гола Вера",
„Парче ноћи", „Порфирогенеза", „Контумац", „Инстант
сексуално васпитање", „Плес
у тами") и телевизијом (серије „Јесен стиже, дуњо моја" и „Сва та равница").
„Сентименталне завере"
су његов други роман.

Два читаоца који до среде, 20. јула, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Да ли би требало обнављати старе љубавне везе?”,
наградићемо по једним примерком књиге „Убилачки
идентитети” Амина Малуфа. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу
преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

МОЈ

избор МОЈ

Љубав у стиху
Милош Морар,
студент новинарства
ПОЕЗИЈА: Класик поезије
коме ћу се стално враћати је
„100 љубавних сонета” Пабла Неруде. Чилеански нобеловац живео је и стварао у
20. веку, љубав је представио кроз разне мотиве, уз
увек приметан еротски тренутак, а целину заокружује
предивним пејзажима који
се истичу у сваком сонету.
Мој омиљени стих је:
„Волим те не знајући како,
ни када, ни одакле, волим те
изравно без проблема и гордости: тако те волим јер не
знам волети друкчије.”
Даме, уколико вам недостаје пажња, Нерудин начин
обраћања у свакој песми учиниће да се осетите вољеним.
МУЗЕЈ: Уколико још нисте
били у Музеју Николе Тесле
у Београду, сада имате разлог више да га посетите. Од
пре недељу дана тај музеј је
богатији, јер у оквиру програма поседује јединствени
експонат. Реч је о виртуелној презентацији у трајању
од 25 минута, кроз коју вас
води Никола Тесла лично!
Пројекат се састоји од пет
презентација – свака у трајању од по пет минута, а помоћу сета који чине два уређаја у могућности сте да локације и ситуације доживљавате из првог лица. С Теслом ћете тако посетити
Нијагарине водопаде и разговарати с њим о првој хидроцентрали на свету.
Поред Нијагариних водопада, имате могућност да
посетите Теслине експерименталне центре – један у

Колорадо Спрингсу, а други
на Лонг Ајленду. Оно што је
многима најпривлачније,
јесте посета Теслиној соби у
хотелу „Њујоркер”, што је
део његовог приватног света. Занимљиво је и то што
ће, након овог виртуелног
искуства, наука постати
привлачна чак и онима који
је никад нису волели.
ЛЕТЊА ЛОКАЦИЈА: Лето је
савршено годишње доба за
откривање „скривених дијаманата” Србије. Планине,
реке, језера, фестивали, вашари и концерти неафирмисаних бендова сјајна су
прилика да нешто ново постане део вашег живота.
Моја препорука је Сребрно
језеро, које се налази на стотинак километара од Београда. Недалеко од њега су познати културни и историјски
локалитети, међу којима су
Виминацијум, средњовековни манастир Нимник, Гвоздена врата, археолошко налазиште Лепенски вир, Голубачка тврђава и други.
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КАДА КРЕНЕТЕ АУТОМОБИЛОМ НА ОДМОР…

БРАВА ПОДИЖЕ ЦЕНУ

Прописи и потребна
опрема
Гориво јефтиније у
иностранству
Као и сваке године током летње
сезоне, „Панчевац” подсећа
своје читаоце који ће на годишњи одмор отпутовати аутомобилом на саобраћајне прописе и цене горива у појединим туристичким местима.
Неопходна документација
Поред пасоша за улазак возилом у другу државу или пролазак кроз њу, потребни су
вам још неки документи. Зелени картон осигурања за аутомобиле је један од њих. Тај
па пир можете „извади ти”
при обавезном осигурању аутомобила, када га региструјете, и важи колико и сама полиса. Није проблем уколико
то нисте учинили, јер се може добити и накнадно, а за то
су вам потребне редовна полиса осигурања и саобраћајна дозвола. Цена зеленог картона се у просеку креће око
2.000 динара. За улазак у Хрватску, Црну Гору и Грчку
ово осигурање није потребно,
али за Македонију и Босну и
Херцеговину јесте.
Међународна возачка дозвола ће вам требати уколико
се упутите у Грчку. Издавање
тог документа кошта две хи-

љаде динара и он важи три
године.
У случају да на пут крећете
туђим аутомобилом, имајте у
виду да ће вам тада бити потребна и дозвола за управљање туђим возилом. Поменута
дозвола се добија на основу
личне карте власника, саобраћајне дозволе и важеће
путне исправе особе која ће
ко ри сти ти ау то мо бил. Ако
корисник туђег аутомобила
путује у Црну Гору или Босну
и Хер це го ви ну, овај до ку мент се може издати и на
основу његове личне карте,
која је валидан документ при
прелажењу граница с тим државама. Дозвола за управља-

њем туђим возилом не важи
само у овим земљама, него и
у онима у којима је за прелазак границе потребан пасош.
Издавање тог документа стаје
1.500 динара.
Избегните плаћање казни
У свим поменутим државама је
обавезно везивање сигурносног
појаса и забрањена је употреба
мобилног телефона током
вожње. За невезивање појаса у
Грчкој казна износи 350, у
Црној Гори до 100, а у Хрватској око 70 евра, колико кошта
и телефонирање за управљачем. У Македонији ће вас казна за овај прекршај коштати
20 евра, а употреба мобилног
телефона 45.
Хрватски прописи дозвољавају да имате 0,5 промила алкохола у крви, колика је граница и у Македонији и Грчкој,
док је у Босни и Црној Гори
толеранција 0,3. Све преко поменутих граница ће вас скупо
коштати, а уколико у Црној
Гори возите са више од 0,5
промила, могу вам одузети возачку дозволу и наплатити казну од 2.000 евра.
У Грчкој не морате да користите оборена светла током
дана, као ни у Хрватској током
летњег рачунања времена. У
Македонији и Босни светла су
обавезна. Када говоримо о

обавезној опреми, она је
идентична списку који важи
и код нас: прва помоћ, троугао, светлоодбојни прслук...
Поседовање противпожарног апарата је обавезно у Грчкој, а у Македонији и БиХ
прописано је само за возила
која као гориво користе течни
нафтни гас.
Литар безоловног бензина у
Хрватској кошта 1,1, а дизела
један евро, док је за литар ТНГа потребно издвојити 0,5 евра.
У Босни је гас јефтинији за 0,1
евро, док дизел и бензин коштају скоро идентично – 1,07
односно 1,09 евра. Македонија
је такође приступачна: дизел –
0,8, бензин – 1,04, а ТНГ – 0,4
евра. За литар дизела у Црној
Гори ћете морати да издвојите
0,97, за бензин 1,12, а за гас 0,6
јединица европске валуте. Грчке пумпе ће вас дочекати са
следећим ценама: гас – 0,67,
дизел – 1,02, а бензин – 1,36
евра. Не заборавите да са собом понесете ручни алат који
ће вам можда затребати, као и
резервне количине уља и расхладне течности. Правите чешће паузе за одмор, јер је умор
један од главних узрока саобраћајних незгода у летњем
периоду.
Срећан пут и пријатан одмор жели вам „Панчевац”!

Између 1900. и 1940. године
у Сједињеним Државама је
угашено 1.650 компанија које су правиле аутомобиле или
делове за ауто-индустрију.
То није случај и са три највеће компаније у Америци
– „Џенерал моторсом”, „Фордом” и „Крајслером”. Та три
произвођача су средином
прошлог века произвела две
трећине укупног броја аутомобила на свету, а тај тренд
се задржао све до седамдесетих.
Индијска компанија „Тата”
је произвођач најјефтинијег
аутомобила на свету. Ту чињеницу је верификовао и
„Гинис” 2009. године, прогласивши модел „нано” најприступачнијим на светском тржишту. Индијци су
на свему штедели како би
постигли овај резултат. Тако, на пример, точак уместо
четири има три шрафа, а
браве не постоје тамо где то
није неопходно. Када жели-

те да сипате бензин у овај
микроаутомобил, довољно
је само да подигнете хаубу.
И, наравно, возило има само
један брисач. Сасвим солидно с обзиром на то да аутомобил кошта свега неколико хиљада евра...
На популарност „мустанга”
не треба трошити речи. Довољно је рећи да је исте године када се појавио први
модел (1964), за Божић продато преко 94.000 дечјих
„мини-мустанга”, који су се
покретали уз помоћ педала.
„Јагуаров” мотор са шест
цилиндара и дво струком
брегастом осовином настао
је 1949, а уграђивао се првобитно у модел „икс-џеј”.
Занимљиво је да се, уз мале
измене, производио све до
1992. године.
Белгија поседује најгушћи
систем путева и железничке
мреже на свету.

- - - - - ПОЛОВЊАК - - - -

ПО УКУСУ ЕВРОПЉАНА
Корејски „Хјундаи” је одавно
„ухватио прикључак” с водећим европским произвођачима аутомобила. Модел
„и30” је наследник старијег
модела „аксент”, који се ни у
ком погледу не може мерити
са својим савремеником.
Пре свега на први поглед
ћете уочити да дизајн и квалитет израде „и30” нема
много везе с ранијим моделима. Овај аутомобил, који
се на тржишту појавио 2007,
атрактивнијег је дизајна како спољашњости, тако и ен-

-уређајем и електричним
подизачима стакала. „Стајл”
ниво опреме подразумева и
паркинг-сензоре, а највиши
„премијум” сензоре за кишу
и још неколико ситница без
којих се може, тако да је
основна опрема више него
довољна.
Бензински мотор од 1.400
кубних центиметара располаже снагом од 108 „коња”
и представља добар избор,
јер јачи, од 1,6, са 120 коњских снага, има знатно већу
потрошњу, а разлика у пер-

теријера. Простора има за
пет од ра слих осо ба, али
за мер ку ће има ти ви ши
возачи, јер је позиција седења издигнута, а седишта
имају ограничена подешава ња. Пртљажни простор
није очекиване величине,
али је правилног облика, па
ћете моћи да спакујете и веће путне торбе.
Ослањање је мало тврђе,
па ћете осетити прелазак
преко неравнина, али се не
може рећи да је аутомобил
неудобан. Инструменти су
прегледни, а квалитет материјала солидан за ову класу
возила и ценовни ранг. У
основном пакету опреме
„и30” је опремљен са шест
ваздушних јастука и контролом стабилности, клима-

формансама није толико
очита. Ако преферирате
„дизелаше”, повољнија и
поузданија опција је агрегат
1,6 са 113 коњских снага.
Цене великих и малих
сервиса су за похвалу и добра су препорука за куповину половног „и30”. Власници овог аутомобила се нису
претерано жалили на кварове, а најчешћи дефект је
био са ситном електроником, као што су, на пример,
сензори притиска у пнеуматицима.

Страну припремио

Немања
Урошевић

Петак, 15. јул 2016.
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ГАРАЖЕ

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ комби теретни, застава ривал,
2004. годиште, регистрован у супер стању.
060/028-14-80.
(223359)
ПРОДАЈЕМ нисан 1.43,
1996, у супер стању,
регистрован. 060/02814-80. (223359)
ПРОДАЈЕМ БМВ 316
компакт, екстра стање,
1.8, 2002. 060/028-1480. (223359)
ФОЛКСВАГЕН џета
1.6, 1986. годиште, регистрован до краја
2017, са голфовим мотором, цена 1.000
евра. 064/438-66-06.
(222926)
ФОРД фијеста 1.8 ТД,
2001, регистрован, црна фолија, оригинал
боја, металик зелена,
четири ербега, 1.600
евра. 063/766-34-52.
(223581)
ПРОДАЈЕМ брако приколицу или мењам за
мотор. 063/853-93-29.
(233558)
ПРОДАЈЕМ југо 55,
1994. годиште. Тел.
366-522, 063/807-2707. (223577)
ПЕЖО 206, 1.1, бензин,
3 В, регистрован, 1.550
евра. 063/731-11-58.
(223785)
ПРОДАЈЕМ опел кадет
1.4, лимузина, 1991,
регистрован. Контакт
064/314-00-68. (и)
ПАСАТ Б 5, 2000. годиште, 2.500 евра, пиштољ CZ 99, 10 мм,
нов. 065/899-97-70.
223680)
ЈУГО 45, први власник,
регистрован, 1992. годиште, очуван.
064/313-89-72.
(223710)
МЕРЦЕДЕС А 160,
2001, бензинац, регистрован, сервисиран,
одличан, 2.300. Власник. 060/035-36-64.

ШЕВРОЛЕТ авео децембар 2007, бензин
1.2, клима, нове гуме,
3.400 евра. 064/14427-40. 8223857)
АУТО-КЛИМЕ за све
типове возила, сервисирамо и пунимо дигиталном машином, пуњење са заменом уља
2.500 динара. „Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05.
(223805)
КЕЦ, 1991. годиште,
регистрован, плин, 280
евра, багат машина
100 евра. 064/212-3294. 223865)

ОПЕЛ лимузина, 86,
нов плин, регистрован,
400 евра. 061/626-0662. (223923)
ПРОДАЈЕМ голф 3,
бензин, плин, атест.
060/705-98-31.
(2238849

ПРОДАЈЕ се зидана гаража, Улица Петра Кочића. 060/355-74-51.
(223631)
ПОТРЕБНА гаража за
ауто, на неограничено
време. 064/920-13-16.
Милан. (223896)
АПАРАТИ

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 80
до 1.000 евра.
062/193-36-05. (22384
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до
800 евра. 063/892-0825, 064/230-52-21.

СЕРВИС телевизора,
монитора, продаја половних, програмирање
даљинских. „Плус”, Туцовића 28, 353-463.
(223627)
ВЕШ-МАШИНА, фрижидер и половни делови од веш-машина.
Тел. 252-05-10,
063/703-76-07.
(223736)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ГОЛФ 3, 1997, прешао
82.000. 061/254-17-08.
(223847)
БРАВА 1.6, 98, клима,
атестиран плин, није из
увоза, три кључа, регистрован. 064/130-3602. (223850)
ГРАНДЕ пунто 1.2, 8 В,
2006, динамик опрема,
троје врата, 105.000
км, на име. 064/13036-02. (223850)
СКАЛА 55, 1996, у возном стању, истекла
регистрација, може и у
деловима.
064/130-36-02.
(223850)
ГОЛФ 3, 1994, 1.6, бензин + плин + атест, 5 В,
алу фелне, 1.100 евра.
064/240-67-56.
(223853)

МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ
култиватор 506 и приколицу.
063/824-23-93.
(СМС)
ТРАКТОР ИМТ 560,
1983. годиште, 3.600
евра. 063/828-18-99,
звати после 16 сати.,
(223828)
ПРОДАЈЕМ црвене
приколице од 8 тона.
064/109-80-46.
Нови Козјак.
(223740)
БЕРАЧ Змај 222, шпедитер две и по тоне,
плуг једнобраздни
ИМТ. 063/190-36-81.
(223754)

ПРОДАЈЕМ горионик
на пелет са дисплејом.
Има гаранцију.
062/348-137. (СМС)
КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, дна,
мешачи, луле. 331-586,
063/805-74-60.
(220384)
БЕТОНСКИ блокови,
квалитет, цене од 30 65 динара. ЗТР „Луна
плус”, Црепаја.
069/275-73-94.
(222360)
ХРАНИ, лечи и подмлађује, млеко од алпских коза. Тел. 342228. (223010)
ПРОТЕИНСКИ сирак
црвени, на продају, 20
динара/кг. 062/442159, Ковачица.
(223461)
ПРОДАЈЕМ француски
лежај симпо са два
ноћна ормарића.
060/861-83-17.
(223508)
МЕСНАТИ прасићи и
две тракторске приколице. Петефијева 113.
323-123. (223533)
ПРОДАЈЕМ или мењам
стоку, телад, бикове и
краве за већи камион.
063/711-77-54.
(223539)
НА ПРОДАЈУ шиваћа
машина „славица”.
Тел. 013/318-167.
(223535)
ПРОДАЈЕМ балирано
сено, 100 динара бала
(отава). 062/240-643.
(223552)
ПРОДАЈЕМ женске
торбе, модерне, обућу
38-39, изузетно очувано. Јефтино.
060/417-41-20.
(223549)
ПРОДАЈЕМ породичну
гробницу, 6 места, на
Старом православном
гробљу, близу капеле.
062/860-80-87.
(223568)
ПОВОЉНО брусилице
за оштрење књижарских (штампарских) и
сличних ножева. Тел.
013/353-528.
(223561)

ФРИЖИДЕР ободин и
ТА пећ 4.5 кв, у одличном стању. 061/13263-43. (223589)
ПРОДАЈЕМ
тросед-кауч. 013/313534. (223573)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
алпино јарца, две године, јариће мушке, козе. 065/348-22-00.
(223659)
ПРОДАЈЕМ: троседе,
каучеве, угаону гарнитуру, регале, мост +
регал, гарнитуру мојца,
сто + 4 столице, спаваћа соба комплет, комплет кухиња, дечја колица, ел. шпорет, ТА
пећи, пећ на дрва, машину за веш, суђе, тепихе, половне ауто гуме, бицикле разне.
063/107-78-66.
(223655)

КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, дна,
мешачи, луле. 331-586,
063/805-74-60. (22362
ТВ половни, 37, 55, 72,
замрзивач горење, слушни апарат, мотор аутоматик. 066/348-975.
(223666)
ПРОДАЈЕМ јунице и
два женска телета,
продајем бика.
063/711-77-54. (22366
ПРОДАЈЕМ соларијум,
котао дакон 45 кв, полице, судопере, ђачки
сто. 371-274, 064/17688-52. (223675)
ПРОДАЈЕМ грађу, прекрупач, казан за маст,
рем. 013/321-373.
(223643)
АГРЕГАТ хонда, црева
за заливање, плинске
боце, горионик, лампа.
063/600-365. (223629)

ПРОДАЈЕМ трпезаријски сто и столице, два
зидна чивилука, комоду, хармонику, 45 басова, велтмајстер.
060/355-74-51.
(223631)
ПРОДАЈЕМ нову клавирску хармонику гуерини сонола фестивал,
120 басова. 069/15196-21. (223630)
ПРОДАЈЕМ агрегат за
струју 2 кв, потапајући
пумпу за воду, металну
бурад отворену, металну ограду. 317-139.
(223630)
ОСАМНАЕСТОНЕДЕЉНЕ коке носиље расе
тетра сл, високог процента носивости.
063/315-381. (223617)
ПРОДАЈЕМ дечји женски бицикл барбику.
061/550-04-32.
(223788)
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ПОНУДА

