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У ОВОМ БРОЈУ, ШТАМПАНОМ

У 12.000 ПРИМЕРАКА

Број 4612, година CXLVII

Лутрија за малишане са
истим бројем бодова

Без места остала и деца
васпитачица

Због необичног начина уписа деце у
вртиће Предшколска установа „Деч-
ја радост” већ данима је у жижи јав-
ности. Вест да је у Управној згради
те установе прошлог четвртка спро-
ведено жребање за упис у један од
пет објеката, пренели су многи ме-
дији, јер је тај метод јединствен у
Србији. Руководство тврди да је до
таквог сценарија морало доћи како
би се празна места попунила на по-
штен начин и како не би остало про-
стора за спекулације да је неко при-
мљен „преко везе”. У земљи у којој
су људи навикли да све послове за-
вршавају управо на такав начин, у
најмању руку је необично што је не-
ко ко је на челу неке установе иза-
шао са чистим намерама. Таквих је
у овој морално оронулој земљи оста-
ло толико мало да се они посматра-
ју као лудаци, а њихов потез се пре-
причава данима и недељама. С дру-
ге стране, питање је да ли овако ва-
жна ствар за родитеље, попут уписа
деце у вртић, сме и може да се сведе
на лутрију.

Жребање је спроведено за малиша-
не који имају исти број бодова (60) и
чији су родитељи у пријави као прву
жељу навели име једног од пет обје-
ката – „Бајка”, „Чуперак”, „Бамби”,
„Лептирић” и „Петар Пан”, у којима
је мало места. Било је 28 слободних
места, пријавило се педесеторо деце,
а потом је следило извлачење цедуља
са именима из бубња. Ружица Беч,
директорка ПУ „Дечја радост”, обја-
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Они с којима смо разговарали, зате-
чени су новим начином уписа у вр-
тић. Ипак, наводе да је процедура
била фер и поштена.

– Први пут се сусрећем са оваквом
методом, али мислим да је то свака-
ко најдемократичнији приступ. Же-
ља ми је била да сина, који сада пу-
ни три године, упишем у мањи вр-
тић „Колибри”, на Тесли, али сам
случајно на прво место листе жеља
ставио „Бамби”, због чега смо и
ушли у жребање. Моје дете је изву-
чено и то место сам препустио дру-
гом родитељу, а ја се надам да ће мо-
је дете бити уписано у жељени обје-
кат – објаснио је Игор Николић, је-
дан од родитеља.

Правила фер-плеја важила су и за
запослене у установи. Тако су деца
двеју васпитачица из вртића „Бам-
би” остала без места у вртићу јер њи-
хова имена нису извучена.

– Жребање је било фер и корект-
но, али ми је било врло непријатно
што сам морала да учествујем у ње-
му, јер сам део колектива „Дечје ра-
дости”. До сада су запослени имали
предност приликом уписа деце и
мислим да је нормално да радници у
својој фирми имају неке привилеги-
је – оцењује Бојана Лалић, васпита-
чица у „Бамбију”.

Ружица Беч је објаснила да локал-
на самоуправа приликом усвајања
новог статута није прихватила пред-
лог руководства да се предност при
упису детета (уколико деца имају
исти број бодова) да малишану чији
родитељ ради у установи. То је, наво-
ди наша саговорница, пракса у мно-
гим предшколским установама у зе-
мљи.

» Наставак на страни 3

TЕМА НЕДЕЉЕ: ФЕНОМЕН ЖРЕБАЊА У ПУ „ДЕЧЈА РАДОСТ”

За упис је потребна срећа

Још мало и почиње школа, а с њом и нове бриге,
уместо прича и бајки читаћу школске књиге...
Бићемо ђаци прваци, правити се важни, зна се,
aл’ како би лепо било имати васпитачицу уза се.

Па, збогом, вртићу драги, хвала ти за срећне дане,
пољубац васпитачицама нашим што су нам мењале маме.
С вама смо безбрижно расли, у данима пуним весеља,
на растанку примите од нас букет најлепших жеља.

Молим те, мама, молим те, тата, кад данас затво-
риш вртићка врата, затвори их тихо, тише,
јер иза њих моје детињство дише, затвори их тихо,
тише, ја махнућу руком и ништа више...

Стјепан Јакшевац

снила је за наш лист због чега се од-
лучила на тај потез.

– Драго ми је што смо јединстве-
ни по нечему што је поштено и
транспарентно и што је сада свима
јасно да се до места само тако и до-
лази. У Статуту, који смо недавно
изменили, стоји да када деца имају
исти број бодова и када не постоји
ниједан други критеријум за избор,

и додала да ће она деца чија имена
нису извучена, а има их двадесет
двоје, бити упућена у алтернативни
вртић. Неизвесно је, ипак, како на-
води директорка, да ли ће и тамо
бити места.

На питање да ли је постојала мо-
гућност да се као критеријум за упис
узме зарада родитеља, наша саговор-
ница је одговорила да приликом

можемо да прибегнемо жребању.
Било је разних предлога, на пример
да бирамо децу према азбучном ре-
ду или према датуму пријема доку-
ментације, али мислим да је то дис-
криминација и да праведан крите-
ријум не постоји. Напомињем да
имамо дванаест група деце која су у
приоритету и да смо ту процедуру
испоштовали – рекла је Ружица Беч

пријема документације родитељи
немају обавезу да доставе просек
плата, већ само потврду да су у рад-
ном односу.

Жребање је прошло у пријатељ-
ској атмосфери и родитељи су били
солидарни. Како каже директорка
„Дечје радости”, свесни су ситуације
у којој се установа налази, па су чак
и уступали једни другима места.

О холокаусту, двојезичности,
исповедању и смрти
» страна 13



нијих с „трулог Запада”, који готово
стопроцентно разносе суре градоно-
сне облаке.

О томе је баш пре неки дан дива-
нио и „ванредни” министар енд ма-
гистар Веља. Он, такође, размишља у
духу реформи и сматра да треба на-
бавити аутоматски вођене ракете
(једна таква замењује пет старих),
којима би се даљински управљало из
Републичког хидрометеоролошког
завода, што би било много ефика-
сније, будући да не би зависило од
људског фактора. Нема шта, у праву
је врли министар, јер готово све што
је овде ослоњено на такозвани људ-
ски фактор у дубоком је чабру (при-
мера ради, зна се како су прошли
они који су зависили од Министар-
ства за ванредне ситуације). Значи
ли то, у преводу, да се држава одри-
че услуга стрелаца, а да је Вељи само
припала част да изврши егзекуцију?!

Перу се и сви остали који су на би-
ло који начин инволвирани у причу –
и РХМЗ и МУП, док у локалној само-
управи кажу да немају надлежност да
финансирају стрелце, јер им је то за-
бранио ревизор (премда је општина
Кањижа недавно купила силне раке-
те, али то је већ „друга држава”).

Ово указује на то да ће и овог лета
небо над Србијом остати незаштиће-
но, па ће тиме, поред стрелаца, бити
закинути и пољопривредници, а на-
послетку и сви ми.

Једина шанса јесте да се „онај одо-
зго” умилостиви (или да Веља наба-
ви модерне антиградоносне „вазду-
плохове”), премда је најбоља препо-
рука ратарима да чим пре, док лед
не ошине о ледину, осигурају усеве.

То већ годинама чине сви озбиљ-
нији латифундисти, који на тај на-
чин добро прођу какво год време би-
ло. Тајкунска посла... Ј. Ф.

Кисело-горка торта
Помера се крајњи рок за приватизацију привредних друшта-
ва! Водећи људи ове земље су се договорили, а Скупштина
Србије је изгласала да ће евентуални будући власници „ући у
посед” својих нових фирми после планираног 1. јула.

И најутицајнији панчевачки медији – РТВ Панчево и „Пан-
чевац” – налазе се у том амбару. Гледано из угла запослених
у њима, то практично значи наставак прављења кисело-горке
торте: ред нервозе можданих кора, неизвесност као фил и
стрес на месту шлага. Притисци дођу нешто као украси, они
нејестиви.

Пих, рећи ће неко, жалите се као да радите најтежи посао
на свету. Па, у Србији, која је, је л’ те, део света и није на не-
кој другој планети, бити новинар(ка) са ставом подразумева
да си у групи људи с тешким професијама, у којој су још ру-
дари упослени више стотина метара испод земље и хигијени-
чарке на хирургији. Али не жалимо се, сами смо бирали, из-
међу осталог и зато што учешће у стварању јавног мњења спа-
да у најкреативније могуће послове, а то има своју цену.

Цену има и продужавање предметног рока: стотине хиљада
динара ће наша фирма поново морати да изброји због при-
премања нове приватизационе документације. Директори не-
великог броја неизбежних проценитељских кућа, које увек
имају скоро истоветне понуде, задовољно трљају руке јер су
највећи добитници пробијања рока; све то изгледа као да, иа-
ко наравно то није примарни циљ измена Закона о привати-
зацији, држава преко својих институција „намешта” послове
ревизорима. А како ће немали цех да плате фирме у процесу
приватизације и шта ће бити ако се рок о коме говоримо по-
ново помери (и ревизори још једном дођу по своје) – е, то је
већ њихов проблем, нека својим радницима смање плате или
тако нешто.

Још једну „игранку” у вези с приватизацијом локалних ме-
дија представља и скривање тачног датума када ће, после из-
мена Закона, они морати да добију нове власнике. Тако, коле-
ге с РТВ-а нам јављају да су из својих поузданих и поверљи-
вих извора сазнале да ће нови дан одлуке бити, најкасније,
31. октобар, а наша „дубока грла” нам кажу да ће се све завр-
шити до последњег дана ове године.

Одгонетање мистерије када ће стићи нови власници, само
је део оног фила који помињасмо – неизвесности, а други,
„укуснији” састојак представља одговор на питање како ће се
јужноамеричка сапуница окончати: хоће ли грађани Панчева
и даље имати право на објективну, тачну и истиниту инфор-
мацију и слободан коментар са укусом, или ће се градски ме-
дији утопити у бљутаву пихтијасту масу јефтине забаве, инте-
ресног „извештавања” и билтенског „информисања”? Даље
опсервирање теме са овог становишта значило би да се враћа-
мо апсолвентском року, а новинари „Панчевца” су већ дипло-
мирали радом „Приватизовање локалних медија – разлози
’за’ и ’против’”; да се не понављамо.

Украси са шмеком стајског ђубрива – притисци са скоро
свих страна, на безброј начина, незаобилазан су „партнер” но-
винара, посебно оних чији фонд за плате обезбеђује Град. У
том смислу, верујемо да би више о томе како се третирају
или, у неким случајевима, кусају тај коров и отров, грађани
могли да сазнају од колегиница и колега с РТВ-а. Плодно тло
за нову сезону „обрађивања” је припремљено: приватизација
пролонгирана, а локални и покрајински избори стижу, па ко-
ме коров, коме отров.

У ствари, лоша нам је ова метафора са стајским ђубривом
– оно смрди, баш као што се „осећају” и притисци, али за раз-
лику од њих, измет из штала је користан.

Шлаг ко шлаг, стрес ко стрес: не можеш му одолети.

оног према Црној Гори, сада ћемо
добити и тај према Албанији. Једина
фалинка ових које смо до сада има-
ли је у томе што су више у полупро-
филу него у пуном профилу, то јест
анфасу. А поједини се граде већ де-
ценијама. И деценијама званичници
свих досадашњих власти уредно секу
врпце и свечано отварају новоизгра-
ђене деонице од по седам, десет или
петнаест километара дужине.

И ни један једини до данас није за-
вршен! Нису успели да заврше чак
ни ону обилазницу око Београда, а
већ најављују нове путеве вредне ми-
лијарде.

Изгледа да с путном и шинском
мрежом уопште немамо среће. По-
чев од обећања о оним брзим пруга-
ма, старог скоро четврт века, па све
до тога да ни железничку деоницу од
Панчева до Београда, иначе „екстра”
дужине, нисмо у стању деценијама
да завршимо онако како би требало.

Биће ипак да немамо среће с вла-
стима, а не с путном мрежом.

З. Сп.

Одстрељени
стрелци

Док стрелци противградне заштите
љуто штрајкују, односно не желе да
за „баснословни” новац (цигло 2.500
динара месечно?!) и ништа „горе”
услове рада обнове уговоре с посло-
давцима, многима нестварно делује
да се неко уопште усуђује да некоме
понуди такву мизерију?!

Шта се то ваља испод жита? Биће
да можда неко хоће да се, на крајње
безобразан начин, ратосиља прева-
зиђеног система, чија се ефикасност
мери с једва двадесетак одсто успе-
шности, за разлику од оних модер-

Опет нови 
ауто-пут!?

Премијери Србије и Албаније Алек-
сандар Вучић и Еди Рама пре неко-
лико дана су се договорили да од
Европске уније затраже финансиј-
ску помоћ за пројекат ауто-пута од
Ниша, преко Мердара и Тиране, па
све до Драча. Нови састанак двојице
премијера и потписивање протокола
о томе очекују се већ средином јуна.
Прве процене говоре да ће такав „ау-
то-пут у пуном профилу”, како се то
каже, коштати око милијарду евра.
Пројектну документацију би навод-
но финансирала ЕУ, а Србија је
спремна, изјављују наши званични-
ци, да у изградњи учествује и соп-
ственим средствима.

Баш лепо. После ауто-путева које
већ имамо, оног према Македонији
(Е-75), па оног према Бугарској, па
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ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Лас Панчевас, Невадига, сумрак и светлост.

Са места где се спајају, одувек

Снимио Никола Стоилковић
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• Да ли ће неко бити камелеон или не, одлучују нијансе.
• Критикује мајка ћерку: „Погледај своју другарицу – она је 

постала старлета, а ти си само лекар опште праксе!”
• Престали су да нас бомбардују оног тренутка кад су схватили 

да нам не могу ништа.
• На Балкану је увек било крви до колена. То нам је у крви!

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ГОСПОДАРУ, НАРОД ЋУТИ. ДАЈТЕ МУ БЕОГРАД НА ВОДИ!

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

ППиишшее::  ССиинниишшаа  ТТрраајјккооввиићћ

Четвртак, 4. јун 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 



Класика, 
и то одлична!

Огњен Поповић, уметнички директор „Класик
феста”, најавио је неколико премијера на тој ма-
нифестацији. Учешће Балканске камерне акаде-
мије (прве вечери, од 20 сати, у Римокатоличкој
цркви Светог Карла Боромејског), представља
главни стожер приче. Између осталог, том прили-
ком ће бити премијерно изведена „Концертантна
симфонија за виолину, кларинет, фагот, хорну и
оркестар” Петера фон Винтера. На преподневном
матине концерту у недељу, поред осталог, преми-
јерно ће бити изведена композиција Лудвига ван
Бетовена за флауту, фагот и клавир. Предвиђено
је и учешће најталентованијих ученика МШ „Јо-
ван Бандур” (недеља у 17 сати), затим интересан-
тан концерт под називом „Meet The Beatles”, као и
засад први џем-сешн класичне музике. Поповић
је посебно истакао гостовање виолинисткиње
Естер Хафнер и хорнисте Боштјана Липовшека.

Директор Културног центра Немања Ротар
сматра да није необично што се овај фестивал
одвија под окриљем Културног центра, јер та ин-
ституција ради на промоцији класичне музике и
успела је да однегује публику спремну да испра-
ти овај фестивал.

Улаз на све концерте је бесплатан, изузев за „Me-
et The Beatles”, за шта ће улазница износити симбо-
личних 200 динара. Програм је финансиран сред-
ствима из буџета Града Панчева, а очекивана подр-
шка из Покрајине и овог пута је изостала.

ССЛЛЕЕДДЕЕ  „„ККЛЛААССИИКК  ФФЕЕССТТ””  ИИ  „„ЕЕККСС  ТТЕЕААТТААРР  ФФЕЕССТТ””

ЈЕДАН ВИКЕНД – ДВА ВЕЛИКА ДОГАЂАЈА

Четвртак, 4. јун 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 

АКТУЕЛНО 3

Панчевачка премијера дру-
гог дела документарног
филма „Тежина ланаца” Бо-
риса Малагурског биће одр-
жана у петак, 5. јуна, у 18 и
20 сати, у дворани Култур-
ног центра.

Малагурски се у другом
делу бави неолибералним

реформама на простору
Балкана након распада Ју-
гославије, као и њиховим
утицајем на све сфере дана-
шњег друштва: политику,
економију, војску, културу,
образовање, медије итд.

Улазница за овај догађај
кошта 200 динара.

ФИЛМ БОРИСА МАЛАГУРСКОГ

Тежина ланаца, 
други део

Удружење бродомоделара
„Панон” Панчево приредиће
6. и 7. јуна, од 9 до 17 сати, у
МЗ Војловица, дванаести
„Панон куп” – такмичење у
макетарству и историјским

минијатурама. Првог дана
манифестације биће прику-
пљане макете, а други дан је
предвиђен за оцењивање и
доделу награда. 

А. Б.

ТАКМИЧЕЊЕ 
У МАКЕТАРСТВУ И МИНИЈАТУРАМА

Панон куп

ТЕМА НЕДЕЉЕ: ФЕНОМЕН ЖРЕБАЊА У ПУ „ДЕЧЈА РАДОСТ”

За упис је потребна срећа
» Наставак са стране 1

Због чега је ПУ „Дечја радост”
дошла у ситуацију да лутри-
јом одређује која деца ће се
уписати у вртић? Према речи-
ма Ружице Беч, потребе су све
веће, а објеката је мало. Она
истиче да никада није владало
толико интересовање као са-
да, а узрок томе је популарна
цена и немогућност родитеља
да децу остављају бакама и де-
кама. Да би се сместили сви
малишани који су се пријави-
ли, граду је неопходан бар још
један вртић.

– Најкритичнија насеља су
Миса и Стрелиште, а све је ви-
ше проблема и на Тесли. Тамо
је смештен наш највећи вртић

„Бамби”, али насеље се под-
млађује и места је све мање.
Потребан је бар један нови
објекат, а било би идеално да
се налази на Стрелишту, бли-
зу пруге, јер би на тај начин
била обухваћена и деца с Те-
сле и старе Мисе – објашњава
директорка.

У последње две и по године
у граду су отворена два нова
објекта – „Бајка” на Котежу 2
и „Црвенкапа” у насељу Мар-
гита. Градоначелник Панчева
Павле Раданов сматра да је
локална самоуправа одговор-
но поступила и наводи да се
листа чекања смањила са 500
малишана (2012. године) на
150 (2014. године). Он каже
да је у плану отварање још

једног вртића, који би при-
мио око сто педесеторо деце,
чиме би се листа чекања уга-
сила.

– Објекат би био завршен
за годину и по до две године.
Постоји могућност да се гра-
ди нова зграда или да адап-
тирамо неку од постојећих,
јер Град има у својини неко-
лико објеката који би могли
да се искористе за вртић –
изјавио је Раданов и оценио
да је жребање најпоштенији
метод за избор деце која
имају исти број бодова за ме-
сто у одређеном вртићу, како
не би било дискриминације и
протекције.

До краја недеље ранг-листе
за упис у вртиће биће готове и

постављене на свим објектима
ПУ „Дечја радост”. Руковод-
ство наводи да ће листе чека-
ња бити (процењује се да за
око сто педесеторо малишана
неће бити места), а међу њима
је највише оне деце чији роди-
тељи не раде или су запослени
али не могу добити потврду да
су у радном односу. Они су у
најнезавиднијем положају,
али се за тај проблем још није
нашло решење.

Прошле године је у дваде-
сет вртића уписано 2.635 ма-
лишана, креирано је 120 гру-
па, а колико ће се њих ове го-
дине наћи у малим клупама,
сазнаћемо када помножимо
бодове и срећу.

И. Предић

У суботу и недељу, 6. и 7.
јуна, љубитељи алтерна-
тивног позоришта и кла-
сичне музике моћи ће
да се определе за неке
од програма из квали-
тетне понуде „Екс театар
феста”, који организује
Дом омладине Панчева,
и/или „Класик феста”, у
организацији Културног
центра Панчева. Тачни-
је, „Екс театар фест” ће
ове године трајати само
један дан (6. јун), од ју-
тра до мрака, док ће се
фестивал класичне му-
зике одвијати током це-
лог викенда.

Ником ништа
Ауторски тим „Екс театар феста” и уредница фестивала Снежана
Манасић најављују атрактиван целодневни програм у суботу, 6. ју-
на, на више места у граду. Овогодишњи слоган је „Ником ништа”,
чиме се, према речима Ненада Малетина, директора Дома омлади-
не, поставља питање о узроцима стања у култури, маргинализова-
ним темама и групама, изостанку реакције публике итд.

Снежана Манасић је рекла да ће у једном дану, 6. јуна, бити прире-
ђено четрнаест догађаја, што је само по себи неки вид експеримента.
Програм ће се одигравати у дворани „Аполо”, на деветом спрату Град-
ске управе, у кафеу „Погон”, али и на Зеленој пијаци, главној аутобуској
станици, на Корзоу и на другим интересантним локацијама. Занимљи-
во је и то што ће ове године бити изведене и две представе за децу, а с
тим у вези, први пут је остварена сарадња с једном основном школом. 

Као и „Класик фест”, и ова манифестација се финансира искључи-
во новцем из градског буџета, у износу који је већ пет година исти.

ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО У ОБАРАЊУ РУКЕ

Борка и Марчело 
бране боје Србије

Елитно такмичење на којем
наступају најбољи обарачи
руке на Старом континенту
не може да прође без наших
суграђана. У главном граду
Бугарске у саставу српске
националне селекције нала-
зе се и Борка Дакић и Мар-
чело Русован.

У Софији још увек траје
борба за медаље, а учешће
Панчеваца на тој спортској
манифестацији доказ је да се
и у овој, у свету веома позна-
тој вештини добро сналази-
мо. Чак деветсто учесника из
30 земаља бори се за одлич-
ја. С нашим репрезентатив-
цима је и Игор Костић, се-
кретар Савеза за обарање ру-
ке Србије, такође Панчевац.

Подсећамо, последњих
шест година у нашем граду

се веома успешно организује
државно првенство у обара-
њу руке, после којег се бира-
ју најбољи српски такмича-
ри за значајна европска над-
метања.

С. Д.

У оквиру „Дана Вајфер-
та”, у четвртак, 11. јуна, у
19 сати, у Народном му-
зеју  биће отворене изло-
жбе „Нумизматички ор-
ман Хуга Вајферта”, што
је коауторски рад струч-
њака Народног музеја, и
„Привреда Панчева у до-
ба Ђорђа Вајферта”, чији
су аутори др Ивана Спа-
совић и Милан Јакшић.
Након тога биће предста-
вљена монографија „Ђор-
ђе Вајферт 1850–1937”, у
издању Фондације „Ђор-
ђе Вајферт”, и приређен
концерт џез састава „Hot
Club of Belgrade”.

Д. М.

„ДАНИ ВАЈФЕРТА” У МУЗЕЈУ

Нумизматички орман
Хуга Вајферта

У недељу, 7. јуна, на град-
ском хиподрому стартује
нова сезона. На програму
ће бити шест касачких тр-
ка. Пријављено је педесет
грла из целе Србије, па се у
нашем граду очекује права
фешта.

Ово окупљање коњара
организује Коњички клуб
„Панчевац 1926”, по зва-
ничном распореду УКСС-а.
Дружење на локалном хи-
подрому је традиција која

траје деценијама. Панчев-
ци, али и гости који посе-
ћују наш град, увек су ужи-
вали у окружењу на ободу
града на Тамишу.

Касачка грла су посебно
негована у локалној среди-
ни, па се с разлогом очекује
да ће и овог пута неко од на-
ших суграђана на сулкама
које вуче коњ домаћег одго-
ја бити на успешном нивоу.
Почетак трка је заказан за
16 сати. С. Д.

ОТВАРАЊЕ СЕЗОНЕ НА ХИПОДРОМУ

Касачки дан

ППРРООГГРРААММ  „„ККЛЛААССИИКК  ФФЕЕССТТАА””

ССууббооттаа,,  66..  јјуунн

••  2200  ссааттии,, Римокатоличка црква Св. Карла

Боромејског: свечано отварање и концерт

ансамбла Балканске камерне академије.

ННееддеељљаа,,  77..  јјуунн

••  1111  ссааттии,, сцена Културног центра: матине

концерт.

••  1177  ссааттии,, сцена Културног центра: концерт

талентованих ученика МШ „Јован Бандур”. 

••  2200  ссааттии,, сцена Културног центра: концерт

„Meet The Beatles”.

••  2222  ссааттаа,, фоаје Културног центра: џем-

-сешн.

ППРРООГГРРААММ  „„ЕЕККСС  ТТЕЕААТТААРР  ФФЕЕССТТАА””

ССууббооттаа,,  77..  јјуунн

(пратећи програм)

••  99  ссааттии, Зелена пијаца: читање драме „Рашчешљавање Ог-

њена Обрадовића. Режија: Јована Стојановић.

••  1100  ссааттии,, Дом омладине („Атеље младих”): радионица за де-

цу „Позориште предмета”. 

••  1100  ссааттии,, главна аутобуска станица: Хана Параушић и звуци харфе.

••  1111  ссааттии, Корзо: секстет труба МШ „Јован Бандур” под руко-

водством проф. Константина Сотировског.

••  1122  ссааттии,, кафић „Воз”: читање драме Анђеле Дубљевић. Ре-

жија: Максим Милошевић.

••  1122  ддоо  1144  ссааттии,,  плато Културног центра Панчева: дечја позо-

ришна представа „Збуњена бајка” Драмског студија „Мали

принц” из Јабуке и луткарска дечја представа „Шта се згоди

кад се неко другачији роди” ОШ „Исидора Секулић”.

(главни програм)

••  1144..3300,, „Аполо”: представа „Она”. Играју: Јелена Ђулвезан и

Алиса Лацко, режија и концепт: Миа Кнежевић 

••  1166..3300,,  Галерија Бате Михаиловића: „Чекање”. Адаптација и

режија: Иван Јевтовић, играју: Јанко Цекић и Лазар Дубовац.

••  1188  ссааттии,, кров Градске управе (девети спрат): „Фатма” М’ха-

ме Бенгетаф, у извођењу Иване Шћепановић из ансамбла На-

родног позоришта.

••  1199..3300,, „Аполо”: „Живот на распродаји”. Игра: Тијана Малек.

• 2211  ссаатт,, „Штаб погон”: стендап комедија са Александром

Милковићем.

••  ППооннооћћ,, „Штаб погон”: журка затварања.
Д. Младеновић



„Градски одбор Демократ-
ске странке Србије позива
своје бивше одборнике, да-
нас одборнике Српске на-
предне странке: Тиграна
Киша, Мишу Марковића и
Зденку Јокић, да врате своје
одборничке мандате тамо
где им је место и где припа-
дају – ДСС-у”, наводи се у
саопштењу ове партије.

ДСС подсећа да је на из-
борима 2012. године њего-
вој листи поверење дало че-
тири хиљаде Панчеваца, од-
носно седам одсто грађана,
чиме је освојио шест одбор-
ничких места, а да данас,
због „грубог кршења избор-
не воље грађана и крађе
мандата”, има
само једног
одборника.

Ова странка
нема ништа
против тога
што су њени
бивши члано-
ви „дугогоди-
шње идеје у
које су верова-
ли, преко ноћи заменили
неким другим”, али тражи
да врате „оно што су однели,
а не припада им”.

„За те одборничке манда-
те сви смо заједно радили и
то што смо им дали ту част
да представљају ДСС у
Скупштини града, не значи
аутоматски да преко ноћи

те мандате могу да однесу у
неку другу странку и да у
Скупштини репрезентују
неку другу политику”, пише
ДСС и изражава веровање
да су његове бивше чланове
примили у СНС „јер на њих
гледају као на политичке
громаде, интелектуалце, вр-
сне стручњаке у својим
областима и угледне грађа-
не”, а не зарад одборничких
мандата које су донели. За-
то овом приликом апелују и
на СНС да утиче на своје но-
ве чланове како би мандате
вратили „странци која је то
на изборима и заслужила”.

Истовремено, ДСС позива
свих девет „одметнутих бив-

ших чла-
нова” да
плате чла-
нарину ко-
ју дугују, у
износу од
1 2 5 . 0 0 0
динара, уз
о б е ћ а њ е
да ће тај
новац би-

ти упућен у хуманитарне
сврхе.

На крају саопштења
Градски одбор констатује и
да овај „накарадан и лош”
изборни систем, који је до-
нет „под притиском Европ-
ске уније”, мора да се мења,
„јер долази до грубог крше-
ња изборне воље грађана”.
То илуструје и податком да
је „за ове три и по године 30
одсто одборника у локал-
ним самоуправама у Војво-
дини променило своју
странку”.

Поводом сусрета предсједника
Владе Александра Вучића са
проф. др Милорадом Пупов-
цем, предсједником Српског
националног вијећа у Хрват-
ској, у јавност је отишла и изја-
ва Миодрага Линте, предсјед-
ника Коалиције избјегличких
удружења. Линта је затражио
од Пуповца да се више ангажу-
је у борби за права српског на-
рода у Хрватској и протјераних
Срба, узгредно му спочитавају-
ћи да је здушно радио на прије-
му Хрватске у ЕУ иако она није
испунила све по питању људ-
ских права, како Срба у Хрват-
ској, тако и протјераних из ње.

Крајишки демократски фо-
рум сматра да водећи српски
политички представници у Хр-
ватској морају наставити те-
шку борбу за права српског на-
рода и протјераних. И у тој
борби треба да имају подршку
избјегличког корпуса у Србији
и саме Србије. Није лако води-

ти борбу у Хрватској, коју за-
пљускују таласи неонацизма и
неофашизма. Али исто тако
мишљења смо да Миодраг
Линта и Коалиција избјеглич-
ких удружења морају најпре „у
свом дворишту” да рашчисте
неке ствари. Зарад рјешавања
избјегличких проблема морају
устрајати у борби да СНС, као
водећа политичка партија у
Србији, реализује оно шта је
избјеглицама обећао уочи из-
бора 2012. године. Коалицио-
ни споразум је јасан: усвојити
декларацију, која би била оба-
везујућа за Владу Србије, о по-
ложају и правима протјераних
и Срба у Хрватској и формира-
ти посебан фонд на нивоу Ср-
бије и Београда за рјешавање
избјегличких проблема.

Битка се води и тамо и ов-
дје. И потрајаће. Зато не треба
расипати енергију на међу-
собна оптуживања, подмета-
ња, сујетне перцепције...

„Парламентарна странка Зе-
лени Србије тражи од Владе
да прекине поступак даље
приватизације локалних ме-
дија и обезбеди наставак рада
и формирање локалних јав-
них сервиса. У наредним да-
нима предаћемо и предлог из-
мена закона који ће омогући-
ти оснивање јавних сервиса
општина и градова”, каже се у
саопштењу те странке.

Ова партија је уверена да ло-
калне самоуправе могу најбоље
„проценити да ли су им медији
потребни или не”, као и да се
на тај начин „не гуши слобода
јавног информисања”. Напро-
тив, сматра да информисање,
поготово из области образова-
ња, екологије и културе, „није
могуће без независних локал-
них јавних сервиса”.

„Тренутно је неизвесна суд-
бина више од 70 локалних и
регионалних медија у Србији,
који треба да буду приватизо-

вани до 1. јула. Од 72 медија
одређена за приватизацију,
месец дана до краја рока
предвиђеног за завршетак тог
процеса, само четири испуња-
вају све услове које је Закон о
јавном информисању пропи-
сао. С друге стране, важећи
закон је предвидео гашење
свих оних медија који до 1. ју-
ла не заврше процес привати-
зације, па оправдано страхује-
мо да ће грађани остати без
права на информисање, јер
национални медији, што се
више пута и последњих месе-
ци показало, не могу одгово-
рити захтевима локалних за-
једница за информације”, ка-
жу Зелени Србије.

