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У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 16. ЈУЛА 2015.

Број 4618, година CXLVII

ЕРЛАВО ЖИТИЈЕ

Варош нам изгледа накривљена једино ако се
фотографише специјалним објективом.
Нисмо ми те среће да
имамо криви торањ попут оног у Пизи, па да
живимо од туризма.
Споља нам све стоји,
да извинете, право.
А што нам је изнутра
све нахерено, то је већ
други проблем.
Искривљена нам је
читава држава, почев од
привреде, па све до
спорта.
Укриво су нам намештени прописи, извитоперен нам је морал, закривљена култура...
О политици, странкама и политичарима да и
не говоримо.
Живимо, такорећи, у
ерлавој стварности.
Зато је и опште кривинашење постало наше
нормално житије.

У ОВОМ БРОЈУ, ШТАМПАНОМ
У

12.000 ПРИМЕРАКА

Политика
Вруће, а биће још
топлије
» страна 4

Друштво
Отворено о будућности
» страна 6

Екологија/просвета
Завршене јавне
расправе
» страна 7

Хроника
Установи прети
ОБРТ НА СУЂЕЊУ ПОТПРЕДСЕДНИКУ ПАНЧЕВАЧКИХ НАПРЕДЊАКА

затварање

СИМЕУНОВИЋ НИJЕ ПРЕТИО ЖИВАНОВИЋУ!

» страна 8

У обраћању судијама
Живановић свалио
кривицу на Павла
Раданова
Раданов: Напади на мене
су покушај да ме
дискредитују
Дејан Живановић, бивши помоћник
градоначелника Панчева, изјавио je
14. јула да одустаје од даљег кривичног гоњења Дејана Симеуновића,
потпредседника Градског одбора
Српске напредне странке!
Подсећамо, Симеуновић је ухапшен 31. октобра прошле године и
провео је 22 дана у притвору, уз
образложење да је угрозио Живановићеву безбедност. Лишен је слободе
након што је Живановић против њега полицији поднео кривичну пријаву, у којој га је оптужио да му је, у
присуству више сведока, изнео претње које су биле опасне по живот. Како је прецизирао, Симеуновић му је
запретио да је „једна саобраћајна несрећа коју је имао била случајна, а
да ће следећа бити намерна”.
Међутим, на суђењу које је одржано 14. јула у Основном суду, Живановић је изнео потпуно другачију
причу. У обраћању новинарима испред зграде панчевачког суда, негирао је да је имао било какве проблеме са Симеуновићем и додао да му
потпредседник панчевачких напредњака никада није претио!
„Био сам жртва!”
– Осећам да сам био изманипулисан.
Био сам жртва и погинуо у туђој бици, послужио сам као средство у туђем обрачуну. Дејана Симеуновића
добро познајем и не могу да тврдим
да ми је икада директно претио. Одлука да поднесем кривичну пријаву

против њега није била
моја. Мене је о Симеуновићевим претњама
на мој рачун обавестила друга особа, Коста
Требјешанин из Долова. Он ме је обавестио
да је месец дана пре тога присуствовао једном
састанку у Управи
градске пијаце, где је
Симеуновић шеф. Том
приликом је чуо Симеуновића како прича телефоном с неким и рекао ми је да му се учинило да је том лицу изнео претње на мој рачун. Ноћ пре него што сам поднео
кривичну пријаву против њега, позван сам да дођем с Требјешанином у
зграду Градске управе, на састанак
који се одржао у кабинету бившег
градоначелника Павла Раданова. У
договору с Радановим одлучено је да
поднесем кривичну пријаву. По мени, повод за то била је унутарстраначка борба у Градском одбору Српске напредне странке – изјавио је
Живановић.
Пре тога, током давања изјаве
пред судијом, он је рекао и да га је
бивши градоначелник Раданов питао може ли Требјешанин да понови
то што је чуо од Симеуновића. Када
му је Живановић потврдно одговорио, Раданов је позвао њега и Требјешанина да дођу на састанак у градоначелников кабинет.
Након питања која му је поставио
судија, Живановић је рекао и да су
се Коста Требјешанин и Павле Раданов договорили да Живановић
поднесе кривичну пријаву против
Симеуновића. Живановић је додао
и да Коста Требјешанин није био запослен, због чега претпоставља да је
могуће објашњење таквог његовог

понашања обећање Павла Раданова
да ће му обезбедити посао.
У својој изјави пред судијом, Живановић је споменуо и бившег начелника панчевачке полиције Звездана Радојковића.
– Тадашњи градоначелник Павле
Раданов показивао ми је неке поруке
на свом мобилном телефону које нисам читао. Те поруке биле су упућене од стране тадашњег начелника
панчевачке полиције Звездана Радојковића и биле су у вези с Дејаном
Симеуновићем. Међутим, не знам
шта је у њима писало. Само сам видео с чијег телефона су послате – рекао је Живановић.
По завршетку суђења, Дејан Симеуновић накратко се обратио новинарима:
– Желим да кажем само то да сам
затечен поступцима бившег градоначелника Павла Раданова и немам
више никакав коментар.
Ђорђе Папулић, један од Симеуновићевих адвоката, изјавио је за „Панчевац” да није изненађен Живановићевом одлуком да одустане од даљег
кривичног гоњења Симеуновића.
Истакао је да је одмах након хапшења потпредседника панчевачких

напредњака било јасно да је оно било безразложно и неосновано. Додао
је како је очигледно да је његов брањеник био жртва политичког обрачуна унутар Српске напредне странке и политичког прогона.
– Нисам изненађен оваквим расплетом догађаја. Сматрам да ће тужилаштво утврдити ко се и зашто
поигравао с панчевачким правосуђем и да ће благовремено процесуирати све оне који су покушали да за
дневну политику жртвују човека који је био њихов политички противник – додао је Папулић.
Раданов: „Хоће да ме компромитују!”
Поводом овог случаја „Панчевац” је
затражио коментар и од Павла Раданова, доскорашњег градоначелника
Панчева. (Његова цела изјава
објављена је на сајту „Панчевца”).
Он је рекао да случај „Живановић”
говори о моралу људи који су
тренутно у врху извршне власти у
Панчеву. Додао је да ће се, ако буде
био позван у тужилаштво да сведочи
о овом случају, позиву радо одазвати.
Нагласио је како су изјаве да је он
наводно заслужан за подношење
кривичне пријаве против Дејана
Симеуновића
покушај
његове
дискредитације јер намерава да с
часним, угледним и некомпромитованим Панчевцима формира
одборничку листу и учествује на
предстојећим локалним изборима.
Према речима Раданова, лако је
сада сваљивати кривицу за све на
њега с обзиром на то да више није
градоначелник и нема никакав утиај.
Раданов је додао и да је Живановић
више пута давао исказ у полицији и тужилаштву и да је зачуђујуће то што га
је сада променио. Демантовао је и да
је Кости Требјешанину или било ком
другом лицу обећао или обезбедио
посао док је био градоначелник .
М. Глигорић

Село
Спорт, песма, игра... и
златници
» страна 11

Култура
Филм о Херострату
нашег доба
» страна 13

Лето у природи
Чамцем је
најпријатније
» страна 30

Спорт
Корак по корак до
циља
» страна 31
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Четвртак, 16. јул 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Тако је говорио
Буковски
Кад заћутим, окренем се и одем, то не значи да си ти победио, то
значи да више ниси вредан мог времена – записа Чарлс Буковски.
То је, знају поштоваоци књижевности, онај Американац што је, уз
претечу Милера, те битнике Керуака, Гинзберга и Бероуза, пре пола и кусур века упумпавао свежу крв читавој америчкој андерграунд
сцени, која по својој дефиницији представља супротност стремљењу
ка достизању (америчког) сна: реалност, секс, боемштина и голи опстанак VS ненадани успех, слава и богатство. Ову екипу сматрају за
родоначелнике хипи покрета, који је, каже историја културе, из корена променио свет аполитичне послушности и заробљености у сопственој кожи и дао нови смисао појму грађанских и људских слобода. „Придошлица” Карвер је, потом, „само” додао неке нијансе дречавих боја и Америка више никада није била иста. У такав развој догађаја, бар, желе да верују љубитељи књижевности.
Како „зен” с почетка текста можемо да преведемо на језик србијанске свакодневице? Лако!
Кад заћутим, окренем се и одем, то не значи да си ти победио, то
значи да више ниси вредан мог времена – рекоше грађани Србије
политичком естаблишменту понукани стандардом сопствених живота. И одоше. Баш у ту Америку. Или, на пример, у Норвешку. Или,
чак, у презадужену Грчку, јер је боље тамо бити конобар на црно,
него овде машински инжењер на белом хлебу.
Ко је за такву стварност крив – није нас брига! Договорите се: да
ли су нас у пропаст повукли „црвени” и „шешељевци” ратних деведесетих, исти они који су и данас на власти, или су највеће зло „жути”, у чије време је приватизован и Бог и Отац, те створена и колона тајкуна – није нас брига! Или немојте да се договорите; почните,
власници мандата и наших судбина, да нешто корисно радите. Од
кукања и поређења, како са бољим, тако и са лошијим од нас, нећемо добити ништа. Ништа.
Има ли цитирана мисао Буковског везе с Панчевом? Наравно!
Додуше, само први део те сентенце.
„Кад заћутим, окренем се и одем, то не значи да си ти победио...”,
могло би да се, на „панчевачком”, настави са „то значи да те чекам
на следећем ћошку на ком ћу ти вратити за све своје муке.” Нестварна је количина осветољубивости која избија из свих злопамтила чија је лична мисија да у овом граду буду први и неприкосновени. Баје!
Нестваран је и страх који емитују они што се дрзну да, на прву
лопту, одбрусе неком ко је, тренутно, први лик града. Баја. Такви
брзо повлаче речено, праве дилове, брину за своје дупе. Боје се.
Баје.
А када после Паје и Баје на власт дођу неки нови Раја, Гаја и Влаја, пред њих ће, они исти страшљиви ликови, с нешто дебљим биографијама у џепу јер су у међувремену обављали некакве функцијице, доћи да се поклоне. И да им понуде своје услуге.
„Људи које сви воле не мењају свет.”
„Будале претварају друге будале у идоле”.
„Они су се смејали мени зато што сам другачији. Ја сам се смејао
њима јер су сви исти.”
„Разлика између диктатуре и демократије је у томе што у демократији људи прво гласају, па тек онда извршавају наређења, а у
диктатури нико не губи време на гласање.”

IN MEMORIAM Чарлс Буковски (1920 – 1994)
Плус – бонус трек:
„У мом свету постоје два разлога за буђење – један је што ми се
више не спава, а други што хоћу да живим!”

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Медијски бувљак
као „дан де”
Последњих дана јуна за педесетак
медија у Србији пала је коначна одлука. Агенција за приватизацију објавила је јавне позиве за продају великог броја радио-телевизијских кућа, новинских фирми и агенције
„Танјуг”. Разлика у односу на Операцију Оверлорд и „дан де”, када су савезници извршили инвазију на Нормандију, биће у томе што се искрцавање нових власника у студије и редакције неће догодити у једном дану, већ ће се продужити на цео август, а можда и на септембар и октобар, како је то бог заповедио, то јест
закон актуелне српске власти.
Подсећања ради, за РТВ Панчево,
„дан де” ће бити 3. август, а за „Панчевац” 18. август. Чак и ако тих дана
ови медији не буду добили нове власнике, добиће их врло ускоро.
А као и на свакој бувљој пијаци на
којој се продаје коришћена и половна
роба, у мање или више употребљивом
стању, цене ће бити врло разнолике.
Тако на пример, јавно предузеће за
информисање Нови Кнежевац моћи
ће да се пазари за само 235 евра, колико је процењено да вреди и што представља почетну цену, док ће за новосадски „Дневник” нови власник морати да издвоји 7,3 милиона. За мање од
10.000 евра биће продато још десетак
медијских кућа диљем Србије.

Дакле, прави медијски бувљак, попут оног нашег покрај Баваништанског пута. Неко од купаца ће вероватно успети да своју нову играчку
употреби и искористи за само њему
знане потребе, а неко ће њом моћи
једино да се закити, стави је на полицу и показује пријатељима. Што би
рекли економисти, није овде у питању цена колико је реч о економској
одрживости онога што се купује, а то
се, нажалост, заборавља и то већина
губи из вида. Већина и оних који се
појављују као заинтересовани за куповину, а велика већина и оних који
о томе по кафанама само филозофски распредају.
Као и после сваке битке, на крају
ће се скупљати чауре. Губици савезника у Нормандији су били око 50
хиљада мртвих и 150-200 хиљада рањених и избачених из строја. Губици
после медијског „дана де”, то јест
оних који су избачени из строја, биће накнадно евидентирани само у
Националној служби за запошљавање. Њихов број се не зна, а процењују се на неколико хиљада. Државни
медијски генералштаб је ваљда проценио губитке. У шта нисмо сигурни.
Колатералну штету, нажалост, немогуће је проценити. Слободни медији, као један од носећих стубова демократије, биће озбиљно оштећени.
А она због тога – склона паду.
З. Сп.

Сви смо угрожени
„Инцидент који се се догодио у холу
градске куће у Ужицу, у ком је нападач ножем ранио новинара док је
узимао изјаву од саговорника, представља још један у низу примера који сведоче о угрожености запослених
у медијима док су на дужности.
Медијско удружење ’Локал прес’
наглашава да је недопустиво насиље
над новинарима, а чланови тог удружења сматрају да се морају обезбедити неопходни услови за неометан
и безбедан рад представника свих
медија. Jош једном апелујемо на државне органе да пажљиво сагледају
положај представника седме силе,
нарочито у локалним медијима, и
предузму све што је у њиховој надлежности да боље заштите новинаре од

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

физичких напада, вербалних претњи
и уцена. ’Локал прес’ очекује да ће
надлежни органи у најкраћем року
утврдити све детаље и мотиве напада
на новинара и да ће адекватно казнити починиоца”.
Ово је само део саопштења о инциденту који се догодио пре неколико
дана и подсетио да живимо у друштву у коме је све више оних који су
психички „пукли” и све мање успевају да се контролишу. То и није чудно ако се узме у обзир да се кризи,
која је почела још средином осамдесетих година прошлог века, не види
крај. Довољно је окренути црне хронике у новинама, видети да на „Фејсбуку” и другим друштвеним мрежама расте број оних који „лајкују” вести о убиствима, тешким саобраћајним несрећама и пљачкама банака и
сетити се да је након прошлогодишњег убиства петнаестогодишње Тијане Ђурић на „Фејсбуку” било оних
који су хвалили и подржавали њеног
убицу, па да се запитамо у каквом
друштву живимо.
Догађај од пре неколико дана у
Ужицу отворио је бројна питања: шта
би се догодило да је нападач новинара био наоружан и да је уместо ножа
носио пиштољ или ручну бомбу? Треба ли припадници обезбеђења детаљно да претресају све оне који улазе у
локалне и државне институције, с обзиром на то да постоје начини да, они
који желе, унесу неко оружје или
бомбу без обзира на метал-детекторе
на вратима и скенере? Ако би се увели детаљни претреси, колико би то
трајало и колико би се времена губило на то? Треба ли да затворимо очи,
гледамо своја посла и не реагујемо
ако видимо да је неко нападнут, с обзиром на то да је ужички новинар рањен док је покушавао да помогне другој особи?
Због инцидента у Ужицу посебно
би требало да се замислимо ми у
Панчеву, јер смо имали већ два
слична искуства. Почетком деведесетих година бачена је ручна бомба
која је експлодирала током једног
суђења у Вишем суду, а пре неколико
година, испред зграде Градске управе, ухапшен је наш суграђанин наоружан ловачком пушком, који је
претходно тражио да се састане с
градоначелником.
М. Г.

Зоран Т. Поповић

• Ми имамо више старлета у Влади него у „Паровима”, што је за
сваку похвалу.
• Да бисмо живели све боље и боље, на добро смо морали да заборавимо!
• На добром смо путу да завршимо лоше.
• Нас нико не може да баци на колена јер ми већ пузимо.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Обрадујте се: вратиле се роде!
На бандерама изнад наших глава, свакодневно
Снимио Зоран Компар

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

СРБИЈА СЕ САГИЊАТИ НЕЋЕ. МИ КЛЕЧИМО ДОСТОЈАНСТВЕНО,
ВИСОКО УЗГИДНУТА ЧЕЛА!
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Четвртак, 16. јул 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

ПЛИВАЧКИ КЛУБ „ТАМИШ” У ЖИЖИ ИНТЕРЕСОВАЊА

СВЕТСКЕ МЕДАЉЕ,
ПА СВЕТСКО ПРВЕНСТВО
Панчево – град
пливања
Чланови Пливачког клуба „Тамиш” из нашега града протеклих дана су у жижи инетерсовања српске, али и светске
спортске јавности. Резултати
које су Чаба Силађи и Ања Цревар постигли на великим такмичењима само су још један
доказ да Панчево полако, али
сигурно, постаје град пливања.
Златна медаља на Универзијади, бронза на Европским играма, норме за Рио де Жанеиро...
Па ко још може да се подичи
таквим резултатима?
Представници ПК-а „Тамиш” су у среду, 15, јула, у
згради Градске управе, одржали конференцију за новинаре, на којој су скренули пажњу на услове за тренирање,
али и представили овдашњој
јавности остварене резултате
и планове својих чланова Ање
Цревар и Чабе Силађија.
– Ово што су Ања и Чаба
урадили заиста је вредно сваке
пажње. Мало се говори о успесима наших пливача, а када
знамо у каквим условима тренирају, онда њихове медаље
имају још јачи сјај. Ипак, уверена сам да ће ускоро сви наши пливачи имати много боље
услове за вежбање. Управа за
капитална улагања Војводине
препознала је да Панчево обилује талентима у пливању, па
је омогућила да се наткрије

дана, у суботу, након дефилеа мотора од 17 сати и
игрица у кампу, од 21 сат
засвираће „Blues Delivers”,
официјелни бенд „MC
Coyotа”, „Trouble Heart” и
„Bijelo dugme Tribute”. Цена улаза за „пешаке” биће
200 динара по дану, док ће
за мотоциклисте бити 300
динара за оба дана.
А. Б.

Оно што су Ања и Чаба урадили заиста је вредно сваке пажње
спољашњи базен ЈКП-а „Младост”. Тако да ће наши пливачи, наши садашњи и будући
шампиони, као и сви грађани
Панчева и околине, моћи током читаве године да користе
оба базена и да тренирају у бољим условима. Још једном јавно честитам Ањи и Чаби на
фантастичним резултатима.
Они на најлепши начин представљају Панчево и ПК „Тамиш” – рекла је Нађа Хигл.
Ања Цревар је одавно скренула пажњу на себе. Бронзана
медаља коју је освојила на
Европским играма у Бакуу само је још један показатељ да
је на одличном путу.

– Ускоро ће Светско првенство у Казању за сениоре. Сам
одлазак на ово такмичење за
мене је велики успех. Надам
се да ћу поправити своја времена. Одмах после тога ме
очекује и Светско јуниорско
првенство у Сингапуру. За то
такмичење посебно се припремам и надам се добрим
резултатима – истакла је Ања.
ПК „Тамиш” ће, поред Цреварове, на Светском првенству у руском Казању представљати и Чаба Силађи.
– Мени ће то бити четврто
Светско првенство и сигурно
је да су ми сада амбиције највеће, пошто иза себе имам по-

тврђену А норму за Олимпјске
игре у Бразилу, као и златну
медаљу с Универзијаде. Пливаћу на 50 и 100 метара прсно
и очекујем најбољи пласман –
рекао је Чаба.
Силађи је истакао да су
услови на отвореном базену у
Панчеву солидни, али да се не
може одрадити најквалитетнији тренинг. Зато он, са својим тренером Себастијаном
Хиглом, у суботу, 18. јула, путује у Анталију, како би се
што боље припремио за Светско првенство у Казању, које
ће бити одржано од 24. јула
до 9. августа.
А. Живковић

требе града... Доста се говорило и о предстојећем усвајању
Стратегије спорта.
– Српској напредној странци спорт је један од највећих
приоритета. Државно министарство је већ три године посвећено управо развоју дечјег,
школског и рекреативног спорта. Медаље које наши спортисти освајају широм планете
говоре да ми јесмо земља спорта, али, истовремено, ми смо
земља у којој људи не вежбају
ни сат времена недељно. То се
мора променити. Такође, напорно радимо и на изради

Стратегије спорта. Локалне
самоуправе морају да имају
план, како би смо сазнали шта
су нам приоритети. За финансирање клубова морају да постоје критеријуми. Сада нема
категоризације, па се не зна у
ком граду је који спорт приоритет. То се мора довести у
ред. У новом закону о финансирању у спорту, који ће се наћи у скупштинској процедури
у септембру, стоји да један
клуб може добити максимално 20 процената целокупног
буџета. Тиме се спречава да
један спортски колектив до-

бије сва средстава, а да за друге нема новца – рекао је Предраг Перуничић.
Градоначелник Саша Павлов истакао је да ће град тешко моћи да финансира свих
150 панчевачких клубова.
– Улога локалне самоуправе јесте да приближи спорт
свим корисницима и што већем броју грађана, али и да се
бави улагањем у спортску инфраструктуру. Вероватно ћемо морати да издвојимо клубове носиоце – оне који остварују значајније резултате и
тиме заслужују више новца,
пошто на тај начин брендирају наш град – рекао је Павлов.
Одмах по завршетку разговора у Градској управи, панчевачки челници отишли су са
гостима у Долово и Омољицу,
где су присуствовали рукометном и фудбалском турниру.
Перуничић је малишанима
поклонио лопте. У овим местима за 26. јул заказани су
избори, када ће бити бирани
чланови Скупштина месних
заједница.
А. Ж.

ЛЕТЊА НЕСТАШИЦА ТЕЧНОСТИ КОЈА ЖИВОТ ЗНАЧИ У БОЛНИЦИ

Дајте крв, спасите живот
У претходних месец и по дана
резерве крви свих крвних група су релативно ниске, саопштили су из Службе за трансфузију Опште болнице Панчево. Како смо сазнали од др
Радмиле Раилић Ристовске,
шефа одсека базичне трансфузије те Службе, залиха има
за три до пет дана. Несташица

Мото-клуб „MC Coyote”
традиционално организује
шеснаести по реду мото-скуп на обали реке Тамиш. Као и сваке године,
манифестација ће трајати
три дана – 16, 17 и 18. јула.
У петак од 21 сат публика
ће имати прилику да чује
„Д’ Фрижидерс”, „Betty
Boop”, бенд „Гале и Најда”
и „Deliverance INC”. Другог

Играли за
Ангелу Меркел

Перуничић и Батез посетили Панчево

Тренутне залихе
довољне су за три
до пет дана

Мотори, пиво
и рокенрол

КУД „СТАНКО ПАУНОВИЋ НИС РНП”

СПОРТ У СЛУЖБИ ПОЛИТИКЕ

Српска напредна странка
озбиљно се припрема за изборе у Омољици и Долову. У
оквиру кампање, СНС је у местима надомак нашега града
организовала турнире у рукомету и фудбалу, а тим поводом у Панчеву су гостовали
Предраг Перуничић, државни
секретар за спорт, као и Владимир Батез, генерални секретар Спортског савеза Србије. Обојица су, наравно, чланови Српске напредне странке.
Некадашње спортске асове,
истакнуте репрезентативце
наше земље у рукомету и одбојци, у згради Градске управе угостили су градоначелник
Саша Павлов, његов заменик
Саша Левнајић, члан Градског већа задужен за спорт
Александар Фаркаш и директор ЈКП-а „Младост” Милан
Станишић.
Домаћини су уважене госте
упознали са стањем у панчевачком спорту, похвалили су
се сјајним резултатима пливача ПК-а „Тамиш”, сагледавали су инфраструктурне по-

ШЕСНАЕСТИ БАЈКЕРСКИ СКУП

течности која живот значи карактеристична је за летњи период због годишњих одмора.
Дефицит у снабдевању крви
присутан је у целој Србији, па
се према речима наше саговорнице, службе трансфузије
међусобно испомажу.
Како би се залихе црвене
течности подигле на виши ниво запослени у Служби за
трансфузију крви Панчево
предузели су низ мера, као
што је организовање редовних
и ванредних акција добровољ-

ног давања крви, а грађани су
позивани и телефоном.
– Одазвало се тридесетак
њих који су поправили резерве
крвних група А, Б и О негативне. Та течност је искоришћена
за лечење пацијената чији су
животи били угрожени – рекла
је Радмила Раилић Ристовска и
позвала све заинтересоване суграђане, удружења грађана и
предузећа да дају крв уколико
су у могућности.
То могу учинити у просторијама Службе за трансфузију рад-

ним даном од 7 до 15 сати и суботом од 8 до 13 сати. Информације се могу добити на телефон 013/251-1645.
Ове недеље организоване су
две акције добровољног давања
крви – у Владимировцу и у ЈКП
-у „Зеленило”, док ће у четвртак, 16. јула, течност коју живот значи дати чланови НОО
Глогоњ. Ванредну акцију заказали су за уторак, 21. јул, и чланови МЗ Котеж, која ће се одржати у њиховим просторијама
од 7.30 до 10 сати.
И. П.

КУД „Станко Пауновић НИС
РНП” наступао је у програму
организованом поводом доласка немачке канцеларке
Ангеле Меркел у Београд,
прошле среде, 8. јула. Иако
ово
културно-уметничко
друштво годинама уназад
бележи изванредне резултате у Србији и иностранству,
наступ пред најмоћнијом
женом Европе остаће упам-

ћен као један од изузетних
успеха тог фолклорног састава.
Панчевачки КУД „Станко
Пауновић”, који води Дејан
Трифуновић, том приликом
се представио играма из
околине Београда. Наступали су у оригиналним народним ношњама из прве половине 20. века.
Д. М.

ДОЛОВАЧКИ ПРОБЛЕМИ С ВОДОМ

Чесмовача ускоро
за пиће
До краја ове недеље требало
би да стигне дозвола за поновно коришћење пијаће воде у Долову. Решењем покрајинског санитарног инспектора од 3. јула у овом
месту је забрањено коришћење воде за пиће и за санитарно-хигијенске потребе
јер је утврђено да је неисправна. У решењу је наведено да је уочено присуство
колиформних и аеробних
мезофилних бактерија које
прелазе дозвољене граничне
вредности, као и стрептокока фекалног порекла.
Након тога панчевачки Завод за јавно здравље свакодневно је узимао узорке воде
са неколико различитих места у Долову, не би ли се утврдила исправност. Да би се вода поново користила требало
је да три узастопна резултата
буду задовољавајућа.
Најважније је да је на изворишту све било потпуно
исправно, али су на једном
мерном месту резултати у
неколико наврата били незадовољавајући, па је узорковање понављано. За све то
време цистерне с пијаћом
водом биле су смештене на
неколико пунктова у селу.
Да би се избегла даља агонија, спорно мерно место на
кратко је искључено с мреже
да би се извршило потпуно
испирање кућне инсталације. Након тога, резултати
који су узимани у интервалу
од петка, 10. јула, до недеље
12. јула, били су задовољавајући, па се очекује званична
реакција покрајинског инспектора и његово одобрење
за коришћење воде.
Нови вршилац дужности
директора ЈКП-a „Доловo”

Треша Радоњин изјавио је да
је предузеће предузело све
потребне мере како би се водоводна мрежа очистила и
дезинфиковала. Спровођено
је хиперхлорисање и испирање целокупне мреже. Због
врелих дана и недостатка
кише, вода је више коришћена за заливање башти,
па је притисак био слабији, а
самим тим отежано је и чишћење мреже. Проблем с
притиском делимично је решен пуштањем у погон још
једног, трећег бунара. Доло-

во је због ових проблема у
неколико наврата посетио и
градоначелник Панчева Саша Павлов, који је убеђен да
је вода и у граду и у овом месту веома квалитетна и најавио је да ће бити предузете
све мере да она остане таква.
Доловци су мирно поднели све ове дане, узимали су
воду из цистерни, а неки су
је користили и са својих чесми. Надају се да се овакве
ствари неће понављати и да
ће сви проблеми у вези с водом бити решени.
Н. Р.
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СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

ДОЛОВАЧКИ ПРЕДИЗБОРНИ ДАНИ

Изузетно достигнуће

ВРУЋЕ, А БИЋЕ ЈОШ ТОПЛИЈЕ

– Наших 25 година трајања
и рада је изузетно достигнуће, нарочито ако се у обзир
узму околности у којима је
Социјалистичка партије Србије радила. Од априла ове
године, када су у Панчеву
конституисани нови Градски одбор и остали странач-

ки органи, учествовали смо
на изборима у Омољици и
на Миси, али резултатима
нисмо задовољни јер ниједан наш кандидат није прошао у савете. Али када смо
погледали резултате, не можемо бити ни незадовољни
јер смо у Јабуци освојили
осам, а на Миси 14,5 одсто
гласова. У међувремену смо
конституисали и Форум же-

на, омладинску организацију и саветодавне стручне одборе који ће до јесени направити платформу за деловање у Панчеву – истакао је
Никола Дангубић, председник ГО СПС-а, у суботу, 10.
јула, приликом обележавања годишњице ове партије,

сумирајући резултате рада
новог руководства.
О говоркањима да би СПС
могао поново да уђе у овдашњу коалициону власт, он је
рекао да „таквих сигнала нема, сем кулоарских прича
које их прате још од конституисања”. На предстојеће изборе у Долову ова странка ће
изаћи са седам, а у Омољици
са 12 кандидата.
З. Сп.

СРПСКИ ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

Ништа без
пољочувара
Ефикасна
пољочуварска
служба која би онемогућила
да лопови оберу и покраду
сав род пре власника, допринела би борби за очување пољопривредне, повртарске и воћарске производње, као и томе да оранице
остану у поседу домаћег сељака, сматра Српски покрет
„Двери”.
– Начин на који је данас
организована пољочуварска
служба врло је неефикасан,
неделотворан и представља
узалудно трошење новца.
Општина организује тендер
за пољочуварску службу, посао добија агенција која је
условљена да запосли чланове странака на власти, који су углавном из града и
пре тога никад нису били на
њиви, а камоли да познају
сеоски атар и власнике њи-

ва. Радно време им је од 7
до 15 сати, с радом крећу од
куће, тако да је питање да
ли су и када кренули да обилазе поље. Нека села и немају пољочуваре него постоји једна екипа из Панчева
која обилази више села – каже се у саопштењу овог Покрета.
„Двери” сматрају да би
ову службу требало организовати тако да у сваком селу
постоје два пољочувара,
обавезно житеља села, из
пољопривредних породица
које познају сеоски атар,
власнике и распоред њива.
На тај начин би се, подвлачи ова странка, зарад боље
будућности сачувало и унапредило домаће повртарство и воћарство, као и производња квалитетне и здраве хране.
З. Сп.

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Реконструисан терен
на Содари
Чланови Клуба демократске омладине ДС-а су турниром у малом фудбалу, у
суботу, 11. јула, отворили
обновљен спортски терен
који се налази поред топлане у насељу Содара.
У склопу ове акције, која
је покренута још пре две године, постављена је нова
ограда, као и голови и кошеви, а терен је исцртан и пресвучен асфалтом.
Александар Царан, члан
Клуба, овом приликом је казао:
– На Међународни дан
младих Демократска омладина Панчева је 2013. године организовала фудбалску
утакмицу како би указала на
веома лоше стање терена.
Након тога, 800 житеља овог
насеља потписало је петицију коју смо проследили председнику Скупштине, градоначелнику и директору Дирекције, који нас је најбоље
разумео. Пређен је дуг пут од
две године, али вредело је,

За 15 места
у Скупштини
пријављено
47 кандидата
У изборној трци су
СНС, ЛСВ, СПС, СДС
и група грађана
„Волим Долово”
Десетак дана пред локалне
изборе за Месну заједницу
Долово захуктале су се страначке машинерије и ових дана шпартају овим местом,
представљајући своје кандидате и програме. Укупно је
пријављено 47 кандидата за
15 места, а бира их 5.512 мештана с правом гласа.
Најагилнији у овој летњој
трци су чланови СНС-а, који
су једини пријавили свих петнаст кандидата за нову Скупштину МЗ. Не крију да им је
жеља да то и остваре. У јеку
кампање, село је неколико пута посетио градоначелник Саша Павлов, нажалост, великим делом због проблема с
водом, али и с јасним решењем и обећањем за излаз из
тешке ситуације. Он је истакао да морају да се обезбеде
средства да се Доловци припоје на градски водовод, али и
да се у наредном периоду реши и проблем застареле водоводне мреже у самом селу.
Приликом градоначелникове посете, у петак, 10. јула,
с њим су били и Драган Катуца и Дејан Симеуновић, потпредседници панчевачког одбора СНС-а. Делегација је обишла и будућу пилану која ће
упослити неколико десетина

Делегација Српске напредне странке у посети будућој пилани
мештана, а ускоро треба да
стартује са радом. Катуца је
најавио неколико великих инвестиција, попут асфалтирања пута од Надела до Долова,
као и пута Долово – Банатско
Ново Село, чиме би се место
итекако отворило, али је најавио и санацију атарских путева и улица по селу, као и дечјих игралишта.
Следећи по броју кандидата
за доловачку власт су чланови
ЛСВ-а са 12 пријављених. И
њих су, у неколико наврата,
посетили саборци из Градског
одбора, а залагаће се за решавање инфраструктурних про-

блема у селу, пре свега са водом за пиће и асфалтирањем
улица, али и за ангажовање
матичара којег село тренутно
нема. Лигаши ће све то презентовати на састанку неколико дана пред саме изборе.
Освежење на доловачкој политичкој сцени је група грађана „Волим Долово”, која има
девет кандидата за нову Скупштину. Они су противници
припајања на градски водовод, јер сматрају да је доловачка вода квалитетнија и
јефтинија. СПС има шест кандидата, одржали су неколико
састанака на којима су били и

представници градског одбора, а на завршном састанку 22.
јула, где ће и представити свој
програм, очекују и долазак неког из централе странке.
Социјалдемократска странка има пет кандидата, а очекује се да ће до следећег викенда и њих посетити неко из
Градског одбора.
Права трка и промоција тек
предстоји, а видеће се по пијачним трговима, на штандовима и у поштанским сандучићима. Локални избори учинили су да ово вруће лето у
Долову буде још топлије.
Н. Радоњин

ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА

Проблеми депоније и Апотеке
Челници Либерално-демократске странке су се током
протеклих неколико дана два
пута обраћали јавности. Прво
се Предраг Патић, градски
менаџер ове странке, на конференцији за новинаре одржаној у петак, 10 јула, осврнуо
на проблем завршетка нове
панчевачке депоније, која је
започета још 1993. године.
– Локална власт је ову тему
користила само у предизборне
сврхе и као јефтино политикантство у дневној политици,
како би се сакупљали поени. А
нема никаквих препрека да се
депонија заврши током наредна два месеца. Ситуација
са имовинско-правним односима је разрешена, а решени

су и сви спорни моменти у вези са јасним криминалним делатностима које су се тамо дешавале. Тако да нема ничег

спорног што би омело наставак радова, а новац је обезбеђен од донатора. Због тога позивам ову власт да уради све
што је потребно и да депонија

половином септембра почне
да се користи – рекао је Патић.
Неколико дана касније, у
среду, 15. јула, новинарима се
обратио и Синиша Митрески,
одборник ЛДП-а, осврнувши
се на смену директорке Апотеке.
– Ако је тачно све оно што
смо чули од градоначелника и
сазнали из писања медија, да
постоје озбиљни пропусти у
пословању Апотеке, да има
основане сумње да је било
криминалних радњи, као и да
је резултат свега тога 750 милиона динара дуга које је Апотека направила, онда је прво и
основно питање за ЛДП зашто
до смене директорке није до-

шло раније и зашто се толико
чекало – рекао је Митрески.
Он је додао да ће ЛДП инсистирати на политичкој од-

говорности, јер проблеми у
раду Апотеке по последицама
могу бити слични недавним
проблемима с водом за пиће.
З. Сп.

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ

Пољопривредни фијаско

јер ће сам терен трајати много дуже.
Он је додао и да овакве
акције недостају младима,
као и да ће овај терен убудуће бити место за дружење и
бављење спортом.
На фудбалском турниру
учествовало је 16 екипа, то
јест око стотину младића, а
најбољима су сутрадан додељене и медаље.
С. П.

Најављени закон, којим би се
дозволила продаја пољопривредног земљишта странцима,
био је предмет критике Демократске странке Србије на
конференцији за новинаре
одржаној у четвртак, 9. јула.
Према речима Миладина
Шакића, председника Градског одбора, ова странка „захтева да се прекине процедура
усвајања” овог прописа, а да се
пољопривредно земљиште понуди српским пољопривредницима, и то по реалним ценама, те да им се омогући куповина уз помоћ „дугорочних
кредита с минималним каматама”. Он је притом нагласио
и да би српска Влада морала
„да се окрене грађанима Србије, а не Немцима и Арапима”.
И Предраг Шкаљак, потпредседник ГО ДСС-а, овом

приликом је указао на примере Пољске, Хрватске и Мађарске, које су чланице Европске
уније, а ипак своје оранице законима штите од продаје
странцима.