ВЕШ-МАШИНА за сушење веша, машина за
судове, фрижидер.
063/198-84-00.
(223653)
ТВ 54, 60, 80 цм, фрижидер, бицикл, косачица, лаптоп, шпорет,
веш-машина. 061/63199-26. (223653)
ПРОДАЈЕМ свињу од
150 кг. 064/019-80-46,
Нови Козјак.(223740)
ПРОДАЈЕМ тросед,
двосед, тросед-двосед,
фотеља, ТА пећ 6.,
063/857-04-64.
(223724)
ПОВОЉНО трпезаријски сто и шест столица.
Тел. 013/251-32-14.
(223730)
ПРОДАЈЕМ два телета,
стара два месеца. 632166. (223731)
ВЕШ-МАШИНА, етернит за покривање кровова , таунус 1967. годиште. Тел. 064/50720-84. (2237289
ЗАМРЗИВАЧ сандучар,
320 л, цена по договору. Нада, 064/214-0226, Панчево. (223684)
ТОПЛОТНЕ пумпе од
2.150 евра, најекономичнији вид грејања.
Гаранција. 062/118-2681. (223693)
РАСПРОДАЈА, комад
10 евра, ормари, витрине, каучи, двосед,
тросед, столови.
063/895-23-90.
(223706)
КУЛТИВАТОР ИМТ
506, регал, тросед,
двосед, фотељу, вешмашину, метални чамац. 062/172-35-64.
(223710)
ЖЕНСКИ бицикли, мини пони, црвене боје.
Звати од 16 сати. 317188. (223719)
ПРОДАЈЕМ струњаче,
фотеље, бео брачни
кревет, старински креденац и трпезаријски
сто. 013/232-21-30.
063/162-50-00.
(223720)
ПРОДАЈЕМ пчеле, младе ројеве и прошлогодишње, друштва. Тел.
064/993-22-52.
(223721)
ПРОДАЈЕМ дводелну
судоперу са славином,
повољно. 013/235-2103. (2237519
КОМБИНОВАНИ фрижидер, мањи-већи,
веш-машина, ТА 2,2
судопера с радним висећим , угаона гарнитура, брачни кревет,
кауч, тросед мојца, орман. Тел. 063/861-8266. (223773)
ШЉИВА, бресква, крушка - за ракију продајем. Тел. 061/142-2369. (233774)
ПРОДАЈЕМ јечам. Борачка 1, Војловица.
342-819, 064/306-8733. (223845)
ШАПУРИНЕ и прасиће
продајем. Пелистерска
24, 372-768, 064/17244-10. (223834)
ПРОДАЈЕМ комбиновани фрижидер.
069/602-967. (223888)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи 2 – 6 кв,
достава, монтажа,. Гаранција. 064/366-5787, 335-930. (223808)
ПРОДАЈЕМ полован
цреп 222 медитеран,
1050 ком, 14 динара/комад. 063/742-7239. (223853)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, 10.000 динара,
нова. 371-568,
063/773-45-97.
(223858)
ПРАСИЋИ, балирана
детелина, 150 – 250
динара. Мића,
064/303-28-68.
(223921)

ПРОДАЈЕМ веш-машину, ТВ 52, фрижидерска витрина застакљена. 064/129-73-60.
(223928)

ОГЛАСИ

КУПУЈЕМ половну троделну ал мердевину са
11 газишта. 066/357087. (222768)
КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕ се кућа, Србијанска 55, Панчево.
064/651-16-22.
(222307)

КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац, сатове, пенкала. Тел.
013/313-458, 063/19960-36, 064/481-14-77.
(223569)
КУПУЈЕМ столове, столице, кухињске клупе,
угаоне лежајеве, плинске боце.
066/900-79-94,
(223559)
ФОРД фијеста 1.8 ТД,
2001, регистрован, црна фолија, оригинал
боја, металик зелена,
четири ербега, 1.600
евра. 063/766-34-52.
(223581)
ПРОДАЈЕМ брако приколицу или мењам за
мотор. 063/853-93-29.
(233558)
КУПУЈЕМ полован намештај, ТА пећи и
остало покућство.
063/898-00-82.
(223626)
КУПУЈЕМ веш-машине,
фрижидере, замрзиваче, акумулаторе, каблове и остали метални
отпад. 060/521-93-40.
(223636)

ВИКЕНДИЦА у центру
Девојачког бунара,
власник. 063/161-9555. (222710)
ПРОДАЈЕМ кућу на
Кудељарацу, усељиву ,
на 9 ари плаца.
064/040-82-72.
(2234139
ПРОДАЈЕМ две за једну цену, стамбена и
пословна, две куће у
дворишту 4.5 ари плаца, у центру Панчева,
може за два стана,
стан и доплата, хитно,
због одласка у иностранство. 065/335-3237.(223175)
КУЋА на продају, вреди погледати.
069/697-507.
(223359)
ПРОДАЈЕМ два ланца
земље у Качареву.
013/601-281. (223264)
ПРОДАЈЕМ кућу на Баваништанском путу,
17.000 евра. 069/13895-80. (223298)
ПРОДАЈЕМ се кућа,
Србијанска 55, Панчево. 064/651-16-22.
(222307)
ПРОДАЈЕМ нову кућу у
центру, 130 м2, повољно. 060/281-480.
(223359)
ПРОДАЈЕМ плац на
Баванишанском путу
15.5 ари, повољно.
060/281-480.
(223359)

КУПУЈЕМ перје, старински намештај, сатове, стари новац, бижутерију, слике, покућство. 335-930,
063/705-18-18.
(223808)

ПРОДАЈЕМ 115 ари,
паркиралиште, Стратиште. 064/46189-57.
(2235349
ПРОДАЈЕМ кућу, 23208-04, 064/414-24-71.
(223605)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

marketing@pancevac-online.rs

МЕЊАМ или продајем
на Јабучком путу лепо
имање. 064/060-64-20.
(223538)
ПРОДАЈЕМ плац 10
ари, Јабучки пут код
„Пивашевића”, цена
15.000. 060/353-99-10.
(223540)
ПРОДАЈЕМ кућу Горњи град Маргита, повољно. 060/728-46-02.
(223543)
ПРОДАЈЕМ нову кућу у
Јабуци, 300 м2, 6.5 ари,
геотермичко грејање,
клима. 063/378-357.
(223545)
КУЋА код школе („Свети Сава”), нова Миса.
373-154, 063/824-6351. (223556)
КУЋА на старој Миси,
Козарачка улица, 58 м2
+ додатне просторије,
4 ара плаца. 063/73573-39. (223756)
ЦЕНТАР, кућа 100 м2,
3.5 ара, 39.000; 70 м2,
5 ари, 49.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(223583)
ЦЕНТАР, 140 м2, 3 ара,
57.000, договор – стан
+ доплата. (394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(223583)
НОВОСЕЉАСНКИ ПУТ,
70 м2, 22 ара, 28.000.
(394), „Гоца”, 063/89977-00. (223583)
БАВАНИШТАНСКИ, 50
м2, 10 ари, 28.000.
(394), „Гоца”, 063/89977-00. (223583)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу, Долово, близу
центра, 16.5 ари. Тел.
061/134-37-08.
(223587
ЈАБУЧКИ пут, продајем
кућу са 5 ари плаца.
069/213-97-37.
(223580)
ПРОДАЈЕМ 115 ари,
паркиралиште, Стратиште. 064/461-89-57.
(223534)
КУЋА, Тесла, легализована, на лепо локацији
за становање и бизнис.
063/329-464. (223635)
ПЛАЦ 7,2 ара, Светозара Шемића 60, Панчево. Цена договор.
066/520-25-65.
(223621)
КУЋА, Баваништански
пут, преко пута касарне, 112 м2, 10 ари,
струја, телефон, вода.
064/248-94-34.
(2236099
ПРОДАЈЕМ њиву у селу Војловица, 44 ара,
дозвољена градња. Тел.
064/256-35-40.
МЕЊАМ локале од 39
и 81 м2, у центру Стрелишта, за стару кућу,
плац, стан. Тел.
064/267-71-74. (22359
КУЋА на продају 110
м2, 10 ари, центар.
063/198-84-00. (22361
ХИТНО кућа 140 м2, са
10 ари плаца, Кудељарски насип.
061/317-07-67.
(223639)

КУЋА, 63 м2, Стеријина
улица. 060/333-01-50,
звати после 16.
(223738)
ПРОДАЈЕМ две куће
на једном плацу, три
стана 140 м2, три купатила, 28.000. 064/98245-50. (223743)
ТЕСЛА, кућа у мирном
крају, 80 + 40 м2, канализација, 3.6 ари,
50.000 евра, договор.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. ( и)
КУЋА 90 м2, 3 ара, код
Старог СУП-а. „Трем”
01, 332-031, 063/83623-83. (223737)
БАВАНИШТАНСКИ
пут, мања кућа, 7 ари,
само 23.000. „Трем”
01, 332-031, 063/83623-83. (223737)
БАВАНИШТАНСКИ
пут, 114 ари до асвалта, 33 ширина, 53.000.
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83.
(223737)

ПРОДАЈЕМ два плаца
у Девојачком бунару
по 20 ари. Тел.
064/129-15-35.
(223660)
КУЋА, Доситејева 8-а,
2 ара, укњижено.
061/333-31-19,
062/860-80-94,
063/277-025.
(223662)
НОВОСЕЉАНСКИ пут,
14 ари, воћњак, башта
ограђено,м викендица
32 м2, купатило и више
помоћних просторија
од чврстог материјала,
17.000 евра. 061/62061-40. (223676)
ПРОДАЈЕМ кућу у Долову на 29 ари плаца.
371-274, 064/176-8852. (2236759
ВИКЕНДИЦА у Делиблатској пешчари, село
Шушара, 15 ари плаца
под багремом, струја,
вода, легализовано.
063/777-55-85.
(223683)

ПЛАЦ 11,5 ари, Иве
Курјачког 72, фронт 27
м. 064/295-50-95.
(223700)
ПЛАЦ на Миси са локацијском дозволом,
власник. 064/260-0534. (223703)
ДЕВОЈАЧКИ бунар, викендица, сређена, усељива, струја, два купатила, асфалт. 063/83250-97. (223676)
ПРОДЈЕМ две куће на
једном плацу у Војловици, легализовано.
013/232-21-30,
063/162-50-00.
(223770)
КОД Турске главе, кућа са два локала, 150,
2 ара, 60.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
НОВА МИСА, 150 м2,
45.000, 2 ара, вреди
видети. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15.

СТАРА МИСА, 300 м2,
6 ари, 65.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
ТЕСЛА, нова кућа, 130
м2, 1.5 ар, 95.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
ТЕСЛА, кућа 90 м2, 3.5
ара, 49.000, вреди видети. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
ПРОДАЈЕМ плац 11
ари, Девојачки бунар.
063/865-66-21.
(223678)
КУДЕЉАРАЦ, 140 м2 +
25 м2, локал, 5 ри плац,
одмах усељива, комплетно сређена, спратна, нова кухиња, вреди
погледати, 71.000.
063/274-951.
(223809)
КУЋА, нова Миса, 288
м2, може и етажно
укњижена. Власник.
064/123-14-13.
(223793)

ПРОДАЈЕМ воћњак 18
ари, Кудељарски насип, прва суседна.
063/472-669. (223796)
ПРОДАЈЕМ плац, Миса, дозвољена градња.
060/766-23-36.
(223786)
ПОЧЕТАК Војловице,
одлична 115 ари, 7.5
ари, 36.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(223784)
ЊИВА, 33 ара, у Скробари на самом путу за
Црепају, 3.300 евра.
065/852-71-99.
(223748)
ПРОДАЈЕМ спратну кућу 200 м2, Максима
Горког, 3.8 ара.
063/301-360. (223764)
ХИТНО продајем кућу, Банатски Брестовац, 18.000 евра. Није
фиксна. 065/628-4833. ((223767)
КУЋА 120 м2, са 4 ара
плаца, усељива, 1/1,
нова Миса, Козарачка,
33.000, договор.
063/804-07-86.
(223756)
КУЋА 70 м2, са 3 ара
плаца, 19.000 евра, нова Миса, Козарачка,
реновирана, усељива,
1/1. 063/804-07-85,
061/664-39-26.
(223776)
НОВА МИСА, кућа четири нивоа, плац 2.5
ара. 063/708-27-61.
(223779)
КУЋА, насење мали
рај, 90 м2, 9 ари, продајем/мењам. 011/27480-67. (223758)
СТРЕЛИШТЕ, кућа на
19 ари 35.000; центар
за реконструкцију,
38.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(223762)
НОВА МИСА, плац 32
ара, 17.000, викендица
Кудељарац, 10.000.
(396), „Лајф”, 061/66291-48. (223762)
ТОПОЛА, 70 м2, 3 ара,
20.000. (636), Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09.
(223819)
ВОЈЛОВИЦА, 119 м2,
на 11 ари, 26.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(223826)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУДЕЉАРСКИ насип,
стара кућа, 40 м2, на
29,3 ара. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(223826)
КАРАУЛА, 43 м2, на 50
ари, 25.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (223826)
ПРОДАЈЕМ плац на
Кудељарском насипу,
повољно, хитно.
063/724-13-90.
(223816)
ПРОДАЈЕМ кућу 80 м2,
Панчево, шири центар,
29.000, могућ договор.
064/902-28-80.
(2238139
ДОЊИ град, кућа сређена, са два стана, ЕГ,
плац 7 ари. 061/22447-97. (223807)

ЗЕМЉА у Самошу, 4
њиве (5,65 ланаца.
063/828-18-99, звати
после 16 сати.
(223825)
ВОЈЛОВИЦА, плац 44
ара, кућа 60 м2,
23.000, договор. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(223817)
ПРОДАЈЕМ плац, Пелистерска, Панчево.
065/303-51-87.
(223860)
ПЛАЦ, бања Врујци, 6
ари, јако повољно, тенда 4.80 х 2. 061/25417-08. (223847)
КУЋА, центар, 6 ари
плац, повољна за градњу, П+3+ПК. 064/23954-03. (223836)
СТАРА кућа са плацем
30 ари, Банатско Ново
Село. 013/210-12-40.
(223835)
КУЋА 120 м2 на 5 ари,
Преспанска 15, власник, укњижена, замена. 063/307-674.
(223838)
ОМОЉИЦА, две куће,
4,67 ари, само 16.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(4670)
ВИКЕНДИЦЕ, Новосељаснки пут 10 ари,
струја, вода, 15.500.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4670)
КУЋА, 50 м2, на 9 ари
плаца, хитно, договор,
Пелистерска, Новосељнаски пут. 065/410-9734. (223921)

ПЛАЦ, Трујино насеље,
близина Беле цркве, 18
ари, 1.500 евра.
061/139-28-10.
(223917)
КУЋА у Банатском Новом Селу, парцела бр.
3213/1, врт у селу површине 5 ари, 93 м2,
на којој постоји кућа
која има одобрење за
градњу, Улица Баштенска 13. Тел. 065/24684-44. (ф)
ДВЕ куће 120 м2 + 80
м2, 4 ара + 3 ара, реновирано, усељиво,
Панчево, нова иса. Замена за кућу на селу,
уз доплату, договор.
Цена 47.000 евра.
063/804-07-85.
(223912)
КУЋА на продају, нова
Миса, Козарачка,
спратна, 6 х 12, укњижена, гаража, 48.000.
063/760-22-83.
(223890)
НА ПРОДАЈУ плац на
старој Миси, Козарачка. 064/866-25-76,
065/361-60-11.
(223901)
ПЛАЦ на продају, Новосељански пут, 8 ари,
преко пута „Зрна”.
064/808-72-51.
(2239039
КУЋА на продају, Панчево, Кочина 3, поред
Зелене пијаце.
064/231-60-24.
(2238812)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
део куће, почетак
Стрелишта, укњижено.
064/952-19-80.
(223886)
БАЊА ВРУЈЦИ, кућа
60 м2, 6 ари, продајем/мењам. 064/95551-85. (223758)

ОГЛАСИ

ТЕСЛА, трособан, IV,
ЦГ, 80 м2, терасе, сређен. Тел. 331-079,
063/770-45-55.
(223339)
ЦЕНТАР, продаја станова 59-120 м2, укњижено, етажирано, 600850 евра/квадрат са
ПДВ-ом. 063/323-584.
(223414)
ПРОДАЈЕМ дуплекс 37
м2 + 17 пословног простора, центар.
064/186-50-87.
(223498)
НОВА ГРАДЊА, Горњи
град, 600 евра. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(223583)
КОТЕЖ 2, 61 м2, двособан, двостран, леп,
36.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (2235
ДВОРИШНИ, новија
градња, 40 м2, 10.500,
хитно. (394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(223583)
ВЕЛИКИ избор станова, све локације, свих
структура. (394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(223583)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

АГЕНЦИЈИ „Милка М”
потребна кућа, почетак
Војловице, брза реализација. 063/744-28-66.
(4670)

ТЕСЛА, 45 м2, двособан, 22.000; центар 45
м2, двособан, 22.000.
(394), „Гоца”, 063/89977-00. (223583)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ стан на Содари, 38 м2, II, ЦГ, повољно. 064/866-20-78,
063/737-62-52. (и)
КОТЕЖ 2, трособан
стан, III спрат, може и
замена за центар,
40.000. 062/280-087.
(221863)
ДВОСОБАН стан, центар, 55 м2, сређен, II
спрат, ЕГ. 063/241-758.
(222364)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, може и са стварима, VII спрат, без посредника. Тел.
064/069-14-11.
(223134)
ТРОСОБАН стан на
Котежу 2, продајем/мењам за кућу,
стан. 063/771-15-68.
(223187)
ПРОДАЈЕМ двоипособан стан, у насељу Пепељара, 58 м2, 23.500
евра. 060/861-83-17.
(223506)

ПРОДАЈЕМ стан на
Стрелишту, без посредника, 65 м2. Тел.
060/354-54-58.
(223588)
ВОЈЛОВИЦА, дворишни стан, 61 квбм,
двориште, гаража, башта, укњижен.
064/938-41-99.
(223584)
ХИТНО, Тесла, 64 м2,
ЦГ, VI, повољно,
27.000. „Трем” 01,
332-031,
063/836-23-83.
(223737)
СОДАРА, 58 м2, ЦГ, I,
сређен, 31.000. „Трем”
01, 332-031,
063/836-23-83.
(223737)
СТРОГИ центар, 52 м2,
ТА, 28.000 евра, договор, III спрат. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. ( и)
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ДВОИПОСОБАН, 62 +
тераса, Котеж 2, двоструко орјентисан,
36.000 евра. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. ( и)
ЈЕДНОСОБАН, Д. Град,
реновиран, ПВЦ, клима, кухиња, I спрат, 34
м2, 22.000 евра, замена. (470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71. (
и)
ЈЕДНОСОБАН, 17.000
евра, ЦГ, Содара, 34
м2, тераса, поткровље.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. ( и)
СТАН, нова Миса, 38
м2, власник, хитно.
063/728-36-78.
(223733)
ПРОДАЈЕМ једнособан
стан 37 м2, Котеж 1.
064/214-41-79.
(223673)
ПРОДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Самачком
на првом спрату.
063/631-338. (223671)
СТРЕЛИШТЕ, продајем
двособан стан, укњижен, 58 м2, сређен.
Тел. 064/968-56-80,
договор. (2236639
ХИТНО, сређен стана,
Котеж 2, 53 м2, цена
договор. 069/748-099.
(223688)
ДВОРИШНИ стан са
грејањем и баштом
продајем, 15.000 фиксно. 062/885-43-20.
(2236929
СТАН 110 м2, центар,
кружни ток пијаце,
Ослобођења 28-а.
064/295-50-95.
СТРЕЛИШТЕ, 62 м2,
нова столарија, паркет,
купатило, лифт, власник. 064/260-05-34.
(223703)
ТЕСЛА, код „Авива”,
49 м2, ЦГ, VI, изузетно
повољно. 063/776-8158. (223718)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан, II спрат, укњижен, власник, Стрелиште, ЦГ. 069/267-6216. (223709)
ЦЕНТАР, дуплекс трособан, 41 м2, основа
ново, 35.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (2237
ДВОСОБАН, 56 м2,
Стрелиште, 27.000; Котеж, 30.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(223711)
ТЕСЛА, 57 м2, II, тераса, 30.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(223711)
КОТЕЖ 45 м2, једнособан, 27.000; трособан,
70 м2, 43.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(223711)

ЈЕДНОСОБНИ, 37 м2,
Стрелиште, 24.000;
Миса 21.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(223711)
ТЕСЛА, трособан, 61
м2, 30.000; 63 м2,
38.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (223705)
ТЕСЛА, двособан, 49
м2, 28.000; гарсоњера,
24, 19.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(223705)

КОТЕЖ 1, двособан,
57, 28.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(223705)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 43, 23.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(223705)
ЦЕНТАР, двособан, 57,
39.000; двоипособан,
65, 45.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(223705)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 69, са стварима,
39.000, одличан. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(223705)
ГАРСОЊЕРА, Самачки, 10.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(223705)

СТАН, 75 м2, са двориштем, шири центар,
1/1, продајем.
061/721-12-57.