Они подсећају да у земљама
Европске уније постоје и реги-
онални и локални медији, та-
ко да је „нејасно зашто држава
Србија инсистира на томе да
се локалним самоуправама
укине то право”.

ПОЛИТИКА

Покрет „Доста је било –
Саша Радуловић” жели
да још једном укаже на
потпуну неспособност
градске и јавне управе
Панчева. У нашем граду
је приликом одређивања
распореда деце у вртићи-
ма Предшкол-
ске установе
„Дечја радост”
организована
лутрија. И по-
ред похвале за
креативност
директорке ,
ово је пара-
докс без пре-
седана.

Покрет од-
говорно тврди да Град
има довољно новца да ор-
ганизује предшколски
боравак свој деци на те-
риторији Панчева. Сред-
ства у буџету постоје већ
сада, али сматрамо да се
то може извести и без по-
већане потрошње. Ако

неко из Градске управе
тврди другачије, позива-
мо га да јавности учини
доступним списак свих
трошкова Града, списак
коме се све даје новац из
буџета, по којим уговори-
ма се дели и списак свих

трошкова ре-
презентације
јавних и јав-
них кому-
налних пред-
узећа.

Са сигур-
ношћу твр-
димо да на
тим списко-
вима има
с р е д с т а в а

која се могу преусмери-
ти на проширење капа-
цитета предшколских
установа и тако избећи
малтретирање грађана,
који помажу да победи-
мо једну од највећих по-
шасти данашњице – бе-
лу кугу.

„Наш град је постао сан свих
коцкара. Отворена је томбола с
највећим улозима на свету. На-
име, валута плаћања су животи
наших малишана и њихових
породица. Главна премија је –
право да се дете упише у вртић.
Колико год да ова вест изгледа
као кадар из Фелинијевог фил-
ма, она је истинита”,
каже се у саопштењу
покрета „Двери”.

Та странка сматра
да за „ову апсурдну
ситуацију” нису кри-
ви запослени у „Деч-
јој радости”, који „поштено и
предано раде свој посао”, као
ни родитељи.

„За последњих двадесет го-
дина ниједна власт се није до-
вољно потрудила да реши про-
блем уписа деце у вртиће. Ап-
сурд је да предност при упису
имају породице у којима су оба
родитеља запослена. Образло-
жење је да незапослени роди-
тељ може да чува дете. Идући
том логиком, могли су да зах-
тевају и да деца имају живе ба-
бе и деде, онда би предност

имало још мање породица.
Иронија је да родитељ који чу-
ва децу не може конкурисати
за посао, не може прихватити
пробни рад и самим тим не мо-
же ни добити посао”, пишу
„Двери”.

Овај покрет сматра да су
свим нашим градским власти-

ма „деца, породица,
култура и моралне
вредности последња
рупа на свирали”, а
да је више од
100.000 евра „утро-
шено ни због чега”.

„Када се ’Двери’ буду пита-
ле, деца и породица ће бити
приоритет. Сви запослени и
незапослени родитељи, прија-
вљени на бироу, моћи ће да
упишу децу у вртић. То ћемо
обезбедити уговорима с при-
ватним вртићима, док не из-
градимо нове. Финансије за то
ћемо обезбедити престанком
давања новца фантомским не-
владиним организацијама и
смањењем броја примача пла-
та у јавном сектору”, закључу-
ју „Двери”.

Социјалдемократска пар-
тија Србије сматра да нам је
потребна промена изборног
система и залаже се за мо-
дел степенастог изборног
цензуса – истакла је Мили-
ца Мијовић, чланица Град-
ског одбора те странке, на
конференцији за новинаре
одржаној у уторак, 2. јуна.

Према њеном мишљењу,
постојећи систем не обезбе-
ђује одговарајућу заступље-
ност у парламенту, јер око
сто општина у Србији нема

свог представника, а класи-
чан пропорционални си-
стем не обезбеђује да грађа-
не заступају најбољи и нај-
компетентнији људи.

– Полупропорционални
систем, који предвиђа гласа-
ње за кандидата по имену и
презимену, створио би мо-
гућност да се у парламенту
нађу они кандидати који
имају највећи углед, али и
стручни и морални капаци-
тет. Према моделу СДПС-а,
граница за једну странку тре-
ба да остане пет одсто, за ко-

алицију од два члана седам
одсто, док за листе од три
партије граница треба да бу-
де девет процената. Овај мо-
дел степенастог цензуса
спречио би уситњеност поли-
тичке сцене и омогућио ста-
билнији систем, у коме би
процес одлучивања и дијало-
га између неколико партнера
био лакши и ефикаснији не-
го када их има пуно – рекла
је Милица Мијовић.

По предлогу СДПС-а,
парламент са 150 послани-

ка био би „много продук-
тивнији на свим пољима”, а
20 одсто би кандидовала са-
ма странка на затвореној
листи. То партијама „оста-
вља простор за стратешко
планирање кадра, али и за
авангардну улогу”, сматрају
у овој странци и истичу да
се о моделу изборног систе-
ма који је предложио ЛСВ
„може разговарати, јер омо-
гућава малим странкама да
на основу репрезентативно-
сти на нижем нивоу уђу у
парламент”.

Четвртак, 4. јун 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

За степенасти 
изборни цензус

Страну припремио

Зоран
Спремо

На панчевачкој опозиционој сцени најва-
жнија тема протекле недеље био је догађај
у Предшколској установи „Дечја радост”.
То је било сасвим разумљиво, јер је одређи-

вање коцком која ће деца ићи у вртић а ко-
ја неће изазвало пажњу многих републич-
ких медија. У критикама тог догађаја пред-
њачили су „Двери” и Покрет „Доста је било”

Саше Радуловића, који нису пропустили да
окриве градску власт. А дотле су лигаши на
нож дочекали нејасну изјаву градоначелни-
ка, тумачећи је мало шире и на свој начин.

ПАНЧЕВАЧКА ОПОЗИЦИОНА СЦЕНА

О ГРАДОНАЧЕЛНИКУ И КОЦКАЊУ

СРПСКИ ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

Малишани на томболи
САОПШТЕЊЕ ПОКРЕТА „ДОСТА ЈЕ БИЛО”

Ко каже да нема
новца за децу?

Лига социјалдемократа Вој-
водине је конференцију за
новинаре одржану у среду,
3. јуна, посветила недавном
коментару градоначелника
Павла Раданова (који обја-
вљујемо у посебном тексту
под насловом „Гласно и не-
јасно” на следећој страници
„Панчевца”). Лигаши се пи-
тају „чиме се бави градска
власт” када први човек Гра-
да даје такве изјаве и сма-
трају да је то „још један до-
каз да ова коалиција не
функционише како треба”,
те да, што се избори више
ближе, „то се још више до-
казује да ће појединци ра-
дити само у свом личном
интересу, за своје фотеље и
своје позиције”.

– Зашто градоначелник не
каже ко су ти појединци и
које су те странке које, према
његовој изјави, „руше власт”,
„врше политичко насиље” и

„крше вољу грађана”. Пита-
мо се и да ли је политичко
насиље када цео градски од-
бор УРС-а или скоро цела од-
борничка група ДСС-а пређе

у Српску напредну странку,
или то није, као да се ту не
крши воља грађана. СНС је
имао 18 мандата 2012. годи-
не, а сада нико не може да
изброји колико их има. А
градоначелник изјављује да
је задовољан коалицијом
СНС–ДС, јер је обезбедила
политичку стабилност. Ова-
кве неодређене и контрадик-
торне изјаве доказују да
градска власт ништа друго не
ради осим подметања, пре-
летања и позиционирања по-
јединаца у односу на то како
ће дочекати следеће изборе.
А грађани ће ускоро имати
прилику да оцене овакву сра-
моту у вођењу Града – рекао
је Владан Кељевић, одборник
ЛСВ-а.

ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

Прелетање и подметање

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ

Вратите украдене
мандате!

ЗЕЛЕНИ СРБИЈЕ

Локални јавни сервиси
су неопходни

САОПШТЕЊЕ КРАЈИШКОГ ФОРУМА

СНС мора испунити
обећања



ХРОНИКА

Предузеће „Медија солушн” из Бео-
града је на имејл „Панчевца” просле-
дило саопштење Зорана Мајдака, ко-
ји се у јавности легитимисао као за-
интересовани купац РТВ Панчева. У
имејлу се напомиње да је саопштење
реакција на „већи број неистинитих
информација које је пласирала РТВ
Панчево”. Наш лист преноси овај
текст због тога што се у једном од
претходних бројева бавио најавом
Мајдака да ће купити панчевачке
електронске медије.

„Желим да обавестим запослене у
РТВ Панчеву, а пре свега грађане
Панчева, да је последњих дана по-
кренута крајње дегутантна хајка на
мене и тим мојих сарадника засно-
вана на полуинформацијама.

Истина је да РТВ Панчево мора би-
ти приватизовано, а разлози су крај-
ње економски. Наиме, Град Панчево
је у 2015. за РТВ дао 60 милиона ди-
нара. Као грађанин би свако био
срећнији да је тај новац употребљен
за нечије здравље или социјалну за-
штиту или субвенцију. РТВ Панчево
није социјална категорија, већ медиј

с потенцијалом који пословни људи
могу и умеју препознати.

Уместо професионалног приступа,
приступа се острашћено и беспо-
требно се узбуњује јавност. Зато под-
влачим да:

– имам намеру да постанем вла-
сник РТВ Панчева;

– комерцијализација медија ће би-
ти у складу с тржишним потребама;

– подићи ћу информисаност на
виши ниво у односу на садашњи;

– спреман сам да инвестирам ми-
лион евра, јер знам како ће се испла-
тити;

– РТВ Панчево ће остати локални
бренд, али и постати регионални ли-
дер;

– по мом пословном плану потреб-
но је више запослених него што их
има сада, једино што ће они морати
да знају свој посао.

На крају, заиста верујем да је Ср-
бија правна држава, да су њени носи-
оци часни и да јој је независно суд-
ство”, наводи се у саопштењу које је
потписао Мајдак.

Д. В.

ПОГЛЕД ПРЕКО РЕКЕ

Четвртак, 4. јун 2015.
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Сваког 31. маја посебно се говори о
штетности дуванског дима, јер је та-
да Светски дан борбе против пуше-
ња. Према најновијим статистичким
подацима, наша земља се налази у
врху по броју пушача на Старом кон-
тиненту и упркос разним видовима
борбе државе да се избори с тим по-
роком, број оних који конзумирају
цигарете се не смањује. Поред тога
што су открили да пушење изазива
зависност, стручњаци истичу да ци-
гарете утичу на развитак чак 26 бо-
лести. Постоји један број пушача ко-
ји се ослободио дуванског дима, али
је много оних који се после неког
времена враћају пушењу. Међутим,
неки пушачи имају потпуно другачи-
ји поглед на оно што раде. Без двоу-
мљења су изабрали пушење уместо
здравља.

БРАНКО ВАСИЉ, незапослен:
– Не смета ми кад неко пуши, али

се не осећам пријатно кад има пре-
више дуванског дима око мене. Чуо
сам да држава хоће још више да по-
оштри закон и пушење забрани у ка-
фанама, кафићима и сличним
објектима. За нас који не пушимо то
ће бити добро, али могу да зами-
слим шта о томе мисле страствени
пушачи.

МИРКО ЉУТИ, пензионер:
– Никада нисам запалио цигарету,

чак је нисам ни држао у устима. Ин-
тересантно да се таква жеља никад
није јавила у мојим мислима, а доче-
као сам већ зреле године. Ипак, раз-
умем пушаче. Да ме сад питате како
не могу да оставе пушење које им
угрожава здравље, не бих умео да
дам прави одговор. Вероватно то ду-
гогодишњи пушачи могу боље да об-
јасне.

ТАМАРА ПЕРИЋ, мајка:
– Нисам никада пушила. Никада

ме тако нешто није привлачило.
Знам да многи пуше и да не могу да
престану. Ја сам раније мислила да
се фолирају и да им је то више хир
него нека потреба, али шта да се ра-
ди. Мој отац је био страствен пушач.
Кад се разболео, оставио је цигарете
без проблема и више никада ниједну
није запалио.

МИЛОШ КОВАЧЕВИЋ, књижар:
– Имам ја теорију о пушењу. Она

гласи да су непушачи једна велика и
озбиљна секта која жели да нама пу-
шачима одузме право да радимо оно
што желимо и да у томе уживамо.
Наравно, пушење је порок. Ајде да
неко утврди ко у нашој земљи прави

више кривичних дела. Пушачи или
они други? Шта рећи о томе? Уоста-
лом, пушим, али друге пороке не-
мам.

ЗОРАН ГРУЈИЋ, грађанин:
– Надам се да ћете ме разумети. Ја

желим да престанем да пушим. У по-
ла осам укључим телевизор и почи-
њу вести. До краја дневника ја морам
да попушим бар десет цигарета. Ето
шта они мени раде. Значи, кад држа-
ва среди остале мањкавости у земљи
Србији, онда ћу и ја да размислим о
томе да оставим пушење. Кад је реч о
томе да хоће да забране пушење у ка-
фанама и осталим објектима где пу-
шачи радо залазе, могу само да ка-
жем да ће можда следећи пут поку-
шати да забране да сунце излази.

ЗОРАН МАНАИЛОВИЋ, 
металоглодач:

– Не могу да објасним зашто пу-
шим. Вероватно је реч о овисности о
дуванском диму. Знам да је пушење
штетно по здравље и да се надлежни
труде на све начине да нас примора-
ју да то више не радимо. Ипак, мало
нас одустане. Не знам шта ће се де-
сити у будућности. Можда одлучим
да престанем да пушим  и да здрави-
је живим. Анкетирао С. Дамјанов

М. КОВАЧЕВИЋТ. ПЕРИЋ З. ГРУЈИЋ З. МАНАИЛОВИЋ

НАША АНКЕТА

ПУШЕЊЕ ИЛИ ЗДРАВЉЕ?

Навика прерасла у страст

М. ЉУТИ

www.pancevac-online.rs

ЧИТАЈТЕ И У ЕЛЕКТРОНСКОМ ИЗДАЊУ

Милан Радоњић, начелник Бео-
градског центра Државне безбед-
ности у време убиства Славка Ћу-
рувије (април 1999), изнео је пре
неки дан своју одбрану због опту-
жбе за баш то убиство. Наравно да
су се сви оптужени (Милан Радо-
њић, Ратко Ромић, Радомир Мар-
ковић) изјаснили да нису криви; а
шта смо друго очекивали? Чак се
и Мира Марковић из далеке Мо-
скве исто изјаснила: ко, ми? Појма
немамо, хајде нам докажите.

Има, међутим, један детаљ који
је више него поучан. Милан Радо-
њић је, износећи своју одбрану,
нашао за сходно да напомене како
он, ето, јако цени новинарску про-
фесију јер је у њој имао много и
корисних сарадничких веза. Да не
губимо простор: та изјава стан-
дардни је трик сваког искусног
тајног полицајца; примењивао га
је и др Шпилер својевремено у
Бечкереку. Кад не успе батинама
да изнуди признање, Шпилер би
осумњиченог извео из зграде по-
лиције, потапшао га по рамену и
још викао за њим да му се јави ако
му нешто треба. Тог хероја после
би затукли његови, зашто Шпилер
да се брука без потребе? Аца Васи-
љевић, бивши начелник Управе
безбедности ЈНА, волео је да јавно
похвали своје пацијенте (Јанеза
Јаншу и Ђуру Дечака): да финих
људи, уживање сарађивати с њи-
ма... Нису они једини.

Размотримо сада ову Радоњиће-
ву „успутну” примедбу, јер стари
удбашки лисац зна зашто је то ре-
као. Као прво, целу једну професи-

ју осумњичио је да је доушничка.
Ако би га неко упитао ко је кон-
кретно од новинара био његова са-
радничка веза, он би – наравно –
одбио да одговори: то је професио-
нална тајна, као исповедна или ле-
карска или адвокатска; таман по-
сла да „деконспирише” Службу; то
је код њих смртни грех и он ће
умрети ћутећи, као Лека Ранко-
вић. Као друго, он издалека и кур-
вински имплицира да је можда
покојник био с њим на вези, па да
зашто би га дао убити?

Свему томе упркос, Славко Ћу-
рувија је мртав, убијен мучки у
свом хаустору у Лоле Рибара 35 у
Београду. Свему томе упркос, от-
кривено је да је Београдски центар
РДБ у то време имао 27 активних
оперативаца на терену, ангажова-
них на праћењу Славка Ћурувије и
Бранке Прпе (са све фото и видео
документацијом) све до неколико
минута пред убиство, када су ра-
дио-везом нагло повучени са за-
датка. Може Милан Радоњић, као
онај Цига на суду, да се правда ко-
лико хоће и да наводи све могуће
мудре аргументе: сребрни сат на-
ђен је у његовом џепу и тај га де-
таљ јебе, што рече Цига.

Не треба се, међутим, много
уздати у исход овог суђења. Пре
свега из орнитолошких разлога:
врана врани очи не вади. Затим и
из здраворазумских разлога: ако
им је Легија Улемек главни све-
док, онда нисмо далеко приспели.
Човек је у више наврата судски
углављена лажовчина. Али – хајде
и то да видимо, кад буде.

Пише: Милош Васић

РЕАКЦИЈА НА ВЕСТИ О ПРИВАТИЗАЦИЈИ РТВ ПАНЧЕВА

Мајдак „жртва неистина”

Удбашке 
интриге 

Б. ВАСИЉ

Неименоване политичке
групе би да прекрајају 
локалну власт

ДС ће напустити коалицију
ако му буду узимани 
одборници и функционери

Градоначелник Павле Раданов је
прошлог четвртка, 28. маја, по по-
вратку из Неума, где је у име Панче-
ва примио цертификат НАДЕЛ-а за
локалну самоуправу с повољним по-
словним окружењем, одржао конфе-
ренцију за новинаре на којој је по-
слао недоречену политичку поруку о
дешавањима у граду.

Он је навео како је цертификат
знак да Панчево иде у добром прав-
цу, али је оценио како постоје они
који би да у граду „направе хаос” и
врате га у време политичке неста-
билности након избора 2012. године.

– Кад немате довољно новца и бо-
рите се за опстанак (града – прим.
аут.), негде се скупи неки олош који
без бављења политиком не би имао
шта да ради и који хоће да направи
хаос да би добио на значају. Надам
се да у Панчеву има памети и да ће-
мо успети да кажемо таквим људима
да овде не могу да играју игре које
видимо у неким другим градовима.
Ако дође до таквих турбуленција, не
желим да учествујем у томе, јер ни-
сам оптерећен функцијом – рекао је
Раданов.

На директна питања на кога ми-
сли када тако говори, он је одгово-
рио како неће никога прозивати, али
да „ко год прати политичку ситуаци-
ју у граду, зна да постоје групе у по-
јединим странкама” које крше из-
борну вољу грађана бавећи се поли-
тичким насиљем. Под тим Раданов
подразумева насилно превођење од-
борника и „читавих одбора страна-
ка” у друге политичке опције.

Након инсистирања новинара да
буде одређенији испоставило се да не
мисли на прелазак неколико функ-
ционера и одборника ДСС-а у СНС,
јер је рекао како је обавештен да су
они добровољно променили своја
уверења. Опоменут да је ДСС то оце-
нио као отимачину и непријатељски
чин напредњака према њима, Рада-
нов је рекао како „није био три дана
у граду” због службеног пута.

Тек на крају градоначелник је
отворено рекао да би за њега преоти-
мање одборника Демократској
странци било политичко насиље ко-

ГРАДОНАЧЕЛНИКОВО УПОЗОРЕЊЕ ЈАВНОСТИ

ГЛАСНО И НЕЈАСНО

Позиција ДС-а је јасна. Уколико до-
живи такав шамар, у предстојећу кам-
пању ће ући понижен, јер не само што
је био у власти с „природним неприја-
тељима” већ би из ње изашао политич-
ки опељешен, а с тим би тешко могао
пред бираче. Рачуница напредњака за-
сад није најјаснија, јер би у случају да
изгубе подршку демократа, морали да
направе договор са СПС-ом, а можда и
с још неком од мањих новостворених
странака или одборницима „одбе-
глим” од социјалиста, како би добили
стабилнију скупштинску већину.

Наравно, такав удар ДС-у био би
добар за будућу кампању напредња-
ка, али би они претходно имали сил-
не муке да задовоље нарасле апетите
мањих партнера. А Панчево је такве
преговоре, препуне мегаломанских
захтева, већ видело. У очекивању из-
бора и пред наговештену промену
Устава, када ће сваки глас за бриса-
ње преамбуле из њега бити важан,
може се претпоставити да ће лични
и партијски апетити само расти.

Д. Вукашиновић

је би срушило актуелну локалну
власт. Раданов је додао да су СНС и
ДС основа те коалиције, те да би не-
сугласице међу њима значиле крај
сарадње.

Градоначелник је био у праву кад
је рекао да је свакоме ко изблиза
прати дешавања у граду, јасно како
се одвија ситуација и ко иза тога сто-
ји, али би се рекло да је први човек
локалне власти себи дозволио суви-
ше недоречености у овом јавном ис-
тупу уз употребу тешких речи. Ако је
већ решио да проговори, онда је то
требало да буде потпуно отворено,
уместо што се одлучио за стил Бећ-
ковићеве поеме „Рече ми један чо-
’ек”. Или је можда хтео да „мангупи-
ма у својим редовима” пошаље по-
руку, али да не доведе у питање
власт на чијем је челу? Свеједно,
превише је било реторичких „рико-
шета”. 

„Панчевац” је у редовима ДС-а до-
био незваничну потврду да су се
спремала бар два одборничка „тран-
сфера” из његових редова у напред-
њачке, али је то засад заустављено.
Сазнајемо да постоје планови у делу
СНС-а да та странке од ДС-а преузме
и место директора Дирекције. Наши
саговорници међу демократама твр-
де да је засад све то обустављено, јер
је наговештено да би они у случају да
им напредњаци преузму било кога,
напустили власт. Разговор челника
двеју партија о томе треба очекивати
наредних дана.

Градоначелников наступ за читање између редова



Представници Савета аграр-
них удружења из Сенте, „Ба-
натских паора”, Асоцијације
СПАС из Краљева и Асоција-
ције пољопривредника са се-
диштем у Новом Саду разго-
варали су у уторак, 2. јуна, са
Ивицом Којићем, шефом ка-
бинета премијера Александра
Вучића, те премијеровим са-
ветницима за пољопривреду
Драганом Гламочићем и Дра-
ганом Вранићем, и функцио-
нерима надлежног Министар-
ства о намери Владе да уступи
велике површине државне зе-
мље водећој немачкој компа-
нији за прераду меса „Тенис”.

Ненад Манић, портпарол
„Банатских паора”, открио је
да је двочасовни састанак био
врло буран и повремено на
ивици инцидента. Он је рекао
како су пољопривредници
изашли врло нерасположени
из Вучићевог акбинета и због
тога одлучили да изнесу дета-
ље разговора.

– Ударили смо у зид и нема-
мо више о чему да причамо –
рекао је Манић.

Прецизирао је да је Којићу
предочен став да је „Тенис”

кланична индустрија, те да се
у Немачкој не бави узгојем
свиња, па није јасно због чега
би то овде било другачије.

– Рекли смо да би нам било
драго ако би Немци овде отво-
рили погоне за прераду меса,
јер би то омогућило нашим
сељацима да знатно повећају
производњу свиња и буду
снабдевачи „Тениса” месом.
Можда би се онда развила са-
радња која би нашим сточари-
ма омогућила да добију ква-
литетнији приплодни матери-
јал и унапреде производњу, од
чега би корист имали Немци,
наши пољопривредници и др-
жава. Али с намером Владе да
„Тенису” обезбеди земљу за
развој сопствене производње
свиња у Србији никако не мо-
жемо да се сложимо – рекао је
Манић.

Он је додао како држава на-
мерава да „Тенису” уступи пре-
велике површине државних
ораница. Та компанија намера-
ва да најпре изгради пет од
укупно 20 планираних фарми,
а за сваку од њих јој је обећано
да ће добити по 3.000 хектара
на 30 година.

– Најавили су производњу од
65.000 товљеника по фарми,
па ће имати могућност да по
праву пречег закупа добију још
15.000 хектара за свако сагра-

ђено товилиште. Ми смо рекли
да је то превише и да нама не-
ће остати ништа. Онда нам је
речено како ће нам држава
изаћи у сусрет тако што би
ограничила право пречег заку-
па, а домаћим регистрованим
пољопривредним газдинстви-
ма би било понуђено да купе
50.000 хектара државне земље.
Одговорили смо да је то сме-
шно, јер би онда тек свако че-
тврто газдинство могло да ку-
пи један хектар земље. Након
тога смо оптужени да ометамо

Вучића, потезани су аргументи
како је Клеменс Тенис (вла-
сник „Тениса” – прим. аут.)
близак с Ангелом Меркел, па
би ометање посла с њим посла-
ло лош сигнал другим инве-
ститорима. Ми смо одговори-
ли да се овде не ради о полити-
ци, већ о неслагању с тим да
држава даје већа права стран-
цима него сопственим сељаци-
ма – испричао је Манић.

Он је додао да, по оцени ова
четири удружења, Србија неће
имати ништа сем штете од по-
сла с „Тенисом”, јер ће Немци
сву будућу производњу извози-
ти у Русију, а потом наћи на-
чин да избегну плаћање поре-
за српском буџету. Портпарол
„Банатских паора” рекао да ће
реализација посла с немачком
компанијом широм отворити
врата и другим странцима, па
за наше произвођаче неће
остати ништа од земље.

Манић је рекао како има
информацију да је притисак
пољопривредника на државу
настављен и у среду, 3. јуна,
када су истим поводом у Вла-
ди били представници још не-
ких паорских удружења.

Представници Министар-
ства привреде и Народне
банке Србије говорили су у
петак, 29. маја, у Регионал-
ној привредној комори Пан-
чево, о начинима на које др-
жава намерава да помогне
развој малих и средњих
предузећа.

Катарина Обрадовић Јова-
новић је представила Стра-
тегију развоја малих и сред-
њих предузећа од 2015. до
2020. године. Она је навела
да је тај документ усклађен
са одговарајућим актом до-
нетим у ЕУ због тога што је
Србија кандидат за чланство
у Унији. Додала је како наша
стратегија треба да доведе до
унапређивања пословног
окружења, да предузетници-
ма осигура различите изворе
средстава, да обезбеди обуку
кадра у сектору МСП, те да

пружи подршку повећању
извоза и конкурентности тих
фирми и подстакне омла-
динско, женско и социјално
предузетништво.

Зоран Тодоровић из Сек-
тора за међународну сарадњу
НБС представио је пет раз-
личитих иностраних извора
новца намењеног различи-
тим пројектима у Србији. Ра-
ди се о фонду револвинг кре-
дита Европске агенције за
реконструкцију, зајмовима
Европске инвестиционе бан-
ке, кредитима Републике
Италије, донацији Краљеви-
не Данске и зајмовима не-
мачке банке КФВ.

Тодоровић је напоменуо
да је највећи део тих сред-
става намењен инвестиција-
ма у мала и средња предузе-
ћа, али се део тог новца може
користити и за обезбеђивање
трајних обртних средстава.
Детаљи у вези са условима
под којима се поменути зај-
мови могу користити, истак-
нути су на интернет сајту На-
родне банке Србије.

ЕКОНОМИЈА
Четвртак, 4. јун 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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ПОСЛЕДИЦЕ ИЗМЕНА ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИЈИ

ОРГАНИЗОВАНА ДРЖАВНА ЗБРКА
Продаје медија, 
теоретски, неће бити
бар до средине 
августа

Усвајањем измена Закона о
приватизацији у Скупштини
Србије потврђено је да је „Пе-
трохемија” међу 17 предузећа
од стратешког значаја за Ре-
публику, те да је рок за нала-
жење трајног својинског ре-
шења за ту фирму продужен
за годину дана. То такође зна-
чи да повериоци тих привред-
них друштава неће моћи да
наплате потраживања до јула
наредне године. Други списак
је онај са 43 предузећа за која
се траже стратешки партнери
и којима је рок за завршетак
тог посла померен до краја
октобра ове године. Међу њи-
ма је, како смо раније наја-
вљивали, панчевачка „Утва
авио-индустрија”.

Све остале фирме са списка
Агенције за приватизацију до-
биле су прилику да својинску
трансформацију обаве до кра-
ја 2015. године. То се односи
и на панчевачке медије. Аген-
ција је у понедељак, 1. јуна,
обавестила „Панчевац” и РТВ
Панчево о изменама Закона и
обавезама које из њега проис-
тичу, а међу њима је израда
нове процене вредности капи-
тала. Предузећа ће процену
вредности, уз сву осталу при-
ватизациону документацију,
морати да доставе Агенцији
до краја јуна. Након тога Ми-
нистарство привреде ће на
основу тих података у року од
15 дана одредити нову почет-
ну цену за преостала неприва-
тизована предузећа, а Аген-
ција потом треба да распише
јавни позив за продају. Изме-
не закона предвиђају да након
објављивања јавног позива
прикупљање понуда може по-
чети после 15 дана (уместо
30, како је било предвиђено
„старим” законом). Само при-
купљање понуда не сме траја-
ти краће од 30 ни дуже од 90
дана. После тога треба оста-
вити бар неколико дана, ако
не и недеља, да комисија пре-
гледа и оцени пристигле по-
нуде. На самом крају, ако је
одлучено да се предузеће про-
даје на јавном надметању, као
што је то случај с панчевач-
ким медијима, може да се за-
каже и „аукција”.

Страну припремио
Драган 

Вукашиновић

јени. Ако се узму у обзир оче-
киване измене Устава и избо-
ри, лако је претпоставити да
би приватизација медија мо-
гла да сачека бар док све то не
прође. Мада је увек могућ и
другачији расплет.

Драгана Кожан, директорка
„Панчевца”, изјавила је да на-
шој фирми неће бити про-
блем да у прописаним роко-
вима достави сву тражену до-
кументацију, осим што ће по-
новна процена вредности
предузећа нашем листу на-
правити трошак од неколико
стотина хиљада динара. Ово
неће бити први такав трошак,
будући да је предузеће већ
платило једну процену, која
се, због измена закона, „ста-
вља ван снаге”.

– У складу с ранијим зако-
ном, процена фер вредности
урађена је на дан 31. 12. 2013.
године. То раде проценитељ-
ске куће, а цене њихових услу-

пак са онима у надлежности
локалних самоуправа, где је
процедура доношења разли-
читих одлука далеко спорија –
навела је Драгана Кожан.

Она се запитала да ли ће не-
ко размишљати о материјал-
ној штети коју субјекти прива-
тизације трпе због оваквих из-
мена закона. Директорка
„Панчевца” је напоменула да
је по Закону о јавном инфор-
мисању и медијима рок за
приватизацију јавних гласила
1. јул, али се нико из Мини-
старства културе и информи-
сања још увек није званично
огласио како би запосленима
у медијима саопштио да ли ће
тај рок сада бити продужен.