– ДСС сматра да субвенције ограничене на 20 хектара и
12.000 динара нису довољне
за наше пољопривреднике и
због тога са странцима губе
битку. Оне су код нас, нажа-

лост, биле и остале социјална
категорија, а аграрна политика практично и не постоји.
Буџет за пољопривреду у
Панчеву би такође морао да
буде већи. Пољочуварска служба јесте сјајан пројекат, али
је доживео тотални фијаско.
Зато апелујемо на све политичке странке у Панчеву да се
озбиљно позабаве проблемима пољопривредника – додала је Далиборка Бојковић
Брети, потпредседница ГО
ДСС-а.
Иначе, ова странка је одлучила да не изађе са својим
кандидатима на предстојеће
изборе у месним заједницама
у Долову и Омољици, желећи
да после недавних догађаја
унутар партије учврсти своју
организацију пред локалне и
покрајинске изборе.
З. Сп.
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ПРИМЕНА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА КОМУНАЛЦЕ

ПОГЛЕД ПРЕКО РЕКЕ

ПОБЕДА КОМПРОМИСА

Сребренички
инцидент

Права и обавезе радника
биће разрађени кроз
будуће колективне
уговоре код послодавца

Пише: Милош Васић
Посебан колективни уговор за јавна
и јавна колективна предузећа у Панчеву, након много перипетија, крајем прошлог месеца, коначно је ступио на снагу. Најпре је поступак
преговарања о том документу запео
због сукоба репрезентативних синдиката и бившег градоначелника
Павла Раданова, због неких захтева
представника радника. А када је све
договорено, почело је да закера надлежно Министарство рада, које је
одбило да региструје овај акт. Када
је напокон усвојен Посебан колективни уговор за комуналну делатност за читаву Републику, а одговарајући панчевачки документ усаглашен с њим, Министарство га је 25.
јуна регистровало и он је почео да се
примењује.
Жељко Јелкић, председник Градског одбора синдиката запослених у
стамбено-комуналној делатности
Савеза самосталних синдиката, објаснио је да ће сада сви уговори о раду панчевачких комуналаца морати
да буду усклађени с Посебним колективним уговором. То ће бити
учињено током поступка који ће
уследити када крену преговори за
склапање колективних уговора код
послодаваца.
– Закон је оставио рок од 60 дана
да завршимо преговоре с послодавцима, а очекујемо да ће то ићи брзо,
јер су посебни колективни уговори
за комуналце у Србији и Панчеву
оквир у коме ће се договорати права
и обавезе запослених и у сваком нашем предузећу појединачно. Жеља
нам је да с градоначелником Сашом
Павловим и радном групом Градске
управе договоримо да не почну одједном преговори по фирмама, него
сукцесивно, како би локални органи
власти, који су оснивач комуналних
предузећа, и потписник ових угово-

ра имали времена да прегледају сваки од тих докумената – рекао је Јелкић.
Он је додао како су Посебним колективним уговором за Град Панчево комуналци углавном успели да
сачувају нека своја права.
– Овим документом утрђена су већа давања од досадашњих за боловање, минули рад, прековремени рад,
рад на празник, слободним данима
и рад у сменама. Осим тога, њиме су
отворена врата да се у неким фирмама, кроз преговарање за колективни
уговор код послодавца, добију већа
права него досад. Највећи део поменутих повољности биће примењен
кроз програме пословања за наредну
годину, јер је питање колика је могућност предузећа и локалне самоуправе да се то одмах уради – рекао је
Јелкић.
Он је напоменуо како ће од Посебног колективног уговора корист осетити и грађани, јер не само да ће радници бити задовољнији, већ и због
тога што су тим актом директорима
дате бројне могућности да санкционишу нерад и пропусте запослених.

Први ефекти усвајања, пре свега
Посебног колективног уговора за комуналце на нивоу целе Србије, виде
се преко корекције коефицијента за
обрачун минулог рада. Градско веће
из недеље у недељу усваја измене
програма пословања појединачних
предузећа у којима се увећавају износи за то давање.
– Наши социјални партнери покушавају да исправе грешку коју је направио кабинет бившег градоначелника, када је дао упутство директорима да примењују директно Закон
о раду, без обзира на препоруке Министарства рада које су биле другачије. Због тога сада постоји дуг према радницима, чији укупни износ
ми није познат, али знам да се он у
„Грејању” и „Водоводу” креће око 1,2
милиона динара – изјавио је Јелкић.
Нагласио је како садашњи градоначелник и директори предузећа покушавају да надокнаде ту разлику, те
да постоји договор власти и синдиката да проблем буде решен без непотребних судских спорова, трошкова
и „дизања прашине” у јавности.
Д. Вукашиновић

Градско веће Панчева усвојило је у
понедељак, 13. јула, годишњи извештај о стању животне средине за
2014. годину. У том документу наведени су сви налази мерења загађења
ваздуха, воде, потом присуство алергена у ваздуху, те загађење буком.
Конкретна оцена стања екологије
није наведена у овом документу, већ
је дата уопштена напомена да негативан утицај на њега има базна хемијска индустрија, те да су градски
мониторинг загађења ваздуха, рад
инспекције и нови прописи у тој
области побољшали такво стање.
Према мерењима Завода за јавно
здравље Панчево, у ваздуху је прошле
године било највише
чађи, суспендованих
честица ПМ 10 и
амонијака, који је
чак 17 пута прекорачио
дозвољенене
концентрације
на
мерном месту Ватрогасни дом. Извори
ових полутаната су
индустријске котларнице, приватна ложишта и саобраћај.
Слични подаци добијени су и од градског мониторинга
који је, међутим, забележио
највећу
емисију прашкастих
материја током лета, из чега је закључено да је главни узрочник њихове
појаве индустрија.
Анализа површинских вода показала је како 2014. само вода на Поњавици није била за купање, док су све
друге плаже у Панчеву биле безбедне. Градски завод за заштиту здравља
из Београда утврдио је да је су на појединим местима подземне воде садржале арсен, бензол, етил-бензол,
ксилол, винил-хлорид и нитрате.

Милан Глумац из Секретаријата за
заштиту животне средине рекао је, одговарајући на нека новинарска питања,
да је, у односу на 2013, прошле године
повећан број плажа на којима је вода
била добра за купање, захваљујући измени прописа којима је уведена другачија категоризација квалитета вода.
Он је додао и да због квара појединих анализатора није било довољно
квалификованих мерења, па се испоставило да панчевачки ваздух спада
у прву категорију квалитета, уместо
у трећу, што је реално стање.
Већници су усвојили измене програма пословања АТП-а за ову годину,
а Миленко Крајновић, директор пред-

узећа, објаснио је да је разлог реализација 2,2 милиона динара добијених
ребалансом буџета. Тај новац биће потрошен на изградњу полигона за панчевачке ауто-школе, паркинга за камионе у АТП-овој ауто-бази и аутобуских стајалишта. Он је додао да ће део
новца бити употребљен за исплату минулог рада чији је износ увећан након
усвајања Градског колективног уговора у јавна и јавна комунална предузећа у Србији.
Д. В.

али код мене у кућну посету још
није дошао онај доктор... како се
зваше; да: Алцхајмер. Е, па не може баш све и одмах и то је Вучићу
стављено на знање у Сребреници.
Свеједно јесу ли то били навијачи
одавде или оданде, Интелиџенс
сервис (омиљена мета таблоида),
Ватикан или фрамасони; Аца је
отишао „голим гузом међ’ пијане
Турце”, како се каже у Баваништу
(извињавам се опет, млого се извињавам због „политичке некоректности”, за коју ме иначе заболе она мушка полна мука). То се,
једноставно, не ради и – тачка.
Наравно да није лепо госта гађати камењем, флашама и осталим
што се при руци нађе, па да га крију под кишобраном. Прави домаћини – градоначелник и мајке
Сребренице – понашали су се лепо
и како треба. Ама је неко изгубио
трпило или је баш хтео да прави
комендију. Полиција је могла да
буде много боља – ипак је то полиција Додикове државе! – али није
била. Није то велика памет, организовати заштиту гостију у ризичном окружењу, знају они како се то
ради – али нису. Ту се, наравно, јављају теоретичари завера: те ово,
те оно, уосталом, читали сте. Било
како било, Аци Вучићу учињена је
феноменална услуга са чијим последицама суочаваћемо се месецима, ако не и годинама.
Узгред: нигде нико није објавио да је Ненад Чанак добио
аплаузе и добродошлицу тих
истих људи у Поточарима. Е, то је
та разлика: знају они ко је Вучић,
али знају и ко је Чанак.

НАША АНКЕТА

СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Екологија у првом плану

Све је то због проклетог памћења.
Александар Вучић помислио је
да ће и Бошњаци све заборавити,
као што су Срби све заборавили.
Испало је да нису – ни једни, ни
други. Тешко да има „историјске
дистанце” коју тако воле наши
удворички историчари („педесет
година најмање”) која брише оно
што смо на нашој кожи искусили
– и Срби, а тек Бошњаци...
Кад неко крене у Сребреницу,
на Поточаре, требало би да се
присети „сигурне куће за Ратка
Младића” и „Булевара Ратка
Младића” и „сто Муслимана за
једног Србина”. Ако се присети,
боље да не иде. Наиме, они то
памте, као што и ми неки памтимо; штавише много прецизније,
јер је о њиховој кожи реч. Аца Вучић рекао је после тога да сумња
на неке „навијаче” да су започели
тај тужни циркус. Могу да замислим навијаче одавде, јер и они
памте горенаведене гадости, али
напали би Вучића управо зато
што их се сада одриче: „нож, жица, Сребреница” вијорило се и вијориће се још по стадионима.
Тако Аца Вучић нигде није приспео: због истих будалаштина и
гадости које је изговарао ономад
мрзе га и Бошњаци и Срби. Бошњаци из очигледних разлога; Срби зато што се тих гадости сада одриче. Тешко је народу угодити...
Проблем је у убрзавању. Ајмо,
ајде, Европа здај! Еј, па када је то
било када се васколико Србство
ужасавало над словеначком еурофоријом? Као јуче да је било. Извињавам се, млого се извињавам,

ДА ЛИ СТЕ ЗАДОВОЉНИ ПОНУДОМ КУЛТУРНИХ ДЕШАВАЊА У ПАНЧЕВУ?

Добро је, а може и боље

Д. КОРДОВАНОВИЋ

В. ПЕТРОВ

Не каже се тек такo да би култура требало да буде један од стубова сваког
друштва. У богатим срединама лако
ћемо уочити занимљиве културне садржаје. У њима се брине о свим пољима. Познати музеји чувају драгоцене
ликовне збирке, опера и балет су симболи појединих светских метропола.
Чувена позоришта и филмски фестивали промовишу уметност на најбољи
начин. Тамо где се кубури с новцем,
слика је другачија. Све зависи од људи.
Често се може чути у нашој или сличним срединама чувена опаска „Колико
пара, толико и музике”. Близина Београда често користи нама Панчевцима
кадa је реч о посети важним културним
догађајима. Али то што смо тек неколико километара удаљени од српске
престонице уме да буде и мана. Ипак,
не може се рећи да се овдашњи културни посленици не труде да удовоље суграђанима и посетиоцима нашег града.
ДРАГАН КОРДОВАНОВИЋ,
механичар:
– Бићу искрен – много радим, па
не стижем да пратим шта се све догађа. Оно што је сигурно јесте да се скоро увек може наћи нешто занимљиво
од културних садржаја у нашем граду. Имали смо скоро сада већ чувени

С. КОТУР

Ђ. КИШ

панчевачки карневал, а колико сам
упознат, добро је прошла и манифестација „Дани Вајферта”. Може се рећи да има доста тога у понуди.
ВАЊА ПЕТРОВ, љубитељ хип-хопа:
– Мислим да би филмски програм
у Културном центру могао да буде
још бољи. Уопште, чини ми се да највише недостаје програма за младе.
Волим хип-хоп музику, а сматрам да
у нашем граду има много мојих истомишљеника, па се надам да ће бити
више концерата с таквом музиком.
САША КОТУР, инструктор јоге:
– Тешко је говорити о доброј понуди када нема новца. Нажалост, дошли
смо до тога да све зависи од финансијских могућности у градовима. Сасвим
је сигурно да се одговорни у Панчеву
труде да удовоље својим суграђанима.
Има тих манифестација преко целе
године. Можда је током лета ситуација мало лошија, али то је и очекивано:
сезона позоришта се заврши, а нема
ни неких филмских хитова. Деси се
неки занимљив концерт и то је то.
ЂЕРЂ КИШ, љубитељ природе:
– Култура и спорт прослављају Србију, па мислим да заслужују бољи

Д. ЂОРЂЕВИЋ

Б. КОЗОМОРА

третман у нашој земљи. Сигурно да
понуда културних дешавања има везе
и с новцем, али треба бити и иновативан и мало другачији. Имамо ми доста лепих места где се могу одржавати разне манифестације, а често их и
има у Панчеву. Знам да овде гостују
београдска позоришта и да филмски
репертоар прати најновија збивања.
Можда треба обратити пажњу на чешћа, али мања дешавања током лета.
ДАРИЈА ЂОРЂЕВИЋ,
атлетичарка:
– Када је реч о културним збивањима, може се рећи да ми у Панчеву
каснимо. Све се прво деси у Београду
или Новом Саду, па тек са великим
закашњењем стигне и код нас. Лети
је све то још израженије. У том смислу требало би се мењати набоље.
БРАНИСЛАВ КОЗОМОРА,
радник у Градској управи:
– Задовољан сам како све то изгледа у нашем граду. Ако треба рећи
шта недостаје, онда издвајам концерте, а мислим да и Летњу позорницу нисмо у довољној мери искористили. То је штета јер мало градова у
Србији има такав простор.
Анкетирао С. Дамјанов
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ПОЗИВ НА ДИЈАЛОГ СОЦИЈАЛНИХ ПАРТНЕРА

УТВАШИ СПРЕМИЛИ ПИТАЊА ЗА ДРЖАВУ

Обновити разговоре

ОТВОРЕНО О БУДУЋНОСТИ

На дневном реду
права радника
и судбина
панчевачких
предузећа
Савез самосталних синдиката Панчева упутио је у уторак, 14. јула, позив за разговор градоначелнику Павлову
о неколико тема. Једна од
њих је примена Посебног колективног уговора за панчевачке комуналце, односно
договор о почетку и динамици преговарања о колективним уговорима за појединачна предузећа из ове области.
Остале се тичу реактивирања социјалног дијалога на
локалном нивоу и анализе
тренутног стања и актуелних
проблема у панчевачким
предузећима која су у поступку приватизације.
Миланко Бодирога, председник градског ССС-а, објаснио је да синдикалисти желе да с новим градским челницима договоре обнављање

редовних састанака с градоначелником и његовим сарадницима о свим питањима
битним за запослене у Градској управи и предузећима
чији је оснивач локална самоуправа. Подсетио је да је
та пракса нарушена када је
претходни градоначелник
прекинуо преговоре о поменутом колективном уговору.
Бодирога намерава и да
синдикалисти на састанку с
челницима локалне власти
размене информације о великим панчевачким фирмама
које чека мање-више неизвесна будућност због приватизације. У њих је убројао „Утву
авио-индустрију”, „Азотару”,
„Петрохемију” и Индустрију
стакла Панчево. Додао је како ће бити размотрени потреба и могућност да градска
власт и синдикати заједнички контактирају са Агенцијом
за приватизацију, како би с
њеним челницима разговарали о плановима државе за ова
предузећа.
Д. В.

МОДНА РЕВИЈА

Нова колекција
Модни креатор из Панчева
Даниел Катона одржаће прву самосталну ревију у недељу, 19. јула, у 20 сати, у Тржном центру „Трубач”. Млади аутор представиће нову
колекцију под називом „Elegant Survivor”. Гости ревије
биће Мариа Леонти и Феру
Косо, модни дизајнери, Бобан Весић, који ће представити своје реалистичне портрете рађене техником графитне оловке, и Наташа Ђу-

кић, познатија као Уна Накит. Током целе вечери музику ће пуштати ди-џеј Филип. У склопу догађаја биће
организована јавна хуманитарна аукција.
Даниел Катона рођен је
1989. године. На модну сцену први пут је закорачио као
манекен 2012, а почетком
ове године почео је да се бави дизајном и основао свој
модни бренд под називом
КД.
З. Ст.

МАРКО МИЋИЋ, ИРСКИ ПЛЕСАЧ

Освојене многобројне
награде у Минхену
Наш суграђанин Марко
Мићић недавно се вратио из
Немачке, где је учествовао
на Европском такмичењу у
ирском плесу и освојио многе вредне награде.
Такмичење је одржано 27.
и 28. јуна у Минхену, а на
њему је учествовало више од
триста соло плесача. Ове године Европљанима су се
придружили и играчи из
САД. Били су подељени по
старосним категоријама, односно по нивоима. Стручни
жири су чинили професионални плесачи Bertie Roddy,
Damien O’Kane и Carole
Scanlon.
– Освојио сам четири прве
награде и исто толико других награда такмичећи се у
почетном и напредном нивоу. Све је прошло нестварно брзо и било је одлично
организовано. Веома сам задовољан постигнутим резултатима – рекао је Мићић.
Освајање ових златних и
сребрних медаља омогућава
му надметање на шампионату ирског плеса, који ће
бити одржан средином октобра у Бечу.
Марко се овим плесом бави од 2002. године, када је и
основао своју групу под називом „Келтик ритам”. Члан

Синдикат „Утве
авио-нидустрије”
тражи од Агенције за
приватизацију да
изложи планове
Експресан одговор
из Шубариног
кабинета на захтев
за састанак
Представници Синдиката „Утве
авио-индустрије” добили су
прилику да у понедељак, 20. јула, Љубомиру Шубари, директору Агенције за приватизацију,
поставе нека питања која се тичу будућности ове фабрике и
запослених. Захтев за састанак
послат је крајем прошле недеље, а већ првог радног дана ове
седмице из Шубариног кабинета стигао је позив. Слободан Костић, председник Синдиката
овог панчевачког предузећа, рекао је да је пријатно изненађен
брзом реакцијом челног човека
Агенције, те да од разговора
очекује да радници сазнају шта
се дешава с фабриком авиона, а
нарочито због чега им је Министарство привреде препоручило
да оду у стечај кад не постоји
потреба за тим.

Хоће ли стечај „Утве” приземљити прву „сову”?
нас стратешки партнер преузме. „Југоимпорт” СДПР послао је прошлог августа писмо
о намерама да преузме „Утву”.
Након тога смо се у Агенцији
договорили шта да се ради у
вези с тим, и од онда се ништа
није десило. Уместо тога, у
мају ове године, из Министар-

„СОВА”
Нови школски четворосед назван „Сова”, на коме инжењери и мајстори „Утве” увелико раде, представљен је на недавно одржаном Међународном сајму наоружања и опреме
„Партнер 2015.” у Београду. Костић каже да је авион изазвао велико интересовање купаца иако је тек у фази макете. Додао је да је авион конкурентан у својој класи јер је
јефтинији од других, а има савремену летачку опрему и
луксузан ентеријер.
Поред кожних седишта и сличних детаља, биће уграђивана модерна опрема, која је боља него у „Ласти”, па је „Сова” привукла различите купце, међу којима је и Војска Србије. На неке замерке које су се чуле – да нови модел
„Утвине” летелице личи на неке раније – Костић је одговорио како ни чувена „Цесна” годинама не мења дизајн својих авиона, већ их технички модернизује.
– Питаћемо због чега упркос уредној документацији
коју имамо Агенција није
окончала поступак реструктурирања и због чега годину дана безуспешно очекујемо да

ства привреде препоручено
нам је да отворимо поступак
стечаја, како бисмо се заштитили од поверилаца док нас
неко не купи. Ми радимо нормално и чак смо успели да

преполовимо дуг од 120 милиона динара. Из Агенције
стижу притисци да одемо у
стечај, али је наш директор
одговорио како то неће урадити јер нема разлога. Запослени су постали забринути јер не
знамо шта стоји иза тих инсистирања на стечају и тражићемо да нам у Агенцији отворено кажу о чему се ради – објаснио је Костић.
Он је додао да радници очекују одговор на многа питања
која их муче, а најкрупније је
стечај. Костић је рекао како нико нема ништа против тог поступка уколико ће он значити да
ће неко преузети фабрику и да
ће она наставити с радом, али
да то треба јасно да се каже. Нагласио је како и у том случају
треба разјаснити да ли ће се
радници, који онда неминовно
морају бити упућени на биро,
вратити на посао, колико њих и
да ли ће им након тога права бити умањена.
Председник
Синдиката
„Утве” ће нарочито инсистирати
да Шубара каже да ли ће „Југоимпорт”, преко кога панчевачка
авио-индустрија послује већ седам година, постати стратешки
партнер фабрике. Костић намерава да са Агенцијом разјасни и
због чега није дозволила продају непотребне имовине „Утве”.

Имамо 17 хектара старог аеродрома на Стрелишту, те зграде бившег ЕРЦ-а у старој
„Утви” и амбуланте на Јабучком путу. Продајом те имовине
не само да бисмо отплатили дугове од око 60 милиона динара,
већ бисмо могли да поправимо
фабрику и купимо нове машине неопходне за подизање технолошког нивоа производње –
нагласио је Костић.
Он је оценио како збуњује
најава стечаја с обзиром на то
што је „Југоимпорт” претходних година уложио велики новац у фабрику авиона. У то спада и програм производње новог школског авиона „Сова” на
чијем развоју ће се тек радити.
Костић је навео да постоје још
неки крупни планови СДПР-а,
а поменуо је и пословну сарадњу „Утве” с „Мубадалом” из
Уједињених Арапских Емирата. Панчевачка фирма завршава неке пројекте за италијански „Пјађо”, који је у власништву арапске корпорације, а у
најави су и нови послови.
Саговорник „Панчевца” рекао је како су све то сигнали
да би фабрика требало да настави с радом, али је поновио
очекивање да се радницима
јасно каже шта држава планира с предузећем.
Д. Вукашиновић

САОПШТЕЊЕ ПОКРЕТА СОЦИЈАЛИСТА

Треће дете и будућност државе
„Покрет социјалиста подржава предлог будућег Грађанског законика, на основу
којег ће мајке с троје деце
имати право на месечну надокнаду до пунолетства трећег детета, а висина суме из
демографског фонда зависиће од могућности буџета Републике Србијe”, каже се у

саопштењу Градског одбора
ове странке.
На овај начин, подвлачи
Покрет социјалиста, држава се
законом обавезује да подстиче
рађање. Право на поменуту
надокнаду, поред мајки које су
у браку, имале би и оне које су
родиле треће дете, без обзира
на то да ли су деца из једног

или више бракова и да ли су
брачна или ванбрачна, а разматра се и могућност да ово
право буде признато и самохраним очевима с троје деце.
„Сматрамо да ће ово бити велики помак у демографској и
свакој другој политици, те да
породицу као основу сваког
друшва треба развијати, негова-

ти и подржавати”, закључује
ова странка и подсећа на то да у
нашој земљи на једну жену долази 1,36 деце, док би „за просту репродукцију нације” било
неопходно да тај број буде 2,14.
Због тога никога не би требало да чуди податак да у Србији
сваке године „нестане” један
град од 35.000 становника.

МИЛАН ВИТАС, УГОСТИТЕЉ ИЗ ПАНЧЕВА, НАГРАЂЕН ПУТОВАЊЕМ У ЛОНДОН
је и професионалне трупе
„Ceol Chiarrai Productions
Ltd.” из Ирске, с којом је одлазио на турнеје по Немачкој, Аустрији, Швајцарској,
Америци, Јужноафричкој
Републици, Уједињенима
Емиратима и Русији, а учествовао је и у представама
„Dance of Desire” и „The Spirit of Ireland”.
С. П.

www.pancevac-online.rs

Труд се исплатио
Колико год били сумњичави
када је реч о наградним играма у Србији, постоје људи који
могу потврдити да се исплати
бити упоран. Један од таквих
је и Милан Витас, власник ресторана „Кордун” у нашем
граду.
Популарни Микша је пре
извесног времена добио понуду „Апатинске пиваре” да учествује у акцији продаје белгијског пива „стела артоа”. Реч је
о познатом бренду, који је
требало још више приближити тржишту. Он је у предвиђеном року продао осамдесет
бурића и тако пре конкурената у овом делу Србије испунио
очекивања. То је у целој нашој

земљи још само шесторици
угоститеља пошло за руком.
Била је тајна шта је награда за
најуспешније продавце пива,
али су одговорни из познате
српске пиваре најуспешније
изненадили путовањем у Лондон и присуством Вимблдону,
најпрестижнијем светском тениском турниру.
Прошлог викенда Витас је
са осталим награђенима боравио у британској престоници,
а кући се вратио пун утисака.
– Заиста је све било феноменално. Одсели смо у елитном
хотелу у центру града, где само преноћиште с доручком
кошта више од 250 евра. Лондон је прелеп, а ми смо све

време боравка тамо били активни. Обишли смо многе знаменитости, али свакако да је
одлазак на Вимблдон био нешто посебно. Цео један дан
провели смо на велелепном
комплексу. Гледали смо Јелену Јанковић, Виктора Троицког и Ненада Зимоњића, а чак
смо мало „закачили” и меч чувеног Федерера – преноси утиске наш саговорник.
Сазнали смо да је много тога видео и кад је реч о угоститељству. Витас је нагласио да
је ово добра школа за све који
се баве тим послом. Исплати
се радити, бити упоран и веровати у себе. Зато ни резултат
није изостао.
С. Д.
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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

ЗАВРШЕНЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ
Грађани, удружења и
локалне самоуправе
знају шта хоће
Држава предложила
оснивање зеленог
фонда
Војвођани желе део
еко-колача
Последњих недеља широм
Србије одржане су јавне расправе за сва три нацрта закона: о измени и допуни Закона
о заштити животне средине, о
измени и допуни Закона о заштити природе и о измени и
допуни Закона о управљању
отпадом. Службеници министарства представили су нацрте и дали основна тумачења
предвиђених законских решења у Нишу, Новом Саду и на
седници Сталне конференције градова и општинa одржаној у Београду. Вођене су дискусије током којих су грађани, удружења и локалне самоуправе изнели своје сугестије
и примедбе. На један број је
већ одговорено током јавне
расправе, а сви предлагачи су
до понедељка, 13. јула, могли
да у писменој форми доставе
Министарству пољопривреде
и заштити животне средине
своје предлоге.
Након Извештаја с јавне
расправе, у складу с Пословником Владе, извршиће се
усклађивање текста свих нацрта закона у складу са прихваћеним примедбама, а потом ће нацрти бити упућени
на мишљење надлежним министарствима и другим органима.
Зелени фонд
Изменом и допуном закона о
заштити животне средине
предвиђено је оснивање зеленог фонда, односно инструмента Владе Републике Србије за финансирање пројеката
заштите животне средине.
Његова улога биће да на финансијски и институционално одржив начин омогући
финансирање пројеката за-

штите животне средине ради
достизања обавезних стандарда заштите животне средине у складу с правним тековинама ЕУ. Предложено је
да се у „зелени фонд” слива
новац по принципу „загађивач плаћа” и да се њиме кофинансирају значајни инфраструктурни пројекти, у
првом реду они који се одно-

јински секретар за заштиту
животне средине и одрживи
развој др Слободан Пузовић,
који је нагласио да је ресорни
Покрајински секретаријат у
начелу сагласан с бројним
предлозима измена и допуна
ових закона, међутим предлаже и да се убаце важне допуне
у оне сегменте закона који су
битни за надлежности АП

џетски фонд из ког ће се суфинансирати активности везане за област животне средине, управљање отпадом, мониторинг, заштићена природа
добра, потом за одрживо коришћење природних ресурса
и за повећање заштитних зелених појасева, чиме ће се
конкретно допринети унапређењу стања животне средине у

ЕДУКАТИВНИ КАМП

Остварење сна

Дискусије доприносе доношењу бољих закона
се на управљање отпадом и
отпадним водама.
Покрајински органи нису
баш одушевљени предложеним, када је реч о убирању пара од загађивача и о надлежностима. По ко зна који пут
држава намерава да поново
централизује управљање новцем прикупљеним на територији АП Војводине и који мора бити употребљен за унапређивање и заштиту животног простора. У вези са тим,
прошле недеље у Покрајинском заводу за заштиту природе одржана је јавна расправа о нацртима закона о изменама и допунама закона. Скупу је присуствовао и покра-

Војводине и за унапређење
стања животне средине у Покрајини.
Хоћу свој део!
У области измена и допуна Закона о заштити животне средине суштинска примедба и
сугестија јесте да се допуни
члан који се односи на таксе и
накнаде у области животне
средине, односно да се и Покрајина појави као субјекат
убирања дела прихода од такси и накнада на територији
АП Војводине. Предложено да
то буде 30 процената од свих
прикупљених такси и накнада
на територији покрајине, те да
новац иде у Покрајински бу-

Војводини. Тренутно се по закону не убирају никаква средства од такси.
Што се тиче измена и допуна
Закона о управљању отпадом,
покрајински органи сматрају
да је важно да се пронађе механизам како да се закон имплементира у пракси и истичу да
нешто није у реду када имамо
Закон и Стратегију управљања
отпадом, а на терену је стање
исто као пре, док је у неким
сегментима чак и горе.
Ову јавну расправу организовало је Министарство пољопривреде и заштите животне
у сарадњи с Покрајинским заводом за заштиту животне
средине.
З. Станижан

У Идвору се одржава 5. Научно-едукативни камп „Михајло Идворски Пупин” на
коме учествују најталентованији млади физичари и математичари Војводине. Десет дана у Идвору, родном
месту Михајла Пупина, боравиће најбољи ђаци. Реч је
о манифестацији која, бар
накратко, треба да допринесе остваривању сна великог
српског научника – да Идвор
постане центар знања.
Деветнаест најталентованијих ученика, чије су основе
интересовања математика и
природне науке, стицаће знања из програмирања, а у томе
ће им помоћи гостујући предавачи, факултетски професори и стручњаци у тој области. Иако је летњи распуст и
време одмора, учесници кампа истичу да им додатно уче-

ње неће представљати проблем. Очекују да ће савладати неке од програмских језика, који ће им користити у
даљем образовању.
Научно-едукативни камп у
Идвору одржава се пети пут, у
организацији Регионалног
центра за таленте из Панчева.
Камп је бесплатан и функционише по позиву, што је награда деци за постигнућа која
су имала у претходним годинама. Од њих 19, 17 их је учествовало на државним такмичењима. Према речима Драгољуба Цуцића из Регионалног центра за таленте „Михајло Пупин”, програмом је
предвиђено да ђаци на предавањима и у учењу проведу око
осам сати, а слободно време
биће испуњено добром свирком, квизовима и другим занимацијама.
З. Ст.

НИС НАГРАЂУЈЕ

50 литара горива

ВЕЛИКИ УСПЕХ НАШЕГ СУГРАЂАНА НА 46. МЕЂУНАРОДНОЈ ОЛИМПИЈАДИ ФИЗИЧАРА

Жељко Арсић трећи у Мумбају
Елитно такмичење у Индији,
одржано од 5. до 12. јула,
остаће упамћено по великом
успеху једног средњошколца
из Панчева. Жељко Арсић,
будући студент физике на
Природно-математичком факултету у Београду и доскорашњи ђак ЕТШ „Никола Тесла”, освојио је бронзану медаљу.
Овај рођени Плочичанин
био је део петочлане српске
екипе, која се надметала с
најбољим младим физичарима из целог света. Више од
400 сјајних, слободно се може рећи – научника борило
се за одличја, а међу најуспешнијима нашао се и наш суграђанин. Жељко је до победничког постоља стигао

СЈАЈНИ ОГЊЕН ТОШИЋ
На међународној математичкој олимпијади на Тајланду,
одржаној од 4. до 16. јула, репрезентација Србије направила је одличан резултат. Наши млади научници освојили су
четири медаље.
Нашем суграђанину, Огњену Тошићу, ученику Математичке гимназије из Београда, припало је бронзано одличје.
Алекса Константинов освојио је злато, Анђела Шарковић
медаљу сребрног сјаја, док је Иван Дамјановић био трећи
на Тајланду. На најзначајнијој светској смотри у овој области за узраст средњошколаца надметале су се 104 земље.
Честитку младим математичарима поводом великог успеха упутио је премијер Србије Александар Вучић.

захваљујући свом знању и
умешности. Овај даровити
физичар радио је експериментални део, а затим и теоријске задатке. У никад јачој
конкуренцији успео је да
оствари изузетан успех. Још
двоје такмичара из наше земље је стигло до одличја, док
је остатак екипе пригрлио
похвале, које су тек нешто
нижег нивоа од највиших домета.
– Ово је сјајан резултат екипе, а сви чланови наше делегације заслужују речи хвале
за приказано знање на најве-

ћој светској смотри из области физике. Жељко је био одличан. Веома јака конкуренција га није омела у томе да
покаже колико вреди и у планетарним оквирима. Он је већ
сада изузетан млади научник,
а ја му предвиђам више него
бриљантну будућност – нагласила је Јелена Марковић, наставница физике у ЕТШ „Никола Тесла”, Жељков ментор
и чланица наше делегације у
Мумбају.
Иначе, највише успеха на
такмичењу имали су физичари из Јужне Кореје и Русије,
који су освојили по пет златних медаља.
Како смо сазнали, одмах
по повратку с далеког пута јунак ове приче је уписао факултет. Иако се двоумио између ЕТФ-а и Физичког факултета, определио се за овај
други, јер је већ доказао колико вреди у овој области, и
то у светским оквирима.
Седам дана проведених у
Индији су за незаборав, као
што је и постигнут успех младог Жељка Арсића. Треба
подсетити да је двоје наших
суграђана пут Мумбаја отишло уз подршку Покрајинског секретаријата за спорт и
омладину, на чијем је челу
Мариника Тепић.
С. Д.

На бензинским станицама
„НИС Петрола” почeла је
традиционална наградна
акција за потрошаче под називом „Мој ауто воли NISOTEC”, која траје до 28. јула.
Сваки купац NISOTEC производа на поклон добија налепницу коју треба да залепи на свој аутомобил и тако
стиче право да постане потенцијални добитник НИС
картице за гориво у вредности од 50 литара најскупљег
горива.
Вредан ваучер биће уручен власнику возила који

први стигне на бензинску
станицу, а она ће бити откривена преко радија или
интернета. Детаљан механизам ове погодности и листа радио-станица доступни
су на сајту: www.nisotec.eu.
Широка палета NISOTEC
мазива прави се од најквалитетнијих сировина у сарадњи са светски познатим
произвођачима адитива и
базних уља, а НИС-ови производи као што су фаворит,
аутолајн, аутоглас и антифриз најпродаванији су на
тржишту.
З. Ст.

ЛИКОВНО-КАЛИГРАФСКИ КОНКУРС
ПОСВЕЋЕН НИКОЛИ ТЕСЛИ

Успех Николе
Достанића
У жељи да што већи број ученика и наставника основних
и средњих школа посвети пажњу научнику Николи Тесли
и на пригодан начин обележи датум његовог рођења 10.
јул, Удружење војвођанских
учитеља je објавило први ликовно-калиграфски конкурс
посвећен Николи Тесли. На

конкурсу је учествовало 187
ученика из 29 школа.
У категорији од првог до
четвртог разреда, 3. место
освојио је Никола Достанић,
ученик четвртог разреда ОШ
„Борисав Петров Браца“ у
Панчеву. Младом уметнику
учитељица је Елизабета
Шанта.
С. Д.
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ХИТНА ПОМОЋ

ГРАДОНАЧЕЛНИК О СТАЊУ У АПОТЕЦИ ПАНЧЕВО

Опасност у води

УСТАНОВИ ПРЕТИ ЗАТВАРАЊЕ

Пише:
др Мирослав Тепшић
Лекарске савете за вреле
летње дане често почињемо
упозорењима која подразумевају хидрацију организма
и избегавања директног дејства сунчевих зрака. Ипак,
ови уобичајени летњи ризици пали су у други план због
великог броја утапања са
смртним последицама.
Утапање или дављење у
води годишње односи више
од 350.000 жртава у свету и
представља један од најчешћих разлога случајне смрти у млађој популацији.
Превенција насилног умирања и повређивања у једнакој мери важна је и код
утапања. За децу до годину
дана највећу опасност представља купање у кади и тренуци непажње док се дете
налази у води. Малишани
предшколског узраста најчешће страдају у базенима.
Школска деца и тинејџери
излажу се ризику пливања у
варљивим речним токовима
и под дејством алкохола.
Треба ли уопште наглашавати значај учења пливања и неризичног понашања
у води? Старије особе које
болују од срчане слабости,

епилепсије, дијабетеса и
других болести које умањују
психофизичке способности
морају посебно да буду
опрезне. Ту су и све остале
мере које се предузимају
ради сигурности пливача и
обезбеђивања места која
нису предвиђена за активности у води.
Препознавање ситуације
у којој се особа дави у води
може бити веома отежано.
Обично нема интензивних
покрета руку и тела који би
указивали на утапање. Дављеник није у стању да гласно позове у помоћ због исцрпљености у покушајима
да задржи главу изнад воде
и ухвати ваздух. Гласне жице се рефлексно стежу због
надирања воде у дисајне путеве, а покушаји пливања су
веома слаби и неефикасни.
При указивању помоћи
прво процењујемо да ли је
особа при свести и да ли дише. Ако је дошло до повреде
при скакању у плитку воду,
велика је вероватноћа да је
повређена кичма, те се мора
спречити померање врата.
Уколико нема спонтаног дисања, реанимацију започињемо удувавањем ваздуха у
дисајне путеве унесрећеног.
Тек после неколико покушаја започиње се с масажом
срца. Обавезно позивамо
стручну медицинску помоћ
која наставља са интензивним мерама реанимације.
Шансе за преживљавање су
веће уколико је период без
кисеоника био мањи. Хоспитализација особе која је преживела утапање најчешће се
предузима како би се спречила инфекција плућа и неке друге могуће последице.

ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА

Конкурс за јавне
радове

У панчевачкој филијали Националне службе за запошљавање 29. јуна је расписан конкурс за организовање
јавних радова у циљу ангажовања теже запошљивих
лица са евиденције, међу којима су особе са инвалидитетом, лица која су проглашена технолошким вишком, нискоквалификоване
особе и дугорочно незапослени. Марија Поповић, саветница за развој предузетништва у панчевачкој филијали НСЗ-а, објаснила је у
четвртак, 9. јуна, на конференцији за новинаре организованој у просторијама филијале, да се јавни радови
могу спроводити у областима социјалних и хуманитарних делатности, одржавања
и обнављања јавне инфраструктуре, заштите животне
средине и природе. Право
учешћа на конкурсу имају
органи територијалне ауто-

Страну припремила

Ивана
Предић

номије и јединице локалне
самоуправе, јавне установе и
јавна предузећа, привредна
друштва, предузетници, задруге и удружења, а конкурс
је отворен до 20. јула.
Према речима Марије Поповић, јавни радови биће
спроведени од септембра и у
њима ће учествовати 124 незапослена лица која ће бити
ангажована три месеца уз накнаду од 15.000 динара. Према унапред утврђеним квотама, панчевачка филијала
НСЗ-а за јавне радове може
да ангажује 32 инвалидна
лица и 92 особе које се налазе на евиденцији те службе.
На конференцији за новинаре било је речи и о актуелним јавним позивима.
Зорица Дебељачки, руководилац групе за развој предузетништва и програме запошљавања у панчевачкој филијали, подсетила је да је у
току седам јавних позива и
саветовала послодавцима из
приватног сектора да се
укључе у њихову реализацију. Више информација о
програмима могуће је пронаћи на сајту Националне
службе за запошљавање.

Дуг од осам милиона
евра резултат
криминалних радњи
Јединствен случај у
фармацеутској
индустрији
Саша Павлов, градоначелник
Панчева, одржао је у петак,
10. јула, конференцију за новинаре како би обавестио јавност о веома лошој ситуацији
у којој се налази Апотека
Панчево. Он је истакао да је
након смене бивше директорке Бранке Милојевић, 2. јула,
утврђено да дуг те установе
износи чак 754.798.625 динара. Због тога је нови менаџмент, како је навео, затражио
од локалне самоуправе финансијску помоћ. Међутим, за
то, према речима градоначелника, тренутно не постоје законске могућности.
– Тражимо модел по којем
бисмо могли да помогнемо, а
до тада молим све повериоце
Апотеке да, поштујући њихове интересе, изађу у сусрет
новом менаџменту и да
Апотеци омогуће репрограмирање дуга. Из тренутног
стања на лагеру та установа
не може да оствари значајнији профит јер је већина лекова близу истека рока трајања. Директорка их је набавила само неколико недеља пре
смене и извршила уплату
авансно, што доказује да тај
минус нема везе с негатив-

Павлов: „Тренутно не постоје законске могућности да помогнемо установи”
ним трендом пословања већ
је искључиво предмет криминалних радњи – оценио је
Саша Павлов.
Он је апеловао на све државне органе да утврде ко је
одговоран за стање у којем се
налази Апотека, истичући да
би морала да се открије и
евентуална политичка одговорност. Додао је да је могућ и
најгори сценарио – да се Апотека затвори, што би био атак
на примарну здравствену заштиту који би могао би да има
несагледиве последице. Ипак,
Павлов се нада да до тога неће
доћи и да ће се изнаћи решење за покривање минуса.

Градоначелник је рекао да
је дуг од близу осам милиона
евра јединствен случај у фармацеутској индустрији и изнео тврдњу „да уз поштен рад
не може да се направи такав
минус”. Он је изнео и неколико пикантних детаља који
дају још потпунију слику о
особама што су донедавно газдовале Апотеком Панчево.
Истакао је да разлика у пописима које је извршио претходни менаџмент и нова
власт у Апотеци Панчево износи милион евра. Такође,
рекао је да у тој установи,
према закону, треба да буде
запослен 131 радник, а сада

има 179. Од тог броја, шест
особа је примљено у радни
однос током јуна, дакле, непосредно пре смене бивше
директорке.
На питање новинара да ли
је до разрешења могло да се
дође раније и да се тако умањи штета начињена Апотеци,
Саша Павлов је оценио да је
могло много раније да се реагује, али да очигледно за то
није било воље. Он је додао
да су анонимне кривичне
пријаве против директорке
биле довољан основ да се реагује и да је он то и урадио
чим је преузео одговорност
за вођење града.

СЕЗОНА ЦРЕВНИХ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

Бактерије вребају из хране
Сирова пилетина,
јаја, некувано млеко
и контаминирана
вода најчешћи
узрочници инфекција
Током летњих месеци често
долази до акутних цревних
инфекција које настају уношењем лако кварљивих намирница јер високе температуре погодују размножавању
бактерија и вируса у храни.
Уношењем контаминиране
хране долази до настанка инфекције, а болест се може
пренети и директним контактом са зараженом особом.
Најчећши узрочник је бактерија салмонела. Према подацима Завода за јавно здрављe
Панчево, у првих шест месеци
број оболелих од те бактерије
био је 19 одсто. Како је истакнуто у саопштењу Завода за
јавно здравље, у истом временском периоду пријављене
су две епидемије цревних болести – једна породична епидемија салмонеле у Вршцу,
где су оболеле четири особе, а
узрок инфекције била је употреба термички необрађених
јаја у домаћој режији. Друга

епидемија забележена је у Ковину, када су заражене такође
четири особе због, како се
претпоставља, конзумирања
мајонеза од термички необрађених јаја у киоску брзе хране.
Епидемиолози објашњавају
да је салмонелоза обољење
узроковано бројним типовима бактерије салмонеле, које
су пре свега патогене за животиње, а у мањој мери за човека. Како је навела епидемиолог mr sc. med. dr Слађана Томић, начелница Центра за
превенцију и контролу болести Завода за јавно здравље,
до заразе долази приликом

СПОРТСКИ УСПЕХ НАШИХ ИНВАЛИДА

Остварене норме за
Параолимпијаду
На Светском купу у парастреличарству, који је одржан 5. јула у
Чешкој, Панчевци су постигли
запажени резултат. Међу 150
такмичара, наши репрезентативци Дејан Форго и Никола
Като остварили су норму за Параолимпијаду у Рију следеће године. Форго је постигао 578 кругова, што је пет више од неопходне норме, док је Като пуцао
624 круга, од потребних 600.

Према речима Радована
Николића, председника Савеза инвалида стреличара
Србије, за освајање квоте за
Бразил такмичари ће морати
да потврде исти резултат још
два пута на међународној
сцени. Наредни турнир заказан је за крај августа у Немачкој, када ће се одржати
Светско првенство у парастреличарству.

конзумирања термички недовољно обрађених намирница
пореклом од инфицираних
животиња или хране која је
накнадно контаминирана пре
припреме за термичку обраду. Најчешће су то сирова пилетина, јаја, некувано млеко и
загађена вода.
Први симптоми заразе јављају се обично од 12 до 36
сати након конзумирања покварене хране, у виду повишене температуре, пролива,
болова у трбуху, мучнине и
понекад повраћања. Болест
траје од два до шест дана, а
уколико је реч о тежој кли-

ничкој слици, неопходно је
болничко лечење.
Како би се предупредиле
цревне инфекције, поручују
епидемиолози, неопходно је
спроводити превентивне мере
– прати руке (након коришћења тоалета, мењања пелена,
пре припремања и узимања
хране и након контакта са животињама) и избегавати конзумирање некуваног меса, термички необрађених јаја, некуваног млека, непастеризованих млечних производа и сокова. Храна се може загадити и
накнадно, приликом обраде
намерница, стога је врло важно одржавати руке и радне
површине чистим. Такође,
приликом куповине производа
неопходно је контролисати датум припреме намирнице и
рок трајања.
Епидемиолози саветују да
се месо и јаја довољно дуго кувају јер се салмонела уништава на температури вишој од 70
степени. Храна се обавезно
мора чувати у фрижидеру у
малим порцијама јер се салмонела брзо размножава на
собној температури, у млаким
јелима, у неохлађеним пудинзима и кремовима.

ПОХВАЛА ЗА МЕДИЦИНСКУ СЕСТРУ ДОМА
ЗДРАВЉА

Потпуна посвећеност
пацијентима
Тачно сто задовољних пацијената здравствене станице „Нови свет” Дома здравља Панчево потписало је петицију за
јавну похвалу медицинске сестре Драгице Живков, запослене у тој амбуланти. Према
њиховим речима, она је веома
посвећена пацијентима, а својим мирним и љубазним тоном

улива им наду и поверење.
Они наводе да се Драгица
Живков људски опходи према
пацијентима, увек им излази у
сусрет, помаже им и даје савете, а посебно води рачуна о инвалидима. Због њеног професионализма и лепих манира,
како наводе пацијенти, из амбуланте излазе задовољни.
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ЗА ЈЕДНО ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ НЕМА КРИЗЕ

„ГРЕЈАЊЕ” ПОНОВО ПОЗИТИВНО
ПОСЛУЈЕ
Уштедама допринела
мања потрошња гаса
Грађани ревносније
плаћају рачуне него
власници пословних
простора
У панчевачком „Грејању” изгледа да не постоји криза пошто то јавно комунално предузеће већ другу годину заредомс позитивно послује и
остварује уштеде.
У извештају о реализацији
Програма пословања и Финансијском извештају за 2014. годину, који су усвојени на седници Скупштине града oдржаној
ових дана, може се прочитати
да су укупни приходи износили
1.006.911.016 динара, а расходи 899.490.975 динара. Захваљујући томе, остварени добитак
за 2014. годину износи
103.200.00 динара.
Занимљиво је да у извештајима „Грејања”, које су
усвојили одборници Скупштине града, пише и да је у
пет котларница, колико их
има у граду, коришћен само
гас, као и то да га је „Грејање”
рационално трошило, остварило уштеде и корисницима
даљинског грејања пружило
адекватну услугу без обзира
на смањену потрошњу тог
енергента. Међутим, нигде
није наведено да ли је и колико томе допринело то што
су последње две зиме биле
благе.

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”

Мањи рачуни и за јун
На основу одлуке Надзорног одбора и препоруке
Градског већа „Водовод и
канализација” смањиће грађанима и јунске рачуне за
воду за 10 процената.
Подсећамо, то је одлучено због тога што почетком
јуна вода из градског водовода неколико дана није била за пиће и употребу услед
Колико је добрим резултатима допринела блага зима?
У извештају „Грејања” може
се прочитати и то да је током
прошле године записнички
констатовано искључење пет
стамбених и шест пословних
простора, као и прикључење
10 нових објеката на систем
даљинског грејања, чија је
укупна грејна површина
1.942,81 квадратни метар. Из
извештаја о пословању „Грејања” произилази и то да су наплаћена потраживања од грађана у 2014. години била за 12
одсто већа у односу на 2013.
годину, као и да су у измиривању својих обавеза грађани
ревноснији него власници пословних простора.

Иначе, трошкови за зараде у
„Грејању” у 2014. години износили су 106.112.210 динара.
На накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора потрошено је 1.327.182 динара, а за
тзв. привремене и повремене
послове 1.146.743 динара.
Када је реч о трошковима
дневница за службена путовања
по земљи и иностранству и трошковима хотелског смештаја, за
њих је издвојено 216.497 динара. Поред тога, „Грејање” је у
прошлој години својим запосленима исплаћивало солидарну
помоћ за рађање детета (26.349
динара), поклоне пензионерима
(107.143 динара), као и накнаде

за помоћ породицама у случају
смрти запосленог или неког од
чланова породице запосленог
(245.942 динара).
„Грејање” је у 2014. години
имало 131 запосленог радника.
Просечна бруто зарада износила је 67.538, а нето 48.437 динара. Бруто зарада пословодства
износила је 10.610.090 динара, а
за примања чланова Надзорног
одбора издвојено је 1.327.182
динара.
За трошкове репрезентације,
у „Грејању” прошле године потрошено је 766.576 динара.
Адвокатима је за услуге плаћено 245.900, а судским извршитељима чак 6.058.975 динара.

појаве хемикалије трихалометан.
Онима који плаћају у „Водоводу” рачуни ће се одмах
умањити за тај износ. Нашим суграђанима који измирују ову обавезу на шалтерима пошта и банака то
ће бити учињено након што
плате, а дотле ће се водити
као да имају претплату.

АКЦИЈА ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО”

Што више дечијих
игралишта
Након Омољице, Глогоња,
Банатског Брестовца, Јабуке, Иванова, и Мисе ЈКП
„Зеленило” је почело постављање дечјег игралишта и у

треба да буде посађено и дрвеће, што ће га учинити још
лепшим за игру.
Планирано је да се до краја године постави дечје игра-

Улици Марка Кулића, која
се налази у Горњем граду.
Осим љуљашки, клацкалица, тобогана и других
справа које су већ намештене на том месту, на јесен

лиште и на Стрелишту, што
је у складу са планом руководства „Зеленила” да на територији Панчева и у околним селима буде што више
простора за најмлађе.

ОБЕЋАЊЕ ГРАДСКИХ УРБАНИСТА

Нова депонија направљена по највишим стандардима
После двадесет година, колико је прошло од како је почела изградња, нова депонија се
коначно завршава. Осмишљена је тако да могућности загађивања околине и еколошких
акцидената буду сведени на
минимум.
Урбанисти су је пројектовали по највишим стандардима.
Између осталог, предвиђено
је да возачи камиона с ђубретом, које ће убудуће возити на
депонију, у повратку, након
што истоваре терет, превезу
камионе преко специјалних
машина, чија је намена потпуна дезинфекција точкова.
Ово је најављено 10. јула на
презентацији урбанистичког
плана за нову депонију, која је
одржана у Скупштини града.
О најважнијим поставкама
тог документа говорила је Весна Суботић, одговорни урбаниста у Јавном предузећу
„Дирекција за изградњу и уређење града”.
– На новој депонији отпад
ће се складиштити тако да

неће долазити до загађења ни
воде ни земљишта. Поред тога, на депонији ће се неке врсте отпада сортирати, паковати, складиштити на одговарајући начин и транспортовати до оних који ће их даље
прерађивати као секундарне

сировине. Важност урбанистичког плана који смо представили је у томе што је он
створио све претпоставке да
нова депонија, када почне с
радом, подмирује не само потребе Панчева, него и суседних јужнобанатских општина

из којих ће се на њу довозити
отпад – нагласила је Суботићева.
Она је додала да ће на новој депонији бити решени и
проблеми одлагања животињског, грађевинског и биоразграђујућег отпада, као и
места за депоновање одузетих возила. Нагласила је да је
предвиђено да се направи и
постројење за пречишћавање
и обраду био-гаса, као и његово касније претварање у
електричну или топлотну
енергију.
Суботићева је додала и да
је превиђено да се око нове
депоније целом дужином подигне заштитни појас од четинарског дрвећа, чија сврха
ће бити свођење на минимум
могућности да дође до загађивања околине. Према њеним речима, важно је то што
су стручњаци из Крагујевца
урадили и стратешку процену утицаја нове депоније на
животну средину, која је добила позитивну оцену.

САОПШТЕЊЕ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ

Представници свих и никога
„Србија има најгори изборни
систем у Европи, који подразумева једну изборну јединицу и
гласање за изборну листу, што
значи да су сви посланици, као
и одборници, представници
свих и никога истовремено”,
каже се у саопштењу Социјалдемократске странке.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Ова партија је Народној
скупштини упутила предлог
за промену политичког система „јер досадашња пракса
омогућава учешће грађана у
политици само једном у четири године, када убацују листић у гласачку кутију”. Према мишљењу СДС-а, систем
„демотивише грађане”, а потребни су нам народни представници „бирани од стране
грађана и који примарно одговарају грађанима, а не
странкама из којих долазе”.

СДС сматра да је „неопходно кренути од измене Устава”, променити пратеће законе и тако реформисати систем, што би помогло „бржем
процесу евроинтеграција” и
омогућило непосредније учешће грађана у политичком
животу.
Због свега тога, ова странка
предлаже да се уведе персонализовани пропорционални
изборни систем, формирају
посланичке канцеларије у
општинама из којих они до-

лазе, непосредно бирају градоначелници и председници
општина, реафирмише пракса референдума и успостави
парламентарна контрола.
Било би такође потребно,
тврди СДС, да се „усклади избор председника републике с
његовим овлашћењима”; да се
држава децентрализује и успостави власт у регионима, те да
се промени начин финансирања кампања политичких странака, како би се спречила политичка корупција.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Неко на мору, неко у
лавору
У прошлом броју нашег листа питали смо вас шта је све
потребно учинити да би се
неко (вама близак) осећао
вољеним, а за два наша читаоца или читатељке, који су
најкреативније одговорили
на ово питање, „Панчевац” и
издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су
по један примерак књиге
„Воли ме” Џ. Кенер.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Спремити клопу, додати
ношу, играти мице, сашити
оделце за лутку, просипати
брашно по поду док правите
колаче, додати чоколадицу,
ићи у шетњу, читати причу
за лаку ноћ итд. Уз то, мазити, љубити, голицати и уживати у свему томе изнова и
изнова.” 060/6630...
„Кад мој муж каже : ’Драга, изволи, донео сам плату’,
ја учиним да се осети вољеним (бар док је не потрошим).” 064/0148...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авиву”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора који
најкреативније одговоре на
питање где се, по њиховом
мишљењу, налази место на
коме је време стало. Они ће
освојити по један примерак
књиге „Теслина пошиљка“
Вање Булића.
Ово издање, у књижари
„Делфи” у „Авив парку”, од
наредног уторка моћи ће да
преузму аутори следећих
одговора:
„То је место на коме се сада налазим – Србија. Док
људи путују галаксијом, ја
не могу да одем ни на море.”060/0353...
„Место где је за мене време
стало је место мојих најлепших успомена.” 064/1792...
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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СИНДИКАТ ПИСАО МИНИСТРУ ПРАВДЕ

СВЕЧАНОСТ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ

Зашто губимо судске
спорове?

СТОЈИЛКОВИЋ И БУРИЋ НАЈБОЉИ
ПОЛИЦАЈЦИ У ЈУНУ

Синдикат српске полиције
упутио је писмо Николи Селаковићу, министру правде,
у коме тражи хитан састанак са њим због све чешћих
случајева да полицајци губе
спорове које су водили против МУП-а, у којима су потраживали новац за неисплаћен прековремени рад и
друге накнаде за које сматрају да им припадају.
„Поново се дешава да судови једног истог правосудног система (државе Србије)
пресуђују дијаметрално различито у истоветним споровима. И док у појединим деловима Србије полицајци

добијају спорове и високе
новчане надокнаде за заостала потраживања, истовремено у другим деловима
земље полицајци губе исте
те спорове, и још им се одређује да морају да плате
високе износе за судске тро-

ве руке”, каже се између
осталог у писму ССП-а, које
је потписао заменик председника тог синдиката Миле Лазаревић.
У писму се додаје да је
Синдикат српске полиције
самостална синдикална организације која делује у оквиру Министарства унутрашњих послова и заступа интересе преко седам хиљада
својих чланова, као и интересе свих запослених у МУП-у.
Пише и да би представници Синдиката српске полиције на састанку са министром правде Селаковићем
хтели да разговарају и о сле-

дећим темама: поступање
надлежних и казнена политика код кривичних дела и
прекршаја у којима су оштећени полицајци на дужности,
уједначавање судске праксе
код судских поступака у којима су оштећени запослени

Локална власт и
Јужнобанатски округ
одлучили да
стимулишу најбоље
чуваре реда
На основу одлуке комисије коју су формирали надлежни у
Полицијској управи Панчево,
за најбољег полицајца у јуну у
нашем граду проглашен је
Славољуб Стојилковић, а у Јужнобанатском округу Радош
Бурић, оперативац Одељења
криминалистичке полиције
ПУ Панчево и руководилац
групе за сузбијање кривичних
дела разбојништва, изнуде и
уцене. На свечаности одржаној у Градској управи 10. јула,
признања су им уручили заменик градоначелника Саша
Левнајић и начелник Јужнобанатског округа Зоран Тасић.
Новинарима је објашњено
да је Стоjилковић награђен
због тога што је заједно с колегама допринео расветљавању тешких крађа, на лицу места ухапсио лопове током
обијања аутомобила, као и
лице који је покрало један
фризерски салон у центру
града.
Признање његовом колеги
Бурићу припало је због изузетног залагања, стручности и
професионалности приликом
обављања полицијских послова.
– За мене и моје колеге с
којима радим награда коју
сам добио значи много. То

Признања уручили заменик градоначелника и начелник округа
нам је сатисфакција и стимуланс за даљи рад и биће нам
мотив да будемо још упорнији – изјавио је Бурић.
Славољуб Стојилковић рекао је да је поносан на награду коју је добио и да ће се трудити да својим радом оправда
поверење оних који су му је
доделили.
– То признање ми много
значи зато што сам видео да
се цени и поштује ако се неко
истиче на радном месту и постиже добре резултате. Трудићу се да и даље наставим тако

и надам се да ће и моје колеге
бити награђиване – нагласио
је Стојилковић.
Начелник Јужнобанатског
округа Зоран Тасић, на чију
идеју је одлучено да се награђују најбољи полицајци, у име
Јужнобанатског округа Радошу Бурићу уручио је диплому
и таблет рачунар.
Он му је честитао на признању које је добио. Рекао је
да му је драго што је награђивање најбољих полицајаца
припаднике ове професије
учинило поносним, као и да

она поново постаје синоним
части и храбрости.
– Ово је друга награда, а ми
ћемо наставити да поштујемо
традицију. Гледаћемо да, колико Град буде у могућности, повећамо висину награде коју
уплаћујемо заиста вредним и
храбрим људима. Сматрамо да
су они то заслужили и да их на
овај начин мотивишемо да и
даље добро раде свој посао. Наше је само да изађемо у сусрет и
помогнемо колико можемо –
изјавио је Саша Левнајић, заменик градоначелника Панчева.

НЕМА РАДА НА ВРУЋИНАМА
Синдикат српске полиције упутио је званичан допис и
Небојши Стефановићу, министру унутрашњих послова,
у коме се тражи да он донесе мере којима ће се заштитити полицајци који раде на екстремним врућинама.
„Како би спречили обољења, повреде, конфликте или
суициде запослених у МУП-у, од вас као одговорног човека очекујемо да хитно реагујете и распишете јединствену обавезујућу депешу за Дирекцију полиције и све
секторе министарства, којом ће бити прецизирана заштита здравља радника од екстремних температура.
Молим Вас да учините напоре у циљу максималне заштите запослених, водећи рачуна да при томе јавна
безбедност и мир грађана не буду угрожени”, пише између осталог у писму ССП-а.

шкове. Да је тако нешто у
најмању руку зачуђујуће и
нелогично видимо сви, али
да ли је то у складу са Уставом и другим позитивним
правним актима ове државе
покушаћемо да сазнамо од
министра Селаковића из пр-

у МУП-у, пропусти у Управи
за извршење кривичних
санкција (смрт поллицијског
службеника у ОЗ Београд) и
поступање судова код жалбених поступака отпуштених
радника МУП-а с територије
Косова и Метохије.

НАЈАВА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ

Чешће контроле
возача трактора

Од 1. августа саобраћајна полиција појачано ће контролисати возаче трактора да би
се смањио број оних који
страдају у саобраћају.

Повод за такву одлуку је
податак да су током последњих петнаест година на нашим путевима погинула
543 возача трактора. Утврђено је да су они најчешће
страдали због превртања
Страну припремио трактора, као и то да су жрМихајло тве били возачи чији тракГлигорић тори нису имали рам или
безбедносну кабину.

ПРОШЛОГ ПЕТКА ОКО ПОДНЕ

Старац преминуо на улици, дете се удавило
Прошлoг петка око подне у
нашем граду су се готово у
исто време, на два различита
места, догодила два догађаја
која су завршена трагично. У
Карађорђевој улици, испред
филијале НЛБ банке срушио
се старији човек и преминуо
због инфаркта, а у Тамишу се
удавио четрнаестогодишњи
дечак.
Доктор Мирослав Тепшић,
начелник панчевачке Хитне
помоћи, потврдио је за „Панчевац” да је у Карађорђевој
улици изненада преминуо
Миша Х., рођен 1937. године.
Према његовим речима, радник у оближњем фризерском
салону видео је да старац лежи на тротоару и притекао му
је у помоћ. Хитна помоћ је
стигла муњевитом брзином,
али су лекари могли само да
констатују смрт.
Код несрећног човека пронађен је лек који користе срчани болесници, те се претпо-

ставља да су управо проблеми
са срцем проузроковали смрт.
Тепшић је изјавио за „Панчевац” и да се у Тамишу удавио четрнеастогодишњи Давид К. Према незваничним
информацијама до којих је
„Панчевац” дошао, дечак се
купао у реци на градској плажи са сестром (12) и оцем.

Највероватније га је изненада
повукла струја, те је почео да
се дави. Отац је потрчао да га
спасе, али га је ухватио грч,
па није могао да притекне у
помоћ свом детету. Људи који су то видели са обале похрлили су им у помоћ, али су
успели да спасу само оца, који је колима Хитне помоћи

превезен у панчевачку Општу
болницу видно узнемирен и с
боловима у грудима. Хитна
помоћ је још сат времена чекала на обали Тамиша, али
дечаково тело није испливало. Због тога су за њим почели да трагају полиција и рониоци.
Након скоро три сата рониоци Жандармерије су пронашли дечаково тело на дубини
од четири метра, десетак метара низводно од места где је
потонуо.
Мирјана Милићевић, заменица Вишег јавног тужиоца,
која је извршила увиђај, изјавила је новинарима да је мало недостајало да страда и
дечаков отац зато што је у
очају скочио у реку, на место
где је дубина била између два
и три метра, иако не зна да
плива. Није желео да изађе из
воде док не пронађе сина, па
су га људи једва извукли на
обалу.
Д. К.

ЗАНИМЉИВА САОБРАЋАЈНА СТАТИСТИКА

Жене боље за воланом од мушкараца
Најугроженије категорије учесника у саобраћају у целој Србији су млади и недовољно искусни возачи и старија лица за
воланом, а на основу статистичких података намеће се закључак да су жене бољи возачи
од мушкараца јер мање страдају у саобраћајним несрећама.
Осим што учествују у већем
броју саобраћајних удеса, мушкарци прву саобраћајну незгоду најчешће доживе на почетку своје возачке каријере,
чешће изазивају незгоде и
склонији су ризичним понашањима у вожњи, посебно када је у питању прекорачење брзине. Ово су закључци из Ана-

лизе структуре погинулих лица у саобраћајним несрећама
од 2010. до 2014. године, коју
је ових дана објавила Агенција
за безбедност саобраћаја.
Наводи се и то да су бројна
истраживања показала да жене имају позитивније ставове
према саобраћајним прописима и безбедности саобраћаја
од мушкараца. То је посебно
важно када се посматрају три
главна фактора ризика на путевима (пребрза вожња, конзумирање алкохола и других
опојних средстава и невезивање заштитних појасева).
У Анализи се истиче да је у
Србији од 2010. до 2014. годи-

не у саобраћајним незгодама
погинуло 3.265 лица, и то
2.547 мушкараца, а 713 жена.
Сваки четврти погинули учесник у саобраћају било је лице
старије од 65 година, а под
највећим ризиком од погибије
у саобраћајним незгодама су
млади возачи од 20 до 24 године.
У Анализи се може прочитати и да млади у саобраћајним незгодама углавном гину
као путници и возачи у путничком аутомобилу (63%), а
лица старија од 65 година највише смртно страдају као пешаци (49%) и бициклисти
(14%).

Додаје се да то не чуди ако
се узму у обзир слабије психомоторне способности старијих лица. Ако се томе дода
и то да су фактички незаштићени као пешаци и бициклисти, јер у случају саобраћајних незгода остварују
директне контакте с возилима, онда не чуди таква статистика.
Аутори Анализе о структури
страдалих лица у саобраћају
упозоравају и на то да су, међу
младима који страдају на улицама и на путевима, у великој
мери заступљени возачи мотоцикала и мопеда, као и лица
која су они возили.
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ПЕТРОВДАН У ГЛОГОЊУ

СПОРТ, ПЕСМА, ИГРА... И ЗЛАТНИЦИ
Најмасовнији је био
турнир у малом
фудбалу
Награде за вуковце
Глогоњска сеоска слава Петровдан обележена је разноврсним програмима, који су
почели још 4. јула полагањем
венаца чланова Месног одбора СУБНОР-а на споменик
палим борцима, а летња лига
у малом фудбалу одржана је
између 1. и 9. јула (победио је
„Сале” из Панчева, испред
глогоњских екипа „Силко
Фрајбург” и „Гранд”).
Играо и Ушке
Право предславско расположење кренуло је у петак, 10.
јула, када су, најпре, два тима
глогоњских фудбалера уприличила ревијалну утакмицу.
Потом су на зелени терен изашли ветерани како би одиграли тријагонал у којем су, уз
домаћина, учествовали панчевачки „Железничар” и велики београдски „Партизан”,
предвођен идолом „гробара”
из осамдесетих – Небојшом
Вучићевићем Ушкетом. Нешто касније су глогоњски рукометаши одмерили снаге с
екипом омољичке „Младости”. Вече је завршено концертом одличне групе „Полумрак”.
Сутрадан је почео турнир у
малом фудбалу, а нешто касније и у рукомету. Предвече
се фолклорна секција Дома
културе на платоу те установе
представила играма из Баната, вокална солисткиња Биљана Герасимовски отпевала је
три песме, а публици је најбо-

ље „легла” „Шекерна”. То приликом оркестар КУД-а „Веселија” извео је свиту традиционалних народних нумера.
Славско јутро отворили су
голубари, који су, малтене, у
цик зоре одржали Петровдански куп, а нешто касније лов-

ја. Он је затим уручио златнике најбољим ученицима
Основне школе „4. октобар”:
ђаку генерације – Александри
Стојчић и вуковцима – Марку
Дафинчевском и Катарини
Јаћимовски. Добродошлицу
је гостима пожелео и први чо-

На Петровданском турниру учествовало педесетак екипа
ци су организовали такмичење у гађању глинених голубова. Након Свете архијерејске
литургије у Храму Петра и
Павла, одржана је свечана
седница Скупштине месне заједнице, уз обавезно резање
славског колача. Том чину
присуствовао је нови градоначелник Саша Павлов, који је у
поздравној речи, поред осталог, истакао да ће се, упркос
кризи, истрајати на завршетку свих започетих инвестици-

век села Зоран Арсић и на
крају замолио градоначелника да зграда Дома културе
што пре буде доведена у
функционално стање.
„Плани” највише трофеја
Сасвим сигурно најважнији
(и најмасовнији) догађај био
је Петровдански турнир у
фудбалу, одржан 11. и 12. јула, у организацији ОФК-а
„Стенли Војводина”, а учествовало је педесет екипа састављених од играча рођених

од 2001. до 2006. године. Поред екипа из Србије, на турниру су се појавили и малишани с Косова и из Црне Горе.
Ненад Стојчић, организатор турнира, захвалио је екипи „Иларион” из Подгорице и
пријатељима из Грачанице,
редовним гостима турнира.
Учеснике су на дан сеоске
славе поздравили Александар
Фаркаш, члан Градског већа,
и Оливер Петковић, помоћник покрајинске секретарке
за спорт и омладину Маринике Тепић.
Првог дана турнира, у суботу, у конкуренцији малишана рођених 2001. године
победник је био ФК „Витез”
из Падинске Скеле. У такмичењу две године млађих дечака тријумфовао је домаћин турнира ОФК „Стенли
Војводина”, док је Фудбалски клуб „Плана” био најбољи у категорији рођених
2005. године.
Другог дана фудбалери из
Грачанице однели су победу
у конкуренцији рођених
2006. године, док су у надметањима две и четири године
старије деце трофеје понели
фудбалери „Плане” из Велике Плане.
Организацију турнира помогао је Покрајински секретаријат за спорт и омладину,
који је финансирао набавку
неопходне опреме, као и награде за најбоље. Месна заједница Глогоњ обезбедила је
освежење и храну за све учеснике, а чланице Удружења
жена „Глогоњке” припремиле
су за малишане домаће посластице, док им је „Фриком”
обезбедио сладолед.

У ИВАНОВУ ОДРЖАНИ „РИБАРСКИ ДАНИ”

„Вечити” зачинили дружење
Манифестација „Рибарски
дани и ноћи”, која је одржана
протеклог викенда у Иванову,
окупила је солидан број учесника.
Све је почело у суботу, 11.
јула, када се на каналу ДТД-а
деветнаесторо деце од петнаест година надметало у пецању рибе на пловак. Победила
је Лаура Нађ из Војловице, а
друго и треће место заузели
су Никола Лебанов и Алекс
Чеке из Иванова. У дисциплини спортског стрељаштва под
називом „трап” непрецизнија
је била старчевачка шесторка,
док су нешто лошије од њих
гађале две ивановачке екипе.
На турниру у стоном тенису
било је десет учесника и сва
прва три места заузели су домаћи представници – Миле
Цветановић, Михајло Баша и
Стефан Груловић, док је у малом фудбалу, међу шест еки-

па, најбоља била старчевачка,
други су били Ивановчани, а
трећи Омољчани.
Другог дана, у недељу, 12.
јула, од раног јутра је горела

ватра испод четрнаест котлића, у којима су се кувале рибље
чорбе. Гурманска комисија је
напослетку за најбоље изабрала тандем под називом „Смуђ

капиталац”, који су чинили
Стојан Јанкулов и Братислав
Стоиљковић из Иванова.
По подне је сат времена демонстрирана традиционална
игра попике, у чему је учествовало двадесетак мештана.
Дружење у Иванову окончано
ревијалном утакмицом између фудбалског клуба „Стрела”
и ветерана „Партизана”, који
је пред стотинак гледалаца
победио резултатом 6:2.
Тог дана је Јошка Дудуј,
преседник Скупштине месне
заједнице Иваново, дочекао и
представнике „Црвене Звезде”, предвођене легендарним Здравком Боровницом, с
којима је договорена сарадња
и утакмица омладинских тимова.
Вреди истаћи да су покровитељи манифестације били
Град Панчево и Месна заједница Иваново.

Месне актуелности

– од четвртка до среде –
Банатски Брестовац: Према
последњим анализама Завода за јавно здравље вода у
Поњавици нема довољан
квалитет за безбедно купање.
Банатско Ново Село: Трећa
„Тракторијадa” одржана је у
недељу, 12. јула, на новосељанском вашаришту уз
присуство многобројних излагача и посетилаца.
Долово: С обзиром на то да
су резултати последњих
анализа задовољавајући,
очекује се да ће до краја не-

Јабука: Стабилизован је
притисак воде у сеоском водоводу, јер тренутно ради
пет од шест бунара. Окончано је реновирање трибина на
стадиону за мали фудбал.
Турнир у малом фудбалу
под називом „Јабука 2015”
почиње у петак, 17. јула.
Качарево: Прва самостална изложба фотографија
Милана Димитријевског
Ђије, под називом „Качарево кроз годишња доба”,
отворена је у суботу, 11. јула, на летњој сцени Дома
културе.
Омољица: За ванредне изборе, који ће бити одржани 26.
јула, пријављено је педесет
шест кандидата. Концерт састава „Трипут” одржан је у
петак, 10. јула, на платоу испред Дома културе.

деље бити укинута забрана
употребе воде за пиће. За
ванредне изборе, који ће
бити одржани 26. јула, пријављено је четрдесет седам
кандидата. У току су предизборне активности...
Глогоњ: Сеоска слава Петровдан обележена је протеклог викенда, када су
одржани разноврсни програми. И даље је на снази
забрана коришћења воде за
пиће, па ће и наредних дана
мештанима на располагању
бити цистерна испред зграде Месне заједнице.
Иваново: Манифестација
„Рибарски дани и ноћи”
одржана је 12. и 13. јула.
Обављено је жирирање
уметничких фотографија с
минулог фото-сафарија на
тему „Иваново у фокусу”, а
у недељу ће бити одабрани
најбољи радови на слободну
тему. Жетелачки бал биће
одржан у недељу, 15. јула,
од 19 сати, у Дому културе.

Старчево: Предавање „Како
бесплатно и лако направити
сајт у Вордпресу” приређено
је у четвртак, 9. јула, у Креативном културном клубу, а
том приликом говорио је

Немања Вукосављевић, студент Рачунарског факултета
у Београду. Исте вечери, у
галерији „Боем” отворена је
изложба цртежа и објеката
под називом „Симболи и
знаци” Милице Радисављевић и Предрага Ложаића.
Тридесетак чланова Одреда
извиђача Надел логорује у
близини Девојачког бунара
у Делиблатској пешчари.
Тамбурашки састав „Неолит” предстојећег викенда
гостоваће у Румунији.