ЦЕНТАР, двоипособан,
тераса, централно грејање, нов, усељив.
064/658-41-64.
(223756)
ТЕСЛА, нови станови,
разних структура, усељиви, ЦГ, паркинг.
064/658-41-64.
(223756
СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, нов, усељив,
повољно. 064/658-4164. (223756)

ГАРСОЊЕРА, Котеж 1,
25 м2, први спрат, ЦГ,
15.000. 069/127-59-43.
(223771)
НОВА МИСА, стан код
основне школе 52 м2, и
стан 47 м2. 062/310822. (223770)
МИСА, 40 м2, 55 м2,
15.000 евра. 063/377835. (223775)
ПЕНЗИОНЕРИ, консалтинг, доживотно издржавање, куповина стана са плодоужитком,
смештај у геронтолошки центар „Елпис”.
060/332-05-92.
(223760)
ГАРСОЊЕРЕ, Самачки,
10.000; Стрелиште
14.500 и једнособан,
ВП, 7. јули, 17.000.
(396), „Лајф”, 061/66291-48. (223762)
КОТЕЖ, одличан, 74
м2, 45.000, мањи двособан, 31.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(223762)

СТРЕЛИШЕ, 65 м2, већи двособан, III, ЦГ.
28.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (223809)
КОТЕЖ 2, 63 м2, III,
двоипособан, ЦГ,
32.000. (336), „Олимп”.
351-061, 064/234-3601. (223809)
ЦЕНТАР, 50 м2, двособан, комплетно реновиран, ЕГ, II, усељив,
39.000, договор. (336),
„Олимп”. 351-061,
064/234-36-01. (22380
КОТЕЖ 2, 70 м2, III,
ЦГ, двоипособан,
40.000. (336), „Олимп”.
351-061, 063/274-951.
(223809)
ЦЕНТАР, 68 м2, трособан, VII, ЦГ, 52.000.
(336), „Олимп”. 351061, 063/274-951.
(223809)

СОДАРА, трособан,
40.000; двособан,
26.500; Доситејева,
троипособан, 58.000.
(396), „Лајф”, 061/66291-48. (223762)
САЛОНСКИ 114 м2,
65.000; 86 м2, 39.500;
Миса, нов једнособан,
21.000. (396), „Лајф”,
061662-91-48.
(223762)
СТАН за продају, може
замена за Војловицу,
Кудељарац. 062/15786-27, 064/130-27-34.
(223780)
НА ПРОДАЈУ стамбени
објекат, 240 м2 у центру, Максима Горког
10, СП+ПТК, могућа
надградња, цена
95.000 евра. 063/80407-85, 061/664-39-26.
(212377)
ПРОДАЈЕМ стан, Котеж 1, 49 м2. 064/06708-07. (223798)
ПОЧЕТАК, Котежа,
прелеп трособан, II, 76
м2, 53.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(223784)
ЦЕНТАР, одличан дворишни, гаража, трособан, 82 м2, 33.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(223784)
СТРОГИ центар, двоипособан, 63 м2, V,
43.000, трособан, 70
м2, 50.000. (398),
„Кров”,
060/683-10-64.
(223784)
НА ПРОДАЈУ стан 84
м2, Котеж 2, VI спрат,
без посредника.
065/398-98-99.
(223742)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
гарсоњеру на Тесли,
ТА, V. Тел. 063/867-5819. (223790)
КОТЕЖ 1, двособан, 50
м2, сређен, тераса, III,
ЦГ, 26.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(223809)

КОТЕЖ 2, 78 м2, четворособан, VII, сређен,
46.000. (336), „Олимп”.
351-061, 063/274-951.
(223809)
СТРЕЛИШТЕ, стан, ВП,
ЦГ + тераса, подрум.
061/224-47-97.
(223807)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, III, 55 м2, ЦГ, усељив, одличан, 31.000.
(320), „Премиер”,
063/800-44-30.
(223827)
КОТЕЖ 1, двособан,
59, договор; Маргита,
3 ара, 70 м2, договор.
(338), „Јанковић, 348025. (223824)
СТРЕЛИШТЕ, гарсоњера, 28, 14.000; двособан, 55, 29.000; двоипособан, 55, I, 29.000.
(338), „Јанковић, 348025. (223824)
ЦЕНТАР, двоипособан,
61 м2, 42.000; троипособан, 78 м2, 53.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(223826)
ЦЕНТАР, двособан, 53
м2, дворишни, гаража,
18.500. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(223826)
КОТЕЖ, двоипособан,
72 м2, 40.000; трособан, 78 вм, 46.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (2238
КОТЕЖ, једнособан, 37
м2, 25.000; гарсоњера,
25м2, 15.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (223826)
ТЕСЛА, двособан, 46
м2, 23.000; двособан,
49 м2, 28.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (223826)
ТЕСЛА, трособан, 61
м2, 32.000; једнособан,
27 м2, 16.500. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (223826)
СОДАРА, двособан, 56
м2, 26.500; двособан,
53 м2, 20.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (223826)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

МАРГИТА, једнособан,
36 м2, новоградња,
приземље, 27.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(223826)
МИСА, четворособан,
92 м2, 46.500; двоипособан, 54 м2, 32.500.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(223826)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 37 м2, 23.000; двоипособан, 58 м2,
30.000.(097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(223826)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 61 м2, 34.000; трособан, 74 м2, 33.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(223826)

ЦЕНТАР, трособан, 80
м2, комплет намештен,
50.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(223826)
КОТЕЖ, једноипособан, 39 м2, 19.000; двособан, 61м2, 27.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (2238
КОКТЕЖ, једноипособан, 58 м2, 24.500; једнособан, 45 м2, 27.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (22382
ТЕСЛА, двособан, 49
м2, 25.000; трособан,
60 м2, 30.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (223826)
СОДАРА, двособан, 63
м2, 33.000; двоипособан, 75 м2, 40.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(223826)
МАРГИТА, трособан,
64 м2, 40.000; троипособан, 96 м2, 65.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(223826)

МИСА, једноипособан,
35 м2, 20.500; трособан, 85 м2, 38.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(223826)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53 м2, 23.500; трособан, 80 м2, 39.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(223826)
САМАЧКИ, 17 м2, II,
14.000, договор. (636),
Стрелиште некретнине”, 062/886-56-09.
(223819)
СТРЕЛИШТЕ, 57 м2, V,
31.000, договор. (636),
Стрелиште некретнине”, 062/886-56-09.
(223819)
СТРЕЛИШТЕ, 65 м2,
ПР, 25.000. (636),
Стрелиште некретнине”, 062/886-56-09.
(223819)
СТРЕЛИШТЕ, 57 м2, VI,
24.000. (636), Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09.
(223819)
СТРЕЛИШТЕ, 61 м2,
VII, 30.000. (636),
Стрелиште некретнине”, 062/886-56-09.
(223819)
КОТЕЖ 2, ПР, 32 м2,
16.500. (636), Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09.
(223819)

СТРЕЛИШТЕ, новоградња, 561 м2, I,
36.500. (636), Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09.
(223819)
СТРЕЛИШТЕ,
трособaн, 61 м2, I,
31.000. (636), Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09.
(223819)
КОТЕЖ 1, двособан, 61
м2, III, ЦГ, 33.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(223817)
НОВА МИСА, једнособан, 35 м2, приземље,
ЕГ, укњижен, 21.000.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(223817)

ОГЛАСИ

ЦЕНТАР, двоипособан,
64 м2, ТА, III, тераса,
35.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(223817)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 38 м2, новија зграда, ЦГ, II, 23.500.
(677), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(223817)
ТЕСЛА, двособан, 47
м2, етажно грејање, III,
22.500. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(223817)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 65 м2, I, ЦГ,
32.000, договор. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(223817)
ПРОДАЈЕМ повољно
станове, куће на свим
локацијама. (661), „Весна два”,
066/937-00-13.
(223863)
СТРЕЛИШТЕ, центар,
стан 60 м2, добра
спратност. (661), „Весна два”,
066/937-00-13.
(223863)
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СОДАРА, троипособан,
83 м2, I спрат, власник. 064/213-97-92.
(223846)
ПРОДАЈЕМ трособан
комфоран стан са
оставом. Тесла.
060/488-21-15.
(223857)
ДВОСОБАН комфоран,
70 м2, I спрат, нова
Миса. Козарачка,
20.000. 063/760-22-83.
(223890)
ТЕСЛА, 44 м2, I спрат,
ТА, одмах усељив.
064/423-31-43.
(223894)
СТАН, Содара, 47 м2,
XII спрат, сређен, продаја/замена за већи, уз
доплату. 064/437-2345. (223847)
СТАН, 45 м2, IV спрат,
Котеж 2, Кикиндска.
063/272-152. (223900)
СТРОГИ центар, 35 м2,
Карађорђева 2-а.
064/114-23-39.
(223879)
СТАН, новоградња, први спрат, 50 м2, Светозара Милетића, 35.900.
061/572-93-17.
(223906)
КОТЕЖ 1, двособан, 57
м2, II, ЦГ. 062/501-151.
(2238739
ПРОДАЈЕМ стан на
Старом Тамишу, 92 м2,
гаражом, шупа, може и
замена. 061/217-55-65.
(223880)
КОТЕЖ 1, комфоран
једнособан, ВП, 37 м2,
ЦГ, реновиран, 24.500.
„Мустанг”, 069/226-6658. (223908)
СТРЕЛИШТЕ, добар
двособан, 57 м2, VI,
ЦГ, 24.500. „Мустанг”,
069/226-66-58.
(223908)
СТРОГИ центар, једноипособан, 40 м2, I, ЦГ,
одличан, 34.000. „Мустанг”, 069/226-66-58.
(223908)
КОТЕЖ 2, двособан, 61
м2, V, реновиран, усељив, 29.000. „Мустанг”,
069/226-66-58.
(223908)
САМАЧКИ, ВП, 17 м2,
ЦГ, комплет реновиран, 13.500. „Мустанг”,
069/226-66-58.
(223908)
ХИТНО на продају
двоипособан стан, 67
м2, на Содари.
064/559-28-51.
(223930)

МИСА, ПР + ПК комплетно реновирана,
грејање, лукс 110,
47.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(4670)
МИСА, једнособан, ВП,
нов, 21.000. (67),
„Милка М”, 063/74428-66. (4670)
ТЕСЛА, једнособан, 46,
23.500, једноипособан,
I, 49, лукс + гаража,
договор. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(4670)
ДВОСОБАН, ПВЦ, Радове зграде, V, два
лифта, 54 кв, изолација, 28.500. 064/347-9878. (223919)
ТЕСЛА, двособан, II,
ТА, 24.500, Маргита,
нови, разне структуре,
600 евра/квадрат. (67),
„Милка М”, 063/74428-66. (4670)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, комплетно сређен,
34.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(4670)
ХИТНО, двособан, II,
лифт, паркет, новоградња, ераса, само
28.500. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(4670)
ТРОСОБАН, Тесла, IV,
ЦГ, само 29.500. (67),
„Милка М”, 063/74428-66. (4670)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО станове, куће на свим локацијама.
332-031, 063/836-2383, Агенција „Трем”
01. (223737)
КУПУЈЕМ стан, кућу,
део куће за адаптацију.
064/218-15-72. (22369
КУПУЈЕМ гарсоњеру,
мањи једнособан стан
у згради, на Тесли, Котежу, у ширем центру
града. 064/866-20-78,
063/737-62-52. (и)
АГЕНЦИЈИ „Милка М”,
потребни станови, куће
за адаптацију, плац до
пута Панчево-Београд.
063/744-28-66. (4670)
АГЕНЦИЈА „Дива”,Ж.
Зрењанина 14, купује
стан у згради, без грејања. 345-534,
064/246-05-71.

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

КОТЕЖ 1, Ослобођења, 60 м2, IV спрат,
лифт, ЦГ, полунамештен. 063/163-52-05.
(223208)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, ТА, центар,
95 евра. 064/186-5087. (223498)
ИЗДАЈЕМ нов двособан комфоран стан,
зграда, III, нова Миса.
Тел. 063/801-09-85.
(223335)
НАМЕШТЕН једноипособан стан издајем, нова Миса, ТА, кабловска, интрнет. 064/23123-59. (223532)
ИЗДАЈЕМ две собе, ЦГ,
клима, центар града,
пожељно ђаци, студенти. Тел. 069/256-19-31.
(223327)
ИЗДАЈЕМ двособан
климатизован, делимично намештен стан.
063/178-99-48.
(223542)
ИЗДАЈЕМ 1.0 стан, Котеж 2, ЦГ, клима, намештен. 063/370-217.
(223544)
ИЗДАЈЕМ намештену
собу код дома војске,
употреба кухиње и купатила.
Тел. 065/672-33-00.
(223550)
КОД Болнице издајем
намештену гарсоњеру
самцу, 70 евра.
065/353-07-57.
(223573)
ИЗДАЈЕМ намештену
дворишну гарсоњеру
близу Болнице, wi/fi,
кабловска.
065/204-11-09.
(2235629
ИЗДАЈЕМ намештену
собу са грејањем, употреба купатила, кухиње, Содара, за ученике, студенте. 064/43940-89. (223575)
ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан у згради,
без грејања. 013/344167, 064/950-23-40.
(223585)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан, 80 м2, лукс, Ружина 20, 250 евра. Тел.
062/891-43-89.
(223633)
ИЗДАЈЕМ празан двособан стан, ЦТГ, клима. 064/317-04-71.
(223638)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Самачком,
70 евра. 066/519-1830. (223625)
ИЗДАЈЕМ ненамештен
двособан комфоран
стан, у строгом центру
Панчева. 064/396-1813. (223599)
ИЗДАЈЕМО намештен
једнособан стан на Тесли. 063/118-30-40,
062/823-92-02.
(223642)
СТРЕЛИШТЕ, Р. Кораћа, двособан, IV спрат,
без лифта, 22.000, договор. 060/602-72-70.
(223620)
ПРОДАЈЕМ стан, 53
м2, на Стрелишту, VII
спрат, 22.000 eвра.
063/868-02-06. (22
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан.
066/209-400. (223657)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачком. 064/351-1878. (223648)
ДВОРИШНИ стан за
двоје, намештен, 50
евра, код Стоматолошог. 064/577-34-90.
(223650)
ИЗДАЈЕМ две гарсоњере, стан Миса, Тимочка 32, близу цркве.
371-635, 064/993-7174. (223665)
ИЗДАЈЕМ трособан
стан, празан, на Тесли.
Тел. 251-33-11.
(223658)
ИЗДАЈЕМ кућу, етажно
грејање. 066/807-1040. (223664)
НАМЕШТЕН једнособан стан, 46 м2, Котеж
2, почетак Војвођанског булевара.,
064/929-98-49,
013/310-740. (223869)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, поред старог
СУП-а, приземље.
069/210-66-62. (22388
ИЗДАЈЕМ стан, кућа,
две собе, трпезарија,
Карађорђева 88.
063/118-92-89.
(223735)
КОМПЛЕТНО реновиран комфоран једнособан намештен, 35 м2,
најужи центар, издајем
самцу/самици.
063/732-61-67.
(223887)
НАМЕШТЕН једнособан стан, 30 м2, код
Хотела „Тамиш”‘, 70
евра. 064/122-48-07.
(223904)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ двособан полунамештен стан, Котеж 2. 064/431-08-22.
/223905)
НАМЕШТЕН мањи
стан, издајем, кабловска, интернет, близу
центар. 060/555-85-62.
(223867)
ИЗДАЈЕМ празан двособан стан, 60 м2, Котеж 1, ЦГ. 063/164-6170. (223875)
ГАРСОЊЕРА, центар,
намештена.
063/389-972.
(223818)
ПОВОЉНО издајем
стан. Тел. 060/090-2541. (223851)
ИЗДАЈЕМ једнособан
ненамештен стан, Котеж 1. 065/975-00-20.
(223815)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан. Тел.
063/304-898.
(223843)
ИЗДАЈЕМ трособан
стан, Стрелиште, ЦГ,
поред школе и вртића.
064/476-39-23.
(223818)
НАМЕШТЕН стан самцима, нова Миса, близу „беовоза”, посебан
улаз. 064/207-19-88.
(223839)
ТЕСЛА, гарсоњера, XI,
ЦГ, КТВ, комплет опремљена, реновирана,
одвојена кухиња, велика тераса, од 1. августа, шаљем слике viberom. 060/323-69-63.
(2238419

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у кући, самици, самцу, 60 евра.
063/126-92-77,
063/248-729. (223842)
ИЗДАЈЕМ собу са употребом кухиње и купатила, на дуже, насеље
Тесла. Тел. 063/82091-38. (223811)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан, празан, Стрелиште. Тел. 064/587-2535. (222386)

ИЗДАЈЕМ собу са употребом кухиње и купатила на Стрелишту.
060/157-00-15.
(223804)
ДВОСОАН, намештен,
без ЦГ, Жарка Фогараша, одмах усељив.
066/642-15-66.
(223794)
ИЗДАЈЕМ стан, нова
Миса.
065/303-51-87.
(223860)

ИЗДАЈЕМ празан двособан стан код Црне
мачке. 064/192-18-14.
(223803)
ИЗДАЈЕМ новију кућу
120 м2, са окућницом у
центру Старчева.
Тел. 353-500.
(223800)
МАЊИ једнособан намештен стан, централно грејање, Котеж 1.,
Тел. 060/804-69-13.
(223782)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан. 013/355-815,
062/816-11-64. (22379
ДВОСОБАН стан, строги центар. Звати после
16 сати. 060/051-8545. (223745)
СОДАРА, двоипособан
полунамештен, 63 м2,
ЦГ, IV спрат, кабловска. Тел. 344-254.
ИЗДАЈЕМ кућу на
Стрелишту. 065/89997-70. (223680)
ИЗДАЈЕМ мањи стан за
самца или самицу.
013/331-827. (223685)
ЈЕДНОСОБАН полунамештен стан, Котеж 1,
42 м2, телефон, ЦГ.
064/504-88-36.

