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ОБЈАВЉЕНА ЛИСТА ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА С НЕПОТПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

РЕОРГАНИЗАЦИЈОМ ДО ПУНОГ ФОНДА ЧАСОВА
Надлежни намеравају
да пре почетка нове
школске године
укрупне норму
часова
У панчевачким основним
школама 37, а у средњим
24 просветара вишак
Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је на
свом сајту листе запослених у основним и средњим школама у Србији
који немају пун фонд часова. Надлежни истичу да листа треба да омогући предност наставницима који немају пун фонд часова у једној школи
у ангажовању у другим школама. У
панчевачким основним школама 37
наставника је у категорији вишка, тј.
с мањим бројем часова, а у средњим

Кад је реч о средњим школама, највећи број професора с непотпуним фондом
часова је у Пољопривредној школи „Јосиф Панчић”
– њих 13.
је за њих 24 неопходно наћи допуну
часова у другој образовној установи.
Министарство je спискове направило на основу података које је добило од директора школа и репрезентативних синдиката. Да подсетимо, надлежни намеравају да пре почетка нове школске године укрупне

норму часова, како би се утврдило
колико ће наставника и професора
остати без посла. Потез министарства треба тумачити као намеру да
се наставницима који остану у образовном систему обезбеди максималан број часова – да се избегне да
школа има четири професора са по
пет часова, него да има једног са 20
часова. Пре месец дана, на састанку
директора школа с територије јужног Баната и представника министарства просвете, руководиоцима
образовних установа дата су упутства да искажу вишак и мањак кадра, како би се прерасподелом решио проблем.
Благовремена листа
Листе особа за чијим је радом престала потреба делимично или у пот-

просвети. Ранијих година оне нису
биле благовремено и на прави начин
формиране, што је успоравало или
онемогућавало примену. На последњим разговорима са синдикатима
обећано је да ће те листе на време
бити објављене како би и запослени у
просвети и синдикати могли да провере да ли су права запослених заштићена. Листа прекобројних у просвети први пут је објављена јавно, на
сајту Министарства просвете, а директори школа су до сада пријавили
око 4.500 људи који су технолошки
вишак. Просветари калкулишу да ће,
када списак буде готов, на њему бити
између 20.000 и 30.000 колега. Највише прекобројних у недељу је било
међу наставницима основних школа
– укупно 2.247. Међу наставницима

У ЧЕМУ ЈЕ ПРОБЛЕМ
Министарство просвете ове године жели да обезбеди посао, пре свега, наставном особљу које је већ део система образовања и да спречи злоупотребе приликом запошљавања професора и наставника на одређено време.
Није редак случај да су поједини директори годинама крили упражњена радна места и тиме спречавали расподелу вишка часова. У новонасталој ситуацији (ове године мора да се смањи број запослених у просвети за десет посто) управо су ови сакривени часови главна мета државе, јер надлежни верују да ће се на овај начин решити бар дела вишка запослених.

пуности, било ове године, било претходних година, а које су објављене на
сајту Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, нису листе за отпуштање, већ, напротив, особе које се
налазе на њима имаће предност при
запошљавању. Листе с технолошким
вишком су предвиђене Посебним колективним уговором као резултат договора са синдикатима и представљају
додатну заштиту права запослених у

средњих школа је њих 1.915 делимично или потпуно остало без часова.
Чекају трансфер
У панчевачким основним школама на
списку је 37 запослених. По четворо
их је у школама „Жарко Зрењанин”
(Банатско Ново Село), „Олга Петров”
(Банатски Брестовац), „Вук Стефановић Караџић” (Старчево), „Аксентије
Максимовић” (Долово) и „Гоце Дел-

чев” (Јабука). По троје запослених у
школама „4. октобар” из Глогоња и
„Доситеј Обрадовић” проглашени су
вишком, а иста судбина је задесила и
по два запослена у панчевачким
школама „Јован Јовановић Змај”,
„Мирослав Антић” и „Васа Живковић”. По један запослени у школама
ОШ „Бранко Радичевић”, ОШ „Свети
Сава”, ОШ „Братство–јединство” и
„Ђура Јакшић” и у школи „Моша
Пијаде” у Иванову налазе се на листи Министарства просвете, науке и
технолошког развоја.
Кад је реч о средњим школама,
највећи број професора с непотпуним фондом часова је у Пољопривредној школи „Јосиф Панчић” –
њих 13. У Техничкој школи „23. мај”
четворо запослених је технолошки
вишак, у Економско-трговачкој школи „Паја Маргановић” и Електротехничкој школи „Никола Тесла” троје,
а у Гимназија „Урош Предић” један
запослени нема пун фонд часова. И
међу ваннаставним особљем у Панчеву има оних који немају пуну радну недељу. На списку Министарства
је радник из Економске школе и њих
четворо из Пољопривредне школе.
У недавном разговору за наш лист
градски већник задужен за просвету
Миодраг Радојковић истакао је да у
нашем граду директори спроводе
прерасподелу кадра већ годинама и
да не очекује да ће се на овом пољу
нешто епохално променити у Панчеву у наредном периоду. Систем за
који се залаже министарство у нашем граду се већ годинама примењује, тако да ће већина запослених с
мањим бројем часова до почетка
школске године успети да попуни
норму у некој другој образовној
установи на територији нашег града.
За оне који буду проглашени технолошким вишком држава је припремила отпремнине.
З. Станижан
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Лицемерно бахаћење
Следећег четвртка лист који читате добиће новог власника на аукцији. Држава, наиме, ни по коју и ни за коју цену није хтела да преда/прода лист запосленима – онима што су уз велике напоре, сматрајући „Панчевац” својом другом кућом, тек недавно успели да неутралишу погубне последице претходне приватизације и градски недељник поставе на чврсте, здраве ноге.
У петогодишњој праведној борби новинара, којима су много важнији професионалност и образ од тога ко је пролазни главни баја у граду – ДС или СНС, циљ је био да им држава, на задовољство армије читалаца, укаже поверење и препусти акције новина на овај или онај начин. И држава би ту добила: па, зар јој није прокламовани циљ слободно и независно новинарство?
Знајући да политичари не верују у бајке, чак ни у оне које сами измишљају, говорили смо им о новцу – тај језик, факат, разумеју. Необорив аргумент нам је био и јесте да је буџет Србије 2008, приликом
прве продаје листа, инкасирао 360.000 евра; шта више хоће од једног
локалног недељника?
Али, поређани у папагајску формацију, сви они што су од промене
власти 2012. године до данас продефиловали кроз Агенцију за приватизацију, Министарство привреде и Владу Републике Србије, понављали су исту мантру: шта сада држава има од 360.000 еврића, аукцијом ћемо потражити новог власника, продаћемо вас ономе ко да највише.
Тиме су, вероватно несвесно, мада је и оно друго могуће, подвукли
следеће: Србија из 2008. године није Србија из 2015, већ је сада то нека друга држава.
Па, делимично су у праву: пре седам година паре из српског буџета, који је пуњен од приватизација с несрећним крајем, арчио је ДС, а
сада то чини СНС; дакле, није све баш исто, промениле су се главне
баје.
Величанственост те промене схвата велика већина грађана чија се
монетарна математика заснива(ла) на томе да акробатиком успеју да
обезбеде новац за ’леб и паштету од 1. до 31. дана у месецу. У фебруару се увек бахати(ло): тај месец има само 28 дана (ура!), тек сваке четврте године 29.
Иако се претходна реченица може и треба схватити као комедија,
шала, шега и комика, лицемерно је рећи да је фебруар месец за бахаћење. Може бити најпогоднији за парење мачака, али за поменуто...
тешко – једнако је тежак.
Јер, једна од дефиниција лицемера каже да је то онај који једно мисли, а друго говори; није овде поента да је грађанима лакше јер им
месец траје три дана краће, већ да живимо у нестварно лошим условима већ деценијама.
Опаска да су ДС и СНС исти могла би да се окарактерише и као сарказам – оштра, груба поруга. Мада, у питању је само – стилска фигура иронија.
Их, стизале су већ замерке да су текстови на овој страни исувише
„интелектуални”, да те терају да се концентришеш до бола и да их
због тога мало ко чита. Прихватамо их. Стога, ево примера лаганог,
свакодневног, лако сваривог. Када неверни муж каже верној жени да
мора да престане да га вара, то је истовремено и лицемерје, када се
оно схвата као претворност и срачунатост с циљем да се прикрију сопствене непоштене, рђаве намере и побуде, и сарказам, јер је у питању
оштра груба поруга, и иронија, пошто ствари нису онакве како су спочитане.
Управо је то суштина односа државе према медијима у Србији. Уз
малу корекцију због реалности: држава није неверни муж, а медији
нису верна жена.
Требало би да су верни партнери једнаке тежине у реализацији
истог посла – стварању грађанског друштва, у коме су политичари
смењиве личности, а грађани носиоци демократије.
Увек, па и када је најлакше: у најкраћем фебруару.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

ЕУ „воли” Србију
Сада већ нема сумње – помоћ
Европске уније Србији у суочавању
са све већим приливом избеглица с
Блиског истока које покушавају да
се домогну земаља ЕУ биће минимална – „на кашичицу”.
Разлога за сумње у добру вољу званичног Брисела је све више. Почетком ове недеље у медијима су као
пробни балони пласиране изјаве једног од европских званичника да би у
Србији требало да се сазида град који би могао да прими неколико стотина хиљада миграната, као и предлог да Србија, попут Мађарске, затвори своју границу.
С друге стране, у Бриселу су много конкретнији када је реч о државама чланицама Европске уније, што
се види из информације да је из буџета те државне заједнице издвојено
2,4 милијарде евра за решавање проблема који су настали због сталног
прилива миграната. Највећу помоћ
добиће Италија (око 550 милиона
евра), Шпанија (око 522 милиона
евра) и Грчка (475 милиона евра).
Иако је и Србији обећана новчана

помоћ, она је вишеструко мања од
поменутих износа, иако наши трошкови услед збрињавања избеглица
расту из дана у дан!
Такав однос према нашој држави
је за сваку осуду јер се суочавамо с
проблемом који нема никакве везе с
нама и који су други створили. Да
подсетимо, становници Ирака, Сирије и Авганистана, из којих углавном
долазе мигранти, беже због ратова
који су почели након војних интервенција Америке и њених савезника!
Када је реч о нашем суочавању с људима који се склањају од ратних ужаса, немогуће је да не истакнемо да заслужујемо похвале. Изузимајући расистичке изјаве Балинта Пастора и
председника Општине Кањижа, као и
једну колумну у листу „Данас”, у којима су изнете увреде на рачун миграната и након чега су уследиле бројне
осуде демократске јавности, у Србији
није регистрован ниједан напад на
њих, нити било какав инцидент. Поред тога, наши бројни сународници
им данима помажу на све начине и
доносе им хуманитарну помоћ.
С друге стране, у медијима се ових
дана могла чути изјава немачке канцеларке Ангеле Меркел да су све чешћи
напади на азилантске центре у Немачкој, као и подметања пожара и бацање
бомби на њих за најоштрију осуду и да
то што пре треба да престане. M. Г.

Крчма поново
ради
И кренула је (рас)продаја! Та фамозна
приватизација без које се, јелда, не може у модеран и цивилизван свет којем
муњевито (брзином пужа) поодавно
стремимо и који толико желимо!
Док се пукотине (нео)либералног
капитализма већ дуже време добрано
осећају и наговештавају његово урушавање као последицу људском уму
незамисливих (пре свега, финансијских) шпекулација које су индуковале светску кризу од пре седам година,

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

нама се сервира како само „слободно
тржиште”, засновано на његовом величанству приватној својини, гарантује улазак у пристојан свет. И то нам,
сами или преко овдашњих „изасланика” говоре они „преко баре” који тврде да држава нипошто не сме да се
меша у привредне токове, а онда под
паролом спасења пореских обвезника
убризгају хиљаде милијарди нигде
другде него у банке у које су водили
(и упропастили) менаџери с вишемилионским месечним профитима.
И ти исти од нас за мало милостиње (без које, нажалост, не можемо
ни дан да прегурамо) захтевају да
распродамо све што вреди. Првенствено „Телеком”, који и у оваквим
(не)условима политичког хохштаплераја, остварује по неколико стотина милиона евра профита (уз само
мало реда и рада, то би могло бити
удвостручено). Наравно, протура се
мантра да једно од наших најуспешнијих предузећа може напред само
ако њиме, уместо неспособне државе, управља фамозно приватно лице.
А онда, гле апсурда, испостави се да
су све сами потенцијални кандидати
(пре свих, највећи фаворит „Дојче
Телеком”) у државном власништву.
Биће да се ту, под паролом општенародног бољитка, крије идеја да се
то мало вредне народне имовине
раскрчми у замену за ко-зна-шта...
Нажалост, исто важи и за друге
сличне привредне субјекте, па и ретке
успешне медије који су, такође, ових
дана на удару маља приватизације.
Један од њих и „Панчевац”, од којег је држава већ приходовала
360.000 евра (шестоструко више од
садашње процењене цене), али ни то,
као ни податак да су га последњих
година од последица те рушилачке
приватизације спасли и на ноге дигли „неуки новинари”, нису господаре наших судбина омели у намери да
најстарији лист на Балкану зарад
„неких” интереса можда поново гурну у погрешне ручерде...
Земљо (Србијо) – отвори се... Ј. Ф.

Зоран Т. Поповић

• Живот је чудо, али у Србији се чуда не дешавају!
• Док су они увек за дом спремни, ми смо нашу кућу мало запоставили.
• Њен тип мушкарца је динарски. Сваки онај ко има пуно пара.
• Понуђена су нам нова предизборна обећања: узми или остави.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Баштини се кубански плес, а задовољна лица иду с тим.
У Народној башти, ове недеље
Снимио Никола Стоилковић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

СУТРА ЋЕ БИТИ БОЉЕ, А ДО ТАДА ЋЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ МОРАТИ ДА
СЕ СТРПЕ!
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ИМА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ЗА КУПОВИНУ НАШЕГ ПРЕДУЗЕЋА

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА „ПАНЧЕВАЦ”
ЗАКАЗАНО ЗА 27. АВГУСТ
Шест физичких и
правних лица откупило
документацију,
петоро доставило
пријаве
Лицитација ће бити
отворена за јавност
Двоје запослених
се пријавило за
социјални програм
Отварање пријава физичких и
правних лица заинтересованих за куповину капитала најстаријег недељника на Балкану одржано је у уторак, 18. августа, у просторијама Агенције за приватизацију.
Генерална директорка Драгана Кожан, представница запослених у АД „Панчевцу”,
председавала је комисији која
је прегледала пристигле пријаве, а у Агенцији јој је речено
да је у обавези да чува тајност
података, тако да у овом тренутку нисмо у могућности да
објавимо имена оних који су
се пријавили за учешће на јавном надметању. Оно што званично можемо саопштити, јесте да је шесторо заинтересованих откупило приватизациону документацију, а да је њих
петоро доставило пријаве
Агенцији. Отварању су присуствовали сви понуђачи, одно-

Главе горе, девојко и момци, Србија вам жели све најбоље
сно њихови пуномоћници, као
и Мирослав Јанковић, правни
саветник у Одељењу за медије
Мисије ОЕБС-а у Србији. У
комисији су били и представници Агенције за приватизацију, као и један представник
Министарства привреде.
Заинтересовани купци чије
пријаве буду прихваћене, учествоваће на јавном надметању
заказаном за четвртак, 27. август, у 11 сати. Пре самог надметања комисија ће још једном прегледати оне пријаве
које је било потребно допунити
и тај део седнице ће бити затворен за јавност, док ће самој

лицитацији моћи да присуствују сви они који Агенцији за
приватизацију најаве свој долазак. Медији имају могућност
да снимају надметање уколико
се благовремено пријаве.
У међувремену је двоје запослених у „Панчевцу” изразило интересовање за учешће
у програму решавања вишка
запослених, односно за одлазак из предузећа уз отпремнину, коју исплаћује Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Уколико њихови захтеви буду
одобрени, будућег власника
„Панчевца” сачекаће шеснае-

сторо уместо садашњих осамнаесторо запослених.
После аукције идућег четвртка понуђач који излицитира
највишу суму моћи ће да потпише уговор о куповини тек када прође провере двају регулаторних тела, као и након што
буде познато какав ће бити одговор Министарства за рад у вези са захтевима радника за добровољни одлазак из предузећа.
Очекује се да ће од лицитације до потписивања уговора
о куповини капитала „Панчевца” протећи најмање двадесетак дана.
С. Трајковић

ОДБОЈКАШИ „БОРЦА” ЗАПОЧЕЛИ ПРИПРЕМЕ

Старчевачки дрим-тим за елиту
Одбојкашки клуб „Борац” из
Старчева годинама спада у
ред најуспешнијих спортских
колектива у нашем граду.
Успон те дружине почео је сада већ давне, 1995. године, а
до дан-данас „Борац” игра запажену улогу у српској одбојци. Добри познаваоци игре
преко мреже још увек памте
незаборавне дуеле са „Смедеревом” за први улазак у елиту,
па жестоке борбе својих миљеника у Будви, Подгорици,
Краљеву, Новом Саду, Београду, Пожаревцу...
У последњих неколико сезона Старчевци су чланови Прве
лиге, али су и у другом рангу
такмичења, и поред тешке финансијске ситуације, успели
многим фаворитима да помрсе рачуне. Најважније је да је
„Борац” остао на ногама, чак и
када су му многи окренули леђа, а у припремни период за
наредну сезону улази с највишим амбицијама. Челни људи
тог спортског колектива Јован
Јовић и Зоран Манић, заједно
са својим сарадницима, успели
су да оформе прави дрим-тим,

с којим ће покушати да „Борац” врате тамо где припада –
у Суперлигу.
Нови (стари) шеф стручног
штаба Војислав Павловић извршио је 17. августа прозивку
играча, па су тако и званично
почеле припреме за поход на
српску елиту.
– Тренираћемо у нашем граду све време. Засад вежбамо
сваки други дан по два пута.
Пре подне смо у теретани, на

СЦ-у „Младост” и у Народној
башти, где радимо на стицању
кондиције, а по подне је на
програму тренинг с лоптом.
Отприлике за месец дана почећемо да играмо контролне
утакмице. Имамо довољно времена да се уиграмо јер трка за
бодове почиње у октобру – рекао је Војислав Павловић, тренер старчевачких одбојкаша.
Ако је судити по играчком
кадру, „Борац” заиста спада у

круг главних фаворита за пласман у Суперлигу. За позицију
првог техничара екипе „бориће” се Саша Рајковић, Иван
Бојковић и Никша Булајић.
Средњи блокери су Владимир
Кнежевић, Радован Меденица
и Душан Јовић, а на месту примача играју Давор Милошевић,
Стефан Владисављев, Радо
Спасојевић, Иван Булајић и појачање из „Јединства” из Старе
Пазове – Милан Зиндовић. Коректори су Бојан Познић и Милош Симић, либеро је Немања
Милетић, а ту је и Мирослав
Фаркаш, који може играти на
више места у тиму.
На први поглед – тим снова.
Све су то искусни, проверени
одбојкаши, са искуством играња у Суперлиги. Веома је важно то што је готово комплетан тим из Панчева и околине, што треба да буде додатни
мотив свим правим пријатељима спорта у нашем граду да
у већем броју долазе у Халу
спортова на првенствене утакмице и да пруже већу подршку старчевачким „борцима”.
А. Ж.

КOНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЈЕКАТА

Подстицање
добровољног рада
Кoнкурс за финансирање
омладинских волонтерских
пројеката под називом
„Млади су закон” представљен је 14. августа у Градској управи. Програм спроводи Центар за развој цивилног друштва у сарадњи
са удружењем ЦЕПТА, а финансира га Министарство
омладине и спорта. Крајњи
рок за пријављивање је 23.
август.
Циљ програма „Млади су
закон” јесте подстицање волонтеризма и активизма у
локалним заједницама и он
је намењен младима од 15
до 30 година из Средњобанатског и Јужнобанатског
округа и с територије Београда. За пет година, колико
тај програм постоји, финансирано је 930 пројеката уз
стручну и техничку помоћ

зује од 15 до 25 пројеката –
рекла је Анита Халак, представница Центра за развој
цивилног друштва.
Комисија ће изабрати одређени број волонтерских
група које ће проћи обуку за
писање пројеката, тј. помоћи развијање идеја у предлоге пројеката и управљање
њиховим циклусом. По завршетку обуке Центру се доставља предлог пројеката.
Програми ће бити реализовани од 11. септембра до
краја године.
Драган Лончаревић, представник удружења ЦЕПТА,
рекао је да је досадашња сарадња с панчевачким волонтерима врло добра, а посебно је поносан на пројекат за
монтажну бину, коју су поставили момци из Долова,
као и на акцију коју је спро-

Центра за развој цивилног
друштва.
На конкурс се могу пријавити удружења и неформалне групе с најмање пет чланова, од којих један мора
бити пунолетан. Теме пројеката морају се односити на
уређење јавних простора у
којима млади проводе слободно време, заштиту животне средине, као и на промовисање међугенерацијске
сарадње, разумевања, толеранције, здравих и безбедних стилова живота, солидарности и хуманости у локалној заједници.
– Укупан износ за финансирање је 1.300.000 динара,
што је довољно да се реали-

вео Црвени крст Ковин у сарадњи с ватрогасцима и полицијом.
– Панчево је познато по
омладинском активизму и
први је град који је добио
Стратегију бриге о младима
– истакао је Лончаревић.
Образац за писање предлога омладинских пројеката
може се преузети са сајта
Центра за развој цивилног
друштва, а након попуњавања треба га послати на имејл
адресу mladi@cdcs.org.rs или
на адресу: Центар за развој
цивилног друштва, Македонска 11, 23000 Зрењанин, с
назнаком: МЛАДИ СУ ЗАКОН – пријава на конкурс.
А. Б.

АЊА ЦРЕВАР
НА СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ ЗА ЈУНИОРЕ

Сингапур – пут
у високо друштво

ВЛАДИМИР САВИЋ НА АЈРОНМЕН ТРЦИ У ЈАПАНУ

Сапоро ново искушење
Наш суграђанин Владимир
Савић, најбољи српски триатлонац, крајем овог месеца ће
се још једном опробати у једној од најтежих спортских дисциплина – ајронмену. Он ће
23. августа наступити на острву Хокаиду, недалеко од града
Сапоро, који је љубитељима
спорта остао у сећању по организацији Зимских олимпијских игара одржаних сада већ
далеке 1972. године.
Савић ће са осталим учесницима пливати 3.800 метара у језеру Тоја, а затим ће

такмичари бити пред правим
искушењем, јер треба бициклом да пређу стазу дугу 180
километара. Не би то био превелики проблем за светске
атлете да током трке не треба
да се боре и с висинском разликом од 2.355 метара, коју
треба да савладају од старта
до краја вожње. Ајронмен у
Јапану сматрају за један од
најтежих на планети и због
конфигурације терена за последњи сегмент, када учесници треба да истрче пун маратон (42,195 метара).

– Покушаћу да 23. августа
завршим своју седму трку ајронмен, вероватну најтежу на
којој сам учествовао. Добро
сам тренирао и с нестрпљењем очекујем старт надметања – истакао је Владимир Савић пред пут у Јапан.
На Далеком истоку ће наступити око 2.500 такмичара
из тридесет земаља, а подсећамо да је прва трка ајронмен
одржана 1978. на хавајском
острву Ваикики, са само 15
учесника.
С. Д.

Најбоља млада српска пливачица Ања Цревар, наша
суграђанка, учествоваће на
планетарном првенству у
пливању за јуниоре, које се
одржава од 25. до 30. августа
у Сингапуру.
Сјајна Панчевка ће стартовати на 200 и 400 м мешовито, као и на 200 м делфин.
То ће бити изузетно важно
такмичење за Ању Цревар,
али не због „јурења” значајних резултата, јер петнаестогодишња ученица гимназије „Урош Предић” из нашег града тек треба да покаже оно право у наредним годинама, већ ради стицања

драгоценог искуства. Од одличне пливачице се највише
очекује у дисциплини 400 м
мешовито, а улазак међу
осам најбољих девојчица
био би прави подвиг. Као и
обично, Ања ће од такмичарки с којима ће пливати
бити млађа и неколико година, а то је битна разлика
када је реч о овом спорту, па
зато и не треба очекивати
чудо од талентоване тинејџерке.
Ања Цревар се тренутно
налази на припремама у
Турској, а на далек пут полази у петак, 21. августа.
С. Д.
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САОПШТЕЊА

КО И КОЛИКО ДРЖАВИ ДУГУЈЕ ЗА ПОРЕЗ (3)

КРАЈИШКИ ДЕМОКРАТСКИ ФОРУМ

О БОГОВИМА И ВОЛОВИМА

Ругање здравом разуму
Крајишки демократски форум сматра да само јака и
стабилна Србија може много
учинити на интеграцији избегличког корпуса и решавању имовинских, људских и
стечених права у земљама
ранијег пребивалишта, као и
да постоје пројекти који су у
процесу решавања, а њихова
динамика је условљена недостатком новца.
„КДФ с немалим чуђењем
перципира изјаву премијера
Србије да ће промптно ватерполистима бити исплаћено по 30.000 евра за освојене
златне медаље. Награда је
готово 100 просјечних плата,
које су смањене, јер новца у
буџету нема”, наводи се у саопштењу, у којем активисти
КДФ-а питају представнике
власти следеће:
„Колико се избјегличких,
протераних и расељених породица може животно ситуирати новцем који ће бити

додељен ватерполистима?
Колико се оброка може припремити у народним кухињама за гладне грађане?”
Ово удружење грађана издало је и саопштење у коме
скреће пажњу јавности на
„слављеничку ауру око
Книнске тврђаве”.
„’Украшавали’ су је иконографски, сценографски и језички симболи повампиреног неофашизма. Разне политичке
рехабилитације,
историјске ревизије и политизације антифашизма добиле су подстрек на овим просторима одлуком парламента Европске уније да изједначи злочине такозваних тоталитарних система, односно
нацизма и комунизма. Крајишки демократски форум
сматра да се западни демократски свијет никада није
искрено и до краја обрачунао
са империјализмом и фашизмом”, пише у саопштењу.

ГРАЂАНСКА АКЦИЈА ПАНЧЕВО

Урушавање медијских
слобода
„После серије напада на новинаре, урушавања слобода и
деградирања медијског система, као и промене идентитета појединих медија, постоји оправдан страх да ће након
продаје Радио-телевизије
Панчево бити укинута могућност критичког извештавања.
То представља још један ударац на нашу заједницу, јер се

у таквом окружењу укида
право на информације које су
важне за нормалан живот”,
наводи се у саопштењу Грађанске акције Панчево.
Како је рад медија од
кључног значаја за заштиту
права грађана, то удружење
верује да РТВ Панчево неће
постати део суморне јавне
сфере у Србији.

Објављени јунски спискови
државне срамоте
Порески дугови се не смањују,
већ и даље расту
Што је дозвољено богу, није дозвољено
волу – гласи стара латинска пословица.
Судећи по подацима Републичке пореске
управе о дужницима за порез и износу
државних потраживања на дан 30. јуна
ове године, у Србији постоје и богови и
волови. Ако неком није јасно ко су богови, нека на интернету пронађе спискове
Пореске управе. Тамо то лепо пише.
Одређеније, богови су предузећа, то
јест њихови власници, тајкуни и сва сила
„контраверзних бизмисмена” (како често
и наопако воле себе да називају) којима је
дозвољено да држави годинама не плаћају порез. Њих нико не дира, лепо послују,
од зараде купују нове фирме, виле по Дедињу, јахте, викендице по јужним морима, луксузне аутомобиле... Школују дечицу на престижним иностраним универзитетима, друже се са светским џет-сетом,
размећу се парама и чекају. Чекају да им
порески дугови застаре, или да им држава
(читај: неко од њихових личних политичара у власти) опрости дуг, а све под изговором да би принудна наплата могла да
доведе предузеће у тежак положај, као и
да изазове отпуштање радника.
Дакле, то су богови. А волови, то смо
сви ми, обични грађани. Нама није дозвољено ништа. Ми не смемо да дугујемо
за порез, одмах нам секу струју и телефонске прикључке када рачуне не платимо на време, одузимају нам станове због
дуга за грејање, шаљу нам приватне извршитеље и утериваче, туже нас суду, морамо сами да доказујемо невиност чак и ако
државне службе погреше... Ми, обични
грађани, немамо политичаре који нас
штите, па то нису чак ни они које смо сами изабрали. Нас, обичне грађане, штити
једино Суд за људска права у Стразбуру.

И то, наравно, само оне који успеју да
стигну до њега и преживе до пресуде.
Харолд Ласвел, истакнути научник и
творац теорије елитизма, рекао би да су
они први елита, а ми остали – маса. Да је
жив и да су му познате прилике у Србији,
своју теорију би преформулисао и оне прве назвао боговима, а нас остале – воловима. И не би погрешио.

О нашим боговима писали смо у „Панчевцу” од 15. јануара ове године (у тексту
под насловом „Српска животињска фарма”), као и у броју од 2. априла (у тексту
„Шибају се само коњи који вуку”). И мало шта се може додати ономе што је тамо
већ написано. Осим да се приложе најновији, јунски подаци према списковима
Пореске управе.
Међу дужницима, активним правним
лицима, коло води крагујевачка „Застава
оружје” са дугом од 7,8 милијарди динара
(!!??), одмах иза ње је „Крушик” Ваљево
(2,6 милијарди), а на „изванредно” треће
место пробила се фирма „Монус”. Она се

повезује с бизнисменом Предрагом Ранковићем Пецонијем, а занимљиво је да је њен
порески дуг од почетка године нарастао за
читаву милијарду и сада износи 2,5!
Сви наши познати „пословни” људи су
и даље ту. Ту су и даље Марко Мишковић
(његов „Мера инвест” дугује 911 милиона
динара), Милојко Дамјановић („Лола
ливница” дугује 960), Петар Матић (шабачка „Магма” – 710), Владислав и Видоје Вујић („Вујић” Ваљево – 372), Драган
Ђурић („Зекстра група” – 347,5 милиона),
Војин Лазаревић, Жељко „Пинк” Митровић и остали. О дуговима фирми Мирослава Богићевића да и не причамо.
Општа карактеристика ових спискова
државног срама, осим понеког ексцесног
случаја, јесте да се износи на њима уопште не смањују, већ само и даље расту.
Истина, неке фирме су упутиле захтеве за
репрограм, а неке су доставиле такозвани
унапред припремљени план реорганизације (УППР).
Како год, двадесетак највећих дужника
закинуло је државни буџет, а тиме посредно и све нас, за више од 30 милијарди динара, или око 250 милиона евра!
Поређења ради, то је више него што је држава, на годишњем нивоу, одузела од
пензионера. Да и не говоримо о укупним
пореским потраживањима, која се, по казивањима добро упућених, крећу преко
једне милијарде евра. Чак и да је половина од тога реално ненеплативо, што је
много – много је.
Зато се ни питање зашто су пензионерима одузимана њихова стечена права,
док истовремено држава толерише да јој
свакакви муљатори и хохштаплери не
плаћају порез, никако не може избећи.
Истина, Драгана Марковић, новоизабрана директорка Пореске управе, најављује
да ће се видети шта је наплативо, а шта
није, те ће онда бити предузете некакве
мере. А дотле и уколико се то икада догоди, народски речено, не липши, магарче,
до зелене траве.
Зоран Спремо

ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА

Ојачати улогу жене
Покрет социјалиста Панчева подржава мере које спроводи Управа за родну равноправност при Министарству
за рад и социјална питања.
Нацрт Закона о родној
равноправности наћи ће се
на јавној расправи, како би
се о њему расправљало на
јесен у парламенту.
Овај покрет напомиње да је
међу неписменим становништвом знатно више жена, као
и да се оне ретко налазе на водећим позицијама у друштву.
„Једна од кључних замерки међународних институција односила се на аспект
угрожавања женских људских права, због постојања
дубоко укорењених, тради-

ционалних, патријархалних
стереотипа, који се односе
на улогу и обавезе жена и
мушкараца у породици и у
широј заједници, што се
огледа у избору образовања
жена, њиховом неповољном
положају на тржишту рада и
ниском нивоу учешћа у политичком и јавном животу.
То све доприноси толеранцији насиља над женама”,
наводи се у саопштењу.
Покрет социјалиста Панчево сматра да јачање улоге
жене доприноси успостављању равнотеже међу половима и изградњи хармоничног односа на добробит
целокупног друштва.
С. П.

Највећи панчевачки порески дужници
У табелама дајемо преглед највећих пореских дужника чије је
седиште регистровано на територији града (на дан 30. јуна ове

године, упоредо са износом дуга
од 30. септембра прошле), и то
дословце онако како је то објавила Пореска управа. Код актив-

них правних лица ту су само они
који дугују више од 20 милиона,
а код предузетника сви чији је
дуг виши од пет милиона дина-

ра. Редни бројеви у првој колони
означавају место на листама на
којима се налазе у јунском извештају порезника.

Активна правна лица
Ред.
број

ПИБ

Место

Износ дуга
30. 09. 2014.

Износ дуга
30. 06. 2015.

230

101863131

ДОО за одржавање чистоће Еко патрола, Спољностарчевачка 29

Панчево

42.750.063

45.801.099

241

107379879

Исолмец ДОО

Панчево

38.427.661

43.010.320

243

107647913

Александра теxтил ДОО

Панчево

38.666.354

42.673.129

252

101049748

Акционарско друштво Флуид Утва за производњу привредних возила

Панчево

39.921.489

366

101049844

Градска библиотека

Панчево

23.912.249

Назив

Предузетници
Место

Износ дуга
30. 09. 2014.

Износ дуга
30. 06. 2015.

Самостална занатско млекарска и трговинска радња Фимилк
Петар Панајотовић ПР

Панчево

24.325.555

25.936.354

103085687

Самостална трговинска радња Петровић Никола Петровић предузетник

Панчево

110

102417819

Самостална занатско грађевинска радња Бунул Бунул Јован ПР

Панчево

9.363.341

10.719.279

149

101817615

Самостална занатска радња за израду кокица и производњу
млечних производа Панмлек Милија Живојиновић ПР

Панчево

8.682.561

9.409.983

151

102230489

Златара Стефан Клипа Слободан предузетник

Панчево

8.589.796

9.382.903

198

102985432

Адвокат, Небојша Папић

Панчево

7.689.482

8.411.390

250

101983902

Предузетник Мирко Пешут

Панчево

6.992.892

7.660.700

292

102246705

Занатска столарска радња Дрвогал Иван Илић предузетник

Панчево

6.658.978

7.225.567

360

105127379

Самостална занатска радња за монтажу столарије Звепро-монт
Александра Витковић ПР

Панчево

6.114.981

6.649.611

363

102418223

Предузетник Раде Стевановић

Панчево

6.083.235

6.639.422

443

101053191

Адвокатска канцеларија, Зоран Матић

Панчево

5.526.391

6.150.710

478

102231699

Адвокат, Шошкић Радослав

Панчево

5.775.721

5.967.106

515

101984253

Адвокат, Борис Ранчев

Панчево

5.534.418

5.773.240

622

101861611

Бранислав Путић ПР, Фризерски салон Простор Б

Панчево

5.354.306

5.420.110

722

102230421

„Лик 2” Самостална молерска радња, Трајковски Пера

Панчево

5.165.399

752

102662224

Ванлинијски превоз путника Милићев Васа ПР

Панчево

5.102.750

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

Ред.
број

ПИБ

Реаговање на текстове
„Панчевца”

22

101831398

77

Социјалдемократска партија Србије демантује наводе из текстова под насловима „О несрећном Тиграну” и
„Кратко и врло занимљиво”,
аутора Зорана Спрема и
Драгана Вукашиновића, који су објављени у прошлом
броју „Панчевца”. Тема је
била заседање локалног
парламента, то јест прва
тачка дневног реда, која се
односила на уручивање отказа Тиграну Кишу, заменику председника Скупштине.
Наиме, поменути новинари
навели су како је двоје представника ове странке гласало
против давања отказа Кишу.
– У циљу очувања интегритета Градског одбора СДПС-а
и тачног информисања јавности, наглашавам да ја нисам
био на последњој седници,

док је други одборник, Јован
Опачић, присуствовао и гласао за измену односне тачке
Статута Града – изјавио је Рајко Мијовић, председник ГО
ове странке, на конференцији
за новинаре одржаној у суботу, 15. августа.
Мијовић је истакао да не
сумња у добру намеру новинара, али да сматра да такав извештај може навести читаоце
на недоследност његове странке. Како каже, управо је СДПС
указивао на неопходност измене Статута Града и „нелогичности организационо-систематизационог решавања
заменика, помоћника и саветника у Градској управи” и указивао како би то требало законски решити „кроз организациону структуру Градске
управе”.
С. П.