ЛЕП ГЕСТ МЛАДИХ ОМОЉЧАНА

Вечно сећање
на Мићу

ОТВОРЕНА ЗАНИМЉИВА ИЗЛОЖБА

Качарево кроз годишња доба
Прва самостална изложба фотографија Милана Димитријевског Ђије, под називом „Качарево кроз годишња доба”,
одржана је у суботу, 11. јула,
на летњој сцени Дома културе
„Братство и јединство”.
Аутор је своје село приказао
у свим годишњим добима на
четрдесетак аматерских радова и на њима забележио различите тренутке у центру села, атарима и околини. Према
речима академског вајара
Марјана Мушкиње, који је и
отворио изложбу, Димитријевски је показао завидан таленат и наговестио веће домете. Овај креативни Качаревац
фотографијом се бави четири

године, а инспирацију налази
у делима америчких аутора.
У пратећем програму наступила је млада качаревачка нада – Борис Николић, који је,

уз пратњу Мирослава Мишљанова и Луке Маричића, извео
неколико нумера на гитари.
Вече је получасовним наступом зачинио панчевачки ги-

тариста Ненад Петровић, који
је, као и претходни учесници,
побрао аплаузе многобројне
публике.
Директорка Дома културе
Марија Јевић искористила је
прилику да књигом награди
младог али веома успешног
математичара, основца Душана Грговског, који је два пута заредом заузео треће место
на Републичком такмичењу
из математике.
Овим је практично настављено качаревачко „Културно лето”, започето концертом Алексе
Јелића, а од оног што следи
треба издвојити трећи „Лудус
фест”, на којем ће бити представљена кубанска култура.

Недавна трагедија у Шведској, у којој је настрадао
млади Омољчанин Милорад Никић, потесла је читаво Панчево. Популарни Мића је био понос свог места,
осмех није скидао с лица...
Како кажу многи, самом појавом и најсуморније мисли
својих суграђана претварао
је у оптимизам... Једноставно – омиљен. Мића.
Како би од животног заборава отргли свог пријатеља, Мићини другари из
школе и детињства реализовали су лепу идеју. Сакупили су потребан новац

који је уложен у осликавање
мурала с Мићиним ликом.
Тако ће се млади Никић,
када је већ сурова стварност
није хтела другачије, осмехивати са зида Дома културе у Омољици, код летње
позорнице „Жисела”, на
улазу у школско двориште.
Баш тамо где младост буја...
Заувек.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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УМЕСТО ТЕЛЕКСА

ГОСТОВАЊЕ СТРИТ-АРТ УМЕТНИКА ИЗ ФРАНЦУСКЕ

Концерт „Златне јесени”

МУРАЛ ПО МУРАЛ И – ЛЕПШИ ГРАД

Градски ансамбл пензионера „Златна јесен” приредиће концерт у волијери у Народној башти, у четвртак,
16. јула, у 18 сати. Том приликом ће солисти, хор и

тамбурашки оркестар извести одабрани програм из
богатог репертоара тог ансамбла. Организатор догађаја је Туристичка организација Панчева.

„Fish in oil” у „Aполу”
У петак, 17. јула, од 21
сат, у дворани „Аполо”,
београдски бенд „Fish in
оil” приредиће концерт.
Овај састав изводи оригиналну инструменталну музику обојену блуз, џез,
рок и фолк звуком. Дефинишу је као интригантну мешавину Истока

и Запада, историје и савремености.
У бенду свирају добропознати музичари: Душан Петровић (саксофон), Братислав Радовановић (гитара),
Бранислав Радојковић (контрабас и бас гитара), Фера
Франклин (бубањ) и Александар Радојчић (перкусије).

Слике Десанке
Петров Морар
У галерији Народног музеја Панчевa, у уторак, 21. јула, у 20 сати, свечано ће
бити отворена ретроспективна изложба радова наше
суграђанке Десе Петров
Морар, једне од најистакнутијих сликарки наиве у
Србији. О њеном делу можда највише говори чињеница да је својим радом нашла место у селекцији аутора заступљених у енциклопедији „Наивни умет-

ници света“ из 1971. године. Изложбу ће отворити
Ивана Јовановић, виши кустос историчар уметности
Музеја наивне и маргиналне уметности у Јагодини.

Гостује Срђан В. Тешин
У уторак, 21. јула, у 20 сати,
у књижари Културног центра Панчева биће промовисана књигa „Приче с Марса”
Срђана В. Тешина из Кикинде. Приповетке из те
књиге налазе се у више антологија савремене српске
приче, а једна од њих уврштена је недавно у Антологију најбоље европске приче која излази у САД. „Приче с Марса” су написане у
духу flash-fiction жанра и
говоре о свакодневици и

У Београду и
Панчеву много више
осликаних зидова
него што је то случај
у Паризу
Стрит-арт уметници Грегори
Банас (Gregory Banas) и Жорис Гуленок (Joris Goulenok)
из Француске, заједно с локалним ауторима Борисом
Станићем и Вањом Викалом,
насликали су мурал на спољном зиду ОШ „Јован Јовановић Змај” који гледа на двориште Трезора (бивши СДК),
у оквиру пројекта „Street-art
rezidenture”, у среду, 8. јула.
Грегори Банас и Жорис Гоуленок су чланови седмочланог париског колектива „Jeanspezial”, баве се стрит-артом,
штампом постера у разним
техникама, дизајном... Мурал
је осликан спрејевима и обичном фарбом, а димензије су
два и по са шеснаест метара.
Овај пројекат спроводи Удружење за развој културе „Електрика”, уз подршку Министарства културе РС, Града
Панчево и Француског културног центра.
– Циљ њиховог боравка у
Панчеву јесте да, у сарадњи с
локалним ауторима, осликају
један зид и тако направе радове за групну изложбу

Када зидови прогледају...
„GRAF а GOGO!”, која је 10.
јула отворена у Француском
институту у Србији, и трајаће
до 29. aвгуста – каже Владимир Палибрк из Удружења за
развој културе „Електрика“.
Изложба „GRAF а GOGO!”
бави се питањем прихватања
и третмана уличне уметности
у различитим арт системима
и могућим разликама између
њеног уличног и галеријског
контекста. Француским и
српским уметницима заједничко је то да су се у једном
периоду бавили или се још
увек баве стрит-артом.
Жорис Гуленок примећује
да у Србији има много више

мурала него у Француској, а
посебно га је изненадило кад
је видео неке који су много
година стари.
– У поређењу с Паризом, у
Србији има много више
осликаних зидова. Заправо,
ни не може да се пореди. Овде је готово све осликано. У
Паризу постоји неколико зидова на којима је дозвољено
исписивање графита и цртање мурала. Тамо графит никада не остаје, највише један
викенд и прекрече га. У
Француској се често организује легално сликање графита, а вандалски се брзо уклањају. Сматрам да не треба

цртати по историјским зградама, али, ако је неки зид у
лошем стању, ми га обојимо
и буде лепши – објашњава
он.
Ово је друга година да
„Електрика” организује гостовање стрит-арт уметника у
летњим месецима.
– Прошле године су овде
били уметници берлинске
групе и онда смо одлучили да
сваке године организујемо гостовање уметника који ће
осликати по један зид у граду.
Да мало по мало, зид по зид,
улепшамо цео град – каже
Владимир Палибрк.
M. Mанић

МОНОГРАФИЈА О КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ
злочинима, напетостима и
конфликтима, тајанственим нестанцима и бизарним догађајима, крими-заплетима и несвакидашњим
преокретима у делу града
званом Марс.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Kристални вртови”
Амандe Квик
Сурови убица је за петама
младе и неустрашиве Еванџелин Ејмс. Бежећи од њега, Еванџелин уточиште
проналази у „кристалним
вртовима” – древном поседу који припада тајанственом Лукасу Себастијану. Он
ће можда успети да спасе
Еванџелин од убице, али ће
је уплести у потпуно нову
опасност – мистерију блага
закопаног у врту и окултних
експеримената које је изводио његов стриц. Из озлоглашених „кристалних вртова” шири се мрачна енергија у чији узрок не успевају
да проникну, а Еванџелин и
Лукас у борби против ње
могу да се ослоне само на
своје способности и једно на
друго. Док се међу њима рађају емоције које ће их до

Графички радови
француских и
српских уметника
изложени у
Француском институту
у нашој престоници

сржи уздрмати, мораће да
уједине своје снаге како би
се изборили с моћним непријатељем. Њена енергија
деловала је као моћна дрога
на његова чула. Њена близина опасно га је узбуђивала. Упркос томе, није могао
да се одвоји од ње.

Драги читаоци, издавачка кућа „Вулкан издаваштво” и
„Панчевац” препоручиће вам сваке недеље по један занимљив наслов из богате понуде те куће, чија се издања могу наћи у књижари „Вулкан” у новом делу „Авив парка”.
Два читаоца који до среде, 22. јула, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Шта
краси особу на коју се ви можете ослонити?”, наградићемо
по једним примерком књиге „Kристални вртови” Амандe
Квик. Имена добитника ћемо објавити у наредном броју
„Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке
(не дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

Знаменитости и споменици Баната
Tројезична публикација „Културно наслеђе Баната – Европско наслеђе” из штампе излази
овог петка, 18. јула. Она представља финални производ
истоименог пројекта, који се
преко ИПА програма прекограничне сарадње Румуније и
Републике Србије финансира
средствима Европске Уније, а
суфинансира захваљујући државама учесницама програма.
Публикацију је штампао
главни партнер на пројекту
Универзитет „Ефтимие Мур-

гу” из Решице, а поред Завода
за заштиту споменика културе
у Панчеву, партнер је и Жупанијски савет Караш Северин.
Како је објаснила Јасна Јованов, координаторка пројекта из
Завода за заштиту споменика
културе Панчево, сви партнери
су заједнички истраживали подручје јужног Баната у Србији и
жупанију Караш Северин у Румунији и свој рад представили у
заједничкој публикацији. Тираж
је 3.000 примерака, а ПДФ издање моћи ће да се преузме са про-

јектног сајта www.banatsculturalpatrimony.rs.
Монографија је штампана на
српском, румунском и енглеском језику, представљени су
споменици културе на територији јужног Баната и жупаније
Караш Северин, груписани у
пет поглавља: „Културне знаменитости и споменици”, „Историјске знаменитости и споменици”, „Верске знаменитости и
споменици (цркве и манастири)”, „Градска архитектура” и
„Етнологија”.

ЗАВРШЕНО СНИМАЊЕ ФИЛМА „ЧЕКАЈ МЕ”

НОВИ АЛБУМ МЕЛИНДЕ ЛИГЕТИ

Прича из рата у Босни

О припадању, лирски
и интимно

Претходних пет-шест недеља на
територији нашега града сниман је филм „Bekle Beni” илити
„Чекај ме”, у турско-српској
продукцији. Филмска екипа је
велики део тог времена провела
у Иванову, на насипу, док је последња два-три дана снимала у
центру Панчева. Српску копродукцију потписује компанија
„Cyber: Few Good Men”.
„Чекај ме” је драма која је инспирисана истинитим догађајем
из рата у Босни (1992–1995).
Главну женску ролу у том оства-

рењу тумачи Мерјем Узерли,
турска глумица која се прославила улогом Хурем у популарној ТВ-серији „Сулејман
Величанствени” (што су с посебном пажњом пропратили
високотиражни српски медији). У глумачкој екипи био је и
њен дечко, глумац Озан Гувен,
као и наши глумци Катарина
Гојковић и Бојан Жировић.
Међу 150 статиста ангажованих на снимању овог филма,
велики број њих је из нашега
града.

ПАНЧЕВАЧКИ САСТАВИ НА „БИР ФЕСТУ”

Музика, пиво
и локалпатриотизам
Након „Вибраторки”, које су
концерт одржале у среду, 15.
јула, на овогодишњем „Бир фесту” у Београду наступа још неколико панчевачких бендова.
Овог петка, 17. јула, од 21 сат, у
пивској башти на Ади Циганлији, поред групе „Артан Ли-

ли”, свираће и овдашњи састав
„Transeen”. Пет дана након тога, 22, јула, публика ће моћи да
чује феноменалне панчевачкобеоградске „Љубичице”, док ће
се дан пред затварање фестивала пива у Београду, 11. августа,
представити „Зона Б”.

Три године од албума „Paspreture”, Мелинда Лигети је за
„Acustronica Netlabel” објавила и свој други соло албум
„Belonging”. То је колекцијa
од 17 нумера које је ова ауторка сама компоновала, снимила, свирала и продуцирала.
„Разређене атмосфере, понекад
утонуле у јутарњу
маглу, понекад
умотане у плашт
треперавих звезда, где деликатне структуре џеза
и акустичног попа упућују погледе ка измештеним дестинацијама и местима”,
навео је музичар Норман Бајоки поводом овог албума.
Покушавши да пронађе додирне тачке између Мелиндиног пројекта и других музичких оставарења, он је навео евентуалну комбинацију
најинтинмијих нумера Пета
Метинија и најлиричнијег

звука Антонија Карлоса Жобима.
Иако је албум „Belonging”
објављен пре петнаестак дана
(30. јуна), већ је добио две одличне критике. Заљубљенике у
добру музику обрадоваће информација да се он може бес-

платно даунлодовати са сајта
www.acustronica.com.

Стране припремила

Драгана
Младеновић
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ЛЕ(Т)ЊИ РАЗГОВОРИ: МАРИНА УЗЕЛАЦ, РЕДИТЕЉКА

ФИЛМ О ХЕРОСТРАТУ НАШЕГ ДОБА
Спортисти Панчево називаjу
градом спортиста, ликовњацима је ближи назив град
сликара, за песнике је то град
песника, међутим, када се барем летимично покушају побројати суграђани из света
филма, како глумци, тако и
редитељи, продуценти, монтажери и остали, плус филмови који су овде снимљени, испада ипак да је Панчево понајвише град филма. Једна од
ауторки која наставља ту традицију јесте и млада редитељка Марина Узелац (1991), која сигурним корацима тражи
своје местo под (филмским)
сунцем.
После завршене Гимназије
„Урош Предић”, Марина Узелац је уписала филмску режију на Академији уметности у
Београду и управо завршава
свој дипломски филм „Херострат”
ПАНЧЕВАЦ: Марина, можеш
ли нам за почетак нешто више
рећи о каквом филму је реч?
М. УЗЕЛАЦ: „Херострат” је
мој дипломски филм рађен
по мотивима истоимене кратке приче Жана Пола Сартра
из збирке „Мучнина, речи,
зид”. Назив потиче од античке приче о Херострату, човеку
који је спалио храм у Ефесу,
једно од седам светских чуда,
и на тај начин остао упамћен
у историји, док се име архитекте не зна. У модерној култури се његово име користи
као архетип „црног хероја”,
синоним за некога ко жели да
постане познат по свом злоделу. У филму пратимо главног
јунака од тренутка када донесе одлуку да купи револвер и
убије пет случајних пролазника на улици и последњим
метком убије себе.
• Звучи захтевно. Како је те као рад на њему?
– Дуго сам хтела да снимим
ту причу, али сам стално у последњем тренутку одустајала,
јер је заводљива, а заправо
прилично тешка за екранизацију. Лако може да се претвори
у претенциозну филозофију
или да оде ка херметичности.
Ипак, на крају студија сам скупила храброст и себи рекла да
ћу то урадити сада или никада.
• Докле се стигло с фил мом, када се може очекивати
његова премијера?
– Тренутно завршавамо
монтажу и лагано улазимо у

Марина Узелац – музички спот јој је омиљена кратка форма
постпродукцију звука, компоновање музике и колор-корекцију. Планирано је да буде готов до септембра. Филм ће
имати премијеру у Панчеву,
што стоји и у уговору с нашим
градом, који је суфинансијер
пројекта.
• Главну улогу у њему тума чи наш суграћ
ђанин, професор
књижевности, песник и музичар Дејан Чанчаревић. Како
се он снашао у тој причи?
– Дејан и ја смо се неколико месеци пре снимања редовно налазили и веома детаљно пролазили кроз лик. То
је стварно био дуг процес кроз
који смо постали и блиски
пријатељи. Мислим да је успео да пренесе стање лика и
боље него што сам очекивала.
• Ако се не варам, он није јећанин који је укљудини суграђ
чен у тај пројекат. Ко је још?
– У екипи филма су још и
Душан Синђић, продуцент, и
Софија Јованов, задужена за
снимање и постпродукцију
звука, затим, малу улогу је

НАГРАЂЕН ГЛУМАЦ МЛАДЕН СОВИЉ

Од „Ових дана”
до „Чизмаша”

играо и Иван Качавенда, а ту
је и стрпљива екипа пријатеља
који су статирали: Небојша
Дошен, Милан Милин, Софија Модошанов, Милош Мијаковац, Урош Стегић, Милан
Максимовић...
• Занимљиво је да се у „Хе рострату” појављује и наша
чувена глумица Мирјана Ка рановић. Да ли је било тешко
доћи до ње? Колико ти значи
њена подршка?
– Имала сам срећу да људи
које сам замислила у улогама
прихвате да учествују у овом
пројекту, што ми се обично
ретко дешава. Она се заиста
посветила томе, налазиле смо
се насамо да разговарамо о
лику и имали једну читајућу
пробу заједно с Дејаном да бисмо што боље утврдили мизансцен и штриховали непотребне реплике.
• Какву улогу она тумачи?
– У филму она игра проститутку коју главни лик жели да осрамоти, без жеље да
с њом има било какав однос,
али се у тој сцени деси нешто непланирано и она
успева да нам на моменат
открије људскост у протагонисти.
• Недавно си освојила награду за најбољу филмску причу

за филм „Возар”. Јеси ли задовољна тим оствaрењем?
– За тај филм сам баш везана, јер је била авантура снимати га у потпуно герилским
условима. Сви смо изгорели,
возили кола по путу док смо
висили из гепека, с крова, без
дозволе за снимање на путу.
Добили смо тај стари „волво”
за снимање од једног чудног
типа из Гроцке који увози
олдтајмере из Шведске, па их
вози за Астану... Ја сам њему
позајмила кола мог оца да их
вози док ми не снимимо
филм. Све је могло лако да
пође наопако, али из неког
разлога је успело и људи су на
крају добро реаговали на
филм, био је на много фестивала. Постоји нека добра
енергија која окружује све догађаје око тог пројекта.
• У последње време си сни мила два спота за „Артан Лили”, београдски бенд у успону, као и један за групу „Ти”. У
том послу си већ забележила
неке успехе.
– То је све кренуло игром
случаја. Снимала сам промо
за ПАФФ и хтела да искористим песму „Срце” „Артан Лилија” за тај видео и договорили смо се да ћу им ја вратити
услугу тиме што ћу им снимити спот за следећи сингл. Они
су били задовољни спотом, у
међувремену смо постали и
пријатељи и некако природно
наставили сарадњу. С Илијом
и Трајчетом из групе „Ти” се
такође дружим, дуго смо се
договарали да сарађујемо. Прво је требало да радим песму с
тада актуелног првог албума,
али ме је онда Илија пoзвао и
рекао ми je да има песму баш
за мене на којој тек раде. Мислим да смо заједно направили супер видео који је испратио атмосферу целог албума.
И било је стварно забавно сарађивати с њима, бескрајно су
стрпљиви и креативни.
• Да ли ти се допада рад на
спотовима? Желиш ли да се
тиме бавиш и убудуће?
– Музика је, вероватно, моја највећа инспирација. Чак и
када радим играни филм увек
имам потребу да тражим песме које ми праве неку врсту
подлоге за атмосферу сценарија. Некад се деси да читава
идеја за филм крене из неке
песме коју сам чула. Музички
спот ми је сада постао дефинитивно омиљена кратка
форма и надам се да ћу снимити још много њих. Већ
имам уговорена два спота која треба да снимимо до краја
лета и добила сам још неколико позива за сарадњу којима се радујем.

НОВИ ФИЛМ БРАНКЕ БЕШЕВИЋ ГАЈИЋ

„Дом анђела” ускоро
пред публиком
Кадар из филма „Ових дана”
Наш даровити суграђанин,
млади глумац Младен Совиљ,
добитник је награде „Златна
индикација” за најбољу мушку улогу у филму „Ових дана” Ненада Тесле. То признање му је уручено прошле недеље, у оквиру Фестивала
кратког играног филма „Башта фест” у Бајиној Башти.
Иначе, Совиљ је у протеклом
периоду учествовао у неколико
занимљивих пројеката. У представи „Црвена: Самоубиство
нације” Милене Богавац, која је
премијерно изведена у априлу,
он је један од 16 младих глумаца који устају и гласно говоре о

позицији жене у друштву. Такође, део је глумачке екипе што је
доскора радила на снимању телевизијске серије „Чизмаши”,
по роману Драгослава Михајловића и у режији Дејана Зечевића, у којој тумачи лик Ћоре.
Овом младом глумцу је
припала и главна улога у
играно-документарном филму „Разбојници Баната” по
сценарију Мирче Марана и у
режији суграђанина Ивана
Ракиџића. Снимање тог остварења завршено је почетком јула, а премијера се, због финансијских разлога, планира
тек за 2017. годину.

Ауторка филма „Лауш” Бранка
Бешевић Гајић из Панчева,
припрема ново документарно-играно остварење под називом
„Дом анђела”, које је истовремено њен мастер рад на Факултету драмских уметности у Београду, на катедри за Креативне
филмске и телевизијске продукције (ментор је професор
мр Горан Пековић). Радња
филма се одвија у периоду од
прве половине 13. века до данас
и говори о манастиру Куманице, у месту Врбница, на самој
граници Србије и Црне Горе.
Како је објаснила Бранка
Бешевић Гајић, у том прелепом манастиру се могу видети
људи из читавог света, без обзира на њихову националну и
верску припадност. Радња
филма је сведена у времен-

ском и просторном смислу,
чак и у избору ликова, али се
тиме јаче истиче основна идеја и духовност целе ситуације.
„То је прича о потрази за
истином, о прошлости, митовима, легендама и културном
наслеђу, прича о вечној љубави, потрази за сродним душама”, наводи се у саопштењу
поводом овог остварења.
Филм ће се снимати у Црној
Гори и Србији, а рад на њему
су подржали Епархија милешевска, Факултет драмских
уметности, Град Панчево,
Град Смедерево, СПЦ у Омољици и многи други.
Након што буде приказан
као мастер рад на Факултету
драмских уметности, „Дом анђела” ће бити приказан широј
публици.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Кад су цветале тикве”
Драгослава Михаиловића
„Роман ’Кад су цветале тикве’ спада у прекретничка
дела од којих почињу нове
тенденције
литерарног
развитка.” (Предраг Палавестра)
„Као што се одавно код
нас није десило, критичари
су осетили потребу да поводом ове књиге говоре о својој потресености, заправо о
оним особинама Михаиловићева писања које изазивају снажан читалачки доживљај.” (Љубиша Јеремић)
„Роман ’Кад су цветале
тикве’ има облик монолошке исповести: Некадашња боксерска нада с Душановца, Љуба Сретеновић, сећа се догађаја с краја четрдесетих и почетка
педесетих година који су га
отерали у емигрантску чаму Шведске. Основна линија заплета тиче се збивања у Љубиној породици и
његовој спортско-љубавничкој каријери, али је све
то одређено и оплемењено
позадином ширих друштвених збивања. Михаиловићев роман је тако постао једно од првих уметничких дела која су додир-

нула тему Информбироа.”
(Владета Јанковић)
„У једном тренутку, када
су после романа ’Кад су цветале тикве’ идеолошке стреле биле усмерене на овог
писца, на његовој страни
био је пословично опрезни
Иво Андрић. Била је то изразита потврда, не само његове колегијалне солидарности с писцем у квргама моћне идеологије, већ и одбрана
писца у чију је приповедачку реч и књижевну будућност Андрић искрено веровао.” (Петар Пијановић)

Два најбржа читаоца који до среде, 22. јула, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор
на питање „Колико друштвена и политичка збивања утичу на наше животе?”, наградићемо по једним примерком
књиге „Кад су цветале тикве” Драгослава Михаиловића.
Имена добитника ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке
(не дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

МОЈ

избор МОЈ

Меланхолија равнице
Милена С. Томић,
музичарка
БАНАТ БЛУЗ КАФЕ: Меланхолија равнице нас свуда прати… У малом месту
надомак Панчева, у Црепаји, у старој кући која је некада била Гостионица „Карађорђе” и чији су етномотиви сачувани од заборава,
у садашњем „Банат блуз кафеу”, негује се и традиција
блуза, џеза, рока, соула...
Поред наших суграђана, у
овом кафеу често наступају
и страни уметници, а љубазни домаћин увек пружи
прилику и млађима, оним
мање познатим, да покажу
своје музичко умеће. На
овом месту у Банату, нама,
Војвођанима, време спорије
тече. Или, чини се, као да је
стало.
ПОСТ И МОЛИТВА: Ови
наши вишедневни постови
претходе великим хришћанским празницима, а то
је заиста лепо време када се
ваља окренути себи и својим духовним потребама. У
свету који све мање оставља
простор искреним осећањима и љубави, у којем се људи више посвећују кућним
љубимцима, саосећајући с
њиховим патњама, уместо
једни другима, уз безброј
брига које муче човека свакодневно, можда је смирење једино што ми можемо
учинити за себе.
УРЛИК 8 – УМЕТНОСТ ИСПРЕД ФОРМЕ: Осам дана
уметности у организацији
Групе за развој културног
активизма „УрЛиК” из Суботице, односно песника Ја-

не уз подршку његове дивне
супруге, такође уметнице,
певачице Тијане и неколико
пријатеља, ентузијаста, угостило је шездесетак уметника – песника, перформера,
драмских писаца, глумаца,
ликовних уметника, музичара… Посебно бих издвојила Миодрага Ковачевића (уз
„Тhe Invisibles”), аутора
перформанса „Где је Милена?”, посвећен обележавању
јубилеја 70 година од смрти
помало неправедно запостављене уметнице Милене
Павловић Барили. Ова дивна сликарка, немирног духа, била је одличан портретиста, али је такође радила
нацрте за позоришне костиме, ране модне илустрације
и бавила се комерцијалним
модним дизајном. Међутим, оно што је засенило
Миодрага била је њена поезија, тако да смо имали необичну прилику, између
осталог, чути ауторску музику на Миленину поезију у
изведби акустичарског дуа
„Тhe Invisibles”. Драго ми је
што сам била део овог фестивала.
Борба за културу се наставља.
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КРОСОВЕР АТРАКТИВНОГ ДИЗАЈНА

РЕШЕЊЕ ЈЕ ЦЕРАДА

Богата опрема
Нова генерација
мотора
„Фијат” је својој гами возила
додао компактни кросовер,
модел „500 икс”, чиме се
озбиљније прикључио тржишној утакмици, бар када говоримо о овом сегменту возила.
Ретро детаљи
Дизајн аутомобила је, како се
то и очекује од Италијана, веома допадљив и ретко коме се
не би свидео на први поглед.
Осим што изгледом подсећа
на ранији модел „500 Л”, на
чијој механичкој платформи
је и настао, робустнија каросерија, већи клирекнс и точкови, као и заштитна пластика доњег дела возила, говоре
да се ипак ради о потпуно новом аутомобилу.
Исти је случај и са ентеријером. Аутомобил је препун ретро
детаља и дизајнерски се много
разликује од „фијата 500” и
„500 Л”. Инструменти су потпуно нови, с великим централним
дисплејем који је постављен између брзиномера и обртомера.
У променљивом менију се
налази чак и показивач притиска у турбини. Не само да
има довољно места за велике
телефоне испред ручице мењача, већ се ту може сместити
и мањи таблет.
Преграде у вратима су такође огромне тако да се у погледу практичности не може
наћи баш ниједна мана.
Исправљени су најважнији
недостаци које смо уочили на
„500 Л”. Овде централна конзола не представља никакву
сметњу коленима, а доњи део
седишта је прилично продужен
у циљу повећања удобности.

Кабина је пространа и пружа комфор за четири одрасле
особе. Једини недостатак јесте мали простор за пртљаг.
Када говоримо о опреми модела који смо возили, списак
је подужи: бесконтактно откључавање возила, темпомат
с радаром, старт-стоп систем,
аутоматска контрола кочења,
паркинг-сензори, двозонски
клима-уређај с контролом
влажности ваздуха и други
додаци који се углавном налазе у премијум верзијама аутомобила више класе.
Задовољавајуће перформансе
Позиција возача је изузетно
добра и током вожње имате
утисак да се налазите у знатно
већем аутомобилу. Модел који смо тестирали био је опремљен 1,6-литарским мултиџет дизел-мотором са 120
коњских снага и 320 Нм обртног момента. У овој верзији
мотор је упарен са шестостепеним мануелним мењачем.

Перформансе „фијата 500
икс” са овим агрегатом су више него задовољавајуће. Аутомобил одлично вуче у готово
свим режимима, а „турбо-рупа” се осећа само у првом степену преноса када се креће из
стања мировања.
Возачу су на располагању
три мода рада мотора, ослањања и управљања: аутоматски који контролише системе
ослањања и проклизавања при
лошим временским условима
и спорт мод. Наравно, нама је
најинтересантнији био трећи.
Његовом активацијом мотор
има бољи одзив на папучицу
гаса, огибљење је тврђе, а волан много прецизнији и тежи
при окретању.
При нормалној вожњи по
граду потрошња није прелазила пет литара, што није далеко од фабрички декларисаних 4,7 литара у урбаним
условима. Када већ говоримо
о потрошњи, дисплеј испред

возача даје информацију када
треба да промените брзину у
виши степен, што доприноси
уштеди горива.
Други екран у кабини, постављен централно, служи за
контролу „битс аудио” уређаја, навигације, телефона и
осталих мултимедијалних садржаја који се могу котролисати и помоћу тастера на
управљачу. У понуди произвођача су и верзије које имају
погон на сва четири точка,
што доприноси теренским карактеристикама „фијата 500
икс”, али систем за контролу
тракције и на моделима који
имају погон само на предњој
осовини вас неће оставити заглављене у снегу или блату.
Овај компактни кросовер
оставља позитиван утисак у
сваком погледу, а потенцијални купци ће свакако бити
млађа популација која од аутомобила очекује да буде запажен и забаван за вожњу.

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

МЕЊАЧ И ПРОБЛЕМИ У РАДУ
Квачило, сајла мењача, цилиндар квачила или бирач брзина су делови трансмисије
чија неисправност доводи до
ситуације да не можете да
убаците мењач у брзину, или
отежано мењате степене преноса. Уколико се испостави да
је неки од поменутих делова
неисправан, поправка није толико компликована и скупа, а
свакако ће вас решити мука
које имате. Дешава се да се заштитни бужир сајли на мењачу оштети, а тада вода и нечистоће улазе у узану цев у којој
је смештена сајла. У оваквим
условима се дешава да се сајла отежано креће, а временом
се истегли и пукне. Није реткост ни да се при ниским температурама вода у сајли заледи, а онда је немогуће убацити
у брзину.
Сервисери „Ауторемонта
Пивашевић” при било којој
интервенцији на возилу, између осталог, контролишу и
стање трансмисије и уколико
примете оштећења која би
временом довела до отказивања мењача, саветују клијенту
замену одређеног дела. Битно
је повремено контролисати
стање цилиндра квачила, свако влажење и трагови уља су
знак да су оштећене заптивне
гумице у цилиндру и да може
доћи до тренутног отказа преноса. Држање ноге на педали
квачила је више него опасно
за оптималан век трајања ла-

Страну припремио

Немања
Урошевић

меле, о чему смо у овим рубрикама већ говорили.
Мењач испоручује снагу
преко погонских точкова. Такође, самим тим аутоматски
обезбеђује најбољу снагу и брзину приликом вожње. Тада
специјално уље хлади и истовремено подмазује зупчанике
у мењачу.
Током времена, уље губи на
својој градацији, а такође може доћи у додир с водом преко оштећених манжетни полуосовина, што смањује квалитет подмазивања. Замена
уља на трансмисионим елементима може спречити превремена хабања и оштећења
преносних механизама.
Да би мењач на возилу
функционисао беспрекорно,
саветује се комплетна замена
уља у мењачу на сваких 40.000
километара или према препоруци произвођача у зависности од модела и типа аутомобила. Уколико се дешава да
мењач приликом вожње испада из брзине, требало би одмах посетити сервис како би

се утврдио квар. Дешава се да
возачи игноришу овакав квар
и силом држе ручицу мењача
у брзини, што проузрокује
прегревање механизма у трансмисионој кутији, оштећење
зупчаника и на крају тоталну
штету на мењачу.
Аутомобили који имају аутоматски мењач не смеју ни
под којим условом да буду вучени или гурани. Проблем је

што при шлепању возила многи возачи пребацивањем ручице у „Н” начин рада настоје
да реше проблем, али заборављају да тада мењач и даље
ради, док подмазивања нема у
том моменту. Ово доводи до
хаварије на трансмисији.
Друга честа грешка је да на
семафору мењач дуго буде у
„Д” начину рада, што доводи
до непотребног грејања и до
проклизавања у конвертору.
Зато на семафору треба
пребацити ручицу мењача у
„Н”. Ако је аутомобил у квару,
не покушавајте да га померите, већ позовите шлеп-службу
„Ауторемонта Пивашевић” и
будите сигурни да је ваш аутомобил у сигурним рукама.
Повремено посетите вашег
сервисера да изврши визуелни
преглед трансмисије на возилу. У „Ауторемонту Пивашевић” можете потпуно бесплатно извршити овакву врсту
превентивног прегледа без заказивања.

Летња провера возила
Искористите летњу акцију и
проверите исправност свог
возила у сервису „Ауторемонт
Пивашевић”. Летња контрола
возила у овом ауто-центру
подразумева проверу једанаест виталних тачака на аутомобилу – од рачунарске дијагностике до контроле трапа
и управљачког система.

У току акције остварујете
попуст од 10 одсто на рад у
сервису за отклањање уочених
кварова, као и 10 процената
на замењене резервне делове.
Акција траје до краја августа и
важи за сва возила „Фијат
Крајслер” групације, као и за
возила истог произвођача која
су ван гарантног рока.

„Ауторемонту Пивашевић” потребан перач
возила са искуством. 013/333-355

Један од проблема који возачи тренутно имају јесте
дрвеће, односно смола коју
биљке луче у oвом периоду
године. Они који аутомобилe константно паркирају
испод дрвећа што се налази
на паркинзима у панчевачким насељима знају о чему
говоримо.
Не само што аутомобили
делују прљаво, већ постоји
опасност од оштећења фарбе возила због специфичне
„киселине” која се налази у

смоли. Наравно, већина људи нема ни времена, ни
услова да пере возило сваког
дана, тако да је у овом случају набавка цераде за покривање најбоље и једино
решење. Није наодмет након прања возила лимарију
заштитити неким средством
на бази воска. Напомињемо
да је овако запрљане аутомобилe тешко опрати, a за то
ће вам бити потребна млака
вода, четка с меканим влакнима и много стрпљења.

- - - - - - - ПОЛОВЊАК - - - - - - -

КОНЗЕРВАТИВАН, АЛИ ПОУЗДАН

Модел „спејс стар”, који је
почео да се производи у фабрици „Мицубиши” још
1998. године, пре свега је
квалитетан аутомобил, али
није био популаран. Прилично конзервативног дизајна и не баш завидних возних особина, „спејс стар”
је намењен породичним
људима који аутомобил доживљавају искључиво као
превозно средство. Иако делује као велики аутомобил,
када седнете у путнички
простор нећете имати онолико места колико сте очекивали.
Бука која допире споља у
вожњи, посебно од ветра,
изражена је због висине самих кола. Плус је то да места за главу има напретек
како напред тако и позади,
а задња клупа се помера па
тако можете да добијете велики гепек или да се комотно возите позади.
Као и већина јапанских
аутобомила, и овај долази
одлично опремљен чак и у
основној верзији, мада се
саветује куповина возила са
„ге ел икс” опремом, која
подразумева клима-уређај и
осталу опрему, што доприноси комфору.