ИЗДАЈЕМ стан од 40
м2, на Стрелишту.
060/361-62-99.
(223695)
ИЗДАЈЕМ собе за раднике и самце. 064/30573-01. (223694)
ЈЕДНОИПОСОБАН, намештен, дворишни
стан, шири центар,
ИПТВ, интернет.
064/313-89-72.
(223710)
ПОТРЕБНА кућа у закуп за радионицу, магацин. 064/476-58-00.
(223766)
ИЗДАЈЕМ празан
дворшни стан, 32 м2,
Содара. 065/469-5795. (223925)

СОДАРА, издајем ненамештен једнособан
стан, комплетно ренвоиран, ЦГ, телефон, интерне, кабловска. Дунавска 7. 063/734-8217. (223763)
КУЋА, Старчево, на
главном путу са баштом и двориштем.
066/842-91-09,
064/125-86-86.
(223921)
ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал у Тржном центру „Трубач”
. 064/370-79-47.
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ЛОКАЛИ

ХАЛА 200 м2, издајем,
повољна за све делатности, Јабучки пут. Тел.
064/490-33-18.
(222382)
ПОТРЕБАН простор од
150 – 300 м2, центар и
околина, купујем.
062/140-67-16.
(223512)
ПРОДАЈЕМ локал у
центру, Улица Браће
Јовановић, 20 м2, повољно. 060/028-14-80.
(223359)
ХАЛА, магацин, 500
м2, са канцеларијама,
екстра локација, повољно. 062/105-20-12.
(22317)
ИЗДАЈЕМ локал, 105
м2, Мите Топаловића
(код Социјалног).
063/278-151. 223594
ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ
Змај Јовина, повољно.
063/853-93-29.
(223558)

ЛОКАЛ, строги центар
града, два улична излога, издајем. Тел.
063/628-626, 066/344033. (223929)
ИЗДАЈЕМ локал у строгом центру града, 27
м2. 066/120-019. Александар. (223909)
ИЗДАЈЕМ четири локала, сеђена, вишенаменска, различите величине у Његошевој улици.
064/140-65-99,
064/393-08-90.
(223811)
ИЗДАЈЕМ локал 12 м2,
излог, центар, В. П. Бојовића 19. 063/314803. (223757)
ИЗДАЈЕМ локал 200
м2, Старчево. 013/633033. (223757)
ИЗДАЈЕМ локал, може
и као стан. Центар.
064/867-48-43. (22377
ЛОКАЛ, разрађен, Ж.
Зрењанина, 25 м2+ 8
м2, 33.000 евра, замена. 345-534, 064/24605-71.

ОГЛАСИ
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ИЗДАЈЕМ локал на
Миси. 065/337-10-16.
(2237049
ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци од 50 м2,
у два нивоа. Тел.
061/634-74-49.
8223657)
ИЗДАЈЕМ локале од 39
и 81 м2, у центру Стрелишта. Тел. 064/26771-74. (223597)
ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНИ продавци
за рад на терену.
062/825-27-25.
(221223)
ФРИЗЕРСКОМ салону
„Гога” потребна радница са искуством.
060/445-04-15.
(222867)
РАД у Немачкој, потребна жена за чување
старих лица, пасош мађарски, хрватски, ЕУ.
062/571-007.
(22237)

ПОРОДИЦИ у Немачкој потребна жена за
негу старих лица са познавањем немачког језика. 062/571-007.
(222837)
ПОТРЕБНИ промотери
– продавци за рад на
терену. 062/825-27-25.
(223322)
ПОТРЕБНА радионица
са индустријским машинама за услужно
шивење.
064/275-72-00.
(223149)
POCO-LOCO – потребно особље у продаји и
посластичар-декоратер, конобар и шанкер.
064/874-03-01,
013/355-222. (223548)
ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребне
раднице у кухињи и
роштиљу. 063/897-5504. (222246)
ПОТРЕБНА радница на
Зеленој пијаци. Звати
после 15. 062/424-128,
064/294-21-40.
(223894)
ПОТРЕБНА радница са
искуством за прехрамбену продавницу.
060/661-11-07.
(223910)
ПОТРЕБНА радница за
рад у месари.
063/362-427.
(223916)
ЋЕВАБЏИНИЦИ у центру града потребне
раднице за кухињу и
роштиљ.
063/834-88-10.
(2222426)
СЕНДВИЧАРИ „Буба”
потребна радница. Доћи лично од 9 до 14.
Др Жарка Фогараша 6.
(2238819
ПОТРЕБНА конобарица за рад у кафићу.
060/362-22-21.
(223876)
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ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНЕ девојке за
рад, новоотвореном
казину „Coloseum game”!!, CV sa fotografijom slati na
bojan976@icloud.com.
069/220-27-07.
(223823)
ПОТРЕБАН кувар, Винарија „Ђурић”, Максима горког 71.
(223806)

ПОТРЕБНА жена за чување деце, хитно.
060/051-51-65,
060/096-89-49.
(223788)
ПОТРЕБАН мушкоженски фризер са искуством. 063/160-7944. (223781)
ПОТРЕБАН возач шлепера са искуством.
Контакт, 064/873-8811.

ГРАЂЕВИНСКОМ
предузећу из Панчева
потребни мајстори са
искуством и возач Ц
категорије. 333-311.
(223723)
ПОТРЕБНА жена за чување и негу старије
особе. Тел. 013/347123. (223649)
ПОТРЕБНА радница са
искуством у пекари.
062/404-144.
(223623)
ПОТРЕБНЕ раднице у
кухињи за ресторан
„Пилећи дућан”. Тел.
013/377-230.
(223772)
ФИРМИ из Панчева,
потребна девојка за
рад у продаји. CV послати на
htzviva@gmail.com
(223768)

ПОТРЕБНЕ две женске
особе за одржавање
послова, у кући. Могућност до 40 година,
плата 200 евра.
063/893-87-75.
(223776)
ПОТРЕБАН младић са
Б категоријом и искуством у трговини.
063/862-11-47.
(223759)
ПРОДАВНИЦИ воћа и
поврћа потребна радница са искуством.
063/755-35-20.
(223759)

ОГЛАСИ

АУТОПЕРИОНИЦИ,
потребан перач без искуства. 063/865-27-76.
(223761)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ЧАСОВИ енглеског језика за ученике, 700
дин/90 мин. Студенткиња. 061186-26-67.
(СМС)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипсарски радови, повољно. Пензионерима
попуст. 061/626-54-06.

РАДИМО физичке послове: ископи, бетонирања, шутове, селидбе,
штемовање, обијање.
065/600-05-30. (222)

АЛУ, ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, тракасте
завесе, уграђујем, поправљам. 063/882-2509. (221487)
АЛУ ПВЦ столарија,
комарници, венецијанери, ролетне, уграђујем, поправљам, гуртне. 064/181-25-00.
(222673)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/15585-95. (222688)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање,
воде, канализације, кабина, славине, бојлера,
котлића. 063/836-8476. (222698)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бојлера, шпорета,
индикатора, разводних
табли, инсталација.,
Мића, 064/310-44-88.
(223135)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, реновирање, кровови, стиропор, фасаде, кречење. 063/86580-49. (223143)
АУТО-ПРИКОЛИЦЕ,
издавање, 10 евра дан,
позовите. 064/235-0815. (223337)

ПОПРАВКА-УГРАДЊА,
ПВЦ и АЛУ столарије,
ролетне, комарници,
венецијанери, стаклорезачке услуге.
060/545-34-04.
(223454)

НЕГОВАТЕЉИЦА мења
пелене, ране, ноћно
дежурство. Звати од 16
до 21. 060/366-63-69.
(223587)
МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ радови, спуштени
плафони, преградни
зидови, фасаде, повољно. 060/521-93-40.
(223636)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушења судопере,
купатила, поправке, замена, адаптације.
013/331-657, 063/77718-21, 064/495-77-59.
(223598)
ГЛЕДАЛА бих старију
особу за надокнаду,
може помоћ и на сат,
имам препоруку. 370228. (223601)
ШАМОТИРАМ шпорете за ложење, пећи, чистим каљеве пећи,
димњаке. 064/437-6433. (223601)
ДИГИТАЛНА телевизија, уградња за све типове телевизора, меморисање канала.
064/437-64-33.
(223602
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправка старе, уградња нове инсталације.
Машинска одгушења
санитарија. 062/382394. (2236059
КОШЕЊЕ траве, обарање стабла, ископи,
одношење непотребних
ствари, итд. 060/03547-40. (223608)
РАДИМО све физичке
послове: рушења кућа,
разбијање бетона, бетонирања, одвоз, утовар ствари. 064/12269-78. (223608)
КОШЕЊЕ, крчење већих површина, вађење
пањева, сечење дрвећа. 064/196-17-32.
(223799)
ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са
исккуством, тражи посао. 064/120-77-64.
(223791)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправке, преправке
купатила, одгушење
канализације одмах.
063/269-173. (223681)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
Панчево, машински сечемо влажне зидове,
гаранција. 060/691-0113. (223726)
РАДИМ малтерисање,
реновирање кровова,
бетонирање. 064/18364-96. (223702)
КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало, најповољније. 065/361-13-13.
(223712)
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством.
Уградња свих врста
подних и зидних плочица. 064/128-38-49.
(223656)
ЕНГЛЕСКИ и српски –
поправни. Тел. 343749. (223661)
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ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и
лакирање. 061/314-9018, 601-892. (223668)
МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање и нега болесника.
063/737-59-60.
(2236709
ВРШИМ селидбе и
превоз осталог материјала, купујем бибер
цреп. 063/711-77-54.
(223669)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање,
фарбање столарије,
чисто, квалитетно, повољно. 063/864-67-16.
Влада. (2236729
СТОЛАР тражи посао,
кухиње и плакари по
мери, поправке и преправке, комарници.
371-274, 064/176-8852. (223675)

СПРЕМАЊЕ станова,
пословних просторија,
канцеларија, цена повољна. Тел. 062/82187-31. (223749)
ТВ и сателитске антене, монтажа, дигитализација вашет ТВ-а.
064/866-20-70.
223765)

МЕДИЦИНСКИ и
естетски бескрвни педикир, масажа релакс,
терапетуска, релакс.
013/351-907,
061/308-95-86.
(223777)
ПРЕВОЗ робе и селидбе, брзо, повољно и
ефикасно. Никола.
061/159-74-73.
(223777)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар.
013/351-073,
064/157-20-03.
(223189)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(223831)
РАДИМ изолацију равних кровова, тераса,
гаража, купатила. 345874, 062/235-839.
(223822)
БРАВАРИЈА, надстрешнице, ограде, терасе,
врата, капије, решетке,
рукохвати, ситне поправке, врло повољно.
Тел. 060/140-54-44,
Дуле. (223820)

ХОБЛОВАЊЕ, поправка, фуговање и лакирање паркета, као и
бродског пода.
064/341-79-60,
065/543-21-53.
(223831)
МАСЕРКА, парцијална,а релакс, антицелулит. Тел.
062/817-17-31.
(223840)
КРОВОВИ, поправке,
мењање црепова, летви, старог црепа и поставке новог крова,
црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду, пензионерима екстра попуст.
013/235-39-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00.
(223849)
ЧАСОВИ енглеског
основцима, грчког одраслима, на подручју
Београда и Панчева.
069/210-79-77.
(223812)
ПОВОЉНО спремам
станове, пеглам веш.
066/940-53-48.
(223861)
ЧАСОВИ латинског за
средњошколце и студенте, преводи текстова. 063/814-85-56.
(223872)

КЕРАМИЧАР, квалитетно, ефикасно, повољно. 063/318-780.
(223902)
ПОПРАВКА кровова и
осталих грађевинских
радова. 064/866-25-76.
(223901)
СЕРВИС и допуна,
уградња клима, најповољније. 064/520-4880, 063/740-83-98.
(223870)
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим
кипером до два кубика. 065/334-23-38.
(223891)
КОШЕЊЕ травњака,
дворишта, воћњака,
тримером, могућност
одвоза траве.
061/612-14-50.
(223924)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушења канализације, адаптације купатила, оправка водокотлића, славина, вентила,
замена истих, монтажа
туш кабина, сервис одмах, повољно. 377-930,
064/586-85-39.
(223911)

ПРЕВОЗ тамићем, кипером до 2 м³, шљунак, шут, песак и остало. 061/612-14-50.
(223924)
УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији с комбијима, камионима,
екипа радника, кутије,
фолија за заштиту намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање
могуће чековима и
преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbepancevoboris.ser.rs. (223655)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис, комбијем и
камионом, Војводина,

Србија,с а или без радника. 013/352-536,
063/253-028, 064/44466-74. (223655)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима, професионално, екипа
радника, све релације
по Србији, откуп намештаја. 013/352-536,
063/253-028, 064/44466-74. (223655)
СЕЛИДБЕ и превоз робе „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима, екипа радника, монтажа, демонтажа, паковање ствари,
кутије за паковање,
фолија за заштиту намештаја. Селите се без
стреса!!! Борис,
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbepancevoboris.ser.rs. (223655)
ШЉУНАК, песак сејанац, одвоз шута малим
и великим кипером.
064/664-85-31,
013/342-338. (СМС)
ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством
из Дебељаче, с материјалом или без њега.
Ноле (имам и паркет),
013/665-220, 063/84774-38. (219407)
КАМИОНСКИ превоз,
песак, шљунак, шут,
најповољније, 1.300
динара. 062/355-154,
066/355-154. (222241)
САЛОН „Гога” издаје
столицу за рад ноктију
и педикира, услови повољни. 060/445-04-15.
(222867)
РОЛЕТНЕ, комарници,
венецијанери, ново и
поправљам. „Орка”.
064/189-40-91, 354777. (217759)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с
вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(220344)
СЗР „МАКИ”, паркет:
постављање, хобловање, полирање и лакирање. Мајстори из Дебељаче. 063/822-94-82,
063/865-45-31.
(221729)
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СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници,
повољно. Вук. 064/17691-85, 063/278-117,
013/365-051. (221629)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево, даље, цена договор.
013/366-843, 063/19322-29. (223422)
СЕЛИДБЕ, 1.000, попуст на ванградске,
радници. 064/482-6553. (223457)
АУТОПЕРИОНИЦА „Bibac”, антибактеријско
и дезинфекционо прање тепиха са обезбеђеним превозом. Дубинско прање кућног намештаја у вашем стану.
066/001-050, 063/329464. (223637)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење купатила, канализације, адаптације
купатила, санитарије,
батерије, вентиле, 34
сата, долазимо одмах.
Пензионерима екстра
попост. 348-139,
064/493-44-63,
061/317-26-33,
063/702-07-43.
(223607)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила, канализације, адаптације, поправке, замене.
331-657, 064/495-7759, 063/777-18-21.
(223598)
СЕРВИС телевизора,
мобилних телефона,
разних електроуређаја,
електричар, аутоелектричар. Дејан,
063/800-01-96. (22
СЕЛИДБЕ, екипа радника, превоз, одвозимо
непотребне ствари.
063/731-77-67,
064/280-30-16, Владимир. /(223651)
ОДВОЗ шута, песак,
сејанац и други грађевински материјал.
064/144-88-44.
(228548)
СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без радника. Најповољније.
Иван. 063/107-78-66.
(223655)

СЕЛИДБЕ робе и ствари комбијем и камионом, професионално,
екипа радника, све релације по Србији, откуп намештаја. Иван.
063/107-78-66.
(223655)

ПОВОЉНО, превоз робе, селидбе, комбијем,
цена по договору.
064/147-14-77,
013/311-514. (223571)
ИЗДАЈЕМ рамску скелу, металне подупираче, мешалице за бетон.
064/351-11-73.
(223579)
ПРЕВОЗ шљунка, песка, шута, угаљ из Ковина. 064/271-56-57.
(223582)
ПРЕВОЗИМ кипером
повољно песак, шљунак, сејанац, одвозим
шут. 064/354-69-94.
(223883)
КАФИЋ у природи,
спортски терени, нуди
простор за рођендане.
060/362-22-21.
(223876)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне адаптације. Замена
вирбли, вентила, батерије и санитарије. Све
за воду, канализацију,
од 0-24 сата, нон.стоп.
Пензионерима екстра
попуст, 013/235-3921, 064/290-45-09,
061/348-20-00.
(223849)
КЛИМЕ свих типова и
произвођача сервисирамо, поправљамо и
уграђујемо са овереном гаранцијом.
„Фриготехник”, 361361, 064/122-68-05.
(223805)
СЕЛИДБЕ и превоз робе камионом и комбијем већ од 1.500 динара, 0-24 сата. Ми смо
ту због вас. 064/33485-64, 063/811-98-32.
Поповић. (223691)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
061/283-66-41,
064/317-10-05.
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УТОВАР и одвоз шута,
ископ канала од 30 цм,
паркинзи, мини багери.
063/225-245. (223783)
ШЉУНАК, песак, цемент, креч, сејанац,
ризла, црна земља.
063/225-245. (223787)
ШЉУНАК, песак, ризла, сејанац, црна земља, мали камион.
064/245-93-48.
(223787)
РАЗНО

ОГЛАШАВАМ неважећом годишњу пензионерску аутобуску карту
на име Михајло Алексић. (223541)
МУШКАРАЦ, 50 година тражи жену ради
дружења. Тел.
063/741-76-29.
(223632)
ГОСПОДИН, 65 година
тражи усамљену душу.
061/193-00-09.
(223681)
ТУРИЗАМ

ПОВОЉНО издајем
студио апартман на
Златибору, за четири
особе. 060/565-57-20.
(СМС)
СОКОБАЊА, апартмани и собе, близу центра, кабловска, двориште, ново. 061/636-0857, www.soko-banja.org
Зорица. (200638)
ИЗДАЈЕМ собе у Добрим водама. Тел. 352490. (222364)
СОКОБАЊА, издајем
смештај, центар, Борићи, кабловска, паркинг.
www.sokobanja-apartmanimira.com.
063/485-829. (и)
ВРЊАЧКА бања, издајем апартман, све ново, близу центра, клима. 063/265-314.
(223367)

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора, повољно.
063/709-44-97.
(223546)
БАЊА ВРУЈЦИ, издајем
апартман у згради „Вода-Вода” и собе у кући.
063/874-98-38.
(223592)
АПАРТМАНИ „Хармонија” Сокобања. Издајем близу центра. Сопствена тераса, двориште, паркинг, стони тенис, интернет, ТВ, клима. 065/616-81-97.
www.apartmaniharmonija-sokobanja.com
Нада. (223570)
ВРЊАЧКА БАЊА, у
апартманском насељу
лоцираном 200 метара
пре извора ежник, издајем мањи двособан
апартман са терасом,
лепо опремљен. Цена
повољна.
060/823-26-06.
(223600)

СУТОМОРЕ, издајем
собе са помоћном кухињом, цена повољна.
Тел. 00382/303-747-94.
(223606)
ИЗДАЈЕМ стан на Златибору, центар, повољно. 063/892-74-62,
065/892-74-62.
(223618)
АПАРТМАНИ Златибор, Закоси, издајем.
Тел. 064/142-78-27.
(223624)
ПОВОЉНО, летовање
Сутоморе Шушањ. Пун
пансион са превозом
фудекс. 064/193-15-92.
(223652)
ИЗДАЈЕМ апартмане у
Врњачкој бањи.
065/555-47-40.
(223871)
СУТОМОРЕ, издајем за
одмор једнособан комфоран стан. Тел.
069/111-13-06.
(223892)
АПАРТМАН уз море,
Бока, екстра повољно,
20 јули. Позовите, питајте. 013/318-587,
065/270-69-48.
(223686)
БАЊА ВРУЈЦИ, повољно издајем апартман.
064/616-33-83.
(223750)
ПОВОЉНО издајем собе и апартмане у црногорском приморју. Ђоле. +3826/966-96-48,
003823-168-34-59.
(223837)
СОКОБАЊА, нов комплетно опремљен
апартман, паркинг, кабловска. 064/212-5292. 223844)

Предузеће „Циљ”, Панчево, Новосељански пут
17, има потребу за следећим радницима:

– 2 физичка радника,
– 1 аутомеханичар,
– 1 варилац,
– 1 столар
Контакт телефон: 063/245-224.
Заинтересовани могу да се јаве или дођу лично, уз
предходну најаву, од 8 до 16 сати, сваког радног дана
осим недеље.