Назив

12.229.124

5

ХРОНИКА

Четвртак, 20. август 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

ОДЛУКА КОЈА ЈЕ ИЗАЗВАЛА ОПРЕЧНЕ РЕАКЦИЈЕ

ИНСПЕКЦИЈА КОНТРОЛИШЕ
ВРШАЧКЕ АУТОБУСЕ

ПОГЛЕД ПРЕКО РЕКЕ

„Панчевац” и „Студио Б”
Пише: Милош Васић

Неки грађани Панчева
револтирани због промена
Заустављање превозника
из других градова
дозвољено само на 12
стајалишта
Наши суграђани који до Београда и
назад путују аутобусима вршачког
СТУП-а, а у њих улазе или излазе на
Котежу 1, у Улици Жарка Зрењанина и на више других места у граду,
мораће, изгледа, да забораве на ту
навику.
Од почетка овог месеца панчевачки инспектори за саобраћај почели
су чешће него раније да контролишу
вршачке аутобусе и пишу пријаве
њиховим возачима који се заустављају на местима на којима по закону не би смели.
Према речима Слободана Ђурића,
главног саобраћајног инспектора у
Саобраћајној инспекцији, те мере се
примењују од 7. августа, на захтев
руководства АТП-а. Он је најавио да
ће контролама бити обухваћени и
аутобуси превозника из Ковина зато
што је саобраћајна полиција почела
да шаље пријаве да се и они заустављају и примају путнике на недозвољеним местима у нашем граду. Саобраћајна инспекција заслужује похвалу за ово зато што ни у једном
граду возачима аутобуса није дозвољено да се заустављају тамо где они
или њихови путници хоће.
– Руководство АТП-а нам се обратило са захтевом да појачамо контроле с обзиром на то да међумесни
превозници, а посебно вршачки
СТУП, заустављају своје аутобусе на
градским стајалиштима иако то не
би смели да раде, јер их немају у реду вожње. На територији Панчева
постоји 435 аутобуских градских
стајалишта, а од тога је само 12

АТП у борби са нелојалном конкуренцијом заслужује помоћ
предвиђено за међумесни саобраћај.
Тако је наш град одредио и проследио одлуку Министарству за саобраћај. Да прецизирам, то су станице
код хотела „Тамиш”, код старог бувљака, код фабрике авиона на Јабучком путу, у Улици кестенова, код
Циглане и поред Фабрике скроба у
Јабуци. Превозници који обављају
међумесни превоз само на тим местима смеју да се заустављају – објаснио је Ђурић.
Према његовим речима, контроле
вршачких аутобуса се не обављају
свакодневно, већ спорадично. Путници не гледају благонаклоно на то,
па саобраћајни инспектори настоје
да што брже заврше посао. Контроле
се обављају тако што инспектори
траже од возача аутобуса да им покажу ред вожње како би тачно утврдили на којим станицама је предвиђено да се заустављају. У случају да
се испостави да су примили путнике
на месту које није предвиђено за то,

О ЛИЧНИМ ДОХОЦИМА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ

пишу прекршајни налог против возача аутобуса.
Таква пракса изазива опречне
реакције, о чему сведочи и имејл
наше суграђанке Јелене Мошоринац који је ових дана стигао у нашу редакцију.
„Грађани Панчева, а нарочито
они с Котежа, револтирани су одлуком Саобраћајне инспекције којом
се другим превозницима брани да
њихови аутобуси стају у том насељу
и другим местима у граду. Колико
сам чула, то се наводно ради под
изговором сузбијања сиве економије. Није ми јасно какве везе има сива економија с легалним превозником какав је СТУП, који уредно
плаћа порез на своје услуге и све
друге дажбине држави. Не разумем
какве везе с тим има једно јавно комунално предузеће које се распада
– АТП. Молим вас да се позабавите
овим проблемом, јер су грађани
Панчева због контрола саобраћајне
инспекције ускраћени за квалитетнији и безбеднији превоз других
превозника”, пише у имејлу.
М. Глигорић

Биће и умањења
и повећања плата
Подстакнути бројним позивима и
мејловима незадовољних радника
Градске управе, покушали смо да сазнамо да ли је тачно да ће њихове
плате од наредног месеца бити ниже.
Милорад Милићевић, начелник
ГУ, за наш лист је рекао да је Управна инспекција наложила институцији на чијем је он челу да се донесу
нова решења у којима се утврђују
звања и коефицијенти за исплату за-

Ова помама за приватизацијом јавних медија узела је маха. Јуче (среда) продат је „Студио Б” за пишљивих пола милиона еврића извесној
компанији која већ држи неколико
„тралалала” радио-станица и тиме
се поноси. РТВ Панчево купио је
онај „кантроверзни бизмисмен” (како то зове Чуме) Радојица из Крушевца, пошто је већ кренуо да локалне електронске медије скупља
као чума децу. Знајући се који смо,
поставља се питање: за чији рачун се
све то ради и зашто? По свему судећи, ради се за Његов рачун, а због
ради предстојећи локални и покрајински избори (граматика примерена актерима). Шта ће после тријумфалне победе Његове и странке му
на тим изборима с тим локалним
медијима бити – не занима никога.
Није то све тако просто. Не занима нас судбина неког радија „Глас
дивљине” из Враћевшнице, који је
ионако био у губицима; ето га тамо.
„Студио Б” и „Панчевац” су, међутим, другачији случај. Из два јака
разлога разликују се од осталих медија. „Студио Б” је од 1970. године
култна београдска радио, па ТВ станица, медиј који се уградио и постао
неодвојиви део града, упркос вишекратним преузимањима и „проституисању” (од Којадина, преко СПС-а,
до ове Иване Вучићевић) увек се некако враћао на свој основни посао.
Заслуге за Београд и демократију
остале су веће од ситних курвања повремених окупатора. „Панчевац” је
пак најстарији лист у овом делу бивше Југославије и сада посао самоодржив и успешан; није никакав терет граду Панчеву; осим тога је и
професионалан, да не идем даље.
Лист ће на гиљотину 27. августа.
Други разлог је практичније природе: и „Студио Б” и „Панчевац” већ су
прошли кроз ону прву приватизацију.
Држава сада продаје нешто што је – у
оба случаја – делимично већ продато.
Људи из „Студија Б” су ономад
уплатили неких скоро пола милио-

на марака својих пара и – шта? Изваћарени су: те им паре, њихове и
поштене, нико више не рачуна ни за
шта, а купце нико не пита. Ко, дакле, буде купио „Студио Б”, купиће
робу с грешком, мачка у џаку, рог за
свећу и беле бубреге за обичне. Да,
казаће наше легалистичке власти,
ето вам суда, па се парничите за своје паре; трајаће то годинама, без
бриге, све у нади да ће магаре цркнути пре зелене траве. То је тако,
али не ослобађа државу обавезе да
продаје нешто што није баш сасвим
њено на начин поштен и коректан.
За „Панчевац” је 2008. године извесна Цвијета Марковић платила
360.000 еврића и остала дужна држави још 1,9 милиона једнаке монете. Сума од 2,2 милиона европских
новчаница деловала је нестварно,
али је она „Панчевац” на толико излицитирала. Е, због дуга, Србија је
раскрстила с Цвијетом; тако и треба,
кренула „кантроверзна бизмисменка“ (парафразирајући Чумета) у бој
без муниције. Због других и трећих
дугова – оних које је „маторцима”
из „Панчевца” оставила – млада
екипа новинара, уредника, менаџера и осталих запослених (сви поникоше у листу!) морала је крваво да
ради не би ли их испеглала. Успеше
у ово несрећно време у томе и – добише орден: сада ће поново мајчица
Србија да вас прода...
Шта држава има с „Панчевцем” и
„Студиом Б”? Да није можда уложила неке паре? Град Београд јесте
улагао у „Студио Б”, али га је и користио – онолико. „Панчевац” се вазда издржавао сам: ни пфениг ни
евроцент од 1996. године до данас
не легоше на његов рачун из буџета
Панчева, Војводине или Србије. Оба
ова јавна гласила корисна су за своје средине – Београд и Панчево. Зашто их онда продавати којекаквим
приватницима за које нам нико не
јамчи да ће водити рачуна о јавном
интересу Београда и Панчева?
Одоше. Баците поглед низ реку.

НАША АНКЕТА
ШТА МИСЛИТЕ О ПРИВАТИЗАЦИЈИ МЕДИЈА У ПАНЧЕВУ?

рада, што је довело до тога да се запосленима смањи или повећа плата.
– Та одлука ће највише утицати на
раднике с нижим или средњим образовањем, али још увек није утврђен
тачан износ снижења месечних прихода – рекао је Милићевић.
Реално је очекивати да ће бити више реакција тек пошто запослени у
ГУ добију своје платне листиће у
септембру.
С. П.

Могло је то и другачије

САОПШТЕЊЕ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ

Грађани заслужују истину о
продаји РТВ Панчева
Коментар Младена Делића: „Ма, је
ли то могуће, људи моји?” постаје,
нажалост, панчевачка свакодневица.
Непосредно након апотекарског хаоса уследио је други шок, када је
Агенција за приватизацију, уз затварање очију врха државе и наших
градских челника, продала Радиотелевизију Панчево некоме тамо...
Ово кажемо зато што се из примера приватизације РТВ Панчева може
закључити да интерес државе није
био сређивање информативне сфере,
као што је грађанима обећано, већ
њено обезвређивање. Како је могуће
да неки бизнисмен из Крушевца, који тврди да има дом здравља, високу
школу за менаџмент и фабрику која
му је омогућила да стекне капитал,
постане заинтересован за медије, који немају никакве везе нити с његовим нивоом школовања, нити са било чиме што је тај бизнисмен радио
до сада?
Хоће ли Град поново ћутати кад
сутра најстарији недељник на Бал-

кану, „Панчевац”, купи неко ко је
успешан вулканизер, месар или
берберин, само због тога што је понудио неколико хиљада евра више
од, на пример, новинара те редакције?
Оно што се намеће као питање, а
што је промакло онима који су се
олако одрекли локалне телевизије и
радија, јесте: да ли овај човек-бизнисмен уопште зна шта је новинарство,
који су новинарски жанрови и чему
медији уопште служе у нормалним
околностима, а да се из одговора изузме реч „политика”?
Социјалдемократска странка сматра да грађани Панчева заслужују од
садашњих градских челника макар
правовремену, истиниту, потпуну и
непристрасну информацију о губитку својих електронских медија, јер је
очигледно да информисање постаје
луксуз доступан само неколицини
изабраних, који све чешће и не потичу из Панчева, нити им је до овог
града стало.
С. П.

С. СТОИЛКОВИЋ

Г. ОПАЧИЋ

Ето, и то се догодило. Закон је неумољив, а он казује да је дошао, а за неке и
прошао, крајњи рок за приватизацију
медија у Србији. Држава се уз надокнаду одриче права на власништво у овдашњим медијским кућама и тако ставља тачку на једно поглавље система.
Да буде сасвим јасно, није проблем у
приватизацији, већ у томе ко приватизује. Док свуда у свету овим, што не рећи, бизнисом, управљају баш медијске
куће (велики купују мале и тако укрупњују капитал), код нас није тако. Док
ми у „Панчевцу” чекамо новог власника, РТВ Панчево је купио суграђанима
непознати Крушевљанин. Толико.
САБИНА СТОИЛКОВИЋ, васпитачица:
– Сигурна сам да нема много људи
који ће ићи против закона или оних
који не разумеју да се нешто мора
учинити јер је реч о битној тематици
за наше друштво. Ипак, исто тако се
надам да ће цела ова прича око приватизације наших медија протећи
баш у складу са законом. РТВ Панчево је већ продато и знамо коме, а сада
остаје да видимо ко ће у наредном пе-

Д. МИЛИН

М. МАРИЋ

риоду бити власник „Панчевца”. Надам се да ће отићи у руке некоме ко
поштује традицију и нас суграђане.
ГОЈКО ОПАЧИЋ, културолог:
– Мислим да је небитно ко је власник и одакле је, докле год тај неко у
програму прати шта се збива у Панчеву и ради у интересу нас Панчеваца. Кад је реч о „Панчевцу”, треба водити рачуна о традицији дугој скоро
150 година и ту нема погађања. Волео бих да овај лист купи неки Панчевац и сачува углед новина.
ДРАГАНА МИЛИН, преводилац:
– Иако већ тридесет година живим
у Белгији, веома пажљиво пратим
шта се збива у мом родном граду, па
сам тако упућена и у најновија збивања око приватизације локалних медија. Па да ли је могуће да је Крушевљанин купио РТВ Панчево? Поред
свих Панчеваца! О купцу не знамо
ништа, а шта он зна о нама и нашем
граду? Ко уопште стоји иза тог човека? Само се надам да ће „Панчевац”
проћи боље.

Ј. МАРИЋ

Д. ГОЈКОВИЋ

МИТАР МАРИЋ, електротехничар:
– Могу рећи да је стварно срамота
приватизовати једину локалну телевизију за тако мале паре. Шта ће бити с људима? У реду је што су остварили социјални програм, а шта после? Кад је реч о „Панчевцу”, требало би да остане у власништву неког
Панчевца. Мислим да стварно буде
његов, а не да тај неко буде само параван за неке „играче”. Надам се да
неће бити „чишћења” новинара.
ЈОВАНА МАРИЋ, студенткиња:
– Нажалост, нема друге прилике
да се ствари исправе. Ако купац РТВ
Панчева не улаже у оно што је купио
и тај медиј не служи и нама Панчевцима, не знам зашто је онда тај човек
и дао новац за оно што је купио.
ДЕЈАН ГОЈКОВИЋ, радник:
– Катастрофа! Све што су могли,
распродали су за мале паре. Крушевљанин је купио РТВ Панчево, па како то онда да буде наша телевизија?
„Панчевцу” желим много бољу продају.
Анкетирао С. Дамјанов
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СИТУАЦИЈА НА НЕУРОЛОШКОМ ОДЕЉЕЊУ АЛАРМАНТНА

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Љубичаста
пријатељица здравља
Шљива
је веома популарно воће
код нас, јер je, поред тога
што је сјајног укуса и лепог изгледа, препуна
вредних састојака и има
јако
антиоксидативно
дејство. Сува шљива у односу на друго суво воће
има двоструко већу антиоксидативну моћ, а у односу на свежу шљиву има
већи лаксативни ефекат.
Шљива је једна од најбољих нискокалоричних
воћки, са око 40 калорија
у 100 грама, тако да је погодна за дијеталну исхрану, али садржи и обиље
витамина и минерала. Ту
су витамини: А, Б2, Б3,
Б6, Ц, Е, К, као и минерали: калијум, фосфор, магнезијум, калцијум, манган и гвожђе. Це-витамин
подстиче борбу организма са инфекцијама и
увећава ниво апсорпције
гвожђа из хране, због чега

имамо више енергије. Врло леп укус шљиве потиче
од комбинације пет различитих врста шећера и
воћних киселина. Сматра
се да је шљива веома лековита: регулише варење,
чисти организам, одстрањује из њега штетне материје, подстиче рад јетре и
поправља апетит…
Превентивно се користи код: анемије, физичке
и интелектуалне преморености, депресије, затвора,
хроничног реуматизма и
артериосклерозе. У исхрани се шљива користи свежа и осушена. Од ње се
праве пекмез, џем, компот и слатко, а одлична је
и у колачима и као прилог
уз месо. У нашем народу
се пече ракија од шљиве,
која се користи и као лек у
виду облога. Препоручујемо вам да испробате ову
укусну и хранљиву посластицу у којој доминира сува шљива.

Чоко-шљива куглице
Потребно: 200 грама сувих шљива, 50 грама сувог грожђа, 200
грама свеже наранџе, 200 грама овсених пахуљица, четири супене кашике меда, 200 грама црне чоколаде и две супене кашике маслиновог уља.
Припрема: Што ситније самлети овсене пахуљице. Шљиве и
грожђе потопити у воду и оставити да смекшаjу. Затим просути
воду, а воће ставити у електричну сецкалицу. Наранџу ољуштити, исећи на коцкице и такође убацити у сецкалицу. Добро исецкати, а затим додати овсене пахуљице. Измешати, па оставити
у фрижидеру 30 минута. Од добијене масе направити куглице.
Умакати их у истопљену мешавину чоколаде и уља.

ВРУЋИНЕ УЗРОК ПОВЕЋАНОГ
БРОЈА МОЖДАНИХ УДАРА
Међу пацијентима
све чешће млади
Помоћ ефикасна само
у прва три сата
Откако су почеле неподношљиве врућине, свакодневно
расте број оних који су доживели мождани удар, због чега
запослени на Неуролошком
одељењу панчевачке болнице
имају пуне руке посла. Да је
ситуација изузетно тешка, говори и податак да је, упркос
максималном пожртвовању
лекара и медицинских сестара на том одељењу, много случајева завршено смрћу.
Др Сања Јевђић, начелница
Неуролошког одељења, каже
да је забрињавајуће и то што је,
за разлику од ранијих година, у
последње време међу пацијентима све више младих људи.
– Некада су доминирали
старији, а сада нам све чешће
долазе четрдесетогодишњаци

ГУЖВЕ
ЗА ПРЕГЛЕДЕ
Редакцији „Панчевца” стигло је писмо наше суграђанке Милице Јанковић у
коме се она жалила због
великих гужви за неуролошке прегледе. Др Сања
Јевђић је рекла да је то
тачно, али да њене колегинице и колеге дају све од
себе да се ситуација побољша.

Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на сајту www.brzoilako.com

САОПШТЕЊЕ ИЗ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО
ЗДРАВЉЕ

Појава грознице
Западног Нила?
Високе температуре и поремећај климе могу проузроковати да се и ове године,
као и раније, у нашој земљи
појаве комарци из Африке и
с Медитерана који преносе
вирус Западног Нила – упозоравају стручњаци. У Заводу за јавно здравље Панчево
у периоду од 1. јануара до
12. августа није било пријављених оболелих од грозни-

це Западног Нила. Према
подацима те установе, током прошле године је регистровано четрнаесторо заражених, а смртних исхода
није било.
Како објашњавају епидемиолози из Центра за превенцију и контролу болести
Завода за јавно здравље
Панчево, грозница Западног Нила је вирусна инфекција коју преносе кућни комарци, распрострањени на
територији наше земље, а
примарни резервоар заразе
су птице. Болест представља
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значајан јавноздравствени
проблем како у Европи, тако и у Србији. На активност
вируса, истичу епидемиолози, утичу бројни фактори:
климатске промене, распрострањеност комараца,
популација птица и друго.
Симптоми вируса почињу
од три до четрнаест дана након убода зараженог комарца. Код око 80 одсто инфицираних особа болест протиче асимптоматски, а око
20 процената заражених
има благу клиничку слику у
виду грознице, главобоље,
мучнине, повраћања, отока
лимфних жлезда или осипа
на кожи. Код једног од 150
инфицираних долази до
развоја тешке клиничке
слике, односно неуроинвазивног облика болести.
Фактори ризика за појаву
тежег облика болести су
старост преко 50 година,
хронична обољења код пацијента, имуносупресија,
дијабетес и обољења кардиоваскуларног система.
Епидемиолози саветују
спровођење превентивних
мера ради спречавања настанка вируса, међу којима
су: систематско запрашивање комараца, редукција
броја комараца на отвореном исушивањем извора
стајаће воде, смањење броја
комараца у затвореном простору и мере личне заштите
(коришћење репелената).
И. П.

Старији се више чувају и опрезнији су
и педесетогодишњаци. Нажалост, јако мали број људи нам
стигне на време, када можемо
ефикасно да им помогнемо и
да опасне последице сведемо
на минимум. У болници „Свети Сава” у Београду примењује се изузетно ефикасна терапија „актилизом”, али да би
она била делотворна, пацијенту који је доживео мождани удар помоћ се мора пружити у року од три сата. Нажалост, од почетка овог лета
на нашем одељењу смо имали
само двадесетак случајева да
су пацијенти доведени на време, а то је врло мало. Срећом
имамо добру сарадњу с болницом „Свети Сава”. Ако ми
урадимо скенер и проценимо
да је наш пацијент у таквом

стању да је за терапију „актилизом”, без икаквих проблема
га примају у ту болницу – истакла је др Сања Јевђић.
Она је упозорила да је велики проблем и то што су они који су доживели мождани удар
олако схватали прве симптоме
и што су их потцењивали, мислећи да је реч о пролазним
слабостима. Према њеним ре-

чима, први сигнали да нешто
није у реду јесу сметње у говору и слабост руке или ноге. Често се дешава да ти проблеми
трају кратко, због чега многи
после тога забораве на њих
уместо да оду код лекара и затраже снимање.
– Приметили смо да се старији више чувају и да су опрезнији. То није случај с млађима, који често налазе оправдања за краткотрајне тегобе које
осете, па, на пример, кажу да
су дуже били на сунцу, да су
радили више него иначе итд. –
додала је др Сања Јевђић.
Она је рекла да су мождани
удари изузетно опасни и због
тога што међу људима који их
преживе има много оних којима остају последице. Према
статистикама, трећина оболелих се опорави до потпуне самосталности с лакшим последицама, код трећине је последица трајна инвалидност, а трећина болесника одмах умре.
Важно је рећи и то да је сваки мождани удар посебан
случај и да опоравак зависи
од много фактора: која је
страна мозга погођена, колико су јака оштећења, какво је
опште здравствено стање болесника итд.
М. Глигорић

РАДИ САМО ЈЕДАН КЛИМА-УРЕЂАЈ
О томе како је било пацијентима на Неурологији током
афричких врућина, говори податак да од три клима-уређаја, колико их има на том одељењу, ради само један. „Панчевац” апелује на све наше суграђане и фирме да помогну
колико могу.

ЧУДНА ОДЛУКА ЛЕКАРСКИХ КОМИСИЈА

Родитељу повређеног детета ускратили боловање
Уместо да нашем суграђанину
Дејану Васићу, чија је ћеркица ових дана сломила ногу,
омогуће да добије двонедељно
боловање и проведе то време
уз њу, чланови лекарских комисија су одлучили да он има
право да одсуствује с посла само недељу дана.
Таква одлука је револтирала Васића, а лекари који су је
донели, оправдали су то обавезом да се придржавају закона. Због тога је Васић најавио
да ће упознати панчевачке и
београдске медије са овим
случајем, јер је, по његовом
мишљењу, то још један доказ
небриге друштва према родитељима чијој је деци потребна
помоћ.
– Моја девојчица је сломила
обе кости потколенице, због
чега јој је нога до препона стављена у гипс. Немам примедбу
на то како су лекари у Панчеву
и на Институту за мајку и дете
у Београду санирали ту повреду. Што се тога тиче, све је било у реду. Међутим, имам примедбу на одлуке лекарских комисија у вези с мојим боловањем. Најпре су ми отворили

боловање у трајању од две недеље. Кад је то прошло, рекли
су ми да морам да одем на првостепену лекарску комисију
да би оно било продужено, јер
је у питању тешка повреда. Међутим, тамо ми је речено да је
докторка која ми је одредила
боловање од две недеље погрешила, јер родитељи деце која
су стара до седам година могу
одсуствовати с посла само седам дана. Покушао сам да објасним каква је ситуација и замолио сам их да направе изузетак, али то није имало ефекта. Чак су ми рекли да се жа-

лим на њихову одлуку другостепеној
комисији,
па да видим како
ће
њени
чланови
реаговати
на то. Ја
сам тако и
урадио, али
ми ни то
није помогло. Рекао
сам им да је моје дете у таквој
ситуацији да захтева туђу негу
и помоћ и замолио да направе
изузетак, али они то нису уважили. Питао сам их ко ће, поред супруге, носити моју ћерку
када буде морала да иде у веце, али нису ми ништа одговорили. Зато сам решио да их тужим и да се обратим локалним
и београдским медијима, па
како буде – изјавио је Васић.
Другостепена лекарска комисија панчевачке филијале
Републичког завода за здравствено осигурање одбила је његов приговор на решење прво-

степене комисије и сагласила
се с њом. У образложењу пише
да је Васић могао да добије само једнонедељно боловање, с
обзиром на то да његова ћеркица има седам година. Наведено
је и да он нема право на накнаду плате за време боловања.
Иначе, родитељ који мора
да отвори боловање да би неговао дете коме је потребна
помоћ пре тога мора да прибави више докумената. Потребни су му извештај о привременој спречености за рад
(дознака), коју издаје његов
лекар, фотокопија извода из
матичне књиге рођених за
сву децу, фотокопија оверене
здравствене књижице, фотокопија обрасца М2 (пријава
осигурања), која се налази
код послодавца, решење послодавца о праву на одсуство
с рада ради неге детета, споразум у писаној форми између супружника о томе да мајка детета преноси боловање
ради неге детета на његовог
оца. Током трајања боловања
родитељу болесног детета
мора да се исплаћује пуна
плата.
М. Г.

У ДВОРИШТУ ВРТИЋА „КЕКЕЦ”

Постављена клупа
Двориште вртића „Кекец” постало је богатије за клупу у облику печурке, па тако малишани могу уживати у дворишту упркос јаком сунцу. У њеном постављању су учествовали и родитељи, а подршку је
дало и ЈКП „Зеленило”.

Према речима главне васпитачице Смиљане Голубовић, запослени у тој установи
скоро свакодневно организују
акције уређења вртића. Главни „мајстори” су малишани, а
родитељи се самоиницијативно прикључују.

– Наш циљ је да код деце пробудимо свест о чувању природе и
њихове околине, као и о томе да
треба да воде рачуна о свему што
ураде. Гледамо да деца што више времена проводе на отвореном у игри, раду, учењу или бавећи се спортом – рекла је она.

Двориште вртића је украшено цвећем које су деца посадила, али и дечјим цртежима, полигонима... Постављање
ове клупе, као и неколико
клупа нешто раније, омогућава им да још више времена
проводе напољу.
А. Б.
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ЛЕП ГЕСТ НАШЕГ СУГРАЂАНИНА

УРЕЂАЈИ ТАГ

САМОИНИЦИJАТИВНО ПРЕУРЕДИО
ДЕЧJЕ ИГРАЛИШТЕ

Брже плаћање
путарине

Дејан Станковић сам
реновирао простор
за најмлађе
Комшије похвалиле
његово пожртвовање
У суморној свакодневици која
је испуњена лошим вестима
мало је људи који су спремни
да ураде нешто добро за себе
и друге, а да заузврат не очекују противуслугу.
На један такав пример пажњу је скренула наша суграђанка Борка Лазић Аџић. Она
је нашој редакцији посала
имејл у коме је похвалила
комшију који је самоиницијативно преуредио дечје игралиште испред самачког хотела у Синђелићевој.
„То је зграда с гарсоњерама
од којих ниједна нема терасу,
тако да су њени станари ’осуђени’ на малу зелену површину
која се налази испред зграде.
Доскора је та површина била
зарасла у коров висок до струка,
а клупама је било немогуће
прићи. Онда се појавио комшија који је преузео ствар у своје
руке. Покосио је траву, офарбао
љуљашке и клацкалице, направио цветне аранжмане и средио
простор испред клупа да могу
да се поставе столови и пије кафа у хладу. Направио је оазу за
себе и своје комшије”, пише у
њеном имејлу.
Трагом овог писма „Панчевац” је пронашао комшију

Хтео сам да направим лепо место за децу и њихове родитеље, каже Станковић
који је заслужио похвале. Он
се зове Дејан Станковић и
ради у „Водоводу”. Да учини
добро дело за које није очекивао никакву противуслугу
одлучио је када је једног дана видео болесну девојчицу
коју су родитељи довели на
дечје игралиште испред самачког хотела да се мало поигра. Међутим, према његовим речима, то је било немогуће јер је оно било зарасло у
коров, а љуљашка је била поломљена.

– Било ми је жао када сам
видео ту девојчицу, јер није
могла да хода. Зато сам истог
дана одлучио да преуредим
игралиште. Покосио сам коров, донео сам даске, поставио љуљашке и клупе и офарбао их. Поставио сам и неколико столова које сам нашао
на отпаду, након чега сам и
њих офарбао. Када су комшије виделе шта сам урадио
укључиле су се и оне и донеле
цвеће. Планирам још да донесем један тобоган из Београда

који смо добили на поклон и
да поставим још једног коњића и велику љуљашку. Желим
само да деци, њиховим родитељима и осталима који живе
овде буде лепо – изјавио је
Станковић.
У разговору за наш лист он
је апеловао на ЈКП „Зеленило” да и оно допринесе сређивању дечјег игралишта испред
самачког хотела тако што ће
на том месту посадити неко
цвеће или тује.
М. Глигорић

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГОРЊИ ГРАД ОРГАНИЗОВАЛА СВЕЧАНОСТ

У славу Преображења
Месна заједница Горњи град
обележила је своју славу Преображење низом пригодних
програма, свечаније него ранијих година.
Манифестација „Преображенски дани” почела је 15. августа хуманитарним турниром у фудбалу, на којем је
учествовало десет екипа. Дан
касније одржана је „Фијакеријада” на Хиподрому, а славље је настављено турниром у
шаху, на којем се такмичило
осморо деце и дванаест афирмисаних шахиста. У просторијама Месне заједнице 18.
августа је отворена изложба
народних рукотворина, банатских јела, слика и старих
алатки које су користили наши преци, а на сам дан Преображења пресечен је славски
колач.
Према речима Бранислава
Глигорића, председника Скупштине Месне заједнице Горњи
град, овогодишња прослава је
имала и хуманитарну димензију, јер су посетиоци свих догађаја остављали новац за куповину ужине за сиромашну

децу која иду у школу „Васа
Живковић”.
Глигорић је истакао да су у
организацији „Преображенских дана” подједнако учествовали и надлежни у градској власти, свештеници Преображенске цркве, чланови

Удружења пензионера Горњег
града и Коњичког клуба „Панчевац 1926”, власници пекаре
„Бона сера” и кафане „Цитадела” и многи други.
– Свима њима, као и онима
које сам заборавио да поменем,
захваљујем јер су заслужни што

је ова манифестација успела и
била најбоља од свих до сада.
Сви они су допринели нашој
идеји да Горњи град, после дугих година од рушења месне заједнице, поново оживи и да се у
новој згради месне заједнице
што чешће нешто дешава. Наша жеља је и да се максимално
приближимо горњанима и да
им будемо на услузи. Недавно
смо захваљујући помоћи Маје
Свирчевић Прекић, чланице
Градског већа задужене за пољопривреду, село и рурални
развој, и њеној помоћници Анђели Вили започели реализацију важног пројекта санације постојећих и изградње десет километара нових атарских путева.
То пуно значи, јер је добро познато да је Горњи град паорски
део Панчева. Очекујем да ће у
будућности бити још важних
пројеката у нашој месној заједници, јер је на челу нашег града
Саша Павлов, први градоначелник који је одржао неколико састанака с нама до сада, саслушао наше проблеме и показао
добру вољу да нам помогне –
рекао је Глигорић.
M. Г.

ПЛАНИРАНИ ЗАСТОЈ У ЕТИЛЕНУ

Време ремонта у јужној зони
„Петрохемија” је 19. августа обуставила рад у фабрици Етилен
и осталим производним постројењима, а застој ће трајати
до 19. септембра. Следеће недеље престаће да ради и Фабрика
синтетичког каучука у Елемиру. Да подсетимо, фабрика
ПЕНГ због генералног ремонта
компресора Ц-202 не ради од 1.
августа. Како кажу надлежни у
петрохемијском гиганту, приликом заустављања фабрика
може се очекивати појачан пламен на бакљи, као последица

поштовања безбедносне процедуре приликом планског заустављања процеса рада, и појачан интензитет буке. О овим
активностима су обавештене
све надлежне институције.
– Поред инвестиционих активности у фабрикама Енергетика, Етилен и ПЕВГ током
застоја биће реализоване и ремонтне активности на процесној опреми у осталим погонима – изјавио је за наш лист
Миша Булајић, извршни директор функције производње

и техничке подршке „ХИП–Петрохемије”. Он је додао да
су сви купци благовремено
обавештени о испорукама робе током августа и септембра.
Менаџмент истиче да су инвестиционе активности у фабрици Етилен и у Енергетици
фокусиране на повећање енергетске ефикасности, чиме ће
се постићи смањење потрошње
природног гаса за 10 процената и поправити пословање
компаније. Како кажу, ови
пројекти су први већи послови

који се финансирају из кредита који је подржала Влада Републике Србије. Петрохемичари наглашавају да ће планиране ремонтне активности обезбедити наставак безбедног и
ефикасног рада компаније и
да се оне обављају према претходно утврђеном плану. Све
радне активности које се спроводе током застоја производње
у потпуности су усклађене с важећим безбедносним процедурама компаније – тврде петрохемичари.
З. Ст.

Уређаји ТАГ за електронску наплату путарине, чијом се употребом знатно
смањују гужве на наплатним рампама, могу се од
прошле недеље купити и
допунити на 25 бензинских
станица „НИС–Петрола” и
„Гаспрома” широм Србије.
НИС у саопштењу обавештава комитенте да је
нафтни лидер на тај начин
обезбедио својим потрошачима могућност да путују
безбедно, без застоја на наплатним рампама, нарочито у летњој сезони, када су
гужве на путевима веће.
Цена једног уређаја ТАГ је
1.380 динара, а он се допуњује електронски на самим
бензинским станицама, које су доступне потрошачи-

ма 24 сата, седам дана у
недељи. Купац сам одређује суму коју жели да уплати
као допуну, а за веће уплаћене износе предвиђени су
попусти од четири до десет
процената.
Куповином уређаја ТАГ уз
коришћење „Супер картице”
потрошачи добијају на поклон литар течности „Nisotec
auto glass” за прање ветробранских стакала и 40 бодова на поменутој картици. Додатне информације о уређају
ТАГ, као и о локацијама бензинских станица на којима
се он може купити потрошачи могу добити на сајту
„НИС–Петрола” www.nispetrol.rs или путем инфо-центра 08-0000-8888.
З. Ст.

ВЕЛИКО ЧИШЋЕЊЕ ТАМИША

Јачање свести
Покрет горана и центар волонтера Панчево организоваће, у сарадњи с ЈКП „Хигијеном”, чишћење тамишког приобаља у четвртак,
27. августа. Место окупљања је код кафане „Шаран”, у
9 сати, а акција ће почети
пола сата касније. Овом
приликом организатори акције позивају удружења и
грађане који желе да допринесу очувању шеталишта
крај Тамиша и пловности те
реке да им се придруже.
Чишћење ће бити обављено на потезу од моста на
старом путу за Београд до
бродоградилишта. За сваког
учесника су обезбеђене рукавице и кесе за одлагање
отпада. Завршница акције

биће крунисана музичким
програмом, који ће почети у
12 сати. Акција чишћења је
једна у низу у склопу пројекта „Чишћење градског
дела Тамиша и излетишта
Бела стена на Дунаву”, који
је подржало Министарство
грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре на јавном
конкурсу. У оквиру истог
пројекта спроводи се и чишћење плаже на излетишту
Бела стена. Покрет горана и
центар волонтера истичу да
је укључивање цивилног
друштва и грађана у еколошке акције важан сегмент у
развоју свести о потреби
очувања животног простора
и природе.
M. J.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Скинути поглед или
новац?
У прошлом броју нашег листа питали смо вас шта је
вредније у животу: љубав
или новац? „Панчевац” и
издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су
по један примерак књиге
„Лед у пламену” Норе Робертс за два наша читаоца
или читатељке који су најкреативније одговорили на
то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове.
„Једнако су вредни: неопходни су, брзо дођу, а још
брже прођу.” 064/4930...
„Љубав је када не можете да скренете поглед једно с другога, а новац је оно
што се скида с вашег рачуна свакодневно. Е, па сада
сами видите шта је вредније у животу. Срећно!”
062/8183...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијег одговора на
питање како преболети смрт
блиске особе и да ли је то
уопште могуће. Они ће
освојити по један примерак
књиге „Иследник” Драгана
Великића.
То издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку” од наредног уторка
преузму аутори следећих
одговора.
„Немогуће.” 063/8109...
„Можеш само да научиш
да живиш с тим да неког нема и да се навикнеш на то новонастало стање, али да преболиш – то не. То се не преболева. Никад.” 063/2351...
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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У НЕДАВНОЈ АКЦИЈИ ПОЛИЦИЈЕ

НЕОБИЧАН СЛУЧАЈ У ОСНОВНОМ СУДУ

Пронађено 11 тона
шверцоване нафте

МОНСТРУМ ОТРОВАО ДВАДЕСЕТ МАЧАКА
Током увиђаја
утврђено да је
коришћен опасан
пестицид
Осумњичени све
негира

Припадници панчевачке полиције недавно су у ефикасној акцији пресекли канал
шверца и пронашли 11 тона
нафте и нафтних деривата.
Они су открили то након
што су по наредби основног
јавног тужиоца претресли
једну кућу и помоћне про-

сторије у селу надомак Панчева.
Против
осумњиченог,
власника те куће, биће поднета кривична пријава због
постојања основа сумње да
је починио кривично дело
недозвољено складиштење
робе.

ЗАПЛЕЊЕНА ФАЛСИФИКОВАНА
СПОРТСКА ОПРЕМА

Пун аутобус лажних
тренерки
Управа царина Србије саопштила је да су цариници и
саобраћајни полицајци 12.
августа на путу Рашка–Краљево у пртљажном делу аутобуса који је саобраћао на
релацији Нови Пазар –
Панчево открили више од
1.000 фалсификованих тренерки и 4.000 пари спортских чарапа.
На тим одевним предметима биле су лажне робне
марке: „аdidas”, „nike”,
„puma”, „hummel” и „converse”. Контролом је утврђено и да за ту робу нису
плаћене увозне дажбине,

због чега је она привремено одузета, а против возача
је покренут прекршајни
поступак.

ТРАГОМ ЈЕДНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Да ли ће вежбати
специјалци?
Одређени број припадника
Специјалне бригаде имаће
част да усаврши своје знање
у најбољим војним школама у Русији, а њихове колеге из те елитне формације
наше армије учествоваће
идућег месеца у војној вежби заједно са специјалцима из Русије и Белорусије,
обавио је руски интернет
портал „Спутњик”.
Трагом те информације
покушали смо да добијемо
изјаву у команди Специјалне бригаде, која се налази у
Панчеву, али нам је капетан
Синиша Савић, који је задужен за односе са јавношћу,
рекао да се обратимо Министарству одбране.
Могући разлог за то што
су у команди Специјалне
бригаде избегли да комента-

ришу вести о вежбама с колегама из Русије су негативне реакције Европске уније.
У Бриселу је саопштено
да евентуалне заједничке
војне вежбе Србије и Русије
не би биле у складу с процесом приступања Србије
Европској унији и да би послале погрешан сигнал.
Овај став је за осуду и чуђење јер је добро познато да
су припадници наше армије
успоставили билатералну
војну сарадњу не само са Русијом већ и с војском САД-а
и других држава које су чланице НАТО пакта. Планом
за идућу годину предвиђено
је да Војска Србије учествује
у 127 међународних војних
активности, а половина њих
се односи на вежбе с војницима САД-а!