– Ситуација је у овом тре-
нутку крајње парадоксална:
имате измене Закона о прива-
тизацији на основу којих ће
само одређивање нове цене
предузећа трајати бар до 15.
јула, а у Закону о информиса-

редних дана уследити измене
Закона о јавном информисању
и медијима, како тај акт не би
био у колизији с новим одред-
бама Закона о приватизацији –
закључила је Драгана Кожан.

Што се РТВ Панчева тиче,
локална самоуправа ће мора-
ти да донесе одлуку о реба-
лансу буџета како би се тим
електронским медијима обез-
бедило финансирање наред-
них месеци. Филип Митро-
вић, председник Скупштине
Панчева, рекао је да је одржа-
вање седнице с тим предло-
гом начелно договорено за 12.
јун. Татјана Јелесић, дирек-
торка РТВ-а, изјавила је да ће
локалној власти, уз обрачун
плата и материјалних тро-
шкова, бити поднет и захтев
за финансијску помоћ ради
набавке дигиталног линка ка-
ко би се програм видео након
увођења дигитализације у ра-
дио-дифузији.

Нова правила – нови рокови, нови трошкови и стара неизвесност

ИЗ РЕГИОНАЛНЕ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ

О малом и средњем
бизнису

СУКОБ ПАОРА И ВЛАДЕ ЗБОГ „ТЕНИСА”

Мирише на тај брејк

САВЕТИ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

Опасност од 
кукурузног пламенца

Треба се припремити
за борбу против ове
штеточине на 
кукурузу и осталом
поврћу

Саветодавна служба за за-
штиту биља Института „Та-
миш” уочила је да је штето-
чина кукурузни пламенац 1.
јуна почела да полаже јаја на
кукурузу. Маја Судимац, са-
радница у овој служби, напо-
менула је да ово није трену-
так када треба почети хемиј-
ску заштиту усева, већ при-
преме за тај посао.

Она је нагласила је да пла-
менац изазива велике штете
на меркантилном, семен-
ском и кукурузу шећерцу, те
на поврћу попут паприке, па-
радајза, пасуља и бораније.
Меркантилни кукуруз страда
тако што отворена оштећења
која стварају гусенице пла-
менца постају основа за раз-
вој плесни која производи
микотоксине. Што се папри-
ке тиче, овај инсект се убу-
шује у плод и загађује га сво-
јим изметом, а кроз рупу где
је пламенац ушао продиру
микроорганизми који изази-
вају трулеж и паприку чине
неупотребљивом. Штете на
нападнутим биљкама могу
захватити и до 50 одсто рода.

Судимчева је упозорила
произвођаче да је сузбијање
штеточине ефикасно само ако
прате њен развој, јер у супрот-
ном коришћење хемијских
средстава може бити претера-
но и неекономично. Кукуру-
зни пламенац је врста ноћног
лептира, па се његово кретање
прати помоћу светлосне ловне
лампе. Први лет јавља се кра-
јем маја и почетком јуна, а
друга генерација штеточине
очекује се крајем јула и током
августа. Најважније је да рата-

ри уоче прва јајна легла и по-
четак пиљења гусеница, јер је
то најбољи тренутак за хемиј-
ски третман.

Препоручују се препарати
кратке каренце и нових ме-
ханизама деловања погодни
за интегралну заштиту биља.
Њихово деловање је контакт-
но, дигестивно, овицидно и
овиларвицидно, а реч је о

препаратима који садрже ак-
тивне материје на бази хло-
рантранилипрола, индокса-
карба и емамектин бензоата.

Сарадница Института „Та-
миш” истакла је да постоје и
ефикасне биолошке мере
борбе против кукурузног
пламенца. У природи посто-
ји паразитоид Trichogarma
evаnescens, који напада ле-
гла јаја пламенца и онемогу-
ћава пиљење гусеница, па се
производе препарати на бази
овог паразита. Поред тога, у
продаји се може наћи биоин-
сектицид створен од бакте-
рије Bacillus thuringiensis
kurstaki, а у новије време се
појавио биолошки препарат
на бази ентомопатогене гљи-
ве Beaveria bassiana.

Ако би се узели у обзир на-
ведени максимални законски
рокови, јавни позив за прода-
ју локалних медија требало
би очекивати средином авгу-
ста. Тако је у теорији, али је
пракса код нас увек била ско-
ро обрнута. Колико је позна-
то, Агенција није стигла да
обради ни сву документацију
коју су јој предузећа достави-
ла по ранијим прописима, па
би ваљало очекивати да ће и
наведени рокови бити проби-

га иду и до 500.000 динара.
Поред тога, даноноћно смо
припремали и обимну прива-
тизациону документацију, ко-
ју је Агенција оценила као бес-
прекорну. Међутим, и то је би-
ло узалудно, јер ћемо сада из-
нова радити исти посао. Ми
ћемо и овог пута испоштовати
све што се од нас захтева, али
се питам шта ће бити с преду-
зећима која немају новца, због
чега нису урадила ни претход-
ну процену вредности, или

њу пише да се морамо прива-
тизовати најкасније 15 дана
пре тога. Тамо се још наводи
да ће, ако се то не деси, акције
бити подељене запосленима, и
то оним малобројнима који
нису узели такозване Динки-
ћеве акције, док ће остатак ка-
питала, и то вероватно већи
део, припасти Акционарском
фонду, односно држави. Уко-
лико ни та опција не буде при-
мењена, предузеће ће бити ли-
квидирано. Верујем да ће на-

Јаја остриније



У организацији искрених
еколога, антиглобалиста,
анархиста и ултралевичара,
овог викенда ће бити одр-
жана трећа етапа Еколо-
шко-антиглобалистичке ли-
ге за бициклисте. Према ре-
чима организатора, пут ће
бити дуг 105 километара и
пролазиће кроз Долово,
Мраморак, Делиблато, Чар-
дак, Ковин, Скореновац
итд., а том акцијом ће бити
обележен Светски дан жи-
вотне средине (5. јун).

Да подсетимо, ова нефор-
мална група ентузијаста пр-
ви пут се окупила 2010. го-
дине у знак протеста због
тзв. једнодневне Дулићеве
екологије. Иницијатори
ове манифестације запа-
зили су да је велико чи-
шћење Србије превара.

Тада су били једина нефор-
мална група која је у овој зе-
мљи указивала на то да не
постоји једнодневна еколо-
гија, бар не на овој планети.
Ствари су и даље исте, акте-
ри су други, али је суштина
остала иста – тврде ови ен-
тузијасти.

Старт етапе је испред Вај-
фертове пиваре у суботу, 6.
јуна, у 9 сати. Вожња, уз већ
препознатљиве антиглоба-
листичке поруке, биће и у
знаку протеста због разара-
ња старог језгра Панчева и
Старе пиваре.

Ученица Јелена Маслак из
ОШ „Свети Сава” освојила је
друго место на Републич-
ком такмичењу ученика
основних школа из српског
језика и језичке културе.

Јелена је због успеха
остварених на такмичењима
током осмогодишњег шко-

ловања и особина које je кра-
се изабрана за ученика гене-
рације за школску 2014/15.
годину. Како кажу њени дру-
гари, она је интелигентна,
вишеструко талентована и
веома скромна девојчица, по
доброти и несебичности
омиљена међу вршњацима.

УСПЕХ УЧЕНИЦЕ ОШ „СВЕТИ САВА”

Друга у Србији

Ученици Гимназије „Урош
Предић” Марија Цветковић,
Јована Доневски, Јован Ми-
тровски, Лука Ивановић и Сте-
ван Станковић путују у августу
у Токио. Двонедељно путовање
у Земљу излазећег сунца део је
пројекта „Партнерске школе”
(ПАШ), који финансира Влада
Републике Немачке у сарадњи
с „Гете институтoм”. Група
ученика панчевачке гимназије
2011. године пружила је подр-
шку ђацима Јапана који су те
године били сведоци разорног
земљотреса. Писма подршке
гимназијалаца представљају
темељ садашње везе јапанских
и српских ученика. У децембру

2013. године Јума Егучи посе-
тио је Панчево и видео се с
другарима који су писмима
упућеним његовој генерацији
пружили подршку у тешким
временима.

Сарадња је настављена, па
су се ђаци Гимназије „Урош
Предић” укључили у пројекат

„Три земље” и редовно обаве-
штавају другаре у Јапану –
чланцима који се објављују у
школском часопису „Јапан
данас” и на јединственом ин-
тернет порталу – о приликама
у нашем граду и нашој земљи.
Занимљиво је да је немачки
језик основ комуникације из-

међу ученика. Према речима
Радмиле Николић, професор-
ке те школе, домаћини су
припремили сјајан програм
посете, па ће средњошколци
из Панчева, поред дружења и
упознавања с традицијом ја-
панског народа, имати прили-
ку да кроз низ радионица уса-
врше знања из различитих
области. Узвратна посета је
заказана за март 2016. године

Поред тога, вредно је напо-
менути да је ученик Бојан Та-
новић добио стипендију за пут
на семинар роботике и елек-
тронике у Немачкој, тако да
ће представљати наш град на
Универзитету Кемниц.

Секретаријат за заштиту жи-
вотне средине Градске управе
Панчева обележиће Светски
дан заштите животне средине
у холу Градске управе – изло-
жбом фотографија и промо-
цијом нових издања за децу.

У петак, 5. јуна, у градској
кући ће бити отворена темат-

ска изложба посвећена очува-
њу животне средине. Реч је о
ретроспективи еколошки ан-
гажованих фото-записа при-
купљених на конкурсима
„Објективом кроз свет око
нас”, које је панчевачки Завод
за јавно здравље организовао
од 2011. до 2014. године. По-

ред тога, ученицима основних
школа, члановима еколошких
секција, биће подељена нова
издања Секретаријата за за-
штиту животне средине: „Еко-
буквица” (приручник за шко-
ларце) и трећи број „Екопеди-
је” (часопис за очување жи-
вотне средине).

Поред представника еколо-
шких секција панчевачких
основних школа, као и мали-
шана из вртића, односно про-
мотера акције „Чеп за хенди-
кеп”, гости ће бити и победни-
ци конкурса „Сакупи и уште-
ди, видећеш да вреди”.

ОШ „Јован Јовановић
Змај” организоваће продају
школских књига у среду,
10. јуна, у Змај Јовиној ули-
ци. Овом приликом позива

све ђаке панчевачких шко-
ла да се придруже акцији.
Организатори обећавају
добро дружење и забаву уз
музику.

У ЗМАЈ ЈОВИНОЈ УЛИЦИ

Продаја уџбеника

не могу унапредити сазнања
ученика када је реч о новим
технологијама у ауто-инду-
стрији. Овај аутомобил је био
неопходан за оправдање по-
стојања тих смерова – рекао је
Радојковић за наш лист.

Приближава се упис у сред-
ње школе, а Машинска школа
је, како кажу запослени у тој
образовној установи, послед-
њих неколико година умного-
ме унапредила наставна сред-
ства и осавременила наставу,
па се очекује да ће и ове годи-
не велики број матураната
одабрати атрактивне смерове
у тој школи.

Ако знамо да многа деца не
верују да ће им баш образова-
ње донети користи у животу и
да ће се такав лош став одра-
зити на њихов однос према ра-
ду и обавезама па ће из школе
изаћи слабо поткована зна-
њем, онда је уштеда од седам-
сто евра, колико је потребно за
полагање возачког испита, мо-
жда довољан разлог да се упи-
ше неки од смерова у овој
школи који ће омогућити бес-
платно стицање возачке дозво-
ле Б и Ц категорије.

нални систем за дијагности-
ку, тако да смо сада заокру-
жили причу – рекао је дирек-
тор Илић.

Школи су потребна још два
возила, а за једно су већ апли-
цирали код надлежних покра-
јинских органа. Проблем
представља то што постојећа
возила, сем „дачије”, не испу-
њавају новопрописане стан-
дарде када је реч о обуци бу-
дућих возача. Стога Илић на-
глашава да би за неометано
спровођење наставе био неоп-
ходан још један овакав тип
возила. Нови аутомобил мно-
го ће значити ученицима спо-
менуте школе, јер су сада си-
гурнији, опремљенији и са-
временији, а будуће генера-
ције ће имати боља искуства
од ученика који су возачка
знања стицали у аутомобили-
ма марке „југо” или „пунто”.

Улагање у младе
Знатна средства за набавку
возила обезбедила је панче-
вачка локална самоуправа.
Градски комитет за безбед-
ност саобраћаја одвојио је
300.000 динара из фонда у ко-
ји се слива новац од наплаће-

НОВО ВОЗИЛО У МАШИНСКОЈ ШКОЛИ ПАНЧЕВО

„ДАЧИЈА” ЗА РАЗВОЈ 
САОБРАЋАЈНЕ КУЛТУРЕ

Помоћи ученицима да
што боље савладају
возачку обуку

Упознавање са 
савременијим 
системима управљања
који се употребљавају
у ауто-индустрији

Возни парк Машинске школе
од прошлог петка је богатији
за аутомобил марке „дачија
сандеро”, који ће од следеће
школске године користити
ученици саобраћајних смеро-
ва у тој образовној установи.
Реч је о наменском возилу
прилагођеном за обављање
практичне наставе. Новац за
куповину „дачије” обезбедили
су Покрајински секретаријат
за образовање (700.000 дина-
ра) и Град Панчево (350.000
динара).

Ово ново наставно средство
опремљено је у складу с про-
писом о употреби возила за
обуку возача, тако да „санде-
ро” који сада припада Ма-
шинској школи има уграђен
тахограф, кочиони систем
АБС, помоћне контроле итд.,
што ће умногоме помоћи уче-
ницима да што боље савлада-
ју возачку обуку.

Потребна још два
Према речима магистра Ми-
лорада Илића, директора
школе, аутомобил ће пре свега
користити возачи, техничари
друмског саобраћаја, технича-
ри моторних возила, као и ме-
ханичари мехатронике. Како
је Илић рекао за наш лист,
„дачија” неће служити само за
обуку возача, већ и као настав-
но средство које ће ученицима
мехатронике и дијагностике
омогућити да се боље упознају
са савременијим системима
управљања који се користе у
ауто-индустрији.

– Данас је савремен ауто-
мобил сложен мехатронски
систем, тако да је то импера-
тив дијагностике, а ђаци ће
сада бити у прилици да ис-
пробају тај систем. Ми већ
имамо један полупрофесио-

Четвртак, 4. јун 2015.
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них казни с територије Пан-
чева, како би се помогло овој
школи. Према речима Пре-
драга Патића, председника
тог комитета, намера је била
да се улагањем у образовање
младих возача повећа саобра-
ћајна култура Панчеваца. Он
сматра да је овај метод далеко
бољи и одрживији од система
кажњавања. 

– Желели смо да помогнемо
Машинској школи јер мисли-
мо да је добро улагати у образо-
вање возача и у подизање сао-
браћајне културе, тј. у усаврша-
вање људи који ће поправљати
аутомобиле и кроз дијагности-
ку новог аутомобила стећи са-
времена знања која нису могли
да остваре на старим возилима
– рекао је Патић.

Подршку идеји о помоћи
Машинској школи пружио је
и градски већник задужен за
образовање Миодраг Радојко-
вић. Он сматра да је панче-
вачка власт овим чином јасно
показала да улаже у образова-
ње младих.

– Ово је добро и за васпит-
но-образовни процес, јер ти
смерови без оваквих возила

„ВРУЋЕ” ШКОЛСКО ЛЕТО

Гимназијалци иду у Јапан

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

Аутомобил прилагођен практичној настави

У ГРАДСКОЈ УПРАВИ

Обележавање еко-дана

ЕКОЛОШКО-АНТИГЛОБАЛИСТИЧКА 

ЛИГА БИЦИКЛИСТА

Вожња за планету,
против пропасти

Покрајински секретар за
образовање, прописе, упра-
ву и националне заједнице
Михаљ Њилаш донео је
правилнике о школском ка-
лендару за основне и сред-
ње школе у Аутономнoj По-
крајини Војводини за школ-
ску 2015/2016. годину.

Приликом израде школ-
ских календара водило се
рачуна о специфичностима
АП Војводине, које се огле-
дају у великом броју нацио-
налних заједница, као и
верских заједница које живе
на овим просторима. У Се-
кретаријату истичу да је
школски календар прилаго-
ђен и омогућава обележава-
ње и поштовање празника
припадника свих верских
заједница, као и обележава-
ње појединих датума који су
значајни за националне за-
једнице, али и оних значај-
них за локалну средину, од-
носно за саму школу.

У школској 2015/2016. го-
дини ученици основних и
средњих школа суботом неће
ићи у школу, а та одлука је
донета не само због негатив-
них коментара о радним су-
ботама запослених, ђака и
родитеља него и због тврдње
да рад суботом никада није
давао педагошке ефекте.
Школски календар у војво-
ђанским школама истоветан
је с календаром који се при-
мењује у свим школама у Ре-
публици Србији када је реч о
почетку и завршетку школ-
ске године. Школска година
почиње у уторак 1. септем-
бра 2015, а прво полугоди-
ште се завршава у среду 23.
децембра 2015. Зимски рас-
пуст ће трајати до четвртка
14. јануара 2016. Током дру-
гог полугодишта, које је вре-
менски дуже од првог, уче-
ници ће имати два краћа од-
мора до завршетка школске
године.

ШКОЛСКА 2015/2016.

Календар прилагођен
Војводини



У календару јавног здравља
31. мај је означен као Свет-
ски дан без дуванског дима,
како би се истакли здрав-
ствени ризици повезани са
употребом дувана и ради
спровођења ефикасне поли-
тике која смањује његово
конзумирање. Како стоји у
саопштењу Завода за јавно
здравље Панчево, поводом
овогодишњег Светског дана
без дуванског дима, Светска
здравствена организација
позива све државе да зајед-
но делују како би се зауста-
вила незаконита трговина
дуванским производима.

Према истраживањима
Светске здравствене органи-
зације, у Србији пуши око че-
трдесет одсто мушкараца и
тридесет одсто жена. Пушење
је водећи фактор ризика за
настанак рака плућа, болести
срца и хроничних опструк-
тивних болести. Млади све
раније почињу да пуше, а по-
следњи подаци говоре да ско-

ро свака пета млада особа
(19,2 одсто), старости од 15 до
19 година, конзумира цигаре-
те. Како би тинејџере упозна-
ли с ризицима по здравље ко-
је изазивају пушење и изложе-
ност дуванском диму, лекари
из Завода за јавно здравље
Панчево и Превентивног цен-
тра одржали су у петак, 29.
маја, предавање за ученике
седмих разреда Основне шко-
ле „Мирослав Антић”. Према
речима Јованке Јанићијевић,
одговорне сестре из Превен-
тивног центра, циљ акције је
да се младима на време укаже
на штетност дуванског дима.

Истраживање Института за
јавно здравље Србије „Др
Милан Јовановић Батут” по-
казује да сваки други пушач
има жељу да остави дуван, а
главне препреке су јака нави-
ка и подстицај околине. Ко-
лико су оне изражене, потвр-
ђују искуства запослених у
Превентивном центру, у ко-
јем постоји Саветовалиште за
одвикавање од пушења. Пре-
ма речима Јованке Јанићије-
вић, веома често се дешава да
пацијенти закажу термин,
али да у међувремену одуста-
ну и не дођу у саветовалиште.
Она позива све грађане који
желе да оставе пушење да за-
кажу термин, сваког радног
дана од 7 до 13 сати, на број
313-349. Поред израде пре-
вентивне карте, пацијенти
имају могућност да од лекара
добију савете о начину исхра-
не и здравом стилу живота.

Бебе рођене у Недељи Црве-
ног крста, која се обележава
од 8. до 15. маја, и ове године
су добиле пакетиће од Црве-
ног крста Војводине и Црве-
ног крста Панчево, у оквиру
вишедеценијске акције „Па-
кет за новорођену бебу”. По-
клони су родитељима уручени
у петак, 29. маја, у простори-
јама Црвеног крста.

Циљ акције, према речима
Јасминке Ристић, стручне са-
раднице Црвеног крста, јесте да
се јавност подсети на проблем
ниског наталитета и да се
скромним поклоном пружи по-
дршка онима који су се оства-
рили у улози родитеља. Како је
она навела, пакет обухвата ком-
плет постељину, пешкир за ку-
пање, беби-козметику и два па-
ковања пелена „памперс”.

Присутне је поздравила и
Мира Јовановић, патронажна
сестра из Дома здравља, која

се с бебама дружи већ више од
три деценије. Мајкама и оче-
вима је поручила да деци по-
казују љубав и да имају време-
на за њих, јер ће им се то ви-
шеструко вратити.

Родитељи који су примили
поклоне кажу да су задовољни

и да ће им помоћ Црвеног кр-
ста много значити.

– Пре две недеље сам, по-
сле два сина, добио ћерку.
Одазвао сам се позиву Црве-
ног крста и веома ми је дра-
го што нас се неко сетио. За
овакав пакет треба издвојити

више хиљада динара, тако да
ће нам свима много значити
с обзиром на то у каквом
времену живимо – рекао је
Драган Лукић, један од ро-
дитеља.

У Недељи Црвеног крста у
панчевачком породилишту је
рођено  тридесет једно дете
(15 женског и 16 мушког по-
ла), а од тога 18 (10 дечака и
осам девојчица) на територи-
ји града Панчева. Како смо са-
знали од бабица с Гинеколо-
шко-акушерског одељења Оп-
ште болнице које су прису-
ствовале додели пакета, ме-
сечно се роди 120, а годишње
од 1.600 до 1.800 беба. Према
речима Драгане Крстевски,
бабице из панчевачког поро-
дилишта, прворотке су све
старије и рађају после триде-
сете, али има и жена које по-
стају мајке с непуних двадесет
година.

Бол у стомаку је један од нај-
чешћих симптома због којих
се пацијенти јављају изабра-
ном лекару или особљу ур-
гентних служби. И поред
учесталости, не треба га пот-
цењивати с обзиром на ра-
знолику патологију и стања
која варирају од безазлених
проблема с варењем, па све
до акутног перитонитиса и
крварења у трбушној дупљи.
Добро је знати у којим ситуа-
цијама треба да помислимо
на озбиљно обољење и затра-
жимо помоћ лекара. Уколи-
ко стезање жучне кесе и по-
мерање камена у жучним ка-
налима није праћено ком-
пликацијама, бол траје неко
време и повлачи се.

Ипак, опасност од могу-
ћег запаљења жучних путе-
ва и гуштераче намеће не-
прекидан опрез по питању
овог стања. Када вишеча-
совни бол прерасте у цело-
дневни и када се притом
његова локализација шири
из регије желуца и десног
ребарног лука у предео ле-
ђа, треба помислити на
акутни панкреатитис (запа-
љење гуштераче). То стање
се може завршити смрћу и
захтева болничко лечење.
Конзумирање алкохола у
великим количинама тако-

ђе је један од провоцирају-
ћих фактора. Чир на желу-
цу и дванаестопалачном
цреву обично је у корелаци-
ји са оброцима и то нам до-
некле олакшава дијагно-
стику бола ове локације. О
боловима доњег дела сто-
мака више ћемо говорити
идући пут.

Интервенција наше екипе
у раним јутарњим часовима
најбоље говори о значају бр-
зе стручне помоћи и оне ко-
ју указују лаици. Успаничен
глас младе особе и инфор-
мација да њена мајка умире,
да је без свести и не дише –
био је аларм за хитан пола-
зак екипе на место позива. У
стану је затечена особа сред-
њих година и њена ћерка ко-
ја је започела масажу срца.
Докторка је установила да
жена нема пулс, да не дише,
а да монитор дефибрилато-
ра показује фибрилацију ко-
мора. Такво стање се без ин-
тервенције завршава неу-
митном смрћу.

Док траје примарна дијаг-
ностика, техничар успоста-
вља венску линију неопход-
ну за давање терапије. Успо-
стављање дисајног пута, да-
вање двеју ампула адрена-
лина и први електрични
шок из дефибрилатора вра-
ћају нормалан срчани ри-
там. Обично се ово не деша-
ва из првог пута, а често се,
нажалост, и не успостави
ритам. Искуства заправо го-
воре да сваки минут одлага-
ња реанимације и дефибри-
лације драстично смањује
шансу за живот. Кључне
ствари су биле непосредна
помоћ укућана и брза дефи-
брилација. Ова животна
драма је завршена разгово-
ром пацијенткиње и доктор-
ке после неколико сати на
Коронарном одељењу.

Животна драма са
срећним крајем

Пише: 
др Мирослав Тепшић
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ОДРЖАН ТРЕНИНГ О ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА АЗИЛАНАТА

УГРОЖЕНИ У СВОЈОЈ ЗЕМЉИ, 
НЕПОЖЕЉНИ У ДРУГИМ ДРЖАВАМА

Најчешће беже због
насиља

Србија и Панчево 
успутне станице

Центар за заштиту и помоћ
тражиоцима азила (АПЦ/ЦЗА)
организовао је тренинг под на-
зивом „Тражиоци азила у Ср-
бији – права и обавезе, надле-
жности актера у азилном си-
стему” у суботу, 30. маја, у До-
му омладине. Трибина је део
програма „Подршка уживању
права тражилаца азила без
дискриминације”, који финан-
сира Европска унија. Тренингу,
чији је циљ упознавање с пра-
вима азиланата и унапређива-
ње конкретних знања и техни-
ка у пружању помоћи тражио-
цима азила, присуствовало је
тек десетак суграђана, што го-
вори да Панчевци нису много
заинтересовани за ову тему и
поред тога што на улицама на-
шег града све чешће срећемо
људе који су побегли из својих
домова и уточиште траже код
нас. Они углавном беже због
насиља, а највише их је из Ав-
ганистана, Сирије, Ирака и
афричких земаља. Најугроже-
није је тренутно становништво
у Еритреји, Ираку и Сирији.

Како је објаснио Радош Ђу-
ровић, извршни директор Цен-
тра за заштиту и помоћ тражи-
оцима азила, пракса показује
да те људе систем посматра
као криминалце и непожељне
особе, па институције на све
начине покушавају да их демо-
тивишу за тражење азила и да
их упуте даље.

Драматичан пораст броја
азиланата
– Канцеларија за азил веома
споро решава захтеве за азил,
тако да су га ове године доби-
ле само четири особе од њих

ди им и психосоцијалну по-
моћ. О овој врсти заштите го-
вориле су Јана Стојановић,
психолог у ЦЗА, и Јована
Винчић, педагог.

– Организујемо саветовања
и радионице о хигијени и ри-
зицима, како бисмо препозна-
ли потенцијалне жртве трго-
вине људима и насиља у поро-
дици. Велике су културолошке
разлике међу нашим корисни-
цима, свако носи своју особе-
ност и традицију. Неки од
њих, на пример авганистан-
ско-пакистанска група народа,
изразито су затворени, непо-
верљиви и конзервативни, док
су, с друге стране, људи из за-
падноафричких земаља веома
комуникативни, отворени и
мирољубиви – истакла је Јова-
на Винчић.

Тренинзи су до сада одржа-
ни у четири града, а организа-
тори су најавили још једно
окупљање у Панчеву.

На трибини је изнет податак да ће до краја године број тражилаца азила бити преко 30.000

лицајци малтретирају, да их
воде у затвор само зато што
траже азил, а мета су и за оне
који се баве трговином људи-
ма. Све је више и деце која
сама путују, нарочито из Ав-
ганистана. Од почетка године
кроз Србију је прошло 1.300
малишана.

Психосоцијална помоћ
Када уђу у нашу земљу, углав-
ном илегално, тражиоци ази-
ла се морају јавити полициј-
ском инспектору и тражити
пријаву за азил. Потом бивају
смештени у један од пет цен-
тара за азил, колико их има у
Србији. Након тога свако од
њих би морао да добије личну
карту како би остварио право
на запослење, здравствену за-
штиту и друго, али се у прак-
си на личну исправу чека ме-
сецима. Центар за заштиту и
помоћ тражиоцима азила по-
маже несрећним људима да
превазиђу те проблеме, а ну-

Страну припремила 

Ивана 
Предић

13.000, а личну карту њих 70.
Напомињем да свако од њих
мора имати личну исправу,
али институције то пролонги-
рају. Људи који дођу у нашу
земљу и затраже азил имају
готово иста права као и други
грађани Србије – објаснио је
Радош Ђуровић.

Он је изнео податак да се
број тражилаца азила из го-
дине у годину повећава. Тако
је 2013. године регистровано
5.000 тражилаца азила, а про-
цењује се да ће их до краја
ове године бити око 30.000.
Разлог за то, према Ђурови-
ћевим речима, лежи у томе
што је насиље у свету све ра-
ширеније. Пут од матичне зе-
мље до Европске уније, која је
њихов циљ, може трајати го-
динама, а Србија је само ус-
путна станица. На том трно-
витом путу сироти људи про-
лазе кроз свакаква искуства.
Неретко се дешава да их по-

ТРАДИЦИОНАЛНА АКЦИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА

Пакетићи за тридесетак малишана

БОРБА ПРОТИВ ДУВАНСКОГ ДИМА

Цигарета све 
привлачнија младима

У прошлом броју „Панчевца”
објавили смо вест да се гине-
колошки брисеви не узимају
више у Дому здравља Панче-
во, већ у Заводу за јавно здра-
вље. Поводом тога у нашу ре-
дакцију је стигло саопштење
из Дома здравља. У њему се
наводи да „Служба за лабора-
торијску дијагностику не пру-

жа здравствене услуге микро-
биологије, паразитологије и
вирусологије”, те су се због то-
га анализе радиле у Заводу за
јавно здравље, а узорци су
узимани у Дому здравља.

Како стоји у саопштењу,
„узорковање материјала (бри-
сева) није предвиђено Пра-
вилником о номенклатури

здравствених услуга у при-
марној здравственој заштити
(’Службени гласник РС’ бр.
24/2009) у оквиру Службе за
здравствену заштиту жена, те
ове услуге није могуће плани-
рати и приказати. Оне, према
наведеном правилнику, при-
падају заводима за јавно здра-
вље”. Због тога је Дом здравља

био „принуђен да ове услуге
препусти установи у којој се
оне могу планирати и реали-
зовати”.

Надлежни из Дома здравља
напомињу да се у Служби за
здравствену заштиту жена
узимање бриса за папатест и
одређивање групе вагиналног
секрета неометано обавља.

САОПШТЕЊЕ ДОМА ЗДРАВЉА

Узимања брисева у надлежности Завода



Напад на Ненада Станојеви-
ћа, некадашњег директора
АТП-а, који је 28. новембра
2011. у јутарњим сатима по-
вређен испред куће док се
спремао да крене на посао,
још увек није добио судски
епилог.

Иако је за то оптужен Сини-
ша С. из Старчева, који је по-
четком фебруара 2012. годи-
не неправоснажно кажњен са
шест месеци затвора, Апела-
циони суд је оборио ту пресу-
ду и вратио процес на поче-
так. У једној од судница
Основног суда 3. јуна је наста-
вљено  суђење, а оштећени,
оптужени и њихови адвокати
су се поново нашли очи у очи
после више од три године.

Ненад Станојевић је поно-
вио да му је оптужени пришао
док је откључавао аутомобил.
Нападач га је ударио метал-
ном шипком, повредио га и
одмах побегао. Након тога
Станојевић га је видео у ауто-
мобилу док је одлазио са лица
места, а касније га је у поли-
цији одмах препознао.

Одговарајући на питања су-
дије, оптужени је рекао да не
познаје Станојевића и да није
имао мотив да га нападне.
Међутим, нагласио је да га је
револтирало то што је некада-
шњи директор АТП-а тражио
од његовог оца, који је при-
ватни превозник, новац да не
би изгубио право да вози на

одређеним линијама које је
стекао после споразума са
АТП-ом. Према речима опту-
женог, његов отац то није ура-
дио, јер није хтео да га Стано-
јевић рекетира.