Погребном предузећу „Конкордија”
Панчево

потребни следећи радници:

– возач
– административни радник
– трговац
Доћи на разговор лично, у Милоша Обреновића
25-а, од 18 до 21 сат
(ф)

БУДВА, издајем комфоран стан, слободан од
1. августа. Тел. 251-6758, 064/220-65-99. (
2238339)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК

ПАНЧЕВАЦ

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

телефон:

С ПОПУСТОМ

013/301-150

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!
ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ СМС-а
Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат број 1202 могу слати
ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.
Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности
ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ, ЛОКАЛИ,
ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.
Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца” будући да је уз текст
огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати одговарајућу изјаву.
Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима, као и са Законом о
оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити стопиран без права клијента на
надокнаду трошкова.

Петак, 15. јул 2016.

ОГЛАСИ

На основу члана 55. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи
(„Сл. лист АПВ”, бр.37/14, 54/14 и 37/16) и члана 11., а у вези са чланом 23. Закона
о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени
гласник РС” бр. 135/04 и 25/2015), Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, даје следеће:
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ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева”, Панчево, на основу члана 9. став 2. Одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева („Сл.лист града Панчева” бр. 15/2014, 29/2014, 11/2015 и 28/15) и Одлуке Надзорног одбора ЈП
„Дирекција” Панчево број 01-2452-2/2016 од 08. јула 2016. године, расписује :

ОГЛАС
За давање у закуп пословног простора
у државној својини чији је корисник град Панчево
путем јавног надметања, на период од 5 година
Огласом је обухваћен следећи пословни простор

ОБАВЕШТЕЊЕ
о пријему захтева за издавање
интегрисане дозволе
Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, поднет захтев оператера НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ а. д. (НИС а. д.) Нови Сад – Рафинерија нафте Панчево из Новог Сада, број 130-501-2409/2013-05 од 23.12.2013. год., за издавање интегрисане дозволе
за рад оператера РАФИНЕРИЈА НАФТЕ ПАНЧЕВО и обављање активности производње, прераде, дистрибуције и промета нафте и нафтних деривата на локацији у
Панчеву, Спољностарчевачка 199, катастарске парцеле: 3319, 3523/2, 3576, 3527,
3531, 3541, 3552, 3563, 3582, 3533, 3535, 3537, 3539, 3544, 3546, 3548, 3550, 3554,
3556, 3558, 3560, 3567, 3569, 3571, 3573, 3575, 3522, 3524, 3525, 3526, 3529, 3530,
3532, 3534, 3536, 3538, 3540, 3542, 3545, 3547, 3549, 3551, 3553, 3555, 3557, 3559,
3561, 3562/1, 3564, 3566, 3568, 3570, 3572, 3574, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581,
3523/4, 3523/5, 3523/7, 3523/8, 3523/1, 3523/3, 3523/6 и 3523/8 К.О. Војловица.
Увид у поднети захтев може се извршити у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, ул. Булевар Михајла Пупина 16, (соба 39 приземље), сваког радног дана од 11-14 сати, или на сајту Секретаријата www.ekourb.vojvodina.gov.rs у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.
Мишљење на поднети захтев можете доставити овом органу у року од 15 дана од
дана пријема овог обавештења, у складу са чланом 11. став 5. Закона о интегрисаном
спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС”
135/04).
(ф-1197)

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

Р.
бр.

Адреса

Површина
и структура
м²

Зона

Висина почетне
закупнине по м² која
се лицитира без пореза

Делатност

Депозит/дин

1

Жарка
Зрењанина бр. 4

110,27

1

300,00 дин/м²

занатска
трговинска
канцеларијска

66.162,00

2

Жарка
Зрењанина бр. 69

26,00

1

300,00 дин /м²

занатска
трговинска
канцеларијска

15.600,00

3

Марка
Краљевића бр.1

60,00

2

200,00дин/м²

занатска
трговинска
канцеларијска

24.000,00

4

Ослобођења
бр.31

59,14

1

300,00дин/м²

занатска
трговинска
канцеларијска

35.484,00

5

Савска бр.6

41,40

1

300,00дин/м²

занатска
трговинска
канцеларијска

24.840,00

6

Др.Жарка
Фогараша бр.8

15,20

1

300,00дин/м²

занатска
трговинска
канцеларијска

9.120,00

7

Војводе Радомира
Путника бр.15

32,93

1

300,00дин/м²

занатска
трговинска
канцеларијска

19.758,00

8

Војводе Радомира
Путника бр.2

25,00

1

300,00дин/м²

занатска
трговинска
канцеларијска

15.000,00

9

Вељка
Влаховића бр.17

40,96

200,00дин/м²

занатска
трговинска
канцеларијска

16.384,00

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС
за избор у звање и заснивање радног односа и то:
1) За избор једног ДОЦЕНТА за ужу научну област Клиничка стоматологија.
Услови: докторат медицинских наука – област стоматологија, специјалиста стоматолошке протетике, као и остали услови предвиђени Законом о високом образовању
(„Сл. Гласник Републике Србије” бр. 76/2005; 97/2008; 44/10; 93/12; 89/13 и
99/2014) и Статутом Стоматолошког Факултета.
Радни однос се заснива на одређено време од пет (5) година.
2) За избор једног ДОЦЕНТА за ужу научну област Клиничка стоматологија.
Услови: докторат медицинских наука – област стоматологија, специјалиста болести
зуба и ендодонције, као и остали услови предвиђени Законом о високом образовању
(„Сл. Гласник Републике Србије” бр. 76/2005; 97/2008; 44/10; 93/12; 89/13 и
99/2014) и Статутом Стоматолошког Факултета.
Радни однос се заснива на одређено време од пет (5) година.
3) За избор једног ДОЦЕНТА за ужу научну област Клиничка стоматологија.
Услови: докторат медицинских наука – област стоматологија, специјалиста оралне
медицине и пародонтологије, као и остали услови предвиђени Законом о високом
образовању („Сл. Гласник Републике Србије” бр. 76/2005; 97/2008; 44/10; 93/12;
89/13 и 99/2014) и Статутом Стоматолошког Факултета.
Радни однос се заснива на одређено време од пет (5) година.
4) За избор једног АСИСТЕНТА за ужу научну област БАЗИЧНА И ПРЕТКЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА.
Услови: завршен стоматолошки факултет, студент докторских студија и просечна
оцена током претходних студија најмање 8 (осам), као и остали услови предвиђени
Законом о високом образовању („Сл. Гласник Републике Србије” бр.76/2005;
97/2008; 44/10; 93/12; 89/13 и 99/2014) и Статутом Стоматолошког Факултета.
Са изабраним лицима засноваће се радни однос на период од три (3) године.
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова из конкурса достављају се у року од 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса на адресу: Стоматолошки
факултет, Панчево, Ул. Жарка Зрењанина бр. 179.
Све додатне информације могу се добити на телефон: 013/235-12-92.

„DE VALK” d.o.o. из Панчева због повећаног обима
пословања расписује конкурс за радна места:
1. ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР
Услови: одлично знање енглеског језика, одлично познавање
рада на рачунару, познавање административно-секретарског
пословања
Опис посла: израда фактура и остале пословне документације, уношење припремљених података у рачунар, контрола,
сортирање и слагање података, обављање других административних послова
2. РАДНИЦА НА МАШИНИ ЗА ОПШИВАЊЕ
Опис посла: рад на машини за опшивање, одржавање хигијене пословног простора.
3. МАГАЦИОНЕР
Опис посла: рад у магацину, припрема робе за испоруку, утовар, истовар.
Нудимо: Одличне услове рада, стални радни однос, редовну
и коректну зараду
Уколико сте заинтересовани пошаљите своју биографију најкасније до 23. 07. 2016. на e-mail posao@devalk.co.rs
(ф)

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

Право учешћа у поступку јавног надметања имају предузетници и правна лица.
Право учешћа у поступку јавног надметања немају буџетски корисници који право коришћења пословног простора без накнаде могу оствaрити према Закону о буџету за 2016. годину, односно према Одлуци о буџету града Панчева за 2016. годину.
Извршеном уплатом депозита учесник у поступку прихвата услове из јавног огласа, а наведени износ представља збир две
почетне месечне закупнине, депозит се уплаћује на рачун број: 840-488641-69 код Управе за јавна плаћања, број модела 97,
позив на број 04-226-00.
Поступак јавног надметања започиње објављивањем почетне закупнине за стицање права на закуп, који представља почетну
висину закупнине по м² .
Учесник који је излицитирао највиши износ закупнине по м² је најповољнији понуђач.
Најповољнијем понуђачу уплаћени депозит се не урачунава у закупнину, исти се враћа понуђачима који не успеју у јавном
надметању у року од пет дана од дана одржавања јавног надметања, а најповољнијем понуђачу у року од пет дана од дана закључења Уговора о закупу.
Депозит се неће вратити понуђачу који није приступио јавном надметању.
На излицитирани износ закупнине закупац плаћа порез на додату вредност као и све трошкове коришћења пословног простора (утрошак ел. енергије, воде, грејања, изношења смећа и др.) за период трајања закупа.
Висина месечне закупнине усклађује се према одредбама важеће Одлуке.
Такође је у обавези да достави једно од средстава обезбеђења плаћања закупа за период трајања закупа и то:
1. Банкарску гаранцију „без приговора” и наплативу на „први позив” са клаузулом о урачунавању валоризације у гаранцију,
2. Сопствену (соло ) меницу
Банкарска гаранција доставља се у року од 45 дана од дана закључења уговора и даје се на период важења који не може бити краћи од 12 месеци, с тим да су закупци пре истека рока у обавези да важност гаранције продуже пре истека рока, на период
који не може бити краћи од наредних 12 месеци, под претњом раскида Уговора.
Сопствена (соло) меница доставља се у року од 8 ( осам ) дана од дана закључења Уговора, под претњом раскида.
Пословни простор се издаје у виђеном стању. Пословни простор набројан у Огласу може се погледати у периоду од 15. 07.
2016.године до 21. 07. 2016.године од 10 - 14 сати. Све информације се могу добити на тел. 013/219-03-00, локал 202.
Пословни простор се издаје у закуп на одређено време, најдуже на период од 5 година.
Уколико понуђач има неизмирене пореске обавезе по основу изворних локалних прихода, његова пријава се неће узимати у
разматрање.
Комисија неће разматрати понуде понуђача који је одустао од закључења Уговора о закупу пословног простора који је био
предмет ранијег оглашавања, у року од три године од дана одустанка.
У случају одустајања од закључења Уговора од стране најповољнијег понуђача закључење Уговора о закупу пословног простора ће се понудити првом следећем учеснику јавног надметања.
Пријава треба да садржи:
1) податке о подносиоцу пријаве, и то:
а) за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, ЈМБГ, назив радње, матични број;
б) за правна лица: назив и седиште, оверену копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве, не старије од шест месеци,
2) податке о пословном, магацинском простору за који се пријава подноси - површину и редни број из Огласа,
3) делатност која ће се обављати (уколико је то занатска написати тачан назив занатске делатности)
4) изјава да се пословни простор преузима у виђеном стању,
5) доказ о уплати депозита за учешће,
6) доказ о томе да подносилац нема неизмирених обавеза по основу изворних локалних прихода од Секретаријата за пореску администрацију Градске управе града Панчева (не признају се потврде Министарства финансија – Пореска управа Панчево).
Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, неће се узимати у разматрање.
Поступак јавног надметања ће се одржати уколико се на Оглас пријави једно заинтересовано лице.
Један понуђач може да поднесе пријаву за више пословних просторија, с тим што је у обавези да за сваки простор поднесе
потпуну пријаву и уплати тражени депозит.
Током самог поступка јавног надметања, председник Комисије објављује висину почетног износа и утврђује да сваки наредни лицитациони корак не може бити мањи од 5% од претходно највише излицитираног износа.
Пријаве слати у затвореном омоту, путем поште, искључиво препорученим писмом или предајом на писарницу ЈП „Дирекција”‘ Панчево, са назнаком „ПРИЈАВА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ОГЛАСУ ОЗНАЧЕН РЕДНИМ БРОЈЕМ___НЕ ОТВАРАЈ”, име
и адресу, односно седиште лица које се пријављује на Оглас.
Рок за подношење пријава је закључно са 22. 07. 2016. године до 10 сати.
Јавно надметање ће се одржати 22. 07. 2016. године, у 11 сати, у соби бр. 108 у ЈП „Дирекција” Панчево, Змај Јовина бр.6.
Након правноснажности Решења градоначелника града Панчева, закључиће се Уговор о закупу на одређено време.
Приликом надметања обавезан је приказ личне карте учесника у поступку јавног надметања, а за пуномоћника уредно пуномоћје оверено у суду.
Приложена документација може бити у оригиналу или овереној фотокопији и не сме бити старија од шест месеци.
(Ф-1199)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 15. јул 2016.

Ујутро, 5. јула 2016. године престало је да куца срце нашег вољеног

Драгом брату, деверу и стрицу

Последњи поздрав брату

БРАНКУ ПЕЈАКОВИЋУ
Никада те нећемо заборавити.

МИРКА МИЛОШЕВИЋА
Био је частан и вредан човек, велики борац и пријатељ, чувар своје породице и омиљени деда својим унуцима.

БРАНКУ ПЕЈАКОВИЋУ
ШОНКИЈУ

Последњи поздрав од брата ВЕШЕ, ЉИЉЕ,
ТАМАРЕ и НИКОЛЕ
(76/223895)

Никада га нећемо заборавити.
Супруга МИЛИНКА, син БОБАН, снаја ДИЈАНА
и унуци ДИМИТРИЈЕ и СИМОНА
од сестре ТАЊЕ с породицом

(44/223725)

(63/223814)

Последњи поздрав

Престало је да куца велико и племенито срце
нашег вољеног брата,
стрица и девера

С тугом и жалошћу обавештавамо да је наш драги супруг и отац

Комшији

БРАНКУ
последњи поздрав од
станара зграде у Ђуре
Даничића 8
(72/223868)

БРАНКА
ПЕЈАКОВИЋА

БРАНКО ПЕЈАКОВИЋ

МИРКУ МИЛОШЕВИЋУ
1945 – 2016.

1955–2016.
Ожалошћени: СТЕФАН,
САНДРА, КАТАРИНА
и ЉУБОМИР

Последњи поздрав

(79/2239139

преминуо 12. јула 2016, у 62. години.
Сахрана ће бити обављена 14. јула 2016, у 13 сати, на Новом гробљу.
Породица ИЛИЋ

Ожалошћени: супруга СНЕЖАНА, син ИВАН, ћерка ИВАНА
и остала родбина и пријатељи

(43/223717)

7. јула 2016. преминула
је наша мајка и сестра

РАДОВАНУ
ТОДОРОВИЋУ

(77/223897)

Последњи поздрав драгом куму

Последњи поздрав великом пријатељу

Удружење пензионера
НИС Петрол-Рафиније
нафте Панчево

ЗОРИЦА
ВЕЛЕВСКИ
чика МИРКО

1959–2016.

Поносни смо што сте били део нашег живота.
У нашим мислима и срцима заувек ће бити сачувана
ваша ведрина, топлина и савети.
Породица КУРАИ

ШОНКИЈУ

(60/223801)

БРАНКУ

(4/223557)

Последњи поздрав комшији

Драга мајко и сестро,
оставила си нам најтежи задатак, а то је живети без тебе.

Успомена на тебе остаје нам заувек.
РАТКО с породицом
(83/223922)

Кумови КАЋА
и ДАРКО с децом

Неутешни: син ЗОРАН
и сестра РОСА

(71/223866)

(74/22388690

ПАНЧЕВАЦ

Последњи поздрав пријатељу и деди

телефон:
013/301-150

ЗОРА ВЕЛЕВСКИ

ДУШАНУ
СЛИЈЕПЧЕВИЋУ

ЖИКИ

од породица ПАЈТИН
и МАРИНКОВИЋ
(56/223753)

Последњи поздрав драгом супругу, оцу и деки

1959–2016.
Последњи поздрав најдражој тетки.
ЖАРЕ, МИЋА и МИЛОШ
(75/223886)

1931–2016.
Последњи поздрав оцу, деди и тасту

ЖИВКУ ЦВЕТКОВИЋУ

Почивај у миру.
Пријатељ ИВАН
с породицом

Хвала ти за све. Мирно спавај анђеле.
Ожалошћени: супруга МИРА, ћерка БИЉА
и унук МИЛОШ

(32/223674)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,
а четвртком
и петком
од 8 до 13 сати

(55/223752)

ДУШАНУ СЛИЈЕПЧЕВИЋУ
рођ. 1931 – 8. VII 2016.
Ожалошћени: ћерке ДУШИЦА и СЛАВИЦА
с породицама и многобројна родбина и пријатељи
(20/223613)

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

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
понедељком и уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15, а четвртком
и петком
од 8 до 13 сати

Петак, 15. јул 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

11. јула 2016, у 66. години после дуге и тешке болести, престало је
да куца племенито срце нашег драгог

Последњи поздрав вољеном течи

РАДИШЕ ПАВЛОВИЋА

РАДИШИ

1950–2016.
Сахрана је обављена 13. јула 2016, у 16 сати, на сеоском гробљу у
Милаковцу код Краљева.
Ожалошћени: супруга РАДМИЛА, ћерке АЛЕКСАНДРА и САЊА,
унук МАТЕЈА, унука ЈАНА, зетови САША и РАДИВОЈЕ

ПАВЛОВИЋУ
од ТАЊЕ с породицом
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С тугом и поштовањем
опраштамо се од

РАДИШЕ
ПАВЛОВИЋА
Искрено саучествујемо
у болу породице.
Комшије из зграде у
Стевана Шупљикца 151
(68/223859)

(54/223747)

(53/223746)

Прошло је шет тужних месеци откада није с нама

Последњи поздрав

ШАНДОР ПАП
1954–2016.

МИОМИР ЋУК

МИОМИР ЋУК
1943–2016.

Остајемо у дубоком болу са сећањем на дивне
тренутке које смо провели заједно.

Наш вољени супруг и отац преминуо је 11. јула,
али ће заувек бити у нашим срцима.

Брат БОЖО, снаја ОЛГИЦА, братанци
МИРОСЛАВ и ВЛАДИМИР с породицама

Супруга НАДА и син НЕДЕЉКО с породицом

(45/223726

(46/2237269

ПЕТРУ
ВЛАЈНИЋУ
ПЕКИ
од ујака МИЛАНА,
сестре БОГДАНЕ,
МЛАЂЕ и ТАЊЕ
с породицом

Шестомесечни помен даваћемо у недељу,
17. јула 2016, у 11 сати, на Католичком
гробљу, а Мису за задушнице у недељу,
31. јула 2016, у 10 сати у Католичкој цркви
у Панчеву.
Породица ПАП
(58/ф)

(78/223907)

13. јула, у 77. години
живота преминула је
наша

Последњи поздрав драгој

16. јула 2016, на војловачком гробљу даваћемо једногодишњи помен

МИОМИР ЋУК
ЈУЛИЈАНИ
ЛИШАНИН
од прија СЛАВИЦЕ

ЈУЛИЈАНА
ЛИШАНИН
Ожалошћени: син
ДРАГОСЛАВ, снаја
ГОРДАНА и унуци
ДАНИЛО и ДУШАН

Отишао си неприметно, али никада нећеш из наших
живота.
Кћерка ДРАГИЦА с породицом
(47/223726)

(81/233915)

МИОДРАГУ АДАМОВИЋУ
Дан и година прође, а туга и бол све већа.