Глогоњац Борко Трајковски
тужио је панчевачком Основном суду једно лице за које
сумња да му је у дворишту
отровало двадесет мачака
опасним отровом.
До сада је судија саслушао
оштећеног, осумњиченог и
једног од сведока тог догађаја.
Трајковски је најавио да не
само да захтева да осумњичени буде кривично гоњен већ
ће тражити и да му плати одштету.
У кривичној пријави коју је
поднео против осумњиченог
Трајковски је изјавио да цело
село зна да он одмалена много воли мачке и да их пази и
храни.
– Сваког месеца купујем
храну за њих код „Бурјана” и
„Матијевића”, као и препарате за њихово чишћење и лечење. Међутим, једног дана сам
видео лице за које сумњам да
их је отровало како са шеширом и маском на лицу прска у
правцу мог дворишта неке хемикалије. Пре тога га никад
нисам видео да ради тако нешто и зато сам сигуран да је
он крив за то. Осетио сам јак
и изузетно непријатан мирис,
а убрзо је код мене дотрчао и
један од првих комшија да
пита шта се то осећа из мог
дворишта – рекао је, између
осталог, Трајковски.

Председник
синдиката
српске полиције Лазар Ранитовић најоштрије је осудио недавни инцидент у
једној од полицијских станица у Београду, који се догодио када је возач, приведен због пребрзе вожње и
сумње да управља украденим возилом, напао једног
полицајца, а другом покушао да извуче пиштољ из

футроле уз претњу да ће их
све побити.
Ранитовић је изјавио да је
то био још један у низу све
чешћих напада на полицајце
док су на дужности, али да
посебно забрињава дрскост
нападача, као и то што је
изазвао инцидент у полицијским просторијама. Он је изразио наду да ће због тога бити примерено кажњен.

Сведок тог догађаја је током саслушања изјавио да је
смрад препарата који је
осумњичени прскао у правцу
дворишта Трајковског био
толико јак да је морао да затвори све прозоре на кући.
Он је додао да сумња да је за
прскање коришћен неки од
изузетно отровних пестицида. То је потврђено и у налазу
са аутопсије коју је урадио
панчевачки Ветеринарски
институт.
Током саслушања пред судијом осумњичени за тровање
мачака рекао је, између осталог, да већ годинама живи од
тога што сеје баште, обрађује
их, а потом прска разним хе-

микалијама против корова и
штеточина.
– Већ дуго користим разне
отрове и хемикалије за разне
бубе. Стварно се у то разумем јер то радим годинама,
тако да увек кад одем у пољопривредну апотеку, тачно
знам шта ми треба и то и купим. Пре него што су мачке
отроване, прскао сам своју
башту „етиолом” против ваши и „системином”, који се
користи за коров – истакао
је он.
У изјави коју је дао судији,
рекао је и да је Трајковски
конфликтна и проблематична личност, те да је с њим посвађан, и додао да цео Гло-

гоњ зна како он воли да сакупља мачке по селу. Рекао је
да и сам има једну мачку и
нагласио да не признаје кривично дело које му се ставља
на терет.
Познаници Трајковског с
којима смо разговарали рекли су да запањени због тога
што му се десило, јер он
искрено воли животиње.
– Пре тровања је био један
човек, дружељубив и позитиван, увек спреман да помогне.
Откако му се то десило, потпуно се променио и затворио
у себе. Једино му је важно да
се осумњичени не извуче, већ
да буде примерено кажњен –
рекли су они.

УПОЗОРЕЊЕ КОМПАНИЈЕ КОЈА РЕКОНСТРУИШЕ ПРУГУ ЗА БЕОГРАД

Крађе на железници могу бити опасне
Руска компанија „РЖД интернешенел”, која већ годину
дана гради нови колосек на
прузи Панчево–Београд, саопштила је да би ти радови,
који се засад одвијају по плану, могли бити угрожени због
честих крађа на железници.
У саопштењу „РЖД интернешенела” прецизира се да се
то односи на лопове који краду железничке шине и све
друго што се може продати
откупљивачима секундарних
сировина.
Као пример за то се наводи
крађа која се догодила почетком овог месеца, када су засад
непознати крадљивци у неколико наврата однели више
скретница које су се налазиле
на делу пруге између станице
Панчево–Главна и Панчевачког моста.
„Та крађа је довела до квара
на прузи и дуготрајног обустављања саобраћања возова. Железничким радницима је требало неколико сати да би се
траса поново довела у ред.
Због крађа је оштећено десет

ЗАХТЕВ СИНДИКАТА СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ

Строже казне за
нападе на чуваре реда

Оштећени Борко Трајковски очекује да ће судије изрећи примерену казну

скретница које су се налазиле
близу железничких станица
Крњача, Овча и Панчевачки
мост. Желимо да скренемо пажњу на то да овом пругом саобраћају како путнички, тако и
теретни возови, али и цистерне, у којима се превозе, између
осталог, и експлозивне материје. Оштећења скретнице
због крађе елемената од којих
се оне састоје опасно је по жи-

воте и здравље путника и може
довести до еколошке катастрофе, као и до значајне материјалне штете. Тренутно компанија ’РЖД интернешенел’ реализује пројекат изградње и реконструкције железничке инфраструктуре Републике Србије. Планирано је да после завршетка радова возови на деоници Београд–Панчево развијају брзину до 120 км/час. Ме-

ђутим, постоји опасност да тај
пројекат, који има државни
значај, буде доведен у питање
због лопова који краду на железници и добијају од 14 до 16
динара од продаје једног килограма гвожђа.”
Подсећамо, „Панчевац” је у
више наврата писао о крађама
на пругама. Последња се догодила у близини железничке
станице Панчево–Варош, на
колосеку који води из правца
Београда, поред улазног сигнала. Засад неидентификовани
лопови су у раним јутарњим
часовима украли 25 металних
тегова са стубова електричне
мреже и однели их да би их
продали као старо гвожђе.
Према незваничним информацијама, железници је
том крађом причињена материјална штета у износу већем
од 50.000 динара. Нематеријална штета је знатно већа, јер
је због те крађе каснило неколико путничких и теретних
возова, што је пореметило
нормално одвијање железничког саобраћаја.

САОПШТЕЊЕ ПОКРЕТА „ДВЕРИ”

Лоше пословање АТП-а
Покрет „Двери” напомиње да
су проблеми у раду и функционисању АТП-а велики, али да
се могу решити бољом организацијом, прилагођавањем реда
вожње свакодневним потребама, савеснијим приступом послу и људскијим односом према суграђанима. „Двери” сматрају да су недостатак новца и
такозвани нелегални превозници само изговори за нерад.
У саопштењу послатом медијима наглашава се и да су за

новац који је издвојен за 12
нових аутобуса могла да се набаве 52 из донације, који би
добро послужили у свакодневној употреби.
„Ред вожње може бити боље прилагођен потребама
путника. За Београд су у
шпицу дуплирани поласци. У
исто време на 15 минута је
полазак до Главне станице и
до ’Дунав станице”! Када би
кретали наизменично, имали
бисмо поласке за Београд на

седам минута. У вечерњим
сатима поласци за Јабуку, Качарево и друга села су на сат
времена, уместо да до 20 часова буду на пола сата. У то
време се ђаци враћају из
школе, гужве су огромне, а
ученици не прате наставу и
не остају до краја последњег
часа, како би могли да стигну
на аутобус. Надамо се да ће
руководећи људи АТП-а и
градске власти прихватити
наше предлоге и сугестије ка-

ко би се превоз путника побољшао”, наводи се у саопштењу.
„Двери” сматрају и да цена
карте на нивоу Панчева треба
да буде иста за све, јер су житељи села издвајали новац за
АТП.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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ВЕЛИКА ГОСПОЈИНА У ИВАНОВУ

КИРВАJ ЗА СВЕ УКУСЕ
Фолклораши
напунили центар
Салон првог ранга
На препуном платоу испред
Дома културе Ивановчани су
прославили сеоску славу – Велику Госпојину. Популарни
кирвај обележен је у суботу,
15. августа, интересантним
програмом, који је по несносној врућини у раним вечерњим часовима отворила фолклорна секција Удружења банатских Бугара „Иваново–Банат”. Старији ансамбл се
представио уз кореографије
„Криви вир”, „Тракија” и игре
из околине Пирота, млађа
група је одиграла сплет бугарских и мађарских игара, а
омољичка деца из КУД-а
„Жисел” извела су игре из
Шумадије и Црноречја.
Након тога је великом бином у центру села загосподарио мешовити народни тамбурашки оркестар, под руководством хармоникаша Павла

Золтан Бисак у име жирија доделио награде
Убовића. Тринаесторо врсних
музичара интерпретирало је
сплет народних песама из
свих крајева Србије и том
приликом је публика чула
хармонике, виолине, гитаре,
гајде, саксофон, контрабас,
флауту, прим и бубњеве. Неколико нумера су отпевали

дует млади вокални солисти
Марко Василчин, Виолета Калапиш, Матеја Гуран и Тијана
Стаменковић. Програм је завршен поп-рок концертом и
журком којој су присуствовали углавном млађи мештани
и многобројни гости.
Ипак, централни догађај је
било отварање осмог Салона
уметничких фотографија, насталих на последњем Фотосафарију, одржаном у мају,
који је према правилнику Фото-савеза Србије вреднован
као изложба првог ранга.
На тему „Иваново” стигле
су 134 фотографије, а приказано је 60, док је на слободну
тему од пристиглих 566 радова изложено 90. Селектор је
био Бранислав Бркић, а одлуку о најбољима донео је
стручни жири у саставу Драгослав Мирковић, Имре Сабо
и ивановачки доајен Золтан
Бисак, и то на следећи начин:

на тему „Иваново у фокусу”
победио Александар Жарков
из Зрењанина с фотографијом
под називом „Дует”, за шта су
га спонзори наградили десетодневним одмором у Грчкој.
Друго место је заузела Ивановчанка Александра Дудаш
за слику под називом „Андреа”, а трећи је био Драган
Лапчевић из Београда („Србобран из Иванова”).
На слободну тему појединачно је био најбољи Ђани
Бардото из Руме с фотком
„Шитање”, испред Жељка Ђурића из Смедерева („Реч је о
чварцима”)
и
Сомборца
Иштвана Вирага („Старица и
мајка”); кад је реч о колекцијама, прва три места су заузели Мирослав Предојевић, Горан Стаменковић и Мирослав
Јеремић.
У организацији Салона је,
поред Дома културе, учествовала и фото-група „Дунавац”.

АКТИВНОСТИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У КАЧАРЕВУ

У фокусу тротоари и „Језеро”
Уређивана и зграда
Дома омладине
Качаревачка Месна заједница
је већ сада готово испунила све
што је пред ову грађевинску
сезону зацртала. Председник
Скупштине МЗ Бранко Бокун
каже да тај орган беспрекорно
функционише, да не постоје
страначке поделе и захваљујући добрим припремама састанака јединствено доноси одлуке за добробит свих грађана.
Као резултат тога довршени су
радови у оквиру неколико планираних инвестиција.
– Пре десетак дана је обављен технички пријем нових
тротоара у две улице, чиме је
приведен крају посао вредан
петнаест милиона динара.
Укупна дужина траса је близу
900 метара, ширина у Улици 4.
октобра је 2,6 метара, док у Народног фронта, заједно с бициклистичком стазом, износи 3,2
метра. Окончана је и замена
старих дотрајалих рефлектора
у спортској хали ЛЕД диодама,
што подразумева око 40 одсто
уштеде енергије. Инвестицију
је, рачунајући и тендерски поступак, водила Месна заједница, за шта нам је из градског

буџета припало 3.300.000 динара. Нешто раније смо од градоначелника, преко ЈКП-а „Зеленило”, добили 200.000 динара за замену стабала у парку, а
ради се и на уређењу сеоске депоније – навео је први човек
Качарева.
Качаревачки представници
грађана уложили су много
енергије у стварање услова за
безбедно коришћење Спортско-рекреативног центра „Језеро”. С Црвеним крстом Војводине, у чијој су ингеренцији
и спасилачке службе на купалиштима, до почетка летње
сезоне завршено је све што се
тиче професионалног обезбе-

ђења. Поред редара, тамо постоје и два спасиоца, чије је
радно време од 11 до 19 сати.
– Све то Месна заједница
сама финансира, па смо се у
неколико наврата обратили
градоначелнику и већнику за
финансије, што је резултирало добијањем укупно 450.000
динара. Првих 150.000 отишло је за чишћење дна језера,
а остатак ће бити утрошен за
обезбеђење и спасилачку службу. Заједно с локалним комуналним предузећем водимо
рачуна о квалитету воде, стављању хлора и свих других алгицида, како би купање било
апсолутно безбедно. Вредно је

истаћи да Месна заједница сама брине о одржавању СРЦ-а
„Језеро”, и то помоћу сопствених средстава, прихода добијених од „Сланинијаде”, што
је на годишњем нивоу између
милион и милион и триста
хиљада динара. Наплаћивању,
чак и симболичном, нисмо
прибегавали, пре свега зато
што желимо да људима максимално олакшамо живот у
току врелих дана. Поред тога,
имовинско-правни
односи
нису до краја регулисани, па
још увек немамо могућност
наплате – закључио је Бокун.
Намера качаревачких челника је да у перспективи поставе чврсту подлогу на прилазном путу, као и да се увећа
број паркинг-места. Од других планова при крају је завршетак пројеката за асфалтирање Виноградске улице и неколико пролаза који су спона
између Македонске улице и
Улице 4. октобра, као и за израду тротоара с друге стране
Улице Народног фронта, а у
плану је наставак адаптације
Дома омладине. Подсећања
ради, ове године је у тој згради пресечена влага, окречени
су зидови и поправљени врата
и прозори.

У СУСРЕТ БРЕСТОВАЧКОЈ МАНИФЕСТАЦИЈИ

Кад „Сосе” организују...
Активу жена „Соса” су ове године, сплетом околности, припале част и обавеза да организује „Паприкијаду”, вероватно
најбитнији догађај који се редовно одржава у Брестовцу.
Тринаесто издање сада већ
чувене привредно-туристичке
манифестације биће одржано
у недељу, 30. августа. Пред-

седница поменуте организације Милка Чурић каже да су
припреме у пуном јеку и да ни
тешка финансијска криза неће превише утицати на квалитет програма.
– Контактирали смо са свим
повртарима из Брестовца, али
и са онима из околних места,
попут Глогоња, Ковина или

Смедерева, па се надамо да ће
се на продајној изложби појавити најмање двадесетак штандова пољопривредних произвођача. Што се културног програма тиче, уколико не нађемо
још неке спонзоре, нећемо бити у стању да, као ранијих година, доведемо познате естрадне
звезде. Засад је сигурно да ће,

након отварања манифестације, наступити тамбураши, биће
отворена изложба локалног
удружења фотографа под називом „Брестовац кроз време”, а
за увече је планиран рок концерт – навела је Чурићева.
„Паприкијада” се већ годинама одржава под покровитељством Града Панчева.

Месне актуелности

– од четвртка до среде –
Банатски Брестовац: У
склопу припрема за „Паприкијаду”, Актив жена
„Сосе” учествовао је на изложби у Омољици отвореној поводом тамошње сеоске славе.

Иваново: Сеоска слава Велика Госпојина обележена
је пригодним програмима у
суботу, 15. августа, а у Дому
културе је отворен Осми салон уметничке фотографије „Иваново у фокусу”.

Банатско Ново Село: Велики и мали оркестар и хор
Дома културе, као и чланови КУД-а „Раду Флора” наступају на Великом фестивалу Румуна Војводине, који се одржава од 18. до 21.
августа у Уздину. Протеклих дана у поподневним и
вечерњим часовима било је
проблема с притиском у водоводним цевима, а узрок
је била нерационална потрошња за време сушног
периода.

Јабука: У току су припреме
за дочек „Еко-регате Тамиш”, која ће пристати на
плажи „Песак” у петак, 21.
августа, око поднева, као и
у повратку, два дана касни-

Долово: Проблем матичарске службе и даље је отворен. Акција добровољног
давања крви биће спроведена у четвртак, 20. августа,
од 9 до 11 сати, у просторијама Месне заједнице. Радови на изградњи спортског
центра су у пуном јеку, као
и уређење свлачионица у
„балонци” и прилаза том
објекту. Мешовита певачка
група КУД-а „Јон Креанге”
гостоваће на Великом фестивалу Румуна Војводине у
четвртак, 20. августа, у Уздину. Почеле су припреме
свих спортских колектива.

је. Удружење грађана „Наш
Тамиш” планира наставак
уређења приобаља у близини центра села, а пре тога
се очекује долазак радника
„Зеленила” који би покосили растиње. Постављање
ЛЕД расвете у спортској хали треба да почне наредне
недеље.

Глогоњ: У току је санација
летње позорнице Дома културе од новца који је одобрио Покрајински секретаријат за спорт и омладину.
Омладинска организација
је поводом кирваја организовала концерт рок бендова
„Ватрена вода” и „Тrouble
Heart” у петак, 14. августа,
на отвореној бини Дома
културе. Комунално предузеће припрема документацију за конкурсе за јавне радове, које је расписала Национална служба за запошљавање.

Качарево: Дом културе ће у
наредном периоду организовати школу класичног балета и обуку свирања гитаре, а пријављивање је још
увек могуће у тој установи.
Омољица: Од 11. до 19. августа одржани су трећи
„Дани породице”. Последњег дана Месна заједница
је обележила и сеоску славу
Преображење господње.
Старчево: Изложба слика
академског сликара Богдана Ђорића биће отворена у
четвртак, 20. августа, у 20
сати, у галерији „Боем”.
Концерт панк бендова
„Креативни неред” из Старчева и „Хоуба” из чешког
места Гљива биће одржан у
суботу, 22. августа, од 22 сата, у пабу „Неолит”.

ЈКП-у БНС ОДОБРЕНИ ЈАВНИ РАДОВИ

Посао за пет особа

И ове године, почетком јула, новосељанско комунално предузеће конкурисало
је за два јавна рада по програмима Националне службе за запошљавање. Први
се односио на незапослене
особе у редовном статусу, а
одобрена су средства за ангажовање трију лица првог
и другог степена образовања на период од три месеца.
Према речима Недељка
Ерака, директора ЈКП-а
БНС, за ту намену је издвојено укупно 235.897 динара.
– Конкретно, реч је о уређењу јавних и зелених површина и уклањању дивљих
депонија на периферији насеља. Други одобрени јавни рад, који наше предузеће реализује већ четири
године у континуитету,
намењен је особама са инвалидитетом, трајаће та-

кође три месеца, а посао ће
добити два неквалификована лица, за шта је укупно
предвиђено 157.878 динара. За њих су планиране
лакше физичке активности
на одржавању центра насеља, попут чишћења јавних
површина и одржавања
садница и украсног биља –
навео је Ерак.
Потписивање уговора се
очекује до краја августа, а
биће ангажована лица са
евиденције
Националне
службе за запошљавање, која не морају бити настањена
у Новом Селу. Сами радови
треба да почну у септембру.

Страну припремио

Јордан
Филиповић
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Културни телекс
Музика
Петак, 21. август, 21 сат, плато испред Културног центра:
концерт групе „The LVC’z”. Наступају: Мића Илић (бубњеви), Бранислав Стојић (бас и вокал), Драган Крстић (гитара), Миленко Дабић (гитара и вокал), Габи Фодор (усна
хармоника и вокал), Бора Познатов (лапстил гитара, резонатор гитара, бенџо и хармоника) и Александар Жикић
(вокал, гитара, укулеле и казу).
Субота, 22. август, 20 сати, плато испред Културног центра: промоција CD-а „Дани панчевачког рокенрола”.
Недеља, 23. август, 19 сати, Трг слободе: отварање фестивала „FreeDom Art” – концерт мешовитог хора „Смиље”
(погледати детаљан програм на страни 12).

Изложбе
Четвртак, 20. август, 20 сати, Народни музеј: отварање изложбе „И Бог и преци – православље и народна религија”
Етнографског музеја из Београда, ауторке др Весне Марјановић. На отварању ће говорити и протојереј-ставрофор
Милован Глоговац, свештеник у пензији.
Понедељак, 24. август, 19 сати, Галерија савремене уметности: изложба „Унутрашње слике” Добривоја Рајића.

Позориште
Недеља, 23. август, 21 сат, дворана „Аполо”: представа
„Афанисис или о пресвлачењу” групе „Хајде да” из Београда.

Тематски догађаји
Понедељак, 24. август, 20 сати, дворана „Аполо”: трибина
„Њуз.нет: истине и лажи”. Гостује Зоран Кесић. Модератор
трибине је Тибор Јона.
Уторак, 25. август, 19 сати, дворана „Аполо”: пројекција
филмова „Океан” и „Жигосана”.
Среда, 26. август, 18 сати, дворана „Аполо”: трибина „Гаражни филм”, на којој ће гостовати припадници покрета
„Гаражни филм”. Након трибине следе пројекције филмова „Унутра” (од 19 сати) и „Петља” (од 21 сат). Након пројекције гаражних филмова наступа бенд „The Loop”, који
изводи уживо музику из филма „Петља”.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Станица једанаест”
Емили С. Џ. Мандел
Један холивудски ветеран
жуди да докаже да је озбиљан глумац. Једна усамљена жена бег проналази у
цртању стрипова о другим
световима. Једна запостављена девојчица срећу тражи у глуми. Једном дечаку
недостаје отац који се налази на другом крају света.
Смрт познатог глумца
Артура Линдера, који доживљава срчани удар усред
представе док то са ужасом
посматра млада глумица
Керстен Рејмонд, дубоко
ће потрести све који су га
познавали. Исте ноћи градом почиње да хара смртоносни грип, који ће покосити већину становништва
и преживеле приморати да
се на све начине боре за голи опстанак.
Петнаест година касније
Керстен је глумица у „Путујућој симфонији”, трупи
која по опустошеном свету
изводи представе с циљем
да се лепота из некадашњег
света не заборави. Њихове
напоре покушаће да осујети мистериозни пророк

што сурово кажњава све који покушају да напусте његову заједницу. Ко је тај
окрутни незнанац и зашто
зна речи из стрипа исписане на Керстенином срцу?
Док чланови трупе мистериозно нестају један по
један, а сви путеви воде ка
Музеју цивилизације, последњем бастиону прошлости која се неће вратити,
Артур постаје нит која их
повезује и која би им могла
спасти живот...

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, 26. августа, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„Кога се највише плашите и због чега?”, наградићемо по
једним примерком књиге „Станица једанаест” Емили
Сент Џон Мандел. 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.

Четвртак, 20. август 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

НОВА МАНИФЕСТАЦИЈА ДОМА ОМЛАДИНЕ ПАНЧЕВО

ЊЕНО ВЕЛИЧАНСТВО – СЛОБОДА!
Током осам дана
учесници и публика
ће на различите
уметничке начине
одговарати на тему
слободе
На конференцији за медије
одржаној у понедељак, 17. августа, у дворани „Аполо”,
представљена је нова манифестација Дома омладине
Панчево – фестивал „FreeDom Art”. Говорили су организатор фестивала Немања
Благојевић, музички уредник
Слободан Додић и организатор Јован Самуилов, а модератор конференције била је
Моника Хусар Токин. Фестивал ће бити отворен 23. августа у 19 сати симболичним
окупљањем на Тргу слободе и
концертом мешовитог камерног хора „Смиље”, а трајаће
до 30. августа.
Идејни творци овог фестивала пронашли су инспирацију у чувеним речима борца за
слободу и једног од најмлађих
добитника Нобелове награде
– Мартина Лутера Кинга. Он
је 1963. године рекао: „Ја
имам сан. Слобода сада!” Тако је „FreeDom Art” настао у
Панчеву као фестивал слободе у најширем смислу, а вредности које он промовише јесу
људска права, слобода изражавања, уметничке слободе,
слобода избора, као и слобода
јавне и визуелне форме.
Програм фестивала ће обухватити преко 50 догађаја из
више различитих категорија,
као што су музика, филм, визуелне уметности, интернет,
активизам, спорт и едукација.
Немања Благојевић је говорио
о концепцији самог фестивала и о богатом програму.
– Желели смо да у оваквим
временима скренемо пажњу и
кажемо колико је важно бити
солидаран – рекао је Благојевић и додао да се цео програм
може наћи на сајту Дома
омладине. Отворена је и страница на „Фејсбуку” и формиран профил на „Инстаграму”,
а наш суграђанин Урош Крчединац је направио интерактивну мапу фестивала.
Музички уредник Слободан
Додић најавио је главне музичке догађаје за 28. и 29. август.
– Ти наступи имају задатак
да одговоре на теме слобода,
мир, љубав и толеранција. То
су речи које се често помињу
и лако троше, али ми смо се
потрудили да овог пута то не
буде тако. Преко месец дана
смо размишљали о томе кога

„FreeDom Art” фестивал – креативност у фокусу
Биљаном Србљановић. Поред
ћемо позвати. Било је јако теПажњу публике привући ће тога, младим ауторима ће се
шко за први фестивал довести и занимљив трибински про- пружити прилика да учествују
људе који су занимљиви, акту- грам у којем ће учествовати у радионицама „Ин треш” од
елни, одговарају на задату те- екипа портала „Њуз.нет” (уз понедељка, 24. августа, па све
му, а да пре тога нису били у специјалног госта Зорана Кеси- до последње вечери манифенашем граду. Овог пута смо ћа), затим трибина и радиони- стације. Покровитељи фестивато успели, скоро сви извођачи ца „Азиланти у Србији у будућ- ла „FreeDom Art” су Град Пансу први пут у Дому омладине, ности”, као и трибина с гошћом чево и НИС.
тако да мислим да ће програм
бити више него занимљив –
рекао је Додић.
ПРОГРАМ:
Према речима организатора Јована Самоилова, фестиНедеља, 23. август:
вал ће имати и госте из ино19 сати, Трг слободе: концерт мешовитог хора „Смиље”
странства, а посебан акценат
(дневни центри и клубови Геронтолошког центра Београд).
је стављен на успешну сарад21 сат, „Аполо”: представа „Афанисис или о пресвлачењу”
њу која већ десет година по(група „Хајде да” из Београда).
стоји између Панчева и Берлина (нарочито са организаПонедељак, 24. август:
цијом „Ротербаум”) када су у
20 сати, „Аполо”: трибина „Њуз.нет: истине и лажи”.
питању омладински пројекти.
Уторак, 25. август:
Поред тога, паралелно с фе19 сати, „Аполо”: пројекција филма „Океан” Тамаре Дракустивалом одвијаће се и један
лић.
музички пројекат, који фи21 сат, „Аполо”: пројекција филма „Жигосана” Саше Радинансира Европска унија. У
војевића.
оквиру њега, групе младих
Среда, 26. август:
људи из Израела, Португалије, Немачке и Италије ће се18 сати, „Аполо”: трибина „Гаражни филм”.
дам дана заједно вежбати и
19 сати, „Аполо”: пројекција филма „Унутра” Јелене Марконаступити на заједничком
вић и Мирка Абрлића.
концерту на самом затварању
21 сат, „Аполо”: пројекција филма „Петља” Милутина Пефестивала. Пројекат предвитровића.
ђа да сви учесници затим от23 сата, „Аполо”: концерт бенда „The Loop”.
путују у Израел, Португалију,
Четвртак, 27. август:
Немачку и Италију. Учесници овог пројекта биће присутОд 15 до 20 сати, тамишки кеј: спортске активности, трини и на осталим догађајима,
бина и радионица „Азиланти у Србији у будућности – шта
што даје интернационалну
ћемо мењати и на који начин заједница може проактивно
компоненту целом фестиваделовати и радити на успостављању интеркултуралног дилу. Поред тога, фестивал ће,
јалога”.
захваљујући Регионалном во20 сати, „Аполо”: трибина на којој гостује Биљана Србљалонтерском центру, покривановић.
ти и велики број младих волонтера. Планиране су и сим22 сата, летња башта Дома омладине: вече стендап комедије.
боличне акције, као што је
прекречавање графита који
(Наставак програма биће објављен у наредном броју
шаљу поруке мржње и нето„Панчевца”)
леранције.

ПАФФ ПРЕДСТАВЉЕН У ЦЕНТРУ „MIXER HOUSE”

Промоција квалитетних филмова
Организатори „Панчево филм
фестивала” представили су у
уторак, 18. августа, овогодишњи програм и филмске селекције на конференцији за
медије у центру „Mixer House”
у Београду. Том приликом су
говорили оснивачи фестивала:
уметничка директорка Татјана
Крстевски, директор фестивала Огњен Главонић и селектор
Стефан Иванчић.
Други „Панчево филм фестивал” (ПАФФ) биће одржан
од 2. до 6. септембра на више
различитих локација у Панчеву. Филмске пројекције ће се
одвијати у оквиру шест филмских програмских целина.
Осмишљени су и разноврсни
пратећи садржаји фестивала
(концерти, трибине, предавања, радионице и изложбе). Фестивал организују млади
филмски радници и уметници
окупљени око удружења „Пан-

чевачки филмски фестивал”, у
сарадњи с Културним центром
и Домом омладине, и уз подршку Града Панчева, Министарства културе и информисања Републике Србије и Аустријског културног форума.
Филмски програм фестивала је састављен од наслова
сакупљених с разних страна
света, од документарних до
играних, експерименталних
и филм есеја, кратког, средњег и дугог метра, распоређених у више програмских
целина: две такмичарске
(„Светионици” и „Рани радови”) и неколико ревијалних
(„Светла будућност”, „Паффорама”, „Поноћна језа” и
„Амплитуда”).
Други „Панчево филм фестивал” свечано ће отворити
филм „Flotel Europa” (режија:
Владимир Томић; монтажа и
продукција: Срђан Кеча). Реч

је о филм-есеју који је на фестивалима „Crossing Europe” у
Аустрији и „Beldocs” у Србији
добио награде за најбољи документарни филм.
У овогодишњој такмичарској селекцији „Светионици”
на програму је девет дугометражних и средњометражних
филмова које карактеришу
радикални ауторски рукопис
и израз. Награду „Светионик”
додељује међународни жири
у саставу: Слободан Шијан
(филмски редитељ и уметник), Дуња Кустурица (сценариста и селекторка филмског
фестивала „Кустендорф”),
Нил Јанг (филмски критичар
из Велике Британије) и Марк
Перансон (главни селектор
филмског фестивала у Локарну). Гости „Панчево филм
фестивала” биће редитељи
Марко Грба Singh (филм „Абдул & Хамза”), Ана Софија

Хартман
(дански
филм
„Лимбо”) и Матјаж Иванишин (словеначки филм „Карпопутник”).
У такмичарској селекцији
„Рани радови” представиће се
19 кратких играних, документарних, есеј, експерименталних и хибрид филмова из целог света. Селекција „Светла
будућност” представља кратку ретроспективу кратких
филмова младог аутора који
још увек није снимио свој први дугометражни филм. Ове
године то је редитељ Дане Комљен из Бањалуке, који ће уз
то бити гост „Панчево филм
фестивала”.

Стране припремила
Сунчица
Ћирковић
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Четвртак, 20. август 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

ЛЕ(Т)ЊИ РАЗГОВОРИ: АЛЕКСАНДАР ЖИКИЋ, НОВИНАР И МУЗИЧАР

РОКЕНРОЛ КАО НАЧИН ЖИВОТА
Са више од хиљаду објављених текстова Александар Жикић спада у сам врх неколицине одабраних људи који су
пратили развој рокенрола у
нашој земљи (почев од времена тадашње Југославије па све
до данашњих дана) и својим
писањем доприносили његовој афирмацији код овдашње
публике. Жикић је, поред писања, и „живео” рокенрол у
бендовима „Хорда”, „Баш Челик”, „Психо”, С.Т.Р.А.Х. и
„The LVC’z”. Ако томе додамо
и љубав према Сведенборгу,
књигу о Милану Младеновићу и Америку као земљу „са
десет решења за успех”, јасно
је да је пред нама један занимљив, мултидисциплинаран
уметник с којим се може разговарати о много чему.
ПАНЧЕВАЦ: Како си открио у
себи склоност ка писању и ка ко је даље текла твоја карије ра новинара?
А. ЖИКИЋ: Најпре сам открио склоност ка рокенролу и
одмах сам почео да оснивам
бендове, правим песме и маштам о електричној гитари.
До петог разреда сам живео у
Ваљеву и нико од мојих другова, као ни већина њихових
родитеља, није слушао ништа
осим рокенрола и онога што
му је претходило. Писање је
дошло у гимназији, кад сам
већ увелико живео у Панчеву
и био сигуран да ће моја будућа професија имати везе с музиком. Стицајем околности
догодило се да је писање о музици превагнуло над извођењем, али само привремено.
Увек сам био у неком бенду. У
Панчеву су то били „Хорда” и
„Баш Челик”, а у Београду
„Психо” и С.Т.Р.А.Х. „Баш Челик” је у међувремену поново
оживљен под именом „The
LVC’z”, а и С.Т.Р.А.Х. је опет
активан.
• Да ли је било лакше писати
о рокенролу тих давних осамдесетих, када није било интернета ни друштвених мрежа,
или данас? Каква атмосфера је
владала у музичким редакцијама у то време и да ли сте имали слободу да креирате садржаје и популаришете музику
по свом избору?
– Технички, свакако је лакше данас, али за тај посао је
ипак најважније да имате
способност искреног и дубоког проживљавања музике и,
наравно, транспозиције својих осећања и запажања у речи. У „Џубоксу” је владала атмосфера потпуне слободе и
никада више нисам имао
уреднике као што је био Бран-

Александар Жикић: од Србије до Америке и назад
ко Вукојевић, нити колеге као
оне из „Џубокса”. Тај часопис
је био незапамћен ексцес,
благотворна грешка у надзорном систему система.
• Интересантан податак у
твојој биографији је познанство с Миланом Младенови ћем и књига „Место у мећави”
посвећена њему. Можеш ли
нам рећи нешто више о томе?
– Милан је био човек кога
сам необично волео и ценио.
Наше пријатељство није произашло из дугогодишњег познанства и свакодневног дружења, него се с једне стране
темељило на искреном међусобном уважавању, а с друге
на преплитању професија.
Милан је показао да је могуће
постићи изузетан успех ниједног тренутка не претпостављајући опортунизам личном
и уметничком интегритету.
Књига је настала пре петнаестак година, на иницијативу
Милета Ранина, тада из новосадске Матице српске, а обновљена је прошле године, опет
проактивним деловањем издавача, овога пута „Лагуне”.
Било је понуда и раније, пошто је прво издање веома бр-

ГОСТОВАЊА ПАНЧЕВАЧКИХ УМЕТНИЦА

Сарадња ликовних
колонија
У складу с програмском политиком Ликовне колоније
„Делиблатски песак” Панчево, већ дуги низ година Културно-просветна заједница
Панчево остварује сарадњу
са афирмисаним ликовним
колонијама, како у Србији,
тако и у иностранству. Један
од видова те сарадње јесу гостовања и размена уметника.
Тако ће у Ликовну колонију
„Куманово 2015” отпутовати Јелена Бадњевац Ристић, као
представница Ликовне колоније
„Делиблатски песак”. Она је
чланица УЛУВ-а, а ликовној јавности је позната као изузетан аутор градског урбаног пејзажа. У
националном центру „Пелинце”, недалеко од Куманова, Јелена Бадњевац Ристић боравиће
од 18. до 28. августа ове године.

Друга представница панчевачке колоније ове године је
Јелена Лалић. Она ће стварати
у оквиру овогодишње Међународне ликовне колоније „Гамзиград 2015” – Зајечар. Јелена
Лалић је магистар дигиталне
уметности и члан УЛУС-а и
УЛУВ-а. Она припада млађој
генерацији панчевачких аутора, а њен ликовни израз одликује изузетна савременост. Она
ће боравити у Гамзиградској
бањи, у којој се одвија зајечарска колонија, од 20. до 30. августа.
Узвратне посете двају уметника из наведених колонија
планиране су за почетак септембра, када ће се одвијати 47.
ликовна колонија „Делиблатски песак”, о чему ће још бити
речи на странама нашег листа.

зо распродато и у препродаји
је достизало врло високу цену, али је требало да се појави
издавач попут „Лагуне” да би
„Место у мећави” започело
нови живот. Тема књиге је
прилично ванвременска, па
верујем да ће таква бити и њена популарност.
• Измећ
ђу осталог, написао
си и књигу „Фатални ринги шпил”, посвећену историји
рокенрола у Београду. Да ли
постоји нешто специфично у
београдском рокенролу и који
људи су најзначајнији за ње гов развој у нашој земљи?
– Развој рокенрола у Београду је текао у мешавини еуфорије и медијске збуњености, која траје до данас. Сразмерно је мало људи који су
се овде бавили истинским
рокенролом – много више
енергије је потрошено на сурогате. Из генерације шездесетих било би неправедно издвојити било кога, а из каснијег времена најважнији
бендови, ако мене питате, били су „Поп машина” и „Шарло Акробата”.
• Како је дошло до тога да
постанеш почасни грађ
ћанин
покрајине Мур у Тенесију? У
чему се разликује амерички
менталитет од овдашњег?
– Кад постанете члан „Tennessee Squire Association-а”
при дестилерији вискија „Jack
Daniel’s”, постанете и почасни
грађанин покрајине Мур.

Текст поводом 120 година те
дестилерије у градићу Линчбургу био је први на тему вискија који сам објавио. Касније сам много више писао о томе и све се завршило једином
књигом о вискију код нас –
„Ватра из воде”. У Америци ће
вам окружење на сваку идеју
понудити најмање десет решења за успех, док вас овде
углавном убеђује да се не трудите узалуд. Носим само најпозитивније утиске, јер сам
одбио да се одрекнем мита о
Америци као земљи рокенрола, филма и поп-културе и то
је било довољно.
• Панчевачка публика је
имала прилику да те чује у
библиотеци на предавањима о
Сведенборгу. Шта те највише
фасцинира код њега?
– Бављење Сведенборговим
делом претворило се с временом у још једну професију.
Волео бих да се предавања у
Панчеву наставе. У Београду
се редовно одржавају понедељком, од 18.30, у хотелу
„Асторија”. У Сведенборговим делима сам нашао одговоре на сва своја питања,
осим једног на које није могуће одговорити на овом свету.
Снага његовог уверења, подржана непогрешивом логиком,
и потпуна доследност у излагању најважнијих истина нешто је што, у истој мери, нисам нашао ни код једног другог писца или духовног учитеља.
• А сада неколико речи о теби као музичару и бенду „The
LVC’z”.
– „The LVC’z” је, као што
сам рекао, обновљени и проширени „Баш Челик”, који
чине неки од мојих најдражих пријатеља још из гимназијских дана и у коме влада
потпуна хармонија. Најпре
смо годинама свирали обраде
својих омиљених песама,
углавном кантри, кантри рок
и сличне ствари. Пре неколико година мени се отворио
креативни канал за који, како
то обично бива, нисам ни знао
да постоји и сада углавном
изводимо свој ауторски материјал. Део тог материјала наћи ће се на албуму „Lights Out
at Never”, који управо снимамо у студију „Think Tank” и у
продукцији Ивана Фирчија у
Новом Саду.
• Када ћемо имати прилику
да вас чујемо у Панчеву?
– У последње време у Панчеву смо редовно наступали
недељом увече у Старој пивари и надам се да ћемо наставити докле год време буде дозвољавало. Неколико година
сваког лета смо имали, сада
већ традиционалне, наступе
испред Културног центра, па
ћемо то урадити и ове године,
у петак, 21. августа. Улаз је
слободан у оној мери у којој је
слободна потенцијална публика, дакле – апсолутно.

ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ УМЕТНИЦИМА

Конкурс за излагање
радова
Уметници који желе да изложе своја дела у неком од галеријских простора Културног центра Панчево током
2016. године могу да учествују на конкурсу Галерије
савремене уметности. Конкурс је отворен до 30. септембра 2015. године, и то за
ауторске, самосталне и групне изложбе, као и за мулитимедијалне пројекте и програме.
За пријаву на конкурс неопходно је поднети: опис пројекта, визуелну документа-

цију, радну биографију и
своје контакт податке. Конкурсну документацију с назнаком „За конкурс” можете
доставити на електронску
адресу panart@panet.rs или
послати на адресу: Галерија
савремене уметности Панчево, Војводе Живојина Мишића 1, 26000 Панчево.
Конкурсна документација
се не враћа. Одлуку о прихваћеним пројектима ће донети Уметнички савет Галерије савремене уметности
Панчево.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Убити птицу ругалицу”
Харпер Ли
Из перспективе Скаут
Финч, шестогодишње девојчице одрасле у малом
граду на југу земље, Харпер Ли на духовит и аутентичан начин критикује расне и класне предрасуде у
америчком друштву тридесетих година прошлог века. У учмалој средини
огрезлој у насиљу и хипокризији морална снага једног човека, адвоката Атикуса Финча, подсетиће становнике округа Мејком,
али и самог читаоца, колико је тешко и важно истрајати у томе да се буде човек. Бранећи црнца оптуженог за силовање беле жене, Атикус стаје у одбрану
људског достојанства и вере у исправност законодавног система. Захваљујући
снази свог карактера он се
тако сврстава у ред оних
ретких јунака који, превазилазећи оквире једног
књижевног дела, постају
симбол универзалне правичности.

„Несвакидашњи ум је изнедрио овај изузетан роман. Харпер Ли је ауторка
која живот осликава у свој
његовој пуноћи на један аутентичан и хумористичан
начин. Дирљива прича, тако занимљива, тако пријемчива”, написао је Труман
Капоте о овој књизи. Слично њему, „Independent” је
за ово дело написао: „Књига
која се не заборавља”.

Два најбржа читаоца који до среде, 26. августа, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најискренији одговор на
питање: „Да ли сте некада видели (или осетили на својој
кожи) последице неке врсте предрасуда или дискриминације и о чему се радило?”, наградићемо по једним примерком књиге „Убити птицу ругалицу” Харпер Ли.
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

Истинска вера у добро
Нина Спасовски,
студенткиња
ФИЛМ: У мору квалитетних и необичних филмова
које сам гледала, „Заљубљени Шекспир” Џона Мадена
издваја се по много чему.
To je изузетно романтична
и лепа комедија инспирисана Шекспировим животом. Догађаји у њој нису
историјски, већ су плод
фикције, али су тако осмишљени да делују као да су
се стварно, баш тако догодили. Филм је освојио седам „Оскара”, међу којима
је и онај за најбољу главну
женску улогу (Гвинет Палтроу). Радња се дешава у
Лондону у тренутку када
сиромашан драмски писац
Шекспир отвара аудицију
за улогу Ромеа у драми коју
покушава да заврши. Међутим, испод маске његовог
„Ромеа” у ствари је млада
жена Виола, која машта о
томе да буде глумица. У то
време жене нису могле да
играју у позоришту, а женске улоге су тумачили дечаци. Шекспир и Виола руше
табуе, започињу забрањену
љубавну авантуру и на крају
успевају да победе препреке. Допада ми се што сам,
гледајући тај филм, могла
да замислим како је некада
изгледало позориште и колико је све то на сцени некада било важно публици.
КЊИГА: Роман „Запричавање. Заваравање. Завиривање” Александре Михајловић недавно ме је одушевио, а и расплакао. Прочитала сам га у једном даху и
ни у једном тренутку нисам
осетила досаду. Реч је о модерном делу, исповести
младе жене Таре која трага
за сопственим идентитетом. Она својом храброшћу,

ведрином, истинском вером у добро и снагом свог
духа осветљава мрачне сенке прошлости у којима се
скрива лик њеног оца и излази из целе потраге још јача и блиставија. Тара некако успева да пронађе своју
бајку у свету пуном суровости и да заволи саму себе.
Допада ми се и начин на
који је овај роман написан,
необично, есејистички и веома занимљиво, као и то
што наслови поглавља вуку
читаоца да настави даље и
сазна о чему се ради.
ДОГАЂАЈ: С обзиром на то
да изузетно волим позориште, сваке године се обрадујем кад почне „Екс театар
фест” и увек погледам бар
једну представу. Мислим да
је супер то што подржавају
младе глумце и редитеље
да истраже неке нове могућности. Нарочито је лепо
када се представе играју на
отвореном или на неким
необичним местима (као
што је ове године била
представа на тераси Градске управе). Нема много
градова у којима постоји таква једна манифестација и
мислим да Панчево треба
да је негује још дуго.
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Четвртак, 20. август 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

НАШ ГРАД УСКОРО ДОБИЈА ЛЕГАТ СВЕТОЗАРА ГЛИГОРИЋА

ПАНЧЕВО СЕ ПО ШАХУ ПРЕПОЗНАЈЕ
Миладин Митровић
добио заоставштину
легендарног Глиге
Истинско богатство
биће поверено граду
и клубу
Шах у нашем граду има веома
дугу традицију. Први колектив је основан далеке 1920.
године, под именом Панчевачки шаховски клуб, а оснивачи су били Ђорђе Величковић и браћа Светислав и Божидар Пупић. Од завршетка
Првог светског рата до данас
клуб који сада с поносом носи
име легендарног Светозара
Глигорића, непоновљиве личности која је обележила 20.
век и почетак 21. века, врло
Изгледа да је коначно дошло
време да изузетно богата и
успешна историја панчевачког
шаха и клуба који је при крају
Другог светског рата био у саставу фискултурног друштва
„Слога”, да би крајем рата,
1945. године, припадао Спортском друштву „Динамо”, а од
1951. до 2012. године носио
име по народном хероју Ивану
Курјачком, заузме место које
јој припада. Не треба заборавити да је овај спортски колектив

успешно је радио и увек се
сврставао међу најбоље шаховске колективе у Војводини, Србији и Југославији.
У години јубилеја, када клуб
из нашега града прославља 95.
рођендан, челним људима
ШК-а „Светозар Глигорић
Глига” припала је част, али и

обавеза да на достојан начин
обележе ретку годишњицу
клуба који је заштитни знак не
само Панчева већ и наше земље. Први пут у дугој историји града (1153–2015) наш клуб
ће се ове године такмичити у
елитном друштву – Првој лиги Србије. Такође, први пут су
омладинци, браћа Ратковић –

спортски радници су деценијама сваке године организовали
велике међународне велемајсторске турнире, шампионате
државе и многе шаховске приредбе познате широм света. За
све то време посебну сарадњу и
највећу помоћ нашем клубу
пружао је управо легендарни
Светозар Глигорић, један од
најбољих светских шахиста
свих времена.
– Пре свега желео бих да захвалим „Панчевцу”, јер је још

Милован и Милоје, постали
омладински шампиони Србије. За ову годину је планирано
и одржавање великог међународног велемајсторског
турнира посвећеног Светозару Глигорићу, који ће бити и
највећи турнир те врсте икада одржан у Србији. На њему
ће учествовати сви најбољи
шахисти и шахисткиње из
Војводине и Србије, али и
најпознатија имена из света
шаха. На Дан града, 8. новембра, требало би да буде отворен и легат који садржи укупно стваралаштво Светозара
Глигорића, стваралаштво од
епохалног значаја и непроцењиве вредности за светску,
културну и спортску баштину.
Легат је добијен од Глигорићевих наследника, као и због
његове жеље изражаване за
живота да то припадне нашем
граду и клубу. То свакако није случајно, већ је резултат
вишедеценијске изузетне сарадње спортских и шаховских радника Панчева и Светозара Глигорића. Наравно,
највише заслуга за то припада нашем суграђанину Миладину Митровићу, међународном организатору ФИДЕ
и алфи и омеги панчевачког
шаха.

тира од 1987. године. Друговали смо око 40 година и он је
најзаслужнији за то што смо у
Панчево доводили асове као
што су Карпов, Бронштајн, Гелер, Трингов, Соколов... Светозар Глигорић је био херој
свог доба, геније. Рођен је 2.
фебруара 1923. у Београду и
тек с тринаест година је научио да игра шах, а већ са 15 је
био мајстор ове игре. Тада је
остао сироче, обрео се у Црној
Гори, али је 1943. године приступио партизанском одреду,
а две године касније постао је
капетан прве класе. Мало ко
зна да је те 1945. године био
први шампион Бугарске у шаху, а 1947. је тријумфовао на
турниру у Варшави. Од тада је
кренула фантастична каријера... Глига је освојио 13 олимпијских медаља и небројено
трофеја на европским и светским шампионатима и најјачим турнирима на планети.
Глигорић је био композитор,
писац, новинар... Био је велики фудбалски таленат у генерацији Стјепана Бобека и Рајка Митића, чак и већи од њих

у то време, а био је и сјајан тенисер. До своје 78. године активно је рекреативно тренирао оба спорта. Е, такав један
„ванземаљац” је био пријатељ
Панчева и турнира које смо
ми организовали. То су биле
истинске приредбе, на којима

1953. године био екипни првак
Војводине, а у тридесетогодишњој историји Купа Србије и
Југославије чак девет пута је
био учесник финалних такмичења, на основу којих је проглашаван за најуспешнији шаховски клуб у нашој покрајини. Чланови клуба из нашега
града били су прослављени
шахисти Србије и Југославије:
Бора Ивков, Бора Костић, Петар Смедеревац, Душан Ивковић, Брадваревић, Марјанов,
Ранисављевић, сестре Марков
– Весна и Славица, браћа Костић – Владимир и Бранимир,
браћа Орлов – Коста и Павле,
браћа Андријевић – Милан и
Димитрије, а сада, поред свих
њих, и браћа Ратковић – Милован, Милоје и Петар и многи
други. Панчевачки шаховски и

једном показао да је прави чувар традиције нашега града и
дешавања у њему. Легендарног Глигу сам упознао давне
1959. године на Бледу, а наше
интензивно пријатељство да-

ауторитетом привуче најбоље
такмичаре, али и да се обрати
Панчевцима и свечано отвори
турнире. Немогуће је у неколико реченица испричати шта
је овај натчовек за живота постигао, али ми имамо ту част
и привилегију да цело, апсолутно цело његово стваралаштво буде у нашем граду. Када будемо отворили његов легат, то ће бити истински музеј
на коме ће нам позавидети цела планета. Панчево ће и по
њему бити познато. Сигурно.
Легат планирамо да отворимо
на Дан града, евентуално на

Глигин рођендан. Ја сам разговарао и с наследницима
Ивана Курјачког, који су се такође сложили да променимо
име клуба, јер би некако то
био и логичан наставак догађаја, када смо већ имали ту
част да добијемо комплетну
Глигорићеву заоставштину.
Биће ово година шаха у Панчеву, а ја сам посебно поносан, јер и сам прослављам леп
јубилеј – 55 година у игри на
магична 64 црно-бела поља –
рекао је Миладин Митровић,
човек по коме се панчевачки
шах препознаје.
Да све буде још лепше, свечаније и успешније, побринули су се актуелни играчи ШК-а
„Светозар Глигорић Глига” из
нашега града. Они су успели
да остваре највећи успех у

су наступали Јован Колунџија,
Трипо Симонути, Оливер Њего, али и сви најбољи панчевачки уметници. Глига је увек
био ту да подржи такмичење,
да поздрави госте, да својим
историји клуба и да се пласирају у српску елиту. Први турнир Прве лиге на програму је
20. августа у Крагујевцу. Поред наших суграђана, надметаће се још 11 екипа. Срећно,
шахисти панчевачки. Заслужили сте!

Страну припремио

Александар
Живковић
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ЗАНАТСТВО У ПАНЧЕВУ (1795–2015), ПРВИХ 220 ГОДИНА (4)

Пише: Зоран Ротар

СОБАРИЦА ПОДУЧАВА КАЛФЕ И ПИТОМЦЕ
Поред описане вандровке,
Магистрат је у исту сврху издавао и радне књижице. Оне
се уводе после укидања Еснафа 1860. Радна књижица је,
као и вандровка, књижица у
тврдом повезу, формата 11 x
18 центиметара. У њој се на
првој страни такође прво налази број, па наслов и после
следе лични подаци калфе, и
то: име и презиме, место и година рођења, општина, професија и брачно стање.
На крају се налазе место за
потпис калфе и празан простор за податке и печат издавача. Одмах је уочљиво да су
изостављени подаци који се
односе на лични опис калфе и
на верску припадност. Ове
описане књижице налазе се у
збирци Историјског архива у
Панчеву. Она садржи 666
књижица. Највећи број је издат у Панчеву панчевачким
калфама, али има и вандровки које су издате страним калфама. У тој збирци се налазе и
вандровке које су издате у
другим местима и у иностранству панчевачким калфама.
Вандровке издате у Панчеву
илуструју нам да је Панчево у
прошлости било град познатих
занатлија. У њима налазимо
имена чувених панчевачких
мајстора, чијим делима се и
данас дивимо. Православна
црквена општина Успенске цркве склопила је 17. маја 1833.

уговор с панчевачким златаром и кујунџијом сребрних
ствари Павлом Фридлом за израду улазних двери на олтару.
По том уговору је предвиђено
да са обе стране олтара буду
једнокрилне двери, а у средини двокрилне. Фридл се обавезао да врата изради у бакру, са
орнаментиком лишћа, и да их
на крају у ватри позлати. Да је
овај наш мајстор био цењен у
својој средини, видимо по
функцији коју је вршио у Другом еснафу. Павле Фридл је
1849. године био председник
Другог еснафа. Из вандровке
осамнаестогодишњег златарског и кујунџијског калфе Јакоба Јахнера из Панчева видимо потпис Павла Фридла,
председника. Као такав потврдио је да је именовани калфа
1846. године постао шегрт и
да је по пропису изучио занат
код панчевачког златара и кујунџије Константина Младеновића и 1849. године је проглашен за златарског калфу. Павле Фридл је следио традицију
овог краја и вештину свог заната пренео на свог сина Мартина, чија вандровка је сачувана
у Историјском архиву. Из ње
видимо да је изучио занат код
свог оца, да је 1852. године
проглашен за шегрта, а 1854.
за калфу. По повратку с вандровања положио је испит и
постао, с временом, уважени
панчевачки златарски мајстор.

А сад занимљивости из 19.
века. Удовица Марија Божић
је 18. децембра 1814. тужила
Магистрату берберског калфу
Георгија Крачуновића и магистратског чиновника Николу
Илијевића због увреде.

После саслушања странака и обављене расправе
Магистрат је казнио калфу
Георгија, који је иначе
склон банчењу, са 24 сата
затвора! Када је реч о чиновнику Николи, који је као

чиновник потребан Магистрату, он је кажњен са четири сата затвора, с тим да ту
казну одседи у недељу!
Значи: радни дан је предвиђен за рад, а недеља, као слободан дан, предвиђена је за слободне активности и... седење у
затвору! Аустријска царевина
је заиста на све мислила!
На тражење Генералне команде у Темишвару, 22. јуна
1796, да се царина на увезено
огревно дрво из Турске (Србије) толико повиси да би цена
том огреву била знатно скупља од цене огрева из Влашке
(Румуније), Магистрат је одговорио да се не слаже, јер би
то повишење царине изазвало
бес Турака, а овде тренутно
нема довољно војске.
Поред тога, и панчевачко
грађанство ће се бунити због
претераних цена!
Генерална команда је изашла у сусрет Магистрату. Шта
рећи. Неке ствари се нису промениле за ова два века. То с царином нам је познато. Познато
нам је и незадовољство грађана високим ценама, поготово
огревом (дрво, струја, гас).
Једини напредак је тај што
данас не морамо да се више
плашимо Турака и њиховог
беса! Иако...
Немачко-банатска регимента 16. децембра 1834. саопштава Магистрату да је 8. децембра увече, око 21 сат, из-

био сукоб између неких занатлијских калфи и питомаца
математиче школе око две неморалне жене. Тај сукоб се већ
више пута десио. Регимента је
покажњавала своје питомце,
па се моли Магистрат да предузме мере да те занатлијске
калфе не нападају кадете-питомце, да им не прете ножем и
да их не сачекују при повратку
кући. Уједно налаже директору математичке школе Преведену, о чијој служавки се ради,
да увече закључава капију како би се спречило често улажење и излажење код његове служавке. Преведен је наредног
дана отпустио служавку!
Шта рећи?! Бабе кажу: с
ким си, онакав си.
Можда се та служавка исто
бавила просветним радом,
као и њен газда директор,
подучавала пубертетске кадете и занатлијске калфе, у вези
с тим сексом, и уопште... је л’!
Тада у школи није постојало
сексуално васпитање.
И није било лоше да та „професорка сексологије” предаје
практичну наставу у кући директора школе; директор је могао да редовно контролише одвијање наставе!
Пошто је директор своју
професорку, пардон, служавку отпустио, морали су сироти кадети и калфе да се смуцају унаоколо и траже нов наставни кадар!

ПАНЧЕВАЧКИ ВРЕМЕПЛОВ (2)

Пише: Георгије Милошевић

Прича о госпођи Милици
Од 1942. до 1956. године у
Панчеву ради позориште настало од глумаца Народног позоришта Дунавске бановине
(1936–1941) и оних придошлих. Након низа трагичних
околности: протеривања глумаца из Новог Сада почетком
окупације (1941) од стране мађарских окупационих власти;
смедеревске трагедије (експлозије муниције у смедеревској
тврђави), када је погинуло 14
глумаца, међу којима и млада
Панчевка Стефанија Барбијери
и лутања по Србији (Београд,
Пожаревац...), позориште се
коначно скрасило у Панчеву.
Представе се дају прво у
дворни Вајфертове пиваре, а
потом у сали Светосавског дома. Глумице и глумци које је
публика обожавала становали
су у разним деловима вароши.
Сала је увек била препуна, а
уметници након завршетка
представе поздрављани френетичним аплаузом. А госпођа
Милица Илић, велики љуби-

тељ позоришта, редовно посећује позоришне представе.
Упознаје глумице које станују
у близини њене породичне куће (Доситејева улица). Њихова
имена су: Радмила Петровић
Пиштало, Илинка Душановић,
Маша Миљковић, Анка Мајценовић и Вера Милин, супруга глумца Владимира, благајника позоришта. С њима се госпођа Милица често виђа. Неке долазе код ње по кишницу
јер је имала базен. А све заједно – Вера, Анка, Маша, Илинка и Радмила окупљале су се
код госпође Милице на чајанкама. Како је у том ратном добу владала немаштина, уместо
праве, пиле су кафу „јечменицу”, која се производила у малој пржионици у предратној
Улици Капетана Арачића, али
и неке друге сурогате из оближњих трговачких радњи Драгомира Божјака, Шима Драгутина, Ђоке Милошева. На столу су се налазили и „ратни”
колачићи, прављени по рецеп-

тима из кувара које су присутне глумице и госпођа Милица
размењивале. Служен је, разуме се, и чај – од липе, зове...
Ратна су времена била. На
овим „чајанкама” водили су се
дуги разговори. Испричане су
многе животне приче. Из
предратног живота. Из ратног.
Смутног и крвавог. Али водили су се и разговори о прочитаним књигама из породичне
библиотеке госпође Милице,
која их је позајмљивала глумицама. Разговарало се и о вестима са забрањених радио-станица. У разговоре су се повремено укључивали мајор Велимир Илић и Миличина мајка Персида. Кћер Илинке Душановић – Бисерка, која је већ
играла неке мале улоге у позоришту, школска је другарица
Миличине кћерке Софије.
Јефта, Илинкин син, друг је
друге Миличине кћерке Олге.
И они посећују породицу
Илић. И Јефта и Бисерка постали су глумци. Маша Миљ-

ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ У ПУ „ДЕЧЈА РАДОСТ”

Стање у вртићима редовно
Предшколска установа „Дечја
радост” дочекује нову школску годину без много новина.
С обзиром на то да је ове године за адаптацију вртића издвојено врло мало новца из
буџета, већих улагања у објекте није било. Како смо сазнали од Љиљане Војнов, за последњих пет година промењена је столарија у готово свим
вртићима, осим у „Ласти” и
„Кекецу”. Према речима наше
саговорнице, сва 23 објекта би
требало окречити, али за то
тренутно нема новца. Међутим, у неким вртићима зидове
су, у сарадњи с васпитачима,
бојили родитељи.
– Имамо врло добру сарадњу с њима и они су заиста
вољни да помогну нашу установу. Поред тога што су кре-

чили поједине просторије, куповали су клима-уређаје, тепихе и друго – истакла је Љиљана Војнов.
Што се тиче програмских активности, ни ту неће бити великих промена. И даље су актуелне ликовна и музичка радионица, као и школа енглеског језика, а 1. новембра треба да почне
да ради и школица спорта.
У вртићима ће од септембра боравити 2.780 малишана,
формирано је 120 група, а на
листи чекања је њих сто тридесеторо. Објекти су пуни, а
најкритичнија ситуација је на
Миси, где је због ограничених
капацитета читава једна група
(старија јаслена) била на листи чекања.
– За децу рођену 2013. године није било слободно ни-

једно место у вртићу „Петар
Пан”. Тај проблем смо решили тако што смо децу преместили у друге објекте. Родитељима сигурно није згодно да
малишане с Мисе воде у центар, али тренутно је вртић
препун и неопходан је још један – објаснила је наша саговорница.
Она је додала да је од 17. до
21. августа у току други уписни рок. Током те седмице родитељи могу поднети документацију у управној згради
установе, Жарка Зрењанина
25. Пријаве се примају током
целе године, а уколико се неко од уписаних малишана испише или одустане од боравка
у вртићу, уписују се деца с листе чекања.
И. П.

ковић, која је заволела госпођу
Милицу, поклонила јој је своју
фотографију снимљену 1938.
у Петровграду. На њеној полеђини написала је посвету: „Лепој девојчици Мицики од Маше. Панчево, 10. фебруара
1943. године.” Она се чува у
породичном албуму Илићевих. И тако чајанка за чајанком до октобра 1944.
Тајно слушајући забрањене
радио-станице, грађани Панчева знали су да их ускоро
очекује слобода. И најзад дође
и тај дан. Шести октобар 1944.

Борбе за ослобођење Панчева
трају од 3. до 6. октобра. Борци Црвене армије и партизанских одреда под командом совјестког генерала Василија
Маргелова јуришају на утврђене положаје Немаца под наредбама команданта одбране
града Панчева пуковника
Хилдебранда. Губитака, погинулих, рањених и несталих бораца било је на обе стране
много. После трећег јуриша, у
зору 6. октобра, Немци су се
повукли, срушивши железнички и друмски мост на Та-

мишу. У Панчеву није више
било непријатеља. Панчево је
било слободно. Велики број
грађана дочекао је ослободиоце срдачно, с понудама, пићем
и дуваном. Истакнуте су југословенске заставе и понека црвена застава, сашивене још за
време окупације. Успоставља
се нова власт. Први командант
града је шумарски инжењер
Павле Марјановић, а градоначелник је Милош Јовановић,
професор.
Панчевачко позориште обнавља рад. Прва представа у
ослобођеном Панчеву је позоришни комад „На дну” Максима Горког, у режији Александра Верешчагина. И од тога дана до 1956. године приказује се представа за представом. Нижу се комади Горког, Шекспира, Катајева,
Сремца, Стерије, Нушића, Равасија, Ђурковића, Трифковића, Достојевског, Игоа, Мајера, Руварца... Велики је број
гостовања по банатским селима. У Панчеву наступају позоришни великани: Добрица
Милутиновић, Виктор Старчић, Фран Новаковић...

АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА ВОДЕ

Тамиш најчистији
На основу уговора о праћењу
квалитета површинских вода
на подручју нашега града, који је Завод за јавно здравље
Панчево склопио с Градском
управом, стручњаци из Завода
током лета редовно испитују
квалитет воде за купање. Према Уредби о класификацији
вода, све оне које не припадају првој, другој и трећој класи
могу бити ризичне по здравље
купача. Секретаријат за заштиту животне средине и Завод за јавно здравље, након
анализе резултата друге овогодишње кампање испитивања присуства опасних и загађујућих материја у води (узорковање обављено 18. августа),
упозоравају Панчевце да избе-

гавају купање на Белој Стени,
јер последња анализа квалитета воде (четврта класа –
лош еколошки статус) показује да у свим узорцима има недозвољених концентрација
штетних материја – повећан
број фекалних колиформних
бактерија. Стручњаци Завода
за јавно здравље су у узорцима
воде реке Поњавице у Омољици и Банатском Брестовцу измерили високе вредности водоникових јона, због чега се у
том делу овај водоток сврстава у пету класу (лош еколошки статус) и не може се користити за купање. Исти случај је и у Иванову.
Што се тиче квалитета воде
у качаревачком језеру, резул-

тати анализе испитиваних параметара (физичко-хемијска
својства) показују да то језеро
одговара трећој класи површинских вода и може се користити за купање и рекреацију.
Међутим, анализом је утврђено да, када је реч о микробиолошким својствима, вода језера у Качареву припада петој
класи, али у узорку није утврђено присуство патогених микроорганизама који би могли
имати негативан утицај на
здравље људи. Када је реч о
Тамишу, резултати анализе
показују да вода припада трећој класи, тако да грађани могу да се купају у Панчеву, Глогоњу и Јабуци.
З. Ст.
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АУТОМОБИЛ С ХИЉАДУ СИЈАЛИЦА

НАЈПОЗНАТИЈИ, А НАЈГОРИ

Развој модела
настављен у СФРЈ
Прављен од домаћих
компонената
Поред првог националног аутомобила на овим просторима
– „фиће”, један од симбола моторизације у бившој Југославији био је и „Фијатов” модел
1300, популарно назван „тристаћ”. Као и „фића”, и он је био
прављен у Крагујевцу, и то за
домаће купце, али је из Шумадије одлазио и на многа друга
тржишта. Када се појавио, због
оригиналног осветљења је добио надимак „аутомобил с хиљаду сијалица”.
Само за одабране купце
„Фијат” је развој „тристаћа” започео крајем педесетих година
прошлог века, када је радио на
обнављању своје понуде аутомобила, која се тада састојала из
прве генерације модела насталих после Другог светског рата.
Након тестирања 19 прототипова, који су прешли укупно 1,5
милиона километара, у априлу
1961. јавности су представљене
лимузине 1300 и 1500.
На Сајму технике у Београду одржаном крајем августа
1961. године југословенска
јавност је имала прилику да
се упозна с новитетом – моделом 1300, који је одмах почео

Модел трактора „задругар
Т-08” први је југословенски
трактор произведен у Индустрији мотора Раковица,
септембра 1949. године.
да се прави у „Црвеној застави”, према лиценци матичне
фабрике из Торина.
У почетку, због тадашње цене од 2.400.000 динара, куповали су га, пре свега, предузећа и државне организације,
али и имућнији појединци.
Повећање процента учешћа
домаћих делова, до готово
потпуног освајања производње, одвијало се релативно
споро, односно наредних десетак година, будући да је
приоритет имао претходни
лиценцни модел – „застава
750”, који је био намењен најширем кругу купаца.

Засебна трака за монтажу
ових модела у новој крагујевачкој фабрици аутомобила
покренута је средином шездесетих година. Стално усавршавање, уз дозволе Италијана, радили су домаћи стручњаци, користећи готово у потпуности компоненте које су се
производиле у СФРЈ. Тако је
на Салону аутомобила у Београду априла 1969. године
промовисана друга генерација, са знатним изменама
спољног изгледа (редизајнирана маска хладњака) и кабине, као и лукс-модел, с богатијом унутрашњом опремом.
Најпродаванији у Колумбији
За Салон 1970. уведене су
диск-кочнице на сва четири
точка, а понуда је проширена
верзијом с мотором од 1,5 литара. Од новембра исте године модел 1500 се нуди и у поменутој лукс- варијанти. Верзија „фамилијаре”, која је могла да се купи с јачим или
слабијим агрегатом, „изашла”
је на тржиште исте године.
Као једна од мера сталног
„подмлађивања” популарног
„тристаћа”, септембра 1973.
ручица команде мењача је с

волана пребачена на под. Коначно, 1976. је представљена
допунска верзија Е („елегант”), препознатљива по интегрисаним наслонима за главу на предњим седиштима и
нешто другачијој унутрашњој
опреми.
На основама тог модела је
током година настало више
специјализованих варијанти
за потребе служби хитне помоћи и полиције. Покушај
уградње Перкинсовог дизелмотора од 1,76 литара, учињен 1978. године, пропао је
због тога што релативно осетљив предњи трап није одолевао великом оптерећењу, односно тежини и перформансама.
Последњи од 201.160 направљених „тристаћа” сишао је с
траке децембра 1979. године.
Иако је он налазио своје место
на тржишту бивше СФРЈ, његова производња је обустављена да би се ослободио простор
за ново национално возило –
„заставу 102”, касније названу
„југо”. „Фијат 1300” је највећи
експортни успех постигао у
Колумбији, где је од 1967. до
1974. године продато скоро
7.000 примерака.

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

СЕРВИСИРАЊЕ ПУМПЕ КАО ПРЕВЕНЦИЈА
Пумпа високог притиска или
бош-пумпа је, поред дизни,
витални део система за напајање мотора дизел-горивом.
Постоје три врсте пумпи: линијска, ротациона и комонрејл пумпа, која се користи
код савремених дизел-мотора. Као и код инјектора, највећи узрок квара на пумпама је
лоше гориво. Могући симптоми су немогућност покретања
(стартовања) возила, цурење
горива на самој пумпи, као и
индикација грешке на инструмент табли, губитак снаге у
вожњи, појава црног дима…
Према речима сервисера из
„Ауторемонта Пивашевић”, као
што важи и за остале склопове
на аутомобилу, и пумпи високог притиска је потребно периодично одржавање и сервисирање, иако је њен радни век више стотина хиљада пређених
километара. Редовним одржавањем се побољшавају радни
параметри, који подједнако доприносе бољим перформансама, смањењу потрошње горива
и чистијим издувним гасовима.
Један од делова пумпе који су
подложни кваровима јесте регулатор притиска. У суштини,
регулатор је електромагнетни
вентил којим управља електроника (моторни рачунар), а за-

Страну припремио

Немања
Урошевић

датак му је да регулише улазни
притисак бош-пумпе.
У готово сто одсто случајева
неисправност вентила се огледа у томе што аутомобил не
може да регулише притисак у
систему, тј. притисак је већи
од прописаног, а аутомобил се
гаси, неконтролисано повећава брзину и много више дими
на ауспуху. Уколико возач на
време посети сервис, вентил се
може очистити, али се препоручује његова репарација или
замена новим, јер је поменуто
решење само привремено. Већина компонената пумпе високог притиска склона је хабању,
што и не треба да чуди јер радни притисак у систему износи
и до 1.300 бара. Због тога није
реткост да дихтунзи на спојевима склопа с временом попусте, што узрокује цурење горива на самој пумпи и губитак
притиска. Као и код осталих

склопова на аутомобилу, неисправност пумпе може довести
до квара других делова на систему, као што су дизне, чија
репарација је веома скупа.
„Ауторемонт Пивашевић”
напомиње да су све поправке

на оваквим системима за
убризгавање горива компликоване и захтевају посебне
алате и радионице, па саветује
да се избегавају сервисери који нису специјализовани за
овакве интервенције. Такође,
возачима се скреће пажња на
делове који постоје на тржишту. Наиме, јефтине копије се
израђују од материјала који
није у складу са спецификацијом, тако да није искључено да
и нови део направи проблем.
Дешавало се да, услед експлоатације, легура метала од
којег је пумпа направљена
почне да се круни, а опиљци
запушавају дизне. Тај проблем се уочава прегледом
филтера за гориво, у којем ће
се наћи опиљци метала, на
шта ће вам сервисер одмах
скренути пажњу.

ПОВОЉНА ТЕСТ-ВОЗИЛА

Можда најпознатији, али и
најгори британски аутомобил свих времена јесте модел „рилајнт робин”. Овај
троточкаш је „титулу” најпознатијег освојио захваљујући серији „Мућке”.
„Лексус” је био први произвођач који је учествовао

са серијским хибридним
аутомобилом (ер-икс 400
х) на трци „24 сата Нирбургринга”.
Регистарске ознаке савезне
државе Канзас су 1981. године проглашене за најлепше у САД.
Ротори нових турбопуњача
окрећу се брзином од
220.000 обртаја у минуту.
Поређења ради, турбина
„боинга 747” окрене се око
7.000 пута.

- - - - - ГАРАЖА - - - - -

КАД ЦЕНТРАЛНА БРАВА ЗАКАЖЕ

Централно
закључавање
функционише по идентичном принципу као и класично, али с малим додатком.
Брава што отвара сва врата
има мали електромотор који се може покренути даљинским управљачем и на
тај начин се возило откључава. Она се може и накнадно уградити, а данас је веома популарно уграђивање
таквог механизма и у гепек
возила, па тако добијате могућност да отворите гепек
простим притиском на дугме даљинског управљача.
Када говоримо о проблемима с централним закључавањем, постоје два најчешћа квара који се могу десити, и то на електромотору, као и на самој брави.
Кад се електромотор поквари, изгуби снагу или
ослаби, саветује се да га погледа неки електричар, или
да га замените новим, јер
они у принципу нису скупи.
Други квар који се веома
често дешава јесте да се у
самој брави нешто поквари.
Један од веома честих раз-

лога због којих брава не ради јесте скупљање прашине
у самом механизму. Тако
накупљена прашина с временом почиње да смета и да
отежава рад механизма браве. Тада је потребно демонтирати механизам за закључавање и очистити га. То
није компликовано, само
треба обратити пажњу на
демонтажу пластичних делова на вратима, уколико је
потребно њихово уклањање
како бисте приступили механизму браве. Ти делови су
крти, тако да постоји могућност да се оштете, а тада се
неће адекватно уклопити у
места на којима су стајали и
током вожње ће стварати
вибрације.
У већем броју случајева
ово ће решити ваш проблем
с централном бравом. Ако
се испостави да узрок неисправности није ништа од
наведеног, обратите се за
помоћ неком механичару
или лимару. Све у свему,
квар није компликован, а
поправка не представља велики издатак.

Покровитељ стране

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

9.500 евра

„Фијат линеа” (пакет опреме „актив”)

8.900 евра

„Фијат добло макси карго”

5.200 евра

013/333-355
www.auto-remont.co.rs
ШЛЕП-СЛУЖБА 00–24
065/987-27-24
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ОГЛАСИ

КУПУЈЕМ аутомбиле у
било ком стању, 90 - 500
евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21. (203274)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

МОТОР спринт принц
250, 1.400 км, 990 евра,
купљен нов, регистрован
до априла 2016. 063/73452-25. (202924)
ПРОДАЈЕМ бора фолксваген 1.9 ТДИ, 2002, регистрован годину дана,
власник, 3.500 евра.
063/354-221. 8203003)
МЕРЦЕДЕС караван 250
Д, 1998, клима, кука, алу
фелне,
1.500
евра.
063/774-76-40. (203022)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
јефтинији џип патриот,
2.0, 2008, власник, 8.800
евра.
063/281-891.
(202942)
ПРОДАЈЕМ фијат стило
караван, 1.9 ЈТД, 85 кв,
2004. годиште, може замена уз моју доплату.
063/387-826, 062/171-3970. (202993)
ПРОДАЈЕМ голф 2, 1.3
CL1986. годиште, добро
очуван. Тел. 258-00-67.
(202995)

ПЕЖО 206, 1.9 Д, петоро
врата, клима, регистрован, 1.450 евра. 064/30040-01. (203320)

ЈУГО корал ин, 1.1, 2007,
атестиран плин, металик
црвен.
064/142-55-93.
(203068)

ПРОДАЈЕМ ладу 110,
производње 2000, регистрован до 2016. Тел.
061/721-11-92. (203321)

ВЕКТРА 2.0, 1990. добро
стање, регистрован, атест
2018, 500 евра. 064/14350-23,
013/626-285.
(203077)

АУТО-КЛИМЕ за све типове возила, сервисирамо
и пунимо гасом, дигиталном машином, пуњење са
заменом уља и УВ бојом,
2.500 динара. „Фриготехник”, 361-361, 064/12268-05. (203240)
ОПЕЛ зафира 1.6 2002,
атестиран метан, седам
седишта. 064/071-15-42.
(203258)
ПИЈАЂО Х 9, скутер 2004.
годиште, 125 кубика, најлепши,
регистрован.
064/801-94-89. (202358)
ПЕЖО 206, кабрио 1.6
ХДИ, 2006. металик црн,
клима, тек регистрован,
фул опрема. 064/085-5238. (203258)

СТИЛО 1.9, дизел, 2002,
петоро врата, све од опреме, регистрован. 064/13036-02. (203060)

КУПУЈЕМ круњач прекрупач оџаци, црвени.
Тел.
013/312-915,
065/561-01-03. (203309)

КОРСА 1.0, 2003, троје
врата, фабричко стање,
91.000 км, на име.
064/130-36-02. (203060)

ПРОДАЈЕМ опел корсу
1.2, годиште 1997, први
власник.
063/224-613.
(203293)
ПРОДАЈЕМ опел омегу
2.0, 1998. годиште. Тел.
063/365-931. (203308)

ГАРАЖЕ

АСТРА Ф 1.7 дизел, 1992,
у екстра стању. 064/13036-02. (203060)

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

КАДЕТ суза 1989, петоро
врата, атестиран плин, регистрован. 064/130-36-02.
(203060)

ТРАЖИМ гаражу са струјом, на Тесли или Стрелишту.
060/622-28-52.
(203014)
ГАРАЖУ издајем, Тесла,
зидана, дупла, 25 м2, струја,
грејање
гратис.
061/721-15-84. (203180)
ПРОДАЈЕМ гаражу, Котеж 2, 062/165-51-49.
(203353)

АУДИ А 4, 2.0, лимузина,
2002, атестиран плин, регистрован, 4.350 евра.
063/811-13-65. (203355)

БМВ 318, 2001, голф 4,
2002, 14 корса, 1.2, 2002,
на име купца, увоз из Немачке.
064/348-90-95.
(203408)

МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ једноредни
берач шемпетер еко
3.500.
064/488-31-08.
(203036)

ФОРД фијеста 2007, 1.3
бензинац, увоз Немачка,
као нов. 065/833-91-62.
(203395)

АУТО марке киа 2004. годиште, регистрован до јула 2016, 2.500 евра.
062/161-25-00. (203377)

КУПУЈЕМ све врсте возила, до 3.000 евра, исплата
одмах.
064/300-40-01.
(203042)

РЕНО 5 кампус, 1989. годиште, плин уграђен, мотор одличан, 350 евра.
064/300-40-01. (203042)

НОВЕ четири ауто-гуме,
kumno ecsta, 225/45, R 17.
063/770-03-20. (203387)

ШКОДА фабија 1.4 ТДИ,
2008. годиште, нови модел, 4.100 евра. 064/29349-35. (203355)
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ДАЕВУ такума, 2003. годиште, 1.6 б, петоро врата,
клима,
метан.
061/254-73-76. (203258)
ПРОДАЈЕМ пасат дизел
1987. годиште, нерегистрован,
повољно.
061/131-79-04. (203259)
ТОМОС аутоматик, 1989.
годиште, одличан, без
улагања,
регистрован,
260 евра. 064/171-22-13.
(203192)
ПРОДАЈЕМ мазду 626,
1989. годиште, у добром
стању, бензин, плин, нерегистрован.
Тел.
064/178-42-42. (203168)

ГУМЕ, половне, 175 x 65 x
14 (6) и 175 x 70 x 14 (2).
064/247-97-83

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

ВОЗИЛА

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

ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила и осталих сировина. 066/409991,
063/782-82-69.
(201440)
КУПУЈЕМ све врсте возила,
стање
небитно.
069/203-00-44.