Од бензинских мотора
уграђивани су: 1,3, 1,6 и 1,8.
Најслабији је довољан за
градску гужву, али очекујте
„мучење” на отвореним путевима јер 85 „коња” није
довољно за отворен пут и
безбедно претицање. Просечна потрошња је нешто
испод шест литара безоловног бензина, али ако највише времена проводите у
градској вожњи очекујте доста више. Дизелаш 1,9, доста добро вуче уз одличан
просек потрошње од 4,6 литара, али је прилично бучан.
Када говоримо о кваровима, нема пуно стандардних
недостатака на које бисмо
указали. „Јапанци” су познати по томе да, уколико
се не уграђују оригинални
делови или не раде редовни
сервиси на прописаној километражи, изискују велике
издатке када дође до неминовне теже хаварије.
Бензински мотори воле
високе обртаје па обратите
пажњу на сам звук, јер уколико нешто звучи погрешно, знајте да је радни век
мотора при крају. Поред
овога, нема се шта друго замерити.
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ОГЛАСИ

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ОПЕЛ омега 2.0, плин, до
2019. има атест, замена за
мањи.
064/197-28-24.
(199119)
КОМБИ застава ривал
теретни, 2004. годиште,
регистрован. 060/028-1480. (199721)
ФИЈАТ
пунто
2006,
бензинац, клима, власник,
2.750 евра. 065/370-98-30.
(199981)
ПРОДАЈЕМ ауто сеат
кордоба, 1.4, бензинац,
2003.
годиште.
Тел.
060/010-70-54. (200217)
ПАСАТ
Б-54,
2002.
годиште, караван, 1.9,
беспрекоран,
власник.
065/557-81-42. (200193)
СИТРОЕН пикасо 2001.
годиште,
1.6
бензин,
регистрован, може замена
за јефтиније. 065/557-8142. (200193)

МЕРЦЕДЕС
СЛК
компресор,
двосед,
кабриолет. 063/203-955.
(200392)

АТОС приме 1.0 ГЛС, 2000,
добро
очуван,
први
власник. 064/288-08-30.
(200276)

ШКОДА фелиција, 1998.
годиште,
бензинац,
повољно. 064/172-86-12.
(200402)

ГОЛФ 2, 1.6 дизел, 1987.
годиште, добро стање, 3 В,
5 Б, 800 евра. 062/628-097.
(200281)

ШКОДА фелиција 1998.
годиште, бензин, плин,
нерегистрован, договор.
064/461-38-56. (700296)

ФОРД фокус 1.9 ТДЦИ,
2003,
фул
опрема,
регистрован,
мали
потрошач, цена договор.
064/125-86-86. (200414)

ЛАДА 112, 2002. годиште,
на
продају,
истекла
регистрација. 060/313-8636. (200312)
БУБА на продају, 1976.
063/201-344. (200301)
ПУНТО 3, 1,3 МЈЕТ, 2003,
3 В, клима, одличан,
повољно. 064/135-23-42.
(200260)

ПРОДАЈЕМ скалу 55,
2001,
регистрован
и
исправан. 063/804-57-99.
(200417)
МАЗДА
626,
1986.
годиште, бензин, плин,
серво, електро-подизачи,
регистрована,
добра.
063/277-879. (20426)
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ФИЈАТ пунто 1.2, 2003,
регистрован,
одличан,
1.550 евра. 061/179-53-97.
(200433)
ДАЕВУ матиз, 2001, тек
регистрован,
власник,
одличан,
1.450
евра.
064/300-40-01. (200434)
ГОЛФ 3, 1.6, петора врата,
плин атест, 1.150 евра.
064/300-40-01. (200434)
АСТРА Ф 1.7 дизел, крај
1992, лимузина, у екстра
стању, на име. 064/130-3602. (200503)
ШКОДА фелиција, 1.3, 99,
у
добром
стању,
регистрована,
металик
сив.
064/130-36-02.
(200503)
СТИЛО 1.9, ЈТД, 2002,
петора врата, све од
опреме,
регистрован
годину.
064/130-36-02.
(200503)
РЕНО 19 шамад, 1991, Б +
П, маестрал, 9 ДС круњач,
прекрупар оџаци. 064/12325-78. (200439)
АУТО-КЛИМЕ свих типова
возила сервисирамо и
пунимо гасом, дигиталном
машином, пуњење са
заменом уља и УВ бојом
2.500. „Фриготехник”, 361361,
064/122-68-05.
(200445)
ФИЈАТ пунто 1.2, 2004,
клима,
велики
фар.
062/829-53-17. (200457)
ОПЕЛ
зафира
1.6,
атестиран метан, 2002,
регистрован,
седам
седишта. 064/071-15-42.
(200457)

СУЗУКИ бургман 400, тек
регистрован,
2005,
влансик. 064/085-52-38.
(200457)
ПЕЖО 206, кабрио 1.6
ХДИ, 2006, металик црн,
клима, тек регистрован,
фул опрема. 064/085-5238. (200457)
ПАСАТ Б 3, 1991. 1.8,
плин, 600 евра. 061/66439-26. (200539)
МЕРЦЕДЕС 190 Д, 1987.
годиште,
650
евра.
062/856-64-72. (200539)
ФОРД fusion komfort, 1.6
бензин, прешао 83.000,
2007, купљен у Србији.
069/424-55-41. (200516)
ГОЛФ делови, мотори 1.8,
1.3, и мењач, шкољка,
регистрован, комплетна.
066/322-780. (200522)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

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

КУПУЈЕМ
све
врсте
половних,
страних,
хаварисаних
возила,
продајем резервне делове.
063/110-68-87. (200487)

СТАЛНИ
најповољнији
откуп свих врста возила и
к а т а л и з а т о р а ,
неисправних, исправних,
хаварисаних и других
возила, продаја половних,
резервних
делова.
069/203-00-44, 064/55231-19. (200041)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до 500
евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21. (200216)

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

КУПУЈЕМ возила до 3.000
евра,
исплата
одмах.
064/300-40-01. (200434)

МАШИНЕ

ЕЛЕВАТОР 9 м, прскалица
морава 330 л, дрљача, плуг
једнобразни, на продају.
617-460. (199119)
ПРОДАЈЕМ једноредни
берач змај 214. Тел.
060/010-70-54. (200217)
ПРОДАЈЕМ трактор 542,
приколице,
једноредни
берач кукуруза, елеватор,
остале
прикључке,
машине. 064/125-86-86.
(200414)
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МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ, трактор, плуг,
сетвоспремач, шпаратач,
сејалицу,
виклон,
прскалицу,
шпедитер.
060/660-79-60. (200404)

ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ
гаражу,
магацин, 52 м2, 10 х 5 х 3
м. 064/022-96-60. (200278)
ГАРАЖУ издајем, Тесла,
дупла, струја, грејање
гратис, може магацин,
радионица. 061/225-16-43.
(200475)

ОГЛАСИ

СИМПОВА мојца, тросед,
две фотеље и тепих, 6.000
динара. Тел. 063/262-213.
(1200583)

ПРОДАЈЕМ комбинирку
мио Осјек, абрихтер,
циркулар,
брусилица,
бушилица,
круњач
и
прекрупач и моторну
тестеру опен 157, може
замена за огревно дрво.
Тел.
064/266-84-91.
(199338)
ЦИГЛА фасадна, бела, на
палетама, 35/комад. 631965. (199881)
УГАОНА кожна, црна
гарнитура
за
седење,
баштенске столице металратан.
063/858-97-55.
(200299)
ПРОДАЈЕМ машину за
веш горење. Тел. 251-5649. (200291)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стари и стилски
намештај,
остало
покућство. 063/182-08-95,
335-930. (200313)
ШАПУРИНЕ,
кукуруз,
јечам и пшеница на
продају. 061/231-65-01.
(200262)

ПРОДАЈЕМ
прасад,
услужно клање. Тел. 631811. (200293)
ШТЕНЦИ
белгијског
овчара малиона. Тел.
063/844-82-31. (200297)
ПРАСИЋИ на продају. Тел.
063/185-22-74. (200297)
ПРОДАЈЕМ
тросед,
фотељу, очувано, повољно,
апарат за варење електро.
061/203-15-07. (200303)

ТВ половни, из увоза. 37,
55, 72, 82. 348-975,
066/348-975. (200186)
КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
16 мм и све врсте видео
касета
квалитетно
преснимавам на ДВД. 343563, 063/288-278. (200308)

ПРОДАЈЕМ дечја колица,
50 евра и старе телефоне,
антика.
064/348-01-41.
(200228)

В Е Ш - М А Ш И Н А ,
фрижидер и половни
делови од веш-машина.
Тел. 252-05-10, 063/70376-07. (200466)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи 2,5 – 3.5 кв,
достава,
монтирање,
гаранција. 062/974-14-04.
(200209)

ПРОДАЈЕМ:
троседе,
кауче, угаона гарнитура,
регале, мост + ормани,
орман трокрилни, орман
двокрилни,
гарнитуре,
мојца фотеље, витрине
комоде, сто + чертири
столице, сто + шест
столица, спаваћа соба
комплет, комплет кухиња,
комбиновани фрижидер,
фрижидер,
замрзивач,
дечја колица, телевизоре,
двоседе, ел. шорет, ТА
пећи, машину за веш, суђе,
тепихе, разно. 063/107-7866. (ф)
ПРАСАД
на
продају,
услужно клање, печење и
превоз, договор. 063/314454. (200506)
ПРОДАЈЕМ јечам и овас.
Борачка
1.
342-819.
(200449)
ПРОДАЈЕМ стару грађу.
064/648-24-47. (200346)
ПРОДАЈЕМ две фелне 14
ц, делове рено 4. 062/491240. (200352)
ПРОДАЈЕМ електрични
моторбицикли, два кауча,
регал,
кухињски
сто,
столице. 060/355-74-51.
(200359)
ПРОДАЈЕМ вертикални
замрзивач са гаранцијом,
откупљујем неисправне.
063/248-734, 013/366-006.
(200370)

ПРОДАЈЕМ
кревет
с
дормео душеком 190 х 90 и
две трпезаријске клупе.
062/769-070,
367-087.
(200255)

НА ПРОДАЈУ чистокрвни
штенци
малтезера,
оштењени 3. маја 2015,
вакцинисани, очишћени
од паразита. 063/893-8809. (200388)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи. 065/339-44-48.
(200313)

АПАРАТИ

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи од 2 до 6 кв,
достава,
монтирање,
гаранција. 063/182-08-95,
335-930. (2008138)
ПРОДАЈЕМ
тучане
радијаторе, пекач за хлеб.
064/866-21-61. (200229)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

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

ПРОДАЈЕМ три козе, три
мушка јарета, три женска
јарета.
065/348-22-00.
(200199)

ПРАСИЋИ 20 и 25 кг,
товљеници, 90 – 110 кг,
могућност клања. 063/73140-46. (200262)
КОЗЕ, јарићи на продају.
064/162-49-01. (200262)

БЕТОНСКИ блокови, 30,
35, 45 и 65 динара,
квалитет. ЗТР „Луна плус”
Црепаја, 069/275-73-94.
(199129)
ШАПУРИНЕ,
кукуруз,
прасићи, домаћа маст.
064/172-44-10, 372-768.
(199493)
ПРОДАЈЕМ комбиновани
фрижидер канди, скоро
нов, с три фиоке, 250 евра.
062/842-04-55. (200199)
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АЛУМИНИЈУМСКА
ограда и гелендери, више
модела и боја, уградња,
превоз.
063/801-84-76,
065/801-84-76. (200271)

ПРОДАЈЕМ
повољно
комбиновани,
мини
шпорет,
бутан-струја,
слобода чачак и бутан
боцу.
063/651-131.
(200263)

МЕШАЛИЦА за бетон,
агрегат мицубиши, апарат
за кокице. 063/203-955.
(200392)

АЛУ и ПВЦ столарија,
комарници,
ролетне,
монтирање и превоз, више
димензија. 063/801-84-76,
065/801-84-76. (200271)

ВЕШ-МАШИНА, машина
за
прање
судова,
фрижидер,
замрзивач,
шпорет
равна
плоча,
шпорет алфа плам 9,
трпезаријски
сто
са
столицама,
лежајеви,
регал.
063/861-82-66.
(200400)

СОБНА врата без ракастоа,
махагони, 8 комада, 500
дин./комад. 063/277-025.
(200277)
ПРОДАЈЕМ
немачке
ловачке теријере, стари
један месец. Тел. 062/444838,
011/274-81-21.
(200283)

ДРВЕНИ
сто,
четири
столице, два двокрилна
ормана, вентилатор, кауч.
062/112-28-89. (200468)
ПИСАЋИ
сто,
компјутерски сто, полице,
изнад лампа, све 5.000,
судопера и висећи део
3.000.
064/188-42-64.
(200450)
ПРОДАЈЕМ сто и столице,
ТА пећ, дрвене прозоре и
врата.
069/150-20-78.
(200514)
ЕВРО
палете,
нове,
запремине 1.000 литара,
погодно за наводњавање.
061/651-77-33,
8.000.
(200546)
ЈАРИЋЕ
продајем.
060/352-72-60. (200562)
МЕСНАТА
прасад
пиетрен, стална продаја,
могућност клања и печења.
Тел. 063/311-277. (200542)

ХИТНО
продајем
професионални кирби у
одличном стању. 063/18691-89. (200540)
ПЛУГОВИ једнобраздни,
чамац с кабином, могућа
замена. Тел. 262-44-07.
(200551)
ПРОДАЈЕМ
половну
столарију, улазна врата.
Тел.
062/852-48-50.
(200570)

ПРОДАЈЕМ
прасиће,
јагањце, јариће, услуга
клања, печења и доставе.
060/322-47-42. (200393)

КАМП
приколица,
прозори
устакљени,
дрвени. Кућа на Миси.
Тел.
063/704-16-06.
(200405)
ПРОДАЈЕМ веш-машину
сименс,
одлична,
гаранција. 060/180-02-83.
(200337)
ПРОДАЈЕМ
фрижидер,
замрзивач комбинацију,
веш-машину,
шпорет
електрични, комбиновани.
Мића,
013/346-790,
064/129-73-60. (200337)
ПРОДАЕЈМ ТА пећи 2, 2,5,
3,5 и 5 кв, плинска пећ,
казан за печење ракије.
064/125-86-86. (200414)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
мини-кухиња, нова, 10.000
динара. 371-568, 063/77345-97. (200412)

Ф Р И Ж И Д Е Р И ,
замрзивачи, веш-машине,
шпорети, ауто-гуме из
Немачке,
гаранција.
062/824-23-21. (200574)
ПРАСИЋИ и пилићи на
продају, уређени и живи,
кућна достава. 064/303-2868. (200585)
ПРАСИЋИ на продају,
могућност клања и кућне
доставе. 064/930-13-78.
(200285)
ДЕТЕЛИНА тритикал на
продају, могућ превоз.
065/410-97-34. (200585)

КУПУЈЕМ
ТА
пећи,
исправне,
неисправне.
064/366-57-87, 335-974.
(2003139
КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац,
пенкала,
разгледнице, књиге, ситне
антиквитете. 013/233-3501,
064/265-82-98.
(200234)
КУПУЈЕМ
коришћене
полице – стелаже за
продавницу,
магацин.
063/122-55-22.(200177)
КУПУЈЕМ старо, ново
перје, замена фротирне
прекриваче, лио јастуке.
062/974-14-04. (200209)
КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
бкар,
месинг,
старе
славине,
акумулаторе,
старе
веш-машине,
фрижидере, замрзиваче и
остали метални отпад.
060/521-93-40. (200213)

КУПУЈЕМ
кровни
једноделни
половни
прозор.
064/932-67-12.
(200534)
КУПУЈЕМ значке, ордење,
новац, сатове, пенкала.
Тел. 013/313-458, 063/19960-36,
064/481-14-77.
(200474)
КУПУЈЕМ акумулаторе,
гвожђе,
веш-машине,
замрзиваче, бакар, месинг,
алуминијум. 061/206-2624. (200512)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
алуминијум, бакар, вешмашине,
замрзиваче.
064/484-13-76. (200512)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
акумулаторе,
вешмашине,
замрзиваче,
алуминијум,
бакар,
долазим. 061/322-04-94.
(200512)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ
кућу
у
Иванову. Тел. 013/629-305.
(198579)
ЊИВА, 33 ара, у Скробари,
преко пута циглане, 4.500
евра.
065/852-71-99.
(199116)
НА
ПРОДАЈУ
кућа,
Старчево, 250 м2, 33.000
евра, могућ договор. Тел.
063/193-78-40, 013/347726. (199167)
КУЋА на продају, плац,
5,42 ара, Србијанска 55,
Панчево, стара Миса.
064/651-16-22. (199299)
ПРОДАЈЕМ кућу на старој
Миси, два засебна стана.
Тел. 063/472-433, 063/440447. (199476)

ВОЈЛОВИЦА, комплетно
сређена, укњижена кућа
100 м2, плац 13 ари, 35.000
евра.
063/801-56-63.
(199518)
СТАРЧЕВО, кућа 100 м2,
10
ари,
сређена,
намештена, легализована,
власник, 21.000 евра.
062/706-06. (199125)
ПРОДАЈЕМ плац 63 ара,
грађевинско земљиште,
Охридска 25. 062/365-555.
(199633)
КУЋУ
у
Скадарској
продајем, мењам за стан
на Стрелишту. 063/700-9198. (199672)
НОВА
кућа,
центар
Панчево,
130
м 2,
укњижено,
повољно.
060/028-14-80. (199721)
КУЋА у Старчеву, нова, 80
м2, 16,5 ари, близу центра.
060/028-14-80. (199721)
ПРОДАЈЕМ
кућу
у
Старчеву, одмах усељива,
повољно, договор. Тел.
064/190-96-50
или
065/633-40-80. (199740)
КУЋА, два стана, плац,
може замена мањи стан,
доплата. 064/066-78-43.
(199962)

ПРОДАЈЕМ стару кућу, 2,3
ара,
близу
Народне,
„Авива”,
Првомајска,
17.500 евра. 061/293-1673. (200143)
КУЋА на продају, Панчево,
Кудељарац, Преспанска
37, 10 ари плаца. 013/373360. (200030)
КУЋА на Кудељарском
насипу, 60 м2, на плацу 8
ари.
064/040-82-72.
(200056)
ПРОДАЈЕМ један ланац
земље у Црепаји. 060/35103-56. (200222)
КУЋА, нова Миса, 24 м2, на
2,3 ара плаца, три нивоа,
60.000, продајем. Власник.
063/826-97-07. (200163)
ПРОДАЈЕМ или мењам
кућу с парним грејањем у
Дебељачи за Панчево, уз
договор. 064/509-19-63.
(200162)
ПЛАЦ, 5 и 10 ари,
грађевински, стара Миса,
замена за ауто. 060/01196-66. (200169)
ПРОДАЈЕМ три ланца
земље код црепајског
канала, повољно. 066/80708-83. (200182)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ плац у Јабуци,
7,5 ари, с темељом, 9.000
евра.
063/192-64-15.
(200187)
ПРОДАЈЕМ кућу на старој
Миси, код Стевичине
касарне, 58 м2 + додатне
просторије на 4 ара плаца.
Тел.
063/735-73-39.
(200201)
ДВЕ
куће
на
Новосељанском путу бр.
64,
могућа
замена.
065/325-00-33. (200183)
ПЛАЦЕВИ,
Омољица,
Брестовац, 20 ари, поред
Поњавице за викендице.
065/686-05-02. (200211)
ПРОДАЈЕМ недовршену
кућу
у
Шумицама,
Старчево, и ауто заставу
101. Тел. 063/232-794.
(200238)
ПРОДАЈЕМ
кућу
у
Иванову,
хитно.
Тел.
064/260-05-92. (200240)

БАЊА Врујци, викендица,
к у п а т и л о ,
асфалт,укњижена,
продајем, може замена.
064/035-96-91. (200241)
СЕФКЕРИН, Црепаја, уз
пут ливаде три ланца
вечито.
062/880-99-26.
(200247)
ПЛАЦ 11 ари, Девојачки
бунар, неограђен, фиксно,
2.700 евра. 063/858-47-55.
(200288)
КУЋА, Преспанска 15, две
етаже 120 м2, 5 ари,
власник, може замена.
063/307-674. (200300)
ВИКЕНДИЦА,
Долово,
воћњак, површина 25 ари,
цена по договору. 313-716.
(200301)

Г Р А Ђ Е В И Н С К О
земљиште,
5,5
ари,
продајем. 065/201-66-39.
(200308)
ПРОДАЈЕМ воћњак-башту,
крај Надела, 28 ари. Тел.
063/771-18-49. (200377)
ПРОДАЈЕМ кућу 130 м2,
14
ара,
Војловица.
063/778-48-35. (200276)
ПАНЧЕВО,
центар,
продајем/мењам кућу на 3
ара плаца. 063/768-96-43.
(200254)

ХИТНО повољно продајем
плац, 4 ара, Јоакима
Вујића, 4.000 евра, фиксно.
063/185-27-90. (200334)
ПРОДАЈЕМ кућу, центар,
82 м2, 5 ари, без
посредника. 063/759-9707. (200336)
ПРОДАЈЕМ грађевински
плац, 4 ара, Скадарска,
власник, 1/1, цена договор.
063/167-12-73. (200353)
ПРОДАЈЕМ плац од 4,82
ара, Синђелићево насеље,
Горњи град. 013/332-275.
(200262)
КУЋА, 64 м2, гаража,
укњижено,
власник,
центар, замена. 060/36661-03. (200368)

ОГЛАСИ

ПЛАЦ 14 ари, може мање,
доступне: струја, вода,
канализација, Охридска,
Кудељарски. 064/850-7131.
ХИТНО, Мраморак, добра,
191 м2, 16 ари, 16.000.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (200415)
БАВАНИТШЕ, центар, 139
м2, 6,72 ара, плин, 20.000.
„Мустанг”, 062/226-901.
(200415)
НА
ПРОДАЈУ
кућа,
новоградња код Народне
баште, повољно. 063/358607. (200411)
МОНТАЖНА кућа, Ж.
Зрењанина, 70 м2, с мањим
плацем, без улагања,
30.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (200421)
ТЕСЛА, одлична кућа, 80
м2, ЕГ, 3 ара, усељива,
50.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (200421)
ПРОДАЈЕМ плац 15 ари,
60 м2, близу центра, 35.000
евра.
064/532-05-22.
(200425)

ПРОДАЈЕМ
кућу,
Максима Горког, 200 м2,
3,8 ари. 063/301-360.
(200428)
ПОВОЉНО,
кућа
у
изградњи, стављена под
2
кров, 425 м , сутерен +
приземље + спрат, плац 8
ари,
без
посредника.
065/811-31-92. (200429)
ПРОДАЈЕМ кућу у ширем
центру, без посредника
или мењам за једнособан
стан без грејања. Тел.
064/901-90-41, 064/93838-93. (200431)
БАВАНИШТЕ,
очувана
кућа,
153
м 2,
четворособна, 13 ари,
17.000. „Кров”, 060/68310-64. (200444)
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ШИРИ центар, сређена
петособна кућа, 183 м2, 3,7
ари,
85.000.
„Кров”,
060/683-10-64. (200444)
КАРАУЛА, викендица 40
м2, укњижена, струја,
пумпа, 31 ар, 18.000.
„Кров”,
060/683-10-64.
(200444)
НОВА Миса, кућа 6 х 12,
три етаже, добра локација.
063/879-51-40. (200450)
ПРОДАЈЕМ њиву, два
ланца, Јабучки пут ка
Скробари, мали Надел.
064/901-45-89. (200470)
ХИТНО, Јабучки пут, 220
м2, 26 ари до пута,
укњижена. 064/130-38-29.
(200477)
ПРОДАЈЕМ кућу у центру
града, повољно, вреди
погледати. 063/756-06-04.
/(200461)
КАРАУЛА, нова кућа, 86
м 2,
покривена,
грађевинска
дозвола,
власник. 065/258-87-77.
(200479)
ПРОДАЈЕМ 37 ари плаца
винограда,
воћњак,
викендица
у
Старим
виноградима код Црепаје.
064/523-28-32. (200478)
ПРОДАЈЕМ кућу на Тесли
и воћњак пут „Млекаре”,
пословна зона. 064/58689-13. (200504)
ПЛАЦ на новој Миси, на
продају,
повољно.
061/622-16-17, 377-982.
(200518)
МЕЊАМ кућу новије
градње у Качареву, за
стару кућу у Панчеву.
063/256-191. (200533)
ПРОДАЈЕМ два ланца
земље, Новосељански пут,
викенд
зона,
после
бензинске пумпе „Крнета”.
062/693-336. (200523)
ДЕО куће, 120 м2, спратно,
ЦГ + три климе. 060/03486-35. (200527)
ПРОДАЈЕМ део куће с
локалом,
под
дугогодишњом киријом.
062/850-01-23. (200534)
КУЋА,
Змај
Јовина,
пешачка зона, 180 м2,
комплетно
сређена,
извбетонирано двориште,
2
70 м , 100.000 евра.
060/034-31-11. (200520)
КУЋА 500 м2, Караула, код
бувљака, + 35 ари плаца,
65.000 евра, 1/1. 061/66439-26. (200539)
КУЋА 120 м2, с локалом, С.
Саве 1/1, 27.000 евра.
061/664-39-26. (200539)

ПЛАЦА 10 ари, Караула,
18.000 евра. 061/664-3926. (200539)
СТРОГИ центар, 200 м2,
4,5 ари плаца, фронт 20 м,
100.000,
договор.
„Премиер”, 060/396-16-63,
063/800-44-30. (200549)
ВОЈЛОВИЦА,
старија
кућа, 120 м2, плац 14 ари,
29.000, договор. 060/39616-63. (200549)
МАРГИТА,
почетак,
старија кућа 200 м2, плац 9
ари, 65.000, договор. 362027,
060/396-16-63.
(200549)
КУЋА у Војловици, нова,
180 м2, повољно. Тел.
061/604-99-93, 063/78471-34. (200557)
КУЋА, Тесла, две стамбене
јединице,
4
ара,
реновирана, може замена.
064/218-15-72, 218-15-72.
(200553)
ДВОРИШНА кућа, 96 м2, 2
ара плаца, шири центар,
28.000 евра. 064/511-6096. (200582)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ трособан стан
Цара Лазара 103. 063/398792. (СМС)
ПРОДАЈЕМ стан, Котеж 2,
54 м2, I спрат, без
посредника. Тел. 065/37723-81. (197814)
ПЕПЕЉАРЕ, трособан, 58
м2, III спрат, сређен,
климатизован, власник,
договор. 063/111-62-22.
(199106)

ПРОДАЈЕМ повољно стан,
центар,
двоипособан,с
ређен, тих, светао, iV
спрат.
066/409-989.
(198105)
СОДАРА,
продајем
троипособан, 83 м2, или
мењам за једнособан,
сређен.
064/482-44-94.
(198112)
ЦЕНТАР,
двособан,
комплетно сређен, II
спрат,
35.000
евра.
063/801-56-63. (199518)
СТРЕЛИШТЕ, продајем
двособан стан од 59 м2, у
киндер згради, укњижен.
063/102-94-45. (199161)
У САМАЧКОМ продајем
гарсоњеру + код болнице
једнособан стан, помоћне
објекте, гаражу. 065/35307-57. (199127)
ТРОСОБАН стан, Котеж 2,
продајем/мењам за кућу
или мањи стан. 063/77115-68. (199238)
ПРОДАЈЕМ дуплекс, 39 м2,
дворишни, центар + 17 м2
пословног
простора,
36.000.
064/186-50-87.
(199606)
ПРОДАЈЕ се гарсоњера 25
м2, Котеж 1, високо
приземље, ЦГ, телефон,
полунамештена, власник.
064/176-74-14,
цена
17.600 евра. (199628)
ПРОДАЈЕМ
стан,
Карађорђева 15, Панчево,
2
101 м , први спрат.
Контакт
063/334-430.
(199794)
ПРОДАЈЕМ стан, дуплекс,
81 м2, Тесла, Илариона
Руварца
4,
Панчево.
Контакт
063/334-430.
(199794)
СТРЕЛИШТЕ, центар, нов
стан од 86 м2. Тел. 064/26771-74. (199824)
ПРОДАЈЕМ укњижен стан
у центру града, преко пута
цркве са два торња, цена
32.000 евра. Тел. 064/12973-46, без посредника.
(199831)
СТРЕЛИШТЕ, стан 43 м2,
ВП, ЦГ, подрум. 064/06678-43. (199963)

ПРОДАЈЕМ
гарсоњеру,
центар, III спрат, супер
локација. 062/112-63-25.
(199937)
КОТЕЖ 2, двособан, 51 м2,
приземље,
укњижен,
одмах усељив. 063/166-4348. (200243)

ТРОСОБАН стан, 93 м2,
ново, први спрат, хитно,
46.500 евра. 062/382-394.
(20219)
ЦЕНТАР, укњижен нов
стан, 50 м2, ЕГ, екстра
сређен, паркинг. 062/84336-23. (206220)
КОТЕЖ 1, кружни ток,
први спрат, Радова зграда,
без улагања, повољно. Тел.
063/308-793. (200225)
ПРОДАЈЕМ/мењам
трособан стан, Тесла, за
кућу, ЦГ, лифт, 62 м2.
064/867-48-48. (200227)
СТАН, Тесла, Љубомира
Ковачевића
48
м 2,
у к њ и ж е н о ,
једноиопособан, II/4, без
лифта, ТА, промењене
струјне
и
водоводне
инсталације,
продајем.
063/826-97-09,
АГ
„Економик”. (200163)
МЕЊАМ/продајем
двособан, 53 м2, Котеж 1,
за
мањи
једнособан,
власник. 061/164-53-41.
(200176)
ПРОДАЈЕМ
стан
на
Стрелишту, 62 м2. 064/17057-10,
065/824-39-44.
(200179)
ПРОДАЈЕМ
једнособан
стан, 26 м2, Содара, цена
18.900 евра. Тел. 066/90860-49. (200185)
ПРОДАЈЕМ двособан стан
без поседника, насеље
Стрелиште. 062/514-159,
069/514-15-22. (200207)
ДВОРИШНИ стан, Ул. М.
Пијаде 28, на продају. Тел.
063/233-762. (200210)
ХИТНО продајем сређен
стан, 38 м2, 7. јула 3-д. Тел.
064/686-51-10. (200211)

ПРОДАЈЕМ стан на Тесли,
једнособан, I спрат, ЦГ,
власник. 064/800-36-53.
(200289)
ТЕСЛА, 40 м2, једнособан,
II, 23.000, двособан, 53 м2,
ЕГ, 28.000. „Медиа”, 315703,
064/223-99-20.
(200321)
ЈЕДНОСОБНИ,Стрелиште,
41 м2, 20.000, Содара 38 м2,
24.500, Миса, 23.000.
„Медиа”,
315-703,
064/223-99-20. (200321)
КОТЕЖ, 48 м2, једнособан,
тераса,
леп,
25.000,
двособан, 31.500. „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(200321)
ЦЕНТАР,
24
м 2,
једнособан, леп, 18.000,
Содара, трособан, 58,
35.000. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (200321)
СТРОГИ центар, 60 + 6 м2,
двострано орјентисан, без
посредника. 062/180-4393. (200267)
ПРОДАЈЕМ укњижен стан
на Стрелишту, 53 м2.
064/495-48-63. (1200276)
СТАН на продају на новој
Миси, од 60 м2, ниско
приземље,
интернет,
паркинг,
укњижен,
власник, 27.000 евра,
хитно.
063/756-15-82.
(199681)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, 43 м2, ЦГ,
пети , једноипособан,
27.000 или мењам за
одговарајући дворишни.
060/449-55-71. (200362)
МАРГИТА, 52 м2, први
спрат,
намештен,
новоградња,
укњижен,
власник.
063/449-798.
(200365)
ЦЕНТАР, 47 м2 + гаража,
други, новоградња, лифт,
ЦГ, власник. 063/757-4750. (1200365)
ПОВОЉНО
хитно
продајем дворишни стан,
договор, власник. 064/66586-51,
062/825-26-09.
(200366)
ЈЕДНОСОБАН, 44 + 6, В.
булевар, усељив одмах,
одличан.
345-534,
064/246-05-71. (200393)
СТАН на продају, хитно.
064/130-27-34. (200396)
ПРОДАЈЕМ стан у строгом
центру с грејањем, од 45
м 2.
069/217-28-60.
(200406)
НА ПРОДАЈУ стан, 50 м2,
центар.
060/332-60-02.
(200408)
ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, велико
двориште,
гаража,
укњижен. 064/938-41-99.
(200332)
ЈЕДНОСОБАН стан, 35 м2,
Содара, први спрат, два
лифта,
ЦГ,
телефон,
укњижен, одмах усељив,
власник.
063/275-885.
(200339)
ПРОДАЈЕМ стан од 60 м2,
близу школе, обданишта,
Стрелиште.
Повољно,
договор. Тел. 064/992-6207. (и)
КОТЕЖ 2, једноипособан,
46 м2, ВП, тераса, 27.000.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (200415)
М. ГОРКОГ, дворишни,
реновиран, 35 м2, 16.500.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (200415)

БАНИЈСКА,
прелепа
етажа, 78 м2, посебан улаз,
35.000. „Мустанг”, 331341, 062/226-901. (200415)
МИСА,
дуплекс,
двоипособан, тераса, II, 58
м2, 21.000. „Мустанг”,
062/226-901. (200415)
ТЕСЛА, двособан, II, 50 м2,
ТА,
тераса,
25.000.
„Мустанг”, 062/226-901.
(200415)
ТЕСЛА, двособан, 54 м2 +
Т, I, ТА, добар, сређен,
31.000.
„Мустанг”,
062/226-901. (200415)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 71
м2, II, леп, ЦГ. 34.000.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (200415)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53
I,
ТА,
26.000.
м 2,
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (200415)
С Т Р Е Л И Ш Т Е ,
двоипособан, ЦГ, 57 м2, I,
перфектан,
35.000.
„Мустанг”, 062/226-901.
(200415)
ПРОДАЈЕМ
прелеп
двособан,
Котеж
2,
повољно. 064/532-05-22.
(200425)
ТЕСЛА, двособан, I спрат,
код
Поште,
хитно,
повољно. 064/570-65-12.
(200425)
ТЕСЛА, мањи двособан, 47
м2, III, ТА, уредан, 25.000,
договор. „Олимп”, 351061,
064/234-36-01.
(200421)

СОДАРА, двособан, 54 м2,
I, ЦГ, сређен, 33.000.
„Олимп”,
351-061,
064/234-36-01. (200421)
ТЕСЛА, једнособан, 29 м2,
X, ЦГ, усељив, 16.000.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (200421)
ШИРИ центар, двособан,
52 м2, ВП, ТА, усељив,
27.000, договор. „Олимп”,
351-061,
063/274-951.
(200421)
ШИРИ
центар,
новоградња, двособан, 54
м2, II,ЦГ, лифт, усељив,
38.0000, договор. „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(200421)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53
м 2,
VI,
ЦГ,
26.000.
„Олимп”,
351-061,
063/494-898. (200421)

СОДАРА, трособан, 83 м2,
III, ЦГ, 46.000. „Кров”,
060/683-10-64. (200444)
АКО планирате да купите
или
укњижите
своју
некретнину, дођите у
агенцију „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (200442)
СТРОГИ центар, прелеп
двособан, сређен, 52 м2,
III, ЦГ, 40.000. „Кров”,
060/683-10-64. (200444)

ОГЛАСИ

МАРГИТА,
нови
двоипособан, приземље, I,
2
55 м , ЕГ гас, 39.000.
„Премиер”, 063/800-44-30.
(200459)
ТЕСЛА, двособан, ВПР, 61
м2, ЦГ, тераса, 33.000.
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (200459)
ЦЕНТАР, двособан, I, 52
м2, ТА, сређен, 37.000.
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (200459)
ГАРСОЊЕРА, Котеж 2, 26
м2, клима, ТА, ПВЦ,
тераса, усељив. 063/392417. (200461)
СОДАРА, 57 м2, ЦГ, IV,
сређен, први власник,
укњижен. 064/130-38-29.
(200477)
СОДАРА, 48 м2, ЦГ, ПВЦ,
екстра сређен, власник.
064/130-38-29. (200477)
ЦЕНТАР, једнособан, 44,
24.000, кућа 3 ара, 120 м2,
договор, дворишни 11.000.
„Јанковић”,
348-025.
(200463)
КОТЕЖ 1, двособан, 59,
32.000, Котеж 2, двособан,
59, 30.000. „Јанковић”,
348-025. (200463)
ТЕСЛА,
двособан,
I,
27.000,
Стрелиште,
двоипособан,
32.000.
„Јанковић”,
348-025.
(200463)

КОТЕЖ 2, једнособан, 37
м2, III, 24.000. „Кров”,
060/683-10-64. (200444)

ПЕНЗИОНЕРИ, купујем
стан
с
вашим
плодоужитком. Исплата
одмах.
060/332-05-92.
(200535)

КОТЕЖ 2, комплетно
сређен једноипособан , 49
м2, VI, 32.000, двособан, 52
м2, први, 37.000. „Кров”,
060/683-10-64. (200444)

ЈЕДНОСОБАН стан, нова
Миса, полусутерен, 80 цм,
10.000 евра. 060/078-4160. (200530)

ЦЕНТАР, двоипособан, 61
м2, VII (XII), два лифта,
43.000, договор. „Кров”,
060/683-10-64. (200444)
СТРЕЛИШТЕ, стан 44,5 +
3,5 м2, тераса, ЦГ, IV
спрат, без лифта. 315-290.
(200477)
СТРОГИ центар, новија
зграда, 74 м2, ЦГ, II, лифт,
власник. 064/188-42-64.
(200450)
ТЕСЛА, двособан, III, 54
м2, ТА, две терасе, 29.500.
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (200459)
НОВА Миса, трособан, I,
72 м2, ЦГ, одличан, 36.000.
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (200459)
КОТЕЖ
1,
двособан,
одличан, III, 59 м2, ЦГ,
32.000. „Премиер”, 352489,
063/800-44-30.
(200459)