Одговарајући на питања су-
дије, некадашњи директор
АТП-а је у потпуности негирао
оптужбе на његов рачун. Рекао
је како је пре напада на њега
раскинуо уговоре о сарадњи са
оцем нападача и још двојицом
приватних превозника из Ка-
чарева јер се нису придржава-
ли реда вожње. Према њего-
вим речима, одлука о томе им
је саопштена на састанку у
згради Градске управе. Стано-
јевић је истакао да никада пре
тог састанка није био насамо
са оцем нападача и да није
истина да му је тражио новац.

Међутим, адвокат оптуже-
ног је рекао да је Станојеви-
ћев исказ нелогичан. Замерио
му је и на томе што није мо-
гао да се сети боје аутомобила
којим се одвезао његов напа-

дач и других детаља. Станоје-
вић је на то одговорио да су
прошле четири године од на-
пада и да не може да се сети
сваког детаља.

Адвокат оптуженог предло-
жио је да се понови рекон-

струкција тог догађаја и да се
из списа издвоји записник о
саслушању Синише С. у поли-
цији. Судија је те предлоге од-
била. 

Подсећамо, представник
Основног јавног тужилаштва
који је био ангажован у овом
случају је затражио да суд
прогласи Синишу С. кривим,
јер из предочених доказа не-
двосмислено произилази да је
напао Ненада Станојевића.
Према његовим речима, у
прилог уверљивости Станоје-
вићевог исказа иде то што је
препознао нападача и возило
којим се он удаљио после на-
пада. Додао је и да је мотив
Синише С. за за напад на Ста-
нојевића финансијски инте-
рес, јер је директор АТП-а
раскинуо уговор с његовим
оцем и онемогућио му да оба-
вља посао.

ОСНОВНИ СУД У ПАНЧЕВУ

Суд поништио пресуду за напад шипком

Страну припремио

Михајло
Глигорић

ПРЕДРАГ ПАТИЋ, ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА 

БИЋЕ ОМОГУЋЕНО  

ИСКЉУЧИВАЊЕ СА ГРЕЈАЊА
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градска одлука и на основу ње
ће бити омогућено и самоини-
цијативно искључивање. На-
вешћу конкретан пример: они
који би хтели да се искључе по
тренутно важећој градској од-
луци, морали  би да траже са-
гласност седамдесет одсто
станара у згради. Предложио
сам Градском већу да Скуп-
штина то промени и да се про-
ценат станара без чијег при-
станка је немогуће искључење
смањи на педесет одсто. За-
што је неопходно тражење са-
гласности других станара?
Онај ко буде искључен са си-
стема даљинског грејања, и
након тога ће трошити енер-
гију, коју ће морати да плаћа
неко други. Због тога комшије
морају да се се сагласе с тим.

До сада се питало
искључиво „Грејање”

Убудуће ће 
процедура бити 
лакша

Процедура за искључивање
даљинског грејања на лични
захтев убудуће ће бити много
једноставнија него до сада. За
разлику од ранијих година, од
почетка овогодишње грејне
сезоне то ће бити могуће – из-
јавио је Предраг Патић, члан
Градског већа задужен за
стамбено-комуналне послове.

Подсећамо, немогућност ис-
кључивања са система даљин-
ског грејања на сопствени зах-
тев је током 2014. године била
један од најчешћих разлога
због којих су се наши суграђа-
ни жалили заштитнику права
грађана. То није проблем само
у Панчеву, већ и у бројним
другим градовима широм Ср-
бије, јер је у последње време
све више оних који траже да
им се обустави грејање зато
што не могу да плаћају рачуне.

– Градска одлука о начину
испоруке топлотне енергије
која, нажалост, још увек важи,
давала је Јавном комуналном
предузећу „Грејање” могућ-
ност да само одлучује о томе
да ли ће неко моћи да се ис-
кључи с мреже. То је до сада
било могуће само ако су по-
стојале техничке могућности,
а „Грејање” је по правилу од-
говарало да их нема. Грађани
су после тога могли да се жале
Надзорном одбору „Грејања”,
а његови чланови су увек од-
бацивали те жалбе. Међутим,
од почетка овогодишње грејне
сезоне примењиваће се нова

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Лажи по тржишној
цени

У прошлом броју нашег ли-
ста питали смо вас шта је за
вас највеће породично бла-
го. „Панчевац” и издавачка
кућа „Вулкан издаваштво”
припремили су по један
примерак књиге „Анђео на
прозору” Дарси Чан за два
наша читаоца или читатељ-
ке који су најкреативније
одговорили на то питање.

Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове.

„За мене је највеће поро-
дично благо онда кад те уку-
ћани оставе на миру бар пет
минута. Да не траже и не
питају баш ништа.”
060/5513...

„Деда је говорио: ’Маро,
ајмо да намиримо благо!’
(Краве, коње, овце.) Нема
више бабе и деде, мама и та-
та имају само... мене.”
060/6672...

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

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора нај-

креативнијег одговора на
питање шта све може иза-
звати бунт код њих. Они ће
освојити по један примерак
књиге „Дух побуне” Луке
Мичете.

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

„Бунт, него шта, изазива у
мени вишедеценијско ка-
шњење добре виле која тре-
ба да реши све моје животне
проблеме.” 060/8760...

„Дрски, а трапави поку-
шаји наших политичара да
ми своју неуверљиву причу
продају по ’тржишној’ це-
ни.” 063/7417...

С добитницима ћемо
контактирати наредних да-
на, како бисмо њихове по-
датке проследили спонзо-
рима.

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

Д. К.

Топлана на Содари

се одлаже, као што је то учи-
њено прошле године. Подсе-
ћамо, градска власт је тада
пролонгирала увођење новог
начина наплате уз образложе-
ње да би грађанима требало
дати времена још годину дана
да се за то припреме.

– Међутим, мислим да се
мало шта променило, да је ко-
рисницима даљинског греја-
ња то још увек далеко будући
да је тек почело лето и да још
увек не размишљају о томе.
Да је било другачије и да се од
прошле грејне сезоне увела
наплата грејања по новом,
грађани би сигурно повољније
прошли. Подсећам да су и ова
и прошла зима биле благе и
да је потрошено мање гаса за
грејање – додао је Патић.

Ако неко закључи да му је да-
љинско грејање скупо и одлу-
чи да се преоријентише на ал-
тернативни начин грејања, не
би требало да има икаквих
проблема да добије приста-
нак других станара у згради –
истакао је Патић.

Он је додао да ће новом
градском одлуком о испоруци
топлотне енергије бити пред-
виђена и процедура у случају
да већина станара у некој
стамбеној згради жели да се
искључи с даљинског грејања.
Према његовим речима, и то
ће бити могуће.

Патић је нагласио и да ће
од овогодишње грејне сезоне
почети да се примењује на-
плата грејања по новом и до-
дао да то више неће моћи да

ЈОШ ЈЕДНО ЗАНИМЉИВО ВЕЧЕ 
У КАФЕУ „КРУЗЕР”

Гостовао новинар
Слободан Рора Дамјанов
У жељи да посетиоцима
пруже богатију услугу, а не
само седење, испијање пића
и слушање музике, власни-
ци недавно отвореног кафи-
ћа „Крузер” (преко пута
Гимназије) организовали су
почетком ове недеље још
једно у серији путописних
вечери на којима говоре по-
јединци што су се истакли у
својој професији.

У понедељак, 2. јуна, гост
„Крузера” био је новинар
„Панчевца” и дописник
„Спортског журнала” Слобо-
дан Рора Дамјанов. Он је
причао о својим бројним пу-
товањима широм Европе то-
ком којих је пратио спорти-
сте и спортске клубове из
Панчева, као и о дружењима
с нашим познатим тренери-
ма и играчима који раде и
играју за стране клубове.

Своју причу је илустровао
фотографијама које је сни-
мио током путовања, а слу-
шаоци су били јединствени
у томе да је евоцирање Ро-
риних успомена било више

него интересантно и да је
прошло за трен. 

Подсећамо гост прошло-
недељне трибине у „Крузе-
ру” био је познати новинар
и рок критичар Александар
Жикић, који је надахнуто
причао о својим путовањи-
ма по Америци. Следећег
понедељка заказано је ново
путописно вече на коме ће о
Старој планини говорити
планинари из клуба „Јеле-
нак”. Сви су добродошли.

ЖРТВЕ УЈЕДА НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА

Добиће одштету
Једанаест лица добиће од Гра-
да Панчева 185.000 динара
накнаде због тога што су их
ујели напуштени пси и мачке.

Након анализирања укупног
броја захтева за исплату од-
штете, Градско јавно право-
бранилаштво и петочлана Ко-
мисија за утврђивање њихове
основаности, коју су чинили
троје лекара, једна правница и
једна ветеринарка, сачинили
су заједнички извештај, који је
усвојен 3. јуна на седници
Градског већа.

Градоначелник Павле Рада-
нов потписао је вансудска по-
равнања на основу којих ће но-
вац бити исплаћен Драгану За-
рићу, Милутину Томићу и Ро-
си Јовановић из Омољице,
Владиславу Коларику, Сањи
Перић, Марку Микуљи, Вери
Новаков, Недељки Рачић, Паји
Шапићу, Радошу Станимиро-
вићу из Панчева и Владимиру
Ђукићу из Београда. Они ће на
име претрпљеног бола и стра-
ха добити од 15.000 до 20.000
динара.

ДЕЦА ПЛЕСАЛА НА ГРАДСКОМ СТАДИОНУ

Довиђења вртићу, 
добродошлица школи

Око 730 предшколаца из
вртића Предшколске уста-
нове „Дечја радост” плесало
је у понедељак, 1. јуна, са
својим вршњацима из педе-
сет градова из земље и реги-
она. Манифестација која се
одржава трећи пут у нашем
граду, на Градском стадио-
ну, на симболичан начин
обележава растанак с врти-

ћем и полазак у школу. За-
једно с малишанима плеса-
ли су васпитачи и родите-
љи. Према речима Ружице
Беч, на традиционалном
окупљању „Растимо уз
плес” малишани су показа-
ли шта су научили током
године и приказали своје
плесно умеће.

И. П.



Легализација оружја на чи-
тавој територији Србије,
шеста од 1992. године, завр-
шава се у четвртак, 4. јуна.
Трајала је три месеца, а за
то време је постојала могућ-
ност да они који су чували
аутоматско и полуаутомат-
ско оружје, експлозивне на-
праве, муницију, ловачко и
спортско оружје, то врате
полицији без страха да ће
бити питани одакле им и да
ће кривично одговарати.

Током трајања ове акције
постојала је могућност и да
се по убрзаном поступку ре-
гиструје ловачко и спортско
оружје.

Грађани који нису иско-
ристили ниједну од ових

могућности, после 4. јуна
биће ригорозно кажњавани
зато што су за нелегално по-
седовање оружја, муниције
и експлозивних направа
предвиђене веома оштре
санкције.

С друге стране, они који
су регистровали оружје, мо-
раће да за њега плате таксе
за добијање оружног листа
и порез. За аутоматску пу-
шку ти издаци износе
12.250 динара, а за полуау-
томатску пушку 4.950 дина-
ра.

За оружје што се користи
за личну безбедност и чијем
је власнику одобрено да га
само држи у кући, плаћа се
3.320 динара, а грађани ко-
јима је дозвољено и да држе
и да носе са собом оружје,
за то морају платити 16.540
динара. Порез на оружје и
таксе плаћају се једном го-
дишње.

Наша суграђанка Јулка Нико-
лић покушаће да оспори одлу-
ку на основу које јој је због ду-
гова одузет стан од 62 квадра-
та и продат на суду по цени
нижој од његове реалне вред-
ности, након чега је прешао у
трајно власништво Јавног ко-
муналног предузећа „Грејање”.

О овом случају, који се до-
годио септембра прошле го-
дине, известили су готово сви
медији у Србији. То је био пр-
ви пут од оснивања „Грејања”
да је неком кориснику даљин-
ског грејања због дугова за-
плењен стан.

У том јавном комуналном
предузећу образложили су та-
кву одлуку тиме да је дуг Ни-
колићеве био велики – изно-
сио је 750.000 динара!

У „Грејању” су рекли да су и
поред тога што Николићева
никада није плаћала рачуне,
покушали да на све могуће
начине с њом постигну дого-
вор о плаћању дуга на рате.
Међутим, то је било безуспе-
шно, па се на крају испостави-
ло да је тужба против ње једи-
но решење.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

САМОУБИСТВО НА ПРУЗИ

МУШКАРАЦ СКОЧИО ПОД ВОЗ

Четвртак, 4. јун 2015.
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Мирно седео на
клупи, па одједном
истрчао на шине

Идентитет откривен
захваљујући
отисцима прстију

У недељу, 31. маја, око 17.30,
један наш суграђанин извр-
шио је самоубиство тако што
се бацио под воз који је ишао
из Београда, у тренутку док је
улазио у железничку станицу
Војловица.

Очевидац те трагедије, који
је затражио да остане анони-
ман, изјавио је да ништа није
наговештавало да ће се тако
нешто десити. Према њего-
вим речима, неколико људи је
мирно стајало поред пруге, а
један је седео на клупи.

У тренутку када је воз ушао
на улазни перон, мушкарац
који је седео, одједном је
устао и истрчао на шине.

– Било је ужасно, ту слику
никада нећу заборавити. Воз
га је једноставно смрскао, ни-
шта није остало од њега. Кад
је полиција дошла, морали су
да му узму отиске прстију да
би утврдили о коме је реч –
изјавио је наш саговорник.

Према незваничним ин-
формацијама, нашем сугра-
ђанину није било спаса иако
се воз кретао малом брзином.
И поред тога што је машино-
вођа одмах приметио самоу-
бицу и почео да кочи, није по-
стојала ни теоретска могућ-

ност да га избегне с обзиром
на то да зауставни пут компо-
зиције при малој брзини ко-
јом се воз кретао износи десе-
так метара.

„Панчевац” је сазнао и да
је, у складу с процедуром на
железници која се примењује
у оваквим случајевима, ма-
шиновођа на лицу места под-
вргнут алко-тесту и да је ре-
зултат показао да је био пот-
пуно трезан.

Након тога му је постављено
питање може ли да настави по-
сао, што је следећи корак у
процедури. Одговорио је нега-
тивно, на шта има право, и уме-
сто њега управљање возом је
преузео други машиновођа, ко-
ји је одмах након информације
о трагедији на станици у Војло-
вици послат као замена из Бео-
града. Он је наставио да ради
након застоја на прузи, који је
због увиђаја трајао два сата.

Поводом обележавања дана
МУП-а и дана полиције ми-
нистар унутрашњих посло-
ва Небојша Стефановић је
због изузетних резултата у
раду наградио револвером
Николу Поповца, новог на-
челника панчевачке поли-
ције.

Признања су уручена још
четрнаесторици припадни-
ка МУП-а и породицама

двојице њихових колега ко-
ји су убијени на дужности.

– Људи који су данас на-
грађени то су заслужили
због изузетног залагања у
претходном периоду. У
складу с реформама које
спроводимо, трудићемо се
да истакнемо најбоље, а ти-
ме и дамо подстрек другима
да овакву врсту признања
заслуже – нагласио је мини-
стар полиције на свечано-
сти на којој су додељене на-
граде.

Подсећамо, Никола По-
повац је изабран за новог
начелника панчевачке по-
лиције почетком марта ове
године. На ту дужност је
именован уместо досада-
шњег начелника Звездана
Радојковића. Он је враћен у
седиште МУП-а, на функ-
цију помоћника директора
полиције, коју је обављао од
2010. године.

Пре именовања за начел-
ника у Панчеву Поповац је
био помоћник Веселина
Милића, начелника Поли-
цијске управе за град Бео-
град. Након њиховог поста-
вљања на челне функције у
престоници се знатно по-
бољшала безбедносна ситу-
ација, смањен је број кри-
вичних дела и без већих
проблема је протекао вели-
ки број масовних и потен-
цијално ризичних спорт-
ских и јавних догађаја.

ХРОНИКА

У „Железницама Србије” је
пракса да машиновође које су
биле сведоци самоубистава на
прузи након тих догађаја бива-
ју упућене на ванредно болова-
ње у трајању од седам дана ка-
ко би се опоравиле од трауме.

„Панчевац” је сазнао и то да
су самоубиства на железници
у Панчеву ретка и да су се до
сада дешавала највише двапут
годишње. У другим градовима
у Србији, међутим, није тако.

ОДЛУКА МИНИСТРА УНУТРАШЊИХ 

ПОСЛОВА

Награђен начелник
панчевачке полиције 

ПОНОВО АКТУЕЛАН ЈЕДАН СЛУЧАЈ ИЗ ПРОШЛЕ ГОДИНЕ

Може ли „Грејање” да одузима дужницима станове?

ПОСЛЕ ТРИ МЕСЕЦА

Завршава се 
легализација оружја

Суд је донео одлуку о про-
даји стана како би се обезбе-
дила наплата потраживања
„Грејања”. Цена квадрата је
одређена на основу 60 одсто
вредности коју је одредио суд-
ски вештак и процењена на
360 евра. 

Међутим, адвокат Петар
Јојић, кога је Николићева ан-
гажовала, тврди да је у овом
случају много тога спорно и
да је она претрпела огромну
материјалну штету.

– Намеће се питање има ли
разлике између цене по којој је
продат стан и висине дуга. Ако
је има, колика је и да ли је ис-
плаћена дужнику? Има ли у
овом случају неоснованог бога-
ћења на штету обичних грађа-
на и противправног стицања
користи? Због оваквих случаје-
ва неопходно је променити За-
кон о извршењу и обезбеђењу
јер он регулише рад приватних
извршитеља, који су били анга-
жовани у овом случају. Он је
све само није правичан, јер
подједнако мора да штити по-
вериоце и уставна права ду-
жника. Због свега тога детаљно

ћу прочитати целокупну доку-
ментацију о овом случају и на-
кон тога ћу одлучити има ли
основа за покретање судског
поступка – изјавио је Јојић.

О одузимању стана због не-
измирених рачуна за грејање
прошле године се говорило и
на страначким конференција-
ма за новинаре. Жељко Су-

шец, посланик у Скупштини
Србије и председник Градског
одбора Српске напредне
странке, изјавио је 25. фебру-
ара ове године, након што је
потврдио именовање Сандре
Божић за директора „Греја-
ња”, да ће се преиспитати за-
плена станова нередовним
платишама.

Саобраћај је био у застоју два сата

ПОЗИВ ПОКРЕТА ВЕТЕРАНА ВОЈВОДИНЕ

Уједињење борачких удружења
Председник Покрета ветера-
на Војводине Бранислав Ми-
хајловић позвао је чланове те
организације да присуствују
сабору уједињења свих борач-
ких удружења у Србији, који
ће бити одржан у недељу, 7.
јуна, у Центру „Сава”.

– Након вишегодишње раз-
једињености тих удружења и
њиховог нејединственог на-
ступа у борби за остваривање
наших циљева она ће се сада
ујединити у организацију „Са-
бор”. Борачка удружења ће
тиме на најбољи могући на-
чин показати да не подлежу
самовољи појединаца, већ да
су им циљеви заједнички и

једнаки, а то су доношење за-
кона о борцима и бољи статус
бораца, инвалида и породица
палих бораца. Сви наши чла-
нови који желе да присуствују
овом догађају, могу се јавити
на телефон 061/811-6008 –
изјавио је Михајловић.

Он је додао да је идеја о
уједињењу борачких удруже-
ња у Србији у организацију
„Сабор” потекла у фебруару
ове године. Иницијатори су
били челни људи девет најве-
ћих борачких удружења у Ср-
бији, а међу њима је био и
Покрет ветерана Војводине,
као најмасовнија организа-
ција у Покрајини.



Почетком године, тачније у
фебруару, основано је удруже-
ње грађана под називом „На-
ша Поњавица”, с циљем да за-
штити истоимени водоток и
парк природе. У његов рад су
се укључили махом грађани
Омољице и Брестовца који су
и раније били ангажовани у
неким другим сродним орга-
низацијама, а подршку су пру-
жиле и обе месне заједнице.
Прва изборна скупштина, на
којој је постављено руковод-
ство, одржана је 15. марта, а у
међувремену су завршене и
све радње у вези са оснивач-
ким актима и пријавом у

Агенцији за привредне реги-
стре.

Тренутно ови ентузијасти и
љубитељи природе ишчекују
одговор Града Панчева на зах-
тев за добијање старатељства
над поменутим природним
добром. Заменик председника
удружења Владимир Накић
наводи да је допис надлежним
градским службама послат
пре више од месец дана, али
да још увек није добијен било
какав одговор.

– Очекујемо да Град распи-
ше конкурс за новог управите-
ља, а по свему судећи бићемо
једини пријављени. Мишљење
о томе даје Покрајински завод
за заштиту природе, али
стварну одлуку доноси Град.
Нажалост, већ дуго немамо
никакву повратну информа-
цију, време узалуд пролази, па
се и ова година може сматра-

ти изгубљеном кад је реч о не-
ким улагањима у очување
парка природе – закључио је
Накић.

Расположење чланова удру-
жења је такво да не би имали ни-
шта против да брига над Поња-
вицом припадне неком другом,
а они би се у том случају труди-
ли да на разне начине помажу и
утичу на рад управитеља.

Постоје и индиције да би тај
предивни водоток могао да
потпадне под надлежност
ЈКП-а „Зеленило”. Подсећања
ради, управитељ у последњој
деценији до самоиницијатив-
ног одустајања са истеком про-
текле године било је предузеће
„Тамиш-Дунав”, које су многи
видели као идеално за то.

Како ствари стоје, засад не-
ма наговештаја да ће неко за-
уставити таворење Поњавице,
која је из дана у дан све више
загађена, замуљена и урасла у
трску, а аутентичне флора и
фауна, наочиглед свих, све бр-
же изумиру.

СЕЛО

ББааннааттссккии  ББрреессттоовваацц:: Так-
мичење за децу под нази-
вом „Пецањем против дро-
ге” и надметање у кувању
рибље чорбе „Поњавички
котлић” одржана су у субо-
ту, 31. маја, на Поњавици.

ББааннааттссккоо  ННооввоо  ССееллоо:: Дечја
група старијег узраста фол-
клорног ансамбла освојила
је златну плакету на покра-
јинском финалу у Бачкој То-
поли. Поводом сеоске славе
Духови и обележавања 250

година од оснивања села, у
периоду од 29. маја до 1. ју-
на приређени су многоброј-
ни и разноврсни садржаји.
Оркестар Дома културе ће
наредног викенда учество-
вати на фестивалу у Уздину.

ДДооллооввоо::  У организацији
Удружења грађана „Посети
Панчево”, у суботу, 30. маја,
за житеље града организо-
ван је обилазак доловачких
знаменитости. Касачке трке
су одржане у недељу, 31.
маја, на локалном хиподро-
му, уз учешће еминентних
грла из целе земље. Руко-
метни клуб је дружењем у
Делиблатској пешчари за-
вршио успешну сезону. Ве-
че фолклора биће приређе-
но у суботу, 6. јуна, од 20 са-
ти, у Дому културе.

ГГллооггооњњ::  Месна заједница је
поднела захтев за пренаме-
ну одређених ставки у фи-
нансијском плану како би
био обезбеђен новац за из-
раду паркинга испред шко-
ле. У току су радови на бе-
тонирању стаза у центру се-
ла. Овлашћена кућа за из-
раду пројекта будуће капе-
ле, по налогу ЈП Дирекције
за изградњу и уређење Пан-
чева, кориговаће неке де-
лове пројекта, чиме би тај
документ испунио све усло-
ве за расписивање јавне на-
бавке. 

ИИввааннооввоо:: Изворна група
Удружења банатских Бугара
„Иваново–Банат” предста-
вила се палћенским сватов-
ским играма на 48. смотри
изворног народног ствара-
лаштва „Хомољски мотиви”
у суботу, 30. маја, у Кучеву, а
у понедељак је на градској
смотри у Културном центру
изборила учешће на зон-
ском нивоу, крајем јуна.

ЈЈааббууккаа:: Изложба цртежа ђака
трећег разреда основне шко-
ле отворена је у уторак, 2. ју-
на, у Дому културе. Пред-
ставници те установе су, за-
једно са члановима удруже-
ња „Илинден”, у петак, 29.
маја, дочекали немачке др-
жављане на студијском про-
путовању, повели их у обила-
зак села и одговарали на пи-
тања у вези с традицијом ма-
кедонског народа.

ККааччааррееввоо::  Ових дана почињу
радови на изградњи тротоа-
ра, као и на монтирању ЛЕД
расвете у хали спортова. До-
бровољна радна акција биће
одржана у петак, 5. јуна, када
ће бити постављена фолија
на дну језера, а сезона купа-
ња почеће средином месеца.

ООммоољљииццаа:: На спомен-плочу
у центру села и на локацију
Чукарица 1. јуна су положе-
ни венци у знак сећања на
погинуле официре против-
ваздушне одбране, постра-
дале за време бомбардова-
ња. Још увек непознати из-
гредници изломили су та-
бле са ознакама Парка при-
роде Поњавица. Ансамбли
КУД-а „Жисел” освојили су
сребрну и бронзану плакету
на покрајинском такмиче-
њу у Бачкој Тополи.

ССттааррччееввоо::  Предавање о пре-
венцији болести рака дојке у
среду, 3. јуна, у организацији
СНС-а, одржао је др Сава
Стајић, након чега је бесплат-
но прегледано педесетак же-
на. Извиђачи су на вишебоју
у Шапцу, у конкуренцији
тридесетак екипа, освојили
девето место. О рециклажи и
њеном утицају на животну
средину у петак, 5. јуна, од 18
сати, у Дому културе, говори-
ће Јованка Дакић, запослена
у ЈКП-у „Хигијена”. 

Ученици Основне школе
„Доситеј Обрадовић” из
Омољице наставили су да
нижу успехе из предмета
Техничко-информатичко
образовање.

На 46. државном такми-
чењу основних школа под
називом „Шта знаш о сао-
браћају”, одржаном 22. и
23. маја у Београду, ученик
петог разреда Вук Голубо-
вић заузео је прво место у
Б-категорији. Тиме је обез-
бедио место у четворочла-
ној екипи која ће предста-
вљати Србију на Европском

првенству из такмичења
„Шта знаш о саобраћају” у
Бечу почетком септембра.

Запажен успех су оства-
риле и Емилија Томић и
Александра Живковић,
заузевши седмо место у
Ц-категорији, односно де-
вето место у Б-категорији.

Омољичкој школи ово
није први успех ових разме-
ра на поменутом надмета-
њу – пре четири године на
Европском првенству у Па-
ризу Срђан Томић је осво-
јио девето место с репре-
зентацијом.

11
Четвртак, 4. јун 2015.

pancevac@pancevac-online.rs

Сви стрелци одбили
да потпишу уговор

Нуде им мизерне
две и по хиљаде
динара месечно

Како ствари стоје, пољопри-
вредници ће поново (а с њима
и сви ми) морати да стрепе да
ће све што ове године никне,
бити остављено на милост и
немилост сурим градоносним
облацима.

Наиме, огромна већина од
укупно 36 стрелаца из 18 про-
тивградних станица одбила је
да потпише уговор с послодав-
цем, то јест Републичким хи-
дрометеоролошким заводом
(РХМЗ). Они који су то уради-
ли, истог момента су ступили у
штрајк, па су усеви у овим, по
њих критичним данима, оста-
ли потпуно незаштићени.

Подметачине
А шта је повод за ту једин-
ствену одлуку?

Стрелцима је ових дана по-
нуђено да потпишу уговор
према којем би у наредних
пола године, за време трајања
сезоне, добијали понижавају-
ће две и по хиљаде динара ме-
сечно. И протекле године су
чувари летине од стихије с не-
беса били дословце омалова-
жени надокнадом, која је из-
носила четири хиљаде дина-
ра, али ово је прелило чашу...

Један од оних који нису
потписали поменути уговор
јесте Хајрудин Шкријељ из
Долова, који се ни раније није
либио да изрази незадовољ-
ство катастрофалном ситуа-
цијом у којој се, нарочито у
последње две године, налази
противградна заштита.

– Ником није јасно како је
тако одговоран и ризичан по-
сао обезвређен до крајњих гра-
ница, јер ко ће га обављати за
мизерних 2.500 динара месеч-
но? Представници Радарског
центра из Самоша нудили су
нам да буквално на улици пот-

пишемо бланко уговор, и то без
обавезног претходног лекар-
ског прегледа. Тражимо и да
нам упишу радни стаж. Пер-
фидно су нам подметали угово-
ре, а рецимо ја сам на свега два
имао пензијско и инвалидско
осигурање, које ми на преоста-
лих девет нису уписали. Слич-
но је и код других колега, па
ћемо ускоро колективно тужи-
ти РХМЗ – најавио је Шкријељ.

Он је навео још много про-
блема: нема обећане ХТЗ опре-
ме, станице су потпуно запу-
штене и урасле у коров, а лан-
сери годинама нису ремонто-
вани, а морали би на сваких
дванаест месеци. На многим
станицама жице су оксидира-
ле, што може довести до вели-
ких детонација. Тада се кућице
језиво тресу, а могућа последи-
ца је и да свих дванаест ракета
одједном излети, што би иза-
звало озбиљну опасност.

Због свега тога стрелци су
се више пута обраћали за по-
моћ панчевачком Градском
већу, МУП-у и Сектору за ван-
редне ситуације, али су сви
листом негирали да имају
обавезе према њима.

Само по закону
Представници Града кажу да
би се радо стрелцима нашли
у невољи, што су уосталом и

некада чинили – до пре две
године су им на четири „др-
жавне” хиљаде додавали исто
толико. Међутим, када је др-
жавни ревизор пре три годи-
не посетио панчевачку локал-
ну самоуправу, указао је на то
да су одређене финансијске
активности незаконите, а ме-
ђу њима и новчана подршка
стрелцима. У вези с тим, не-
давно је по хитном поступку у
дневни ред Народне скуп-
штине уврштен Предлог за-
кона о противградној зашти-
ти, према којем би то било
омогућено, али је он, без ја-
сних образложења, још хит-
није повучен.

Чланица Градског већа за-
дужена за пољопривреду Маја
Свирчевић Прекић потврђује
да Град Панчево нема ника-
квих ингеренција да помаже
стрелце, премда зна да неке
локалне самоуправе то, ипак,
кришом чине.

– У последње две године по-
кушали смо да у буџет убаци-
мо милион динара за подршку
стрелцима, али су наши фи-
нансијски саветодавци указа-
ли на то да бисмо тако ауто-
матски направили прекршај.
Покушали смо лане да макар
обновимо станице и већ за то
направили предрачун. Међу-

тим, били смо осујећени, јер
се радило о имовини МУП-а.
Једноставно, све зависи од на-
реченог закона, који је већ две
године у изради, али и ту је
нешто запело. Само на основу
тог акта било би нам дозвоље-
но финансирање противград-
не заштите, а дотле смо апсо-
лутно немоћни да било шта
чинимо – истакла је чланица
Градског већа.

Надлежни у Радарском цен-
тру у Самошу, који су као нару-
чиоци посла били овлашћени
да потпишу уговор са стрелци-
ма, кажу да само поступају по
налогу више инстанце, то јест
Републичког хидрометеороло-
шког завода, који је, опет,
условљен одлукама на најви-
шем републичком нивоу.