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
16 мм и све врте видео касета квалитетно преснимавам на ДВД. 343-563,
063/288-278. (202963)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ЕЛЕВАТОР 6 м и дрљача
мало коришћени. Тел
064/074-55-15. (СМС)
ОГРЕВНО дрво, багрем,
буква, храст, могућност
замене за кукуруз и сено.
064/356-03-93.

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
комбиновани фрижидер
са гаранцијом, купујем
неисправне. 013/366-006,
063/248-734. (203237)
ПРОДАЈЕМ гробно место,
урађен бетонски оквир,
на Старом православном
гробљу, измирени трошкови гробнице. 064/90190-41. (203138)
НОВ шпорет алфа 9, вешмашина, замрзивач, фрижидер, електрични шпорет равна плоча, трпезаријски сто, ормани, регал,
разни лежајеви. Тел. 342689,
063/861-82-66.
(203198)

ПРОДАЈЕМ кратку бунду
од беле поларне лисице,
величина 42-44, 12.000
динара. 064/124-68-63.
(203175)

ШАПУРИНЕ продајем и
прасиће. 064/172-44-10,
372-768. (202385)
ПРОДАЈЕМ
преостало
огревно дрво. 061/251-0750. (321)

ПРОДАЈЕМ пенту 7, имуадрија камп-приколицу.
064/544-85-76. (203239)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монтирање, гаранција, 110 евра.
062/974-14-04. (202989)
ПРОДАЈЕМ полован бибер
цреп.
333-311.
(202931)
ПЛИНСКИ решо, боца,
шпорет, кревети, душеци,
сто, телевизор, грејалице.
065/353-07-57. (202952)
ТОПЛОТНЕ
пумпе
(70–300 м2), најекономичнији вид грејања, гаранција, одржавање. 062/11826-81. (202977)

ПРОДАЈЕМ козе, јариће,
козје млеко, сир, сурутку.
065/348-22-00. (203305)
ФРИЖИДЕРИ, замрзивачи, веш-машине, судо-машине, шпорети из Немачке, гаранција. 062/824-2321. (203304)
ПРАСИЋИ на продају,
услужно клање, Новосељански
пут,
Мића,
064/303-28-68. (203311)

ПРОДАЈЕМ кревете на
спрат, 90 х 200, са душецима, коришћена три месеца, цена 22.000. Тел.
066/200-514. (203158)
ДВЕ пластичне каце за
џибру, по 750 литара, некоришћене, повољно. Тел.
063/332-825. (203028)
РЕГАЛ, дрво, 4 метра дужине, трпезарија, комода
2,20, витрина 1 м дужине
дрво.
064/616-47-67.
(203052)

ПРОДАЈЕМ вертикални
обод замрзивач од 260 литара. Бранислав, 064/88841-72. (203174)

ПРОДАЈЕМ шпорет за
етажно грејање, текно
магнум, „Милан Благојевић”.
062/667-262.
(203185)

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

ШЉИВА, крушка за ракију,
продајем.
Тел.
063/898-53-08. (203301)

НОВ КРЕВЕТ, 100 х 2.000
и ТА пећ 3 кв. 064/410-0585. (203281)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, кухиња 10.000 динара.
371-568, 063/773-45-97.
(203101)

ПРАСИЋИ на продају,
могућност услужног клања. Панчево. 065/410-9734. (203311)
ЗАТВАРАЊЕ
second
hand-а распродаја гардероба 30–50 динара, на велико.
062/849-00-89.
(203313)
ПРОДАЈЕМ месарске витрине, 6 метара, исправне. Тел. 064/668-87-38.
(203355)
АЛУМИНИЈУМСКА ограда и гелендери, више модела и боја, могућност
превоза. 063/801-84-76,
065/801-84-76. (203238)

ПРОДАЈЕМ самсунг галакси таб 3, 10.1, цена 250
евра. 063/287-958, Едита.
(203044)

АЛУ и ПВЦ столарија, комарници, ролетне, окапнице, могућност превоза.
063/801-84-76, 065/80184-76. (203238)

ПРОДАЈЕМ целокупно
центрлано грејање, старо
три године за 150 м2, повољно. 062/156-24-35, после 18 сати. (203047)

ПРОДАЈЕМ прозоре и
врата разних димензија.
Тел.
064/169-72-17,
013/372-241. (203315)

ПРАСИЋИ 220 динара, јарићи 250. Тел. 063/18522-74. (203288)

ПРОДАЈЕМ лежај једносед, стар једну годину.
Тел.
013/235-24-44.
(203209)

ПРАСАД, месната, одличног квалитета, клање гратис.
060/444-55-01.
(203297)

НАМЕШТАЈ стар три године, добро очуван, дечја
спаваћа и дневна, кухињске елементе, шпорет, судо-машина. 064/943-8903. (203211)

ПРОДАЈЕМ половну бахманову циглу, салонит
плоче, бибер цреп и грађу. Тел. 064/648-24-61.
(4623)

ПРОДАЈЕМ делове кухиње, пуно дрво и кухињски
регал.
064/169-72-17,
013/372-241. (203335)
ПРОДАЈЕМ крека весо,
машину за веш, стари
фрижидер. 064/255-5652. (203349)
ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, веш-машину,
шпорет електрични. Мића, 013/346-790, 064/12973-60. (203154)

ПРОДАЈЕМ половне добре индустријске машине
у раду, ендлерица 150
евра, ибердек римолди
300 евра. 063/887-43-01.
(203062)
ПРОДАЈЕМ веш-машину
горење.
063/617-421.
(103067)
ПРОДАЈЕМ два ђачка
стола, машину за судове,
двосед, тоалетни сточић.
Тел.
064/455-69-50.
(203070)
ПРОДАЈЕМ дебелу крмачу за клање, 130 динара
по
килограму.
Тел.
064/940-83-09, 013/631783. (203069)
ПРОДАЈЕМ две фотеље
на развлачење, трпезаријске клупе и сто. 062/769070, 367-087. (203074)
ПРОДАЈЕМ гаражна клизна врата 6 м х 2,40 и 10
букових
степеника.
064/213-97-37. (203085)
ПРОДАЈЕМ козе с јарићима, може и замена.
064/121-43-65. (203088)
ПРОДАЈЕМ норвешки радијатор 2 кв, и ТА пећ 6
кв.
060/362-65-80.
(2030939
ПРОДАЈЕМ пуромат за
прање возила. 062/655244. (203075)
ПРОДАЈЕМ камион мерцедес, две ТА пећи, камин, амбалажу. Тел.
013/345-054. (203095)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ: троседе, каучеве, угаону гарнитуру,
регале, мост + ормане,
орман трокрилни, орман
двокрилни, гарнитуре,
мојца фотеље, витрине,
комоде, сто + четири столице, сто + шест столица,
спаваћу собу комплет,
комплет кухињу, комбиновани фрижидер, фрижидер, замрзивач, дечја
колица, телевизоре, двоседе, ел. шпорет, ТА пећи,
машину за веш, суђе, тепихе, разно. 063/107-7866. (ф)

ЦО 2 апарат с боцом и калемом жице, 140 ампера,
камин франклин, нов.
063/770-03-20. (203380)

ПАНЧЕВО, Козарачка,
нова приземна кућа, комплетно завршена, 138 м2,
лепо ограђено двориште,
одмах усељива, укњижена, 1/1, квалитетно, изолована, три паркинг места.
063/637-673.
(203033)

КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац, сатове,
пенкала. Тел. 013/313458,
063/199-60-36,
064/481-14-77. (202788)
КУПУЈЕМ старе веш-машине, шпорете, фрижидере, замрзиваче, бојлере,
разно. 061/287-48-87, старо гвожђе. (203133)
КУПУЈЕМ старе веш-машине, шпорете, бојлере,
старо гвожђе, фрижидере,
замрзиваче.
Златко,
064/227-68-03, 061/62706-54. (103123)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПРОДАЈЕМ стеону јуницу, тањирачу 32 диска, лугове 756 и 757. Тел.
064/229-07-77. (203399)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кућу на старој Миси. Тел. 063/472433,
063/440-447.
(201885)
КАЧАРЕВО, спратна нова
усељива, недовршена, 5
ари
плаца,
договор.
063/218-860. (201308)

ДОЊИ град, 90 м2, 4,5
ара, колски улаз, 25.000.
063/836-23-83. (203056)
ПРОДАЈЕМ три фртаља
првокласне земље, 44 ара,
близу асфалта, повољно.
061/288-52-67. (202833)

ПРОДАЈЕМ кућу, салаш,
викендица, у Дебељачи, са
земљом, 31 ар. 063/76211-78. (201664)
2

КАЧАРЕВО, кућа, 150 м ,
спрат, 3,5 ари, може замена за стан у Панчеву,
26.500 евра. 064/271-7467. (202086)
КУЋА с два стана, плац
може замена мањи стан,
договор. 064/066-78-43.
(202101)
КУПУЈЕМ гвожђе, акукмулаторе, веш-машине,
замрзиваче, бакар, алуминијум, телевизоре, долазим. 064/484-13-76.
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
бакар, алуминијум, замрзиваче, веш-машине, телевизоре,
долазим.
061/322-04-94. (203323)

ПРОДАЈЕМ воћњак 14,37
ари у Пелистерској улици
у Панчеву. 064/419-87-44.
(202960)

ВОЈЛОВИЦА, 55 м2, 17
ари, хитно, 15.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(203051)

ХИТНО продајем кућу у
Панчеву, повољно, могућ
договор. 064/902-28-80.
(202984)

СТАРЧЕВО, 55 м, 5 ари,
24.000. „Гоца”, 063/89977-00. (203051)

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

ВИКЕНДИЦА, 17 ари, кућа, струја, све ограђено,
све под воћем, на продају.
064/139-83-92, Жељко.
(203017)

ПРОДАЈЕМ њиву у селу,
44 ара, Војловица, дозвољена градња. 064/256-3540. (203057)
ПРОДАЈЕМ кућу, центар,
82 м2, 5 ари, без посредника. Тел. 063/759-97-07.
(203072)
ПЛАЦ 11 ари, Девојачки
бунар,
неограђен.
063/865-66-21. (203082)
ПРОДАЈЕМ кућу и остале
ствари, или мењам за
стан.
062/655-244.
(203075)

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

КУЋА, Миса, ново, плац,
договор.
„UnaDalli”,
064/255-87-50. (203086)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
85 ари, 400 стамбено-пословни, 85.000. „Јанковић”, 348-025. (203276)

ПРОДАЈЕМ плац 14 ари,
Баваништански
пут.
060/344-73-93. (203109)
КУЋА 60 м2, струја, вода,
20 ари под кућом, 20 ари
њива, све у комаду.
064/139-83-92, Жељко.
(203017)

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

ПРОДАЈЕМО спратну кућу, Котеж 2, Краљевачка,
Панчево. Тел. 063/537003. (203117)
ПРОДАЈЕМ плац 5 ари, с
објектом од 60 м2, легализовано. Баваништански
пут.
065/278-77-18.
(203126)
ПЛАЦ 6,57 ари, кућа 55
м2, укњижено, 1/1. Тел.
063/275-510. (203172)

КУЋА, центар, 100 м2, 3
ара, сређена, код угла Карађорђеве и Моше Пијаде, 55.000 евра. 061/67810-10. (202326)

ПРОДАЈЕМ ланац земље,
на граници црепајачког и
јабучког атара. 060/35103-56. (203179)
ПРОДАЈЕМ 33 ара на старом црепајском путу, 7,5
ари на јабучком путу.
063/122-07-49. (203181)
БАШТА 24 ара, викендица,
шупа, бунар, грађевинска
зона, нова Миса, иза пруге.
064/178-39-55. (202987)

МРАМОРАК, кућа, продајем, 15 ари, воћњак, извор
лековите
воде.
064/311-41-94. (203024)

ПРОДАЈЕМ дворишну кућу у центру Панчева.
062/658-091, од 18 до 20
сати. (202992)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
114 ари, 33 ширина, до
пута,
грађевински.
061/321-92-28. (102056)

ПРОДАЈЕМ плац на Миси,
Шарпланинска.
063/862-10-74. (202546)
ПРОДАЈЕМ две куће у
Старчеву. 064/147-31-75.
ВИКЕНДИЦУ, Девојачки
бунар, 80 м2, 7 ари, струја,
вода, заграђен. 063/84116-27. (202948)

ЛЕПА квалитетна кућа,
Јабучки пут 27, канализација, укњижена. 345-534,
064/246-05-71. (203161)
МЕЊАМ нову сређену кућу, 120 м2, плац 16 ари, у
Дебељачи, за стан у Панчеву.
Тел.
665-041.
(203167)
ПРОДАЈЕМ кућу у центру
града, вреди погледати.
063/756-06-04. (203241)

НОВОСЕЉАНСКИ пут, 70
м, 22 ара, замена стан.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(203051)

ПРОДАЈЕМ нову кућу у
Старчеву, близу центра,
16,5 ари плац. 060/02814-80. (202589)

ПРОДАЈЕМ кућу, салаш,
викендица, у Дебељачи, са
земљом, 31 ар. 063/76211-78. (201664)

ПРОДАЈЕМ кућу на старој Миси, 200 м2, ЦГ.
064/196-08-41. (203159)

ДЕБЕЉАЧА, 180 м2, 7,5
ари, продајем/мењам за
панчевачки
стан.
064/928-89-68. (203326)

ПЛАЦ на новој Миси, на
продају, повољно. 377982. (203005)

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

БАВАНИШТЕ,
центар,
139 м2, 6,72 ара, плин,
18.000. „Мустанг”.

ВИКЕНДИЦА на 34 ара,
иза РНП, пола ограђено,
шупа и пумпа. 063/75189-17. (203217)

ЈАБУЧКИ пут, кућа 86 м2,
плац 4 ара, власник, договор.
065/258-87-77.
(203000)

КУПУЈЕМ очуван намештај, комодице, витрине,
огледала, остало покућство.
062/974-14-04.
(202989)

ЛЕГАЛИЗОВАНА кућа,14
ари грађевинског плаца,
урађена конверзија, шири
центар. 064/665-89-64,
064/549-08-78. (203156)

ДЕБЕЉАЧА, новија трособна, паркети, грејање,
120 м2, 22.000. „Мустанг”.
062/226-901. (203215)

КУЋА на продају у Шушари, 200 м2, са економским
двориштем и пратећим
објектима и са два ланца
пољопривредног земљишта.
063/829-33-09,
062/871-89-55. (202472)
ПРОДАЈЕМ плац на Миси,
Шарпланинска.
063/862-10-74. (202546)

ХИТНО, Мраморак, добра, 191 м2, 16 ари,
16.000. „Мустанг”. 331341,
062/226-901.
(203215)

062/226-901. (203215)

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

КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
бакар, месинг, старе славине, акумулаторе, старе
веш-машине, фрижидере,
замрзиваче, старе каблове
и остали метални отпад.
060/521-93-40. (202978)

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

ЦЕНТАР, шири, 140 м2,
две јединице, 5 ари,
55.000. „Гоца”, 063/89977-00. (203051)

КУЋУ у Скадарској продајем/мењам за стан на
Стрелишту. 063/700-9198. (202769)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, разгледнице, књиге, ситне антиквитете. 013/233-35-01,
064/265-82-98. (203380)

ПРОДАЈЕМ комфорну
кућу,
Книћанинова,
спратна, 185 м2, мали
плац. 341-217. (202950)

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

КУПОПРОДАЈА

КУПУЈЕМ старо, ново
перје, замена лио јастуци.
062/974-14-04. (202989)
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КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе, веш-машине, замрзиваче, бакар, алуминијум, телевизоре, остало.
061/206-26-24.
(203323)

КУПУЈЕМ
неисправне
веш-машине, шпорете,
бојлере, фрижидере, радијаторе, пећи, гвожђе.
061/630-83-79, 064/15844-02. (203100)

ПРОДАЈЕМ
козе.
063/311-281. (203363)

ОГЛАСИ

КУЋА, преко пута Народне баште, близу Болнице,
комплетно сређена, 93 м2,
веома повољно, хитно.
062/871-40-55. (203199)
ПАНЧЕВО, центар, кућа
на 3 ара плца, продајем/мењам. 063/768-9643. (203204)
КУЋА, Војловица, 100 м2,
плац 13 ари, сређена,
укњижена, 35.000 евра.
063/801-56-63. (203205)
МОНТАЖНА кућа код
старе „Утве”, 70 м2, сређена, мањи плац, 30.000.
„Олимп”,
351-061,
064/234-36-01. (203210)

ПОВОЉНО, кућа на продају, 7 ари, 100 м2, Топола.
064/426-19-77.
(203266)
ПРОДАЈЕМ кућу, Максима Горког, 200 м2, 3,8 ари.
063/301-360. (203230)
ТУРСКА глава, за реконструкцију, 45.000, Војловица, сређена, договор.
„Лајф”, 317-634, 061/66291-48. (203169)
МИСА, одлична, 75.000,
Тесла, две стамбене јединице, 90.000. „Лајф”, 317634,
061/662-91-48.
(203169)

ПРОДАЈЕМ плац, Пелистерска улица, 5,3 ара,
струја, вода, асвалт, могућа замена за аутомобил.
Тел.
064/531-20-53.
(203252)

КОВАЧИЦА, нова кућа
220 м2, 4 ара, 55.000. „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (203245)

НОВА Миса, кућа 6 х 10,
три етаже, укњижено, добра локација. 063/879-5140. (203266)

Четвртак, 20 август 2015.

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ЦЕНТАР, кућа новија,
врт, гаража, локал, 1/1,
власник. 062/830-10-73.
(203267)
ПРОДАЈЕМ кућу код Зелене пијаце, може и замена.
063/867-03-33.
(2032679
ГОРЊА црква, кућа за рушење, 5 ари, 50.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(203279)
БАВАНИШТЕ, добра кућа, 153 м2, 13 ари, 17.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(203279)

КАРАЂОРЂЕВА, самостална 130 м2, 4,5 ара,
продаја/замена, повољно
за инвеститора. 064/37680-83. (203278)
2

ОГЛАСИ

ТЕСЛА, кућа, 170 м2, 1,5
ар, 105.000, кућа 87 + 87,
4,3 ара, за реновирање,
50.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(203245)

СПРАТНА кућа 170 м +
100 м2 поткровља, 4,5 ари
плаца, код Болнице, с два
дворишна стана, или без,
помоћни објекти, башта.
064/410-05-85. (203281)

ЦРЕПАЈА, 118 м , 16 ари,
може замена за стан,
45.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(203245)

САМОШ, кућа, 100 м2, 17
ари, с вртом ретко виђеним, 23.000. „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (203245)

МАРГИТА, Книћанинова
33, кућа 120 м2, 5 ари,
45.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(203245)

2

2

САМОШ, кућа, 80 м , 16
ари, 9.000, кућа 75 м2, 3
ара, 3.500. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(203245)

КОТЕЖ 1, кућа 120 м2,
плац 3,41 ар, новија,
70.000. „Кварт”, 064/12562-67, 346-392. (4623)
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КУЋА, Старчево, пола
вертикала 87 м2. 3,5 ари
плаца.
063/889-82-11.
(203356)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ДВОРИШНА кућа 96 м2, 2
ара, баште, помоћни
објекти, 28.000 евра.
064/511-60-96. (203357)

ДВОСОБАН стан 50 м2,
ЦГ, клима. Цена 100 евра,
Максима Горког 67.
066/351-711. (СМС)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици. Тел. 063/311-281.
(203363)

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

ПРОДАЈЕМ кућу у центру, две стамбене јединице, нова градња. 063/77616-77. (203376)
КУЋА, Банатско Ново Село, с две стамбене јединице, помоћним објектима,
баштом, 30.000 евра.
062/161-25-00. (203377)
ПРОДАЈЕМ кућу спратну,
Тесла, ЕГ, четворособна,
паркети, гаража, подрум.
062/164-93-21. (203404)
ХИТНО продајем њиву
треће класе у Војловачком риту, 28,5 ари.
064/988-99-10, 013/346845. (203403)
ПРОДАЈЕМ 37 ари винограда с викендицом у старим виноградима код
Црепаје. 064/523-28-32.
(203827)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу, три улаза, 300 м2, доплата.
061/381-00-88.
(203331)
ПРОДАЈЕМ
БАШТУПЛАЦ, на Новосељанском
путу. Тел. 064/169-72-17,
013/372-241. (203335)
КУЋА у Војловици на продају, 17 ари плаца, хитно.
060/431-46-65. (203345)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу у Баваништу, на 28
ари,
све
укњижено.
062/322-298. (203345)
НОВА Миса, плац 7 ари.
064/169-02-56. (203350)
КУЋА на продају, Иланџа,
6.000 евра. 064/169-0256. (203350)

ТРОСОБАН стан, Котеж
1, продајем/мењам за мањи стан, кућу. 063/77115-68. (202587)
ГАРСОЊЕРА, 24 + 2, тераса, ЦГ, осми спрат, власник,
функционалан,
21.000, договор. 062/84916-52. (202856)
НОВ СТАН, 65 м2, и гаража, Таковска. 063/342220,
063/701-19-77.
(202640)

У САМАЧКОМ продајем
гарсоњеру + код болнице
гарсоњеру,
помоћне
објекте. 065/353-07-57.
(201552)
ПРОДАЈЕМ једнособан,
Стрелиште, 32 м2, комплетно намештен, без посредника. 064/905-51-70.
(201665)
ТЕСЛА, 45 + 35, укњижен,
1,5, II/IX, без лифта, ТА,
сређен, продајем за купце,
без
провизије.
064/617-53-66 (201979)
СТРЕЛИШТЕ, стан 43 м2,
ВП, ЦГ, тераса + подрум.
064/066-78-43. (202101)
СТРОГИ центар, 60 + 6 м2,
двострано орјентисан, без
посредника. 064/337-2011.

ПРОДАЈЕМ једноипособан стан на Стрелишту, 39
м2, ВП, ЦГ, 20.500 евра.
063/774-27-26. (202449)
ЦЕНТАР, двоипособан, 60
м2, сређен, тих, две терасе,
повољно.
Тел.
066/409-989.
ДВОИПОСОБАН стан мале квадратуре, ненамештен, ЦГ, клима, издајем.
063/738-40-63.
ПРОДАЈЕМ стан 69,22 м2,
Стрелиште, отплата на рате, власник. 065/251-1262. (202958)
СОДАРА, стан 40 м2, намештен, клима, ЦГ, телефон.
Тел.
343-573.
(202965)
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ЦЕНТАР, трособан, 73 м2,
III, нов са гаражом,
43.000.
„UnaDalli”,
064/255-87-50, рег. бр.
188.

СТАНОВИ
ПОНУДА

МЕЊАМ стан, Тесла, 52
м2, власништво, за локал,
шири центар, власништво, уз доплату власнику
стана.
061/132-11-18.
(202979)
ПРОДАЈЕМ стан и пословни простор, Моше
Пијаде 99, издајем, пословни простор, с мокрим
чвором, Моше Пијаде 99.
Тел.
063/749-58-33.
(202974)
ПРОДАЈЕМ Котеж 2 стан,
64 м2, II спрат, ЦГ, 40.000,
без посредника. 063/85777-21. (203803)
2

ПРОДАЈЕМ стан 30 м ,
опремљен, у Београду,
Дорћол.
Власник.
013/342-639. (203004)

ЦЕНТАР, мањи двособан,
ЕТ, договор. „UnaDalli”,
064/255-87-50, рег. бр.
188.
ПРОДАЈЕМ једнособан
стан у Панчеву, приземље, насеље Стрелиште.
Власник. 064/281-77-61.
(203102)
2

ЈЕДНОСОБАН стан, 41 м ,
I спрат, ТА, без терасе,
власник. 060/317-26-90.
(203121)

ТЕСЛА, 68 м , две терасе,
подрум, 33.000 евра.
064/158-94-28. (203019)

СТРЕЛИШТЕ, центар, 80
м2, трособан, хитно,
35.500. „Гоца”, 063/89977-00. (203051)

СТРЕЛИШТЕ, центар, нов
стан од 86 м2. Тел.
064/267-71-74. (203075)

КОТЕЖ 2, 50 м2, једноипособан, 25.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (203051)
КОТЕЖ 2, 38 м2, нов једноипособан, 650 евра.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(203051)
КОТЕЖ 1, 60 м2, двособан,
I, ЦГ, 35.000, 60 м2, двоипособан, 31.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (203051)

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

БЕОГРАД, Крњача код
„Метроа”, једноипособан,
37 м2, I, ЕГ, 34.000. „Tесла
некретнине”, 064/668-8915. (203245)

МАРГИТА, 85 м2, трособан комфоран, гаража,
ЕГ, I, 60.000. „Tесла некретнине”, 064/668-8915. (203245)

TЕСЛА, 40 м2, једноипособан,
24.500.
„Гоца”,
063/899-77-00. (203051)

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

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
66 м2, тераса, ЦГ, III,
36.000; двособан, 59 м2,
тераса, ЦГ, II, 33.000.
„Tесла
некретнине”,
064/668-89-15. (203245)

ЈЕДНОСОБАН стан, први
спрат, зграда близу центра, легализован. Тел.
681-235, 063/890-90-60.
(203132)

ХИТНО продајем двособан нов стан у центру
Панчева. 063/263-025.
(203015)

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

КОТЕЖ, 85 м2, троиопсобан, V, ЦГ, лифт, сређен,
продаја/замена. 064/37680-83. (203778)

ТЕСЛА, двособан, 50 м2,
TA, I, 29.000, једнособан са
стварима, ТА, II, 26.000.
„Tесла
некретнине”,
064/668-89-15. (203245)

ЦЕНТАР, 90 м2, трособан,
IV,
45.000.
„Гоца”,
063/899-77-00. (203051)

СОДАРА, 46 м2, мањи двособан, 23.500. „Гоца”,
063/899-77-00. (203051)
СТРЕЛИШТЕ, 53 м2, двособан, I, TA, 24.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(203051)
2

ДВОРИШНИ, 44 м , центар, без улагања, 12.500.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(203051)

2

ЦЕНТАР, двособан, 57 м ,
ЦГ, X спрат, трособни, 65
м2, ЦГ, XII спрат. „Tесла
некретнине”, 064/668-8915. (203245)
ТЕСЛА, двособан, 51 + 6
м2, ВПР, ЦГ, са термоглавама, одмах усељив.
„Tесла
некретнине”,
064/668-89-15. (203245)

СТАН с малим двориштем, Маргита, Колонија,
сређен, 45 м2, 16.000.
„Tесла
некретнине”,
064/668-89-15. (203245)
ТЕСЛА, трособан, ЦГ, IV,
две терасе, 36.000. „Tесла
некретнине”, 064/668-8915. (203245)
КОТЕЖ 1, ВПР, 57, ЦГ,
велика тераса, укњижен,
продајем/мењам.
064/266-25-80. (203271)
СТАН
на
продају.
064/130-27-34. (203251)
2

НА ПРОДАЈУ стан 50 м ,
центар. 060/332-60-02.
(203256)

СТАН, 80 м2, С. Шупљикца 127, контакт, 064/61408-08. (203036)

МАРГИТА, нов двоипособан, ВПР, I, 55 м2, ЕГ гас,
39.000.
„Премиер”,
063/800-44-30. (203233)

СОДАРА, двособан, 57 м2,
двоипособан, 64 м2, сређен. „UnaDalli”, 064/25587-50, рег. бр. 188.

НА ПРОДАЈУ трособан
стан на Содари, први
спрат, 74 м2. Тел. 064/61647-67. (203052)

НОВА МИСА, трособан, I,
72 м2, ЦГ, усељив, 36.500.
„Премиер”, 063/800-4430. (203233)

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

ХИТНО, Содара, 46 м2,
ЦГ,
шести,
усељив.
063/836-23-83. (203056)

КОТЕЖ 1, двособан, Браће Јовановића, III, 59 м2,
ЦГ, 31.500. „Премиер”,
063/800-44-30. (203233)

2

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

ПРОДАЈЕМ повољно мањи дворишни стан, једнособан, Горњи град, власник. Тел. 064/665-86-51,
062/825-26-09. (203056)

marketing@pancevac-online.rs

ПРОДАЈЕМ стан, 55 м2,
трособан, II, ТА, 7. јула.
064/423-69-35. (203243)

ПРОДАЈЕМ у центру двособан стан, ВП, без грејања.
064/279-59-98,
013/252-00-83. (203128)

ПРОДАЈЕМ двособан, Котеж 2, власник, 32.000.
064/317-04-30. (203013)

2

ОГЛАСИ

ТЕСЛА, двособан, III, 54
м2, ТА, две терасе, 29.000.
„Премиер”, 063/800-4430. (203233)

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

СОДАРА,
једнособан,
ВПР, 38 м2, ЦГ, тераса,
24.500.
„Премиер”,
063/800-44-30. (203233)

СТРОГИ центар, двособан, 62 м2, ЦГ, VIII тераса, 40.000. „Мустанг”.
062/226-901. (203215)

ПРОДАЈЕМ
двособан
стан, I спрат, Котеж 1, 60
м2, ЦГ. 062/973-36-50.
(203160)

СОДАРА, трособан, III, 83
м2, ЦГ, лифт, 46.000.
„Премиер”, 063/800-4430. (203233)

ТЕСЛА, двособан, II, 50
м2, ТА, тераса, 25.000.
„Мустанг”. 062/226-901.
(203215)

ТРОИПОСОБАН стан, први спрат, 81 + 6 м2, гипсани
радови, намештај. 345-534,
064/246-05-71. (203161)

ЦЕНТАР, двоипособан, 61
м2, V, 43.000; двособан 52
м2, III, 40.000. „Кров”,
060/683-10-64, рег. 398.
(203279)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
71 м2, II, леп, ЦГ, 34.000.
„Мустанг”.
331-341,
062/226-901. (203215)

ДВОИПОСОБАН, ЦГ, тространо оријентисан, Тесла, II спрат, одмах усељив. „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (203161)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 м2, I, ТА, 24.000. „Мустанг”. 331-341, 062/226901. (203215)

КОТЕЖ 1, продајем двособан стан, 47 м2, Новосадска 6/10, без посредника. 318-717. (203055)

КОТЕЖ 2, двособан, 52 м2,
I, 36.000, екстра, једнособан, 37 м2, III, 24.000.
„Кров”, 060/683-10-64,
рег. 398. (203279)
ТЕСЛА, комфоран, 2,5,
ЦГ, лифт, две терасе,
600/квадат. 064/376-8083. (203278)

СТРЕЛИШТЕ, као нов,
двоипособан, I, ЦГ, 57 м2,
35.000.
„Мустанг”.
062/226-901. (203215)

ЦЕНТАР, једнособан, 32,
реновиран, 22.500, улично, 32, 11.000. „Јанковић”, 348-025. (203276)

ПРОДАЈЕМ стан од 60 м2,
близу школе, обданишта,
Стрелиште, повољно, хитно. Тел. 064/992-62-07. (и)

КОТЕЖ 1, двособан, ЦГ;
59, 32.000; Котеж 2, двособан, ЦГ, 59, 30.000. „Јанковић”, 348-025. (203276)

ПЕНЗИОНЕРИ, купујем
стан с вашим плодоужитком (остајете у стану). Исплата одмах. 060/332-0592. (203360)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
ЦГ, 27.000, 7. јула, 39,
18.000. „Јанковић”, 348025. (203276)
СОДАРА, двоипособан, 60
м2, двостран, 35.000. „Медиа”, 315-703, 064/22399-20. (4623)

СОДАРА, 67 м , двособан,
ЦГ, два мокра чвора, X ,
31.000. „Мустанг”. 331341, 062/226-901. (203215)

ПРОДАЈЕМ сређен стан,
40 м2, улица 7. јула 3-д.
Тел.
064/686-51-10.
(203176)

КОТЕЖ 1, гарсоњера, 25
м2, I, ЦГ, 15.000. „Мустанг”. 331-341, 062/226901. (203215)

КОТЕЖ 1, Радова зграда,
42 м2, три собе, тераса, реновиран, 31.000. 063/80895-53. (203182)

МИСА, леп дуплекс, двоипособан, тераса, II, 58 м2,
21.000.
„Мустанг”.
062/226-901. (203215)

НОВА Миса, станови, 47
м2, 53 м2, код школе, Бококоторска
улица.
062/485-502. (2031288)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
55 м2, I, 30.000, договор.
„Медиа”,
315-703,
064/223-99-20. (4623)

ДВОСОБАН стан, центар, 50
м2, II спрат, комплетно сређен, власник, 35.000 евра.
063/801-56-63. (203205)

ТЕСЛА, једнособан, 32 м2,
усељив, 22.000, договор.
„Медиа”,
315-703,
064/223-99-20. (4623)

ТЕСЛА, двособан, 52 м2,
ВП, ТА, тераса, усељив,
25.000. „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (203210)

ЈЕДНОСОБНИ, центар, 24
м2, 18.000; Миса, 16.500.
„Медиа”,
315-703,
064/223-99-20. (4623)

СОДАРА, двособан, 54 м2,
I, ЦГ, сређен, 33.000.
„Олимп”,
351-061,
064/234-36-01. (203210)

АКО намеравате да купите, продате или укњижите
своју некретнину дођите у
агенцију „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (203169)

МИСА, једнособан, 40 м2,
II, ТА, усељив, 19.000.
„Олимп”,
351-061,
064/234-36-01. (203210)
КОТЕЖ 2, једнособан, 42
м2, трећи, ЦГ, усељив,
25.000. „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (203210)
ТЕСЛА, једнособан, 30 м2,
седми, ЦГ, сређен, 20.000.
„Олимп”,
351-061,
064/234-36-01. (203210)
ШИРИ центар, двособан,
57 м2, II, ТА, реновиран,
без улагања, 45.000, договор. „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (203210)
2

СТАН, 53 м , Мајке Југовића 13, новоградња, употребна дозвола. 060/66105-79. (203213)

ПРОДАЈЕМ стан на Тесли, високо приземље, 38
м2, с подрумом, екстра
сређен, засебно грејање,
власник. 065/504-91-07,
065/504-91-09. (4623)

2

ПЕПЕЉАРЕ, одличан двоипособан, 27.000, код
Стоматолошког факултета једнособан сређен,
18.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (203169)
ЦЕНТАР, салонски стан,
114 м2, 67.000 и 86 м2,
43.500. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (203169)

КУПУЈЕМ станчић у згради, до 17.000 евра. 341654. (203391)
КУПУЈЕМО једнособан,
трособан стан у центру.
„Премиер”, 063/800-4430. (203273)
АГЕНЦИЈА „Тесла некретнине” купује стан на
Тесли или Котежу 1, 60 –
65 м2, ЦГ. 064/668-89-15.
(203245)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ТРАЖИМ цимерку за
стан, лепо и повољно. Тел.
060/572-08-76. (СМС)
ИЗДАЈЕМ стан 56 м2,
Стрелиште, празан, комплет реновиран, 120 евра.
060/317-17-10. (СМС)
ИЗДАЈЕМ троипособан,
конфоран стан, у стамбеној
згради, на Котежу 2, усељив. 064/124-30-29. (СМС)
КОТЕЖ 2, издајем намештен, двособан стан, први
спрат.
064/205-03-15.
(СМС)

ПРОДАЈЕМ/издајем двоипособан стан, 62 м2, насеље Содара. Цена договор.
063/853-47-81. (203369)

ИЗДАЈЕМ празан, једнособан, стан на Тесли, од
првог
септембра.
064/200-42-67. (СМС)

СОДАРА, комфоран, двособан стан, 64 м2, други
спрат,
ЦГ,
38.000.
064/565-11-36. (203378)

ТРОСОБАН, строги центар, II спрат, телефон, клима, грејање етажно, нов.
064/280-60-53. (202729)

СТАН, 64 м2, Карађорђева
2-е, IV спрат, лифт, ЦГ,
укњижен,
власник.
061/152-51-77. (203385)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
дворишту, на Дорћолу,
Београд.
Контакт
064/417-68-77. (202498)

ПРОДАЈЕМ/мењам за мањи стан двособан 64 м2, Содара. 063/314-877. (203401)

ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан на Стрелишту.
063/729-07-74. (202498)

ПРОДАЈЕМ нов стан, 52 м2,
Тесла, IV спрат, 15.000 евра.
062/160-94-76. (203410)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту. Тел. 060/034-13-61.
(202477)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан 26 м2, Содара, цена
17.500 евра. Тел. 066/90860-49. (203294)

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

СОДАРА, 40 м2, ТА, III,
није задњи,
22.500.
062/226-901, „Мустанг”.
(203316)

НАМЕШТЕН двоипособан стан, Котеж 1, СББ,
ЦГ, телефон, клима.
065/372-12-82. (202007)

ТЕСЛА, трособан са ЦГ.
063/770-45-55, 331-079.
(203354)
ИЗУЗЕТНО леп тространо
орјентисан стан, 150 м2,
могућ сваки договор.
060/600-59-09. (20326)
КОТЕЖ 2, стан од 72 м2,
први спрат, ЦГ, клима,
ПВЦ столарија, застакљена тераса, реновирано купатило и кухиња. Контакт,
063/693-944,
063/313-844. (ф)

СОДАРА, двособан, VI,
27.500, војне, одличан
двоипособан,
договор.
„Лајф”, 317-634, 061/66291-48. (203169)

ХИТНО продајем стан,
Стрелиште, сређен, мањи
двособан,
ЦГ,
лифт.
060/331-08-01. (103346)

СОДАРА, једнособан, III,
22.500, леп трособан, договор. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (203169)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КОТЕЖ 1, гарсоњера,
функционална, продајем.
Тел.069/251-03-54.
(203155)

АГЕНЦИЈИ „Гоца 013”
потребни станови, све локације. „Гоца”, 063/89977-00. (103051)

Четвртак, 20 август 2015.
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ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Тесли, ЦГ, клима. Тел. 063/199-24-88.
(102999)

ИЗДАЈЕ се једнособан
стан, ненамештен. Тел.
062/186-14-03, 063/70718-75. (203164)

ИЗДАЈЕМ двособан полунамештен стан на Стрелишту. Тел. 064/843-39-70.
(203116)

ИЗДАЈЕМ повољно стан у
кући, ЦГ, Стрелиште, може ученицима. 013/361872,
063/219-532.
(202239)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Тесли, близу
беовоза. Тел. 013/251-8671. (203007)

ИЗДАЈЕМ двособне станове, Стрелише, ЦГ, празан, Котеж 1, фул, намештен, ЦГ, на дуже.
064/137-63-19, 066/494900. (203170)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту.
013/362-124,
063/777-55-84, 064/18300-43. (203119)

СТАНОВИ

ИЗДАЈЕ се стан, празан,
Котеж 2, двоипособан, с
америчким плакарима.
060/031-50-14. (202932)
ИЗДАЈЕМ собу, употреба
кухиње и купатила, Тесла.
064/316-60-40. (202940)
ИЗДАЈЕМ намештену собу, ученици или студенткињи, центар, с употребом кухиње и купатила.
345-496, 063/833-37-51.
(202483)
ИЗДАЈЕ се намештена
гарсоњера, Котеж 2, код
гараже. Тел. 063/514-360.
(202935)
ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту, реновиран,
с климом. 064/561-89-74.
(202938)
ЈЕДНОСОБАН,
намештен, Котеж 1, новоградња, ТА грејање, клима,
110
евра,
депозит.
063/281-891. (202942)
НЕНАМЕШТЕН стан, 80
м2, на Содари, високо
приземље, са централним
грејањем. 069/252-45-49.
(202943)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештену гарсоњеру, центар,
паркинг, интернет, одмах
усељив,
повољно.
065/691-88-23. (203008)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, Стрелиште,
депозит. 064/131-44-67.
(203012)
ИЗДАЈЕМ ненамештену
гарсоњеру у Самачком.
069/271-63-99. (203016)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у Самачком хотелу. 030/590-613, 063/80701-13. (203136)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, Котеж 1, ЦГ,
клима, СББ. Тел. 063/80946-55. (203137)
ИЗДАЈЕМ повољно стан у
Немањиној 8. 069/186-5405. (203139)
ИЗДАЈЕМ одличну гарсоњеру у центру, ТА.
013/312-189. (203140)
ИЗДАЈЕМ нов намештен
трособан стан, насеље
Синђелићева, цена 150
евра. Тел. 065/330-46-11,
064/106-15-48. (203142)

ИЗДАЈЕМ собу с употребом кухиње и купатила,
на
Тесли,
ученику.
064/555-40-25. (202953)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
полунамештен, на Тесли.
Тел.
061/159-58-43.
(202957)

ИЗДАЈЕМ намештену собу с грејањем, Содара, за
ученике
и
студенте.
064/439-40-89. (202961)
ИЗДАЈЕМ два дворишна,
намештена
комфорна
стана + гарсоњера, Стрелиште. 362-406, 064/21883-45.