Последњи поздрав

Пуно нам недостајеш.
Неутешни: супруга МАРИА, син ЗВЕЗДАН и унук АЛЕКСАНДАР
(50/223734)

(80/223917)

Једногодишњи помен

МИОМИР ЋУК
МИОМИРУ ЋУКУ
Последњи поздрав најмилијем брату од
сестре СТАНЕ с породицом

од сестрића НЕБОЈШЕ
с породицом

Годишњи помен

16. јула 2016. године на
Старом православном
гробљу даваћемо једногодишњи помен нашем

ДЕЈАН
КУЗМАНОВ
6. IV 1972 – 19. VII 2015.
Успомену на тебе чува
син ЈОВАН, сестра
ВЕСНА са супругом
ЗОРАНОМ и децом
ЗОРАНОМ
и ВЛАДИМИРОМ
(33/2323679)

19. јула 2015. године је
престало да куца срце

15. јула, у 11 сати, на гробљу у Долову, даваћемо четрдесетодневни помен нашој најдражој и највољенијој

(48/2237269

(84/223989)

15. јула је година како
је умро

18. јула 2016. године навршава се најтужнијих
десет година од смрти
нашег најдражег

ГОРДАНИ БОГДАНОВ
Њени најмилији
(82/4670)

РАДОМИРА
МИЛОСАВЉЕВИЋА
РАЦЕ

ИВО
КРАЈИНОВИЋ

ЉУБОМИР
БАДРИЋ

16. VII 2015 – 16. VII 2016.

Све је тужно, празно и
жалосно без тебе Мићо.

Никада те нећемо заборавити.

ЖИВАНА с децом

Породица

Његова супруга МАРА,
ћерка АНКИЦА
с породицом и син
ЗОРАН с породицом

(62/223812)

(59/223788)

(73/223870)

Сећање на драге родитеље

ЦВЕТКУ
АЛМАЖАНУ

Време пролази, а бол не
пролази. Не постоје речи да кажемо колико
нам недостајеш.

БОРКА ВОЈНОВИЋ

Твоји најмилији

1935–2016.
Прошло је тужних четрдесет дана од смрти наше драге мајке, баке и прабаке.
Заувек неутешни њени најмилији

(67/223824)

(70/2238629

Прошла је тужна година откад ниси с нама

16. јула,у 11 сати, обележићемо шестомесечни помен
нашој драгој

СУБОТИЋ

ДЕЈАНА
КУЗМАНОВА
6. IV 1972 – 19. VII 2015.
Заувек ћеш остати
у срцу супруге
ЉИЉАНЕ
(69/223861)

МОЈСИЈЕ

ЉУБИЦА

1999–2016.
2002–2016.
С љубављу син ЗОРАН, снаја СМИЉАНА и унуци
ДЕЈАН и ВЛАДИМИР
(64223827)

ЉУБОМИР БАДРИЋ
Туга се не мери временом, ни речима. Понос и сећање
на тебе је увек присутно, а љубав вечна.
Ћерка ЉИЉАНА и унуке СОЊА и СИЊА
(61223810)

ЈЕЛЕНИ ВИЛОТИЋ
Заувек у нашим срцима.
С љубављу породица
(16/223600)
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Петак, 15. јул 2016.

3
24. јула протиче двадесетпет година од
смрти

БРАНИСЛАВА
МОЛДОВАНА

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У суботу, 16. јула на гробљу у Старчеву даваћемо годишњи помен нашој вољеној

Најбољој супрузи и мајци.
Твој СТОЈАН с децом
(39/223701)

(27/223641)

Четири године без вољених родитеља

Сећање на драге

МАРИЈА

4. III 1933 – 6. VII 2012. 16. V 1939 – 20. II 2013.
Анђели сте моји на небу.
Љубав и лепа сећања на вас увек у срцу носимо.
Недостајете нам пуно.
Ћерка ЗОРИЦА и зет ДАРКО

из Старчева

ЈОЦА

рођ. Јанковић
24. II 2011 – 2016.
15. VII 1980 – 15. VII 2016.
Помињемо вас с љубављу и поштовањем.
Поносни смо на вас што сте нам родитељи. Увек ћемо вас волети и много ћете
нам недостајати.
Ваши: син ЖИВА, ћерка БОЖАНА, зет БАТА,
унучад ЛАЗА, ТАЊА, МИРОСЛАВ и БИЉА
и праунучад НЕМАЊА, МАША и МАЈА

1935–2016.
Синови МИРКО
и ДУШАН, снаје
СЛАВКА и БОСИЉКА,
унучад ИВАНА,
ДРАГАНА, ЈОВАНА
и НЕНАД, сестра МАРА
и брат ВЛАДО
с породицом
(17/223610)

У четвртак, 21. јула навршавају се две тужне године откако ниси с нама драги наш Пеђо

ПРЕДРАГ ЈОВАНКА
ЈЕВТИЋ ЈЕВТИЋ

ПРЕДРАГ
КРСТИЋ

ПРЕДРАГ КРСТИЋ

Увек ћемо вас се сећати.

Навршава се шест тужних година откако нас
је напустио наш вољени

БРАНКО
АЏАИП АЏО

ВЛАСТА с породицом

Неутешни: тата РАЛЕ, мама СНЕЖА
и брат НЕНАД

(21/223619)

(38/223)

1982–2010.

Живећеш у нашим срцима све док смо ми
живи.

(31/223667)

СЕЋАЊЕ

ДАРИНКА
КОСАНОВИЋ

(36/223699

ЕРДЕЉАН

ЈОВИЦА

20. јула навршава се четрдесет дана како није с
нама наша

МИЛУТИНОВ

МИРЈАНА

ОЛГИ СТАНКОВИЋ

дипл. инж. шумарства
Његова љубав, доброта и приврженост породици оставили су дубоког трага у нама.
Ипак, немамо чврстих обећања да ћемо се
поново видети.
Син ВЛАДИМИР с породицом

Сећање на драге родитеље

7. јула навршило се десет година од преране
смрти нашег оца и деде

18. јула навршавају се три године од смрти наше
вољене

Твоји: тата РАДОВАН,
мама РУЖИЦА, брат
ЗОРАН и деда БРАНКО
(52/223743)

Шест година није с нама наш

ЗОРИЦА
УГЉЕШИН
14. VII 2012 14. VII 2016.

СПАСОЈЕ
БУКУР
15. I 2009 – 15. VII 2016.

МАРЕ СТАНИСАВЉЕВИЋ
18. VII 2013 – 18.VII 2016.

КИШ ШАНДОРА

Вољени никад не умиру.
Ваши најмилији
(41/223714)

С љубављу и поштовањем ћерке РУЖИЦА
и ЕРЖИКА с породицама

С поштовањем и љубављу чувамо успомену на
тебе.
Твоји најмилији
(37/223696)

(34/223687)

У суботу, 16. јула 2016. године, у 10 сати, даваћемо помен поводом петнаест година откако више
није с нама наш

СЕЋАЊЕ
18. јула навршава се двадесетпет година од смрти нашег вољеног сина и брата

17. јула 2016, у 12 сати,
дајемо пола године нашој

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

БРАНКО
АЏАИП АЏО
Никада га неће
заборавити ујак
ДРАГАН, ујна ЦВЕТА,
сестра ДРАГАНА, брат
ВЛАДА с породицом и
баба МАРА

013/301-150

(66/2238329

Сећање на нашег драгог

ВЕРИ ЂОКИЋ

ДЕЈАНА БАЧВАНСКОГ
ИВАН ПЕТРОВИЋ
Вечно ћеш бити у нашим срцима и мислима.

Време као да стоји. Успомене живе и даље. Године не бришу твоје осмехе и речи. Љубав је стварно вечна.
Твоји најмилији
(40223708)

Твоја породица

1938–2016.
Сваког дана си с нама у
мислима. Нећемо те заборавити.
Породице: БРДАРСКИ,
СТОЈАНОВ и ЕРДЕЉАН

21. јула 2016. навршавају се две године откако није с
нама наш драги

IN MEMORIAM
16. јула 2016. навршиће се осам година откако није с нама наш супруг и отац

ДРАГОЉУБ МИШКОВИЋ

ЈОВАН ПАКАШКИ

ИВАН ПЕТРОВИЋ

(7/223565)

дипломирани правник
27. I 1922 – 20. VII 2003.
ЛИДИЈА и ЈОВАНКА

(51/223741)

(22/223616)

И после петнаест година
бол због твог губитка не
престаје.
РАДЕ и ВЕРИЦА

РАДИВОЈЕ РАША БЛАГОЈЕВИЋ

(29/223645)

Душо

САША ПАВЛОВИЋ

Време пролази али не ублажава тугу и сећање на тебе.
Породица
(19/223611)

Недостајеш нам.

1927–2008.

МАТИЛДА и СВЕТЛАНА
(2/223551)

2011–2016.
У непреболу СТАША, ПЕЂА, СУКИ и претужна ЦЕЦА
са својима
(18/2236119

Петак, 15. јул 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

СЕЋАЊЕ

ПОМЕН

16. јула 2016. навршава се седам година
од смрти нашег сина

РАДОВИЋ

ПЕТАР М.
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ЗОРАН П.

1999–2016.
1996–2016.
Много година је прошло, али сећања на бледе.
Туга је заувек у нашим срцима.
Породица РАДОВИЋ

ПРЕДРАГА ЈОЦИЋА
У срцу те носимо,

(15/223596)

у сузама видимо твој лик,
у сновима зовемо твоје име,
драги наш Пеђа.
Тата, мама и сестра

Прошло је четрдесет болних и најтужнијих дана

Куме, боли много и болеће још више

ЈОВИЦА ЖИВАНОВ
2013–2016.
Време пролази, туга и бол остају.
Супруга ДАНА и ћерке СНЕЖАНА и БЕБА с породицама

(8/223566)

(1/223537)

Прошло је седам година од смрти

Марко

МАРКО ИЛИЋ
5. VI 2016 – 14. VII 2016.

МАРКУ ИЛИЋУ

ПРЕДРАГА ЈОЦИЋА
Остаје туга и сећање.
Тетка ЗОРИЦА с породицом
(65/223829)

Пролази осамнаеста година – Ти никада...
Међу звездама си где одмараш своју доброту. Како толико велики стаде у ту малу
реч смрт!

Туга се не мери временом ни речима, понос и сећање на тебе је увек присутно, а
љубав остаје вечна.
Мама БИЉАНА, брат НИКОЛА, баба
ЉИЉА, деда НИКОЛА и БОБАН

Oстају ми лепе успомене и сећања на великог
човека и великог пријатеља који је оставио неизбрисив траг у мом
животу.

Твоје: МАЈА и ЕМА
(42/223715)

Твој кум МЛАДЕН
ОЖЕГОВИЋ

(12/223590)

Четрдесет дана без мога
сина

У срцу те чувамо!

(26/223640)

Нашем анђелу

ДЕЈАН
АДВИГОВ

НЕМАЊА
ДАКИЋ
1989–2016.

МАРКУ ИЛИЋУ МАКИЈУ

БОШКО ЉУБАНИЋ
Сањали смо исте снове, неке краће неке
дуже. Престао си у сред јула, баш у време
кад су руже. Био си ко пола брега, и летео
у свом скоку, сад си само зрнце снега што
се топи у мом оку.
У вечној жалости супруга БЕБА

МАРКА ИЛИЋА

МИОДРАГ МАРИНКОВИЋ
МИЋА
Знао си колико сам те волела, али никад нећеш
сазнати колико ми недостајеш.
Ја те волим и даље, само док моје срце куца.
Твоја супруга ВЕРА
(23/223628)

Недостајеш...

Нека твоја душа нађе
мир, а моја ће када будем поред тебе.

Заувек у нашим срцима.
Твоји најмилији

(9/223567)

(13/2235921)

21. јула 2016. године, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо четрдесетодневни помен

СЕЋАЊЕ

РАДИНКИ ДИВЈАК

ЂУРО
МАРИНКОВИЋ

(14/223595)

16. јула навршава се пет
година откако није с нама наш вољени

Отац ДРАГАН

(10/223568)

17. јула навршава се шест година откако није
самном мој вољени

Ми који смо те највише волели, знамо како је тешко
живети без тебе.
Мама БИЉА и брат ЦОЛЕ

Једногодишњи помен
одржаће се 16. јула, у 10
сати, на Новом гробљу.

(5/223560)

Драгом зету

МИОДРАГУ
МАРИНКОВИЋУ
МИЋИ
Увек си у нашим мислима и срцима.
Никад нећеш бити заборављен.
СТЕВА и ЗОРИЦА

1923–2016.
С љубављу коју смрт не прекида, тугом коју време неће излечити, живећеш у нашим мислима и
срцима до краја нашег живота.
Твоји: ћерка ВЕРА, син СТЕВАН, снаја ЗОРИЦА
и унук НЕНАД с породицом
(25/223628)

СЕЋАЊЕ

17. VII 2006 – 17. VII 2016.

СЛОБОДАН
КРЊАЧКИ
Заувек у нашим срцима.

Твоји најмилији

Твоји најмилији

(3/223544)

(11/223586)

IN MEMORIAM

15. јула 2016. године
одржаћемо четрдесетодневни помен на гробљу у Омољици

(24/223628)

14. јула навршава се година препуна туге и бола од
смрти нашег вољеног

МИЛОЈЕ

ВИКТОР ЛЕВЕР

ДЕСАНКА
МАРКОВИЋ

ПЕТРА МАРИНКОВИЋА

Део наше среће, део нас, отишао је са њим.
Никада га неће заборавити ћерка ЛЕЛА, супруга
МИРА и унука ДРАГАНА

16. VII 2012 – 16. VII 2016.
Увек ћемо те памтити.
ЖИКА, АЦА и ВУК

(28/2236449

(57/223775)

Н. КОСАНОВИЋ

1996–2016.
Сузе и туга за тобом заувек ће бити на нашим
лицима, твоје топле очи
вечно у нашим срцима.
Заувек ожалошћена
твоја породица

Твој МИША, ОЉА, АНА
и ИВАНА

С љубављу
и поштовањем
твоји: ИВАН,
МИЛИЦА и НАДА

(6/223561)

(35/223690)

(49/223729

МИЛИВОЈУ
НЕШКОВИЋУ

18. VII 1988 – 18. VII 2016.

ДАРКО
ФАЗЛОВСКИ
2010–2016.
Заувек са нама.
Твоји најмилији
(30/223654)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Петак, 15. јул 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА
РОЂЕНИ

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

Добили близанце – синове
30. маја: Душана и Михајла – Јелена и Зоран Јевтић.

Ован

Вага

Добили ћерку

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

6. јуна: Николију – Надица и Костика Згајба; 9. јуна: Милану – Ивана Ердељанац; 13. јуна:
Хану – Марина Николић и Миљан Радивојев; 14. јуна: Мину – Данијела Костић; 15. јуна:
Вању – Ивана Марков и Жикица Кнежевић; 16. јуна: Олгу – Милица Вукашинов Петровић
и Срђан Петровић, Теодору – Ивана Дамјанов и Александар Станојловић; 17. јуна: Милицу
– Марина Ивковић и Ненад Дивјак, Софију – Марија и Дејан Стефановски, Тијану – Ивана
и Борис Бешка, Јану – Нада Жегарац и Немања Гогош; 19. јуна: Исидору – Сунчица Станојевић и Бошко Николић, Веру – Милена и Зоран Стојановски; 20. јуна: Нађу – Андреа и
Роберто Милојевић, Викторију – Маја Трифуновић и Манујел Лотреан; 21. јуна: Јану – Сузана и Дејан Јовановић, Миу – Катарина и Владислав Цицка, Сташу – Милана и Далибор
Пешић; 22. јуна: Лену – Милица и Дејан Миловановић, Уну – Ивана и Желимир Цицка; 24.
јуна: Лену – Даниела и Срђан Стаменковић, Сару – Светлана и Марко Илић; 25. јуна: Хелену – Јасна и Стеван Прем, Доротеу – Вукосава и Немања Катић; 27. јуна: Иву – Марина
и Милош Комњеновић, Летицију – Данијела Ранисављевић Влајин и Драган Влајин, Нину –
Данијела и Александар Ћосић; 28. јуна: Машу – Хелена и Михаел Литавски, Мартину – Марина Чижикова и Мартин Чижик, Теу – Љубица Брајер и Предраг Прокић; 30. јуна: Анђелу
– Вероника и Владимир Карбунар, Петру – Драгана и Васа Јованов; 1. јула: Бориславу –
Милица Костић, Анастасију – Сања и Александар Гелевски, Машу – Маја и Дејан Агатоновић, Милицу – Марина и Мартин Пантовић; 3. јула: Ану – Наташа и Далибор Петковић; 5.
јула: Лану – Радица и Жељко Веселиновић; 17. јула: Тијану – Ивана и Борис Бешка.

Добили сина
31. маја: Павла – Маријана и Жељко Новаков; 4. јуна: Лазара – Љубица и Марко Свилар; 7. јуна: Вукашина – Милица Томановић, Јована – Мара Ферковић и Бане Неда; 12.
јуна: Новака – Гордана и Марко Ранђеловић; 14. јуна: Виктора – Сања Шајн и Борис Чакован, Лазара – Весна Станчић Чакаревић и Живко Чакаревић; 15. јуна: Алека – Дејана
Стојмиров и Никола Добрић; 17. јуна: Деспота – Соња и Милан Рвовић; 18. јуна: Веселина – Anna и Дамјан Пенић, Тадију – Сања Тошић и Борис Стојсављевић, Луку – Јована и
Јован Паунов; 20. јуна: Михајла – Валентина Бањаш и Ђорђе Јон; 22. јуна: Матију – Марта и Јан Петрик; 23. јуна: Маријуса – Бранкица Зомборац и Ненад Мартинов, Златоја –
Смиља Николић и Радивој Раду; 26. јуна: Давида – Ивана и Миша Влатковић, Марсела –
Тијана Бањаш и Душан Кира; 28. јуна: Стефана – Јелена и Дарко Станковић, 29. јуна:
Дејана – Јелена Јовески Тулић и Зоран Тулић; 1. јула: Тадију – Маја и Милош Бурић, Алексу – Марина и Мирослав Сретеновић; 5. јула: Јакшу – Теа и Младен Урошевић.

25. јуна: Александра Сабов и Мишо Глигорић, Бојана Хрћан и Дејан Стојановић, Јелена Мијатовић и Жељко Гроздановски, Јована Глигорић и Александар Крунић, Катарина Трипковић и
Саша Првулов, Ана Андрејевић и Иван Гргић; 26. јуна: Јелена Трњанац и Горан Минић, Марјана Милканд и Зоран Булован, Јелена Павловић и Иван Пемац; 30. јуна: Маја Милосављевић и
Александар Дојчиновић, Мирјана Пејчиновић и Ненад Тасић; 2. јула: Марина Ђукановић и Душан Јошић, Биљана Чојбашић и Владимир Симић, Милица Николић и Ненад Марин; 3. јула:
Данијела Кугел и Горан Вребалов, Надица Радосављев и Роберт Мехеш, Сања Шаши и Ненад
Стојановић; 7. јула: Биљана Јелача и Филип Николић, Ана Михајловић и Никола Мајсторовић.