Након свега поставља се ло-
гичко питање: да ли је било
коме, а пре свега онима који
воде државу, уопште стало до
противградне заштите?! До-
душе, неки од њих мисле да је
ова противградна заштита за-
старела и да би требало улага-
ти у нове, неупоредиво ефи-
касније ракете. Сасвим оправ-
дано размишљање, међутим...

Док се то једног лепог дана
не догоди, најбоља препорука
пољопривредницима је да
осигурају своје усеве.

ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ И ОВЕ ГОДИНЕ БЕЗ ЗАШТИТЕ ОД ГРАДА?!

НА (НЕ)МИЛОСТ СУРИМ ОБЛАЦИМА

УСПЕСИ ОМОЉИЧКИХ ШКОЛАРАЦА

Вук зна да „саобраћа”
до Беча

Месне актуелности 
– од четвртка до среде –

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ДОК ЧЕКА УПРАВИТЕЉА

Поњавица и даље тавори

... а станице обрасле у коров...

Комасација је један од најва-
жнијих скупова мера које др-
жава спроводи ради поспеши-
вања експлоатације земљи-
шне територије и представља
основни предуслов модерни-
зације пољопривреде.

Када је реч о Панчеву, тај ва-
жан посао је започет једино у
Глогоњу (не рачунајући несла-
ван покушај у Новом Селу).
Према речима чланице Град-

ског већа задужене за пољо-
привреду и село Маје Свирче-
вић Прекић, процес је тренут-
но у застоју и биће настављен
након измене програма доне-
тог пре четири године. Разлог
за то била је планирана изград-
ња „Јужног тока”, будући да је
требало да гасовод пролази и
преко појединих глогоњских
пољопривредних парцела. Без
тога није било могуће пројек-

товати поједине трасе на пут-
ној и каналској мрежи.

Досад је урађено неколико
сегмената овог важног посла,
као што су подробно инфор-
мисање заинтересованих ра-
тара и сагледавање фактичког
стања на терену. Одзив грађа-
на био је више него задовоља-
вајући, па је чак око осамде-
сет одсто њих пристало на ко-
масацију, а ни међу преоста-

лима нема много оних који су
експлицитно против тога.

Након измене програма
уследиће конкретно извођење
комасације, које подразумева
излазак на терен, а одмах затим
и почетак замене парцела ради
њиховог укрупњавања. Пре тога
ће бити оформљена нова коми-
сија, која ће бити стационирана
у самом селу и биће свакоднев-
но на услузи грађанима.

ВЕСТ ЗА ГЛОГОЊСКЕ РАТАРЕ

Ускоро наставак комасације



елном свету. Покушавам да
будем савремена – рекла је
Алма Гачанин.

Млади песник Јосип Томић
из Загреба бави се писањем
пет година, а на конкурс за
„Рукописе” пријавио се на
препоруку пријатеља. Према
његовим речима, панчевачки
зборник је веома популаран у
Хрватској.

– Недавно сам био у Ријеци
на књижевном фестивалу, али
мислим да је ово много боље.
Први пут сам у Србији и у
Панчеву и веома ми се допада
гостопримљивост и искреност
ваших људи. Лепо је скупит
људе да се друже и да размене
искуства – изјавио је Томић.

Своје песме на промоцији
представио је и Петар Андо-
новски из Скопља, афирмиса-
ни писац, који иза себе има
два романа. Како је рекао, ви-
ше не пише песме, али је спе-
цијално за „Рукописе” једну
„извукао из нафталина”.

За 38 година, колико изла-
зе, „Рукописи” су се мењали и
расли. Њихова промоција је
прерасла у дводневни фести-
вал, а у неким државама, као

Зорана Шулц не престаје
да изненађује читалачку
публику. Након што смо је
после прва два романа –
„Укус греха” и „Стани, ср-
це” сврстали у домен ерот-
ске литературе, она се
овом књигом попела степе-
ницу више. Ауторка је ду-
боко поринула у психоло-
гију, коју је и студирала.
Али Ерос и даље влада ње-
ним светом, иако се она
више не бави задовољ-
ством, већ и доказивањем
моћи и чистом доминаци-
јом круга мушкараца који
су се нагло обогатили и ко-
јима никада није доста. Не-
засити су у стицању новца
и политичке моћи, увек
окружени хордама жена
које не могу да их задово-
ље. У том свету вукова, који
једу једни друге без мило-
сти, жонглира једно нево-
љено биће. Празног срца, а
пуних џепова, он гази све

пред собом, лишен емоција
и када убија, и пуца, и ка-
да… Судбина ипак зауста-
вља тог вештог жонглера и
он прави грешку, суочен с
тихим противником, же-
ном из сенке. Живот је као
циркус. И сви смо ми жон-
глери у ономе што радимо
и чиме се бавимо. А најбо-
љи је онај који никад не ис-
пусти лоптицу.

Четвртак, 4. јун 2015.

pancevac@pancevac-online.rs

12 КУЛТУРА

Музика
Субота, 6. јун, 20 сати, Римокатоличка црква Св. Карла Бо-
ромејског: свечано отварање „Класик феста” и концерт ан-
самбла Балканске камерне академије.

Недеља, 7. јун, од 11 до 22, Културни центар: „Класик
фест” (видети програм на трећој страни).

Понедељак, 8. јун, 18 сати, МШ „Јован Бандур”: матурски
концерт фаготисте Алексе Маринковића (класа мр Ненада
Мирића).

Среда, 10. јун, 17 сати, МШ „Јован Бандур”: завршни кон-
церт виолинисткиња Естер Крстић (класа проф. Војкана
Поповића).

Среда, 10. јун, 18 сати, МШ „Јован Бандур”: матурски кон-
церт виолончелисткиње Анђеле Крстеве (класа проф. Боја-
на Тирменштајна).

Књижевност
Уторак, 9. јун, 19 сати, „Аполо”: промоција књиге „Банту-
стан – атлас једног путовања” Лазара Пашћановића, Уроша
Крчадинца и Марка Ђедовића.

Представе
Субота, 6. јун, од 9 ујутру до поноћи, више локација у гра-
ду: „Екс театар фест” (програм фестивала на трећој страни).

Уторак, 9. јун, 20 сати, сцена Културног центра: представа
„На кафи код кнегиње” Наташе Поповске.

Среда, 10. јун, 19.30, дворана Културног центра: театар по-
езије „Ултимат таленат” удружења „Шмиранти” из Новог
Сада. Режија: Богдан Јанковић, играју: Сунчица Милано-
вић, Драгана Дангубић, Милан Новаковић и Бошко Петров.

Изложбе
Среда, 10. јун, 20 сати, Галерија савремене уметности: ин-
термедијална изложба „Луминис – облици и одрази” сту-
дија „Луминис” (Небојша Јоцић, Бранислав С. Марковић и
Влада Милинковић).

Филм
Петак, 5. јун, 18 и 20 сати, дворана Културног центра: пре-
мијера филма „Тежина ланаца 2” Бориса Малагурског.

Тематски програм
Субота, 6. јун, 10 сати, окупљање крај споменика Стевану
Шупљикцу: туристички обилазак у оквиру пројекта „Пан-
чево, то је кад свратиш 2”, под називом „Почаст Миховилу
Михаљевићу”.

Понедељак, 8. јун, 18 сати, дворана Културног центра:
концерт РКУД-а „Јединство” ИСП.

Среда, 10. јун, 19 сати, Градска библиотека: обележавање
шеснаест година од престанка НАТО интервенције и ода-
вање поште настрадалима, уз пројекцију документарног
филма „Настављали смо свој живот иако они то нису хте-
ли” Владе Валешинског.

Културни телекс

„Жонглер” 
Зоране Шулц

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

Два читаоца који до среде, 10. јуна, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „У ко-
јим ситуацијама се осећате као (не)вешт жонглер?”, награ-
дићемо по једним примерком књиге „Жонглер” Зоране
Шулц. 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.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У зборнику 
представљено 
47 аутора

Мотиви музике и
младалачког бунта

Јединствени зборник поезије
и кратке прозе младих с про-
стора бивше Југославије у ре-
гиону угледао је светлост дана
тридесет осми пут, а промови-
сан је током два дана, у петак
и суботу, 29. и 30. маја. Дваде-
сет четворо аутора из Србије,
Хрватске, Босне и Херцегови-
не, Словеније, Македоније и
Црне Горе представило је сво-
је радове на централној мани-
фестацији, одржаној у суботу,
30. маја, у „Аполу”.

На конкурс се јавило 280
аутора, пристигло је преко
800 радова, а жири у саставу
Јасмина Топић, Ана Ристо-
вић, Драгана Младеновић,
Чарна Поповић и Звонко Та-
нески за нове „Рукописе” је
одабрао четрдесет седморо
аутора. То су млади људи од
15 до 30 година, међу којима
има почетника, али и афир-
мисаних писаца. Панчевци су
ове године били изузетно
вредни, те је чак шесторо пе-
сника нашло место у „Рукопи-
сима”. Љубав према поезији и
прози и позитивни утисци с
фестивала заједнички су сви-
ма њима. Међу објављеним
радовима су се нашле и песме
Алме Гачанин из Сарајева.
Њене песме су први пут осва-
нуле у панчевачком зборнику
поезије и прозе.

– Годину дана се бавим пи-
сањем, а иначе сам визуелна
уметница. Поезија је дошла
кроз ликовност, која је попри-
мила форму поезије, тако да
тренутно покушавам да спо-
јим текст и слику. Пишем
еротске песме и дела о вирту-

ПРЕДСТАВЉЕНО 38. ИЗДАЊЕ „РУКОПИСА”

КВАЛИТЕТНА ПОЕЗИЈА И ПРОЗА 
МЛАДИХ ИЗ РЕГИОНА

на пример у Македонији, пан-
чевачки зборник је постао
мини-бренд. Током промоци-
је посетиоци су имали прили-
ку да погледају документарни
филм о историјату „Рукопи-
са”, а о томе је говорила и ду-
гогодишња уредница „Руко-
писа” Јасмина Топић:

– Зборник, који траје 38 го-
дина, има своје фазе и треба-
ло би да представља пресек не
само интересовања аутора већ
и њихових осећања, социјал-
них пре свега. Вечите теме су
увек заступљене, али видимо
да аутори воле да описују со-
цијалну климу и окружење у
којем живе.

Нове „Рукописе”, према
оцени Драгане Младеновић,
чланице жирија, карактерише
уједначени квалитет радова.
У песмама су заступљени мо-
тиви путовања, социјални мо-
тиви, музика и уметнички по-
глед на свет.

– Српски аутори су били на
истој разини као аутори из
Хрватске и Словеније, који су
раније слали боље радове.
Прозе има мање, али не зато
што смо ми песници уређива-

ли зборник, већ зато што за
писање прича треба доста за-
ната – истакла је Драгана
Младеновић.

У оквиру промоције „Руко-
писа” приређен је и пратећи
програм. Најпре је у петак, 29.
маја, у Дому омладине отворе-
на изложба цртежа Андријане
Даниловић, а представљена је
и аудио-књига и инсталација
„Црна кутија” пројекта „Ур-
лик”. Истог дана у Малом клу-
бу Дома омладине публици су
се обратили македонски ауто-
ри Искра Пенева, Петар Андо-
новски, Цветанче Костоска и
Звонко Танески, а вече је завр-
шено акустичним концертом
кантаутора Ивице. Дан касније
у поподневним часовима у ма-
лом клубу Дома омладине одр-
жана је књижевна радионица
коју је водила књижевна кри-
тичарка Јелена Ангеловски.
Након промоције која је усле-
дила у вечерњим часовима,
приређен је и концерт панче-
вачког бенда „Транс ин”, чиме
је овогодишње дружење мла-
дих књижевника из региона за-
вршено.

И. Предић

На платоу испред Културног
центра у суботу, 30. маја, џез
концерт је одржао трио изра-
елско-америчке тромбонист-
киње Рут Регев. Наступ у на-
шем граду био је први у окви-
ру мини-турнеје поводом које
су ови музичари и дошли у
Србију.

– Веома ми је драго што смо
у Панчеву, много ми се допа-
да и надам се да ћемо ускоро
поново доћи – казала је Рут
Регев.

Иако свирци није прису-
ствовало много људи, ови сјај-
ни музичари су одржали фе-
номеналан концерт, који је
трајао око сат времена и у ко-
јем су прави љубитељи џеза
уживали. Позитивној атмос-
фери је допринео и њихов
константан разговор с публи-
ком прожет шалама. Свирали
су песме са оба албума, као и
неке с репертоара Џона Саса,
али највеће овације и одуше-
вљење присутних заслужили

су за извођење нумере „Mon-
tenegro”.

Ова уметница израелског
порекла гради каријеру дуже
од двадесет година, почев од
средњошколских дана, када је
наступала на многим прести-
жним фестивалима у својој зе-
мљи. Након пресељења у Њу-
јорк сарађивала је с познатим
уметницима, попут Ентонија
Брекстона, Буча Мориса, Деј-

ва Дагласа, Френка
Лондона и Елиота
Шарпа. Комбинује
звуке џеза, рока и
фанка.

Своје деби-оства-
рење „This is R Ti-
me” представила је
нашој публици на
Београдском џез
фестивалу 2010.
године. Три године
касније објавила је
и други албум, под
називом „Exploring
The Vibe”.

Рут ће се поја-
вљивати као наратор и водич
у новом документарно-игра-

ном филму „Meet Micky Jazz”
редитеља Младена Матиче-
вића, о првим џезерима у Ср-
бији, по сценарију Лавиније
Девенпорт и идеји Мише
Блама.

Трио, поред ње, чине Игал
Фони (бубњеви) и Џонатан
Сас (туба).

Наступом ове шармантне
уметнице почео је панчевач-
ки летњи културни програм,
који ће реализовати Дом
омладине, Културни центар и
Народни музеј. Публика ће
имати прилику да види мно-
гобројне изложбе, представе и
концерте.

С. П.

ПОЧЕТАК ЛЕТЊЕГ КУЛТУРНОГ ПРОГРАМА

Концерт одржао трио Рут Регев

Панчевачка песникиња Иван-
ка Радмановић гостовала је
заједно с још неколико пред-
ставника Удружења књижев-
ника Србије на Седмом међу-
народном фестивалу поезије
„Распевана писмена”, који је
био одржан од 19. до 22. маја
у руском граду Тверу. Про-
грам фестивала био је изузет-
но разноврстан, а писци из
Србије, као и они из Белору-
сије, Словеније, Бугарске,

Словачке, Украјине и Русије,
публици су се представили у
тверској националној библио-
теци. Како је рекла Иванка
Радмановић, трећег дана фе-
стивала приређен је округли
сто преводилаштва и у оквиру
њега радионица за превођење
са српског на руски језик и
обратно, на којем су учество-
вали студенти славистике на
тамошњем филолошком фа-
култету. Д. М.

Део уредничког тима „Рукописа 38” са гостима из Македоније и Словеније

ППААННЧЧЕЕВВЦЦИИ ССВВИИ//ССВВУУДДАА

Иванка Радмановић 
у Тверу

У дворани „Аполо” у среду, 3.
јуна, промовисан је музички
албум „Прстен” Неде Меса-
рош, који је настао као умет-
нички наставак њене истоиме-
не збирке поезије из 2010. го-
дине. Изузев прве песме на ал-

буму, коју је компоновао Бане
Глуваков, комплетан аран-
жман потписује Милан Стоја-
новић. На том албуму гостују
Лехел Нађ, Филип Крумес и
Бане Глуваков. 

Д. М.

ПРОМОЦИЈА МУЗИЧКОГ АЛБУМА

„Прстен” Неде Месарош
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Два најбржа читаоца који до среде, 10. јуна, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одго-
вор на питање: „Шта данас значи да се неко необично
понаша?”, наградићемо по једним примерком књиге
„Ивер” Отa Олтвањиja. Имена добитника ћемо објавити
у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузе-
ти у књижари „Делфи”.

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

ММООЈЈ ииззббоорр ММООЈЈ

Филип Миленковић, 

политиколог

ИИННТТЕЕРРННЕЕТТ  ППРРООЈЈЕЕККТТИИ::
Издвојио бих два своја
омиљена интернет про-
јекта, настала захваљу-
јући неутoљивој жељи
појединаца да своју
страст несебично поде-
ле са светом путем ин-
тернета. Први je „Hu-
mans of New York” на
www.facebook.com/hu-
mansofnewyork. Улична
фотографија и покоја
реч. Конкретни људи,
толико различити, који
чине пулсирајућу култу-
ру Њујорка, њихови портре-
ти и невероватне приче.
Други је „Ретронаут”
(www.retronaut.com) с раз-
гледницама из прошлости и
фотографијама за какве ни-
сте знали да постоје. Радо-
знали ентузијаста годинама
је роварио по архивама у
потрази за благом. Интимне
фотографије Дилана и Хен-
дрикса, изборна ноћ у Бри-
танији шездесетих, прва ре-
вија мини-сукњи, фотогра-
фије раног индустријализо-
ваног Лондона и још много
тога. Фотографије кроз које
је могуће завирити у време-
на којих више нема и осети-
ти их.

ККЊЊИИГГЕЕ:: Волим књиге које о
историји говоре на живопи-
сан начин. „Нико и ништа у
Паризу и Лондону” је први
роман Џорџа Орвела. Париз
и Лондон, с почетка 20. ве-
ка, из коже и перспективе
једног скитнице. Живот на
дну, осликан из првог лица.
Мноштво фантастичних
детаља који се не могу про-
наћи у историјским књига-
ма. Сведочанство из првог
лица. „Кратка историја без-
мало свачега” Била Брајсо-

на је једна од мојих омиље-
них књига. У питању је сво-
јеврсна историја науке, која
кроз узбудљиву форму крат-
ких прича дочарава начине,
често бизарне, на које се до-
лазило до најзначајнијих
открића, и скицира аутен-
тичне профиле највећих на-
учника. Запањујуће приче и
хрпа информација, укло-
пљене у импресиван водич
кроз науку.

ДДООККУУММЕЕННТТААРРННИИ  ВВИИДДЕЕОО--
--ССЕЕРРИИЈЈААЛЛ „Real Scenes” ба-
ви се престоницама елек-
тронске музике широм све-
та. Париз, Токио, Јохане-
збург, Њујорк, Бристол и
Берлин, уз осврт на специ-
фичан амбијент и културни
контекст у којем је свака од
наведених аутентичних
сцена настајала. Прича о
ентузијастима који носе
сцену и њиховим заједни-
цама. Серијал је доступан
на интернету.

У потрази за 
(ретро)благом

Писац популарних триле-
ра Саша води девојку Миу,
ауторку дечјих књига и
илустраторку, на север Вој-
водине да је коначно упо-
зна са својом породицом. У
питању није било која фа-
милија, него Витасови –
моћни клан уметника, чије
су четири генерације музи-
чара, сликара, глумаца и
књижевника мање или ви-
ше вешти манипулатори
који воде рачуна о томе ко-
га примају у своје окриље.

И док даје све од себе да
им се допадне, Миа се ус-
пут труди да игнорише све
учесталије знакове да се
глава породице, најуспе-
шнији певач шлагера у Ср-
бији и бившој Југославији
– Роб Витас, понаша нео-
бичније и од онога како је
представљен у таблоидима.
Миа ће открити да он де-
ценијама љубоморно чува
тајну о породичном про-
клетству и расколу унутар

фамилије, а да су Витасови
подељени крвавим ривали-
тетом још од 19. века.

У роману „Ивер” на виде-
ло испливавају стогодишње
тајне, сплетке и необуздане
страсти. То је истовремено
породична сага и узбудљив
психолошки трилер пун
обрта, у којем ћете уживати
до последње странице.

„Ивер” Отa Олтвањиja

ЗАНИМЉИВИ АУТОРИ НА „МАЈСКИМ ДАНИМА КЊИГЕ”

О ХОЛОКАУСТУ, ДВОЈЕЗИЧНОСТИ, 
ИСПОВЕДАЊУ И СМРТИ

Овогодишњи, тринаести „Мај-
ски дани књиге”, одржани од
26. до 29. маја у организацији
Градске библиотеке, Панчев-
цима су успели да приближе
писце који пишу на српском
и/или мађарском језику и
имају одређене везе с Војво-
дином, чиме су успешно одго-
ворили на тему о панонском
буквару прожимања. Кренуло
се од представљања Сентан-
дрејске радионице и њеног
истакнутог члана – Гаврила
Стефановића Венцловића, а
завршило књижевним вече-
рима с Ласлом Вегелом и
Драганом Великићем. Уз то,
одржани су квалитетан и вео-
ма посећен програм за децу и
један концерт међу књигама,
отворене су изложба илустра-
ција Николе Драгаша и изло-
жба књига мађарских и срп-
ских аутора, коју је приредила
Љиљана Дракшан, док је на
Корзоу приређен мини сајам
књига. С писцима је разгова-
рао наш суграђанин књижев-
ник Вуле Журић.

Кућа сећања и заборава
Један од најпосећенијих про-
грама, као и обично, било је
књижевно вече посвећено до-
битнику НИН-ове награде, а
ове године је то Филип Давид,
за роман „Кућа сећања и забо-
рава”. Како је публика те вече-
ри могла да сазна, он је разми-
шљао да у поднаславу те књи-
ге стоји „роман о злу”, али је
од тога одустао јер му је дело-
вало претенциозно. Већина
судбина у роману је аутентич-
на, као и прича о међународ-
ном скупу о деци скриваној то-
ком Другог светског рата, који
је неколико деценија после ра-
та заиста одржан на Менхетну.
Писац је оценио да је за роди-
теље трагично да спасење њи-
хове деце буде могуће само
уколико их се она одрекну или
почну да живе под другим
именом. Давид је у Градској
библиотеци испричао да је ње-
гова породица опстала захва-
љујући сељанима што су их
скривали током Другог свет-
ског рата, а да је њему, у том
периоду малом дечаку, речено
да се свуда представља као
Фића Каленић.

Владислава Гордић Петко-
вић, чланица жирија за доде-
лу „Нинове награде” и књи-
жевна критичарка, казала је
да се о Холокаусту писало ма-

Страну припремила 

Драгана 
Младеновић

ње него што мислимо, те да
многе приче о томе још нису
исписане. Она је издвојила
Александра Тишму, Данила
Киша, Давида Албахарија и
Филипа Давида као писце ко-
ји су српској књижевности да-
ли највреднија дела о тој теми.

Зашто је Сабо стао?
Иако је веома читан писац на
овим просторима, мало ко је
пре књижевне вечери одржане
28. маја имао прилику да ужи-
во слуша Ота Хорвата, успе-
шног песника, а одскора и ро-
манописца, рођеног у Новом
Саду, који већ дуги низ година
живи у Фиренци. Он се панче-
вачкој публици представио
као аутор романа „Сабо је
стао”, који је ове године ушао
у најужи избор за „Нинову на-
граду”. Дан након овог госто-
вања њему је у Београду за тај
наслов уручена књижевна на-
града „Биљана Јовановић”.

Књижевник Срђан Срдић,
који је написао поговор за
Хорватову књигу, проценио је
да је то роман који, упркос те-
шкој теми, изузетно привлачи
читаоце. Како је рекао, језик
те књиге је самосвојан и је-
динствен у нашој књижевно-
сти 21. века.

– Желео сам да учиним не-
што за своју преминулу супру-
гу. Почео сам да пишем песме
и схватио да је то толико за-

творено да ни сам више не
знам о чему пишем. И онда
ми се учинило да је проза је-
дини излаз и да је то једини
начин да изразим оно што ми
се дешава. На неком метафи-
зичком плану то је била моја
комуникација с њом, а с друге
стране, то је био мој пут да се
удаљим од догађаја с којим
нисам могао да изађем на крај
– рекао је Хорват.

„Неопланта” и „Иследник”
Писци Ласло Вегел и Драган
Великић, свако на сопственој
књижевној вечери и сваки на
свој начин, у петак, 29. маја,
обасули су публику занимљи-
вим причама, сјајним анегдо-
тама, информацијама о исто-
рији, другим писцима, од-
личним препорукама за чи-
тање...

Ласло Вегел је представио
своју нову књигу „Неоплан-
та”. Поред тога, он је с Вуле-
том Журићем разговарао о
комуникацији и писању на
мађарском и српском, што је
Вегел окарактерисао као вид
паралелног, односно плурал-
ног размишљања, што је до-
бра ствар у мултикултурал-
ним срединама. О позицији
припадника мањинских за-
једница у Србији он је рекао
да то није несрећа, већ под-
разумева да се човек двостру-
ко више залаже да не би био

Вуле Журић и Ласло Вегел у Градској библиотеци

на маргини, како у Србији,
тако и у Мађарској, а то може
довести до револуционарних
померања у култури. Посети-
оци су од овог ведрог, шар-
мантног и духовитог писца
могли чути и неке детаље о
његовом дружењу с Кишем,
Александром Тишмом и Кр-
лежом, као и његова разми-
шљања о социјализму и дру-
гим темама.

Роман „Иследник” Драгана
Великића, који тек што је иза-
шао из штампе (у издању „Ла-
гуне”), доживео је своју прву
промоцију управо у нашем
граду, и то у оквиру „Мајских
дана књиге”. Великић је рела-
тивно чест гост панчевачке
Градске библиотеке, те су по-
сетиоци махом већ упознати с
каквом ширином он говори
како о књижевности, тако и о
другим темама. Како је овом
приликом открио, две трећине
романа „Иследник” су испо-
ведног карактера и написане
су у првом лицу, док је прелаз
на треће лице омогућио хра-
брије излагање. Тиме је Вели-
кић аргументовао познату тезу
да се исповедамо да бисмо се
заправо сакрили. Он је навео и
неке примере из своје вишего-
дишње списатељске праксе у
којима се стварност књиге слу-
чајно успела поклопити с ре-
алним животним догађајима.

У порти Светоуспенског хра-
ма, 1. и 2. јуна, одржана је ма-
нифестација „Дани проте Ва-
се”, која је посвећена сећању
на свештеника и песника који
је умногоме задужио Панчево
и Панчевце. Првог дана је
приређен програм под нази-
вом „Деца у почаст проте Ва-
се”, а главни учесници су том
приликом били рецитаторска
секција ОШ „Васа Живковић”
и хор те школе под руковод-
ством Јакоба Деже, као и Деч-
ји хор ПСЦПД-а, који води
Борјана Стражмештеров. По-
ред рецитација о проти Васи и
интерпретација његових песа-
ма, окупљени су могли да чују
велики број композиција у из-
вођењу двају хорова, али и де-
лове представе „Чаролија вас-
кршње ноћи” Дечјег хора
ПСЦПД-а.

Други дан манифестације,
уторак, 2. јун, био је посвећен
промоцији књиге „Споменица
епископу жичком Хризосто-
му” викарног епископа то-

пличког Арсенија Главчића.
Све окупљене је том приликом
поздравио Срђан Миковић,
председник УО ПСЦПД-а, а о
књизи је, поред аутора, гово-
рио и Дејан Боснић, директор
Градске библиотеке. Атмос-
феру је употпунило учешће
Панчевачког српског цркве-
ног певачког друштва, које во-
ди мр Вера Царина.

Говорећи о „Споменици епи-
скопу жичком Хризостому”,
Боснић је рекао да поједине

стране те књиге наликују цар-
ској грамати и да је то фото-
монографија раскошног типа.

– Ова књига говори о тежњи
већој од живота и даљој од
смрти – о подвигу. Реч је о
својеврсној хагиографији и
сведочењу, о књизи која дише,
штиву савремено конципира-
ног садржаја што говори о жи-
воту, лику и делу драгог нам и
добро познатог архијереја
СПЦ, блаженопочившег, у Го-
споду уснулог епископа жич-

ког Хризостома – рекао је Де-
јан Боснић.

Аутор монографије епископ
Арсеније Главчић казао је да
споменица није класична
књига, већ је то зборник радо-
ва људи који су искрено, из ср-
ца, писали о Хризостому, који
је најпре био хиландарски мо-
нах, потом епископ западноа-
мерички, те банатски, и на
крају епископ жички.

– На почетку се налази це-
лина о блаженом уснућу епи-
скопа Хризостома, следе сећа-
ња људи који су га познавали
и на крају је дат фото-албум, у
чијем сам настајању много
учешћа и сам имао, јер сам
годинама сакупљао и бринуо о
фотографијама на којима је
епископ Хризостом – изјавио
је епископ Арсеније.

„Дани проте Васе” завршавају
се у недељу, 7. јуна. Том прили-
ком, у 9.30, у Светоуспенском
храму биће служена литургија,
а у наставку ће бити дат помен
проти Васи Живковићу.

„ДАНИ ПРОТЕ ВАСЕ” У ПОРТИ УСПЕНСКОГ ХРАМА

Подвиг – тежња већа од живота
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Не купуј – удоми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац”
организују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”.
Сваке недеље биће представљени љубимци за бесплат-
но удомљавање, односно објављене њихове фотографи-
је са основним подацима.

Нови власници ће потписивати уговор којим ће се
обавезати на то да ће својим будућим љубимцима пру-
жити адекватну негу.

Њушка
Веома шармантан пас,
стар око четири године,
склоњен је недавно из јед-
не фабрике у јужној зони.

Опоравио се и тре-
нутно тражи трајни сме-
штај. Велика је маза, воли
игру и уме да буде веран
другар.

Шумарка
Неодољива лепотица нео-
бичних али живописних бо-
ја, стара око три године,
спасена је још као беба.

Већ извесно време се на-
лази у азилу и очекује да јој
нека добра душа понуди си-
гуран и топао дом.

ААККЦЦИИЈЈАА  „„ППААННЧЧЕЕВВЦЦАА””  ИИ  УУДДРРУУЖЖЕЕЊЊАА  „„ЉЉУУББИИММЦЦИИ””

Након усвајања могуће је обавити бесплатну 
стерилизацију удомљене животиње. Све информације 

се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

На 54. музичком фестива-
лу деце Војводине, одржа-
ном 31. маја у Бачкој Топо-
ли, такмичили су се учени-
ци нижих и виших разреда
основних школа, а међу њи-
ма је било и много деце с
територије града Панчева.
Када је реч о нижим разре-
дима, у конкуренцији 14
фолклорних ансамбала,
златну медаљу је освојио
КУД „Станко Пауновић”
НИС–РНП Панчево, а брон-
зану (13. место) КУД  „Жи-
сел” из Омољице.

У конкуренцији виших
разреда учествовала су 23
ансамбла, а награђени су
КУД „Станко Пауновић”
НИС–РНП Панчево (златна

плакета, друго место), Дом
културе „3. октобар” Банат-
ско Ново Село (златна пла-
кета,  седмо место), КУД
„Жисел” из Омољице (сре-
брна плакета, 21. место) и
КУД „Неолит” из Старчева
(сребрна плакета, 22. место).

Како је објаснио Дејан
Трифуновић, уметнички
директор КУД-а „Станко
Пауновић” НИС–РНП, то
културно-уметничко дру-
штво представљаће Панче-
во на предстојећој, 10. смо-
три дечјих фолклорних ан-
самбала Србије, која ће би-
ти одржана 6. јуна у Ваљеву,
у организацији Савеза ама-
тера Србије.

Д. М.

„ПАНЧЕВО, ТО ЈЕ КАД СВРАТИШ” – ПУТЕВИМА ДОЛОВА

СТАЗАМА ВЕРЕ, ТРАДИЦИJЕ, ФИЛМА...