ИЗДАЈЕМ ненамештен
двособан, први спрат, Содара.
066/332-236.
(202983)
ИЗДАЈЕМ стан, одвојена
бројила, мерачи струје,
вода, гаса. 013/342-184,
060/034-21-84. (202982)
ИЗДАЈЕ се двособан стан,
први спрат, ЦГ, Котеж 1.
013/251-16-09, 064/28040-23. (202990)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
нов, намештен, зграда,
Миса, Дом здравља. Тел.
063/874-71-12. (1202997)

ИЗДАЈЕ се стан на Тесли,
ЦГ. 370-403. (203064)
ИЗДАЈЕМ стан на Тесли,
38 м2, ТА пећ, повољно.
063/825-40-28, 064/12853-24. (203065)
ИЗДАЈЕМ леп намештен
стан,
одмах
усељив.
063/617-421. (203067)
ИЗДАЈЕМ
једнособан
стан с намештеном кухињом, Панчево, Жарка Зрењанина 120-б. 063/72523-43. (203080)
ИЗДАЈЕМ полунамештен,
једноипособан стан на
Котежу 2. 064/180-24-67.
(203071)
ЦЕНТАР, двособан, 55 м2,
парно грејање, телефон,
клима, ненаметшен, издајем. Тел. 069/606-630.
(203064)
ИЗДАЈЕМ стан, намештена гарсоњера, на новој
Миси, близу Пољопривредне школе, посебан
улаз, погодан за ученике
и студенте, итнернет, кабловска, централно грејање. 013/370-991, 063/202672. (203083)
ИЗДАЈЕ се намештена
гарсоњера у Самачком.
062/825-83-22. (203084)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан, Котеж 1, први
спрат, 57 м2. 063/219-450.
(202959)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
у кући код Стоматолошког факултата. 064/80757-01,
064/555-40-13.
(202969)

ТРАЖИМ кућу с баштом,
околина Панчева, Ковина, одржавање или закуп
на
дуже,
договор.
061/240-19-55. (203127)

ИЗДАЈЕМ стан, намештен, ЦГ, интернет, телефон, близу аутобуске,
болнице,
договор.
061/271-85-40, 064/13406-10. (203143)
ИЗДАЈЕМ ненамештен
двоипособан стан, Максима Горког 81-а, ТА.
064/665-89-64. (203156)
ДВОРИШНИ стан у строгом центру, 70 м2, тераса,
ајнфор, леп и уредан.
062/852-33-57, 013/341998. (203162)
ЛУКСУЗНЕ собе за изнајмљивање, сателитска,
интернет,
Котеж
2.
061/362-62-86. (203164)

ИЗДАЈЕМ двособан комфоран стан ненамештен.
066/209-400. (203027)
ГАРСОЊЕРА, стан за издавање,
зграда
први
спрат, код Спортског центра.
064/436-85-26.
(203030)
ИЗДАЈЕМ ученици намештену собу, ТВ, купатило
одвојено, центар, Његошева.
060/027-10-46.
(203031)
ИЗДАЈЕМ нов стан, једноипособан, зграда, приземље, центар, празан, дужи
период.
063/262-127.
(203034)
НАМЕШТЕН, 51 м2, Котеж 2, ЦГ, тераса, приземље, на дуже. 061/195-1910. (103038)
ИЗДАЈЕМ једнособан, 35
м2, ненамештен стан,
Маргита, Матије Гупца.
060/370-03-37. (203048)
ИЗДАЈЕМ кућу у Качареву, на дужи период, центар.
064/186-97-56.
(203042)
СТАН, 80 м2, новоградња,
код новог СУП-а, намештен, 200 евра. 066/205696. (203050)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, Содара, дужи период, грејање, депозит. Тел. 013/370-544.
(203054)
ИЗДАЈЕМ празан трособан, стан, у новој кући.
064/130-36-02. (203060)

НАМЕШТЕН двоипособан стан, у ширем центру
Панчева,
издајем.
065/473-12-99. (203091)

КОТЕЖ 1, примам на стан
два ученика или две ученице. 318-717. (203055)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Котежу 2.
063/224-528. (203098)

ИЗДАЈЕМ празну гарсоњеру на Котежу 1, зграда,
ЦГ.
064/610-52-38.
(203242)

ИЗДАЈЕМ собу с употребом кухиње и купатила.
321-408. (203099)
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ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, нова Миса, Тимочка
32.
371-635,
064/297-81-68. (203263)

СТАН двособан, намештен, приземље, кућа, Котеж 1, близу школа, пијаце.
061/721-15-84. (203180)

ЈЕДНОСОБАН намештен,
Стрелиште, IV спрат, ЦГ,
звати после 17. 064/38838-57. (203286)

ИЗДАЈЕМО трособан, полунамештен стан на Котежу
2.
013/321-897,
060/032-18-97. (203270)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан, ЦГ, 56 м2, Стрелиште.
065/439-88-47.
(203187)

ПОТПУНО
намештен
стан, Стрелиште, 64 м2,
ЦГ, интернет, кабловска,
преко пута „Авив парка”,
повољно. 060/502-50-72,
060/336-10-12. (203235)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан,
Милке
Марковић
7.
064/396-16-79. (203195)

НАМЕШТЕНА соба код
хотела „Тамиш”, употреба
кухиње и купатила, кабловска, интернет. Тел.
065/672-33-00. (203289)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан.
Тел. 355-815, 062/887-1755. (203218)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан.
069/132-27-09. (203246)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на
Тесли. Тел. 251-34-24,
064/380-55-62, 069/16270-95. (203103)

СТАН, ЦГ, интернет, ученицима, самцима, код Зелене
пијаце,
АТП.
063/824-50-38. (203248)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан на Стрелишту, 48 м2,
комплетно опремљен. Тел.
064/129-04-92. (203110)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
27 м2, центар, ученици,
самици,
студенти.
063/831-48-74. (203253)

ИЗДАЈЕМ
једнособан,
празан стан на Стрелишту, В. Влаховића, на дуже, III спрат. Тел.
062/823-91-12. (203113)

ИЗДАЈЕМ повољно једнособан дворишни стан без
грејања на Стрелишту.
013/320-164,
063/552501. (203255)
2

ИЗДАЈЕМ кућу у Јабуци.
Тел.
064/163-57-55.
(203109)

ИЗДАЈЕМ стан, 50 м ,
центар. 060/332-60-02.
(203256)

НАРОДНА башта, намештен, дворишни стан, интернет, ИПТВ, грејање.
Тел.
013/333-517,
064/160-46-39. (203115)

ИЗДАЈЕМ
једнособан
стан, гарсоњера, стан за
групу радника, намештено, центар. 061/131-7904. (203254)

ЦЕНТАР, намештен двособан, реновиран, ТА пећ,
ИПТВ, прелепо двориште.
064/313-89-72. (203200)

ДВОСОБАН намештен,
ЦГ, стан код кружног тока, Котеж 1. Тел. 060/87608-57. (203220)
ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1,
намештен, ТА грејање, 50
065/665-75-10.
м 2.
(203171)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, Котеж 1, први
спрат, централно грејање.
061/697-68-68. (203173)
ИЗДАЈЕМ два двособна
ненамештена стана, на
Стрелишту, у Кудељарском
насипу.
Тел.
064/124-48-15. (203177)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан, ЦГ, Стрелиште.
063/193-63-98. (203178)

ИЗДАЈЕМ намештену собу самцу. 013/320-847.
(203219)
ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту, 55 м2. 060/551-17-20.
(203271)
ИЗДАЈЕМ трособан празан, дворишни стан, четворочланој породици.
064/224-12-60. (203227)
ИЗДАЈЕМ празан двособан стан на Содари. Тел.
064/876-52-32. (203231)
НОВ мањи двособан, 46
м2, центар, намештен, на
дуже.
064/440-56-05.
(203236)

ИЗДАЈЕМ
једнособан
стан, Тесла, 34 м2, централно,
приземље.
063/751-42-92. (203296)
СТАН, једнособан и једноипособан, дворишни издајем. Тел. 061/142-23-69.
(203301)
НОВ намештен стан, Иве
Курјачког 70-б, 38 м2,
спрат први. 064/149-9973. (203307)
СТАН на Стрелишту, 86
м2, први спрат, новоградња, ЦГ. 063/222-189.
(203310)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан, приземље, нова
Миса. 373-237. (203314)
ТРАЖИМ за становање
кућу на дуже. Тел.
061/228-71-01. (203322)
ИЗДАЈЕМ кућу у С. Саве
62. Тел. 064/668-87-38.
(203325)
ГАРСОЊЕРА, строги центар, комплетно намештена, централно грејање,
клима, интерфон, у згради, на дужи период, 110
евра.
063/879-60-68.
(203327)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ГАРСОЊЕРУ већу, намештену, издајем, кабловска, интернет, близу центра.
060/555-85-62.
(203328)
ИЗДАЈЕМ намештен стан,
Котеж 2. 062/246-906.
(203334)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Миси. Тел.
064/169-72-17, 013/372241. (203335)
ИЗДАЈЕ се намештена соба ученици или самици,
Котеж 2. Тел. 318-321.
(203336)
ДВОИПОСОБАН ненамештен, центар, 67 м2, реновиран, ЦГ, клима, две терасе, 150 евра + депозит.
064/238-16-84.

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
у близини Народне баште.
Тел.
064/217-51-89.
(203389)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал 18 м2, у
центру Панчева, Браће
Јовановић, близу „Максија”. Тел. 069/332-04-00.
(201584)
ИЗДАЈЕМ локал, Немањина 8, 45 м2, поткровље,
погодно за вантрговачке
делатности, може и за
становање. тел. 063/233558. (202701)
ИЗДАЈЕМ локал у Тржном центру „Трубач”, на
првом спрату. 064/37079-47. (202550)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ нов локал у
Панчеву, насеље Тесла.
065/272-89-99. (202962)
ИЗДАЈЕМ пословни простор, 200 м2, Карађорђева
2, Панчево. Тел. 060/50100-10.
ИЗДАЈЕМ локал, стадион
„Динамо”, 20 м2, 70 евра.
063/354-221. (203000)
ЛОКАЛ издајем, центар,
70 м2, два тоалета, магацин, паркинг. 066/345009. (203011)

ИЗДАЈЕМ локал на Миси,
код
„Давида”.
Тел.
064/169-72-17, 013/372241.

ХИТНО повољно продајем локал 25 м2, у Панчеву. 063/263-025. (203015)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локале у Карађорђевој 15
и Цара Душана 22-а.
013/312-189. (203140)

ПРОДАЈЕМ гаражу, Котеж 1, Браће Јовановића
133, 2.400 евра. 069/54063-33. (203265)
ИЗДАЈЕМ локал у центру,
50 м2, С. Милетића 27-а.
062/830-10-73. (203267)

ЦЕНТАР, 14 м2 + плац 4
ара, бувљак, 45 м2.
063/240-817. (203026)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан на Содари, ЦГ. Тел.
066/344-326. (203347)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту, соба, кухиња, купатило, намештено. Тел.
069/017-57-04. (203370)
ДВОСОБАН, ЦГ, строги
центар, на дуже време,
звати од 20 до 22 сати.
013/671-018. (203371)
ИЗДАЈЕМ стан, 28 м2,
централно грејање, наметшен, Цара Душана 38.
062/886-56-02, 013/351477, може и за локал.
(203357)
СТРЕЛИШТЕ, двособан
намештен стан, зграда,
предност војна лица и
студенти. 064/222-49-74.
(203383)
ДВОРИШНИ стан, шири
центар, без посредника,
75 м2. 065/471-77-36,
064/383-80-06. (203392)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, шири центар, полунамештена, 70 евра, без депозита.
063/809-34-18. (203393)
ИЗДАЈЕМ двособан ненаметшен стан на Стрелишту, цена 80 евра.
064/206-80-08. (203394)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Тесли са ЦГ.
064/280-60-36. (203398)
ГАРСОЊЕРИЦУ, центар,
намештену за једну собу,
издајем с рачунима и грејањем 100 евра. 065/52053-00. (203407)

ИЗДАЈЕМ канцеларијскопословни простор 35 м2,
Р. Путника, паркинг, 110
евра.
063/341-871.
(203152)

ПРОДАЈЕМ локале у центру Стрелишта, од 39 и 81
м2. Тел. 064/267-71-74.
(203075)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан са централним грејањем, на Содари. Тел.
062/803-70-18. (203341)

ИЗДАЈЕМ двособан празан стан на Тесли, ЦГ, кабловска. Тел. 063/261732. (203351)

ПОВОЉНО продајем киоск на главној аутобуској
станици. 061/156-26-00.
(203135)

ИЗДАЈЕМ локал у центру.
063/725-71-70. (203129)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у Панчеву. Тел.
064/466-82-54. (203344)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
у центру града. 063/693944, 063/313-844. (ф)

ИЗДАЈЕМ више канцеларијских простора, АМЦ
„Звезда”, Стевана Шупљикца 88. 063/278-250.
(203163)
ИЗДАЈЕМ радионицу 120
м2 и технички преглед
АМЦ „Звезда”, Стевана
Шупљикца 88. 063/278250. (203163)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен стан, приземље, Котеж 2, 100 евра.
066/018-442. (203340)

НАМЕШТЕНУ гарсоњеру
у
центру,
издајем.
064/490-79-47. (203348)

marketing@pancevac-online.rs

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ пословни простор, 52 м2, у
Његошевој. 061/362-6286. (202569)

ЛОКАЛ у Зеленој пијаци,
25 м2, 17.000. „Кров”,
060/683-10-64. (203274)

ИЗДАЈЕМ локал у центру.
063/725-71-70. (202672)

КЛУБ-ДИСКОТЕКА, Ковачица, 120.000, сређен,
разрађен, може замена за
стан, уз доплату. „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (203243)

ПРОДАЈЕМ локал у центру Панчева, 20 м2.
060/028-14-80. (202589)
ЛОКАЛ издајем/продајем, може за друге услуге,
пијаца
Стрелиште.
063/240-784. (202658)
ЛОКАЛ на продају, 10.000
евра, Синђелићева 15.
063/265-457. (201636)
РАДИОНИЦУ нову продајем, 84 м2, М. Пијаде
улица.
064/255-87-37.
(202465)

ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци, 50 м2, у два нивоа. Тел. 064/240-01-53.
(203286)
ИЗДАЈЕМ локал 220 м2,
на два нивоа у центру
Панчева. 060/501-00-10.
(203324)
ЛОКАЛ, Стрелиште, центар, металне решетке,
нов, 15 м2, повољно.
064/951-65-22. (203191)

КАНЦЕЛАРИЈУ, 20 м2,
Његошева 1-а, продајем
повољно. 063/250-971.
(202390)
ПОВОЉНО продајем канцеларију од 16 м2, у Његошевој 1-а. 063/700-10-91.
(202390)
ИЗДАЈЕМ локал 40 м2, нова Миса, Војвођанска 33.
Тел.
064/319-76-67.
(202996)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ хале са пословним канцеларијским делом код „Млекаре” Панчево (800 + 400
+ 725 м2). 063/240-815,
013/314-966. (202991)
ИЗДАЈЕ се магацин-локал
са добрим и великим паркингом, до главног пута.
062/892-46-50. (202929)

ИЗДАЈЕМ локал код улаза
у Зелену пијацу, могуће
све намене. 060/351-0356. (203179)
ИЗДАЈЕМ локал два нивоа, 130 м2, бивша пекара
„Тара”, Војводе Р. Путника
29.
063/278-250.
(203163)
ИЗДАЈЕМ локале 12 м2 и
25 м2, у дворишту Војводе
Радомира Путника 29.
063/278-250. (203163)
ИЗДАЈЕМ канцеларијски
простор 25 м2, у дворишту, Војводе Радомира
Путника 29. 063/278-250.
(203163)
ИЗДАЈЕМ локал 20 м2,
Милоша Обреновића 31,
зграда преко пута „Плинаре”.
063/278-250.
(203163)

ИЗДАЈЕМ
магацински
простор, затоврен, с комплетном инфраструктуром, плус локали с употребном
дозволом.
063/351-709. (203029)

ПОТРЕБНА девојка за рад
у кафићу. 063/800-07-94.
(203317)
ПОТРЕБНА шнајдерка,
рад у Панчеву. 064/11122-56. (203339)
ПОТРЕБАН пекар за хлеб
и бело пециво. 065/55594-44. (203194)
ПОТРЕБНА девојка за рад
у кафићу звати од 8 до 16
сати. Тел. 013/331-241.
(203152)
ПОТРЕБНА шивара с индустријским машинама за
услужно шивење дечје
гардеробе. Доносим посао
целе године, моје кројење.
064/275-72-00.
(203062)
ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребне раднице у кухињи и на роштиљу. 063/897-55-04.
(203105)
ПОТРЕБНЕ раднице за
рад у маркету, искључиво
са исксутвом, доћи у петак и суботу, од 8 до 14 сати, у Браце Петров 53. (ф)
АУТО-ПЕРИОНИЦИ потребан радник. 063/86527-76. (203114)
ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребне раднице. Доћи
лично од 18 до 20 сати.
(203396)

ИЗДАЈЕМ локал на улазу
у
пијацу.
Повољно.
064/942-89-29. (203041)
ХИТНО продајем разрађен киоск у центру града.
060/037-73-51. (203061)
ИЗДАЈЕМ локал, нова
Миса, цена договор. Тел.
066/637-16-93. (203365)
ПРОДАЈЕМ локал, 70 м2,
новија градња, Цара Душана 36-б. 061/522-66-10.
(203381)
ПОСЛОВНИ простор, 100
м2, у основи плус поткровље,
35.000,
Утва.
065/202-11-56. (203397)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН пекар, помоћни радник и продавачица за рад у пекари са
искуством. 064/120-0942. (203006)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ДИПЛОМИРАНА неговатељица, продужена медицинска помоћ у кућним
условима. 063/835-40-32.
(СМС)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли,
инсталација.
Мића,
064/310-44-88. (202525)
ХОБЛОВАЊЕ и фуговање, поправка и лакирање
паркета.
013/602-701,
064/341-79-60. (202588)
ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-85-95.
(202586)

ГРАЂЕВИНСКОМ предузећу потребни радници.
333-311. (202931)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером до два кубика.
065/334-23-38. (201798)

ПОТРЕБНА женска особа
за повремено куцање текста у ворду, по диктату.
061/132-11-18. (202979)
ПОТРЕБАН возач Ц категорије с радним искуством, познавање Београда, да поседује лекарски.
063/211-115. (203376)
ПОТРЕБНА радница, Cafe
„Pacifiko”. 060/319-05-77,
061/236-32-87. (203382)
ПИЦЕРИЈА „Борнео” тражи помоћног радника у
кухињи са исксутвом. звати после 12 сати. 065/20510-52. (203307)
ПИЦЕРЈИ „Нива” потребна радница, доћи лично,
Браће Јовановић 68.
(203324)

РАДИМО све физичке послове: рушења, бетонирања, обарање стабла, кошење, утовари, итд. 064/12269-78. (202964)
ОБАРАЊЕ стабла, крчење
плцева, ископи, бетонирања, чишћење подрума.
060/035-47-40. (202964)
СЕЛИДБЕ комбијем по
граду и ван града, пензионерима попуст. 062/85664-94. (202968)
МОЛЕРАЈ,
глетовање,
кречење, фарбање столарије, обрада шаплетне,
пензионерима
попуст.
065/557-81-42, 013/23578-82. (202968)

ВОДОИНСТАЛАТЕР врши замену ве-це шоља, замена грејача, одгушења,
монтирање нове и замена
старе
инсталације.
063/812-40-89, 069/83813-98. (203295)

ПОМОЋ деци или старим
особама пружа неговатељица.
062/830-10-73.
(203267)
ДУБИНСКО прање намештаја, аутомобила, машинско прање тепиха.
Наташа.
361-474,
060/361-47-41. (203257)
РАДИМ изолацију равних
кровова, тераса, гаража,
купатила, подрума. 345874,
062/235-839.
(203269)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге.
Александар.
013/351-073, 064/157-2003. (203183)
СВЕ врсте физикалија,
утовар/истовар робе, селидбе, сечење, цепање дрва, кошење, копање, чишћење подрума, шупа, тавана и слично. Дејан,
013/341-571, 065/440-9700. (203813)
ОЗБИЉНА жена чувала
би децу, старије, одржавање домаћинства, фирме.
063/156-93-36. (203359)
СЕРВИСИРАЊЕ, допуна
и уградња, клима уређаја,
повољно. 064/520-48-80.
(203367)

ШЉУНАК, песак сејанац,
одвоз шута малим и великим кипером. 064/66485-31,
013/342-338.
(СМС)

PIZZERIA New York Slice
тражи возаче за доставу,
са искуством у достави
или таксију, звати до 16
сати.
060/320-30-43.
(20994)

ПОТРЕБАН возач комбија
са искуством за продају,
фирма „Apex 2010”. d. o.
o.
063/744-65-12.
(202945)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
стирпор, бавалит фасаде,
кречење,
повољно.
063/865-80-49. (202951)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА Панчево, машински сечемо
влажне зидове, гаранција.
060/691-01-13. (198600)
МОЛЕРСКИ радови, „Падина колор”. 063/746-7758, 013/668-100. (201162)
МАСЕРКА, релаксациона
масажа – парцијална. Тел.
062/817-17-31. (202337)
МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање и
нега болесника. 063/73759-60. (202186)
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА вашег телевизора и уградња
ТВ и сателитских антена и
рисивера. 064/866-20-70.
(203002)
РАДИМО: бетонирања,
одношење непотребних
ствари, обарање стабла,
утовари шута. 061/13242-75. (202964)

ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и лакирање. 061/314-90-18, 601892. (203303)
МОЛЕРАЈ,
глетовање,
кречење, тапете, фарбање
столарије, тражим посао.
013/310-741, 064/174-0323. (203318)

ПОВОЉАН сервис и
уградња свих типова клима уређаја. Александар.
064/342-68-42. (203386<9
СПРЕМАЊЕ станова и кување. Тел. 061/807-62-99.
(203390)
НЕГОВАЛА бих старије
особе у замену за некретнине или плату. 061/67528-85.

ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846. (203337)

ПРЕВОЗ робе и ствари,
комбијем или пик-апом.
061/626-14-50, 065/44097-00. (203183)

КОМБИЈЕМ превозим робу, ствари, селидбе и све
остало,
најповољније.
065/361-13-13. (203247)

ПОПРАВКЕ, столарија,
браварија,
санитарије,
бојлери, шпорети, замена
грејача.
Слободан.
063/865-80-74. (203184)

Четвртак, 20 август 2015.

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ЗАМРЗИВАЧЕ, фрижидере, климе, поправљам с
гаранцијом и купујем неисправне. 063/248-734,
013/366-006. (202681)
ПЕДИКИР, бесплатан долазак на позив на вашу
адресу. 060/366-00-63,
013/366-006. (202681)
КЛИМЕ, уградња, попоравка, сервис, пуњење
фреоном. 063/248-734,
013/366-006. (202681)

СПРЕМАЊЕ кућа, станова, пословних простора.
Тел.
063/761-11-89,
064/495-31-68. (203122)
РУШИМ старе објекте,
чистим подруме, таване,
одвозим шут. Златко,
061/627-06-54, 064/22768-03. (203123)

ТРАЖИМ посао: релакс и
шијацу масажа, Тамара.
064/151-58-88. (203238)
ЧУВАМ и негујем старе и
болесне, помоћ у кући,
дугогодишње искуство.
065/555-13-76. (203164)

МОЛЕРАЈ, фасаде, столарија, обраде око прозора,
плаћање на рате. 063/89339-94. (203124)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
стирпор, бавалит фасаде,
кречење,
повољно.
063/865-80-49. (202951)
РАДИМО све физичке послове: рушења, бетонирања, обарање стабла, кошења, утовари, итд. 064/12269-78. (202964)
ОБАРАЊЕ стабла, крчење
плацева, ископи, бетонирања, чишћење подрума.
060/035-47-40. (202964)
СЕЛИДБЕ комбијем по
граду и ван града, пензионерима попуст. 062/85664-94. (202968)
МОЛЕРАЈ,
глетовање,
кречење, фарбање столарије, обрада шпалетне,
пензионерима
попуст.
065/557-81-42, 013/23578-82. (202968)
ДЕТЕКТОРОМ
метала
претражујемо таване, подруме, баште, њиве, плацеве и друго. 064/415-7519, 251-40-79. (202972)
АЛУ и ПВЦ столарија, ролетне, комарници, тракасте завесе, венецијанери,
уграђујем, поправљам,
тражим посао. 063/88225-09. (202976)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење ,
гипсарски, водоинсталатерски, електричарски
радови,
повољно.
060/521-93-40. (202978)
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА вашег телевизора и уградња
ТВ и сателитских антена и
рисивера. 064/866-20-70.
(203002)
КЕРАМИЧАР са искуством брзо и повољно.
061/238-60-78. (203090)
ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгушења купатила, канализације, поправке, монтирање, замена, одмах. 331657,
064/495-77-59.
(203107)
ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-7764. (203118)
СПРЕМАМ куће и станове
ако вам треба позовите.
064/278-71-20. (203119)
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БРАВАРИЈА,
надстрешнице, ограде, врата, капије, решетке, израда и од
прохрома, врло опвољно.
Тел. 060/140-54-44, Дуле.
(203120)

ВРШИМ превоз комбијем, селидбе и све остало.
Златко, 061/627-06-54,
064/227-68-03. (203123)

РАДИМО: бетонирања,
одношење непотребних
ствари, обарање стабла,
утовари шута. 061/13242-75. (202964)

ОГЛАСИ

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења
канализације,
адаптације купатила, сервис, одмах, повољно. 377930,
064/586-85-39.
(203125)

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,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbepancevo-boris.ser.rs.
(F)
ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам
и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (185558)
KIZZA – превоз шљунка,
песка, сејанца, ризле мањим и већим камионима.
063/218-894, 013/258-0400.

ДЕЗИНСЕКЦИЈА, уништавање буба гелом и пастом, без прскања. Славиша,
062/182-74-50.
(201895)

ОДВОЗ шута, земље, непотребних ствари кипером, рушење мањих објеката. 064/144-88-44. (ф)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници, повољно. Вук. 064/176-9185, 063/278-117, 013/365051. (202030)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења купатила, канализације, адаптације, замена, поправке. 331-657,
064/495-77-59, 063/77718-21. (203107)

ЕЛЕКТРОСЕРВИС „Лукић”, поправља веш-машине, фрижидере, замрзиваче, бојлере, шпорете,
електроинсталације.
060/180-02-83, 013/25128-97. (202140)
ПОВОЉНО, превоз робе и
селидбе, комбијем, цена
по договору. 064/147-1477, 013/311-514. (202168)
ОДГУШЕЊЕ одвода и канализације специјалним
машинама, може преко
рачуна. „Acqua”. 062/532346. (202257)

ЗИДАМ,
малтеришем,
глетујем, поправљам кровове, патосим, постављам
ламинате.
Мишо,
066/944-55-90. (203032)
КОШЕЊЕ и крчење, сечење дрвећа, вађење пањева, фрезирање, сејање
траве.
062/826-64-38.
(203037)
ИЗВОДИМ све грађевинске радове, повољно и
квалитетно. Тел. 066/94455-90,
064/866-25-76.
(203034)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ и превоз робе –
Борис – већ од 700 динара, с пик-апом, 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, 064/444-6674. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (F)
СЕЛИДБЕ Борис, већ од 700
динара, пикап, комби 1,5 т,
камиони 3–7 т, утоварна
рампа, са радницима или
без њих, гаранција за безбедност вашег намештаја,
могућност складиштења
ствари. Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-6674. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (F)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, већ од 700 динара,
услуга селидбе пикапом,
комбијем 1,5 т, камионима
3, 5 и 7 т, са радницима или
без њих, у свим правцима,
плаћање могуће чековима,
100 дана и преко рачуна.
Борис,
013/352-236,
063/253-028, 064/444-6674.
bomboncicb@gmail.com, www.selidbepancevo-boris.ser.rs.
(F)

KIZZA – изнајмљивање
ваљка за равнање и сабијање терена, насипање,
набијање вибро-плочама.
Жарка Зрењанина 68.
063/218-894, 013/258-0400.
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. 063/218-894,
013/258-04-00.

РАДИМО зидање, бетонирање, оправке кровова,
изолације, пресецање влаге, фасаде. 013/664-491,
063/162-53-89. (202318)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање, 28 година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs. 065/347-55-02,
011/288-30-18. (192865)

КОМБИ превоз, робе и селидбе,
најповољније.
069/260-00-40,
Раша.
(203372)

СЕРВИС телевизора, ауто-радија, осталих електроуређаја, електричар,
ауто-електричар, уградња
ауто-радија.
Дејан,
063/800-01-96. (202987)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ, гипсани радови, потављање керамике, ламината, проверите. 062/81666-78. (203393)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови, гипс, ламинат, керамика, повољно,
проверите. 061/141-38-02,
063/160-36-15. (202988)

ТВ СЕРВИС „Плус”, поправка телевизора, монитора, даљинских. Д. Туцовића 28. 353-463.

ВОДОИНСТАЛАТЕР , одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, батерија, вентила, санитарије,
све за воду, од 0- 24 сата,
пензионерима екстра попуст. Долазим одмах. 348139,
064/493-44-63,
063/811-74-89. (202542)
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.
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, цена
договор. 063/193-22-29,
013/366-843.

РОЛЕТНЕ, венецијанери,
тракате завесе, комарници, израда, монтирање.
063/775-96-08, 013/353923.

СЗР „МАКИ” постављање,
хобловање, полирање и
лакирање. Мајстори из
Дебељаче. 063/822-94-82,
063/865-45-31. (203021)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, гипсани, кермика, најповољније у граду.
063/160-36-15, 061/14138-02. (202988)

СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или без радника.
Најповољније.
Иван.
063/107-78-66. (ф)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионлано, екипа
радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
Иван. 0637107-78-66.
МОЛЕРСКО-ДЕКОРАТИВНИ и класични радови, израда спуштених
плафона, преградних зидова,
реконструкција
објеката по систему „кључ
у руке”, загарантован
квалитет с референцама
одрађених
објеката.
063/206-912,
Славко.
(203165)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одушење купатила и канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, батерије и санитарије, прикључак водомера и главне канализације, све за
воду, пензионерима екстра попуст. од 0 до 24 сата, нон-стоп, долазим одмах,
013/235-39-21,
064/290-45-09, 061/34820-00. (203254)

ОГЛАШАВАМ неважећом
легитимацију пензионерке АТП-а на име Илонка
Гардиновачки. (202954)

УСТУПАМ гробно место,
упитати Карађорђева бр.
8,
Панчево,
Рајка.
(202939)

ОБЕЗБЕДИТЕ локал, кућу, стан, викендицу, гаражу од провалника и лопова. Чим исти провале наведене објекте ваш мобилни телефон који увек
имате са собом одмах зазвони.
063/800-01-96.
(203045)

ПЕРФЕКТ, фасада, зидање, кровови, глетовање,
кречење, ламинати, керамика. 063/122-14-39.
KIZZA – истовар и утовар
робе виљушкарима на
свим теренима, рушење
старих кућа и других објеката, утовар шута с одвозом.