КОТЕЖ 2, 41 м2, 1,5, VII,
тераса, власник, 21.000.
064/220-10-92. (100489)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру у
згради, на приземљу, близу
Спортског центра, 28 м2.
064/067-31-27. (200495)
СТРОГИ центар, 2,5, 65 м2,
ЦГ, V, лифт, продаја,
замена.
060/428-08-56.
(200544)
КОТЕЖ 1, 26 м2, ЦГ, I,
19.000.
060/428-08-56.
(200544)
СОДАРА, 35 м2, X, 18.000;
Тесла, 50 м2, I, TA, 28.000.
060/428-08-56. (200544)
ТЕСЛА, двособан, ТА,
власник. 064/682-45-56.
(200543)
СТРЕЛИШТЕ,
центар,
двособан, 54 м2, III, ЦГ,
25.000.
060/396-16-63.
(200549)
КЕЈ, трособан, 84 + 11 м2,
I, ЦГ, 60.000, договор.
„Премиер”, 063/800-44-30,
060/396-16-63. (200549)
КОТЕЖ 2, 33 м2, приземље,
ЦГ, 20.000. „Премиер”,
060/396-16-63. (200549)
СТРЕЛИШТЕ,
центар,
трособан, 80 м2, VII, ЦГ,
35.000.
„Премиер”,
060/396-16-63, 063/80044-30. (200549)
СТАН,
69,22
м 2,
Стрелиште,
II
спрат,
отплата на рате. 064/42470-61. (200554)
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ПРОДАЈЕМ стан од 100 м2
+ 15 м2, тераса, у екстра
стању.
066/377-335.
(200556)
ПРОДАЈЕМ стан, Содара,
двособан, комфоран, 64 м2.
063/314-877. (200565)
ПРОДАЈЕМ у новоградњи
стан од 45 и 26 м2. 063/18748-96. (200575)
НОВ стан, Тесла, 52 м2, IV
спрат,
15.000
евра.
062/160-94-76. (200572)
БАВАНИШТАНСКИ, 40
ари,
само
23.000;
Стрелиште
6,15,
за
рушење, 58 м2. 063/744-2866, „Милка М”. (200578)
КОТЕЖ 2, IX, 60, 35.000;
Стрелиште, VII, 52 м2,
хитно, 23.500. 063/744-2866, „Милка М”. (200578)
СОДAРА, I, 81, 40.000;
Котеж 1, ПР, 57, 32.000.
063/744-28-66, „Милка М”.
(200578)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

АГЕНЦИЈИ
„Кров”
потребни станови, куће.
060/683-10-64. (20044)
КУПУЈЕМ стан, кућу, део
куће
за
адаптацију.
064/218-15-72. (200553)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ дворишну кућу
у Војловици, има ЦГ,
тотал, интернет, климу.
Тел: 060/366-73-51. (СМС)
ПОВОЉНО
издајем
двособан стан на Котежу 1.
062/807-79-27. (СМС)
ИЗДАЈЕМО
намештену
собу
на
Стрелишту.
Употреба
кухиње
и
купатила. 062/829-16-28.
(СМС)
СОДАРА,
двособан,
ненамештен
стан
за
издавање. Тел. 064/264-0514. (СМС)
У САМАЧКОМ издајем
намештену
гарсоњеру
самцу.
065/353-07-57.
(199127)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Тесли. 063/118-30-40.
(199304)
КОТЕЖ 2, двособан, 60 м2,
I спрат, на дуже, потпун
комфор. 063/784-72-80,
013/311-647. (199528)
ИЗДАЈЕ се стан, Котеж 2,
2,5 собе, празан, са
америчким
плакарима.
060/031-50-14. (199686)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
45 м2, Јастребачка 13,
Миса,
иза
„Давида”.
064/354-69-49. (199843)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, ненамештен, Котеж
2. 063/789-11-04. (200171)
ИЗДАЈЕМ
намештен,
дворишни
стан,
код
Народне баште, поседује
климу, интернет, ИПТВ,
фиксни и грејање. Тел.
064/160-46-39, 013/333517. (200174)
НАМЕШТЕН двоипособан
стан, Котеж 1, СББ, клима,
ЦГ, телефон. Тел. 063/80314-86,
064/255-86-79.
(20178)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
на Стрелишту, II, ЦГ,
клима.
062/871-58-25.
(200180)
ИЗДАЈЕМ
намештен
једнособан,
дворишни
стан,
са
централним
грејањем, у центру. 318796. (200181)
ИЗДАЈЕ се двособан стан,
на Тесли, ЦГ. 370-403.
(200184)
ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1,
реновиран, 41 м2, ЦГ,
једнособан, III спрат. Тел.
061/112-78-48. (200188)
ИЗДАЈЕМ
собу
с
употребом
кухиње
и
купатила.
321-408.
(200190)
ИЗДАЈЕМ намештен стан,
самцима,
ученицама,
посебан
улаз.
Тел.
065/592-78-83, 013/370344. (200198)
ИЗДАЈЕМ стан. Тел. 333740. (200200)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на
Котежу
1,
полунамештен.
Тел.
064/310-99-38. (200204)
ИЗДАЈЕМ
стан,
Ул.
Карађорђева 2, 41 м2. Тел.
065/891-27-63. (200206)
ТРАЖИМ
кућу
за
становање на дуже. Тел.
061/228-71-01. (200208)
ИЗДАЈЕМ
стан
на
Стрелишту, 063/777-55-84,
362-124. (200237)
ИЗДАЈЕМ
два
стана,
празан, Стрелиште, фул
намештен, Котеж 1, ЦГ, на
дуже.
064/137-63-19.
(200242)
ИЗДАЈЕМ
намештену
гарсоњеру на дуже, Тесла,
ЦГ. 066/494-900. (200242)
ГАРСОЊЕРА, стан за
издавање код Спортског
центра.
064/436-85-26.
(200248)
ИЗДАЈЕМ
стан
на
Стрелишту. 063/866-78-03.
(200299)
ДВОСОБАН ненамештен, у
згради,
на
почетку
Стрелишта, код Народне
баште, 90 евра. 361-322.
(200304)
ИЗДАЈЕ се намештена
гарсоњера у Самачком.
062/825-83-22. (200305)
СТАН,
издајем
код
Стоматолошког,
звати
после 16 сати. 060/367-2750. (200307)
ИЗДАЈЕ се једнособан,
намештен, комфоран стан.
Тел.
069/507-08-88,
069/102-77-03. (200319)
ИЗДАЈЕМ нов намештен
стан у центру. 064/125-2322,
062/863-76-72.
(200322)
ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Котежу 2, 100 евра.
Тел.013/332-290. (00256)
ИЗДАЈЕМ стан, 40 м2,
новоградња, ЦГ, интернет,
телефон. 062/965-95-07,
013/313-576. (200255)
ИЗДАЈЕМ или продајем
једнособан
стан,
Стрелиште, киндер зграда.
Тел.
064/307-63-93.
(200261)

ИЗДАЈЕМ
стан
у
дворишту, намештен, у
ширем центру града.
065/335-12-73. (200268)
ИЗДАЈЕМ
намештену
гарсоњеру, Тесла, близу
„беовоза” и аутобуса 2 и 3.
013/251-86-71.(200283)
ИЗДАЈЕМ
намештену
гарсоњеру, на Тесли, код
Родића, 80 евра. 064/59598-01. (200285)

ИЗДАЈЕМ
намештен
једнособан
стан
за
једну/две особе, Содара.
064/935-77-97. (200280)
ИЗДАЈЕМ
једнособан
намештен стан, Котеж 2,
ВП. Тел. 062/520-272.
(200249)
ИЗДАЈЕМ
стан
на
Стрелишту, 55 м2. 060/55117-20. (200326)
ИЗДАЈЕМ
двособан,
Содара, III, ненамештен,
100 евра, усељив одмах.
062/811-08-13. (200334)

ИЗДАЈЕМ
стан
на
Стрелишту,
етажно
грејање, двособан, код
Поште.
063/815-34-66.
(200340)
ИЗДАЈЕМ стан, Котеж, 2,5,
други српат, празан, на
дуже.
063/895-83-05.
(200341)
ИЗДАЈЕМ стан, Тесла,
„Авив”, двособан, празан,
на дуже. 060/095-83-05.
(200344)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
ученицима,
самцима,
преко
пута
Болнице.
063/824-50-38. (200344)
ИЗДАЈЕМ кућу за две
стамбене јединице, Светог
Саве 62. Тел. 064/668-8738. (200345)
ИЗДАЈЕМ
луксузно
опремљен четворособан
стан у центру. 063/386354. (200346)
КОМПЛЕТНО намештену
гарсоњеру, строги центар,
I спрат, клима, Цг.
061/670-55-87. (200304)
ИЗДАЈЕМ кућу, 45 м2, у
Горњем
граду.
Тел.
061/157-54-25, 064/50922-45. (200355)
ИЗДАЈЕМ
празан
једнособан
стан,
ЦГ,
Стрелиште. 063/193-63-98.
(200357)
ИЗДАЈЕМ
дворишни
трособан, празан стан,
четворочланој породици.
064/224-12-60. (100361)
ТРОСОБАН,
строги
центар, ненамештен, II,
клима, телефон, етажно
грејање. 064/280-60-53.
(200367)
ГАРСОЊЕРА намештена,
за издавање. 063/897-2173. (200369)
ДВОСОБАН
стан
за
издавање. 064/145-47-48,
061/175-00-15. (200369)
ИЗДАЈЕМ
једнособан
ненамештен
стан на
2
Тесли, 40 м . 063/759-4541. (200368)
ИЗДАЈЕМ
комплетно
намештен двособан стан у
центру
Панчва,
ЦГ.
063/849-94-90. (200371)

Четвртак, 16 јул 2015.

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ
стан,
С.
Милетића 48-а, Панчево.
013/258-04-45. (200372)
ИЗДАЈЕМ трособан стан,
Маргита. 064/155-97-61.
(200373)
ИЗДАЈЕМ
мањи
једнособан намештен стан
са централним грејањем,
Котеж 1. 060/804-69-13.
(200376)
ИЗДАЈЕМ
намештену
гарсоњеру, нова Миса,
самцу,
ученику.
Тел.
063/839-56-81. (200373)
ИЗДАЈЕМ стан, кућу на
Стрелишту,
приземље,
засебан улаз и струја.
064/177-19-81. (200384)

ИЗДАЈЕМ
једнособан
намештен стан са ЦГ,
Тесла.
064/280-60-36.
(200382)
ИЗДАЈЕМ
празну
гарсоњеру у Самачком.
064/271-63-99. (200411)
ИЗДАЈЕМ
комплетно
намештен двособан стан,
Котеж 1, СББ, клима.
063/436-805, 251-28-13.
(200484)
ИЗДАЈЕМ стан у кући на
Стрелишту, бела техника,
клима,
реновиран,
одвојени рачуни. 064/41019-52. (200493)
ПОВОЉНО издајем стан.
Тел. 371-518, 060/013-4952.
ИЗДАЈЕМ
ненамештен
двособан стан, 60 м2,
централно грејање, у
центру Панчева. 064/24386-95. (200496)
ИЗДАЈЕМ празан стан у
поткровљу, нова Миса.
064/327-60-75. (200500)
ИЗДАЈЕМ
двособан
намештен стан, на дуже,
Котеж 1. 064/254-70-04.
(200420)
ИЗДАЈЕ се кућа, Старчево,
Панчевачки пут, повољно.
066/345-088. (20414)
ИЗДАЈЕМ
двособан,
ненамештен стан, 45 м2,
гас, клима, СББ, Wi-Fi,
нова
Миса.
373-369,
069/250-91-76. (200422)
ИЗДАЈЕМ
двособан
намештен
стан,
Стрелиште, поред „Амига”,
ЦГ.
069/405-40-66.
(200440)
ИЗДАЈЕМ
празан
једнособан стан, ЦГ, Котеж
2, 44 м2. 063/836-70-61.
(200440)
ИЗДАЈЕМ
дворишни
намештен већи једнособан
стан, одвојено, комфоран,
Стрелиште.
362-406,
064/218-83-45. (200435)
ИЗДАЈЕМ
двоипособан
стан
на
Котежу
1,
ненамештен. Тел. 065/38646-20. (200436)
ИЗДАЈЕМ мањи стан. Тел.
355-815, 062/887-17-55.
(200437)
ИЗДАЈЕМ једнособан, 35
м2, ненамештен стан,
Маргита, Матије Гупца.
060/370-03-37. (200449)
ИЗДАЈЕМ
намештен
једноипособан
стан.
064/561-89-15. (200469)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ
једнособан
полунамештен стан у
центру. Тел. 066/318-235.
(200413)
СТАН намештен, двособан,
кућа приземље, близу
школа, пијаца, аутобуска.
061/225-16-43. (200475)
ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан, центар. 063/194-8195. (200547)
ИЗДАЈЕМ
двоипособан
намештен стан, Содара.
Тел.
063/166-71-91.
(200563)
ИЗДАЈЕМ
двособан
комфоран
стан,
ненамештен. 066/209-400.
(200564)
НЕНАМЕШТЕН стан с
кухињским елементима,
37 м2, Котеж 1. 061/31234-20. (200567)
ИЗДАЈЕМ двособан празан
стан, Тесла, 54 м2. Тел.
063/261-732. (200568)
ИЗДАЈЕМ
намештену
гарсоњеру, Котеж 1, први
спрат, централно грејање.
063/820-90-82. (200566)
САМАЧКИ,
издајем
г а р с о њ е р у ,
полунамештену
или
намештену. Тел. 061/15007-00. (200508)
ИЗДАЈЕМ
двособан
реновиран стан, Д. П.
Шанета,
Стрелиште,
ненамештен. 064/561-8974. (200536)
ИЗДАЈЕМ мањи двособан
намештен стан на Котежу
2. Тел. 011/397-23-86,
064/382-61-63. (200537)
Н А М Е Ш Т Е Н
једноипособан стан, 38 м2,
новоградња, клима, код
хотела, 80 евра. 064/12248-07. (200580)
ИЗДАЈЕМ
једнособан,
Тесла,
ЦГ,
телефон,
кабловска,
80
евра.
063/376-268. (200587)
ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан
у
поткровљу,
повољно. 064/942-89-29.
(200586)

ИЗДАЈЕМ локал 23 м2,
Лава
Толстоја,
близу
пијаце. Телефон, грејање.
333-058. (199725)
ПРОДАЈЕМ лукс локал 96
м2, центар, 95.000 евра.
064/329-48-40. (199786)
КАНЦЕЛАРИЈУ, 20 м2,
Његошева 1-а, продајем
повољно.
063/250-971.
(20099)
ПОВОЉНО
продајем
канцеларију од 16 м2, у
Његошевој 1-а. 063/70010-91. (200099)
ИЗДАЈЕМ
локал,
Војвођанска 33, нова
Миса.
064/319-76-67.
(200218)
ИЗДАЈЕМ локал код улаза
у пијацу, близина школа.
060/351-03-56. (200222)
ИЗДАЈЕМ
локал,
намештен, 16 м2, у
Панчеву, Трг слободе 1, на
другом спрату, повољно за
канцеларију. 069/549-7238. (200165)
ПРОДАЈЕМ локал, хитно,
повољно,
у
Панчеву,
Светозара Милетића 5, 55
2
2
м + 6 м подрум. 069/54972-38. (200165)
СТРОГИ центар, 14 м2,
издавање, нови бувљак, 14
и 35 м2. 063/240-817.
(200203)
ИЗДАЈЕМ локал погодан
за
све
делатности.
Новосељански пут 73,
Панчево.
013/373-544.
(200205)
ИЗДАЈЕМ локал у центру,
80 м2, магацин, два
тоалета, паркинг. 066/345009. (200108)
ПРОДАЈЕМ киоск на
аутобуској станици, 2.500
евра и рено лагуну
караван. 061/156-26-00.
(200354)
ИЗДАЈЕМ локал у центру.
063/725-71-70. (200375)
ИЗДАЈЕМ локал, стадион
Динамо, 20 м2, 70 евра.
063/354-221. (200383)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту, делимично
намештен. 065/504-91-07,
065/504-91-09. (200584)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
шири
центар.
Тел.
064/165-02-92. (100569)
ИЗДАЈЕМ
двособан
ненамештен стан, први
спрат, Содара. 066/332236. (200581)

ИЗДАЈЕМ канцеларијскопословни, 35 м2, центар,
код Бистроа, у пролазу,
110 евра. 063/341-871.
(200390)
ИЗДАЈЕМ локал у строгом
центру.
062/345-958.
(200391)
ЦЕНТАР,
локал,
канцеларија,
повољно,
продајем/мењам
за
гарсоњеру.
345-534,
064/246-05-71. (200394)
ИЗДАЈЕМ локал 40 м2.
060/707-44-04. (200290)
ИЗДАЈЕМ локал у центру,
40 м2, Б. Јовановић 17.
064/850-70-69. (200316)
ИЗДАЈЕМ локал из два
нивоа, приземље, 40 м2,
спрат 90, бивша пекара
„Тара”, Војводе Путника
29. 063/278-250.
ИЗДАЈЕМ локале 12 м2 и
25 м2, у дворишту Војводе
Путника 29. 063/278-250.
ИЗДАЈЕМ канцеларијски
простор 25 м2, у дворишту,
Војводе
Путника
29.
063/278-250.
ИЗДАЈЕМ локал 53 м2,
Милоша Обреновића 53,
нова зграда преко пута
„Плинаре”. 063/278-250.
ИЗДАЈЕМ
више
канцеларијских простора,
АЦ „Звезда”, Стевана
Шупљикца 88. 063/278250.
ИЗДАЈЕМ
технички
преглед АЦ „Звезда”,
Стевана Шупљикца 88.
063/278-250.
СТРЕЛИШТЕ,
центар,
локал 15 м2, заштитне
ролетне, одлично место,
повољно. 064/951-65-22.
(200353)

ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ
пословно
стамбени простор 300 м2,
на плацу 3 ара, Димитрија
Туцовића 80, цена по
договору.
069/646279.(198597)
ИЗДАЈЕМ
радионицу,
магацин, 52 м2, 10 х 5 х 3
м. 064/022-96-60. (199467)
ИЗДАЈЕМ локал 45 м2,
клима, централно грејање,
у центру Панчева, 250
евра.
060/333-52-60.
(199838)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локале
у
центру
Стрелишта, од 39 и 81 м2.
Тел.
064/267-71-74.
(199838)
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ЛОКАЛ за издавање у
центру, повољно. 062/81382-24. (200282)
ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој
пијаци. Тел. 063/808-5816. (200284)
ИЗДАЈЕМ локал, нова
градња, одлична локација,
одмах усељив. 063/217130. (200280)
ПРОДАЈЕМ/издајем нове
хале с пословним делом
код „Млекаре” Панчево.
013/312-199, 063/240-815.
(200530)
ИЗДАЈЕМ
опремљен
фризерски салон и локал
40 м2, с паркингом, близу
Болнице и Аутобуске.
064/283-48-35. (200519)
ИЗДАЈЕМ локал у центру,
39 м2 + 50 м2 магацин.
062/102-57-72. (200418)
ПОТРЕБНА
кућа
с
двориштем за радионицу и
магацин.
Александар.
013/351-073, 064/157-2003. (200441)
ИЗДАЈЕМ мали локал у
строгом центру с мокрим
чвором.
063/222-358.
(200458)
ПРОДАЈЕМ локал 20 м2,
Змај Јовина 5, приземље.
063/204-989. (200581)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН
мушкоженски фризер. 064/50368-75. Биљана. (199911)
ПОТРЕБНА радница за
прехрамбену продавницу.
062/158-20-02. (199938)
ЕДУКАЦИЈА за женског
фризера. 060/713-62-05.
(200226)
ПОТРЕБНА фризерка и
девојка за нокте. 060/71362-05. (200216)
ЋЕВАБЏИНИЦИ
„Хало
Лесковац”
потребне
раднице у кухињи и на
роштиљу. 063/897-55-04.
(1200233)
ПОТРЕБНИ продавци за
рад на терену, исплата
дневно.
062/825-27-25.
(200531)
ПОТРЕБНА дипломирана
медицинска
сестра.
063/388-331. (100515)
ПОТРЕБНА
озбиљна,
вредна жена за помоћ у
цвећари на Новом гробљу.
Доћи
лично
радним
данима, од 10 до 12 сати.
(200548)
ПОТРЕБНА конобарица.
Бифе
„Бољи
живот”.
065/908-13-18. (200502)
ПИВНИЦИ
„Тасина
механа” у Банатском
Новом Селу, потребне
конобарице. Тел. 063/70833-72. (200399)
ПОТРЕБНА радница с
искуством за рад на
роштиљу.
251-54-48.
(200409)

ДИМНИЧАР,
чишћење
димњака,
котлова
и
каљавих пећи. 063/155-8595. (198725)
МАСЕРКА, масажа целог
тела, парцијална масажа.
Тел.
062/817-17-31.
(197944)
ЧАСОВИ,
основе
електротехнике, професор
са искуством. 062/801-9758. (199700)
***
АЛУ и ПВЦ столарија,
ролетне,
комарници,
венецијанери, уграђујем,
поправљам. 064/181-2500. (199709)

МЕДИЦИНСКЕ
сестре,
давање терапије, купање и
нега болесника. 063/73759-60. (199804)

ПОТРЕБНА радница у
пекари,
продавачица.
064/403-51-32. (200326)
ПОТРЕБНИ зидари за рад
у Београду. 062/144-01-35,
Милош. (ф)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак сејанац,
одвоз шута малим и
великим
кипером.
064/664-85-31, 013/342338. (СМС)
ВЛАГА
у
зидовима?
Машинско сечење зидова.
Постављање
изолације.
Трајно решавање влаге.
Тел. 062/427-614. (СМС)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
Панчево,
машински
сечемо влажне зидове,
гаранција. 060/691-01-13.
(198600)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз
шута
малим
кипером до два кубика.
065/334-23-38. (199901)
ТРАЖИМ
посао,
професионална
релакс
шијацу масажа, Тамара.
064/151-58-88. (199959)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушења
купатила,
адаптације,
сервис,
замена, одмах. 331-657,
063/777-18-21, 064/49577-59. (20022)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправка старе, уградња
нове
инсталације,
машинска
одгушења,
санитарија. 062/382-394.
(200219)
ДРВОСЕЧА
исећи
ће
моторном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846. (200223)
ДИГИТАЛНА телевизија,
уградња за све типове
телевизора. 064/437-64-33.
(200173)
ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање
разних
кровова,
кречење,
стиропор, демит фасаде.
063/865-80-49. (20175)

КОШЕЊЕ, крчење, сечење
дрвећа, вађење пањева,
фрезирање, сејање траве.
062/826-64-38. (200214)
КОМБИЈЕМ
превозим
робу, ствари, селидбе и све
остало,
најповољније.
065/361-13-13. (200244)
СПРЕМАМ станове, кувам,
чувам старије особе и
децу.
063/278-038.
(200245)
БРАВАРИЈА и ремонт
пловних објеката. 064/06708-01. (200246)
ДУБИНСКО
прање
н а м е ш т а ј а
професионалним керхер
машинама, тросед 1.200,
фотеља 600. 069/322-0533. (200251)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправка,
израда инсталација, ТА
пећи,
бојлера,
најјефтиније у граду.
063/804-57-99. (200417)
ЕЛЕКТРИЧАР,
елек.
инсталације,
разводне
табле, индикатори, бојлер,
шпорет. Саша, 064/130-4490. (200424)
СЕЛИДБЕ,
камионски,
комби
превоз,
екипа
радника,
одвозимо
непотребне
ствари.
064/280-30-16, 063/73177-67,
013/236-77-34.
Владимир. (200427)
ПОПРАВКЕ,
столарија,
браварија,
санитарија,
монтирање
бојлера,
замена грејача. Слободан.
063/865-80-74. (200342)
ОЗБИЉНА жена чувала би
старију особу или чувала
би децу. 064/534-30-25,
062/825-26-09. (200366)
ПЕДИКИР,
бесплатан
долазак на позив на вашу
адресу.
060/366-00-63,
013/366-006. (200370)
АУТО-КЛИМЕ,
пуњење
новом
дигиталном
машином, уље, УВ боја.
063/248-734, 013/366-006.
(200370)
З А М Р З И В А Ч Е ,
фрижидере,
климе,
оправљам с гаранцијом и
откуп
неисправних.
063/248-734, 013/366-006.
(200370)

СЕРВИСИРАЊЕ и допуна
климе, 1.500 динара. Тел.
064/520-48-80. (1200384)
МОЛЕРАЈ,
фасаде,
столарија, обраде око
прозора, плаћање на рате.
063/893-39-94. (200386)
ИЗНОШЕЊЕ шута, ствари,
рушење кућа, бетонирање,
копање,
чишћење
дворишта,
плацева.
061/623-52-63. (200410)
КЕРАМИЧАР, квалитетно,
поуздано,
повољно.
063/318-780. (200314)
ГЛЕТОВАЊЕ,
кречење,
фарбање столарије, чисто,
квалитетно,
повољно.
063/864-67-16.
Влада.
(200318)
ЧУВАМ и негујем старе и
болесне. Помоћ у кући,
дугогодишње
искуство.
065/555-13-76. (200318)
ДАЈЕМ
часове
италијанског
језика,
повољно. Тел. 064/280-3068. (200324)
ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, с искуством
тражи посао. 064/120-7764. (260323)
МОЛЕРСКИ
радови,
Падина, колор. 063/74677-58. (200265)
М А Т Е М А Т И К А ,
статистика,
физика,
информатика, пријемни,
месечно
плаћање,
професор.
Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (200264)
ПАРКЕТ
и
ламинат,
поставка, хобловање и
лакирање. 061/314-90-18,
601-892. (200269)
ПОМОЋ у кући и нега
старијих
особа.
Тел.
069/015-32-40. (200249)
МОЛЕРАЈ,
глетовање,
кречење, лепљење тапета,
фарбање столарије, тражи
посао.
013/310-741,
064/174-03-23. (200286)
АЛУ, ПВЦ столарија,
ролетне,
комарници,
венецијанери,
тракасте
завесе,
уграђујем,
поправљам. 063/882-2509. (100480)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

МАЈСТОР за сервис ПВЦ и
АЛУ столарије, ролетне,
комарника. 060/545-34-04.
(200487)
МОЛЕР тражи посао,
услуга која недостаје.
060/545-34-04. (200487)
СПРЕМАЊЕ
станова,
кување.
061/807-62-99.
(200488)
ПРЕВОЗ ствари и селидбе
комбијем или пик-апом.
061/626-14-50. (200441)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге,
Александар.
013/351-073, 064/157-2003. (200441)
СВЕ врсте физикалија,
утовар-истовар
робе,
селидбе, сечење, цепање
дрва, копање, кошење,
чишћење тавана, шупа,
подрума и слично. Дејан,
013/341-571, 065/440-9700. (200441)
ВОДОИНСТАЛАТЕР
реновира
купатила,
поправке,
преправке,
одгушење канализације
одмах.
063/269-173.
(200454)

Б Р А В А Р И Ј А ,
надстрешнице,
ограде,
терасе, капије, рукохвати,
израда и од прохрома,
врло повољно. 060/140-5444, Дуле. (200455)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправка,
израда
инсталација,
бојлери, купатила, ТА,
сервис, клима. 061/132-8543. (200455)
СПРЕМАМ станове и
пеглам веш, повољно.
062/160-74-80. (200546)
МОЛЕР-ФАСАДЕР
и
водоинсталатер
траже
посао.
064/932-67-12.
(200532)
СПРЕМАЊЕ
станова,
кафића,
ординација,
пеглање.
063/430-409.
(200552)
ИЗРАДА
свих
врста
а р х и т е к т о н с к о грађевинских пројеката.
064/131-98-75. (200555)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ и превоз робе –
Борис – већ од 700 динара, с
пикапом,
комбијима,
камионима, екипа радника,
монтирање, демонтирање,
паковање ствари, кутије за
паковање,
фолија
за
заштиту намештаја, селите
се без стреса. Борис,
013/352-536, 063/253-028,
0 6 4 / 4 4 4 - 6 6 - 7 4 .
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (F)
СЕЛИДБЕ Борис, већ од 700
динара, пикап, комби 1,5 т,
камиони 3–7 т, утоварна
рампа, са радницима или
без њих, гаранција за
безбедност
вашег
намештаја,
могућност
складиштења ствари. Борис,
013/352-536, 063/253-028,
0 6 4 / 4 4 4 - 6 6 - 7 4 .
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (F)

СЕЛИДБЕ бомбончић –
Борис, већ од 700 динара,
услуга селидбе пикапом,
комбијем 1,5 т, камионима
3, 5 и 7 т, са радницима
или без њих, у свим
правцима, плаћање могуће
чековима, 100 дана и
преко рачуна. Борис,
013/352-236, 063/253-028,
0 6 4 / 4 4 4 - 6 6 - 7 4 .
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (F)
СЕЛИДБЕ станова, локала,
кућа, магацина, екипа
радника, све по вашој
жељи,
за
фирме
специјални
попусти,
бесплатан
долазак
и
процена посла од 00 до 24
сата, за вас радимо и
недељом.
Изаберите
најбоље. Борис, 013/352536, 063/253-028, 064/4446
6
7
4
.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (F)
ПАРКЕТ:
постављање,
хобловање, лакирање и
полирање. Дугогодишње
искуство, мајстори из
Дебељаче. 063/822-94-82,
063/865-45-31. (195480)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
ископи, рушење објеката,
одвоз шута с утоваром.
063/246-368. (199681)
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, цена
договор. 063/193-22-29,
013/366-843. (198891)
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28
година
с
вама,
г а р а н ц и ј а .
w w w . b a l t o k a d . c o. r s .
065/347-55-02, 011/28830-18. (192865)
KIZZA – сечења бетона и
асфалта
до
20
цм,
разбијање бетона свих
величина
и
дебљина.
Жарка Зрењанина 68.
063/218-894, 013/258-0400.
KIZZA – изнајмљивање
камиона с корпом за рад
на висини до 23 метра,
сечење и резање стабла и
грања.
063/218-894.
(191621)

ПРЕВОЗ шљунка, песка,
сејанца, шута с утоваром,
утовар
и
истовар
виљушкаром,
ископ
багерима, изнајмљивање
возила с корпом за рад на
висини. 064/648-24-50.
KIZZA – изнајмљивање
ваљка за равнање и
сабијање
терена,
насипање, набијање виброплочама.
Жарка
Зрењанина 68. 063/218894, 013/258-04-00.
KIZZA – утовар великим
утоваривачима (кашика 3
м) ископ великим и минибагерима
подрума,
темеља,
канала,
канализационих
прикључака, септичких
јама с одвозом.
УСЛУЖНО разбијање и
сечење
бетона
с
одвожењем шута или без.
064/648-24-47. Горан.

ШЉУНАК, песак, сејанац,
ископи темеља, канала,
подрума, одвоз шута с
утоваром. 063/771-55-44.
(199681)
СЗР
„Маки”,
паркет,
постављање, хобловање,
полирање и лакирање.
Мајстори из Дебељаче.
063/822-94-82, 063/85645-31. (198581)
КИРБИ,
дубинско
усисавање, прање тепиха,
намештаја. Мики, Тибор,
258-30-62, 065/329-49-07.
(1999824)
ПЕРФЕКТ, фасаде, зидање,
малтерисање, глетовање,
кречење,
керамика,
ламинати, кров. 063/12214-39. (200069)

ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак, песак, сејанац,
одвоз
шута,
утовар.
063/246-368. (199681)

РАДИМО
зидање,
бетонирање, малтерисање,
оправке
кровова,
пресецање влаге фасаде.
013/664-491, 063/162-5389. (199341)
ПОВОЉНО, превоз робе и
селидбе комбијем. Цена по
договору. 064/147-14-77,
013/311-514. (198098)
СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом,
радници,
повољно. Вук. 064/176-9185, 063/278-117, 365-051.
(196261)
ВОДОИНСТАЛТЕР,
одгушење
купатила,
канализације,
замена
вирбли, батерија, вентила,
све за воду, 0-24 сата,
долазим
одмах,
пензионерима
екстра
попуст.
013/348-139,
064/493-44-63, 063/81174-89. (200221)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушења
купатила,
канализације, адаптације,
замене, поправке. 331-657,
064/495-77-59, 063/77718-21. (1200220)
МОЛЕРАЈ,
глетовање,
кречење,
фарбање
столарије, пензионерима
попуст.
013/235-78-82,
065/557-81-42. (200193)
СЕРВИС
телевизора,
радио-апарата, осталих
електроуређаја, продаја
половних
телевизора,
угадња ауто-радија, сетоп
бокса. Дејан, 063/800-0196. (200195)
ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне
подупираче,
мешалице
за
бетон.
064/351-11-73. (200197)
СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално,
екипа
радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
Иван, 063/107-78-66. (Ф)
СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом,
Војводина,
Србија, са радницима или
без њих, најповољније.
Иван, 063/107-78-66. (Ф)

ОДВОЗ
шута,
земље,
непотребних
ствари
кипером, рушење мањих
објеката. 064/144-88-44. (ф)
KIZZA – превоз шљунка,
песка, сејанца, ризле
мањим
и
већим
камионима. 063/218-894,
013/258-04-00.
KIZZA – истовар и утовар
робе виљушкарима на
свим теренима, рушење
старих кућа и других
објеката, утовар шута с
одвозом.
KIZZA – изнајмљивање
ваљка за равнање и
сабијање
терена,
насипање, набијање виброплочама.
Жарка
Зрењанина 68. 063/218894, 013/258-04-00.
KIZZA – утовар великим
утоваривачима (кашика 3
м3 ), ископ великим и
мини-багерима, подрума,
темеља,
канала,
канализационих
прикључака, септичких
јама, с одвозом.
KIZZA – сечење бетона и
асфалта
до
20
цм,
разбијање бетона свих
величина и дебљина. Жарка
Зрењанина 68. 063/218894, 013/258-04-00.
KIZZA – изнајмљивање
камиона с корпом за рад
на висини до 23 метра,
сечење и резање стабала и
грања. 063/218-894.
РАЗБИЈАЊЕ и сечење
бетона с одвозом шута или
без њега. 064/648-24-47,
Горан.
ИЗДАВАЊЕ
рамовске
скеле с превозом или без
њега и с монтирањем или
без њега. До 100 м2 на дан –
10 евра, до 200 м2 – 20
евра. 064/648-24-47
ПРЕВОЗ шљунка, песка,
сејанца, шута с утоваром,
утовар
и
истовар
виљушкаром,
ископ
багерима, изнајмљивање
возила с корпом за рад на
висини. 064/648-24-50.
ПРЕВОЗИМ
мањим
кипером, повољно, песак,
шљунак, сејанац, одвозимо
шут са утоваром, остали
грађевински материјал.
064/354-69-94. (200550)
ГЛЕТОВАЊЕ,
кречење,
демит фасаде, повољно,
пензионерима
попуст.
061/626-54-06. (200539)
ПОПРАВКА, сервисирање,
монтирање свих врста
клима
уређаја,
нови,
половни клима уређаји.
064/942-30-34, 064/95419-59. (200561)
КРЕЧЕЊЕ,
глетовање,
гипсарски,
фасадерски
радови,
постављање
керамике и ламината,
проверите. 062/816-66-78.
(200528)
ДЕЗИНСЕКЦИЈА,
уништавање буба гелом,
пастом, нов метод, без
прскања.
Славиша.
062/182-74-50. (200538)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 061/28366-41,
062/156-02-07,
064/317-10-05,
„Саша”.
(200481)

ЕЛЕКТРОСЕРВИС
„Лукић”, поправља вешмашине,
фрижидере,
бојлере,
шпорете,
електроинсталације.
060/180-02-83, 013/25128-97. (200337)
РОЈАЛ
МГ,
уградња,
поправка:
ролетне,
венецијанери, тракасте,
римске, панелне, роло,
зебра завесе, хармо-врата,
туш-кабине, комарници,
тенде,
роло-заштитна
врата. Горан, 013/351-498,
063/816-20-98. (200356)
КЛИМЕ свих типова и
произвођача сервисирамо,
поправљамо и уграђујемо
с
гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (200445)
РОЛО НАЈ вам нуди
поправку, уградњу ролетни,
венецијанера, тракастих
завеса, роло-комарника,
хармо-врата, туш-кабина,
роло-врата
(челичних,
заштитних), тенди. Ми смо
најквалитетнији,
најјефтинији, с највећом
гаранцијом.
Проверите.
013/344-594, 063/894-2180. (200471)
КОМБИ превоз робе и
селидбе,
монтирање,
демонтирање, с нашим
радницима или без, превоз
грађевинског материјала,
одвоз шута, од 0 до 24,
може и преко рачуна.
064/348-00-08, 062/85036-58, Слободан. (200571)

РАЗНО

МУШКАРАЦ, 53 године,
упознао би слободну даму
сличних година. 061/29756-77. (20124)
НЕМАЧКИ пензионер, 67
година, тражи слободну жену
без обавеза. 013/236-72-95,
064/501-91-05. (200155)
ОГЛАШАВАМ неважећом
ђачку
књижицу
ОШ
„Мирослав Антић” на име
Алекса Манић. (100167)
ИНВАЛИД.
пензионер,
1968, упознао би жену ради
брака, сличних година.
065/672-87-01. (00183)
ПЕНЗИОНЕР, упознао би
жену ради брака. 064/02985-03. (100183)
ОГЛАШАВАМ неважећом
диплому ОШ „Бранко
Радичевић” на име Милица
Стефанов. (100196)
ГЕНЕРАЦИЈА 1974/1975
ОШ „Васа Живковић”,
дружење 1. августа 2015.
Тел. 069/379-164, 063/24663-51. (200202)
ПЕНЗИОНЕР из Панчева
тражи
госпођу
за
заједничко становање у
његовом стану и вођење
домаћинства. 064/123-1660. (200541)
ТРАЖИМ жену до 70
година, без обавеза, може
без примања. 063/166-4050. (200294)

БРАЧНИ пар до 60 година
старости, без икаквих
обавеза. Јавити се на тел.
013/258-09-50. (200491)

ТУРИЗАМ
ИЗДАЈЕМ апартмане на
мору, Доброта, Котор,
клима, ТВ. 069/301-56-54,
063/780-25-64. (199843)
БОКА Которска, Рисан,
собе с употребом кухиње,
повољно.
0038232/371657, 0038269/123-099. (и)
СОКОБАЊА,
издајем
повољно апартман у центру.
Звати од 19 до 21 сат.
062/974-24-77. (198705)
ВРЊАЧКА бања, издајем
лукс стан, близу центра,
клима,
кабловска.
063/265-314. (199052)
СОКОБАЊА, апартмани и
двокреветне собе, ново,
кабловска. 061/636-08-57.
w w w . s o ko - b a n j a. o r g .
Зорица. (196741)
АПАРТМАН Сотировски, у
центру
Сокобање.
w w w . s o k o b a n j a. t r a v e l .
064/861-20-62, 062/81840-72. (и)
АПАРТМАНИ, Крашићи
код
Тивта,
повољно.
062/225-753, 063/243-859,
063/483-052, +382/32/679098. (199152)
ЛЕТОВАЊЕ у Шушњу,
Бар, повољно. Тел. +
382267/834-996. (20130)
БАЊА Врујци, издајем
апартман у згради „Водавода”, и собе. 063/874-9838. (200228)
ПОВОЉНО
издајем
апартмане и собе на
црногорском приморју,
Бијела. Тел. 0038231-683459, мобилни + 38269/669648. (200235)
ИЗДАЈЕМ апартман у
Баошићу, Херцег Нови,
тераса, поглед на море.
063/842-39-53. (200296)
БАЊА Врујци, апартман
60 м2 и собе с употребом
кухиње, повољно. 064/61633-83. (200311)
ВРЊАЧКА бања, издајем
лукс стан, центар, паркинг.
036/631-784, 064/430-4856. (200315)
СОКОБАЊА,
издајем
комплетно
опремљен
апартман,
кабловска,
паркинг. 064/212-52-92.
(200524)

ЗЛАТИБОР, Закоси, издајем
апартмане, 20 евра. Тел.
064/142-78-27. (200330)
ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору,
двособан,
кабловска, тераса, паркинг.
063/716-48-68. (200364)
ИЗДАЈЕМ собе у Рисну,
Црна Гора. 061/148-23-11.
(200374)
ЗЛАТИБОР, цео опремљен
двособан апартман за пет-шест
особа, 2.000 динара дневно.
063/700-10-91. (200413)
СОКОБАЊА,
издајем
апартман у центру, КТВ,
паркинг,
повољно.
062/974-24-77. (20438)
ПОВОЉНО летовање, Шушањ,
Сутоморе,
с
превозом,
„Фудекс”,
пун
пансион.
064/193-15-92. (200465)
СУТОМОРЕ, апартмани,
300 м од мора, клима, ТВ.
Тел. 313-458, 062/868-7217. (200474)
ИЗДАЈЕМ
собе
и
апартмане, Сокобања. Тел.
018/834-473, 061/117-7253. (200577)
Последњи поздрав

МИЛАНИ

Породица КЛАДАРИН
(145/4618)

СРЕТА
МАТИЧИЋ
1936–2015.