УМРЛИ
20. јуна: Југослав Марковић (1934), Небојша Пејчев (1971); 21. јуна: Васа Илић (1945),
Борка Стојић (1956); 22. јуна: Десимир Николић (1955), Горица Петровић (1947), Миладин Грујић (1931), Владимир Попов (1934), Јанош Ђинисов (1957), Небојша Стојанов
(1977); 23. јуна: Велемир Дукић (1939); 24. јуна: Милан Петровић (1934), Зорица Јованов
(1971), Даница Амбруш (1926), Јованка Каначки (1936); 25. јуна: Дејан Лацков (1973), Косана Марковић (1933), Милен Ћурчић (1940), Божана Ћосић (1941), Мартон Биро (1929),
Лекса Пољак (1930), Ана Литавски (1951), Славко Гајић (1938), Али Мисинај (1974); 26.
јуна: Зоран Бабић (1957), Јохан Грос (1938), Тодора Ристић (1941); 27. јуна: Ева Трифу
(1930), Златко Сајков (1936), Ђуро Курјега (1933), Пејка Штркаљ (1934), Срђан Митровић
(1964); 28. јуна: Круна Тасић (1925), Олга Марковић (1935), Љубинка Петровска (1948),
Ивка Стојановић (1942), Оливија Драгичевић (1929), Душан Карањац (1949), Славко Мркоњић (1965), Младен Бокшан (1947); 29. јуна: Ливија Смољан (1939), Радомир Николић
(1934), Јонел Малајмаре (1947), Антун Лабудић (1931); 1. јула: Мирко Мојсиловић (1941),
Миодраг Илић (1939), Драгољуб Видановић (1936), Јока Аћамовић (1947), Синиша Витомиров (1958); 2. јула: Радослав Лазаров (1967), Винка Поповић (1947), Ковиљка Векецки (1937); 3. јула: Милица Вујаклија (1934), Љубица Крачунов (1936); 4. јула: Радован
Тодоровић (1936), Зуза Гуљаш (1937); 5. јула: Мирко Милошевић (1945), Лепосава Савић
(1929); 6. јула: Драгослав Тарајић (1939), Стеван Попов (1962), Катица Ковачевић (1924).

Припрема: Момир Пауновић

УЧАУРЕНА ИСПУЊАЉКА

МАГИЧНИ ЛИК 7 х 9

Упишите петословне речи кроз осенчена поља, а потом седмословне речи
кроз цео лик. У средишњој усправној
колони добићете име и презиме наше
глумице (на слици).
ВОДОРАВНО: 1. подручје којим управља кан – редитељ документарних филмова (Крсто), 2. горњи део човечјег тела
– зглоб, 3. мушко име – мађионичар из
познатог стрипа, 4. почетак трке – богиња семитског порекла, 5. место у Истри – део тела од пазуха до кука, 6.
елан, занос – нараменица, 7. део дрвета – грана која се одваја од веће
гране, 8. део кућног намештаја – стари народ са севера Европе.

Ово је прилика да се окушате као састављач укрштенице. Уместо уоби-

2
3
4
5
6
7
8

Пред вама је одличан период за посао, добијање признања за уложени
рад, али и могућност напредовања.
Неке Ваге ће променити радно место, а можда чак и град. Организујте
се најбоље што знате и не пропустите прилику да испуните свој животни
сан. Небитне мање трзавице.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Не журите. Неки већ договорени
послови ће вам једноставно исклизнути из руку у последњем
тренутку, без обзира на то колико
сте снаге уложили у све. То може
изазвати мање сукобе са сарадницима и колегама. Посебно ставите
под лупу сарадњу са странцима.

Отвара вам се могућност добре сарадње са странцима, лакшег и бржег решавања проблема, али и напредовања у каријери. Труд и рад,
у чему се нисте штедели, коначно
ће вам се исплатити. Ако вам искрсне посао или прилика за сарадњу
са странцима, не одбијајте.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Пред вама је период с много више
могућности за напредовање на пословном пољу, само усредсредите
сву своју снагу да правилно и без
нервозе одреагујете у завршном
тренутку. Нема места страху и тензији, а неки договори ће претрпети
измене у последњем тренутку.

ВЕНЧАНИ

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ

1

Ваша импулсивност у комуникацији вођена је снажном жељом да у
овом тренутку остварите неку своју
замисао, али будите опрезни да све
не оде у погрешном смеру. Пробајте да смирите своју жељу и пустите
да се све полако одвија. Незапослени ће имати могућност запослења.

У наредном периоду звезде ће вас
погурати да многе ствари промените и донесете одлуке веома битне за
будућност. Преиспитиваћете свој
досадашњи живот, своје грешке,
жеље и планове. На добром сте путу да све доведете у ред. Не одбијајте помоћ пријатеља и партнера.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Почетком седмице расту шансе
да коначно средите своју љубавно-пословну ситуацију. Искористите повољности аспеката да коначно рашчистите своје љубавне
дилеме и заврзламе. У послу је
пред вама период с много напетости, али и добрих договора.

Наступајући период ће вам донети
добре контакте и врло занимљиве
пословне понуде. Неке одлуке морате донети одмах, без одлагања. Помоћ старих сарадника, али и људи
из иностранства, прошириће ваше
пословно деловање и донеће материјалну сигурност на дужи период.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Тврдоглаво се трудите да остварите планове које сте себи зацртали. Ствари се баш и не одвијају
онако како сте хтели. Не нервирајте се, некад је боље сачекати да се
прашина слегне и ваздух рашчисти.
Незапослени ће добити прилику за
хонорарни посао.

Период с великим шансама за напредовање и завршетак заосталих
обавеза. Не одлажите оно што не
морате. Све у свему, пред вама су
повољни дани – не брзајте, контролишите нервозу и не улазите у непотребне расправе. Најбитније је да
пустите да ствари иду својим током.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Следи период погодан за проширење послова, напредовање и
учвршћивање на постојећим положајима. Колико год то изгледало једноставно, неће све проћи
без трзавица. Колико год да сте у
праву, не улазите у сукобе с надређенима да се све не изјалови.

Стари неразјашњени проблеми
поново ће бити актуелни. Будите
флексибилни и спремни на компромисе. Пред вама је много посла. Жељене финансије ће изостати, али успећете да све доведете у
ред. Велика улагања оставите за
јесен, биће повољнији период.

МИНИ-УКРШТЕНИЦА

чајених описа, дајемо по азбучном реду попис појмова од којих је са-

1

стављен овај магични штит. Ваш је задатак да те појмове правилно
уклопите у приложени лик.

БРЕСТОВАЦ, ВАСКО ПОПА, ЗАРАСТАТИ, ИСТОДОБАН,
САВО БАКИЋ, СТАПАТИ СЕ, ШТОПОВАТИ.
Сваки појам треба уписати у лик и водоравно и усправно.
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ВОДОРАВНО: 1. најмање, барем – рђаво дело, невоља, 2. старогрчки
филозоф, последњи припадник милетске школе, 3. грофовија у Енглеској – слик, срок, 4. хемијски елемент (симбол Ас), 5. инсект сличан
пчели – маторо, остарело.
УСПРАВНО: 1. област у Кини, бивша колонија Португалије, 2. додатак
уз уговор, 3. лимена или пластична посуда за течност, 4. списи, 5. Република Српска (скр.) – ауто-ознака Новог Сада, 6. врста минерала, 7.
врста гмизавца, 8. сисар из реда примата (живи на Мадагаскару), 9. на
ону страну.
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РЕШЕЊА –. Учаурена испуњаљка: Ш(канат)а, з(глава)к,
М(андра)к, А(старт)а, с(лабин)а, е(полет)а, о(грана)к, Н(орман)и. Мини-укрштеница: макар, зло, Анаксимен, Кент, рима, актинијум, оса, старо. Магични штит 7 х 9: зарастати,
Брестовац, Васко Попа, истодобан, штоповати, Саво Бакић,
стапати се.
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ГЛОГОЊЦИ ОБЕЛЕЖИЛИ СЛАВУ

КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИ ПЕТРОВДАН
Глогоњци су још једном како
доликује прославили сеоску
славу – Петровдан.
Поред свечане литургије у
цркви и ритуалног резања колача у Месној заједници, овим
поводом организован је низ
пратећих програма – од спорта до културних садржаја.
Наравно, ни овог пута није
изостао вашар, то јест шпилераји и штандови са играчкама,
као ни специјални програм у
угоститељским објектима.
Петровдан, глогоњска сеоска
слава, најављена је још у недељу, 10. јула, ревијалном фудбалском утакмицом између
првог фудбалског тима и ветерана. Истог дана, у нешто каснијим сатима, у православној
цркви приређено је вече духовне музике.
Уочи славе, у понедељак, 11.
јула, на летњој позорници Дома културе одржана су два концерта. Најпре је засвирао гудачки квартет „Интермецо”,
чији је наступ обезбедила Месна заједница. Многобројна
публика могла је да ужива у
сјајном извођењу четири даме,
које су, поред класике, на себи
својствен начин интерпретирале филмске, поп и рок нумере,
као и нумере чувених извођача, попут Стинга, „Нирване”,
„Молока”... Након тога је у организацији локалног омладинског удружења наступио Глогоњцима добро познат састав –
„Рајко и живи зид”, који је фановима разгалио душе рок хитовима из бивше Југославије.
Сам Петровдан започео је
како и доликује – литургијом у
Цркви Светог Петра и Павла.

мена прекрије Улицу Бориса
Кидрича, када би био урађен и
паркинг испред румунске православне цркве. Било је неколико, условно речено ситнијих
инвестиција, попут паркинга
испред школе, изградње екочесме, постављања струганог
асфалта преко калдрмисаних
улица, а настављена је и реконструкција водоводне мреже.
Планови новог сазива Месне
заједнице свакако ће бити везани за трајно решавање снабдевања исправном водом, чему се
искрено надамо, с обзиром на
то да је ЈКП „Водовод и канализација” расписао јавну набавку
за изградњу водоводне мреже
до северних села. Претходни
сазив се с тим проблемом
озбиљно ухватио укоштац, па је
као привремено решење постављена еко-чесма, што се показало као добар потез, јер се
многи грађани одатле снабдевају драгоценом течношћу –
навео је Јовановски.

Отац Владимир држи говор пред почетак концерта

Румунски православни хор – Банатско Ново Село
По завршетку тог свечаног чина најмлађа фолклорна секција Дома културе одиграла је
две кореографије, а Удружење
жена „Глогоњке” послужило је
препознатљиве специјалитете.
Тачно у подне уследила је
свечана седница Скупштине
Месне заједнице, када је ритуално пресечен колач. Том
приликом госте је поздравио
заменик председнице (која је
тренутно на одмору) Славко
Јовановски. Он се осврнуо на
претходни период истакавши
да је, иако је економска ситуа-

Инклузивни хор „Звуци у Јабуци” – Јабука

ција тешка, дошло време да
сва села од виших инстанци
добијају отприлике исте своте
новца, за разлику од не тако
давних дана кад су места с више становника и пореских обвезника била фаворизована у
погледу капиталних инвестиција.
– У претходном периоду добили смо новац за четири велика пројекта. Од тога смо већ реализовали два – асфалтирање
Београдске и дела Тамишке
улице у дужини од километра.
При крају су радови на изградњи капеле, а преостало је само
да црна подлога на бази биту-

Он је још додао како Месна
заједница дугорочно планира
изградњу хале, или макар балонке, као и да је, вероватно,
стратешки најважнији циљ изградња моста на Тамишу код
Скеле који би повезао Глогоњ
и Београд.
Јовановски је потом честитао на успеху ученику одлазеће генерације Александру Стаменковићу, којем је Оливер
Петковић, председник комисије за образовање, уручио
пригодан поклон у виду ручног сата.
Негде у то време ловци су на
стрељани гађали глинене голубове, а било је и узбуђења на
фудбалским теренима. Одигран је и турнир за малишане
у организацији ОФК-а „Стенли”, а у току је и Летња лига за
одрасле, у којој учествује четрнаест екипа.
Славско вече је окончано целовечерњим концертом фолкло ра. Старчевачки тамбура-

Православно глогоњско певачко друштво

Панчевачко Српско црквено певачко друштво

шки оркестар „Нео лит” свирао је традицио налне војво ђан ске нуме ре, док су фол клорне секције До ма културе из веле до бро по знате ко ре о гра фи је. Сја јан на ступ
по но во је имала со листкиња
Биљана Герасимовски, а најгромкијим аплаузом награђена је за нуме ру „Ку де си
по шла мо ри, Цвето”.
И ту није био крај узбуђењима, с обзиром на то да се музика из околних кафића чула до
дубоко у ноћ...
Ј. Филиповић

ПУНОЛЕТСТВО МОТО-КЛУБА „КОЈОТ” (2)

Ником није лепше него њима
Један од неколико најупечатљивијих градских брендова у
последње две деценије јесте
Мото-клуб „Којот”.
За то време је ово удружење,
основано 1998. године, израсло у ред водећих организација љубитеља двоточкаша, који
већ годинама својим активностима у позитивном смислу
скрећу пажњу на себе.
Поред разних племенитих и
хуманитарних акција, широј
јавности су вероватно најпрепознатљивије оне забавног карактера, као што су зимска рођенданска журка и, посебно,
летњи мото-сусрет, који се по
традицији одржава трећег викенда у јулу.
Тим поводом „Панчевац”
подсећа ко су и шта раде панчевачки „Којоти”.
„Којоти” су надалеко чувени,
поред осталог, по својим журкама – зимској и летњој.
Сва ког тре ћег ви кен да у
фе бру а ру ор га ни зу ју ро ђен дан ски „вин тер пар ти”, ко јем при су ству је им по зан тан
број при ја те ља пан че вач ких
бај ке ра ка ко из зе мље, та ко
и из ино стран ства. Ни је
пре те ра но ре ћи да тог зим ског ви кен да у Пан че во до ђе

Први мото-клуб који је, уз благослов банатског владике,
посетио Хиландар
го то во хи ља ду љу ди, од ко јих мно ги, упр кос хлад но ћи,
до пу ту ју на сво јим дво точ ка ши ма, што до вољ но ја сно
илу стру је ко ли ко љу ба ви и
по све ће но сти има у овој
при чи.
С тим у вези, гостима се мора најпре пронаћи смештај, а
потом и пристојно место, где
ће бити адекватно угошћени,
уз добар провод. Из године у
годину највећи проблем управо је проналажење простора за
организацију поменутог хепенинга, посебно откако је Светосавски дом променио власника и намену.

Без обзира на све потешкоће, „Којоти” су успели да се
прочују као гостољубиви домаћини. Тако је било и на овогодишњем обележавањем пунолетства, када је, по традицији,
уз пиво и квалитетне свирке,
била неизбежна и рођенданска
торта. А онда чланови панчевачког мото-клуба из дубине
душе хорски запевају: „Ником
није лепше нег је нам...”
Ипак, главни догађај је на
програму сваке треће јулске
седмице. Том приликом, од
петка до недеље, одиграва се
мото-викенд, један од најеминентнијих у земљи и региону,

који је статус међународног
добио 2007. године. Отада се
ова градска манифестација
налази у европском календару
мото-скупова.
Угођај је беспрекоран, будући да је место догађаја без
претеривања најлепша локација у граду – тамишки кеј.
Први шатори обично буду разапети већ у четвртак предвече, а највећи прилив гостију је
сутрадан. Исте вечери стартује званичан програм, када наступа неколико квалитетних
рок састава. За суботу је, након буђења и доручка, предви-

ђен дефиле свих мотора, када
рика „љутих” машина тектонски затресе град. С доласком
на кеј почињу бајкерске игре
без граница, које доносе много смеха и добре забаве. Дан
се завршава другом концертном вечери, а у недељу, након
доручка, камп бива затворен.
За ових осамнаест година у
Панчево је доведено преко сто
бендова из Србије, Европе и
Америке. Тих викенда, поред
гостију, и грађани Панчева могу да присуствују квалитетним
концертима. Једна од специфичности „Којота” је то што

Штанд „Којота” на Сајму аутомобила

имају свој клупски бенд – „Blues
Delivers”, који сваке године наступа како на рођенданској
прослави, тако и на мото-скуповима. Уједно је веома често присутан на сличним догађањима у земљи и иностранству.
Мото-скуп у просеку посети
око хиљаду моториста и три
хиљаде грађана, који се у бајкерском жаргону називају пешаци. Посебан акценат тих
дана ставља се на безбедност.
Целог викенда се у кампу могу видети родитељи с децом и
већ је одавно познато да не
постоји могућност за било какав инцидент.
Напослетку, није претерано
рећи да су „Којоти” допринели да се име нашег града пронесе далеко одавде, као и да су
многи гости постали стални
посетиоци и увек му се враћају. Јер – Панчево, то је кад се
вратиш...
Ј. Ф.
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СПАС ОД ВРЕЛОГ АСФАЛТА НАДОХВАТ РУКЕ

ЗА СВАКОГА ПО НЕШТО, ’ЛАДОВИНА ЗА СВАКОГА
Иако oпштина
Алибунар нема
природне водотокове,
јер њен терен заобилазе
Тамиш, Тиса, Караш
и Дунав, боравак у овом
месту и његовој
околини, на ободу
Делиблатске пешчаре,
богате шумом и
разноликом флором,
свакако је идеалан
за бег од градске вреве
и ужареног асфалта.
Посебно је занимљив Банатски
Карловац. Иако је већи од Алибунара, овај градић са око
5.000 становника ипак није општинско средиште. Већи део
катастарског подручја Банатског Карловца припада природном резервату Делиблатска
пешчара, а викенд-насеље Девојачки бунар део је овог места.
Кроз Карловац пролази међународни пут Београд–Вршац–
Темишвар, а по истој траси саобраћа и железница. Од Београда је удаљен 65, од Панчева
40, а од Вршца свега 25 километара. Дакле, идеално место
за бег у природу.
Ових дана спас од екстремно
високих
температура
углавном се налази на базену

у Али бу на ру, на ба зе ни ма на
Де во јач ком бу на ру, је зе ру
Ба нат ски би сер у Илан џи, а
посебно на најпосећенијем
купалишту – олимпијском базену крај међународног пута
Београд–Вршац у Банатском
Карловцу. Ту спас од врућине,
уз тенис и одбојку, налазе хиљаде купача из готово свих јужнобанатских места.
Бег од жеге, бар када је Банатски Карловац у питању,
може се пронаћи и у изузетно

богатим, поприлично густим
боровим шумама на обронцима Делиблатске пешчаре.
Управо тамо упутила се екипа
„Панчевца” у недељу, 10. јула.
Ловачко друштво „Јелен” из
Банатског Карловца у оквиру
месне славе Петровдан организовало је такмичење у кувању ловачког гулаша, али и у
гађању глинених голубова.
То друштво је основано
1948. године, а тренутно има
64 члана из Банатског Карлов-

ца, Београда и Панчева. Ловни
ревир „Јелена” износи око
6.000 хектара, а газдује се ниском и високом дивљачи, па се
тако у овим шумама могу срести зец, фазан, срна, јелен, дивља свиња, али и предатори попут лисице, шакала, па и вука...
– Покушавамо да водимо
рачуна о сваком детаљу. Лови
се према ловном календару,
али много више пажње обраћамо на очување флоре и фауне. Зими прихрањујемо ди-

НЕОБИЧНА ИЗВИЂАЧКА ПУСТОЛОВИНА

Кануима кроз три Мораве
Током прошле недеље изведен
је веома оригиналан и захтеван
подухват у природи под називом „Три Мораве”. Том приликом су извиђачи кроз све три
поменуте реке пловили скаутским кануима. Ова врста чамаца
једна је од најбржих без мотора;
има изузетно добре маневарске могућности и, притом, релативно малу тежину, па се у
случајевима непроходности
реке, што је неретко проблем
на највећем србијанском водотоку, лако може пренети на
следећи пловни део.
Међу учесницима из десетак одреда у Србији нашло се
и двоје Старчеваца – Данијела
Јајић и Предраг Станковић.
Према њиховим речима,
пловидба је стартовала у близини Сталаћа, места где се сусрећу све три Мораве. Следећег дана се веслало до Ћуприје,
а наредни одмор је био у Ко-

чином Селу, надомак Јагодине. Домаћини су за учеснике
припремили узбудљиво изненађење – посету аква-парку.
Потом је флота кануа пристала покрај ресторана „Моравска ноћ” у близини Свилајнца,
након чега је тамошња пољопривредно-ветеринарска шко-

ла организовала посету природњачком музеју. Пловидба
је настављена до места Трновче код Велике Плане, где је
регату, поред осталих, дочекао и председник поменуте
општине. Ипак, најиздашније
гостопримство доживљено је у
Осипаоници, с обзиром на то

да су тамошњи извиђачи приредили незабораван културнозабавни програм. Последња
деоница пловидбе била је до
места Кулич на самом ушћу
Мораве у Дунав.
Пуни утисака, извиђачи су
се ту растали, уз обећање да ће
се догодине вратити у далеко
већем броју.
Идејни творац и главни организатор ове пустоловине био је
Одред извиђача „Свети Сава”
из Београда, који је уједно
имао и највећи број учесника.
Поменути скаути из главног
града су се пре неколико година
побратимили са Старчевцима,
па су им овом приликом притекли у помоћ и позајмили један
кану (и обучили их да њиме
управљају), који је у ту сврху
обезбедило Министарство одбране Републике Србије, један
од главних покровитеља ове
манифестације.
Ј. Ф.