ИНВАЛИДСКИ пензионер, 47 година тражи жену ради брака сличних година.
065/672-87-01.
(202986)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче, мешалице за бетон. 064/35111-73. (203112)

ДУБИНСКО прање намештаја професионалним
керхер машинама. Тросед
1.200,
фотеља
600.
069/322-05-33. (203045)

РОЛЕТНЕ,
омарници,
АЛУ и ПВЦ столарија, поправљам,
уграђујем.
063/820-70-39. (203130)

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. (203264)

ПРОФИ сервис „Гиле”:
инсталација windows оперативних система, пратећих програма (корисничких апликација, анти-вирус заштите, итд), подешавање оперативног ситема и корисничких апликација у складу с вашим
потребама, дијагностика
хардверских кварова и замена неисправних делова,
чишћење кучишта и компоненти од прашине, одлазак у набавку хардвера
и софвера уместо вас.
(203298)
ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак, песак, сејанац,
шут, утовар. 063/246-368.
(203330)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, поправљамо јефтино, квалитетно, с гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361,
064/122-68-05. (203240)
КЛИМЕ свих типова поправљамо, сервисирамо и
уграђујемо с овереном гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-05.
(203240)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 061/28366-41,
064/317-10-05,
„Скочко”. (203280)

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. 064/34800-08,
062/850-36-58,
Слободан. (203226)

ТУРИЗАМ

СОКОБАЊА,
издајем
апартмане и собе, центар,
Борићи, КТВ, паркинг.
www.sokobanja-apartmanimira.com 063/485-829.
(и)
СОКОБАЊА, апартмани и
двокреветне собе, ново,
кабловска. 061/636-08-57.
www.soko-banja.org. Зорица. (196741)

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. (203197)

АПАРТМАНИ, Крашићи
код
Тивта,
повољно.
062/225-753, 063/243-859,
063/483-052, +382/32/679098. (199152)

РАЗНО

СОКОБАЊА издајем комплетно опремљен апартман, кабловска, паркинг.
064/212-52-92. (203244)

ОЗБИЉНА породица одржавала би вашу кућу, стан
за становање. 064/224-3405. (203403)
56 ГОДИНА живим сам,
преписујем 32 м2 стана у
Панчеву, да се јави озбиљна жена која ради, или
млађа пензинерка. Тел.
258-02-71. (203409)
МОМАК, 34 године, тражи
девојку за озбиљну везу. Тел.
060/453-19-13. (103315)
ОГЛАШАВАМ неважећом
пензионерску годишњу карту, издату од АТП-а, на име
Ђорђе Стефановић. (203319)
МУШКАРАЦ, 55 година,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ради
дружења, излазака, звати
око 21 сат. 013/352-203.
АКО си усамљена, желиш
брак имаш 40 – 50 година,
јави се усамљеном малдићу, 47. 064/437-63-59.
(303009)

ВРЊАЧКА бања, издајем
лукс стан, близу центра,
клима,
кабловска.
063/265-314. (202693)

ПОВОЉНО, летовање Сутоморе, Шушањ, пансион с превозом, септембар повољнији.
064/193-15-92. (203582)
БАЊА Врујци, издајем
стан у згради „Вода вода”
и собе. 063/874-98-38.
(103196)
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Наша прва радост, прва суза и вечита туга

HIPRA d. o. o.

Последњи поздрав

Цара Душана 17, Панчево

ОГЛАС ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ

ЈЕЛЕНА

ЈЕЛЕНИ

искуством или без њега за рад у AutoCad-у. Обавезно

склопила је своје очи срне и отишла анђелима.
Сахрана је 20. августа 2015, у 14 сати, на Новом
гробљу.

Нека те анђели чувају
када не могу ја!

добро знање рада у AutoCad-у, Пожељно је знање

Воле те тата и мама

ДЕСА и САВА

(119/203364)

(102/203300)

Потребно је више машинских техничара с радним

енглеског језика.
Пријаве доставити на e-mail адресу: office@hipra.rs.
Последњи поздрав драгој куми

Последњи поздрав куми

(6/203342)
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине, на основу члана 25. Закона о
процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС” бр. 135/04), објављује

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине, на основу члана 20. Закона о
процени утицаја на животну средину („Службени гла-

ЈЕЛЕНИ НОВАКОВИЋ

сник РС” бр. 135/04)

ОБАВЕШТЕЊЕ

ЈЕЛЕНИ

Породица ТАСЕВСКИ

о доношењу Решења о давању сагласности на Студију
о процени утицаја затеченог стања на животну средину
Надлежни орган обавештава јавност да је 13. августа
2015. године донето Решење о давању 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, носиоца пројекта
„ХИП–Петрохемија” а. д. Панчево у реструктурирању,
Спољностарчевачка улица бр. 82.
Решење о давању сагласности је донето на основу
предлога одлуке који је саставни део Извештаја Техничке комисије, као и увидом у достављену документацију,
којом је констатовано да предметни пројекат својом реализацијом неће имати негативних утицаја на животну
средину уколико се испоштују прописане мере заштите.
Ради заштите чиниоца животне средине носилац
пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе мере
дефинисане поглављем 8. Студије о процени утицаја на
животну средину, као и да обезбеди извршавање програма праћења утицаја на животну средину, предвиђеног
поглављем 9. Студије о процени утицаја на животну средину.
Решење о давању сагласности на Студију о процени
утицаја на животну средину је коначно у управном поступку. Против овог решења се може покренути управни
спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана
од дана објављивања овог обавештења.
(Ф-1477)

ОГЛАШАВА

(107/203353)

од породице ЈОВИЧИЋ.
(108/203352)

јавни увид у Студију о процени утицаја
на животну средину
Носилац пројекта ЈП „Електромрежа Србије” у Београду, Улица кнеза Милоша бр. 11, поднео je захтев за

Последњи поздрав драгом пријатељу

Последњи поздрав ујки
и чичи

давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта ДВ 2X400 kV Панчево 2 – граница Румуније.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид радним данима, од 10 до 14

МИЛАН ТАДИЋ

сати, у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Бу-

МИЛАНУ

левар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канце-

ТАДИЋУ

ларија бр. 39) и у просторијама Градске управе града
Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4, до 17. септембра
2015. године. За време трајања Јавног увида заинтересована јавност може у писменом облику поднети примедбе и мишљења на изложену студију о процени утицаја

МИЛАНУ

од ДРАГИЦЕ
ПАВЛОВИЋ
с породицом
из Старчева.

од НОВИЦЕ, ВЕСНЕ,
БРАНКЕ, АНКЕ,
СВЕТЛАНЕ и СЛАВИЦЕ
с породицама.

(114/203362)

(113/203362)

1944–2015.
Обавештавамо родбину
и пријатеље да је у 72.
години преминуо наш
драги муж, отац, деда и
најбољи човек на свету.
Ожалошћени: супруга
СЛОБОДАНКА, кћерка
ВАЛЕНТИНА, унука
ЛОЛА и зет ЈОВАН
(112/203362)

на адресу Секретаријата.
Јавна расправа и презентација одржаће се 18. септембра 2015, у 12 сати, у згради Владе АП Војводине
(приземље, канцеларија бр. 39).
(Ф)

Изненада нас је напустио наш брат

Комшији

Обавештавамо рођаке и
пријатеље да је 18. августа 2015. умрла наша

Последњи поздрав

вољена мама и бака

ДРАГАНУ
ТОДОРОВИЋУ
МИЛАН ТАДИЋ

ЈЕЛЕНИ НОВАКОВИЋ
Драга Јеко, никад себи нећу опростити што у последњим тренуцима нисам био поред тебе.

из Омољице
С болом и тугом носићемо га у срцу.
Ожалошћени: сестра
РУЖИЦА с породицом,
сестра КРИСТИНА
и брат БОГОСАВ
с породицом

последњи поздрав

Сахрана је 19. августа, у
12 сати, на гробљу у Самошу.

од станара
у Кикиндској 7.
(78/203212)

НЕНАД и ЂУРЂИНА
с породицама
(74/203203)

(115/203362)

Колектив Интензивне неге, Анестезије
са операционим блоком

ДРАГИЦА
ЦЕЦА БАРОЈ

Тата
(118/203364)

(105/203333)

Последњи поздрав мојој сестри, мом анђелу

Последњи поздрав драгој

Последњи поздрав драгој

Последњи поздрав ујаку

10. августа 2015. године
преминуо је наш драги

Последњи поздрав

ЈАСМИНИ
ПЕЈАКОВИЋ
ЈЕЛЕНИ

ЈЕЛЕНИ

НОВАКОВИЋ

МИЛАНУ
ЈЕЛЕНИ
НОВАКОВИЋ

Дадо моја, спавај с анђелима!

ТАДИЋУ

Бата ЗОКА, ЕМА
и ЛЕНА

од баба МИЛИЦЕ
и стрица МИЛИНКА.

од тетка ЖИВКЕ
и чика ВОЈЕ.

Воли те сестра
МИЛИЦА.

од сестрића ЗОРАНА
с породицом.

(110/203358)

(109/203358)

(106/203354)

(117/203364)

(116/203362)

КОРИОЛАН
БУКИН ЛАНИ
из Омољице
Сахрана ће се обавити 1.
септембра 2015, у 13 сати,
у Halmstadu, у Шведској.
Ожалошћени син
МИРЧЕ и ћерка ВЕСНА
с породицама
(124/203358)

од БРАНКА
с породицом.
(44/203087

Четвртак, 20. август 2015.
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13. августа 2015. године преминула је наша драга мајка, свекрва и бака

Последњи поздрав драгој куми

ВЕСЕЛКА ТЕГЕЛТИЈА

ВЕСЕЛКИ ТЕГЕЛТИЈИ

1935–2015.
Сахрана је обављена 14. августа, на Новом гробљу.
С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену на њену доброту и
племенитост.
Ожалошћени синови СТОЈАН и ДУШАН, снаја СЛОБОДАНКА,
унук МИЋО и унука МИРОСЛАВА

Последњи поздрав најдражој сестри

(40/203079)

од СЛОБОДАНА, МИЛЕНЕ,
БИЉЕ и МАРИЈАНЕ с породицом.

Последњи поздрав вољеној и јединој сестри

Последњи поздрав драгој баки

Последњи поздрав

(50/203104)

МАРИЈИ ЛАЧ
Последњи поздрав

ВЕСЕЛКИ
ТЕГЕЛТИЈИ

ВЕСЕЛКА
ВЕСЕЛКИ

од секе КАТЕ и брата МАРКА с породицом.

МАРИЈИ ЛАЧ

Памтићемо те по доброти! Почивај у миру! Остаћеш незаборављена.
Брат ВЛАДЕ
с породицом

од комшија из зграде
у Ж. Зрењанина 99-а.

(87/203243)

(77/203207)

ТЕГЕЛТИЈА
Последњи поздрав
Веселки од заове
МИХОЉКЕ
с породицом.

(12/202971)

(60/203148)

(72/203201)

Последњи поздрав супругу, оцу, свекру и деди

ТЕГЕЛТИЈИ
од МИОДРАГА и РУЖЕ
ПРИЈОВИЋ
са фамилијом.

МАРИЈИ ЛАЧ

Последњи поздрав

Ћерка МАГДА,
син ЈАНИ, зет ЈАНОШ,
снаја РАДА, унуке
АЛЕКСАНДРА, МАЈА
и АНИТА, праунуци
МИЛОШ, МАРЛО,
АЛЕКСА и ИСАБЕЛ,
сестра КАТА и брат
МАРКО
(76/203207)

БОГДАНУ СВИЛАРУ РУСУ
1953–2015.

ВЕСЕЛКА

МИЛЕВИ

ТЕГЕЛТИЈА

САВИЋ

27. I 1935 – 13. VIII 2015.

Последњи поздрав поштованој куми од породица
ТАМБУРОВИЋ и ЏИГУРСКИ.

Последњи поздрав
Веселки од девера
БОЖЕ с породицом.

1927–2015.
Твоја ћерка СЛАВИЦА,
зет ЗЕКА и унуке
ЉИЉА и ГОЦА
с породицом

(26/203443)

(59/203148)

(30/203058)

ВЕСЕЛКА ТЕГЕЛТИЈА

Речи су исувише мале
наспрам онога колики
си човек била

(48/203096)

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

Остаћеш нам заувек у
срцу и дивном сећању.

Драга

од супруге ОЛГИЦЕ, синова МИРОСЛАВА
и ЗОРАНА, снаја ДАНИЈЕЛЕ и ИВАНЕ, унука
НЕМАЊЕ и унуке НИКОЛИНЕ.

Твоја унука АНИТА
с породицом

12. августа 2015. умрла је наша мајка, ташта, бака и прабака

(85/203232)

ВЕСЕЛКА ТЕГЕЛТИЈА
1935–2015.
Последњи поздрав драгој, милој тетки од братанице
ЗОРИЦЕ с породицом.
(41/203079)

Последњи поздрав снаји

МИРА
ТУЧЕН

ПЕРА
ИЛИЈИН

Зашто сте толико пожурили за Душаном!?
Вашој деци искрено саучешће.
ГОГА

1926 – 13. VIII 2015.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Ожалошћени: ћерка
МИРЈАНА, унук
БОГДАН
и унука ИВАНА

(28/203052)

(10/202967)

12. августа 2015, у 83. години, упокојио се наш

ГОСПА ИВАНОВИЋ
1928–2015.
Остаћеш вечно у нашим мислима и срцу.

ЖИВОТА
НИКОЛИЋ

од ДУШАНА с породицом и ЈЕЛЕ.

Ожалошћени: син
НИКОЛА, снаја МИЉА,
унуци МАРКО
и ВЛАДИМИР
и унука МИРЈАНА

(86/203234)

(67/203157)

Драга ујна

ВЕСЕЛКИ

Драга наша

САНДРА

САНДРА

БИРОВ

БИРОВ
1968–2015.

1935–2015.
Последњи поздрав Веселки од снаје ТОЈЕ и братанца
ДРАГАНА с породицом.

1968–2015.
Увек ћемо те се радо сећати.
ГАГА и ЈАСА
с породицом

Никада те нећемо заборавити.
СЕЈА и зет БОГА

(42/203079)

(81/20322)

(82/203223)

ВЕСЕЛКА ТЕГЕЛТИЈА

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

Твоје ћерке МИЛЕНКА и МИРА и зет ТОМА
с породицама
(21/203020)

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом зету и предобром
човеку

ГОСПИ
ИВАНОВИЋ

ДРАГАНУ
ТУБИЋУ

од сестре БОСЕ
ЈАНИЋИЈЕВИЋ
с породицом.

од РАДЕТА ЈОВАНОВИЋА
с породицом.

(126/203402)

(22/203023)
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Последњи поздрав драгом брату и стрицу

Памтићемо Ваш ведар
дух и сваку лепу речу

16. августа 2015. године преминуо је

СЛАВКО

СЛАВКУ БРУЈИЋУ

БРУЈИЋ

од МИЛАНА, СЛАВКА и НЕНЕ с породицом.
(95/203282)

С поштовањем ЉИЉА,
ЕВИЦА, САЈА, ЈОЦА
и ВЛАДА
из производње
(94/203282)

СЛАВКО БРУЈИЋ
1939–2015.

Данас када морамо признати истину да међу нама живима није више
наш драги супруг, отац, дека и свекар једино што му можемо рећи и
обећати да пут којим нас је усмерио и научио да путујемо у животу на
земљи и после његове смрти доследно ћемо поштовати.
Следићемо његова дела и преносити на будућа поколења.

СЛАВКО БРУЈИЋ
Последњи поздрав чика
Славку.
ЈАСМИНА и ДЕЈАН
МИТРЕВСКИ

СЛАВКО БРУИЋ

(101/203299)

Ти оде анђелима, а ми тугујемо за тобом.
Твоја сестра ЉУБИЦА и породице МАРИЋ
и ГРУИЧИЋ
(53/203133)

С љубављу његови најмилији: супруга БРАНИСЛАВА, синови МИЛАН
и ДАРКО, унучад БОЈАН, ЈОВАНА, НЕВЕНА и МАРКО и снаха МИЛА

15. августа 2015. упокојила се наша мајка

(93/203282)

СЛАВКО БРУЈИЋ
Последњи поздрав чика
Славку.
СТАВРА с родбином
(100/203299)

С великом тугом обавештавамо родбину и пријатеље да је 18. августа 2015. године преминула наша вољена

После дуге и тешке болести, у 86. години,
умрла је наша мајка

Драгом пријатељу

НАДА МИЛИЋЕВИЋ
1938–2015.

СЛАВКУ
МАРГИТА

МИРОСЛАВКА САВАНОВИЋ

СЕЛ

1933–2015.
Сахрана ће се обавити у четвртак, у 13 сати, на Новом гробљу, у
Панчеву.
Ожалошћени син ЉУБОМИР и ћерка ЉУБИЦА с породицама
(97/203290)

С љубављу и поносом чуваћемо је у нашим срцима.
Ожалошћени: син ВЛАДИМИР
и снаја МИРЈАНА

Ожалошћени: син
АНДРЕЈА, снаја
ДУШАНКА, унуке
СЛАЂАНА
и АНДРИЈАНА
и праунуци ТЕОДОРА
и МАРКО

(70/203190)

После дуге и тешке болести умрла је наша драга
мајка

БРУЈИЋУ
од пријатеља: КОЛЕТА,
ДАНКЕ, БОКИЈА
и АЦЕ.
(120/203366)

Последњи поздрав поштованој прији

(45/203073)

Последње збогом

После дуге и тешке болести, у 86. години, напустила ме је моја вољена мајка

У петак, 14. августа,
умрла је моја мајка

НАДИ
од породице ГВЕРО.
(103/203306)

МАРГИТА СЕЛ
1930–2015.

ЉУБИ ТАНЕВУ
Драги бато, никада нећемо заборавити твоју доброту,
храброст и осећајност.
БОРА, ЉИЉА, МАРИНА и СНЕШКА

Неутешни синови АНТОНИЈЕ,
ЈОВАН и АНДРЕЈА с породицама
(33/203073)

(88/203260)

МАРГИТА
СЕЛ
МАРГИТА

Нека анђели буду с тобом, тата

1930–2015.

БАТА

СЕЛ

ПЕТРИН
ЉУБА ТАНЕВ
Почивај у миру, тата, и нека те анђели чувају!
Син РАТКО, снаја МАРИЈАНА и унуци СТРАХИЊА
и СТЕФАН

Вечно ожалошћен син
АНТОНИЈЕ.

Ожалошћени:
син ЈОВАН, унука
МАРИНА
и праунука ЛАНА

(89/203262)

(34/203073)

(36/203073)

Ћерка МАРИЈА с мајком СЛАВИЦОМ
(90/203262)

Драгом пријатељу, с тугом, последњи поздрав.
ПЕТАР, ЛЕЛА, ЛУКА,
НИНА и БОБА
(84/203229)

Четвртак, 20. август 2015.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

20. августа је прошла година откад ниси с нама

Последњи поздрав

26. августа 2015. навршава се годину дана од смрти наше мајке

1946–2014.

РАДИЋ

1939–2015.

Њени: БОРКО и БУБА с породицама
Живећеш у нашим срцима докле год куца наше...

Ожалошћени: супруг РИСТА и деца
ЗОРАН и МАРИНА с породицом

ЉИЉАНА, СОЊА
и СИЊА с породицом

(125/203384)

Прошла је година од
смрти наше другарице
из основне школе

МИРЕ ВУЈЧИН
ВИДАКОВИЋ

МИРЈАНЕ ВИДАКОВИЋ

НАДА

АНИ НИКОЛИЋ
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У мислима и причи си
увек с нама.
ЗОРИЦА и МИРА

(66/203153)

22. августа, у 10 сати, на Католичком гробљу, даваћемо помен уз сећање на нашу никад непрежаљену

(91/2032759

23. августа даваћемо годишњи помен

(57/203146)

18. августа 2015. навршило се десет година откако с нама није наш

ЂЕРФИ МАРТОН

ВИНКУ ПАНИЋ ИЛИЋ
Време је пролазно, али је туга за најмилијима
вечита.
Неутешна породица: мајка ИРЕНА, сестра
ВЛАДИСЛАВА, сестрићи и сестричине

„Само остаје нада да време лечи све ране и да ће
ми Бог дати снаге да преживим те дане”.
Ћерка КРИСТИНА, супруга МИРА,
ташта ЈЕЛИЦА и ИВАНА
(69/203189)

(71/203191)

БОЖУР ИВАНОВИЋ

Нашој драгој супрузи,
мајци и баки

СЕЋАЊЕ
на наше драге

академски сликар

ПОМЕН

1936–2005.

Твоји: СТЕФАН, НАТАША, ЛАРА и ОГЊЕН ИВАНОВИЋ
(73/203202)

ЗОРКА
БЕКИЋ

ЉУБИЦА
БЕКИЋ
ШУПИЦА

ОЛГИ
СТАНКОВИЋ

1911–1990.
1934–2011.
У срцу и мислима чувамо их од заборава.
БРАНКО, ЗОРАН и ПАТРИША, МИЛАН
и СЛАЂАНА, ДУШАНКА и МИЛА

даваћемо четрдесетодневни помен, у четвртак, 27. августа, у 10 сати, на Православном
гробљу, у Старчеву.

(75/203206)

(63/203150)

1912–1989.

У суботу, 22. августа 2015, у 11 сати, на православном гробљу, у
Омољици, биће обележен четрдесетодневни помен

СИМО
БЕКИЋ

ОЛГИ
СТАНКОВИЋ
од сестре НАТАЛИЈЕ
и зета ВЕЉЕ.
(62/203150)

20. августа прошле су три тужне године откако
ниси с нама

СВЕТЛАНУ БОЖИЋУ
Поделите с нама тешке тренутке.
Твоји најмилији
(47/203094)

ДРАГАН СПАСИЋ

ПЕРСИДА

ПЕРСИДА

КАЊЕВАЦ

КАЊЕВАЦ

20. VIII 2001 – 2015.
Још увек у срцу и мислима.
Твој син МИРОСЛАВ
с породицом

20. VIII 2001 – 2015.
Након четрнаест
година и даље
неутешни ћерка
ЈЕЛИЦА и унуци САША
и СТЕФАН.

(65/203151)

(64/203154)

1959–2012.
Четрдесетодневни помен

,ПАНЧЕВАЦ

Не пролази дан а да те не споменемо...

телефон:
Воли те твоја породица

013/301-150

Десет година

СВЕТЛАН БОЖИЋ

(123/203374)

Шестомесечни помен

СЕЋАЊЕ

Драги и вољени

СЕЋАЊЕ

Заувек у нашим срцима.
Кумови ЈАНОШ, МИЛЕ и ЉУБИША с породицама
(45/203089)

РАДМИЛА
МИЛКА

ДЕЈАНОВСКА

ШОРМАЗ

РАЦА

ДРАГАН
СПАСИЋ

22. VIII 2005 – 22. VIII 2015.
Деценија је прошла...
Много тога је другачије, али бол је исти.
ЈЕЛЕНА и МИЛАН с породицама

С тугом и дубоким
поштовањем ЖЕЉКО
БАРОШ с породицом

Хвала за све.
Синови ДОБРЕ и ДАНЕ
и унуци ДЕЈАН
и ДАРКО с породицом

20. VIII 2012 – 20. VIII 2015.
Три године бола и туге.
Твој лик заувек у нашим срцима.
Мајка СТАНИСЛАВКА
и брат БОБАН
с породицом

(121/203368)

(122/203368)

(83/203228)

(13/202975)

МИЛКА ШОРМАЗ

КУЗМАН
ДРНДАРСКИ

ЈЕЛЕНА
БОГДАНОВ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији

СЛАВИЦА са децом

(68/203186)

(54/203141)

2004–2015.
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СЕЋАЊЕ

У суботу, 22. августа, у 11 сати, на Старом православном гробљу,
даваћемо једногодишњи помен нашем драгом

на драге, много вољене и поштоване родитеље

Прошле су три тужне године откад ниси с нама

ЂУРИЋ

БОГОСАВ

МИЛАНУ МИРКОВИЋУ ТАЛИМАНУ
ВЕРА

ВОЈИСЛАВ

19. VIII 2010 – 2015.

ФИЛИПОВИЋ

Много нам недостајеш.
Ћерка АЛЕКСАНДРА, зет ФИЛИП, унуци МИЛИЦА, КАТАРИНА
и ВЛАДИМИР, сестра ДРАГАНА и свастика МИРЈАНА

3. IV 2012 – 2015.
Њихови најмилији

(61/203149)

(18/203001)

(51/203121)

ПОМЕН

ПОМЕН

СЕЋАЊЕ

ДАВИД КЕРЕКЕШ

ВИД ШАЈИЋ

НИКОЛА СРБИН

ДРАГИЦА
ГРБИН

24. VIII 1985 – 24. VIII 2015.
Бато наш, прошло је четрдесет пет тужних година откако те однела проклета вода.

Душо наша,
четрдесет дана много, бескрајно много тугују за
тобом твоји мама, тата, брат и сестре.

Три тужне деценије су иза нас, откако ниси с нама, али ту си у нашим мислима и срцима.

Породица

Никада те неће дати забораву твоји најмилији.

Твоја тетка и сестра са фамилијом из Рима

(92/2032779

(43/203081)

(38/203078)

22. августа, у 11 сати, на Новом православном
гробљу, даваћемо годишњи помен нашој вољеној

ЉИЉАНИ СТОЈАДИНОВ
С љубављу чувамо успомене на тебе. Увек ћеш
бити у нашим срцима.
Супруг ИШТВАН с децом и унуцима

СЕЋАЊЕ

19. VIII 2013 – 19. VIII 2015.
Живећеш заувек у нашим мислима.
Твоји најмилији
(19/203010)

СЕЋАЊЕ

Сећање на драгог оца

МАРИНКОВИЋ

НАДА

ДРАГАН
ВУКОВИЋ

СТЕВАН ЂУРЂЕВ ПАПА

УРОШ

23. VIII 1961 – 23. VIII 2015.

Године пролазе, али бол и туга ће остати у нашим срцима довека.

Твоја ћерка ЖЕЊА

2009–2015.
Протекло време не зауставља ни нашу љубав,
ни наше сећање на тебе.
Породице ВУКОВИЋ
и ТАДИЋ

(9/202966)

(23/203025)

Прошло је много година, али ја те нисам заборавила и нећу никада, јер ти си мој Папа.

Твоја мајка, супруга и ћерке са фамилијама
(39/203078)

(37/102076)

Двадесетогодишњи помен

Живиш у нашим срцима.
Твоја МАРИЦА, САЛЕ,
БОКИ и НЕЦА

Прошло је четрдесет дана откад ниси с нама

Прошло је шест месеци откад нас је напустила
наша

РАДОСАВА

МИЛОСАВ ВЕСЕЛИНОВИЋ

ЛАЗАРОВ

ДУШАН АНДРИЋ

РАДОСАВА ЛАЗАРОВ

19. IX 1947 – 16. VII 2015.

рођ. Копривица

рођ. Копривица

проф. књижевности
Много нам недостајеш.

С неизмерном тугом и љубављу у нашим срцима.

СЕЋАЊЕ

Породица ВЕСЕЛИНОВИЋ

Твоја супруга МИЛИНА, син НЕНАД и ћерка
ДРАГАНА с породицама

Мајка НИНА и брат БОШКО с породицом

(52/203131)

(96/203285)

(58/103747)

(111/103358)

24. августа 2015. биће
три године од твог одласка

24. августа навршавају
се три године откако
није с нама

Десетогодишњи помен

22. августа 2015. навршава се тужних годину дана
откако нас је напустио

(104/203312)

СЕЋАЊЕ

БОГОСАВ

ДАНЕ КОПАЊА
1995–2015.
Нека ти наша туга, сузе
и бол не ремете мир.
Супруга ЉИЉА, синови
БОБАН и ПЕЦО, снаја
ЈАСМИНА и унук
НИКОЛА

С љубављу чувамо успомену на тебе.
Стрина СТОЈА и брат
ВИДОСАВ с породицом

ИВАНУ
ЈОВАНОВИЋУ

Породица СИМИЋ
(80/203216)

БЛАГОЈА
ТРЕНГОСКИ
ЧУПКО
1952–2014.
Ожалошћени: супруга
СНЕЖАНА, деца
ВЕСНА, ДУШАН,
СПАСОЈЕ и ЈОВАНА
и ташта МИРА
(79/203214)

ФИЛИПОВИЋ

ЈОВАНКА
МИЛАНОВИЋ

Драги брате, прошле су
три године, а тебе нема
с нама, већ само туга и
бол.
Твој брат СЛАВЕ с породицом

1960–1996.
Живиш у нашим срцима.
Супруг ЉУБОМИР, син
МИЛАН и ћерка
БОЈАНА с породицом

(32/203066)

(98/

НИКОЛА
НИНИЋ
Памтим сву твоју љубав
и жртвовања и све лепо
што си нам пружио. Недостајеш... У мом си срцу заувек!
Ћерка ГОЦА с породицом
(3/202944)

НИКОЛА
НИНИЋ
Супруга ЈЕЛЕНА, син
СЛОБОДАН, снаја
БИЉАНА и унуци
АНЂЕЛА и АЛЕКСА
(49/203097)

Четвртак, 20. август 2015.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

СЕЋАЊЕ
20. августа 2015. навршава се седам година од прераног одласка у сећање и успомене нашег драгог тате, супруга, деде,
брата и ујака

27

СЕЋАЊЕ

МИЛЕ
ЦВЕТКОВСКИ

ЛАЗАР МАРГАН

1986–2015.

19. VIII 2005 – 19. VIII 2015.

СЛОБОДАН ЂУРИЋ

1950–2008.
Његов одлазак је оставио празнину у душама оних које је неизмерно волео... Зашто је тако морало бити?
Ћерке ЈЕЛЕНА и МИЛИЦА, супруга
СЛАЂАНА, унук МАРКО, зет НИКОЛА,
сестра СЛОБОДАНКА, зет РИСТО,
МИРОСЛАВ и МАЈА с породицама

Твоја љубав и доброта су увек с нама.
Твоја породица
(25/203040)

22. августа, у 11 сати, на гробљу Котеж, даваћемо једногодишњи помен мом драгом оцу и деди

20. августа 2015. даваћемо четрдесетодневни
помен нашем драгом
Милету.

Породица
(14/202974)

БОРИСАВУ СТАНИЋУ

(5/202947)

БОЛНО СЕЋАЊЕ
22. августа 2015. навршава се шест тужних месеци од смрти мог јединог сина

1930–2014.

Наш никад непрежаљени и вољени син и брат

22. августа 2015, у 11 сати, на Католичком гробљу, даваћемо годишњи
помен нашем драгом

Никада нећемо заборавити твој драги лик и твоју доброту.
Неутешни: ћерка ГОРДАНА, унука СНЕЖАНА
и унук ВЛАДИМИР
(1/202934)

СЕЋАЊЕ
на наше драге

ЋОСИЋ
ВЕЛИМИРА БАЈАГИЋА
Изгубих те, сине, изненада, па све мислим – шта
ће мајка сада. Изгубих те, мој једини сине, ко ће
о старој мајци да се брине. Сине мој мили, ако је
твој млади живот морао да стане, моје сузе, бол и
туга за тобом вечно ће трајати. Волим те, волим.
Твоја мајка МИЛЕНА
(6/202945)

ПОМЕН

ИВАН РАДИЋ

напустио нас је пре пет година, не дочекавши прославу 20 година велике матуре.
Хвала њиховим другарима који су обележили сећање на преминуле матуранте
Гимназије, генерација 1995. године.
23. августа, у 10.30, посетићемо Иванову
вечну кућу с тужним сећањем на угашени
млади живот и неостварене жеље.
Туговаћемо до краја живота, наш вољени
Иване.
Мајка МАРИЈА, брат НЕМАЊА
и сестра ЈЕЛЕНА

МУЈИ
БЕКРИЋУ
С љубављу
и поштовањем његови
најмилији
(11/202970)

ЂОРЂА
1988.

СЕЋАЊЕ

и

МИЛАНА
2010.

С љубављу и поштовањем МИЛИЦА
с породицом и ВУКА
(24/202734)

(46/203092)

23. августа 2015. навршава се четрдесет дана
откад ниси с нама

23. августа 2015. навршава се четрдесет дана
откад није с нама

ЈЕЛЕНА ПАВЛОВИЋ

ВЕЧНАЈА ПАМЈАТ

СРЕДОЈЕ
ПОПОВ

1931–2015.

Петнаест година прође
откако смо се растали.
Никад те неће
заборавити супруга
ЧАРНА с децом.

20. августа навршава се шест месеци бола и туге
за мојом мамом.
МИЛАНА

(4/202946)

(27/203043)

23. фебруара престало
је да куца срце наше вољене сестре и тетке

ЉИЉАНА
МИКЉИН
ЉИЉАНЕ
МИКЉИН

Прошло је шест месеци
откад ниси с нама, али
из наших срца никад
нећеш отићи.
Твоја деца

Ожалошћена сестра
ЉУБИЦА и сестрићи
НАТАША и СВЕТА
с породицом

(7/202955)

(15/202980)

ЉУБОМИР

ЉУБОМИР

БАДРИЋ

БАДРИЋ

Тугу, бол и празнину коју осећамо за тобом време не може ублажити.
Увек ћеш живети у нашим срцима и мислима.

Све је празно и тужно
без тебе, Мићо.

ЉИЉАНА, СОЊА,
СИЊА с породицом

Супруга с децом

(56/203145)

(55/203144)

21. августа 2015. навршава се шест година од
смрти

У суботу, 22. августа
2015, пролази тужних
четрдесет дана откако
није с нама наш најдражи супруг, отац и деда

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН

ПЕТРОВИЋ
ЈАНО МОЛНАР

САША ТАРИН

2005–2015.
С љубављу и поштовањем СТАНА и МИЛЕНА

Године пролазе, ти си
увек у мом срцу.
Супруга МИЛЕВКА

Твоји најмилији

(29/203053)

(17/202985)

(16/202981)

АДВИГОВ

СРДАНОВИЋ
рођ. Бикар
1905–1988–2015.
С љубављу
и поштовањем братић
МИЛУТИН с породицом

Деки, пролази четрдесет дана од твоје преране смрти, а ми још увек
не можемо да верујемо.
Колеге САВА и ИГОР

(8/202956)

(99/103292)

27. августа 2015. навршава се осам година откако није с нама наш
драги

ФОРЂАРИНИ
1943–2005.
С љубављу и поштовањем чувамо успомене
на тебе.
Породица

РОСА

(20/203018)

НЕШКОВИЋ

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
МАЛИША

ДЕЈАН
ОЛГА

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

БРАНИСЛАВ

из Омољице
21. VIII 1996 – 21. VIII 2015.

РАЦИЋ
Никада те неће
заборавити твоје:
супруга СНЕЖАНА,
ћерке МИЛИЦА
и МАРИЈА
и унука МИЛАНА
(31/203063)

Мајко, тужно пролазе
године, трају успомене
и сећања на срећне дане заједничког живота.

Твоја ћерка ВЕРА
(2/202937)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Четвртак, 20. август 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

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

РОЂЕНИ

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

Добили ћерку
14. јула: Софију – Дијана и Зоран Качина; 17. јула: Нину – Биљана Ерић Стојановић и
Бранислав Стојановић; 22. јула: Ену – Јасмина и Стеван Марков; 24. јула: Милицу – Ивана Лазић и Ненад Гава; 27. јула: Јану – бојана Јаковљевић и Милош Јовановић; 29. јула:
Нину – Тамара и Љубомир Шкундрић; 30. јула: Андреу – Горана Марић и Иштва Чаки;
31. јула: Уну – Слободнка Рајилић и Вања Марковић, Ларису – Миломирка Ђорђевић и
Милош Бабић; 4. августа: Машу – Натша Маглоцки Ленхарт и Јан Ленхарт; 5. августа:
Сару – Мартина и Владо Шимак, Андреу – Мирела и Владан Јовановић; 7. августа: Ксенију – Ивана и Зоран Пејов; 8. августа: Сару – Зорана Битевић и Марко Јемовић.

Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Почињете интензивно да размишљате о промени посла или места
где радите. Повод је вероватно неки леп догађај у кући, можда и
проширење породице. Динамична
седмица је пред вама.

Добили сина
12. јула: Богдана – Мирјана Стајковић и Иван Момчиловић; 13. јула: Давида – Душанка
Рајчић и Жељко Шурјанац; 16. јула: Зорана – Јасмина Грчић и бојан Димитров; 22. јула:
Андрију – Радмила и Владан Јовановић; 24. јула: Душана – Александра и Драган Младеновић; 25. јула: Уроша – Сања и Владимир Чалић, Јована – Ивана и Никола Врачар, Алекса – Зорица Костић и Александар Стефановић, Бранка – Драгана Пејчиновска и Зоран
Аџаип, Страхињу – Радмила и Дејан Марковић; 28. јула: Николу – Данијела и Дејан Тот,
Михајла – Ивана и Милош Исаиловић, Михајла – Ивана и Игор Крстић; 29. јула: Миодрага – Санда Стефановић и Петар Бањаш, Немању – Марија и Александар Тадић; 31. јула:
Николу – Невена и Александар Василчин, Фјодора – Маја и Сергеј Королев; 2. августа:
Илију – Евда и Дејан Пантелин; 3. августа: Лава – Снежана Грујевић Мохар и Данијел Грујевић; 4. августа: Матеју – Тијана и Васил Јончески, Димитрија – Викторија и Владимир
Угљешин; 7. августа: Михаила – Милена и Бранислав Стојановски; 8. августа: Немању –
Марјана Глигор и Бојан Лазаров, Бошка – Зорана Лукић и Марко Орашанин.

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Не одлажите разговор са ста-

Ако се бавите приватним бизни-

ријим чланом породице јер ситуација постаје све неподношљивија и прети да прерасте у озбиљан
инцидент. Скупите снагу и коначно поставите све на своје место.

сом, ова седмица је пресудна за
ваше даље пословање. Урадите
оно о чему дуго размишљате.
Ослободите се страха и стрепње,
пред вама је велики успех.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Размишљате да промените по-

Ово никако није добра седмица

сао који тренутно радите, али
стрпите се бар до краја ове године. Понуде које будете добили
неће вам у потпуности одговарати или то једноставно неће бити
оно што сте очекивали.

за доношење великих животних
одлука, поготово ако то укључује
адвокате, финансијске саветнике
и „добронамерне” пријатеље.
Спустите лопту и узмите неколико дана одмора.

УМРЛИ
7. августа: Тихомир Миленовић – 1930, Станимир Петрин – 1935, Ана Зрињи – 1939, Верица Опанчина – 1933, Маца Попов – 1933, Драгомир Тубић – 1952, Стојана Миросављевић – 1927; 8. августа: Петар Божин – 1042; 9. августа: Страхиња Попић – 1951, Јован
Бихлер – 1937, Королијан Бундра – 1931, Наталија Видановић – 1935, Бранко Павловић
– 1051; 10. августа: Мира тучен – 1950, Светислав Каранфиловски – 1955; 11. августа:
Сандра Биров – 1968, Драган Шарац – 1944, Меланија Маринковић – 1927; 12. августа:
Јагода Јордановска – 1952, Јасмина Пејаковић – 1955, Ђорђе Арсеновић – 1931, Живота
Николић – 1932, Милорад Савовић – 1951, Госпа Ивановић – 1928, Радица Васић – 1956;
13. августа: Веселка Тегелтија – 1935, Раде Раденковић – 1945, Петар Илијин – 1926.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ВОДОРАВНО: 1. поруб, обруб – град у Турској, 2. прогрес, напредак, 3. остатак – основни тон, 4. ономатопеја лавежа –

1

ненаглашена реч – самоникли першун, 5. портир – тегоба, те-

2

11

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)
Вама су странци и сарадња с

друге људе не полазите од себе.
Тренутни партнер можда није
оно што желите, али засад је једино што вам је сигурно. Ако је
за утеху, ово је финансијски добра седмица.