Последњи поздрав
брату, који је преминуо
у 80. години, од сестре
БОСЕ ЈАНИЋИЈЕВИЋ
с породицом.
(132/2010666)

Последњи поздрав пријатељу

ЉУБИ
од СПИРЕ и ЉИЉЕ.
(71/200794)

Четвртак, 16. јул 2015.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У уторак, 6. јула 2015, у 64. години, заувек нас је напустила наша
драга мајка и супруга
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Тог кобног 6. јула Дунав је био неумољив па је
прекинуо нит живота наше драге младе комшинице

МИЛАНЕ КОВАЧЕВИЋ
1989–2015.

Заувек ћеш бити у нашим срцима

МИЛАНА

МИЛАНА

КОВАЧЕВИЋ

КОВАЧЕВИЋ

1989–2015.

ЗУЗА КОСТАДИНОВИЋ

Нека те чувају анђели!

Милана, нека те анђели чувају... Почивај у миру!

1952–2015.

Комшије у Љубомира Ковачевића 12.

Твоји најмилији

Породица ДЕРИКРАВА

(76/2008049

(134/201071)

(23/200657)

Вечно ћеш нам недостајати.
Ожалошћени: супруг СЛОБОДАН, син МИЛАН и ћерка ЈАСМИНА

Дубоко смо потрешене твојим прераним одласком,
драга

(51/200711)

22. јула навршава се година откако није с нама наша драга

МИЛАНА КОВАЧЕВИЋ
Изражавамо саучешће њеним најмилијимa.
БРАНКА, МИЛКА и СЛАЂА с бувљака
(16/200644)

СТОЈА СТАЛЕТОВИЋ
1928–2014.

СВЕТЛАН БОЖИЋ

Увек ћемо те волети и носити у нашим срцима.
Твоји најмилији
(130/201030)

ЉУБЧЕ

МИЛЕ

ГЕОРГИЕВ

ЦВЕТКОВСКИ

Другарство и пријатељство се стичу годинама,
а чувају заувек.
Кумови ПАУН
и КЕПИЋ

У мом срцу живећеш
вечно.
Последњи поздрав од
кума БОСКЕТА.

(111/200961)

(121/200986)

Заувек ћеш бити у нашим срцима

4. V 1966 – 15. VII 2015.
Последњи поздрав од кума НЕШЕ ПАВЛОВИЋА
с породицом.
(144/201085)

Последњи поздрав

ЉУБА ГЕОРГИЕВ
1949–2015.

СВЕТЛАН БОЖИЋ

СВЕТЛАНУ БОЖИЋУ
4. V 1966 – 15. VII 2015.
од супруге БРАНКЕ и ћерке МИЛИЦЕ.
(136/20108

СВЕТЛАН

4. V 1966 – 15. VII 2015.
Почивај у миру, нека те анђели чувају!
Кум ДЕЈАН с породицом

Ожалошћени: супруга СЛАВИЦА, ћерке САЊА
и СЛАЂАНА, зетови МИКИ и САША и унуци
НИКОЛА, ЛАЗАР, СТАША и СТРАХИЊА

(142/20185)

(116/200971)

БОЖИЋ
4. V 1966 – 15. VII 2015.
Последњи поздрав
од РК-а „Младост”
Омољица.
(140/201085)

СВЕТЛАН БОЖИЋ
4. V 1966 – 15. VII 2015.
Остаћеш вечито у нашим срцима.
Брат ГОРАН, снаја ТАЊА, МАРКО и МАГДАЛЕНА

МИЛЕ
СВЕТЛАН

(137/201085)

Последњи поздрав од
породице ВУЧУРЕВИЋ.

Не могу да верујем да те
више нећу срести, чврсто загрлити и поздравити! Нека те анђели
чувају! А вечно ћеш живети у нашим срцима.
Тетка МИЛЕВИЦА и
теча ДУЛЕ с породицом

(143/201087)

(129/201029)

БОЖИЋ
4. V 1966 – 15. VII 2015.

СВЕТЛАН
БОЖИЋ

МИЛЕ ЦВЕТКОВСКИ
Твој лик, доброту и храброст вечно ћемо памтити.
Породица ЂОРЂИЈЕВСКИ
(100/200872)

4. V 1966 – 15. VII 2015.

СВЕТЛАН БОЖИЋ

,ПАНЧЕВАЦ

4. V 1966 – 15. VII 2015.
Заувек ћемо те волети.
Стриц БУДИМИР и стрина МИЛАНКА

Последњи поздрав од
породице ПЕЈИЋ.

(138/202085)

(141/201085)

телефон:
013/301-150

4. V 1966 – 15. VII 2015.
Последњи поздрав од брата ЗОРАНА, снаје МАРИЈЕ
и КРИСТИНЕ.
(139/201085)

МИЛЕ

МИЛЕ

ЦВЕТКОВСКИ

ЦВЕТКОВСКИ

ЦВЕТКОВСКИ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Тетка ГОЦА, теча
ДОБРЕ и брат АЦА
(119/200986)

1986–2015.
Увек ћеш бити с нама. Волимо те.
Отац БОБАН, мајка СНЕЖАНА, син АНДРЕЈА, брат
САША и баба ЦОНА

куму од куме БИСЕРЕ,
и кума БОРИСА.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Сестра САНДРА, зет
МАРКО и сестричина
САРА

(118/200986)

(122/200986)

(120/200986)

Последњи поздрав

МИЛЕ ЦВЕТКОВСКИ

СВЕТЛАН БОЖИЋ

МИЛЕ

кума КРСТЕ
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Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 11. јула 2015,
у 69. години, преминуо наш вољени супруг, отац и свекар

После дуге и тешке болести, 9. јула 2015, преминуо је наш

ДАВИД
КЕРЕКЕШ

РИСТО РАДУЛОВИЋ

ЗОРАН ЧУРЛИЋ

дипломирани инжењер технолог
1946–2015.

1940–2015.

Сахрана ће се обавити у петак, 17. јула 2015, у 16 сати, на гробљу
Котеж, у Панчеву.
Ожалошћени: супруга ЈЕЛИЦА, синови МИЛОШ и ПЕТАР, снаја
МИЛИЦА, као и многобројна родбина и пријатељи

Драги оче, хвала ти за све што си урадио за нас – твоју децу.
Почивај у миру и спокоју!
Твој син ДРАГОМИР, снаја ЈЕЛЕНА, унука АНА и унук АНДРЕЈ

(90/200837)

(70/200799)

Срце наше... отишао си
и оставио велику празнину за собом. Никада
те нећемо заборавити.
Увек ћеш бити у нашим
срцима.
Нека те анђели чувају!
Волимо те.
Твоји најмилији: мама,
тата, брат, сестре и зет
(127/201016)

Драгом пријатељу

Последњи поздрав драгој и никад непрежаљеној супрузи

У суботу, 11. јула 2015, у 70. години, престало је
да куца племенито срце наше вољене супруге,
мајке и баке

РУЖИЦА

РИСТИ РАДУЛОВИЋУ

РУЖИЦЕ АНЂЕЛКОВИЋ

РУЖИЦИ

ДАВИДУ
КЕРЕКЕШУ
2001–2015.

Породица ПЕРИШИЋ

19. IV 1946 – 11. VII 2015.
Заувек неутешни супруг ВЛАДИМИР, ћерка
ВИШЊА, син САША, зет БЛАГОЈЕ, снаја
ГОРДАНА, унуке МАРИЈА, ЉИЉАНА, САЊА и
ЈОВАНА и унук НЕНАД

Последњи поздрав најбољој баки.
Унука МАРИЈА,
зет ДАМИР и праунука
ЛАРА

Почивај у миру, најдража!
Твој супруг
ВЛАДИМИР

Нека те анђели чувају!
Твоја генерација 2001.
и колектив ОШ
„Братство–јединство”

(61200752)

(96/200863)

(133/201066)

(97/200863)

(94/200848)

Последњи поздрав драгој колегиници

Последњи поздрав драгом

последњи поздрав за незаборав.

8. јула 2015. године тихо, као што је и живео, напустио нас је наш

Последњи поздрав комшији

СМИЉА

БЛАГОЈЕ ДИМКОВИЋ

БЛАГОЈИ

1945–2015.

ДИМКОВИЋУ

ДАВИДУ

16. X 1923 – 7. VII 2015.

ЉУБИЦИ
БОРОЈЕВ БИБИ

Преминула 8. јула 2015,
у 81. години.
Ожалошћени њени
најмилији: син, снаја
и унуци

Твој ведри лик и осмех
чуваћемо од заборава.
Колектив пензионера
ОШ „Борисав Петров
Браца”

(55/200730)

(49/200707)

Ожалошћени: супруга ТРАЈКА, син ГОРАН
и ћерка ГОРДАНА с породицама

од станара у Косте
Абрашевића 15.

Последњи поздрав
нани од унука СРЂАНА
с породицом.

(42/200691)

(41/200691)

(69/200788)

Последњи поздрав стрицу

АНЂЕЛКОВИЋ

ЉУБИЦА
БОРОЈЕВ
БИБА

МАРЈАНОВ

Последњи поздрав стрицу

АНЂЕЛКОВИЋ

Последњи поздрав нашем другу и ученику

7. јула 2015. преминуо је наш драги

од кеке ЉИЉЕ, брата
НЕНАДА и сестре
ТАМАРЕ с породицама.
(131/201042)

Последњи поздрав драгом зету

После дуге и тешке болести, 14. јула 2015, у 77.
години, преминуо је наш драги

ПЕТРУ
МАРИНКОВИЋУ

од СПАСЕ и НЕШЕ
с породицом.

ИЛИЈИ

ИЛИЈИ

АБУДЛАХ НАСИЋ

ВИЦАНОВИЋУ

ВИЦАНОВИЋУ

1935–2015.

ПЕТАР МАРИНКОВИЋ

Последњи поздрав драгом течи

од синовца БОРКА
с породицом.

од синовца ЖИВАНА
с породицом.

Ожалошћени: супруга БОСА, син ЕМИР и ћерка
СЕНА с породицама

Последњи поздрав од супруге МИРЈАНЕ, ћерке
ЈЕЛЕНЕ и унуке ДРАГАНЕ

(25/200659)

(26/200659)

(79/200817)

(112/200964)

Последњи поздрав супругу
и оцу

Последњи поздрав најдражем тати

(115/200966)

Последњи поздрав

Последњи поздрав чика

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
ИЛИЈИ
ВИЦАНОВИЋУ

од супруге МЕРИМЕ и
сина ГОРАНА с породицом.
(87/200833)

ИЛИЈИ
ВИЦАНОВИЋУ

АБДУЛАХУ
НАСИЋУ

од ћерке ВИОЛЕТЕ
с породицом.

ЂУЂА и ГОЦА с породицом

(88/200833)

(108/200925)

ЉУБИ
од ДУШАНА, СЕКЕ
и СЛАВКА.
(117/200971)

понедељком и уторком од 8 до 20,
а осталим радним данима
од 8 до 13 сати

ПЕТРУ
МАРИНКОВИЋУ
од ЛЕЛЕ и БУБЕ
с породицама.
(114/200965)
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Био си и остаћеш наша највећа љубав и подршка

Последњи поздрав драгом колеги и сараднику

РАДИВОЈ НИКОЧЕВ

РАДИВОЈУ НИКОЧЕВУ

Супруга ВЕРА, ћерка НЕВЕНА, ЗОКА и ПЕЂА
(52/200716)

Заувек ћеш бити део нашег колектива.
Драги наш куме

„ХИП–Азотара” д. о. о. Панчево
(34/ф-1278)

РАДИВОЈ НИКОЧЕВ
Последњи поздрав великом пријатељу

Нашем Радету с љубављу и поштовањем
Последњи поздрав драгом пријатељу
Радету.

БЛАЖИЋИ
(95/200857)

РАДЕ

РАДЕ
Све што бисмо рекли,
премало је за оно што
осећамо – тугу у души,
коју речима не можемо
изразити.
С љубављу
и поштовањем твоји
БАТА, ДАЦА,
ЈОАНА и АЦА
(56/200740)

Последњи поздрав

РАДИВОЈ НИКОЧЕВ
Друштво с фудбала: БОСАНАЦ, КРЕЗЛА,
НИКОЛА, ДУГИ, ПИКИ, ЊОРЕ, КИНЕЗ,
МИКИ, КАПЕ, ВУЛЕ, МИТА, БАТА, САВА,
ВУКСАН, СЛАВКО, ЗИКС, ЧАПА,
БОКИ, МУСА, РАДЕ Ћ.,
МИЉАЧ, ШОНЕ и МИКША

IV-8 Гимназије „Урош Предић”,
генерација 1972–1976.

(21/200656)

(28/200668)

РАДИВОЈ НИКОЧЕВ

РАДЕТУ

Драги наш Раде, ни време, ни недостајање, неће
умањити лепоту што смо скупа постојали.

Последњи поздрав бившем руководиоцу

РАДИВОЈУ НИКОЧЕВУ

РАДИВОЈ НИКОЧЕВ

Погон Амонијак 3 „ХИП–Азотара”

Последњи поздрав од оца, мајке
и брата с породицом.

(104/200908)

(113/2009639

Школски друже

Великом пријатељу, последњи поздрав

С тугом ДРАГАН и ВИДАН

Породица ОШЉАНАЦ

(33/200670)

(29/2006689

Последње збогом драгом куму

Последњи поздрав

Последњи поздрав

РАДЕ
РАДИВОЈ НИКОЧЕВ

РАДЕТУ

Твоје срце је стало, сада наша срца куцају за тебе.
Tвоје IV-8

РАДИВОЈ
НИКОЧЕВ

РАДА, СИМА, АНЂЕЛКА
и МИЛАН

Велики људи живе вечно.
ЈАНКО, ТАЊА и ЂОРЂЕ

(72/200795)

(74/200801)

(75/200801)

РАДИВОЈУ
НИКОЧЕВУ

КОЛЕТУ

ЊОРЕ, СОЊА,
НИКОЛЕТА, НИКОЛА,
СЛОБА и АЛЕКСА

Заувек ћемо га памтити
по његовој племенитости и доброти.
КРЕША и ЗОРИЦА

Породица БОГИЋЕВ

(22/200656)

(18/200651)

(86/200830)
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Последњи поздрав нашој драгој супрузи и мајци

Последњи поздрав драгој другарици

Однела је тешка болест моју ћерку

ВИДИ ГРУЈИЋ

ВИДИ ГРУЈИЋ

Ти си увек била јака и ниси хтела ни нама, твојим најмилијим,
признати колико ти је било тешко борити се с болешћу. Храбрила
си нас до последњег тренутка твог живота и давала си нам наду.
Заувек ћеш нам остати у срцима.
Тугују за тобом твоји најмилији: неутешни супруг БУДА и деца
ЖЕЉКО и ДАНИЈЕЛА с породицама.

ВИДУ ГРУЈИЋ
Мајка и даље свако јутро очекује твој позив. На моје питање: како
си, увек си одговарала: добро, боље ми је, биће добро...
Али сада знам да си ти мене само тешила, а боље да ниси, Видо моја...
Почивај у миру!
Твоја неутешна мајка ЗОРКА

(83/ф-1279)

Последњи поздрав нашој драгој

СТАНА с породицом
(107/200919)

Последњи поздрав драгој колегиници и другарици

(81/Ф-1279)

У среду, 8. јула 2015. преминула је наша драга

ВИДИ ГРУЈИЋ
од АНЂЕ и ГОЦЕ.
(64/200765)

ВИДА ГРУЈИЋ

ВИДИ ГРУЈИЋ

Последњи поздрав кума

И када ти је било јако тешко, ниси то признала. Увек си нам пружала наду, да ћеш победити ту опаку болест.
Имала си јачину коју само сестра може имати да би утешила брата.

Поштена, вредна, одана, пожртвована, била си ти, драга наша Видо.
Храбра и јака си била до последњег даха твог живота, али изгубисмо заједно са тобом, битку с опаком болешћу.
Својим поступцима си нас храбрила и нисмо хтели да поверујемо
у крај.

Жале и тугују за тобом твој брат ЈАНКО, снаја ЗОРИЦА,
братичина МИЊА с породицом и братанац ВУЈАДИН

Заувек у срцу твог брата ЛУКЕ и снаје ЦИЦЕ

(89/ф-1279)

(82/Ф-1279)

ВИДИ
Породица НИКОЛИЋ
(66/200769)

Последњи поздрав поштованој и драгој прији

Последњи поздрав драгој колегиници

Последњи поздрав нашој драгој прији

ВИДИ
Нека те анђели чувају!
ДУШАН и МИРА ЂОРЂЕВИЋ

ВИДИ ГРУЈИЋ

ВИДИ ГРУЈИЋ

(105/200914)

Памтићемо те по доброти.

Увек ћемо се сећати лепих тренутака проведених с нашом Видом
и чувати успомену с поносом што смо те имали као прију.
Заувек у сећању твојих пријатеља: ЉУБА и СЛАВКО СТАНИШИЋ
с породицама

ЗОКА, ЦЕЦА, ДЕСА, ЉУБИЦА, МИЦА, МИРА,
ДУДА, БИЉА и СТАНА
(54/200723)

Последњи поздрав другу и пријатељу

ВИДОСАВА ГРУЈИЋ
Последњи поздрав нашој поштованој и цењеној прији.
Породица ШИНИК

(91/ф-1279)

(102/200878)

Последњи поздрав

Мила моја сестрице

НЕДЕЉКУ ЛЕПОВИЋУ ЦИГИ

Драга

ВЛАДО, НЕЂА, МИРКАН, СРБА, ВУЈА, САВА, ЈОВА,
ЈОВИЦА, КЕБА, БАДА, ЦАНЕ, БОРА, ТЕРЗА, СТЕВА,
ЦВЕЈА, МАВРА, ЖЕКИЋ, МИКИ, РИНГО и НЕЂО
(84/200827)

ВИДОСАВА ГРУЈИЋ

КАТКА КУРАИ

ВИДОСАВИ

Била си борац до самога краја и моја велика сестра.

18. V 1962 – 6. VII 2015.
Заувек ћеш бити у нашим срцима и мислима.

МИША ХРИБ

Воли те брат ЛАЗО с ЛЕНКОМ, РИСТОМ,
ЈОВАНОМ, МАРИЈАНОМ, ВАЊОМ И СОФИЈОМ

од комшија
у Гундулићевој 2-а.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Син ЈАНО с породицом

(101/200878)

(62/200769)

(92/200839)

Твоји: брат ЈАНКО, снаја АНА и братанице
ТАМАРА и САЊА
(24/200663)
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Четрдесетодневни помен нашем сину и брату
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21. јула навршава се десет година откако није с нама наш драги

IN MEMORIAM
16. јула навршило се седам година откако није
с нама наш супруг и
отац

КАРЛО ТОТ
2005–2015.

МИЛОРАДУ НИКИЋУ МИЋИ

Године пролазе, а бол и туга у нашим срцима вечно остају.
С љубављу твоји најмилији

Не можемо те вратити, али твој мио лик, доброту, племенитост,
чисто срце, пуно љубави за све, чуваћемо од заборава.
Мајка ГОЦА, отац ДРАГАН, браћа МИЛАН и ФИЛИП, снаја
ВАЊА, братићи ОГИ и ИВАН и бака ГРОЗДАНА
(110/200953)

1927–2008.

(45/200699)

,ПАНЧЕВАЦ

телефон:
013/301-150

ПОМЕН

ЈОВАН
ПАКАШКИ

17. јула 2015, у 10.30,
дајемо четрдесетодневни помен драгој супрузи, мами, баки, ташти

,ПАНЧЕВАЦ

Увек си у нашим мислима.

телефон:

МАТИЛДА
и СВЕТЛАНА

013/301-150

(1/200588)

Прошла је година откад те нема

Прошла је тужна година откако није с нама наш најдражи брат и уја

ПЕРСИ ЧИКИЋ
1941–2015.
Твој супруг ДРАГОЉУБ
и ћерке СЛАВИЦА и
МИЛИЦА с породицама
(124/200990)

БОЖАНА БАТИНИЋ

ДУШАН ЖУЛА
1933–2014.

Боки, недостајеш нам

ДУШАН ЖУЛА

Успомена на твоју доброту и љубав остаће заувек у мом срцу.
Твој НИКОЛА

У суботу, 18. јула, у 11 сати, на Старом
православном гробљу, даваћемо годишњи
помен.
С поштовањем пријатељи и родбина.

(98/200864)

Супруга БОЖАНА

ЗАГОРКА, БРАНКО, МАРИНА, МИЛИЦА,
ЗОРИЦА и ПЕРА

(46/200702)

(128/201020)

У суботу, 18. јула, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо годишњи парастос нашем
драгом и вољеном сину и брату

16. јула 2015. навршава
се седам година откако
није с нама

СЕЋАЊЕ

18. јула, у 10.30, на Новом гробљу, одржаће се годишњи помен нашој

БОЖАНА
БАТИНИЋ
Увек у мислима
и срцима твојих
другарица БРАНКИЦЕ
и ЦИЦЕ с породицама.

БОЖАНИ БАТИНИЋ
Прошло је тужних годину дана откад ниси с нама.
АЛЕКСАНДАР и БРАНИСЛАВ

(99/200864)

САВА ЗУБОВИЋ
ЂУРЂЕВКА
ФАРА

ПРЕДРАГУ КРСТИЋУ
1979–2014.
Живећеш у нашим срцима и душама док
смо и сами живи.
Твоји: мама СНЕЖА, тата РАЛЕ
и брат НЕНАД

Године које пролазе не
бришу успомене, само
смо свеснији колико си
нам значила и колико
нам недостајеш.

(125/20100)

У суботу, 18. јула, у 12 сати, на гробљу Котеж, даваћемо једногодишњи помен нашем супругу, оцу и деди

17. VII 2005 – 17. VII 2015.
Туга, љубав и сећање не
пролазе никад – само
године.
Твоја сестра БЕЛА
и сестрићи НАДА и
СТОЈАН с породицама
(68/200773)

СЕЋАЊЕ

МАРКУ ОПАЛИЋУ
Хвала ти за сву љубав и доброту коју си нам несебично пружио.
Твоји најмилији

Њени најмилији

(65/200767)

(109/200950)

(126/201002)

21. јула навршава се четрдесет дана од смрти
мога оца

Петнаест година је од
смрти наше

Заувек у нашим срцима

САВА
ЗУБОВИЋ
17. VII 2005 – 17. VII 2015.
Време које пролази не
умањује бол и сећање
на тебе.
Твоја породица

ПРЕДРАГ
КРСТИЋ

(67/200773)

МИЛИВОЈА ПАНИЋА
,ПАНЧЕВАЦ

Почивај у миру, брате!

телефон:

САША с породицом

С тугом у срцу ћерка ЗОРИЦА с породицом

(103/200902)

(123/200988)

013/301-150

НАДЕ
ПЕРО
ДАНИЦА

ВУКОЈЕВИЋ

ПРОДАНОВ

20. VII 2001 – 20. VII 2015.
Много је разлога да те
памтимо и с поносом од
заборава чувамо.
Твоји: супруга с децом
и унуцима

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

САЊА, ГОРАН,
НЕМАЊА, СРЂАН
и МАША

(78/200808)

(6(20608)

(77/200805)
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16. јула навршава се година откад си нас напустио заувек

Сећање на наше драге

БЛАГОЈЕВИЋ

МИЛЕНКО МИХАЈЛОВ ЦАКАНИ

ПЕТАР ПЕРИЦА
професор
11. VII 1952 – 23. VII 1996.

Сећање на драге родитеље

МИЛУТИНОВ

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

из Старчева

(135/201080)

1939–2014.
Сваким даном суочавамо се с празнином која је
остала твојим одласком. Ништа не може надокнадити твоју љубав и племенитост коју си нам
подарио.
Чувамо те од заборава кроз причу унуцима и
вечно ћеш живети у нашим сећањима.
Твоји најмилији
(27/200661)

Отићи ће лето – отишао си Ти. Заувек. Лета
ће бити, а мени остају само сећања на Тебе.
Тугом дишем... незабораве мој.

17. јула навршава се пет година откако није са
мном мој вољени

МИРЈАНА

ЈОЦА

рођ. Јанковић
15. VII 1980 – 15. VII 2015.

24. II 2011 – 2015.

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

МИОДРАГ МАРИНКОВИЋ МИЋА

18. јула навршава се годину дана откад ниси с
нама

Твоја супруга ВЕРА

Увек си у нашим мислима и срцима. Никад нећеш бити заборављен.
Његова ташта
РАДИНКА, СТЕВА
и ЗОРИЦА

(37/200676)

(36/200675)

Знао си колико сам те волела, али никад нећеш
сазнати колико ми недостајеш. Ја те волим и даље само док моје срце куца.

(50/200708)

СЕЋАЊЕ

МИОДРАГ
МАРИНКОВИЋ
МИЋА

СЕЋАЊЕ

БОШКО ЉУБАНИЋ

1998 – 2015 – године бола
Живиш у свакој мисли, сузи, причи... У
свему што се зове успомена на Тебе. Спаваш, а шта ако Ти ја шапнем сада неке речи које никада ниси чуо пре!
Хајде сад спавај, можда и нађем Те у сну.
Ја и даље... не волим јули!
Колико ли је небо када у њега може стати
оволико туге!
У сећањима заувек супруга БЕБА
(73/200798)

18. јула навршава се
најтужнијих девет година од смрти нашег најдражег

НАДА

ДРАГАН ТРИМОВСКИ
1956–2014.
Изгубили смо битку, али сећање на тебе и на све
што си урадио за нас, вечно ће живети у нама.
Недостајеш...
Супруга МИЛИЦА, син МИЛАН и ћерка ИРЕНА
с породицама
(32/2006689

МАРКОВИЋ
рођ. Шуваковић
20. VII 2010 – 20. VII 2015.

ДРАГАН МИШКОВИЋ

19. јула 2015. навршавају се четири године од
смрти наше

1950–2014.
С љубављу чувамо успомену на тебе.

Син ПЕРА
и снаја ДОБРИЛА

Паша ЈАНКО ПАВЕЛА с ИВАНОМ и ВЕРИЦОМ,
таст НИКОЛА и ташта РАДМИЛА

(12/200625)

(93/200841)

РАДОМИРА
Прошло је годину дана
откад ниси с нама

Петнаест година није
више с нама

МИЛОСАВЉЕВИЋА

ГОРИЦЕ

РАЦЕ

ЂОРЂЕВИЋ
1955–2011.

1943–2013.
С љубављу и поштовањем чувамо успомене на тебе.
Супруга и ћерке с породицама

С тобом се десило све:
радост, сузе, смех, срећа и љубав.
А сада остала само туга,
бол, празнина и вечито:
зашто?
Твоји најмилији

Много нам недостајеш.
Воле те твоји БАБА
КЕВА, ЈОКИ, САЊА,
СНЕЖА, АНКИЦА
и МИЛОШ

(19/200652)

(89/200835)

(53/200721)

ЈОВИЦА ЖИВАНОВ

ДРАГАН
ДРАГАН
ТРИМОВСКИ

ТРИМОВСКИ
1956–2014.

ИЛИЈА
ДОШЕН

1956–2014.
Време пролази, али не
доноси утеху и заборав.
Сестре ЗОРА, ЗАГА
и НАДА с породицама

С поносом те спомињемо и у срцима чувамо.
Породице КОЧОВИЋ
и БАЛАЋ

15. VIII 1940 – 10. VII 2000.

(31/200668)

(30/200668)

(2/200597)

СЕЋАЊЕ

Прошле су четири године без нашег вољеног

СЕЋАЊЕ

Породица ДОШЕН

СЕЋАЊЕ
на нашег драгог

СЛОБОДАНА КРЊАЧКОГ

ИВАН ПЕТРОВИЋ

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Твоји најмилији

Радо те се сећамо и чувамо од заборава.
РАДЕ и ВЕРИЦА

(7/200614)

(63/200761)

СЕЋАЊЕ

ПЕТАР
СТАНИСАВЉЕВ
ЛЕЛА

ЈОВАН
МИЛУТИНОВИЋ

ДАРКА

28. VII 2009 – 28. VII 2015.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоја АНА и породица
ЋОРКОВИЋ

1937–1990.
Лажу кад кажу да време
лечи све...
КСЕНИЈА, РАДМИЛА и
МИЛИЦА с породицом
и породица ХАЛУПА

14. VII 2010 – 14. VII 2015.

(40/200683)

(38/200678)

(48/200705)

ФАЗЛОВСКОГ

ОЉА и МАРТА

ВЕРИЦА РИСТИЋ ВЕМИЋ
22. VII 2005 – 22. VII 2015.
Нека те у тишини вечног мира прати моја љубав јача
од заборава.
Твоја СНЕЖА
(39/200)

ИШТВАН ПИШТА КОЖАН
2010–2015.
Сестра МАРИШКА с породицом
(85/200329)
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16. јула 2015. навршава се шест година откако није с нама наш
син, наш Пеђа

МИРОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ
2000–2015.

СВЕТИСЛАВ
АНТОНИЈЕВ

АНГЕЛИНА
АНТОНИЈЕВ

1962–2015.

рођ. Ћосић
2004–2015.

АНДРЕЈА
АНТОНИЈЕВ

ЕМИЛИЈА
АНТОНИЈЕВ

1957–2015.

рођ. Брајтигам
1958–2015.

ПРЕДРАГ ЈОЦИЋ ПЕЂА
Знао си колико смо те волели, али никад нећеш сазнати колико
нам недостајеш. Време не лечи нашу тугу. Носимо је у срцима сами, а вреле сузе и успомене вечно ће бити део нас, наш Пеђа!
Мама, тата и сестра
(3/200604)

СЕЋАЊЕ
18. јула навршавају се двадесет и четири године
од смрти нашег вољеног сина и брата

ЈОВАНКА ФУЧЕК
рођ. Брајтигам
1956–2015.

16. јула навршава се шест година од смрти

ПРЕДРАГА ЈОЦИЋА ПЕЂЕ

ДУШИЦА с децом

2009–2015.

(8/200618)

Остаћеш заувек у нашим срцима.
Чувамо успомену на тебе.

СЕЋАЊЕ

ЈОВАНОВИЋ

(44/200695)

ДЕЈАНА БАЧВАНСКОГ

МИЛКА
1985–2015.

Твоји: тетка ЗОРИЦА, теча САВА и браћа
БРАНИСЛАВ и СТАНКО с породицама

ЂУРО
МАРИНКОВИЋ

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

17. VII 2006 – 17. VII 2015.

(15/200641)

(9/200619)

У уторак, 21. августа, у 10 сати, дајемо четрдесет
дана нашем драгом

Четрдесет дана без
искреног пријатеља и
друга

Твоји најмилији

БОЛНО СЕЋАЊЕ
22. јула 2015. навршава се двадесет година од
смрти мог вољеног мужа

МИЛОВАН
1990–2015.

С љубављу и поштовањем ћерка СМИЉКА
и ЈОВАНКА с породицама
(/47/200703)

СРЕТКА БАЈАГИЋА
С поносом те помињем, тебе и нашег сина Велимира, који је с тобом. С тугом и болом живим јер
сте ме рано напустили. Чувај нашег Велимира, а
ја ћу и даље да плачем и тугујем сваког дана.
Воле те твоја МИЛЕНА и твоји најмилији

Прошло је девет година откад није с нама наш
драги

(13/20632)

ЉУБИШИ ВИЦКОВУ

ЉУБИШЕ

Сјећање и љубав према теби никад неће престати.

ВИЦКОВА

Твоји: МИЛКА, САША, ВУК и ДРАГАНА

Твоји: СТОЈА и ПЕРА

(57/200745)

(58/200745)

21. јула навршава се тужна година без нашег
вољеног оца, супруга и
зета

У суботу, 18. јула 2015,
навршиће се две године
откако си нас напустио

Једногодишњи помен

ШАНДОР КИШ

Његови најмилији

20. јула навршава се
шест година откад није
с нама наша вољена супруга и мајка

(35/200673)

Нека те анђели чувају!
Много нам недостајеш.
Неутешни отац
АЛЕКСАНДАР, сестра
ВЕРА, зет МИРКО
и сестрић ДУШАН

Обавештавамо родбину и пријатеље да у уторак,
21. јула, у 10.30, на Новом гробљу, дајемо четрдесетодневни помен нашем драгом

ОЛГА

ТОДОРА

ВУКАШИНОВИЋ

СИНЂИЋА

2009–2015.
Увек ћеш бити у нашим
срцима и мислима.

МИТА ДАВИДОВ
Много је разлога да те вечно памтимо, с поносом
помињемо и с поштовањем од заборава чувамо.
Твоји најмилији: супруга НАДЕЖДА, ћерка
ЈЕЛЕНА, унука ДАНИЈЕЛА с породицом
и унука ВЕСНА

Твоји најмилији: супруг
МИЛОРАД, син
ЗЛАТКО и ћерке
МИРЈАНА и ЈУЛИЈАНА
с породицама

(10/200623)

(20/200653)

Време пролази, а бол,
празнина и туга заувек
остају.

НИКОЛА
БЕЛАНОВ
Заувек у нашем сећању
и срцима.
Твоји најмилији

МИТА ДАВИДОВ

(11/200623)

18. јула 2015, у 11 сати,
даваћемо годишњи помен нашем драгом

МИЛЕТИ КАШИКИЋУ
Твоји најмилији
(14/200638)

ДАМЊАНОВИЋ
Радо те се сећамо.
АНЂЕЛ, ВЛАДАН, ЗОРА
и НАДА
(106/200117)

Једногодишњи помен

ДУШАНУ
ДУШАНУ
ДАМЊАНОВИЋУ

(43/20063)

Увек ћеш бити у нашим срцима.

ДУШАН

(17/200650)

САВА
2005–2015.
Драги брате, живиш у
нашим срцима.
Твоје сестре: ЖИВКА,
ВЕРА и МИЦА и брат
МИЛЕ
(5/200606)

ДАМЊАНОВИЋУ

МИЛИЦА и ЉИЉА

Дуле, много недостајеш
твом брату
МИРОСЛАВУ, МАЈИ,
ОЉИ, САШИ
и ДИМИТРИЈУ

(4/200605)

(59/200749)

Саме, а тебе нема.