АПЕЛ ДРУШТВА „ЉУБИМЦИ”

Будимо племенити – напојмо животиње!
Друштво за заштиту животиња „Љубимци” апелујe на све
племените Панчевце да обезбеде довољно воде за уличне
животиње с којима делимо
град, како би преживеле у
овим врелим летњим данима.
У ту сврху је осмишљена акција под називом „Посуда више – лакше се дише”. Идеја је
да свако ко је у могућности за
почетак макар изнесе посуду с
водом испред своје куће или

локала. Та чинија може бити
направљена и од искоришћене
тетрапак амбалаже, а најбоље
би било поставити је на неком
оближњем месту, како би је
животиње лако опазиле, али
довољно скривеном да не смета пролазницима.
Будући да ће у наредних неколико дана и недеља бити
тропске врућине, треба помоћи напуштеним животињама.
Ј. Ф.

вљач, а пошто је лети у пешчари највећи проблем вода, обавезно је обезбедити места на
којима ће се дивљач напојити
– причају домаћини Предраг
Гавриловић, председник „Јелена”, и Геза Лелик, дугогодишњи први човек овог удружења, док седимо у пријатном
амбијенту испред ловачког дома у шуми, популарног назива
Стара фазанерија.
У гађању глинених голубова
најуспешнија је била екипа из
Селеуша. Друго место освојио је

тим из Владимировца, а треће
онај из Николинаца. Када је
припремање ловачког гулаша у
питању, онда треба рећи да су
тај специјалитет најбоље скували чланови екипе 10 из Алибунара. Друго место заузео је наш
суграђанин Брана Јовановић,
популарни Учитељ, а трећи су
били кулинари из Влајковца.
Банатски Карловац – шума,
базени, обронци Делиблатске
пешчаре... Идеално место за
спас од врућине.
А. Живковић

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Не купуј – удоми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац” организују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке недеље
биће представљени љубимци за бесплатно удомљавање, односно објављене њихове фотографије са основним подацима.
Нови власници ће потписивати уговор којим ће се обавезати на то да ће својим будућим љубимцима пружити адекватну негу.

Цоца
Прелепа женкица склоњена је са
улице пре око три године и, заједно са својом сестрицом, тражи нови дом.
Живи у дворишту азила и права је паметница. Тренер који је
радио с њом научио ју је да реагује на неколико команди.
Веома је добра с људима и изузетно је социјализована, али је
исто тако добар чувар. Стерилисана је и вакцинисана, а остале информације се могу добити
на број телефона 060/513-72-00.

Њушка
Овај дру же љу би ви и чу па ви,
али свеже ошишани шмекер –
ста нов ник ази ла, тра жи но ву
по ро дицу с дво риштем.
Пронађен је у веома лошем стању
у кругу велике фирме у јужној зони
и након тога почиње његова авантура кроз Србију. За то време је
променио неколико пансиона и на
крају се поново вратио у свој град.
Кастриран је и вакцинисан, а потенцијални удомитељ треба да се јави на број телефона 064/217-48-80.

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.
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ЈУНИОРСКО ПРВЕНСТВО ЕВРОПЕ У ПЛИВАЊУ

АЊА ОПЧИНИЛА СТАРИ КОНТИНЕНТ
Подстрек за
Рио де Жанеиро
Ања Цревар, без икакве дилеме тренутно најбоља српска
пливачица, још једном је задивила Европу, али и обрадовала суграђане, као и све праве поклонике спорта у нашој
земљи. На шампионату Старог
континента у Мађарској, у
конкуренцији јуниора, после
златне медаље на 400 метара
мешовито, коју је освојила првог дана надметања, феноменална пливачица Динама окитила се и бронзаним одличјем
– овог пута у трци на 200 метара, такође мешовитим стилом.
Оно што је најважније и што
Ањине навијаче, а посебно тренера Марка Спасова, може да
охрабри, јесте чињеница да нова српска пливачка хероина
обара рекорде као од шале. У
сваком надметању је све бржа...
Тако је било и у базену у мађарском граду Ходмезовашархељу. У трци на 200 метара ме-

шовитим стилом наша шеснаестогодишња суграђанка освојила је бронзано одличје, а до
трофеја је дошла тако што је
други пут у два дана поправила
свој лични, али и национални
апсолутни рекорд. Трку је завршила у времену од 2:14,41, а
пре тога је исту дистанцу испливала за два минута, четрнаест секунди и 94 стотинке.

Ања је до новог, веома вредног трофеја стигла у финишу
трке и тако још једном показала да има жеље, мотива, али и
снаге за још веће домете.
Подсећамо, у среду, 6. јула,
првог дана Европског првенства за јуниоре у Мађарској,
феноменална Ања је тријумфовала у трци на 400 метара
мешовитим стилом и тако по-

стала најбоља јуниорка на
Старом континенту. До још
једне титуле сјајна пливачица
је дошла с временом 4:41,54,
што је такође нови национални рекорд у овој дисциплини.
По доласку у Панчево Ању
је сачекало још једно лепо изненађење. Пливачки клуб Динамо, с председником Дејаном Драговићем на челу, приредио јој је леп дочек, какав и
доликује европској шампионки. Свака част!
Вредан, тежак и квалитетан
рад Ање Цревар с тренером
Марком Спасовим још једном
је донео сјајан резултат. До почетка Олимпијских игара у
Рио де Жанеиру остало је нешто мање од месец дана. Пред
нашом најмлађом олимпијком Ањом је учешће на највећој светској смотри, сан сваког
спортисте... Успех остварен у
Мађарској свакако је нови
подстрек за надметање с најбољим светским пливачицама
у Бразилу.
Срећно, Ања!

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ
ЗА МЛАДЕ АТЛЕТИЧАРЕ

СТЕФАН НАЈБРЖИ У СРБИЈИ
На новој атлетској стази у
Крушевцу прошлог викенда
је одржано Првенство Србије
за млађе категорије, на којем
су учествовали сви најбољи
пионири које наша земља
тренутно има. У веома јакој
конкуренцији Атлетски клуб
Динамо је наступио са својом изузетно талентованом
генерацијом, која је испунила очекивања – Динамо је
био међу најбољим клубовима на шампионату.
Један од најуспешнијих
атлетичара на том такмичењу био је Стефан Михајлов,
који је тријумфовао у тркама
на 60 и 100 метара и тако доказао да је најбржи спринтер
у Србији. У обе трке је за победу морао да оствари личне
рекорде, чак и европски
вредне за пионирску конкуренцију. Дистанцу од 60 метара истрчао је за седам секунди и 44 стотинке, а на
стази од сто метара имао је
време 11,41. С тим резултатима је постао и кандидат за

лако узима примат у Србији.
Они ће већ следеће године
на много већим такмичењима репрезентовати свој град
и своју земљу.
– После овог такмичења
могу рећи да најбољи панчевачки атлетичари, као што су
Зорана Барјактаровић, Тамара Полић, Анђела Тасић,
Иван Божанић и други, већ
сада имају наследнике, који
ће им убрзо постати колеге и
у репрезентацији Србије. Веома сам поносан на своје
атлетичаре, који су ове године освојили преко тридесет
медаља, при чему мислим
само на званична првенства
и купове Србије. Са свих досадашњих такмичења, у свим
узрасним категоријама, вратили смо се с трофејима. Моји атлетичари су шампиони
Србије у спринту, од пионира
до сениора. Стога сматрам да
су резултати једино мерило
вредности нечијег рада – рекао је Љупчо Цветкоски, тренер атлетичара Динама.

репрезентацију Србије која
ће учествовати на ЕЈОФ-у
следеће године.
Још један атлетичар скренуо је пажњу на себе наступом на овом такмичењу. То
је Никола Радовановић, који
је освојио сребрну медаљу у
трци на 300 метара, с личним рекордом од 38,60. Он је
у финалу трке на 100 метара
био четврти (11,58). Стефан
и Никола су изданци Динамове школе спринта, која по-

У надметању штафета на
4 x 100 метара Динамо је постао вицешампион Србије, а
тим су чинили: Стефан Михајлов, Сава Бранков, Алекса
Живанов и Никола Радовановић. У трци штафета на
4 x 300 метара наши суграђани
су такође освојили сребрно
одличје, а екипу су сачињавали: Стефан Михајлов, Урош
Јовановски, Сава Бранков и
Никола Радовановић.
Дечаци, свака част!

АКТИВНОСТИ ПЛИВАЧКОГ КЛУБА ДИНАМО

ТРОФЕЈИ САМО ИЗРАЊАЈУ
Чланови Пливачког клуба Динамо били су веома успешни у
претходних десетак дана. Учествовали су на два значајна
такмичења, а што је најважније – са сваког су се вратили
окићени вредним трофејима.
На Летњем првенству Војводине у Суботици блистале су
Вања Грујић и Наташа Праскало, које су освојиле девет
медаља.

Вања се надметала у групи
пионирки рођених 2002. и
2003. године, а тријумфовала
је на 50, 100 и 200 м леђно,
док је на 50 м делфин била
трећа. У апсолутној категорији је заузела друго место на
200 м леђно и заслужила
бронзу на дупло краћој дистанци истим стилом. Јуниорка Наташа Праскало освојила
је сребрна одличја у тркама

на 50, 200 и 400 м краул. Већ
прошлог викенда пливачи
Динама, које је предводио
тренер Живко Паранос, надметали су се на митингу у Лазаревцу, који је одржан на
отвореном базену СЦ-а „Колубара”.
Страхиња Шондић је освојио сребрне медаље на 50 и
100 м леђно, Катарина Белић
је била најбржа у тркама на

200 м мешовито и 50 м прсно,
док је на 100 м краул друга
стигла на циљ. Сребрним одличјима се окитио и Михајло
Лазаревић: у тркама на 100 м
делфин и 200 м мешовито. Зара Јовановић је заслужила
злато на 100 м краул, као и
сребрне медаље на 50 и 100 м
делфин. Ања Гвозденовић је
била трећа у трци на 100 м
леђно.

ФУДБАЛСКИ КЛУБОВИ ЗАПОЧЕЛИ ПРИПРЕМЕ

НОВА СЕЗОНА – НОВЕ АМБИЦИЈЕ
Тренутно најуспешнији фудбалски клуб у Банату, који је
прошле сезоне у својој дебитантској сезони у Српској лиги група „Војводина” освојио
седмо место, у понедељак, 11.
јула, започео је припреме за
нову првенствену трку за бодове. Прозивку првотимаца
ФК-а Железничар извршио је
шеф стручног штаба Александар Стевановић, коме ће у раду помагати и Ненад Стојчић
Жућа и тренер голмана Влада
Растовић.
На првом окупљању, после
састанка с председником клуба Зораном Наунковићем и
тренерима, на терен СЦ-а
„Младост” истрчало је 25 играча који ће се борити за дрес првотимца популарне „дизелке”.
За навијаче Железничара најважније је то да је костур прошлогодишњег тима остао на
окупу, што само потврђује да у
клубу влада одлична атмосфера. Дошло је и неколико добрих, проверених играча.

Голман Божић је прешао из
панчевачког Динама 1945, Митић и Иванишевић су дошли из
Славије из Ковачице, Јаковљевић и Целин из БСК-а из Борче,
а Дробњак из Бродарца. Агилно

руководство клуба преговара са
још неколико фудбалера, а
до краја прелазног рока има
довољно времена да се све
„коцкице” сложе. Током кратке
летње паузе било је и одлазака.
Чишић је отишао у Норвешку,
Митић у Аустрију, а Никола
Текијашки у Динамо 1945. Исписнице су добили и Цвејић,
Лазовић и Млађеновић.

Сачињен је и план играња
контролних утакмица, па ће
Железничар прву проверу
имати 20. јула у Новом Саду
против Кабела. Четири дана
касније следи гостовање у

Омољици и дуел с домаћим
тимом Младости, а потом и
мегдан с Радничким у Ковину
27. јула. Претпоследњи дан
текућег месеца резервисан је
такође за утакмицу (име ривала се чека), а 3. августа ће у
нашем граду гостовати омладинци ОФК Београда. „Генералка” ће бити одиграна 6. августа на Градском стадиону у

Панчеву, када ће се састати
Динамо 1945 и Железничар.
Такође 11. јула рад су започели и фудбалери Динама
1945, који се припремају за
такмичење у четвртом рангу –
у Банатској зони.
После краћег састанка са
играчима који су одржали
челници клуба, спортски директор Горан Радовић и шеф
стручног штаба Срђан Живојнов представили су фудбалерима циљеве за нову сезону.
Првом тренингу су присуствовали следећи играчи: Томић,
Лапић, Николајев, Недучић,
Текијашки, Ивановић, Каранфиловски, Дашић, Лукић, Паројчић, Скокна, Стојановски,
Пештерац, Арбутина, Тошић,
Теофанов, Симић, Николић,
Станојковић, Пањик, Вуковић,
Јањовић, Јевтић и Аначковић.
Пет момака који су играли
прошле сезоне нису били присутни због приватних обавеза,
али се и њихов долазак очекује
већ за неколико дана.

СВЕТСКИ КАРАТЕ КАМП ЗА МЛАДЕ

НИШТА БЕЗ ДИНАМОВАЦА...
Седморо такмичара КК-а Динамо недавно се вратило из
Умага – из деветог Светског
кампа за младе. Светска карате федерација (WKF) поверила је Хрватској организацију
овог традиционалног кампа, а
ово је трећи пут да су чланови
Динама били његови учесници. И не само такмичари, већ
је и један од четири главна

Страну припремио

Александар
Живковић

инструктора – тренера за борбе био шеф стручног штаба
Динама Предраг Стојадинов.
Поред њега, тренинге за борбе
водили су прослављени светски шампиони Агаев, Бенетело и Бровс, а за кате Вијетнамка Хонаг Нган и Валдези.

Учесници кампа били су
борци из целог света, углавном кадетски и јуниорски репрезентативци земаља из којих долазе. Динамо су у Умагу
представљали: Миња и Сања
Варсаковић, Милош Стефановић, Александар Здешић, Дар-

ко Спасковски, Никола Ивановић и Урош Петровачки.
На крају кампа одржан је и
Светски куп за кадете, јуниоре
и млађе сениоре, као и турнир
за млађе полазнике.
У изузетно јакој конкуренцији
такмичари Динама су се одлично борили, али је већина њих
поражена у првом и другом колу. Најбољи пласман је остварила јуниорка Сања Варсаковић.
Троје младих бораца Дина ма Ми љан Вар са ко вић,
Александар Здешић и Сергеј
Пантовић од 9. до 15. јула
борави у Апатину, у Летњем
кам пу пер спек тив них так мичара Војводине.

СТРЕЛИЧАРСКИ ТУРНИР У СИРИГУ

ЗЛАТНИ ПИОНИРИ

У Сиригу је прошлог викенда
одржан стреличарски турнир из календара ССС-а, на
којем су се надметали и чланови СК-а Панчево. И овог
пута наши суграђани су постигли запажене резултате.
Старији пионири Урош Јакоб и Ана Велимиров, као и
ветеран Живко Сарић, окитили су се најсјајнијим одличјима. Душан Грбић је зарадио бронзу у надметању

ветерана, Ненад Димић сребро у конкуренцији сениора,
а друго место је припало и
екипи из нашега града у гађању олимпијским стилом.
Тим су чинили Дејан Форго,
Ненад Димић и Дејан Јакоб.
Први део сезоне на отвореном биће завршен наредног
викенда турниром у Београду.
СК Панчево је тренутно на првом месту у Лиги такмичења
Стреличарског савеза Србије.

ШАХОВСКИ КУТАК
Barbecue
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сд6)
Избор Р. Радојевић
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Наградни конкурс
Увелико траје време годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био,
а неко се тек спрема за одлазак из града.
Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан
примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Трг краља Петра I бр. 11, с личним
подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs фотографију
с летовања с назнаком где је она снимљена.
Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 23.
септембра – награда је ваша.
P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Велика тајна воде

Заједно у освајање прелепих грчких обала.
Ханиоти, Халкидики.

Препорука за разоноду током лета је да, поред тога што се расхлађујете водом, погледате и неки документарац или прочитате књигу о тајнама које она у себи носи. Научници тврде да вода памти,
реагује на речи и музику и да у себи крије бројне мистерије.
Запањиће вас сва та чуда у једној капи. Ако се сетите да смо
и сами настали из воде и у великом проценту саткани од ње,
схватићете и да је овај отисак длана заправо – водени поздрав.
Чаробно!

Милош Ожеговић, Стевана Шупљикца 111/19

Заволи све људе у себи
Милоше, Елена,
честитамо!
Од првог октобарског
броја „Панчевац” ће стизати
на вашу адресу.

Држао лист говор: „Ова наша дрвена планета је језива! Колико
будала око мене! Не подносим их! Каква очајна власт! Колико
лезилебовића! Пропашћемо начисто!”
Слушао га човек, па рекао: „Смешан си! Буниш се против другог лишћа, а не видиш да сте исти. Део сте једног дрвета! Кад осуђујеш њих – осуђујеш себе. Кад их волиш – волиш себе. Што радиш
другима – радиш себи! Што очекујеш од њих – уради ти први!”
Онда је човек застао, почешао се иза ува и схватио да је открио тајну универзума.

Чаробњак са Тамиша
Мој мали одмор са мамом на Ади.
Елена Бижић,
Вељка Влаховића 6

Да ли сте икад видели сликара који ствара непроцењива дела користећи истовремено обе руке? У њима држи огромне четкице, а
магичне слике исцртава на невероватној подлози: на површини
воде! Уместо боја користи сунце, ветар и облаке. Нажалост, све
што створи, траје само трен...
Никад нисте видели таквог уметника? Па погледајте онда мало боље ову фотку!
В. Ђурђевић
Д. Кожан

µ

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?
Лука Слепчевић,
средњошколац:

Анђела Мандрино,
ученица:

Ана Дурлић Вујић,
ученица:

Тренутно похађам часове
вожње у ауто-школи, а
ускоро ћу полагати испит.
Осим тога, понекад током
дана одем на купање
на базен, а и излазим
увече у град.

Сваки дан проводим
напољу, најчешће
у Градском парку,
играјући се
с другарицом. На тај
начин се одмарам
од школе и уживам
у распусту.

Лето проводим напољу,
користим лепо топло
време. Често сам у
парку с другарицом.
Такође, понекад одем
на градски базен на
купање.
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