њима ове године просто предодређени. Позваће вас особа коју
сте давно упознали и изненадиће вас својим предлогом. Не
размишљајте, упустите се у пословну авантуру.

Припрема: Момир Пауновић

1

Рак
Научите да кад процењујете

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ

УКРШТЕНИЦА

ћи одмор који ће доћи од особе
на коју нисте рачунали. Приуштите себи мало задовољства. У
дилеми сте за којег од потенцијалних удварача да се одлучите.
Одговор: ни за једног – појавиће
се нови.

Бик

ВЕНЧАНИ
8. августа: Слађана Зорљенцан и Дејан Станојковић, Весна Ђорђевић и Горан Велковски, Маја Јовановски и Срђан Ивановски, Бојана Петровић и Карољ Фехер, Андреа Цеко и Драгиша Спасић, Андријана Михаиловић и Ненад Живковић; 9. августа: Сања Вабрик и Владимир Воленик, Милица Ковачевић и Марко Миксат, Зорана Мургуљ и Зоран Николић, Драгана Тасић и Владан Бабић; 13. августа: Даница Суботин и Бојан Ћук,
Виолета Бирђан и Марчел Русован, Негица Ђаков и Живорад Ђорђевић.

Изненадиће вас позив на кра-

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Турбулентна осећања – од оча-

Исцрпљеност и премор су са-

ја до еуфорије, од суза до смеха.
Живот понекад зна и да приреди
пријатно изненађење. Требало
би да се окружите људима који
ће оплеменити вашу душу, а не
ваш џеп.

мо последица неспавања. Љубав свакога чини јачим, те не бежите од ње. Подршка партнера и
доброг пријатеља ће вам помоћи
да напокон донесете праву одлуку о свом пословном ангажману.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

шкоћа, 6. безобзирна тежња ка професионалном напретку, 7.

УСПРАВНО: 1. отклањање квара, поправка, 2. нагла промена,

3
4

преокрет, 3. сукња (пров.) – делови хектара, 4. хемијски елемент, 5. војна пошта (скр.) – отац одмила, 6. име италијанског
редитеља Сколе, 7. река у Француској, притока Лоаре – слово
грчког алфабета, 8. експлозивно средство, 9. коњи (песн.) – веза, петља, 10. неодређено какав, 11. пустиња у Чилеу.

МАГИЧНИ ЛИК 7 х 9
Слогови: ВА, ЛА, ЛИ, НА, НИ, НИ, НИН, ПА, ПО, ПРЕ, ПРО,
РА, РЕ, РЕ, РИ, СЕ, СТА, ТА, ТИ, ТИ, ТИ, ТО, ТОР, ХВА, ЦА,
ЦА, ЧА, ЧАР.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. пребацивање терета с возила на
возило (мн.), 2. справа за раздвајање измешаних материја, 3.
планина у Босни и Херцеговини, 4. житељ градића у Истри, 5.
хватаљка, 6. особа која се служи латиничким писмом, 7. улазити у суштину нечега.
1
2
3
4
5
6
7

1
2
3

5
6
7

6
7

Понуда за посао из иностран-

злонамерни. Јесте тешко гледати
неправду око себе, али нико вам
није обећао да ће живот бити једноставан и лак. Партнер се труди
да вам пружи подршку, али засад вас само иритира.

ства или другог места биће примамљива, али одлука је на вама.
Жељни сте да више времена
проводите с партнером, па се искрадите бар на један продужени
викенд у непознатом смеру.

СЛОГОВНИ ЛИК 4 x 4

АНАГРАМИ
НОВА ВЕРЗИЈА
Нећу то да КРИЈЕМ,
ево кажем свима:
нова се верзија
старог филма снима.

1

ВРСТА НАКИТА
Момак веридбену
припрема прославу,
својој ДАМИ ДАЈЕ
леп украс за главу.

СРПСКИ СЛИКАР

ОДБИЋЕ
ПРВО
РАТ

4
5

Постали сте помало себични и

БЕСПРАВНИ ЋАР (Х = Н)

ОНА БЕСНА
ХОЋЕ ЊЕГОВО
НЕСНОСНЕ ВРУЋИНЕ (једно Е = А)

ВРЕМЕ ЛОМИ ТЕРЕНЦА

2

3

4

1
2
3
4
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. присталица покрета који се залаже за очување јеврејског идентитета, 2. снабдети топлотом,
загрејати, 3. река између САД и Канаде, 4. наступање у масовним филмским сценама.

ПАЛИНДРОМНА РЕЧЕНИЦА

АМА СИЂИ САМА
РЕШЕЊА – Укрштеница: опшав, Адана, просперитет, рест, тоника, ав, атона, ак, вратар, мука, каријеризам, Атина, отава. Магични лик 7 х 9: претовари, сепаратор, Старетина, Поречанин,
хваталица, латиничар, проницати. Анаграми: римејк, дијадема,
Петар Добровић, неосновано богаћење, црвени метео-аларм. Магични слогови 4 х 4: циониста, огрејати, Нијагара, статирање.

престоница Грчке – јесења трава.

29

ФОТО-РЕПОРТАЖА

Четвртак, 20. август 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

У ОМОЉИЦИ ОДРЖАНИ ТРЕЋИ „ДАНИ ПОРОДИЦЕ”

ОД СПОРЕ ВОЖЊЕ И СИМУЛТАНКЕ ДО „ПРЕОБРАЖЕНСКОГ КОЛА”
Трећи омољички „Дани породице” отворени су уторак, 11.
августа, на одлично испуњеном платоу Дома културе, изузетним наступом бенда
„Наш начин”.
И наредне ноћи поменуто
место у центру села било је крцато, будући да су људи измучени дугогодишњом кризом
једва дочекали да се насмеју
врсним комичарима. Током
вечери стендап комедије медијски експонирани Срђан
Олман, Мирослав Ђорђевић и
Душан Варничић „до суза” су
разгалили све присутне.
То је била одлична најава
за још већа узбуђења...
Програм трећих „Дана породице” настављен је у четвртак, 13. августа, симултанком
познатог велемајстора Горана
Чабрила. Њему су се на двадесет табли супротставили
шахисти из Омољице, Старчева и Брестовца. Чабрило је
извојевао петнаест победа, а
ремије су извукли Андријана
Јанковић, Жељко Савановић,
Светислав Маринков, Новица
и Илија Марјановић.

Након тога је уприличен
брзопотезни шаховски турнир, на којем је учествовало
18 мајстора игре на 64 поља.
Тријумфовао је Коста Орлов
испред Радише Николић и
Војислава Марковића. На
Спортском центру „Поњавица” у петак је одржан турнир у
малом фудбалу за пионире
рођене 2004. године и касније. Победу је извојевала школа
фудбала „Мика Антић”, дру-

гопласирани су били фудбалери „Младости” из Војловице, трећа је била „Будућност”
из Брестовца, а четврто место
заузела је домаћа „Младост”.
Дан је завршен акустичном

свирком гитаристе Жељка Тођераша.
Суботње јутро било је резервисано за пецање на поњавичкој плажи популарно названој
„код Бабића”. Такмичење у две
категорије потрајало је цело
преподне, а међу јуниорима
највише рибе је уловио шеснаестогодишњи Срђан Томић,
док се код сениора највише истакао четири године старији
Младен Танасић. Веома инте-

ресантно је било надметање у
спорој вожњи бицикала, које је
привукло тринаест дечака и
три девојчице. Спорији од
осталих био је Момир Топаловић, који се стазом од двадесет
метара превезао за три минута
45 секунди, други је био Стефан Ђукановић, а трећи Алекса Живанов. Вечерњи програм
био је резервисан за најмлађе,
које је на платоу у центру обрадовао популарни Пеђолино.
На крају се чак испоставило да
су се његовим фазонима више
смејале маме и баке које су биле у пратњи малишана. Турнир у јамбу одржан је у недељу, 16. августа, у кафани „Шаран”, а у финалу је Љубе Познан надиграо Бору Живановића. За то време на турниру у
одбојци на песку на Спортском центру најбоље су биле
девојчице из панчевачког клуба „Одбојка 013”.
Кошаркашки пионири и
млађи пионири „Младости” и
„Црвене Звезде” снаге су одмерили у понедељак. Резултат
је био у другом плану, али су
златне медаље ипак припале
Београђанима. Увече су наступиле главне звезде овогодишњих „Дана породице”, а и
поред снажног пљуска, око
двеста људи је остало да чује
доајене народне музике – До-

бривоја Топаловића и Гордану Лазаревић. Наредног дана
у школи је уприличен турнир
у стоном тенису. Код јуниора
је тријумфовао Метеја Мићић, испред два Лазара – Кузмановића и Живановића,
док је код сениора редослед
био следећи: Дарко Томић,
Предраг Кокановић и Жарко
Глигорић. Дан је завршен наступом тамбурашког састава
„Жисел”. Владала је права кафанска атмосфера, јер су музичари залазили међу људе и
свирали им шлагере на увце.
И коначно, на сам дан славе Преображење Господње, у
среду, 19. августа, у Месној
заједници је уприличено резање колача. Домаћин, председник Скупштине МЗ Душан Лукић, пожелео је суграђанима успешну и родну
годину, с надом да ће оправдати указано поверење и реализовати зацртане планове.
Емилија Томић, као ученица
генерације омољичке школе,
том приликом је добила
лаптоп. Нешто касније је
удружење жена приредило
манифестацију „Омољичке
циповке”, када је демонстрирано умеће прављења
аутохтоног банатског хлеба.
У исто време на хиподрому
на програму је било шест ко-

НА КОЈИ НАЧИН ТРЕБА ВОЛЕТИ ЉУБИМЦА

Добар власник – срећан пас
Шта је најважније да дамо неком другом бићу уколико желимо да га усрећимо, било да
се ради о партнеру, детету или
пријатељу, било о љубимцу?
Вероватно је одговор већине
на ово питање: љубав.
То јесте тачан одговор, али
је непотпун, јер права љубав,
она која испуњава и усрећује,
јесте само она коју дајемо на
начин на који је вољено биће у
стању да разуме и прими. Уколико се у љубави концентришемо само на оно што ми мислимо да треба да дамо уместо
на оно што је другом бићу потребно да би се развијало и било оно што јесте, онда то није
љубав, већ себичност. Ако желимо да нам пси буду истински срећни, а наш однос пун
разумевања и поштовања, морамо престати да их посматрамо као људе упаковане у четвороножна длакава тела и да
им приписујемо своје мисли и
особине. Морамо им дозволити да буду оно што јесу и научити да их волимо управо због
тога, уместо да покушавамо да
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их уоквиримо у наше идеје о
томе какви треба да буду.
Ако намеравамо да узмемо
пса у свој дом, важно је да будемо искрени према себи. Морамо размислити да ли је наш
начин живота компатибилан с
природом пса којег желимо и
запитати се да ли смо спремни да будемо одговорни власници и да му пружимо оно
што му је потребно. Да ли смо
превише заузети и немамо
времена да га физички и ментално стимулишемо шетњом,
игром, васпитањем и дресуром? Јесмо ли спремни да га
изводимо по свакаквом времену и чистимо за њим када
изврши нужду? Јесмо ли
спремни да водимо рачуна о
његовом здрављу, да га вакцинишемо, заштитимо и чистимо од паразита, стерилишемо? Поседујемо ли потребне
особине да би нас пас поштовао, волео и следио? И, напослетку, јесмо ли спремни да
свет посматрамо његовим
очима и да му његовим језиком поручимо да је уз нас безбедан, да нам може веровати
и да ћемо поштовати његове
потребе и волети га на начин
који је њему близак, а не онако како смо ми умислили да је
исправно?

Како да знамо шта нашем
љубимцу треба? За почетак,
треба да разумемо како пас
функционише и шта му је у
животу важно. Пас је по
природи друштвено биће и
најважније од свега му је да
припада стабилном чопору.
Да би функционисао, сваки
чопор мора имати вођу, хијерархију и правила. Пси се
удружују у чопоре јер им сарадња повећава изгледе за
опстанак. Да би опстали,
псима је важно да нађу и заузму територију где се лако
долази до хране. Отуда изражена територијалност код
паса – они свакодневно обилазе, обележавају и бране
територију и траже храну.
Сваки пут кад изађемо у
шетњу, наш пас то не доживљава само као вежбу, већ
као патролирање територијом или одлазак у лов, због
чега је нужно да у шетњи
постоји сарадња уз поштовање хијерархије и одређених
правила. Хијерархија значи
да сваки пас у чопору има
своје место и задужења у
складу са способностима и
карактером, а правила одређује вођа и она постоје да би
чопор сарађивао и складно
функционисао.

Многи власници и дресери
још увек се држе застареле дефиниције вође – да је вођа
онај којег се плаше јер је највећи и најјачи и управља гвозденом песницом и заводи
ред. Међутим, прави вођа је
онај који је заслужио поштовање чопора и који улива поверење. Научници који су
проучавали живот паса уочили су неке од особина које испољава вођа: сталоженост и
самопоуздање, стабилност и
доследност, сналажљивост,
интелигенцију и дружељубивост. Њега следе зато што зна
шта ради и зато што остали
верују да су одлуке које он доноси увек најбоље за чопор.
Супротно још једном увреженом мишљењу, пси који су непослушни и раде шта им је воља, не чине то из ината, већ
зато што немају поверење у
свог власника јер није показао
да има потребне особине које
чине вођу. Развијемо ли ове
особине, пас ће желети да нас
следи.
Каже се да је сваки пас
огледало свог власника. Све
што треба да урадимо, јесте да
пажљиво слушамо и пас ће
нам сам рећи шта треба да
променимо да би он био спокојан и срећан.

њичких трка, а награде за
једну спонзорисала је Месна
заједница.
Трећи „Дани породице” затворени су петим „Преображенским колом”. Ову смотру
традиционалног музичког и
фолклорног народног стваралаштва приредио је КУД
„Жисел”. Богатим и разноврсним садржајем представиле

јатељи: КУД „Свети Никола”
из румунске Дете, као и фолклораши из Црепаје, Липа
код Смедерева и Лозовика, а у
две тачке учествовали су и
тамбураши „Ковински бећари”, који су пратили омољичку интерпретаторку народних
песама – Јованку Доватов.
На крају, организатори су
били задовољни квалитетом

су се све четири фолклорне
групе домаћина – од најмлађих, предшколских до извођачког ансамбла. Они су праћени народним оркестром,
али и бројним гостима. Наступили су дугогодишњи при-

програма и посетом, а за
следећу годину најављују
већи број такмичења у које
ће бити укључене различите генерације мештана од
седам до седамдесет седам
година.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Лабрадорка
Црна лабрадорка је пронађена у Улици ослобођења, али
се нико није јавио да је преузме. Претпоставља се да је
стара око две године, а веома
је послушна и мирна.
Налази се у градском прихватилишту и уколико је неко препозна или жели да је
удоми,
може
позвати
013/352-148.

Посавски
гонич
Овај лепотан је пронађен у
Долову пре неколико дана.
Реч је о верном и послушном посавском гоничу,
који је притом и одличан
чувар.
И он се тренутно налази у
градском прихватилишту,
па се потенцијални удомитељи могу и тамо јавити.

Након усвајања могуће је обавити бесплатну
стерилизацију удомљене животиње. Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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КАКО ПРЕЖИВЕТИ ТРОПСКЕ ВРУЋИНЕ

ЗДРАВО, ИНВЕНТИВНО И ЈОШ ОСВЕЖАВА
До пре неколико дана жива у
термометру чак ни ноћу није
силазила испод тридесетог
подеока, па није било бољег
решења за освежење него отићи на неко од места у околини
предвиђених за купање.
Екипа „Панчевца” је за превоз користила искључиво двоточкаше на људски погон, што
се показало као здравије и инвентивније.
Облазак купалишта у граду и
околини започели смо од најближе дестинације – градске
плаже код тамишког моста.
Тамо, на складно уређеном
излетишту, ужарене дане проводи у просеку стотинак грађана већином у сунчању, док
се расхлађују најчешће „заливањем” водом из расположивих тушева.
Међутим, све је више и
оних „одважнијих”, који не
оклевају да се бућну у Тамиш.
Купачи не крију да нису начисто с квалитетом воде ове ба-

натске реке, јер их надлежне
службе збуњују различитим
извештајима. С друге стране,
неки избегавају купање и због
неповерења у ћуди ове реке.
Рајска стена
Након краћег кулирања испод
такозваних печурки запутили
смо се на следећу дестинацију
– Белу стену, и то најпре кејом
ка „Бродоремонту”, па до новијег београдског пута. Уз
огроман опрез због прекомерних брзина, које на овој деоници развијају чак и тешка теретна возила (посебно обратити пажњу на камионе с приколицама), до Дунава се, умереном вожњом, стиже за дваде-

Леп поглед на Шљункару
сетак минута, тако што се сиђе с главног пута и кроз шумовите пределе настави ка месту
званом Сибница. Бицикл се
може оставити „на сигурном”

код неких од чамџија, који ће
вас потом по цени повратне
карте од 150 до 200 динара
превести на Белу стену. И чим
вас запљусне освежавајућа дунавска вода, као да вам се у
моменту разбистри ум и усталаса крв у венама.
А како коракнете на то
острвце, све невоље очас умину. Можете радити шта вам је
воља – брчкати се у плићаку
„шпица”, шетати босоноги стазицама у ’ладовини гигантских топола и другог бујног
дрвећа или просто се окрепљивати у „карипским” кафаницама. Многи, рецимо, одлазе „код Верке” на чувену рибљу чорбу, чија љутина би и
камен разбудила. Ништа лошији избор није ни „рајска те-

Шпецијални кутак на Бељаку

раса”, с фантастичним погледом на пловни Дунав. Тамо
вас чекају озарена лица урнебесног тандема кулинара – Салета и Масног, који својом ср-

на о пребрзим четвороточкашима.
Током приближавања поменутој локацији лако је уочити да
сви путеви из тог места и околине воде ка тој све раскошнијој
оази. Тамо се свакодневно може
избројати више стотина (можда
и читава хиљадарка) прегрејаних душа. Они тамо траже спас
од врућинштина у уређеном
простору који не оскудева ни у
чему – од квалитета воде, преко
хладовине нараслог дрвећа, до
пратећих садржаја, попут терена за одбојку на песку или теретане у природи. Ту је и локал који је ове године закупио панчевачки „Coffee Shop”, а неколико вредних жена нуди крофне,
кукуруз, пљескавице... Домаћини су се потрудили да све
изгледа беспрекорно – редовно одржавају простор и све сами финансирају, па је чак и
улаз бесплатан.
Од ове године функционише
и спасилачка служба. Када ради,
истакнуте су зелене заставице, а

Качаревачко језеро пред смирај
дачношћу, домаћинском услугом (деверика се не пропушта)
и посебно доскочицама и међусобним провокацијама „до
суза” увесељавају госте.
Препорука је да се на острву
остане до сутона, будући да је
такав визуелни доживљај нашим очима мало где доступан.
Беспрекорно језеро
Следећег, још врелијег дана
запутили смо се у Качарево ка
Спортско-рекреативном центру „Језеро”, који је удаљен
нешто преко десет километара од срца града. За иоле
озбиљније бициклисте то је
прави мачји кашаљ, премда је
и ту неопходно повести рачу-

у супротном су окачене црвене и
натпис: „Купате се на сопствену
одговорност”. Малу незгодацију
представља прашњави прилазни
пут, иако има индиција да ће
ускоро и тамо бити постављена
чврста подлога.
Бајковита Шљункара
И, напослетку, трећег дана
кренули смо пут Ковина, тачније вештачког језера Шљункара. Међутим, пре седања на
бицикл и поласка ка тој дестинацији, од града удаљеној
близу педесет километара, потребно је имати мало више
„превезених километара у ногама”, а нарочито ако се тура
одвија у условима тропских
врућина. Ипак, пролазак кроз
Старчево, Омољицу, Брестовац и Скореновац авантуристима гарантује ужитак у разгледању тих живописних места и околних равничарских
крајолика.
Сама Шљункара изгледа
бајковито, ушушкана је у питому шумицу, а вода је мирна
и веома пријатна за пливање.
Ту и једна кафаница, као и
простор за камповање, па се
љубитељима такве врсте релаксације и те како препоручује за викенд-предах. Једина
озбиљнија примедба односи
се на то што не раде тушеви.
Ово су неке од атрактивнијих варијанти за преживљавање паклених летњих дана, а
бицикл као превозно средство
гарантује двоструку корист –
ем крепи душу и тело, ем
знатно појефтињује одлазак у
природу.

Чаробни залазак на Дунаву

АКТИВНИ ЧЛАНОВИ ОДРЕДА ИЗВИЂАЧА „НАДЕЛ”

Старчевачки скаути у посети Грцима
Након учешћа начелника Одреда извиђача „Надел” из
Старчева на европској скаутској академији у Београду
прошле године дошло се до
идеје о сарадњи са извиђачима из Грчке, Словеније и Јерменије.
Односи су најпре успостављени с Грцима, по одласку
делегације Старчеваца у
Пентели, предграђе Атине.
Делегација Одреда извиђача
„Надел” била је смештена у
једној школи страних језика,
која је била преуређена за
њих током летњег распуста.
Током боравка у Атини Грци
су се показали као веома добри домаћини. Хране је било
у изобиљу, а нарочито традиционалних јела. Сваки минут

боравка био је брижљиво испланиран, тако да су Старчевци посетили градски музеј, Акропољ, Посејдонов
храм, парламент и остале

КАД ДРЖАВА ПОМАЖЕ
Скаутизам је у Грчкој неупоредиво развијенији него код
нас – само у главном граду има дупло више одреда него у
целој Србији.
Држава, а и изузетно богата црква, много полажу на
рад с младима и често на различите начине финансирају
скауте.

значајније објекте у граду и
околини.
Боравак на планини Пентели, по којој је тај део Атине и
добио име и с које се пружа
прекрасан поглед километрима унаоколо, био је прилика
за алпинизам на стрмим стенама и обилазак манастира
Свете Петке, огромне природне пећине која је дуго служила као војна база и каменолома из којег потиче најквалитетнији грчки мермер, коришћен за изградњу чувеног
Партенона. Ноћ проведена у

шатору на планини уз јак ветар, налик на јужнобанатску
кошаву, употпунила је доживљај.
У слободно време Старчевци су се купали на прелепој
плажи код места Лаврио, где
нема туриста и која се искључиво користи за боравак извиђача и ученика грчких основних школа. Плажа је удаљена
од Атине више од сто километара, што није близу, али треба имати у виду да су ауто-путеви изузетно квалитетни.
На путу до Атине извиђачи
су обишли Врање, Скопље,
Ђевђелију, Солун и Лептокарију, као и манастир у близини чувеног Термопилског
кланца.
За неколико дана очекује се
посета грчких извиђача Старчеву, тако да се „наделовци”
ужурбано спремају да гостима
што боље покажу лепоте јужнобанатске регије.

Страну припремио
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КОШАРКАШИ ТАМИША ЗАПОЧЕЛИ РАД

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ХУКИЋ НОВИ КАПИТЕН

ЖОК ДИНАМО ПОЈАЧАВА СРБИЈУ

Давор Перак престао
је активно да игра
Млади кошаркаши
прошле недеље
боравили на Чардаку
Кошаркаши Тамиша су у четвртак, 13. августа, у Хали
спортова на Стрелишту и званично започели припреме за
наредну сезону. Окупљеним
играчима су се обратили
председник клуба Дарко Јовичић и шеф стручног штаба
Бојан Јовичић.
На паркету наше хале, од
играча који су наступали у
прошлој сезони, запазили смо:
Вујовића, Хукића, Манојловића, Милошевића, Дробњака и
Радовића, који ће за клуб из
нашега града играти и убудуће.
Уз њих су били и поједини
играчи Динама, као и Александар Илкић, наш суграђанин,
евентуално појачање из редова
београдског Партизана. Из Тамиша су отишли: Ђорђевић,
Исаиловић, Јовановић, Драгаш, Илић, Симић и Кесар, ко-

ји ће каријеру наставити у Игокеи. Челни људи КК-а Тамиш
волели би да наставе сарадњу и
с Драганом Крушчићем, али је
питање да ли ће се то остварити, јер искусни кошаркаш има
и друге понуде. Дугогодишњи
капитен Давор Перак престао
је активно да игра.
– На почетку смо припрема
и, као што се да уочити, тим
се још формира. Отишло је
доста играча, а ситуација на
тржишту је увек тешка, па
треба добро размислити о појачањима. Имамо своју листу

жеља, с неким играчима смо у
преговорима, па ћемо видети
– истакао је Бојан Јовичић.
Као и до сада, челници КК-а
Тамиш истакли су да је стабилност клуба на првом месту, а с
тим у складу је и позиција тима
током такмичења у КЛС-у.
Млади кошаркаши Тамиша
су током прошле недеље боравили на седмодневним
припремама на Чардаку. У
изванредним условима талентовани дечаци и девојчице
користили су пет расположивих терена и тренирали два

пута дневно. Смештај и исхрана, прилагођени спортистима, као и до сада били су
на високом нивоу, а битно је
истаћи да су сва деца током
боравка у том прелепом излетишту била здрава.
– Ово је наш трећи боравак
на Чардаку и могу рећи да је
најмасовнији до сада. Чак 137
младих кошаркаша било је
присутно на припремама и веома смо задовољни. Радило се
напорно, али било је времена и
за одмор, игру и друге садржаје.
Тренери су остварили оно што
су желели, а ово је прилика да
захвалим и одговорним људима из предузећа „Војводинашуме”, који газдују одмаралиштем
на Чардаку, на изванредној сарадњи – истакао је Дејан Нађ,
организатор припрема млађих
категорија КК-а Тамиш.
Треба истаћи да су с децом
радили тренери: Тасић, Радовановић, Раковац, Анђелковић, Саша и Дара Јовановић и
Јелић, а Олгица Ђуричин, секретар клуба, бринула је о томе да се сва деца и чланови
стручног штаба осећају као
код куће.
С. Дамјанов

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

КОМШИЈСКИ ДЕРБИ ПРИПАО ДОМАЋИНУ
Прошлог викенда је почела
нова првенствена трка за бодове у нижим фудбалским
ранговима. Већ на старту
Српске лиге група „Војводина” љубитељи фудбала у нашем граду и околини имали
су прилику да уживају у локалном дербију, који је одигран у Падини. Пред око 500
поклоника најважније споредне ствари на свету домаћа
Долина је с минималним резултатом савладала панчевачки Железничар. Гол одлуке је постигао Мастило у 30.
минуту.
И пре почетка овог дуела
Долина је важила за фаворита, јер има искуство играња и
у прволигашком друштву. С
друге стране, дебитанти у трећем рангу такмичења, фудбалери Железничара, предвођени тренером Александром
Стевановићем, показали су се
као сјајан ривал и достојан
противник који ће многим

фаворитима у новом шампионату помрсити рачуне.
Железничар је играо у саставу: Катанић, Митић, Текијашки, Благојевић, Стајчић,
Млађеновић, Шалипуровић
(Ђоковић), Басарић, Цвејић,

Гудан (Станисављевић) и Јовановић (Новаков).
Од почетка утакмице водила се рововска битка на средини терена, а своје прилике су
имали и једни и други. Ипак,
боље су се снашли домаћини,

УБЕДЉИВИ ПАНЧЕВЦИ И КАЧАРЕВЦИ
Викенд за нама донео је и прве утакмице у новој сезони у
Првој јужнобанатској лиги.
Најубедљивији у првом колу били су Динамо 1945 (савладао Партизан из Гаја са 8:0) и Јединство из Качарева
(победило Раднички из Баранде са 7:0). Слога је у Банатском Новом Селу добила БАК с 1:0, Младост је у Војловици са истим резултатом изгубила од Војводине из Црепаје,
док су у Алибунару Будућност и старчевачки Борац играли
нерешено 1:1. У локалном дербију у Омољици Младост је
победила Југославију из Јабуке са 2:0.
Наредног викенда Омољчани гостују у Гају, Југославија
у Јабуци дочекује Јединство, а дерби се игра у Старчеву,
где ће се састати Борац и Динамо 1945. Војловчани гостују у Белој Цркви, а Новосељани у Владимировцу.

који су једини погодак постигли у 30. минуту, после добро
изведеног корнера и снажног
шута Мастила. До краја првог
полувремена Железничар је
имао неколико добрих прилика, али су играчи Долине били
на висини задатка.
До краја сусрета момци који играју за клуб из Падине успели су да сачувају стечену
предност и на крају заслужено
освоје прва три бода.
Навијачи популарне „дизелке” моћи ће да виде на делу своје миљенике у недељу,
23. августа. На СЦ-у „Младост” ће гостовати Сента, која
је у првом колу на свом терену
изгубила од Радничког из
Сремске Митровице с 3:1.
Утакмица почиње у 17 сати, а
снажна подршка с трибине
свакако би умногоме допринела да Железничар освоји
прве бодове у српсколигашком друштву.
А. Ж.

ИВАН ПЕТКОВИЋ НОВИ ТРЕНЕР РУКОМЕТАША ДИНАМА

ПОНОВО У СТАРОМ ЈАТУ
Ново руководство Динама не
седи скрштених руку. Зацртани план за наредни период
већ је почео да се остварује, а
међу првим потезима председника Данила Дрндарског и
његових сарадника било је довођење Ивана Петковића на
чело стручног штаба. Од популарних „жуто-црних” се
очекује пролаз у елиту у наредној сезони, а ангажовање
амбициозног стручњака се поклапа са жељама обеју страна.
Петковић је дете Динама.
Као голман је одрастао у клубу
из нашега града, али је имао
запажену каријеру и у Југовићу, као и у Словенији. Затим се
окренуо тренерском послу.
Пре неколико година је увео
Јединство из Качарева у Прву
лигу, а у прошлој сезони је с
рукометашицама ЖРК-а Панчево био на прагу највишег
ранга. Пре тога је с девојкама
имао импресиван скор током
првенства, када је без пораза
стигао до Супер Б лиге. Сада је
на реду нов изазов. Петковић
зна да се до резултата не стиже
причом, већ озбиљним радом,
а на располагању ће овог пута,
бар како сазнајемо, имати са-

мо момке из Панчева и околине. С обзиром на постављени
задатак, пред њим је занимљив период.
– Волео бих прво да се осврнем на веома лепе дане проведене у ЖРК-у Панчево и да захвалим руководству клуба
што ми је дало прилику да заједно стигнемо до циља који
смо поставили пре старта прошлог првенства. Био је то прави професионални изазов, а за
девојке и прве људе клуба
имам само речи хвале за сјајну сарадњу. Кад је реч о Динаму, све је јасно. Пред нама је

борба да Динамо вратимо тамо где му је место, међу најбоље српске клубове. Не скривамо амбиције, али то значи и
потпуну озбиљност. Ово је за
мене велика част и права прилика да се докажем, али исто
тако и за момке које предводим, пре свега оне млађе.
Имам јасан план шта треба
радити и мислим да можемо
остварити оно што смо зацртали – истакао је Петковић.
Иван Петковић и рукометаши Динама већ неколико дана
раде пред старт Супер Б лиге.
Тренирају у Панчеву, где постоје сви услови да се спроведу квалитетне припреме. Динамо ће се у наредном периоду ослањати на сопствене снаге. Ту су искусни Стојан и
Бранко Радановић, а терет ће
овог пута пасти на плећа млађих. Пре свега мислимо на
голмана Митановског, затим
Буњевчевића, Стојановића и
друге тинејџере који стасавају
у Динаму. Права је штета што
је Радосављевић отишао из
клуба (прешао у Црвену звезду), јер би с њим било много
лакше остварити зацртано.
Но, то је сада за неку другу

причу. Петковић зна шта
предстоји наредних дана.
– Мислим да је шест недеља
до почетка првенства сасвим
довољно да се екипа спреми
за значајне утакмице у Супер
Б лиги. Не волим да кукам
што немам овог или оног
играча. Радићемо с тимом који је на располагању и учинићемо све да стигнемо до циља.
Добро је што у саставу имам
искусне момке, али овог пута
много очекујем од млађих.
Динамо има сјајне дечаке, уосталом баш они су недавно
освојили Куп Србије. Неколико њих ће бити у првом плану.
Добиће шансу да играју, постану још бољи рукометаши и
потврде квалитет. Неће бити
лако, посебно на старту такмичења, када имамо четири
веома незгодна ривала. Зато
од почетка морамо да будемо
на висини задатка, да се представимо као тим и јака целина
– наглашава Петковић.
Нама преостаје да момцима
пожелимо срећу, у нади да ће
Динамо поново бити међу најбољим српским рукометним
тимовима.
С. Д.

Женски одбојкашки клуб
Динамо увелико се припрема за искушења која га од
октобра чекају у елитном
српском рангу. За трку за бодове у Суперлиги одбојкашице из нашега града припремају се под командом
тренера Слободана Радивојевића, који је с Визуром
освојио две титуле шампиона наше земље, а тренутно
замењује шефа стручног
штаба Александра Владисављева, који са сениорском
националном селекцијом
наше земље учествује на
Светском купу у Јапану.
Поред тога, одбојкашица
Динама Тијана Стојковић
недавно се вратила с кадетског Светског првенства у
Перуу, где је заједно с другарицама из репрезентације
освојила пето место.
На том такмичењу је учествовало 20 екипа, које су
биле подељене у четири групе. Србија је победила Пољску и Тајланд, а потом је изгубила од Немачке. У осмини финала наше девојке су

савладале Јужну Кореју, али
су онда изгубиле од Италије.
У утешној групи, у борби за
пето место, младе Српкиње
су тријумфовале над Пољском и реванширале се Немицама за пораз у квалификационој групи.
Тијана Стојковић је играла солидно, а најбоља њена
партија била је управо последња утакмица – против
Немачке. Она је од клуба добила неколико слободних
дана, после којих ће се прикључити припремама првог
тима.

БИСЕРИ РАСУТИ ПО СРБИЈИ
Сви погони КК-а Крис-крос
веома су активни у августу.
Студиозност водећих људи у
том спортском колективу
поново је дошла до изражаја, а сваки детаљ током припрема испланиран је до танчина.
Полазници школе кошарке и млађи пионири боравили су у Ивањици, где су учили основе игре и дружили се
у природи. Од 11. до 18. августа с њима су радили тренери Игор Вуковић и Владимир Илић. У том живописном месту подно планине
Голије вежбало је тридесет
младих кошаркаша, а смештај и исхрана били су на
највишем нивоу.
Старији пионири, кадети
и јуниори КК-а Крис-крос од
18. августа бораве у Ћуприји,

где ће провести седам дана
на припремама, али ће учествовати и на међународном
турниру. Неће мировати ни
женски део тог спортског колектива. Предвођене тренером Владаном Зекић, петнаест девојчица ће од 21. до 28.
августа боравити на Дивчибарама.
С. Д.

МИНИ-КАЈАК
У Бачкој Паланци је прошлог
викенда одржано Првенство
Србије у мини-кајаку за дечаке и девојчице, а на њему
је учествовало преко 350 такмичара из 27 клубова.
ККК Панчево су представљали: Лука Станчевски, Лука
и Немања Вујић и Виктор
Стаменковић. Најуспешнији
је био Лука Станчевски, који
је заузео шесто место у трци

на 1.000 метара у конкуренцији од 60 такмичара у групи
дечака рођених 2004. године.

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дг6)
Избор Р. Радојевић
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И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

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

Наш Пупин
Михаjло Идворски Пупин, наш велики земљак, рођен у Банату
половином деветнaестог века, задивио је свет изумима из области телефоније, телеграфије и рентгенологије.
Иако је већи део живота провео у Америци, никад није заборавио родну груду и, као истински патриота, домовини je помагао на разне начине.
Његови лик и дело завређују свако поштовање и дивљење, а
мурал на новој пошти мали је али леп знак пажње Панчеваца за
све што је учинио.

Имам две и по годинице и шаљем вам ову фотографију с предивне
вожње уз Дунав из аустријског градића Тулн, који се налази недалеко од Беча... Срдачан поздрав!
Немања Милутиновић, Крајишка 3

Наш Тесла

Велики слани поздрав с Кипра шаље вам породица Дреновац!
Јована Гавриловића 25/27

Немања, породицо
Дреновац, честитамо!
Од првог октобарског
броја „Панчевац” ће стизати
на вашу адресу.
Редакција

За Николу Теслу, сународника припадника већинске нације државе Србије, мало је рећи да је геније какав се рађа једном у хиљаду година. Ношен глађу за науком, врло брзо се обрео „преко
баре”, где су га, прославили полифазни систем, обртно магнетно
поље, асинхрони мотор и, посебно, наизменична струја.
Панчевачко насеље које носи назив светског генијалца добило је Теслину зидну слику на вртићу, као подстрек младима да се на њега угледају.

Наши млади
А на младима свет остаје! Тако, бар, веле одрасли... Премда њима овде није баш много за веровати, јер су мало шта учинили да то благо
сачувају. Али и та омладина мисли да је обећани свет негде другде...
Слично су думали и наведени великани који су „трбухом за
крухом” кренули на далек пут и тек тамо направили чудо.
Додуше, данас млади не прижељкују такво чудо, већ углавном
лакшу зараду и брзо богаћење, а многи за Теслу и Пупина једва
да су и начули...
Н. Стоилковић
Ј. Филиповић





КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?
Урош
Ранисављев,
ученик:
– Један део лета сам с
мамом и братом провео на мору, а сада
уживам у игри у Панчеву. Тако ће бити до почетка школске године,
а онда ће бити и нових
обавеза.

Софија Киш,
плесачица:

Вук Ранисављев,
ученик:

– Током лета сам неколико пута била у аквапарку и веома лепо сам
се провела. Ових дана
уживам у шетњи с другарицама и нећу ићи
никуд из Панчева.

– Недавно сам посетио
прелепи аквапарк у Новом Саду и тамо ми је
било феноменално. Пре
тога сам био на мору, а
сада се полако спремам
за почетак школске године.
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