БИНЂА

„Нема краја туговању... И нема краја љубави. Волим
Те, тата”.
Твоја јединица – пиле твоје ЈЕЛИЦА

(60/20749)

Породице СИНЂИЋ
и ТОПИЋ

У суботу, 18. јула, у 10.20, даћемо шестомесечни помен
нашем драгом

Мој Митица

ДУШАНУ
ДАМЊАНОВИЋУ

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и читуља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.
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На основу Статута града Панчева („Службени лист града
Панчева”, бр. 01/14-пречишћен текст и 24/14), Уговора о
реализацији пројекта „Радном праксом до нових радних
места у Јужном Банату” бр. 401-01-27/2015-04, који је
закључен између града Панчева и Министaрства омладине и
спорта Републике Србије и Закључка градоначелника града
Панчева број: II-06-020-7/2015-69 од 10. јула 2015. године,
градоначелник града Панчева расписујe
Јавни позив незапосленим лицима за учешће у обукама
и обављању радне праксе у оквиру пројекта „Радном
праксом до нових радних места у Јужном Банату“
Град Панчево, у сарадњи с Општином Ковачица,
Општином Пландиште и Регионалним центром за
друштвено-економски развој – Банат, Зрењанин реализује
пројекат под називом: „Радном праксом до нових радних
места у Јужном Банату” (у даљем тексту: Пројекат),
финансиран од стране Министарства омладине и спорта
Републике Србије. Пројекат се реализује са циљем смањења
дугорочне незапослености и повећања запошљивости
младих у Јужном Банату.
На Јавни позив се могу јавити незапослена, млада лица
до 30 година старости, која су држављани Републике Србије,
имају пребивалиште на територији града Панчева и која се
налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање у
статусу незапослених лица.
Одабрана лица учествоваће у:
1. теоријској обуци из области пољопривреде, занатства и
иновативног предузетништва, и то 30 незапослених младих
лица. По завршетку теоријске обуке сви кандидати ће добити
цертификат о успешно завршеној обуци.
2. тромесечној радној пракси код одабраних послодаваца,
и то 15 незапослених, младих лица од укупно 30 која су
предходно успешно завршила теоријску обуку. У току
спровођења тромесечне радне праксе незапосленим лицима
биће исплаћена месечна накнада у износу од 18.000 динара
бруто.
Јавни позив у целости с потребном документацијом и
пријавним формуларом може се преузети на сајту Градске
управе града Панчева www.pancevo.rs, a све додатне
информације могу се добити у Секретаријату за привреду и
економски развој Градске управе града Панчева на број
телефона:
013/308-752,
или
путем
и-мејла:
dragana.popovic@pancevo.rs. Пријаве се достављају (поштом
или лично) на следећу адресу: Услужни центар Градске
управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4, 26000
Панчево, с назнаком: „За Секретаријат за привреду и
економски развој – Радном праксом до нових радних места
у јужном Банату”.
Рок за подношење пријава је 30. јул 2015. године.
(Ф-1280)

Покрајински
секретаријат
за
урбанизам,
градитељство и заштиту животне средине, на основу
члана 14. Закона о процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС” бр. 135/04),
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу Решења о обиму и садржају
Студије о процени утицаја на животну
средину
Покрајински секретаријат за урбанизам,
градитељство и заштиту животне средине, 14. јула
2015. године, донео је Решење о обиму и садржају
Студије о процени утицаја на животну средину за
пројекат Пројектовање и уградња филтера и вентила
сигурности на линијама отпреме деривата
железничког пунилишта у Рафинерији нафте
Панчево, на к. п. бр. 3576 КО Војловица СО Панчево.
Носилац пројекта је НИС а. д. Нови Сад Блок
Прерада, Улица народног фронта бр. 12.
Решење о обиму и садржају Студије о процени
утицаја на животну средину за предметни пројекат
може се добити на увид радним данима, од 10 до 14
сати, у просторијама Покрајинског секретаријата за
урбанизам, градитељство и заштиту животне средине,
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље,
канцеларија бр. 39).
Заинтересована јавност може изјавити жалбу на
донето решење у року од 15 дана од дана објављивања
овог обавештења.
(Ф-1281)

ДП Индустрија стакла Панчево

Оглашава
ПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАН)
·
Двособни стан, Панчево, Душана Петровића Шанета 9,
приземље
64 м2
·
Почетна минимална цена
25.600,00 евра
Затворене понуде слати на адресу:
ДП „Индустрија стакла” Панчево, Првомајска 10, 26000 Панчево
с назнаком: „Понуда за откуп стана – НЕ ОТВАРАЈ”.
Рок за слање понуда је 17. јул 2015.Телефони за информације:
013/352-626 и 062/886-33-32 (од 7 до 15 сати)
(Ф-36)
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Покрајински
секретаријат
за
урбанизам,
градитељство и заштиту животне средине, на основу
члана 20. Закона о процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС” бр. 135/04)

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!

ОГЛАШАВА

ПРАВИЛА СЛАЊА
ОГЛАСА ПУТЕМ СМС-а

јавни увид у Студију о процени утицаја
на животну средину
Носилац пројекта „ХИП–Петрохемија” а. д.
Панчево у реструктурирању, Спољностарчевачка
улица бр. 82, поднео je захтев за давање сагласности
на Студију о процени утицаја затеченог стања на
животну средину пројекта Егализациони базен –
покривање, кућица за дуваљке и радионица МЦЦ у
ФОВ у комплексу „ХИП–Петрохемија” а. д. Панчево.
Подаци и документација из захтева носиоца
пројекта могу се добити на увид радним данима, од 10
до 14 сати, у просторијама Покрајинског
секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту
животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови
Сад (приземље, канцеларија бр. 39) и у просторијама
Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.
2–4, до 10. августа 2015. године. За време трајања
јавног увида заинтересована јавност може у
писменом облику поднети примедбе и мишљења на
изложену студију о процени утицаја на адресу
Секретаријата.
Јавна расправа и презентација одржаће се 11.
августа 2015. године, у 12 сати, у згради Владе АП
Војводине (приземље, канцеларија бр. 39).
(Ф-1277)

На основу Закона о удружењима („Сл. гласник РС” бр.
51/09 и 99/11 – др. закони), Уредбе о средствима за
подстицање програма или недостајућег дела средстава за
финансирање програма од јавног интереса која реализују
удружења („Сл. гласник РС” бр. 8/12, 94/13), Статута града
Панчева („Сл. лист града Панчева” бр. 1/14 – пречишћен
текст и 24/14) и Одлуке о буџету града Панчева за 2015.
годину („Сл. лист града Панчева” бр. 28/14, 6/15 и 17/15),
градоначелник града Панчева расписује
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ОЧУВАЊА нематеријалног КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА КРОЗ
РАЗВОЈ ПРОИЗВОДЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНИХ
РУКОТВОРИНА
У складу са Стратегијом развоја града Панчева
2014–2020 – стратешки приоритет „Повећање
запослености кроз увођење стимулативних мера у области
локалног економског развоја и запошљавања” – активност
2.2.2. – Подршка старим занатима и домаћој радиности,
овим јавним конкурсом је предвиђена подршка
удружењима грађана с територије града Панчева која се
баве пословима који се сматрају старим и уметничким
занатима према Правилнику о одређивању послова који се
сматрају старим и уметничким занатима, односно
пословима домаће радиности, начину сертфиковања
истих и вођења посебне евиденције издатих сертификата
(„Сл. гласник РС” бр. 56/2012).
На основу Одлуке о буџету града Панчева за 2015.
годину по овом конкурсу град Панчево ће доделити
бесповратна средства у износу од 1.000.000 динара.
Право учешћа на Јавном конкурсу имају регистрована
удружења грађана са седиштем на територији града
Панчева, самостално или у партнерству с другим
удружењима грађана, установама, институцијама.
Носиоци пројеката који су добили средства по основу
неког другог конкурса који је расписао град Панчево у
2015. години немају право учешћа са истим предлогом
пројекта на овом конкурсу.
Јавни конкурс у целости, с потребном документацијом и
пријавним обрасцем, може се преузети са званичне интернет
презентације града Панчева www.pancevo.rs, на страни
Пројекти и конкурси.
Пријава се подноси у Услужном центру града Панчева
или поштом на адресу: Секретаријат за привреду и
економски развој, Трг краља Петра I бр. 2–4, 26000
Панчево, с назнаком: „Пријава на Конкурс за
финансирање пројеката очувања нематеријалног
културног
наслеђа
кроз
развој
производње
традиционалних рукотворина (НЕ ОТВАРАТИ!)”.
Рок за подношење пријава је 20 дана од дана
објављивања Јавног конкурса у локалном недељном листу
„Панчевац” и на званичној интернет презентацији града
Панчева.
Листа вредновања и рангирања пристиглих пројеката
коју Комисија утврди објавиће се на званичној интернет
презентацији града Панчева www.pancevo.rs.
Детаљније информације могу се добити у
просторијама Секретаријата за привреду и економски
развој, Одељење за локални економски развој, контакт
особе Биљана Миладиновић, тел. 013/308-824 и Јелена
Анкић, тел. 013/308-868.
(Ф-1282)

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.

Радно време благајне:
понедељком и
уторком од 8 до 20,
а осталим радним
данима
од 8 до 13 сати
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Четвртак, 16. јул 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

ОДРЖАН ПЕТНАЕСТИ „EГЗИТ”

РЕКОРДНА JУБИЛАРНА ЖУРКА
Један од најпрестижнијих музичких фестивала у Европи
доказао је да му у овом делу
Старог континента нема
премца.
Не само да је новосадски
„Егзит” одржао висок рејтинг,
већ га је зацементирао оборивши рекорд у броју присутних –
од укупно 190.000 људи, колико је Петроварадинском тврђавом продефиловало у сва
четири дана, током суботње
вечери, када је на главној бини
наступао чувени Ману Чао, тамо се нашло 52.000 душа.
Нови Сад је врвео као кошница још од почетка протекле
недеље, када су почели да пристижу први страни гости, који
су махом заузимали место у
шаторима егзиташког кампа.
Али, кренимо редом (бар
оним којим се кретала екипа
„Панчевца”): јубиларни петнаести „Егзит” отворен је у четвртак, 9. јула, одличним наступом шабачког панк састава
„Гоблини”, на шта су се надовезали забављачи „Eagles of
Death Metal” (чији је фронтмен, поред осталог, „уништио”
и флајку „Џека”). Пред наступ
хедлајнера прве вечери, соул
диве Емели Санде, све је било
спремно за спектакл: виђен је
невероватан ватромет, а небо
је до последњег квадратног
милиметра било обојено у ватру најразличитијих боја.
Наредног дана свирао је
култни хеви-метал састав
основан пре четири деценије
– „Motorhead”, предвођен Лемијем, једнoм од најпрепознатљивијих фаца чврстог рок
звука. Међутим, изузев њего-

Оскудних костима и ђускања на све стране

Мануов шоу за незаборав
вог промуклог гласа и хита
„Аce of Spаdes”, није се превише тога могло чути. Зато је
многе на трећој бини, по „снази” („Фјужн”), ангажованим
текстовима који раскринкавају туробност данашњице на
овим просторима, пријатно
изненадио мостарски састав
„Зостер”. Како је време одмицало, добар провод селио се ка
стејџевима са електронском
музиком, а највећа гужва била
je док је плоче вртео холандски ди-џеј Hardwell.
Уследио је поменути рекордерски дан – субота, 11. јул.
Фешту је у жестоком ритму
најавио Џон Њумен, власник
светског хита „Love me
Again”, који је био и својеврсна химна овогодишњег „Егзита”. А онда су сви с нестрпљењем очекивали енормне
количине позитивне енергије

Поздрав Лемију и „Моторхеду”

уникатне звезде данашњице,
каква може бити само Ману
Чао. Овај Француз шпанског
порекла и један од најоштријих критичара глобализације,
стартовао је у карактеристичном „убитачном” ритму и врло брзо довео фанове у делиријум, који у наредна два сата
није могао да се заузда. Температуру су нарочито подигле
нумере „Panic”, „Welcome to
Tijuana” и „Politik Kills”, уз повремене предахе („King of the
Bongo” и „Clandestino”), а на
самом крају све је експлодирало приликом извођења ултимативног хита „Mala Vida”.
Као пауза између концерата увек су могли послужити
„Реге” или „Латино” стејџ, где
је расположење увек било
крајње опуштено: на првом се
кулирало на чувеним пањевима, али и ђускало уз музику

расти с Јамајке, док је на другом уз егзотичне ритмове, пре
свега с Кубе, било можда и
„најзапаљивије”, јер су преовладавали еротични плесови.
Последњег дана спектакл је
направио „Faithless”, а поред
планетарног хита „God is a DJ”,
фанове су без даха оставили и
специјални ефекти. Куриозитет је то што је један од организатора „злоупотребио” главну

А на „регеу” нађе се и понеки Панчевац...

бину да испроси своју изабраницу. Те ноћи интересантно је
било и на „Фјужн” стејџу, где је
након Коље и „Гробовласника”, као и увек вицкастог шерета Рамба, завесу у рано јутро,
када је „звезда” већ увелико
„упржила”, спустило je загребачко „Хладно пиво”. Но, ни ту
није био крај забави јер су техно-звуци са „Арене” одјекивали до око осам сати...
За разлику од ранијих година, било је упадљиво мање
„плавушана” из Енглеске или

Латино даме

Холандије, али су њихово одсуство надоместили гости из
региона, посебно из братских
република Босне, Хрватске,
Словеније... И сама публика
се видно „пролепшала”, згодних девојака било је више него икад, а прави хит били су
уски и кратки шорцићи. Све
то додатно је раздрмало
добру атмосферу које, захваљујући квалитетном избору
светских звезда, одличној локацији и перфектној организацији, никада није недостајало. Било је живо и по граду,
а фестивалска атмосфера посебно се осећала на популарној плажи Штранд, на којој
се, поред купања, сунчања и
окрепљивања у хладовини,
такође и ђускало.
И док су многобројни гости
паковали ствари (добар део
њих наставио је авантуру запутивши се на „Си Денс”),
свима је било јасно да је „Егзит” један од највећих модерних брендова ове земље.

... и понека дружељубива Панчевка

У НОВОМ СЕЛУ, ТРЕЋИ ПУТ

„Тракторијада” одржала висок стандард
Трећа „Тракторијада” одржана је недељу, 13. јула, на новосељанској локацији Вашариште, а част да је свечано отвори припала је Зорану Рајићу,
државном секретару у Министрству пољопривреде. Међу
многобројним званицама нашли су се и заменик градоначелника Саша Левнајић, народни посланик Жељко Сушец, градска већница за пољопривреду село и рурални
развој Маја Свирчевић Прекић...
Након тога, уследила су разна такмичења и карактеристично је да су сви победници
били домаћини. Тако је у полигонској вожњи тријумфовао

Најскупљи трактор

на девојчица – Милица Петровић.
Преко хиљаду посетилаца
могло је да види и око сто педесет трактора и других пољопривредних машина. У тој маси издвојило се импозантно
возило компаније „Србоглоб”,
какво није виђено ни на новосадском сајму. Иначе, овај
трактор од 560 коња, највећи
увезен у Србију, вреди око
триста хиљада евра. Сви жељни нових знања и усавршавања имали су прилику да одслушају предавања Института
„Тамиш” и Пољопривредног
факултета из Новог Сада.
Организатор ове успешне
манифестације било је локалЛазар Цикуша, док је у истој
дисциплини, само у категорији узраста деце до седам година, испред осталих био Ђорђе
Бека. Такозвани паорски слалом најбрже је одвезао Марјан
Перњак, у вучи трактора доминирала је шесточлана екипа „Жега фамили”, а Шпиро
Драгичевић био је највештији
у превртању тракторских гума. Исто то, само с неупоредиво лакшим пнеуматицима, радила су и деца између седам и
десет година. Интересантно је
да је прво место освојила јед-

Уважене званице
но удружење „Новосељански
паори”, које је део Асоцијације пољопривредника „Банатски паори”, а у својству спонзора су се, поред Министарства пољопривреде и заштите
животне средине, Покрајинског секретаријата за пољопривреду и Града Панчево,
појавиле и приватне фирме
„Агроглобе”, „Агротек”, РТИ...

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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БЕЛА СТЕНА – СКЛОНИШТЕ ОД ПАКЛЕНИХ ВРУЋИНА

ЧАМЦЕМ ЈЕ НАЈПРИЈАТНИЈЕ...
Толико чекано лето најзад је
„навратило” у ове, не тако давно кишетинама и поплавама
напаћене крајеве. Сад, неко ће
рећи, можда се и претерано
„одомаћило”, па по оној –
„сваког госта три дана доста!”
– већ би могло и лагано да се
„пакује”.
У међувремену га треба некако преживети, тачније притајити се у дебелом ’ладу, од
природе сатканом, док не
прође пакао. Ту се свако довија како уме – једни ће у бању,
други на планину, трећи на
море, а неки од ових последњих напросто обожавају острва – Мајорку, Крит, Скијатос...
Е, кад смо код острва – локалпатриоте кажу – доста извиканих фенси мамипара!
Наш „бељак” је права ствааар...
Током ових паклено врелих
дана тешко да постоји бољи
начин за расхлађивање од одласка на реку.
Након пробијања кроз усијане градске бетончине и докопавања тамишког кеја, прави
бинго је ускочити у неки од тамо укотвљених пловила. Неки
воле јахте, други глисере, али
сладокусци су непоколебљиви
у ставу да је низ воду најлепше

се, рецимо, никад није враћао
ноћу, јер ризик није мали.
Тако очас пролети пола сата
освежавајуће вожње и ето вас
на „шпицу” – најударнијем делу аде Бела стена. На тој плажи, достојној оних на Карибима, спас од врелине, поред Београђана, тражи и много Панчеваца.

отиснути се обичним чамцем!
Искуснији речни „морепловци” тврде да се тако најбоље
ужива, јер су најближи „материји”, односно води и свему
лепом што она подразумева.
Нажалост, мало ко данас
има ту привилегију, пре свега
због недостатка „времена”...
Прскање капљица
Један од тих срећника је суграђанин Буца, који је баш
пре неки дан поринуо чамац,
упалио „пенту” и окренуо кормило, а куда би него у правцу
омиљене острвске дестинаци-

је на „панчевачкој ривијери” –
Беле стене. Он је за ову прилику био и наш водич ка тој
егзотичној оази.
Наравно, као и код сваког
поринућа, неизбежан је био
шампањац (овог пута у хмељној верзији). Уследило је другарско наздрављање и гас ка
Дунаву...
И у исти мах осетило се
освежење – то благо пиркање
ветрића и прскање капљица
Тамиша узнемиреног људском руком. Док су промицале слике као из конгоанске
природе (а тако надохват уза-

Робинзонски провод
Неки од њих су такође допловили класичним чамцем, а
има и оних, попут угоститеља
Бобе Атанацковића (50), који
се с кеја превозе глисером с
мотором снаге од седамдесет

С друге стране, неупоредиво
више „туриста” на „бељак” долази на „конвенционалан” начин – аутомобилом, па се онда
услужним чамцима пребацују
на другу страну. Један од њих је
и музичар Рале Рајачић (50),
који лето проводи радно и парадно – мало се одмара, мало
свира... Бела стена је његов
истински мали рај, а посебан
гушт му представља тај „робинзонски” изглед – без струје, воде и компјутера, само песак,
вода, шума... Поред пливања и
сунчања, ту је и стони тенис, а
Рале памти и дивне дане када
је свирао код пријатеља у некој

коња. Према његовим речима,
ово пловило се показало као
једно од најекономичнијих
речних превозних средстава.
Боба не пропушта ниједну
прилику да наврати у тропски
рај, не само лети, већ каткад и
зими. Друштва никад не мањка, понесу се клопа и пиће и
правац тополин хлад десно од
„шпица”. С њим је ту уточиште од врелине нашао и Владан Павловић (40), ИТ технолог. Он обожава ово место,
премда не навраћа често, тек
неколико пута годишње, будући да има има „обавезе према
викендици” у „делиблатском
песку”.

од импровизованих кафаница.
И његова лепша половина Марија Дурковић (32), запослена
у приватној фирми, радо ужива
у чарима поменуте „робинзонске” природе. Иако воли да
плива, не удаљава се предалеко
од обале, будући да су дунавске
струје изузетно јаке, чак и у
плићаку до колена.
И тако се сатима (а богме и
по цео дан) до миле воље може
освежавати душа врућином напаћена. А тек повратак чамцем
у смирај дана! Е, то се не може
речима описати... Ма, тај осећај тешко се може и одсањати...
Покушајте, право је време...
Ј. Филиповић

врелог града) опуштенција је
добила надреалну димензију
уз звук пенте, који као да додатно уљуљкује и стапа се са
околином. И ређају се „кифла”, преводница, чувена два
торња на уласку Тамиша у Дунав... Све то су са стране мирно посматрале чапље и разне
речне птице, док су у сусрет
хитале друге чамџије, претицали глисери, а наиђе и понеки шлепер.
При уласку у ову велику реку, Буца упозорава да се с њом
никако не смете шегачити, јер
уме да буде веома сурова. Зато

УДРУЖЕЊЕ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА И НАУТИЧАРА „ТАМИШ” ОБЕЛЕЖИЛО СВОЈУ СЛАВУ

Петровдан покраj реке...
Као и сваке године, Удружење
спортских риболоваца и наутичара „Тамиш” из нашега града
свечано обележава своју славу
– Петровдан. Тако је и овог 12.
јула, на платоу код удружења,
на тамишком кеју, организован Сајам риболовачке и наутичке опреме, али и такмичење у кувању рибље чорбе.
Простор око УСРН-а „Тамиш” је прошле недеље „оживео” већ у раним јутарњим сатима. На тезгама ЈКП-а „Зеленило” риболовци и наутичари су почели да излажу своју опрему већ око шест сати, а
нешто касније почели су да
пристижу и мајстори варјаче.
Било их је веома много. За титулу победника у припремању
најпопуларнијег аласког специјалитета надметале су се 34
екипе. Већ око девет сати плато удружења преплавили су
троношци, котлићи, горионици, боце... Убрзо је замирисао

показује то што је друштво
„смазало котлић”. Дружење
је било сјајно, то је најважније. Хвала свима у мојој екипи
који су дали све од себе да
нам овогодишњи Петровдан
остане у лепом сећању. Дуле
је био задужен за роштиљ, а
Бојан је такође скувао врхунски специјалитет. Друштво је
било весело. Нешто касније

и роштиљ, како би кулинари
имали добру „подлогу” за кување чорбе...
– Петровдан је слава нашег
удружења. Традиционално,
сваке године организујемо
такмичење у кувању рибље
чорбе, а од прошлог лета приређујемо и Сајам наутичке
опреме. Задовољан сам како
је све протекло. Имали смо 34
котлића, а надметале су се
екипе из Панчева, Старчева,
Омољице, Баваништа... Наше
удружење је једно од најстаријих у Србији. Основано је
1926. године, што значи да
ћемо наредне прославити и
велики јубилеј – девет деценија постојања – рекао је
Марко Билкан, заменик председника УСРН-а „Тамиш”.
И овај Петровдан обележили су лепо дружење, позитивна атмосфера, али и веома
укусне „шпеције” из котлића.

На црту искусним мајсторима
варјаче изашли су и они који
се труде да то постану.
– Рибљу чорбу сам кувао
први пут у животу, а да је и
моја екипа победник најбоље

придружио нам се и легендарни Крча с хармоником...
Заиста је било лепо. Већ сада

почињемо припреме за ново
такмичење. То ће бити 8. августа, у кафани „Ђерам” у
Старчеву. Тада ћемо припремати свињски паприкаш –
рекао је Иван Крговић, један
од учесника и представник
најорганизованије и најбројније екипе на овом надметању, која је носила назив „Три
С” (Бојан-сувенир, Дуле-саксија и Иван-сидро).
Прво место је освојила екипа „Баваниште 4”, други је
био тим „Баваниште 1”, а треће место припало је екипи
„Пештерац”, на челу с легендарним кулинаром Тасом.
Организатори су припремили
практичне награде за прва
три места. Поред пехара,
шампион је добио пекач, другопласирана екипа је зарадила специјални тигањ за рибу,
а трећепласирани тим блен-

дер за поврће. Утешне награде за четврто и пето место биле су кецеље с потписом Стеве Карапанџе. Поред тога, за
све посетиоце ове манифестације УСРН „Тамиш” је припремао рибљу чорбу која је
била ван конкуренције.
А. Живковић
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ПОНОС ПАНЧЕВА – АЊА ЦРЕВАР, ПЛИВАЧИЦА

ВЕСТ ПО ВЕСТ

КОРАК ПО КОРАК ДО ЦИЉА

ЗЛАТО ЗА СИЛАЂИЈА

Наша суграђанка
заблистала и на
првим Европским
играма у Бакуу
Успеси Ање Цревар, петнаестогодишње девојчице из
Панчева, плод су напорног
рада и страсти коју та тинејџерка улаже у све што ради.
Пливање је за њу више од
спорта. Мноштво медаља и
оборених националних рекорда у свим категоријама резултат су квалитетног рада и
жеље да стално напредује.
Ања у Србији нема премца у
дисциплинама у којима се
такмичи. Зато и не чуди што
често путује по Старом континенту у потрази за ривалкама
које могу још више да јој подстакну жељу за напретком. На
недавно завршеним Европским играма у главном граду
Азербејџана наша суграђанка
је освојила бронзано одличје у
трци на 400 м мешовито, а
шеста је била на дупло краћој
деоници.
Није лако бити спортска
звезда у Србији. То истичемо
пре свега због услова за тренирање. Сваки тренер на све-

ње. А тешко се ради кад је вода хладна (често је и нема у
базену), кад су стазе покидане, кад нема термина... Шта

ЧУДО ОД ГЕНЕТИКЕ
Готово цела Ањина породица посвећена је спорту, а сви
чланови су постизали запажене резултате.
Мајка Љиљана Цревар (девојачко презиме Шолкотовић)
и њена сестра Иванка Нешић биле су сјајне рукометашице
Динама, а Иванка је играла и за националну селекцију наше земље. Иванкин син Бојан је одличан кошаркаш, млади
репрезентативац (тренутно игра у Сарагоси). Ањин отац Дејан некад је играо фудбал, а сестра Александра је такође
пливачица.

ту ће потврдити да таленат
није довољан за постизање
озбиљних резултата. Потребно је и свакодневно одрица-

тек рећи о материјалној подршци? Ипак, Ања има свој начин. Успеће она – да ли уз помоћ своје породице и ретких

појединаца или уз општу подршку, више ништа је не може зауставити.
– Полако се приближавам
ривалкама из светског врха.
Ако наставим овако да напредујем, можда ћу успети да направим нешто велико и у сениорској конкуренцији, али
има времена за то – искрена
је наша саговорница.
Ања има све што је потребно
да би постала истинска спортска звезда. Таленат је већ надограђен озбиљним радом,
упорна је, вредна и чврсто стоји на својим ногама иако је веома млада. Уз њу је породица,
која јој је главна подршка, а
све је више и стручног рада са
одличном пливачицом.
– Инспиришу ме квалитетни тренинзи, које добро одрађујем. Тада добијем подстицај
да идем даље. Имам представу

о томе колико могу, а тако подижем и самопоуздање. Добар
рад на тренинзима ме храбри
да током такмичења остварим
добар резултат – додаје Ања.
Млада шампионка засад не
брине о будућности јер њени
родитељи још увек имају могућности да подрже њену амбициозност, али ускоро, кад
дођу преломни тренуци у каријери, требало би да ову „чаролију” још неко потпомогне.
Интересантно је да се код
озбиљних спортиста, касније
правих шампиона, ретко помиње новац као примарни
мотив. Скоро сви они желе само боље услове за рад. Тако је
и с породицом Цревар, која не
скрива да је важније да постоји базен који је на располагању 365 дана у години, да вода
буде загрејана, да се користи
квалитетна опрема, да постоји могућност да се путује на
значајне митинге...
– Можда недостаје још снаге у мени. Више базе, пливања
и обима тренинга. Такође, требало би још да ојачам. Ако се у
нашем граду направи базен с
балоном, била бих јако задовољна због тога. То је нешто
конкретно. Уколико желим да
у будућности постижем још
боље резултате и нађем се на
великим такмичењима, морам
још више да радим, да се још
више трудим на тренинзима –
каже млада шампионка.
Ања не крије да би волела
да буде учесник Олимпијских
игара у Бразилу, као и да
осваја медаље на европским и
светским првенствима. Она
већ има неколико остварених
Б-норми за одлазак на највећу спортску смотру, што ће
можда бити довољно за далек
пут. Ипак, није то најважније.
Пред Ањом Цревар је будућност. Она има само петнаест
година, одлична је ученица и
девојчица која има план.
С. Дамјанов

РАЗВИЈАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ СПОРТА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМА
У просторијама Градске управе, у уторак, 14. јула, овдашња
јавност упозната је с досадашњим активностима на изради Стратегије спорта у нашем
граду. О пређеном путу говорили су Александар Фаркаш,
локални већник задужен за
спорт, и Ненад Малетин, координатор у изради овог важног документа.
Грађанима Панчева упућен
је Јавни позив да узму учешће
у прављењу Стратегије јер је то
следећи корак који мора бити
учињен. Сви заинтересовани
својим сугестијама и конкретним примерима могу да помогну, како би издвојене области добиле садржај и као такве
се нашле у јавној расправи пре
усвајања овог документа. Уко-

лико сте заинтересовани и
имате потребно знање, можете бити координатор
или члан неких од радних
група. Своје
место можете
наћи у следећим областима: рекреација и спорт за
све, инфраструктура, спортски
стручњаци и стручњаци у
спорту, деца и омладина –
школски спорт, спортски таленти и врхунски спортисти и
спортисткиње и спречавање
насиља у спорту, антидопинг и
спортска медицина.

– Јако је битно да јавност
укључимо у израду Стратегије спорта у Панчеву. Већ смо
много тога урадили, а сада је
време да и наши суграђани
кажу шта имају по питању
развоја спорта у нашем граду
и здравља уопште – истакао

је Александар Фаркаш пред
окупљеним новинарима.
Ненад Малетин је подсетио
да је одржано већ петнаест састанака од када је почела прича о Стратегији спорта, да је
око петсто људи укључено у
њену израду, као и сто педесет
клубова из нашега града. Како
је истакао, сада нас очекује
нова фаза у изради, па је неопходно да се Панчевци прикључе радним групама.
Обавештење како се постаје
члан неке радне групе може
да се добије на градском сајту,
преко друштвених мрежа или
лично – у згради Градске
управе на другом спрату, у
канцеларији 202. Потребно је
само попунити формулар о
приступању.
С. Д.

ТЕНИСКИ ТУРНИР У ЗРЕЊАНИНУ

ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ

ПАНЧЕВАЧКО ФИНАЛЕ

ПЛИВАЧИ ОПРАВДАЛИ ОЧЕКИВАЊА

Прошлог викенда је у Зрењанину одржан тениски турнир
за играче до 14 година, под
називом „Меморијал Ивана
Балажа”.
ТК Динамо су представљале
Ања Милошевић и Наталија
Ђукић, а обе девојчице су
оствариле изванредан успех.
Уз помоћ свог тренера, Младена Вуковића, успеле су да се
пласирају у саму завршницу, а
пехар победника освојила је
Ања Милошевић, која је у финалу своју другарицу савладала са 7:6 и 6:4.
А. Ж.

На недавно завршеном елитном надметању у Покрајини за
млађе пионире, пливачи Динама су освојили шест медаља.
Вања Грујић се истакла у
дисциплинама 100 и 200 м
леђно освојивши златна одличја. Њој је припала и сребрна медаља на 200 м мешовито. Марија Димковић је била
друга на 100 м делфин, а трећа је стигла на циљ после 400
м краул. Сребро је освојила и
женска штафета у трци на 4 x
50 м мешовито, у саставу: Марија Димковић, Теодора Ми-

хајловић, Анђела Станимировић и Вања Грујић.
На Летњем Првенству Војводине у Суботици пливачи
Динама су бриљирали.
Ивана Гојсовић је освојила
сребро на 400 м краул и бронзе
на 200 м делфин и 800 м краул.
Ниску медаљу за клуб из нашега града допуниле су Ана
Бисак и Марина Тапалага. Ана
је била друга после 50 м прсно, а Mарина на 50 м леђно.
Динаму је припало и треће
место у жеснским штафетама
на 4 x 50 м мешовито. С. Д.

Члан Пливачког клуба Тамиш из нашега града, Чаба
Силађи, тријумфовао је у
трци на 50 м прсно, на Универзијади која се одржава у
јужнокорејском граду Гвангжуу. Он је ту деоницу испливао за 27,34 секунде, са
седам стотинки предности у

односу на Андреу Тонијата
из Италије.
Напоран рад с тренером
Себастијаном Хиглом почео је да доноси резултате.
Чаба Силађи је тако Србији
донео прву златну медаљу
на овогодишњој Универзијади.

МИЛОШ ВИЦЕШАМПИОН

Милош Станојевић, члан
Веслачког клуба Тамиш и
репрезентативац Србије,
остварио је још један истински подвиг.
Он се прошлог викенда
надметао у Светском купу, у
трци која је одржана у швајцарском граду Луцерну. На

једној од најпознатијих веслачких стаза, Милош је
освојио сребрну медаљу у
скифу за лаке веслаче.
Поред три бронзане медаље које је освајао на европским првенствима, ово је
Милошев највећи успех у
спортској каријери.

ДУБАЈИЋ НА ТРОНУ
Занимљиво је било прошлог викенда на тениским
теренима код панчевачког
хиподрома. Тамо је одржан
добро посећен турнир ветерана, а у групи тенисера
старијих од четрдесет година још једном је тријумфовао наш суграђанин Дејан
Дубајић.
Он је у финалном сусрету
са 9:3 савладао Илију Белошевића, иначе, најбољег
српског кошаркашког судију и једног од најбољих арбитара на планети. После
нове победе Дубајић се
учврстио на листи најбољих
у својој категорији у Србији,
са 11.460 сакупљених бодова, док је на другом месту,
такође Панчевац, Владимир
Поповић.
Нема времена за одмор
кад је реч о ветеранском тенису у окружењу. Наш су-

грађанин ће предстојећег
викенда наступати у Београду, на познатом ИТФ турниру „Ред стар опен”.

ПРОМЕНА ТРЕНЕРСКИХ КЊИЖИЦА
Тренерска организација
ГСФ-а Панчево обавештава
све чланове да је у току
обавезна промена тренерских књижица, која мора
да се обави до 15. августа. У
супротном тренери неће

моћи да предводе своје
екипе на фудбалским утакмицама.
Све информације могу се
добити код секретара Милана Адамова, позивом на број
телефона 063/801-4924.

ШАХОВСКИ КУТАК
Wеardener
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Наградни конкурс
Увелико траје време годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био,
а неко се тек спрема за одлазак из града.
Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан
примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Трг краља Петра I бр. 11, с личним
подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs фотографију
с летовања с назнаком где је она снимљена.
Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 24.
септембра – награда је ваша.
P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Кошење
Наш колега Ненад Живковић води кроз варош групе грађана показујући им знаменитости Панчева.
Што је за сваку похвалу.
Претпостављамо да посећују и Евангеличку цркву и причају о
изванредној архитектури овог сакралног објекта.
А можда би требало прво да покосе траву и почупају коров да
би се уопште нешто и видело.

Дивљење
Два нераздвојна другара на мору... Лепо је у Сибирију.
Драган Игња, Македонска 40

Драгане, Љубице,
Марија, честитамо!
Од првог октобарског
броја „Панчевац” ће стизати на
вашу адресу.
Редакција

Много поздрава из „одморстана” – најјефтинијег
летовалишта на свету!
Марија Пећанин, Вељка Влаховића 24, 26252 Старчево

Свако ко прође Улицом др Касапиновића увек се изненади монументалношћу јеврејске синагоге.
Њу нису смели да сруше чак ни нацисти током окупације у
Другом светском рату.
Али зато јесте народна власт под управом комуниста.
О остацима смо, наравно, наставили да водимо бригу и после
демократских промена.

Умивање
Вајфертова рута по Панчеву подразумева и обилазак његове Цркве Свете Ане.
Мада се баш не препоручује приближавање овој капели.
Истина, држава му јесте одала почаст стављајући Ђорђев лик
на новчаницу од хиљаду динара.
А могла је и да употреби нешто тих папира да његов споменик
мало и „умије”.
З. Компар
З. Спремо

Аљоша и Урош на прелепој Ситонији. Чекамо вас!
Љубица Јовић, Ритска 32а





КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?
Сретен Стојанов,
музичар:

Вук Минић,
средњошколац:

Михаило Симић,
спортски пењач:

– Излазим с друштвом.
Одиграмо коју партију
фудбала, а волим и да
се одмарам. Оно што
ме очекује јесте одлазак на море. Идем у
Игало на прави одмор.

– Волим спорт, а посебно фудбал. Кад се сакупи екипа, одемо на терен и лепо се забавимо.
Такође, волим да излазим с друштвом, а ускоро ме очекује и одлазак
на море у Црну Гору.

– Већ сам два пута био
на мору. Ишао сам у
Турску и Грчку. С обзиром на то да волим да
се пењем, одлазим у
„Барутану” на вештачку
стену, где уживам.
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