РЕАГОВАЊЕ НА ТЕКСТ „’ГАСПЕТРОЛ’ НА МЕТИ ДРЖАВЕ”, „ПАНЧЕВАЦ” БРОЈ 4611

„Гаспетрол” није на мети државе

Прилика да се покаже
гостопримство и 
туристички потенцијал

Људи окупљени у удружењу
„Посети Панчево”, уз помоћ
Завода за заштиту споменика
културе у Панчеву, поново су
се у суботу, 30. маја, потруди-
ли да припреме терен за оби-
лазак нових занимљивих ме-
ста у нашем окружењу. Прва
станица на овом путешествију
била су два вишевековна ста-
бла белог јасена на самом
уласку у Долово. Некада је ту
био читав дрворед, а до пре
неколико година стајала су
три стабла, док један није по-
клекао пред зубом времена.

Живана Крејић, један од
организатора, представила је
у неколико реченица историју
самог места, које према не-
ким списима датира још од
давне 1660. године. Скуп се
убрзо зауставио испред једне
сеоске лепотице која је успела
да у последњој деценији при-
вуче филмске редитеље попут
Горана Паскаљевића. Ради се
о породичној кући, некада
Божијачких, а данас наслед-
ника Павлових, сада већ по-
знатија као „Филмска кућа
Павлов”. Ненад Живковић,
такође у својству организато-
ра и водича, стао је испред
старе капије и питао ко је гле-
дао филм „Кад сване дан”.
Кад су се врата отворила и кад
је пукао поглед на старо ба-
натско двориште, многима је
застао дах, а неко је добацио –
„Јао, па ово је оно двориште
где онај симпатични бркица
рекламира оно америчко се-
ме кукуруза”.

Аутентични амбари за ку-
куруз и жито са изрезбареним
дрветом, помоћне зграде пуне
антиквитета и кућа са аутен-
тичним намештајем сами

У складу са чланом 83 став 1
Закона о јавном информисању,
као лице на које се односи ин-
формација која може да повре-
ди његово право, или интерес,
молим вас да објавите одговор
на неистините, непотпуно и не-
тачно пренете информације об-
јављене у листу „Панчевац” 28.
маја 2015. године у тексту под
насловом „’Гаспетрол’ на мети
државе”. Информације у горе
наведеном тексту изнете су уз
кршење члана 9 поменутог за-
кона, јер новинар, супротно на-
челу обавезе новинарске па-
жње, није са пажњом примере-
ном околностима проверио
истинитост и потпуност истих,
те је на тај начин потенцијално
нарушио углед и интересе
предузећа „Гаспетрол” д. о. о.
Дајемо следеће исправке и об-
јашњења:

11)) „Гаспетрол” д. о. о. НИЈЕ
на мети државе. Из садржаја
пренетог текста није се могао
извући закључак да „Гаспе-
трол” јесте на мети државе.

22)) Наше предузеће поседује
аутоматско мерење нивоа теч-
ности у резервоарима посред-
ством сонди марке OPW
TANK GAUGES, од 2008.

33)) Агенција за енергетику је
прекинула важење лиценце за
обављање ТРГОВИНЕ НА ВЕ-
ЛИКО „Гаспетролу” не због не-
поседовања сонди, већ зато
што су промењени технички
услови за издавање и продужа-
вање лиценце у односу на вре-
ме када је лиценца издата, па
се сада Правилником о мини-
малним техничким условима
за обављање велепродаје захте-
ва поседовање резервоара од
5.000.000 (пет милиона) лита-

ра. Наше предузеће неће гра-
дити ни закупљивати склади-
шта од 5.000.000 литара. „Га-
спетрол” се на престанак важе-
ња лиценце за велепродају није
жалио, јер се велепродајом и не
бави, а важећу лиценцу за оба-
вљање малопродаје поседује.

44))  Ако постоји неко ко је ре-
као да се неуградњом сонди
може утајити порез, тај не зна
како би се то могло извести.
Електронско мерење нивоа го-
рива није ништа друго до за-
конска обавеза која козметич-
ки доприноси савремености
бензинске станице и бржем
прибављању информација о
залихама. Према информаци-
ји добијеној од пи-ара Мини-
старства рударства и енерге-
тике, то министарство НИЈЕ
извор информације, нити пау-
шалних оцена неименованог

извора које су објавили неки
медији, а пренео „Панчевац”.

55))  Ни у једном записнику
нити решењу надлежних др-
жавних органа које је примио
„Гаспетрол” д. о. о. НЕ ПИШЕ
„утаја пореза”, већ се евенту-
ално може говорити о испуња-
вању и/или неиспуњавању ми-
нималних техничких услова.

Предузећу „Гаспетрол” д. о. о.,
које је пре неколико дана про-
славило 25 година постојања,
нанета је штета насловом ве-
сти и паушалним оценама не-
именованог извора у пренетој
вести, а иза тих паушалних
оцена не стоје ни Агенција за
енергетику ни Министарство
рударства и енергетике.

С поштовањем,

мр Ненад Шарац, 

дипл. инж.

ЗЗААВВРРШШННИИЦЦАА  УУЗЗ  ММИИХХААЉЉЕЕВВИИЋЋАА

Овогодишњи пројекат обиласка Панчева и његових знаме-

нитости у режији удружења „Посети Панчево” и партнера –

Завода за заштиту споменика културе у Панчеву, завршава

се у суботу, 6. јуна. Скуп је заказан за 10 сати, испред згра-

де болнице, код споменика Стевану Шупљикцу.

План је да се обиђу објекти који су настали или су већ постоја-

ли у првој половини 19. века захваљујући ангажману бригадног

генерала Миховила Михаљевића док је службовао у Панчеву.

МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ ДЕЦЕ ВОЈВОДИНЕ

Следи републичко
такмичење

ИЗ ИНСТИТУТА „ТАМИШ”

Одржан „Дан поља” 
Овогодишњи „Дан поља стр-
них жита и заштите биља” у
организацији Института
„Тамиш”, због лошег време-
на у среду, 27. маја, уместо
на огледном пољу те устано-
ве, одржан је у качаревач-
ком ресторану „Гранд”.

Било је присутно више од
300 пољопривредника с те-
риторије Панчева, а струч-
њаци Института су резулта-
те огледа с различитим сор-
тама пшенице, јечма и оста-
лих стрних житарица, те хе-

мијским заштитним сред-
ствима, приказали помоћу
слајдова које су начинили
раније на огледном пољу.

Госте је поздравио Никола
Шкрбић, директор „Тами-
ша”, који им је захвалио на
толиком интересовању. Пао-
ри су након презентације
имали прилику да са сарад-
ницима Института и пред-
ставницима семенарских и
заштитарских фирми разго-
варају о актуелним питањи-
ма у пољопривреди. Д. В. Измењени програми

рада културних 
установа и појединих
комуналних 
предузећа

Градско веће је на седници
одржаној у среду, 3. јуна, усво-
јило предлоге програма рада
Завода за заштиту споменика
културе и Градске библиотеке
за 2015. годину, а потом изме-
не програма рада Народног
музеја, Дома омладине Панче-
во и свих сеоских домова кул-
туре осим ивановачког.

Већници су дигли руке и за
предложене измене програма
пословања ЈКП-а „Грејање”,
које подразумевају увећање
трошкова замене топловода за
пољопривредну школу „Јосиф
Панчић” за око пола милиона
динара. Сандра Божић, дирек-
торка тог предузећа, објаснила
је како је приликом извођења
радова дошло до непланира-
них трошкова, а средства за
њихово покривање већ су обез-
беђена ребалансом буџета.

Одобрена је прерасподела
постојећих средстава „Греја-
ња” за исплату минулог рада

из претходног периода и анга-
жовање обезбеђења у предузе-
ћу. Ово последње директорка
је правдала тиме да у фирми
постоји дневни проток већих
износа новца, па је неопходно
осигурати већу безбедност за-
послених.

Из Фонда за заштиту живот-
не средине биће плаћени по-
ступак добијања интегрисане
дозволе за нову депонију, из-
градња фекалне канализације
у Омољици, као и одржавање
јавних зелених површина у
граду и појединим селима,
што је поверено „Зеленилу”.

Већници су одобрили уче-
шће Града на конкурсу за до-
бијање средстава ЕУ намење-
них решавању стамбених про-
блема избеглица. Ради се о на-
бавци пакета грађевинског ма-
теријала за завршетак стамбе-
них објеката, чији је укупан
износ 180.000 евра. Сузана Јо-
вановић, надлежна чланица
Већа, рекла је да ће на тај на-
чин бити стамбено збринуто
најмање 20 породица, јер је
максималан износ на који мо-
же рачунати свака до њих
9.000 евра. 

Д. В.

СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Расподела ребаланса

причају своју причу. „Пуков-
никовица”, „Жарки”, „Бој на
Косову” и „Свето место” само
су неки од филмова чије су
клапе снимане баш у Долову.
Конвој од два АТП-ова ауто-
буса затим је прошао поред
локације где је некада била
једна од две доловачке ветре-
њаче, а потом поред виногра-
да удружења винара „Свети
Трифун” и цркве Водице, да
би се зауставио испред Ру-
мунске православне цркве. 

Домаћин Васа Урошев упо-
знао је присутне с кратким
историјатом како самог хра-
ма тако и румунског живља у
овом месту. Румунска црква
саграђена је 1893. године, не-
што после издвајања Румуна
(1872. године) из Српске пра-
вославне цркве. Туристи су
потом кренули ка Малој цр-
кви, пролазећи кроз централ-
ну доловачку долину којом
доминирају две школске згра-
де, од којих једна датира још
из време Аустроугарске, а са-
грађена је за потребе касарне,
али је касније била школа. У
Малој цркви из 1888. године

доминантан је велики иконо-
стас, дело чувеног Паје Јова-
новића. У комшилуку се нала-
зи и родна кућа композитора
Аксентија Максимовића, као
и две најстарије школске
зграде.

Следећа станица била је
Велика црква у центру села,
опасана двема старинама –
зградом данашње Месне за-
једнице и поште, такође не-
кадашње школе, изграђене
1902. године, и зградом Оп-
штине подигнуте 1896. Цр-
ква датира из 1811, а кратак
осврт на њену историју дао је
свештеник Бојан Гаврило-

вић. Посластица за крај пу-
тешествија била је „Етно-ку-
ћа Стајић” с винским подру-
мом. Госте је на уласку у ви-
ше од 250 година старо дво-
риште чекао домаћин Ђорђе
Стајић, који је један од по-
друма несебично уступио
удружењу „Свети Трифун”, у
чији квалитет вина су сви
могли да се увере.

Туристи из Панчева и Бео-
града вратили су се у своја ме-
ста пуни утисака. По свему су-
дећи, путеви Долова веома бр-
зо ће их навести да се њима
врате.

Н. Радоњин

Добродошли у кућу предака Ђорђа Стајића



Пнеуматици који се кори-
сте у тркама „Формуле 1”
током употребе изгубе око
пола килограма. Просечна
раздаљина коју пређе болид
са овим гумама износи око
сто километара.

Пуњење горивом у пит-сто-
пу обавља се пумпама које
обезбеђују проток од двана-
ест литара у секунди. Да би-
сте на овај начин напунили
резервоар у просечном ау-

томобилу, требало би вам
нешто мање од четири се-
кунде.

Мотори који се користе у
„Формули 1” постижу 18.000
обртаја. То практично значи
да се клип у цилиндру мото-
ра креће горе-доле 300 пута у
секунди.

Радна температура диск-
-кочница које се користе у
том такмичењу је 1.000 сте-

- - - - - - -  ЗАНИМЉИВОСТИ - - - - - - - 

Омиљени аутомобил
КГБ-а

Данас на шинама

Развој ауто-индустрије у Ру-
сији није заостајао у односу
на западне земље ни у ком по-
гледу, и то захваљујући бољ-
шевичком режиму, који је
много улагао у фабрике током
двадесетих и тридесетих го-
дина прошлог века. Међутим,
највећи број модела настао је
након Другог светског рата и
током година Хладног рата,
када су Совјети желели да у
свему парирају Америци.

За државнике и партију
Одлике возила из Совјетског
Савеза су робусност, велика
потрошња и прилично сиро-
машна опрема. На нашим
просторима су свакако најпо-
знатији модели „ладе” и „мо-
сквича”, који су намењени
ширим народним масама. У
односу на њих, један произво-
ђач је могао да се похвали
луксузом – „Волга”.

Те аутомобиле краси назив
„совјетског мерцедеса”, а тако
је и као немачки пандан имао
своје тржиште у вишем дру-
штвеном слоју. Аутомобиле
„волга” користили су КГБ и
социјалистичка буржоазија,
како у Русији и земљама Ис-
точног блока, тако и у тада-
шњој СФРЈ. Већ на први по-

- - - - - - -  ИСТОРИЈАТ - - - - - - - 

ЛУКСУЗ НА СОВЈЕТСКИ НАЧИН

глед се види су модели „Вол-
ге” инспирисани америчким
аутомобилима тог времена,
што и није било чудно за тај
период.

„Волга” је био велик и про-
стран аутомобил у који је мо-
гло удобно да се смести пет
особа, а у неке моделе и шест
путника. Сви аутомобили су
имали фабрички уграђен ра-
дио и наслон за руку, а енте-
ријер је био стилски уређен,
са алуминијумским детаљи-
ма. На списку опреме су се
налазили и тробрзински бри-
сачи, грејач задњег стакла,
као и светло у пртљажнику.
Ови наводи звуче прилично
смешно у поређењу с дана-
шњим аутомобилима, али
ипак говоримо о шездесетим
и седамдесетим годинама, а
поменута опрема се налазила
у основним верзијама „волге”.
Возила посебне намене која
су поседовали полиција и КГБ
имала су моторе В8 радне за-
премине 5,5 литара, са 195
„коњских снага”, а тај модел
је имао статус као и „мерце-

дес 260Д”, који је возио Геста-
по. „Волгу” су у Југославији
углавном возили само дирек-
тори и високи партијски зва-
ничници.

„Сајбер” је последњи модел
Данас је готово немогуће ви-
дети ове аутомобиле на путу,
али су они зато чешћа појава
на пругама. Веровали или не,
у земљама региона службе за
одржавање пруга користе по-
себно адаптиране аутомобиле
за обилазак деоница.

„Волга ГАЗ-24” је најпрода-
ванији модел у историји тог
руског произвођача, а од
1970. године, када је старто-
вала серијска продукција, па
све до 1992,  пласирана је у
укупној количини од 600.000
јединица.

Између шездесетих и осам-
десетих година „волга” је са-
стављана и у Белгији, а возила
су долазила у луку Антверпен
без уграђеног мотора и мења-
ча, који су се налазили у пр-
тљажнику. Модел М21 био је
доступан и с дизел-мотором

ЗА ЧЕТИРИ СЕКУНДЕ 

– ПУН РЕЗЕРВОАР

„перкинс 99”, који су касније
заменили „Роверови” и „Пе-
жоови” агрегати. Иако је тек
дебитовала у путничкој вари-
јанти, „волга ГАЗ-24” је исте,
1970. године направљена и у
кабриолет верзији, чија је
продукција била строго лими-
тирана.

Управо због тога овај модел
је био унапред распродат, а
највећа количина је завршила
у возном парку за државне и
војне званичнике тадашњег
СССР-а. „Волга сајбер” је по-
следњи модел фабрике ГАЗ, а
као и претходни аутомобили,
настао је на платформи неког
произвођача из САД, у овом
случају „сибринга”, који пра-
ви „Крајслер”.

Производња „сајбера” је по-
чела у јулу 2008, а предвиђено
је да током прве године буде
произведено око 20.000 ауто-
мобила. Продаја није ишла
планирано због велике конку-
ренције и популарности ауто-
мобила из западне Европе и
угашена је након што је про-
изведено 2.500 возила.

Пумпа за гориво је електрич-
ни уређај који је углавном
смештен унутар резервоара, а
код неких старијих модела је
изван њега. Њена улога је да
систем за убризгавање на мо-
тору константно снабдева де-
риватом који агрегат сагоре-
ва. Као и код већине делова
на аутомобилу, радни век за-
виси од одржавања.

Прва грешка коју возачи
праве јесте константна вожња
на минимуму горива у резер-
воару. Ово има више негатив-
них последица по пумпу, али
и цео систем за убризгавање
горива – кажу сервисери из
„Ауторемонта Пивашевић”.
Поред тога што је енергент,
гориво у случају ове пумпе у
резервоару представља и
„расхладну” течност за сам
електромотор.

Самим тим што нема до-
вољне количине горива, пум-
па се дужи период греје и не
хлади, а у крајњем случају от-
казује. Тада је потребна де-
монтажа из резервоара и за-
мена целокупног склопа. Сер-
висери из „Ауторемонта Пи-
вашевић” саветују да ако већ
дође до тога да мењате пумпу
за гориво, обавезно очистите
и резервоар од нечистоћа које

МИНИМУМ ГОРИВА, МАКСИМУМ ПРОБЛЕМА

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

су се с временом наталожиле.
Када већ говоримо о нечисто-
ћама, и оне могу бити узрок
отказа рада пумпе, али могу и
запушити дизне или филтер
за гориво.

Неки типови аутомобила
не поседују филтер за гориво,
већ дериват пречишћује сито
које се налази на самој пум-
пи. У случају демонтаже пум-
пе пожељно је очистити и си-
то на моделима који га посе-
дују, а по потреби заменити
филтер горива и очистити
дизне како би целокупан про-
ток од резервоара до сагоре-
вања био што ефикаснији. Је-
дан од симптома да је радни
век пумпе при крају, јесте да
аутомобил, када га покрене-
те, у почетку ради нормално,
а када се пумпа загреје и пре-
стаје да ради, мотор се гаси.

Четвртак, 4. јун 2015.
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Пред нама су летње врући-
не и сада је прави тренутак
да проверите систем за хла-
ђење мотора, како не бисте
дошли у ситуацију да због
прегревања агрегата остане-
те на путу. Поред нивоа рас-
хладне течности, требало би
проверити и стање хладња-
ка, али и црева самог систе-
ма. Уколико постоје места
где расхладна течност цури,
то обавезно треба санирати.

Наравно, није искључено
ни да током провере у сер-
вису све буде у реду, а да се
квар догоди током вожње. У
таквим ситуацијама је до-
вољно да возач заустави во-
зило, не мора чак ни да уга-
си мотор, већ само да укљу-
чи грејање, и то на макси-
мум, како би се активирао
вентилатор, који хлади рас-
хладну течност. Притом во-
зач никако не треба да отва-
ра чеп од посуде за течност,
јер услед велике температу-
ре и притиска може доћи до
експлозије и опекотина.

Ако је прегревање мотора
узроковано губитком рас-
хладне течности, потребно
је одмах искључити мотор и

отворити хаубу како би се
он што пре охладио. Увек је
добро да у гепеку имате до-
датне количине расхладне
течности, коју треба доси-
пати по потреби. Напоми-
њемо да то никако не треба
чинити док је мотор врућ,
јер ће се због евентуалног
досипања флуида створити
гасови који доводе до пуца-
ња црева или других оште-
ћења.

Савет је да и у летњим ме-
сецима користите посебну
расхладну течност уместо
воде, јер она боље спроводи
топлоту и испарава на знат-
но вишим температурама.
Последице услед кувања
мотора, зависно од врсте во-
зила, могу вас коштати од
50 до чак неколико хиљада
евра. У најгорем случају мо-
же доћи до кривљења главе
мотора или оштећења дих-
тунга главе, а код појединих
возила могу изгорети пла-
стични делови система уси-
са. Зато, ако приметите да
температура мотора расте,
чак и мало у односу на рад-
ну, одмах посетите сервис и
спречите веће кварове.

КАД МОТОР ПРОКУВА…

Покровитељ стране
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Страну припремио

Немања 
Урошевић

сно од марке и типа возила, а
када је она неисправна, он пад-
не на четири бара и ниже. Во-
зач у моментима када је то по-
требно, стиска јаче папучицу
гаса, а самим тим је мотору по-
требна већа количина бензина.
Неисправна пумпа за гориво
не може да испоручи ту коли-
чину и аутомобил се „гуши” и
трза. Напомињемо да замену
неисправног дела треба да ура-
ди стручно лице, јер се ипак
ради о електричном уређају
који се налази у резервоару с
бензинским испарењима.

Непрофесионално замење-
ни део може изазвати варни-
цу, која је довољна да запали
гасове унутар резервоара,
што, наравно, представља ве-
лику опасност по људске жи-
воте, као и неправилно при-
чвршћена црева за гориво.

Такође, неисправна пумпа
се у вожњи манифестује кроз
трзање аутомобила. Притисак
који обезбеђује исправна пум-
па износи око шест бари зави-
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Прослава сеоске славе Духо-
ви у Новом Селу почела је у
петак, 29. маја, у галерији До-
ма културе отварањем изло-
жбе слика Милорада Божино-
вића у оквиру циклуса „Ново-
сељански уметници”. Истог
дана за љубитеље малог фуд-
бала организован је троднев-
ни турнир на бетонском тере-
ну иза Дома културе. У вечер-
њим сатима многи Новосеља-
ни и њихови гости уживали су
у фолклорном спектаклу
КУД-а „Giocelul” из места Ђи-
рок у Румунији у организаци-
ји КУД-а „Др Раду Флора” из
Новог Села.

Субота је била спортски
дан, па су се тако у спортској
хали надметали чланови
школа одбојке клубова „013”
из Панчева и домаћег БНС-а,
а у холу основне школе је
одржан 19. Међународни
парски турнир у бриџу „Духо-
ви 2015” у организацији ло-
калног клуба. У турниру је
учествовало око 120 играча
из Темишвара, Клужа, Буку-
решта, САД-а и разних дело-
ва Србије. Пехар за прво ме-
сто понели су Дејан Пријовић
и Дејан Цураковић из Врњач-
ке Бање, испред парова из Бе-
ограда и Новог Сада.

У недељу, на Духове, Ново-
сељани су најпре ишли на све-
чане литургије у српску и ру-
мунску православну цркву, а
потом је на фудбалском тере-
ну одржан турнир у балотању,
у ком је учествовало 14 екипа
с разних страна. Најмлађи су
показивали своје умеће у ба-
лету, модерном плесу, фол-
клору и каратеу на платоу ис-
пред споменика, а удружење
жена и Дом културе су прире-
дили продајну изложбу.

На духовски понедељак, 1.
јуна, на вашаришту у Новом
Селу, одржана је 13. Новосе-

љанска фијакеријада. У свеча-
ном дефилеу, фијакере и коње
приказали су домаћини из Ко-
њичког клуба „Будућност”, уз
музичку пратњу дувачких
друштава „Tineretu” и „Cultu-
ra”. Многобројној публици и
специјалним гостима из Пан-
чева, покрајинске скупштине
и села обратио се нови пред-
седник коњичког клуба Мари-
нел Лазар, а 13. Новосељанску
фијакеријаду свечано је отво-
рила Маја Свирчевић Прекић,
чланица Градског већа заду-
жена за пољопривреду, село и
рурални развој.

Уследили су дефилеи око
деведесет такмичара с разних
страна, а с посебним нестр-
пљењем ишчекивала се кате-
горија вишепрега. Најбољи на-
ступ са четири и три упрегнута
коња имала је ергела „Булић”
из Сурчина; за власника најбо-
љег двопрега проглашен је Ср-
ђан Алекса из „Старог Тами-
ша”; а у категорији једнопрега
најбољи су били Милош Кова-
чевић са упрегнутим пастувом
и Дејан Станишић из Панчева
са упрегнутом кобилом. 

Публика је у завршници
уживала у дефилеима више-
прега. Борис Мајковски из ер-
геле „Величковић” из Јабуке
одважио се да упрегне шест ко-
ња, а петопрег је стигао из ер-
геле „Мандић” из Пландишта.

За то време у просторијама
Шах клуба „Бора Ивков” одр-
жан је брзопотезни турнир у
шаху на ком је, поред домаћи-
на, учествовало 13 такмичара
из Панчева, Владимировца и
Новог Села.

Како се ближила ноћ, Ново-
сељани су се спремали за по-
следњу славску журку на пла-
тоу испред Дома културе где
је наступио бенд „Coolares”.

М. Ј.

ИДУЋЕГ ВИКЕНДА У НАШЕМ ГРАДУ

ВРАЋА СЕ ДУХ ЂОРЂА ВАЈФЕРТА

СЕОСКА СЛАВА У НОВОМ СЕЛУ

Богата и разноврсна четвородневна забава

Нова манифестација
представиће све 
туристичке 
потенцијале Панчева

Централни програм
заказан за 
12. и 13. јун

Градска манифестација „Да-
ни Вајферта”, чији је циљ да
промовише лик и дело једног
од најчувенијих и најугледни-
јих Панчеваца – Ђорђа Вај-
ферта, биће први пут одржана
у нашем граду 12. и 13. јуна
под слоганом „Место одакле
је све почело”. Организоваће
је панчевачка Туристичка ор-
ганизација, уз покровитељ-
ство Града и подршку „Вај-
ферт пива”, односно компа-
није „Heineken Србија”.

Пратеће активности мани-
фестације увелико се реали-
зују и подељене су у неколико
сегмената који на најбољи на-
чин осликавају потенцијале
нашег града: туристички, кул-
турно-уметнички и сегмент
посвећен привредницима.

Време је да нас памте
по добром
Према речима Бранислава
Ровчанина, директора ТОП-а,
намера организатора је да се
Панчевке и Панчевци кроз
ову манифестацију одуже
Ђорђу Вајферту и да његов
лик и дело отргну од заборава
и представе га нараштајима
који долазе.

– Предвидели смо да мани-
фестација буде традиционал-
на и да траје најкраће до 2022.
године, када ће Панчево про-
славити изузетно важан јуби-
леј – 300 година од покретања
индустрије и пиварства на
овим просторима. О нашем
граду се током последњих де-
ценија пречесто говорило у
негативном контексту. Сма-
трамо да је сада дошло време
да то променимо и да Панчево
искористи свој туристички
потенцијал и да све бисере ко-
је несумњиво поседује прика-
же широј јавности у пуном
сјају – навео је Ровчанин.

Своје задовољство чињени-
цом да се нова градска мани-

Никола Влајић, етнолог у
Заводу за заштиту спомени-
ка културе Панчево, одржао
је предавање уз мултимеди-
јалну презентацију под на-
зивом „Ђорђе Вајферт и
Панчево” у уторак, 2. јуна, у
дворани „Аполо”.

– Последњих година влада
прилично велико интересо-
вање за Вајферта, изгледа да
се покушава да се његово име
и тај бренд врате у наш град, а

ја се надам да ће до тога и до-
ћи. Може се рећи да је он од
постања Панчева па до данас
био најзначајнија личност
овог града – рекао је Влајић.

Многобројни посетиоци
су имали прилику да упот-
пуне  своје знање о Вајфер-
ту, као и да чују неке досад
готово непознате чињенице.
Предавање је обухватило
цео његов живот у разним
сегментима, а највише оне
делове који су уско повеза-
ни с Панчевом. Никола
Влајић је истакао да се нај-
више зна о деловању Вај-
ферта у Београду и уопште у
Србији, али недовољно за
дела у његовом родном гра-
ду. Нагласио је да га је то и
највише инспирисало да

припреми предавање, јер је
Ђорђе овде оставио веома
дубок траг.

Након презентације је
приказан документарно-
играни филм који је реализо-
вала продукција „Визура”, у
копродукцији с Фондацијом
„Ђорђе Вајферт” и Радио-те-
левизијом Србије, а на осно-
ву средстава добијених од
Министарства културе Репу-
блике Србије и Филмског

центра Србије на конкурсу за
производњу документарних
филмова за 2010. годину.

– Трудимо се да фасци-
нантан лик и његово дело
претворимо у енергију, јер је
по нашем старом обичају све
заборављено. Он је био изу-
зетно велики човек, а људи
само површно знају о њему и
кад одгледају филм, који је
заправо синтеза његовог жи-
вота и дела, шокирају се када
виде шта је све тај човек ура-
дио за Србију – изјавио је
Светислав Бата Прелић, сце-
нариста и редитељ филма.

Овај догађај је реализо-
ван у оквиру манифестације
„Дани Вајферта”, која ће би-
ти одржана 12. и 13. јуна.

С. П.

ЗАНИМЉИВО ПРЕДАВАЊЕ 

И ПРОЈЕКЦИЈА ФИЛМА

Вајферт и Панчево

У понедељак, 8. јуна, у 19
сати, у клубу „Двориште”
ће се одржати књижевно-
хуманитарно вече под на-
зивом „О псима и људима”.
Организатор је Друштво за
заштиту животиња и при-
роде „Еквилибријум” из
Панчева.

У разговору ће учество-
вати професор Ратко Божо-
вић, Маријана Рајић, про-

фесор Надежда Љубојев и
специјални гост  изненађе-
ња. Организатори позивају
све наше суграђане да дођу
и поделе с другима најдра-
же доживљаје са својим
кућним љубимцима. Орга-
низатори апелују на оне ко-
ји одлуче да буду део овог
догађаја да понесу мало
хране за напуштене живо-
тиње. М. Г.

У ПОНЕДЕЉАК, У КЛУБУ „ДВОРИШТЕ” 

Вече за све власнике
кућних љубимаца

Градска смотра музичког и
фолклорног стваралаштва
одраслих одржана је у поне-
дељак, 1. јуна, у дворани
Културног центра.

У првом, такмичарском
делу програма представили
су се: Миладин Карличић,
гуслар из Панчева, МКУД
„Тамаши Арон” из Панчева,
Изворна фолклорна група
Удружења банатских Бугара
из Иванова, КУД „Неолит”
из Старчева, Ансамбл маке-
донског националног савета
у РС „Тоше Проески” из Ка-
чарева,  МКУД „Петефи

Шандор” из Панчева и КУД
„Станко Пауновић” НИ-
С–РНП. Неки од њих су се
представили и у ревијалном
делу програма.

Учеснике су оцењивали
Драган Мићић, фолклорни
педагог, и Петар Павлов,
музички педагог, а најуспе-
шнији учесници предста-
вљаће наш град на Регио-
налној смотри јужног Бана-
та, 28. јуна, у Панчеву.

Смотру је организовала
Културно-просветна зајед-
ница Панчева, уз подршку
Града Панчева. Д. М.

МУЗИЧКО И ФОЛКЛОРНО СТВАРАЛАШТВО

Смотра за одрасле

Конференција за новинаре у Туристичкој организацији Србије

фестација ослања на традици-
ју и споменике културе и ин-
дустријског наслеђа, који су
прави туристички потенцијал
Панчева, изразила је, у име
покровитеља, и Анђела Вила,
самосталнa стручнa сарадни-
ца за туризам Секретаријата
за привреду и економски раз-
вој Града Панчева.

– Посебно сам поносна на то
што ће управо наше суграђан-
ке и суграђани бити ти који ће
лик и дело Ђорђа Вајферта
вратити на заслужено место у
Србији и што све оно што је он
учинио за овај град и читаву
земљу неће пасти у заборав –
додала је Анђела Вила.

„Heineken” ће улагати 
Биљана Бобић Субин, мена-
џер за корпоративне односе
компаније „Heineken Србија”,
рекла је да ова компанија као
произвођач „Вајферт пива” с
посебним задовољством подр-
жава ову манифестацију.

– Као компанији која послу-
је на светском нивоу стало нам
је до тога да улажемо у локал-
ну заједницу у земљама и ме-
стима у којима послујемо. Ве-
ома смо заинтересовани и за
обнову и реконструкцију старе

Вајфертове пиваре и у непре-
кидној смо вези с градским
властима, Туристичком орга-
низацијом Панчева и свим ре-
левантним институцијама с
којима разговарамо на ту те-
му. Ђорђе Вајферт је веома
млад у најстаријој пивари на
свету у Баварској научио како
да направи врхунско пиво од
свега четири састојка – воде,
јечменог слада, хмеља и ква-
сца. Управо тај начин произ-
водње користимо и данас и
сматрамо да „Вајферт пиво”
стога промовише вредности
којима се и сам његов творац
руководио у животу, а то су –
страст и посвећеност врхун-
ском квалитету – истакла је
Биљана Бобић Субин.

Како ћемо провести 
следећи викенд
Централни програм „Дана
Вајферта” почиње у петак, 12.
јуна, едукативним радионица-
ма за децу у Народној башти.
Истог преподнева, у Регио-
налној привредној комори
Панчево биће одржан при-
вредни скуп на тему „Стање и
перспектива развоја мини-пи-
варства у Србији”, а од 14 са-

ти, у Улици Николе Тесле, по-
чиње сајам пива и старих за-
ната.

Исте вечери, од 18 сати,
концерт ће одржати КУД
„Станко Пауновић” НИ-
С–РНП с гостима. Након све-
чаног отварања манифестаци-
је, које је заказано за 21 сат,
на Тргу Ђорђа Вајферта, пу-
блика ће уживати на концерту
„Old Hat Orchestra” и ди-џеј
вече под називом „Vintage Gi-
stro Pop”.

Другог дана програма, по-
ред сајма пива и старих зана-
та, који, као и у суботу, почи-
ње у 14 сати, на Гимназијском
тргу ће у 16 сати бити отворе-
на изложба олдтајмер возила.
Након тога ће на Тргу Ђорђа
Вајферта наступити певачки и
играчки ансамбли Дома кул-
туре Банатско Ново Село,
СКПД „Ђетван” Панчево, и
„Трио Тирменштајн”, у сарад-
њи са КУД-ом „Станко Пауно-
вић” НИС–РНП. Крај вечери
обележиће концерт „Belgrade
Dixieland Orchestra” од 21 сат,
а потом и „Retro Swing Party”
уз младог ди-џеја Master
Flow-а.

Д. Кожан



АУТО-КОД кључеви,
поправка даљинаца, „Кључ
сервис”, Светог Саве 14.
065/282-88-28. (197086)

НА ПРОДАЈУ форд фокус
караван, 2004. годиште,
цена 2.400 евра. Тел. 366-
825. (197094)

ПРОДАЈЕМ дачију логан
1.4, први власник, 2005.
годиште, гаражиран,
сервисна. Тел. 064/255-
62-32. (197612)

ГОЛФ 3, 1996. годиште,
увезен 2004, из Немачке,
бензин, власник,
беспрекоран, здрав.
063/843-59-06. (197621)

ПРОДАЈЕМ АПН 4,
прерађен на петнаестицу
екстра и сат двотегаш.
062/895-95-09. (197632)

ЈУГО корал 1.1, 2004,
атестиран плин, власник,
одличан. 064/142-55-93.
(197625)

ГОЛФ 3 ТД, регистрован,
лоша турбина, 800 евра,
хитно. 065/557-81-42.
(197654)

ПРОДАЈЕМ рено твинго
2001. годиште, одличан.
064/143-01-78. (197655)

ФИЈАТ пунто, стило,
мултипла, сеићенто,
палио, браво, брава,
крома, у деловима.
Најповољније. Сви
мотори и модели.
063/289-350. (197659)

ПРОДАЈЕМ хонду цивик,
2007, фул опрема,
увезена из Швајцарске,

регистрован, власник,
цена 7.800 евра. 065/592-
78-75. (197671)

ПРОДАЈЕМ мерцедес 190
Е, власник, тек
регистрован, договор.
061/651-52-37. (197671)

ПРОДАЈЕМ мерцедес 190
Е, 1989, супер стање.
066/385-289. (р)

ПРОДАЈЕМ пежо 205,
1.100, власник, фабричко
стање. 065/459-90-14.
(197854)

МЕРЦЕДЕС СЛК

компресор, двосед

кабрио, повољно.

063/203-955. (197852)

ПРОДАЈЕМ ауто дачија

сандеро, 2010. годиште,

бензин, гас, клима, први

власник, 60.000 км. Тел.

066/363-454. (197857)

СИТРОЕН саксо, 1.1
бензин, власник, 2001.
годиште, регистрован до
октобра. 064/958-26-98.
(197858)

ПАСАТ Б 3 караван, плин,
кука, регистрован.
064/149-24-70, на
продају. (197848)

ПРОДАЈЕМ ФАП 1620,
кипер, 1990. годиште,
цена 3.850 евра, може
замена. Тел. 063/887-08-
14. (197807)

ПРОДАЈЕМ ситроен Ц 3,
1.4 ХДИ, дизел, 2006.
годиште, у одличном
стању. 063/858-64-11.
(197821)

П Р О Д А Ј Е М / М Е Њ А М

хитно ауди А 4, 1.9 ТДИ,

2003. годиште, караван,

одлично стање, може и

комби, хитно. 064/290-45-

09, 061/348-20-00. (197741)

ОПЕЛ омега 2.0, 1988.
годиште, атест плин до
2019. 060/361-82-39.
(197749)

ФОРД фокус 1.6, 2003.
годиште, секвент плин,
петора врата, алу фелне,
све од опреме, 2.800 евра.
065/848-58-66. (197695)

ГОЛФ 4, 2001. ТДИ,
петора врата, 81 кв, алу
фелне, перфектан, 3.450
евра. 065/848-58-66.
(197695)

ПРОДАЈЕМ форд фијеста
1.2, добро очуван,
гаражиран, власница.
063/137-47-89. (197721)

КАДЕТ караван, 1990,
бензин, ТНГ,
нерегистрован, солидан,
повољно. 062/866-18-50.
(197886)

ПУНТО с, 1.2, осам
вентила, 2001. годиште,
138.000, бензинац, троја
врата, аларм. 061/601-25-
95. (197885)

АУТО-КЛИМЕ за све
типове возила
сервисирамо и пунимо
гасом најновијом
дигиталном машином,
пуњење са заменом уља и
УВ бојом, 2.500 динара.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (197942)

ПРОДАЈЕМ ровер 25 ТД,
2002, у одличном стању,
повољно. 064/484-13-76.
(197963)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
скутер, нерегистровану
пеглицу. 061/131-74-90.
(197985)

ЈУГО 45, 1988. годиште,
плин атест, регистрован,
повољно, хитно. 065/633-
30-85. (197995)

ОПЕЛ зафира 1.6,
атестиран метан, 2002,
седам седишта. 064/071-
15-42. (197999)

ОПЕЛ кадет 1.4 и, плин,
1991. годиште, 550 евра.
064/071-15-42. (197999)

ПАСАТ Б 3, 1991.
годиште, лимузина, 650
евра. 061/664-39-26.
(198018)

ФИЈАТ пунто 1.2, клима,
велики фар, 2004.
062/829-53-17. (197999)

ФОРД фокус 1.8 ТДЦИ,
2002. годиште, клима,
алу фелне, 5 В, власник,
четири године, нове гуме.
060/099-96-88. (197972)

БМВ Е 36, 318, плин
атест, нове мишлен гуме,
црн, као нов, без икаквих
улагања. 064/516-63-01.
(197972)

РЕНО лагуна 1.8, 16 В,
2002. годиште, лимузина,
фул опрема, регистрован,
1.850 евра. 064/267-72-
29. (198032)

МОТОРИ 1.3, два комада
за голф и 1.6, за голф три.
064/130-36-02. (198039)

ПИЈАЂО 125 кубика,
регистрован, водено хлађење,
јамахин агрегат, 490 евра.
063/890-97-90. (198035)

ПУНТО 1.2, 8 В, 2002,
петора врата, сив, прешао
121.000, као нов, на име.
064/130-36-02. (198039)

ПРОДАЈЕМ голф 2, у
екстра стању, без иједног
улагања. 064/154-25-82.
(198043)
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ОТКУП старих и
неисправних аутомобила,
до 300 евра. 069/045-84-
40. (СМС)

КУПУЈЕМ све врсте
половних, хаварисних и
страних аутомобила и
продајем резервне
делове. Тел. 063/110-68-
87. (197828)

ОТКУПЉУЈЕМО све
врсте возила, најбоље
плаћамо од 100 до 2000
евра. 068/423-95-60.
(197763)

ОТКУП свих врста
возила, небитно стање,
долазим по позиву,
исплата одмах, 100 евра
до 3.000 евра. 063/166-
46-23. (197763)

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

СТАЛНИ најповољнији
откуп свих врста возила и
к а т а л и з а т о р а ,
неисправних, исправних,
хаварисаних и других
возила, продаја
половних, резервних
делова. 069/203-00-44,
064/552-31-19 . (195831)

НАЈПОВОЉНИЈИ стални
откуп свих врста возила
од 80 до 400 евра, продаја
половних резервних
делова. 066/409-991,
063/782-82-69. (195831)

КУПУЈЕМ исправна и
неисправна возила,
долазим на кућну адресу,
исплата одмах. 062/198-
47-74. (197922)

КУПУЈЕМ кола у било
ком стању, исправна и
неисправна, плаћам од 80
до 800 евра. Долазим на
позив. 062/193-36-05.
(197965)

Ч Е Т В О Р О Р Е Д Н И
шпартач с кутијама за
ђубре. 064/303-28-94,
Качарево. (197739)

ГАРАЖУ издајем, Тесла,
дупла 24 м2, у згради,
струја, грејање, гратис,
може магацин. 061/225-
16-43. (197801)

МОНТАЖНА гаража са
гаражним местом на
Котежу 1, продајем.
063/304-608. (197899)

ПРОДАЈЕМ три гараже
повшрине 130 м2, на 3,5
ари, Јабучки пут.
061/131-74-90. (197985)

ПЕНТИЈУМ 4, 2 ЦД рома,
Филипс монитор,
компјутерски сто, све
исправно, 80 евра.
061/162-34-63. (197685)

ТВ половни, из увоза, 37,
55, 72, 82. 348-975,
066/348-975. (197769)

ТВ панасоник, Е 72, санио
Е 54, одлично стање.
064/163-57-59. (197843)

ВЕШ-машина, ел. шпорет
и половни делови од веш-
машина. Тел. 252-05-10,
063/703-76-07. (197968)

ХЛАДЊАЧА за воће,
поврће... 580 м3 Панчево.
065/800-90-04. (СМС)

БАГРЕМОВА и церова
дрва на продају, повољно.
060/603-32-32. (196022)

КАЗАН за ракију,
ложишта, табарке, дна,
мешачи, луле. 331-586,
063/805-74-60. (197308)

ПРОДАЈЕМ уметничке
слике. 063/694-858.
(197381)

ПРОДАЈЕМ циркулар за
сечење дрва, може
замена. 065/479-37-87.
(197598)

ПРОДАЈЕМ гробно место
на Старом православном
гробљу. 377-321, 063/234-
857. (197604)

ПРОДАЈЕМ виолину
чешку 4/4, хармонику
мелодија, 90 басова, мали
шпорет смедеревац. 377-
321, 063/234-857. (197604)

ПРОДАЈЕМ младе
саднице лимуна с родом,
металну нову вагу.
064/137-54-82. (197618)

ПОВОЉНО продајем
инвентар за продавницу,
пулт, расхладну витрину.
Тел. 011/347-582,
064/010-50-69. (197619)

ПОЛОВНА пица пећ,
половна улазна врата,
половна столарија, панел
паркет. Тел. 062/852-48-
50. (197619)

РАСАД парадајза,
краставца, паприке,
повољно продајем.
Брестовац. 626-285,
062/165-70-20, 064/143-
50-23. (197638)

НА ПРОДАЈУ руска
клавирна хармоника
марке орион. Тел.
013/334-947. (197629)

БАШТЕНСКЕ гарнитуре
од пуног дрвета од 12.000
до 20.000 изложбени
простор на Зеленој
пијаци, главна капија
преко пута месаре
„Бурјан”, само суботом.
013/344-771, 062/771-
513, Марко. (197651)

ПРОДАЈЕМ резервоаре за
нафту 2 х 1.600 л.
062/816-33-78, 063/358-
927. (197653)

ПРОДАЈЕМ гуске са
гушчићима, патке са
пачићима, домаће
кокошке. 063/894-84-23.
(197663)

ПРОДАЈЕМ 300 комада
беле фасадне цигле, 31 м2

подних керамичких
плочица. 064/221-36-12.
(197666)

ПРОДАЈЕМ полован
намештај из увоза, све
осим кухиња. 065/592-78-
75. (197671)

ТОПЛОТНЕ пумпе
(70–300 м2),
најекономичније грејање,
могућност расхлађивања,
гаранција, одржавање.
062/118-26-81. (197685)

МЕТАЛНИ чамац
меркури 6 кс, агрегат
мицубиши, апарат за
кокице, колица. 063/203-
955. (197852)

ПРОДАЈЕМ каљеву пећ,
70 евра, 1.80 м. 063/847-
41-62. (197854)

ЦРЕП бибер, без кљуна,
на продају. 064/149-24-
70. (197848)

НОВ лежај сузана,
некоришћен, фискални
рачун. Музичка ТВ
комода. 064/163-57-59.
(197843)

ПРОДАЈЕМ прасиће,
јагањце, и једну младу
овцу. Услуга клања,
печења и доставе.
060/322-47-42. (197810)

ПРОДАЈЕМ гарнитуру
тросед, двосед, фотељу,
повољно, очувано,
електро-апарат за
варење. 061/203-15-07.
(197780)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске
елементе, нова кухиња,
10.000. 371-568, 063/773-
45-97. (197781)

ФАСАДНА силикатна
цигла, 35 динара/комад
оквир. 631-032. (197782)

ПРОДАЈЕМ сто за
браваре, компресор 8
бари. 063/160-47-04.
(197794)

ПРОДАЈЕМ прасиће за
клање и приплод и
супрасну крмачу. 618-
330. (197771)

КОКЕ носиље седам
месеци старе, 300 динара
комад, доносим. 060/054-
67-70. (197731)

БАШТЕНСКЕ столице,
нове и угаона црна кожна
гарнитура. 063/858-47-
55. (197732)

ПЕЛЕТ, горионик, више
врста, могућност
уградње, гаранција.
061/271-85-40. (197748)

ПРОДАЈЕМ машину за
шивење багат вишња,
кабинет, ваљак за
пеглање, француски
лежај, регал, витрину,
комоду. 064/616-47-67.
(197700)

ПРОДАЈЕМ судоперу,
мали бојлер, смедеревац
и нов филипс ТВ.
063/779-72-93. (197704)

ПРОДАЈЕМ три кревета,
телевизор 72 екран и
остали намештај.
060/550-04-32. (197706)

ПЕЛЕТ 100 %, буква,
изузетно калоричан,
преостао. 065/251-03-57.
(197913)

ПРОДАЈЕ се фризерска
опрема. Тел. 316-505,
064/134-62-62. (197875)

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач и две
хармонике гуерини,
паоло сопрани. 064/393-
08-90. (197873)

ПРОДАЈЕМ угаону
гарнитуру, брачни кревет
и душек за декубитис.
063/875-88-83. (197916)

ПРОДАЈЕМ бродић 9 х
2,80 мотор меркур, 40 кс,
може замена. 060/312-
90-00. (197932)

ФРИЖИДЕР 140–150 л,
замрзивач 260 л, веш-
машина, нов шпорет
алфа плам 9, разни
лежајеви, регал, комоде,
ормани, трпезаријски  сто
са столицама. Тел. 342-
689, 063/861-82-66.
(197935)

ПОКЛАЊАМ стајско
ђубре, уз сопствени
превоз, Војловица.
061/322-04-94. (197964)

ПРОДАЈЕМ сипорекс
греде за плочу, гаражна
клизна врата 6 м, 10
букових степеника.
064/213-97-37. (197974)

ПРОДАЈЕМ букву,
багрем, цер, багремове
сеченице, „Топлина”.
063/364-310. (197979)

ПРОДАЈЕМ слушни
апарат за велико
оштећење слуха, 100
децебела, дигитални.
062/744-181. (197994)

ПРОДАЈЕМ пластични
чамац тител специјал 80
и мотор џонсон 6 кс.
060/525-00-37. (1908019)
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БЕТОНСКИ блокови од
30 до 65 динара, за брзу и
квалитетну градњу, ЗТР
„Луна Плус” Црепаја.
069/275-73-94. (198602)

ПРАСИЋИ на продају.
Тел. 064/159-60-63,
013/258-08-97. (198065)

ПРОДАЈЕМ ортопедски
душек, повољно. 064/002-
15-40. (198057)

ПРОДАЈЕМ балконска
врата, 200 х 140 са
ролетном. 062/309-661.
(198063)

ГАСНИ котао за
централно грејање
берета, нови, повољна
понуда. 063/890-97-90.
(198035)

МЕТАЛ пласт столице,
фотеље, за башту, терасу,
црно-беле-сиве. 063/890-
97-90. (198035)

ТРОСЕД, креветац, два
душека за брачни кревет.
Све 3.000 динара.
069/251-16-19. (198042)

ПРОДАЈЕМ балирано
сено, Борачка 1,
Војловица. 342-819.
(198045)

Ф Р И Ж И Д Е Р И ,
замрзивачи, веш-
машине, шпорети, ауто-
гуме из Немачке,
гаранција. 062/824-23-21.
(198047)

ПРОДАЈЕМ циглу велики
формат. 061/284-11-86.
(198056)

К У П О П Р О Д А Ј А
ремонтованих ТА пећи,
достава, монтирање,
гаранција, 110 евра.
062/974-14-04. (198022)

КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
бакар, месинг, старе
славине, акумулаторе,
в е ш - м а ш и н е ,
фрижидере, замрзиваче,
старе каблове и остали
метални отпад. 060/521-
93-40. (197658)

КУПУЈЕМ неисправне
веш-машине, бојлере,
шпорете, замрзиваче,
пећи, радијаторе, гвожђе.
061/630-83-79, 064/158-
44-02. (197914)

КУПУЈЕМ судопeру,
мали кухињски сто, мини
шпоет, две рингле, рерна.
064/348-07-60. (197759)

КУПУЈЕМ значке,
ордење, медаље, новац,
сатове, пенкала. 013/313-
458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (197438)

КУПУЈЕМ бакар, месинг,
алуминијум, гвожђе,
долазим. 064/484-13-76.
(197962)

КУПУЈЕМ гвожђе,
акумулаторе, белу технику,
долазим на адресу.
061/206-26-24. (197962)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, замрзивач,
најбоље цене. 061/322-
04-94. (197962)

КУПУЈЕМ старо, ново
перје, замена за лио
јастуке. 061/137-98-10.
(198022)

КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, разгледнице,
књиге, пенкала, ситне
антиквитете. 013/233-35-
01, 064/265-82-
98.(197996)

ГОРЊИ град, 30 м2,
новоградња, две собе,
клима, 16.000. 065/866-
24-41. (СМС)

ПРОДАЈЕ се пословно-
стамбени објекат, 484 м2,
плац 85 ари,
Баваништански пут 343.
Тел. 063/106-38-72.
(СМС)

КУЋА Змај Јовина,
пешачка зона, 180 м2,
комплетно сређена,
100.000 евра. 060/034-31-
11. (СМС)

КУЋА са десет ари плаца
на продају, Горњи град.
064/133-32-02. (195914)

П Р О Д А Ј Е М
и с п а р ц е л и с а н о ,
грађевинско земљиште у
близини „Утве”, Јабучки
пут бб. 060/504-54-44.
(195929)

КУЋА на продају, Ђуре

Ђаковића 6, Јабука.

064/462-70-84. (196062)

КУЋА за уживање у
центру Девојачког бунара,
власник. 064/288-12-05,
063/161-95-55. (196165)

КУЋА, центар, 100 м2, 3
ара, 1/1, сређена, 55.000
евра. 061/678-10-10.
(196495)

ПЛАЦ, Миса, иза
Тмушића, 4 ара, 1/1
укњижено, 9.500 евра.
061/678-10-10. (196495)

КУЋА 70 м2, стара Миса,
Србијанска 55, Панчево,
5,42 ара плац. 064/651-
16-22. (196528)

НОВА кућа у центру
Панчева, 130 м2,
повољно. 060/028-14-80. 

НОВА кућа, Старчево, 80
м2, 16,5 ари, близу
центра. 060/028-14-80.
(196634)

ЊИВА у Скробари, на
путу, 33 ара, преко пута
циглане, 4.500 евра.
065/852-71-99. (196810)

ПРОДАЈЕМ кућу, Дубока
бара 92, 14,5 ари плаца,
хитно, повољно. 061/301-
39-32. (196515)

ПРОДАЈЕМ кућу у
Старчеву, близу центра.
063/706-50-05. (196882)

ПРОДАЈЕМ 8 ари,
градска вода, на плацу
иза „Минела”. 064/997-
79-83. (196914)

КУЋА, нова Миса, „Петар
пан”, 240 м2, 2,3 ара
плаца, продајем.
Власник. 063/826-97-09.
(197078)

ВИКЕНДИЦА, Девојачки
бунар, струја, вода,
заграђен, 7 ари, 80 м2,
повољно. 063/841-16-27,
063/837-37-71. (197100)

НА ПРОДАЈУ кућа са
гаражом у Панчеву.
Марка Краљевића бр. 5.
Договор. 060/010-22-13.
(197132)

КУЋА, Доситејева 8-а, 2
ара, укњижено. 061/333-
31-39, 062/860-80-94,
063/277-025. (197308)

ПРОДАЈЕМ кућу 100 м2, у
Новом Селу, плац 16 ари.
Тел. 063/800-23-06.
(196508)

ПРОДАЈЕМ кућу на
старој Миси, два засебна
стана. Тел. 063/472-433,
063/440-447. (197520)

КУЋА, Книћанинова 33,
120 м2, 45.000. „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15, рег. бр. 238. 

ЦРЕПАЈА, 118 м2, 16 ари,
45.000, може замена за
стан. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15, рег. бр.
238. 

ТЕСЛА, кућа 4,29 ари, 85
+ 85 м2. „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15, рег. бр. 238. 

КОВАЧИЦА, кућа, 150 м2,
6 ари, 60.000. „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15, рег. бр. 238. 

ТЕСЛА, кућа, 170 м2, 1,5
ари, сређена, 105.000.
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15, рег. бр.
238. 

САМОШ, кућа 80 м2, 16
ари, 9.000. „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15, рег. бр. 238. 

ПРОДАЈЕМ ланац земље
поред асфалта, северна
инд. зона. 069/113-96-04.
(197663)

ПАНЧЕВО, центар, кућа
на 3 ара,
п р о д а ј е м / м е њ а м .
063/768-96-43. (197667)

ПРОДАЈЕМ кућу са два
стана, може замена за
мањи стан. 064/066-78-
43. (197670)

ХИТНО продајем кућу у
Панчеву, 80 м2. 064/902-
28-80, повољно, могућ
договор. (197680)

ПРОДАЈЕМ добро
очувану кућу, с великом
окућницом и доста
помоћних објеката у
Црепаји, на главном путу,
Маршала Тита бр. 46,
широк фронт, повољно.
013/671-211. (197611)

КАРАУЛА, нова кућа, 86
м2, грађевинска дозвола,
плац 17 х 24 м2, власник.
065/258-87-77. (197639)

ХИТНО продајем/мењам
кућу 60 м2, 3,5 ара плаци.
062/886-91-50, 063/774-
99-81. (197644)

НА ПРОДАЈУ кућа у
ширем делу центра, без
посредника, може замена
за једнособан стан, без
грејања, уз доплату за
кућу. Тел. 064/901-90-41,
064/938-38-93. (197845)

КОТЕЖ 2, легализована
кућа, 14 ари грађевинског
плаца. Тел. 064/130-38-
35, 064/549-08-78.
(197836)

КУЋА на продају,
Синђелићева 111, вреди
погледати. Цена договор.
354-931, 062/166-57-34.
(197837)

КУЋА, замена за мање,
Новосељаснки пут 64,
65.000 евра. 065/325-00-
33. (197808)

БАНАТСКИ Карловац,
продајем кућу 200 м2

стамбене површине, 6,5
ари плац, 55.000 евра.
Тел. 013/651-664,
мобилни 062/850-48-12.
(197809)

КУЋУ у Скадарској
продајем, мењам за стан
на Стрелишту. 063/700-
91-98. (197828)

ПРОДАЈЕМ кућу у
Баваништу, површине
120 м2 и 17 ари плаца са
водом и телефоном,
новија. 064/876-52-38.
(197825)

ПРОДАЈЕМ плац 11 ари,
Девојачки бунар, није
ограђен. 063/858-47-55.
(197732)

ПРОДАЈЕМ кућу у
Војловици, 130 м2, 14 ари
плаца. Тел. 063/778-48-
35. (197742)

КУЋА 240 м2, миран,
центар Панчева. Тел.
064/158-03-10. (197752)

КУЋА, Панчево,
Карађорђева, плац 2,7
ари, самостална,
реновирање, 50.000 евра,
власник. 064/142-30-95.
(197753)

КУЋА, Преспанска 15,
приземље, 60 м2 +
поткровље, на 5 ари,
власник. 063/307-674.
(197687)

У ОМОЉИЦИ продајем
земљу навек. 062/708-
070. (197690)

ПРОДАЈЕ се плац, викенд
насеље Ушће, код Долова.
060/022-60-45. (197696)

ПРОДАЈЕМ кућу,
Стрелиште, „Утвина”
колонија 61 м2 + 39 м2.
Тел. 061/161-95-30,
сређена. (1907697)

ПРОДАЈЕМ плац, стара
Миса, грађевински, може
замена за аутомобил.
060/011-96-66. (197711)
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ДЕО куће, Жарка
Зрењанина, засебно и
ограђено двориште, 86 м2,
2,6 ари, 1/1. 063/779-72-
93. (197705)

КУЋУ у Мужљи мењам за
кућу у Војловици, или
продајем. Тел. 065/480-
94-99. (197772)

ПЛАЦ, нова Миса, 3,5
ари, Војвођанска, има
локацијску дозволу.
063/837-91-30. (197783)

КУЋА, нова, 200 м2,
Новосељански пут,
33.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50, рег. бр.
188. (197784)

НОВА Миса, кућа 100 м2,
7 ари, 36.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50, рег. бр.
188. (197784)

НОВА Миса, 198 м2,
сређена, грејање на
пелет, 73.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50, рег. бр.
188. (197784)

КУЋА, Старчево, 90 м2, 10

ари. „UnaDalli”, 064/255-

87-50, рег. бр. 188.

(197784)

ЦЕНТАР, плац 10 ари,

погодно за инвеститоре.

„UnaDalli”, 064/255-87-

50, рег. бр. 188. (197784)

ПРОДАЈЕМ кућу у

Горњем граду. Тел.

069/737-479. (197786)

ДЕБЕЉАЧА, кућа на

продају у центру,

усељива, двориште и

башта. Тел. 335-878.

(197791)

ПРОДАЈЕМ кућу за

рушење, 2,3 ара, близу

Народне и „Авива”,

Првомајска, 20.000 евра.

061/293-16-73. (19770)

ХИТНО продајем кућу у

Војловици. 060/431-46-

65. (197795)

6 АРИ плаца, „Алмекс”,

Јабучки пут, на продају.

061/150-04-75. (197796)

ВОЈЛОВИЦА, кућа 80 м2,

на родају, на 15 ари

плаца, дођи па види, цена

договор. Тел. 064/866-21-

64. (197800)

ТЕСЛА, кућа две
стамбене јединице, 4 ара,
комплетно реновирана,
може замена. 064/218-
15-72. (197801)

ВОЈЛОВИЦА, кућа 180
м2, 3,6 ари, одлична,
договор. 065/367-71-71,
367-717. 

ЈАБУЧКИ пут, 200 м2, 26
ари, до пута, власник.
063/836-23-83. (197893)

МРАМОРАК, добра, 191
м2, 8,4 ара, 18.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901, рег. бр. 49.
(197894)

БАВАНИШТЕ, центар,
139 м2, 6,72 ара, плин,
20.000. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901, рег. бр.
49. (197894)

ДЕБЕЉАЧА, одлична, 130
м2, 3,7 ари, 25.000,
договор. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901, рег. бр.
49. (197894)

ЗАМЕНА, продаја,
Карађорђева, 130 м2, 5
ари, укњижени,
самостална. Власник.
060/420-856. (197895)

КУЋА на Маргити, 425 м2,
у изградњи, 8 ари плаца,
грађевинска дозвола, све
дажбине плаћене.
065/811-31-92. (197917)

КУЋА на Стрелишту, две
стамбене јединице. Тел.
060/500-90-12 и 063/259-
673. (197901)

ПРОДАЈЕМ кућу,
Максима Горког, 200 м2,
3,8 ари. 063/301-360.
(197909)

ПРОДАЈЕМ дворишну
кућу у Панчеву.
Информације на тел.
064/173-05-87, 013/235-
48-14. (1979249

ЛЕПА кућа, без улагања,
88 м2, 5 ари воћњак.
013/373-502, 064/902-10-
30. (197927)

ПАНЧЕВО, центар, кућа,
локали, стан, поткровље,
врт, гаража. 061/249-04-
26. (197929)

КОПАОНИК, викенд кућа
са 6 апартмана, може
замена за кућу. 060/312-
90-00. (197932)

НОВА Миса, кућа 6 х 10,
три етаже, укњижено.
063/879-51-40. (19793)

СТАРИ црепајски пут, 20
ари, викендица, воћњак,
башта, укњижено.
063/879-51-40. (197933)

ФРУШКА гора,
викендица 84 м2, плац 15
ари, под воћем, замена.
060/312-90-00. (197932)

КУЋА, две стамбене
јединице + поткровље,
грејање, канализација,
помоћни објекти, плац 25
ари, ограђено,
легализовано, асфалт.
Тел. 064/187-35-11,
060/686-67-22. (197940)

ПРОДАЈЕМ кућу у
центру града, повољно,
вреди погледати.
063/756-06-04. (197943)

СТРОГИ центар, 200 м2,
4,4 ара, фронт 20 м,
100.000 договор. 064/206-
55-74. (197945)

ДЕВОЈАЧКИ бунар,
викендица, 8 ари, 84 м2,
са стварима. 063/880-57-
99, 060/080-57-99.
(197953)

МОНТАЖНА кућа, Жарка
Зрењанина, 70 м2,
сређена, мањи плац,
30.000. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(197923)

ТЕСЛА, 80 м2, ЕГ, 3 ара
плаца, усељива, одлична,
50.000. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(197923)

ЦЕНТАР, улични део
куће, 63 м2, реновирано,
30.000, договор. 063/722-
31-93. (197975)

ПРОДАЈЕМ викендицу на
Белој стени, на шпицу.
062/744-181. (197994)

ПРОДАЈЕМ етажу 100 м2

+ 15 м2, тераса у
изванредном стању.
066/377-335. (197997)

ПРОДАЈЕМ башту на
Новосељанском путу.
060/516-67-60, 064/210-
46-43. (198009)

КУЋА у Дубокој бари бр.
92, на продају, хитно.
061/301-39-32. (198013)

П Р О Д А Ј Е М
домаћинство, 35 ари
плаца, 400 м2 под
објектима, 80.000 евра.
061/664-39-26. (198018)

П Р О Д А Ј Е М / М Е Њ А М
кућу 66 + 60 м2, код новог
бувљака, за двособан стан
на Содари и доплату.
061/664-39-26. (198018)

ПЛАЦ са кућом 33 ара,
Новосељански пут 131
ПА. 064/276-08-08.
(198012)

ПЛАЦ 5,5, 7 и 12,5 ари,
Новосељански пут, врло
повољно. 063/385-289. 

БАВАНИШТАНСКИ пут,
ПР+ПК, продаја, замена,
5,48, 40.000; Стари
Тамиш, спратна, 6,
42.000. 063/744-28-66,
„Милка М”. (197586)

ВОЈЛОВИЦА, 88, 5,36,
16.500; 88, 7,7, 29.000.
063/744-28-66, „Милка
М”. (197586)

ВИКЕНДИЦА, Шумарак,
60, 16,28, 10.000;
Новосељански, 30, 13,50,
10.000. 063/744-28-66,
„Милка М”. (197586)

ОМОЉИЦА, 52 + 48,
4,67, 17.000; 80 + 40 + два
локала, 65, 7,06, 24.000.
063/744-28-66, „Милка
М”. (197586)

ДОЛОВО, 164, 17,23,
одлична, 23.000. 063/744-
28-66, „Милка М”.
(197586)

П Р О Д А Ј Е М
новоизграђену кућу у
Банатском Новом Селу са
12 ари плаца. Тел.
063/763-10-44. (198029)

ПРОДАЈЕМ леп плац 8
ари у Пелистерској 26,
договор, власник.
062/891-43-89. (198031)

П Р О Д А Ј Е М / М Е Њ А М
екстра кућу у Маргити,
150 м2, 75.000 евра.
064/237-54-35. (198037)

ПРОДАЈЕМ кућу и 33 ара
на Караули, са воћњаком.
Тел. 063/346-705.
(198041)

ПРОДАЈЕМ кућу 110
квадрата, повољно, код
Спортског центра, Миса.
064/886-44-41, 063/289-
968. (198051)

ПРОДАЈЕМ плац 5,5 ари,
Пелистерска улица. Тел.
063/832-17-26, могућа
замена за ауто. (198068)

ПОШТЕНОЈ породици

хитно потребна

дворишна кућа с

помоћним објектима у

Панчеву, ближој

околини, за чување или

гледање старије особе без

породице. 062/888-58-75.

(СМС)

ПРОДАЈЕМ једнособан,
дворишни стан, 32 м2,
близу Народне баште,
12.500. 063/835-45-33.
(СМС)

У САМАЧКОМ продајем
гарсоњеру, код Болнице
једнособан, једнособан +
помоћни објекти +
гаража. 065/353-07-57.
(196527)

НОВА Миса, 40 м2,
16.500, II, поткровље, 55,
22.000. 063/377-835.
(197583)

ТЕСЛА, II спрат, 3,0, ТА,
продаја/замена за мањи.
064/112-40-78. (196037)

ПРОДАЈЕМ нов укњижен
стан, 50 м2, школа и
обданиште 150 метара.
Тел. 353-067, 063/301-
160. (196233)

П Р О Д А Ј Е М
једноипособан стан на
Стрелишту, ВП, ЦГ,
одмах усељив, 39 м2,
власник, 1/1, 21.000 евра.
063/774-27-26. (196257)

ПРОДАЈЕМ једнособан

стан, центар, нов, 35 м2,

14.000. 061/670-97-96.

(196421)

С Т Р Е Л И Ш Т Е ,

једноипособан, 44,5 м2 +

3,5 тераса, ЦГ, IV спрат,

повољно. Тел. 315-290.

(196709)

ПРОДАЈЕМ стан на

Стрелишту, код школе, 37

м2, II спрат, ЦГ. 063/890-

97-53. (196725)

ГАРСОЊЕРА, 22 м2,

центар, трећи спрат, ЦГ,

изузетна локација,

власник. 062/112-63-25.

(196839)

ТЕСЛА, трособан, 80 м2,

са терасама, ЦГ, IV.

063/770-45-55, 331-079.

(196986)

СТАН на продају, 92 м2,

плус гаража и шупа,

стари Тамиш, хитно.

013/263-80-25. (197006)

МЕЊАМ једнособан стан
у Алибунару за стан у
Панчеву, погодан за
пензионере. Без доплате.
Тел. 069/642-269,
064/994-11-84. (197144)

ПРОДАЈЕМ стан на
Стрелишту, 62 м2.
064/170-57-10, 065/824-
39-44. (197284)

НА ПРОДАЈУ стан на
Котежу 1 од 32 м2.
060/720-20-78. (197130)
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СТАН, Тесла, код пијаце,
45 + Т, II/4, ТА,
водоводне, струјне
инсталације промењене,
укњижен, без аг.
провизије. 064/617-53-66,
AG „Ekonomic net
system”. (197078)

П Р О Д А Ј Е М / М Е Њ А М
салонски стан у центру,
Б. Јовановића, 86 м2, ЦГ.
061/520-05-15. (197199)

П Р О Д А Ј Е М / М Е Њ А М
салонски стан у центру,
Б. Јовановића, 86 м2, ЦГ.
061/520-05-15. (197199)

КОТЕЖ 2, двособан, 62
м2, власник, укњижен, без
посредника, повољно,
ново купатило и
столарија. 064/932-60-78.
(197324)

СТАН, 78 м2 + две терасе,
VI спрат, Стрелиште, ЦГ,
код школе, 36.000 евра,
добра зграда, без
посредника. 069/558-80-
84. (197574)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
повољно двособан, 59 м2,
повољно, у киндер
згради, власник. 063/102-
94-45.

ХИТНО, стан 78 м2,
Котеж 1, С. Шупљикца 95,
нова градња, дуплекс,
50.000 евра, по договору.
061/229-20-41. (197545)

ПРОДАЈЕМ стан на
Тесли. 064/355-39-69.
(197598)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
стан 43 м2 + тераса +
подрум. 064/066-78-43.
(197670)

КОТЕЖ 1, мањи
двособан, одмах усељив,
III, ЦГ, договор. 060/300-
61-17. (197675)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
приземље, 51 м2, одмах
усељив, укњижен.
063/166-43-48. (197679)

СТРОГИ центар,
гарсоњера, 12 + 8 м2,
8.500 евра. 063/847-41-
62. (197854)

ПРОДАЈЕМ стан у
строгом центру. 069/217-
28-60. (197866)

ДВОРИШНИ стан, ужи
центар, повољно,
власник. 061/190-39-23,
после 20 378-298.
(197868)

ХИТНО продајем стан,
нова Миса, 68 м2, 30.000
евра, 063/886-85-21.
(197871)

ПРОДАЈЕМ без
посредника, укњижен,
једнособан намештен
стан, 37 м2, ВПР, ЦГ,
Стрелиште, 123.000.
066/036-008. (197822)

ПРОДАЈЕМ стан, Котеж
2, трећи спрат, 46 м2, ЦГ,
тераса, укњижен, 30.000
евра. Тел. 062/831-27-57.
(197804)

ЈЕДНОСОБАН, Котеж 2,
44 м2, В. булевар, усељив
одмах, 27.000, фиксно.
345-534, 064/246-05-71.
(197807)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
продaјем нов стан од 86
м2. 064/267-71-74.
(197808)

ПРОДАЈЕМ стан, Котеж
2, 54 м2, I спрат, без
посредника. Тел.
065/377-23-82. (197814)

ДВОИПОСОБАН, 66 м2, II
спрат, Содара, Моравска
9, 36.000 евра, усељив.
063/837-91-30. 

СТРОГИ центар,
двоипособан, тераса,
двострано оријентисан,
без посредника. Тел.
062/180-43-99. (197793)

ЦЕНТАР, гарсоњера,
дворишни стан, 12.500.
„UnaDalli”, 064/255-87-
50, рег. бр. 188. (197784)

КОТЕЖ 1, једноипособан,
38 м2, III, 24.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-
50, рег. бр. 188. (197784)

ЦЕНТАР, трособан, 73 м2,
43.000; 110 м2, 55.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-
50, рег. бр. 188. (197784)

ЦЕНТАР, двособан, IV,
ET, 27.000, договор.
„UnaDalli”, 064/255-87-
50, рег. бр. 188. (197784)

СОДАРА, двособан, 57 м2,
ЦГ, III, двоипособан, 63
м2. „UnaDalli”, 064/255-
87-50, рег. бр. 188.
(197784)

КОТЕЖ 2, 86 м2,
комплетно сређен,
усељив, 47.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-
50, рег. бр. 188. (197784)

ПРОДАЈЕМ леп станчић,
Милутина Бојића,
Стрелиште, уређен,
одмах усељив. 060/331-
08-01. (197875)

ЕКСТРА понуда,
продајем стан у колонији
у Иве Курјачког 97/4.
Тел. 061/173-60-35.
(197787)

СТРЕЛИШТЕ, 63 м2,
реновиран, VII, ЦГ,
власник. 063/168-54-87.
(197716)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, велико
двориште, гаража,
укњижен. 064/938-41-99.
(197723)

П Р О Д А Ј Е М
једноипособан стан, 47
м2, Котеж 2. 063/844-39-
44. (197729)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, 26 м2, Содара, изнад
„Максија”, цена договор.
Тел. 066/908-60-49.
(197738)

ПРОДАЈЕМ стан преко
пута „Авив парка”, 120 м2,
дуплекс 2 х 60 м2, може и
посебно, реновиран, у
одличном стању. Тел.
063/109-78-88. (197751)

ЈЕДНОСОБАН стан на
Тесли, 41 м2, I спрат, ТА,
власник. 063/320-816.
(197754)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан на Тесли, центрлано,
телефон. 063/376-268.
(197754)

С Т Р Е Л И Ш Т Е ,
двоипособан, укњижен,
власник. 064/984-93-56.
(197726)

УКЊИЖЕН стан, 100 м2,
велика тераса, дворишни,
први спрат, Његошева,
квадрат 620. 060/027-10-
46, 066/345-009. (197883)

СОДАРА, 57 м2, ЦГ,
власник, IV, лифт,
сређен, 34.000, власник.
064/069-14-54. (19893)

КОТЕЖ 1, 57 м2, ЦГ, IV,
30.000, власник. 063/836-
23-83. (197893)

ТЕСЛА, 2,5, VI/XI, ЦГ,
терасе, лифт, власник.
060/420-856. (197895)

СТРОГИ центар, 40 м2,
XI, једноипособан,
26.000. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901, рег. бр.
49. (197894)

СОДАРА, 67 м2, двособан,
X, ЦГ, 34.000. „Мустанг”,
331-341, 062/226-901,
рег. бр. 49. (197894)

М. ГОРКОГ, дворишни,
реновиран, 35 м2, 17.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901, рег. бр. 49.
(197894)

МИСА, дуплекс,
двоипособан, тераса, II,
58 м2, 21.000. „Мустанг”,
331-341, 062/226-901,
рег. бр. 49. (197894)

ТЕСЛА, двособан, II, 50
м2, ТА, тераса, 26.000.
„Мустанг”, 062/226-

901, рег. бр. 49. (197894)

МИСА, 95 м2, трособан,
вертикала, тераса, 32.000.
„Мустанг”,  062/226-901,
331-341, рег. бр. 49.
(197894)

ТЕСЛА, двособан, 54 м2, +
т, I, TA, добар, сређен,
31.000. „Мустанг”,
062/226-901, рег. бр. 49.
(197894)

СТРЕЛИШТЕ, комфоран
двособан, 62 м2, ЦГ, ВП,
33.000. „Мустанг”,
062/226-901, рег. бр. 49.
(197894)

ЗАМЕНА 2,5 над Робном
кућом за мањи, доплата,
власник. 060/420-856.
(197895)

МАРГИТА, 52 м2, први
спрат, фул намештен,
новоградња, укњижен,
власник. 063/449-798.
(197898)

ЦЕНТАР 47 м2 + гаража,
други спрат, новоградња,
лифт, ЦГ, гас, власник.
063/757-47-50. (197898)

КОТЕЖ 1, трособан, 71
м2, ЦГ, VI, Радова зграда,
два мокра чвора, лифт,
кабловска, 41.000,
договор. 063/304-608.
(197899)

ЦЕНТАР, на лепом месту,
самостално грејање,
велики стан. 060/335-15-
83. (197911)

ЦЕНТАР, дворишни
једнособан  24 м2, за
реновирање, 9.000,
договор. 064/206-55-74,
362-027. (197945)

ПРОДАЈЕМ мањи
дворишни стан или
гарсоњеру у згради. Тел.
013/355-815, 062/887-17-
55. (197918)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
58 м2, ВП, ЦГ, потпуно
сређен, усељив, 30.000.
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (197923)

СОДАРА, двособан, 54 м2, I
спрат, ЦГ, без улагања, 34.000,
договор. „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (197923)

ТЕСЛА, једнособан, 29 м2,
X, ЦГ, усељив, 17.000,
договор. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(197923)

ТЕСЛА, двособан,
преуређен у двоипособан,
55 м2, VII спрат, ЦГ;
сређен, 31.000. „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(197923)

ШИРИ центар, 52 м2,
двособан, ВП, ТА, усељив,
27.000, договор. „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(197923)

СОДАРА, трособан, 66 м2,
II, ЦГ, сређен, усељив,
35.000. „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(197923)

ХИТНО, Стрелиште,
трособан, ЦГ, 80, 32.000.
„Јанковић”, 348-025,
064/167-55-72. (197725)

КОТЕЖ 1, двособан, 59,
32.000; Котеж 2,
двособан, 59, 30.000.
„Јанковић”, 348-025.
(197725)

К А Р А Ђ О Р Ђ Е В А ,
једнособан, 41, 25.000;
Тесла, 44, ЦГ,
једноипособан, договор.
„Јанковић”, 348-025.
(197925)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан, 36 м2, повољно, ужи
центар. 064/049-62-72.
(197928)

КОТЕЖ 2, сређен
двособан, 52 м2, први,
37.000. „Кварт”, 064/125-
62-67, рег. бр. 242. 

КОПОАНИК, продаја
станова, може замена за
разно. 060/312-90-00.
(197932)

С Т Р Е Л И Ш Т Е ,
једнособан, V, лифт, 38
м2, ЦГ, 21.500.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (197937)

СТРЕЛИШТЕ, издајемо
нов двособан стан, III,
ЦГ, калориметри.
„Премиер”, 063/800-44-
30. (197937)

ТЕСЛА, двособан, ВПР,
62 м2, ЦГ, 33.000.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (197937)

КОТЕЖ 1, двособан,
Браће Јовановића, III,
ЦГ, 32.000. „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(197937)

МАРГИТА, двоипособан,
нов, приземље, 55 м2, ЕГ
гас, 39.000. „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(197937)

КОТЕЖ 2, четворособан,
VII/X, 80 м2, ЦГ, 55.000.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (197937)

СТАН, центар, изнад
СДК, двособан, 62 м2, IX
спрат. 063/164-88-64.
(197941)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
80 м2, добра зграда,
35.000. 064/206-55-74,
362-027. (197945)

КОТЕЖ 2, једнособан, 33
м2, приземље, укњижен,
20.000. 362-027, 064/206-
55-74. (197945)

ЦЕНТАР, прелеп
комфоран двособан стан,
III спрат, 65 м2, ЦГ,
тераса, алу, комплетно
реновиран, вреди
погледати, 46.000 евра.
063/313-057. (197950)

СОДАРА, макси
реновиран, ЦГ, ПВЦ,
тераса, лифт, договор.
061/147-00-99. (197948)

ЈНА 3-а, стан 42 м2, може
канцеларија, агенција,
и з д а ј е м / п р о д а ј е м .
065/966-66-61. (197951)

П Р О Д А Ј Е М / М Е Њ А М
једноипособан стан на
Котежу 2, за кућу,
доплата. 064/004-96-78.
(197966)

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

ГАРСОЊЕРА, 28 м2,
приземље, зграда близу
Спортског центра. Тел.
064/271-53-96, 064/067-
31-27, 15.000 евра.
(197983)

ХИТНО, Содара, 64 м2,
други спрат, ЦГ, 39.000, с
гаражом. 064/565-11-36.
(198000)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, 30 м2. Молим вас
јавите се на 013/321-338.
(198006)

ПРОДАЈЕМ двособан,
први део Котежа 2, IV
спрат, 30.000. 065/281-
94-70. (198011)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
56 м2, IV, ЦГ, лифт,
уредан, 28.000. 064/206-
55-74, 362-027. (197945)

СОДАРА, двособан, 55 м2,
VII, 30.000, замена за
мањи. 362-027, 064/206-
55-74. (197945)

С Т Р Е Л И Ш Т Е ,
једноипособан, нов, ПВЦ
столарија, грејање на
струју, цена по договору.
065/822-48-22. (198021)

ТЕСЛА, двоипособан, 60
м2, ЦГ, нов, ПВЦ
столарија. 065/822-48-22.
(198021)

ТЕСЛА, станови у
изградњи, разних
структура, екстра
сређени, ЦГ. 065/822-48-
22. (198021)

ТЕСЛА 50 м2, близу
„Авива”, ЦГ, високо
приземље, комплетно
сређен, 40.000 евра.
064/514-05-06. (198070)

ТЕСЛА, I, 46, лукс,
40.000; Котеж 1, I, 50,
25.000. 063/744-28-66,
„Милка М”. (197586)

СОДАРА, I, 81, 45.000;
Тесла, IV, 61, 38.000.
063/744-28-66, „Милка
М”. (197586)

ТЕСЛА, II, 55, 33.500,
Котеж 2, IX, 39, 19.000.
063/744-28-66, „Милка
М”. (197586)

СТРЕЛИШТЕ, ВП, 49,
28.000; Пепељаре, II, 58,
27.500. 063/744-28-66,
„Милка М”. (197586)

ЦЕНТАР, ПР, 34, 24.000;
Котеж 1, VIII, 45, 32.000.
063/744-28-66, „Милка
М”. (197586)

ДВОРИШНИ, центар, 23,
12.000; 7.јула, 37, 14.000.
063/744-28-66, „Милка
М”. (197586)

САМАЧКИ, II, 16, 13.500;
Г. град, ПР, 22, 18.500.
063/744-28-66, „Милка
М”. (197586)

ШИРИ центар, III, 58,
33.000; Миса, I, ЦГ, 60,
39.000. 063/744-28-66,
„Милка М”. (197586)

ЦЕНТАР, VII, 73, 58.000;
Содара, нови, V, 650
евра/квадрат. 063/744-
28-66, „Милка М”.
(197586)

СТРЕЛИШТЕ, II, 59,
30.000; Котеж 1, ПР, 57,
32.000. 063/744-28-66,
„Милка М”. (197586)

ШИРИ центар, две
јединице, 2,47, 55.000,
Јабучки, СУ + ВП + ПК,
8.40, 70.000. 063/744-28-
66, „Милка М”. (197586)

ТЕСЛА, двособан, 51 м2,
тераса, 6 м2, ЦГ, ВПР, без
посредника. 063/354-482.
(198060)

ПРОДАЈЕМ, Тесла,
трособан, III, ЕГ, сређен,
леп. 064/317-91-30.
(198061)

ПЕНЗИОНЕРИ, купујем
стан с вашим
плодоужитком, исплата
одмах. 060/332-05-92.
(198059)

КОЛОНИЈА, Маргита,
мањи двособан стан са
двориштем, 50 м2, 16.000,
фиксно. „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15, рег. бр. 238. (198060)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ/М

ЕЊАМ двособан, Котеж

2, за Теслу. 064/526-30-

42, 263-81-57. (198037)

ПРОДАЈЕМ двособан
комфоран стан на
Содари, 64 м2. 063/314-
877. (198053)

ТЕСЛА, једноипособан,
приземље, централно
грејање. 063/751-42-92.
(198014)

КУПУЈЕМ стан, кућу, део
куће за адаптацију.
064/218-15-72. (197801)

КУПУЈЕМО трособан
стан у центру,
К а р а ђ о р ђ е в а ,
Масарикова. „Премиер”,
063/800-44-30. (197937)

АГЕНЦИЈИ „Милка М”
потребне некретнине, све
локације, брза реализација.
063/744-28-66. (19064)

КУПОВИНА двособног,
двоипособног, Котеж 1, 2,
од I до IV. 060/683-10-64,
„Кров”. (197064)

КУПУЈЕМ станове,
исплата одмах. 064/317-
91-30. (198061)

КУПУЈЕМ двособан,
двоипособан стан, центар
и Содара. 063/847-41-62,
065/847-41-62. (19846)

ИЗДАЈЕМ једноипособан,
н а м е ш т е н ,
функционалан стан на
Котежу 1, ЦГ, високо
приземље, тераса,
интерфон, добра
локација, на дуже.
063/106-05-47. (СМС)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, у центру, ЦГ, 32 м2.
063/634-002. (СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан,
ненамештен стан, Котеж
1, ЦГ, телефон. 062/116-
24-27. (СМС)

ИЗДАЈЕМ стан, 56 м2,
строги центар, телефон,
ЦГ, може намештен,
звати од 20 до 21.
013/671-018. (196039)
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ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
Тесла, централно, 70
евра. Тел. 064/231-25-22.
(197523)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
50 м2, клима, ЦГ, празан,
М. Горког, 100 евра. Тел.
066/351-711. (197322)

ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан, 35 м2 са
централним грејањем и
телефоном, на Содари.
064/935-77-97. (197276)

ИЗДАЈЕМ двособан,

центар, ЦГ. 063/713-50-

75. (197557)

ИЗДАЈЕМ једнособан

намештен стан са ЦГ на

Содари. 065/809-45-52,

065/225-01-77. (197552)

У САМАЧКОМ издајем

намештену гарсоњеру,

самцу. 065/353-07-57.

(196527)

СТАН за издавање у кући,

намештен, 60 м2,

Стрелиште. 064/503-75-

57. (197647)

ИЗДАЈЕ се двособан стан
на Тесли, ЦГ. 370-403.
(197476)

ТЕСЛА, празан, двособан,
39 м2, први спрат, ТА пећ,
реновиран. 060/031-38-
27. (197607)

САМИЦИ издајем
намештену гарсоњеру
код хотела „Тамиш”.
064/351-15-52. (197610)

ИЗДАЈЕМ на дужи
период двособан
комфоран стан. Тел.
065/643-69-11. (197617)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Тесла, зграда, први спрат,
месечно плаћање.
064/255-84-67, 060/680-
77-22, после 16 сати.

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, намештен, код
Болнице, КТВ, wi-fi.
065/204-11-09. (197626)

ИЗДАЈЕМ стан, 56 м2,
строги центар, телефон,
ЦГ, може намештен,
звати од 20 до 21.
013/671-018. (197631)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
самцима, самицама,
посебан улаз. Тел.
065/592-78-83. (197642)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачком, 80 евра кирија
+ режије, депозит две
кирије. Тел. 069/271-63-
99. (197656)

ИЗДАЈЕМ мањи двособан
намештен стан на Котежу
2. Тел. 011/397-23-86,
064/382-61-63. (197673)

ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан на Тесли,
ЦГ, телефон, могућност
интернета. Тел. 069/508-
05-65. (197683)

ИЗДАЈЕМ двособан (54
м2), ненамештен стан на
Стрелишту, 80 евра
месечно. 064/146-92-26.
(197805)

ЗМАЈ Јовина, центар,
једнособан, 50 м2,
квалитетно опремљен,
130 евра. 345-534,
064/246-05-71. (197857)

ИЗДАЈЕМ једнособан,
дворишни, намештен
стан у Горњем граду. 343-
300, 063/632-774.
(197812)

ИЗДАЈЕМ једнособан
полунамештен стан у
центру, грејање, ТА. Тел.
318-235. (197816)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
на Тесли, 42 м2, ЦГ.
060/170-70-99, 348-240.
(197820)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у строгом
центру, ЦГ, клима,
телефон, предност
ученици. Тел. 061/670-
55-87. (197827)

ИЗДАЈЕМ стан у центру,
Светог Саве, повољно.
065/518-87-44, 341-998.
(197775)

КОД Народне баште
издајем намештен
дворишни стан самцима,
самицама. Тел. 064/160-
46-39, 013/333-517.
(197777)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, Стрелиште, ЦГ,
нова пијаца. 063/193-63-
98. (197778)

ИЗДАЈЕМ дворишни
трособан стан, празан.
064/224-12-60. (197788)

ИЗДАЈЕМ нов двособан
стан на новој Миси,
повољно. Тел. 063/873-
72-62. (197798)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан на Тесли, близу
„Авив парка”. 063/154-
93-95. (197799)

КОД хотела „Тамиш”
издајем кућу пословно-
стамбене намене.
062/347-667. (197715)

ИЗДАЈЕМ намештен

стан, Содара, ЦГ, на дужи

период. 063/617-421.

(197724)

СОДАРА, двособан стан

за издавање. 064/264-05-

14. (197725)

ИЗДАЈЕМ намештену

гарсоњеру у Самачком.

Слободан, 064/276-27-24.

(197699)

Г А Р С О Њ Е Р А ,
намештена, за издавање.
063/897-21-73. (197693)

ИЗДАЈЕМ стан, 36 м2, на
Тесли, празан. 060/888-
83-53. (197708)

ДВОСОБАН стан за
издавање. 064/145-47-48,
061/175-00-15. (197693)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан. 063/109-01-44.
(197760)
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СТАНОВИ 

ИЗДАВАЊЕ 



ИЗДАЈЕМ двособан
комфоран стан, нова
Миса, зграда, II. Тел.
063/801-09-85. (197744)

СТАН издајем, 45 м2,
интернет, намештен,
близу аутобуске,
Медицинске школе,
централно грејање,
договор. 064/134-06-10,
061/271-85-40. (197747)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли,
ненамештен, ТА пећ.
063/825-40-28, 064/128-
53-24. (197757)

ИЗДАЈЕМ мањи стан за
једно или двоје. 347-832.
(197762)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли,
мали трошкови. 064/842-
92-11. (197762)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, 39 м2, на Котежу 1,
празан, 60 евра. Тел.
063/368-413. (197762)

СТАН за издавање,
Максима Горког 49,
ненемештен. 013/235-39-
21, 064/290-45-09,
061/348-20-00. (197741)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Стрелиште, празан, близу
„Авива”, ЦГ, на дуже
време. 064/137-63-19.
(197841)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Котеж 1, намештен, ЦГ,
клима, на дуже време.
064/137-63-19. (197841)

ИЗДАЈЕМ празан стан на
Тесли. 063/811-24-55.
(197846)

ИЗДАЈЕМ двособан
потпуно намештен стан
на Содари, IV спрат,
клима, ЦГ, лифт.
063/820-90-71. (197861)

ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан са
централним грејањем,
Котеж 1. Тел. 060/804-69-
13. (197868)

ГАРСОЊЕРА, стан за
издавање, први спрат,
близу Спортског центра.
064/436-85-26. (197863)

ИЗДАЈЕМ једнособан
сређен стан, ненамештен,
Краљевића Марка, Тип
Станко. 064/506-25-97.
(197857)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан, ТА, центар.
064/665-89-64. (197836)

ИЗДАЈЕМ трособан стан
у новој кући, може и део
стана. 064/130-36-02.
(198039)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
двособан стан,
Краљевића Марка 34-б,
цена по договору.
065/831-56-38. (198073)

НАМЕШТЕНИ станови
код хотела Тамиш, 70 и
80 евра, новоградња,
клима. 064/122-48-07.
(198069)

ИЗДАЈЕМ једнособан
дворишни стан,
намештен. 063/765-28-
89. (197898)

ИЗДАЈЕМ реновирану
ненамештену гарсоњеру
на Содари са ЦГ,
приземље. 064/612-18-30.
(198062)

ПОВОЉНО издајем
једнособан стан. Тел. 371-
518, 060/013-49-52.
(197988)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
озбиљној породици,
Спортски центар, нова
Миса. 064/363-60-08.
(197896)

ИЗДАЈЕ се двособан
намештен стан, Котеж 2,
110 евра. 064/248-92-20.
(197905)

ТРАЖИМ стан на чување,
плаћао бих редовно
рачуне, веома искрен
самац. 064/074-43-57.
(197878)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан на Котежу
2. 063/887-82-68.
(1978874)

ИЗДАЈЕМ стан 60 м2,
Карађорђева 88, локал
излази на Његошеву
улицу. 064/994-13-16.
(197869)

ПОЛУНАМЕШТЕН стан
50 м2, једноипособан, у
мирном и лепом крају
града. 060/024-04-59.
(1978881)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан. 013/341-571,
065/440-97-00.

ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан, ЦГ, на
С т р е л и ш т у ,
поред„Амига”. 069/405-
40-66. (197919)

ИЗДАЈЕМ празан
једнособан стан на
Котежу 2, ЦГ. 062/810-
05-14. (197919)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Самачком.
030/590-613, 063/807-01-
13. (и)

ИЗДАЈЕМ једнособан
комфоран стан у центру.
Тел. 064/418-55-40.
(197934)

Н Е Н А М Е Ш Т Е Н
једнособан стан, 45 м2,
Миса, Јастребачка, иза
„Давида”. 064/354-69-49.
(197954)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачком. 064/351-18-
78. (197956)

ИЗДАЈЕМ једнособан, 35
м2, ненамештен стан,
Маргита, Матије Гупца.
064/196-01-88. (197957)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, гарсоњеру, собу за
самца, све намештено,
центар. 061/131-79-04.
(197971)

ИЗДАЈЕМ стан на
Стрелишту. 063/777-55-
84, 064/183-00-43, 362-
124. (197977)

Н А М Е Ш Т Е Н А
гарсоњера, засебан улаз,
Котеж 1, соба, кухиња,
купатило. 060/377-70-01.
(197980)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, 44 м2, Котеж 2.
064/545-55-81, 062/120-
69-02. (197986)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Тесли,
надоградња. Тел.
013/251-86-71. (197990)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан. 061/153-07-43.
(197991)

ИЗДАЈЕМ двособан
празан стан, Котеж 1,
„Пајина” школа. 062/871-
06-52. (197992)

ИЗДАЈЕМ стан, Моше
Пијаде 74, двособан.
061/306-84-29. (198003)

ИЗДАЈЕ се једнособан
стан намештен,
кабловска, етажно
грејање, ул. Стевана
Сремца 14, близу „Авив
парка” и „беовоза”. Цена
по договору. Звати
069/320-51-42. (198008)

ГАРСОЊЕРУ већу
намештену издајем,
клима, кабловска,
интернет, близу центра.
061/689-86-22. (198010)

ИЗДАЈЕМ или продајем
двособан, реновиран
стан, Котеж 2, паркинг,
вртић. 061/645-26-33.
(198011)

ДВОСОБАН стан, празан
или полунамештен,
договор. Котеж 1, В.
булевар. 013/314-193.
(197982)

ИЗДАЈЕ се стан 28 м2,
погодан и за пословни
простор. Цара Душана 38.
062/886-56-07. (198034)

ИЗДАЈЕМ двособан
комфоран стан
ненамештен. 013/365-
255, 066/209-400. 

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, центар, wi-fi,
паркинг, кабловска,
повољно, проверите.
065/691-88-23. 

СТАН, центар, 70 м2,
п о л у н а м е ш т е н ,
новоградња, високо
поткровље, ТА грејање,
150 евра. 063/803-49-22,
063/805-03-76. (198048)

ПАНЧЕВО, издајем
двособан комплетно
намештен стан у центру,
ЦГ, Тотал ТВ, интерфон,
110 евра. 060/331-33-24.
(198050)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
54 м2, на Тесли,
намештен, одмах усељив.
069/424-55-41. (198030)

ИЗДАЈЕМ стан на Миси.
Ђердапска 25. (198025)

ИЗДАЈЕМ стан на Миси,
Ђердапска 23, 80 м2. Тел. 371-
551, 065/829-41-91. (198025)

ИЗДАЈЕМ двоипособан,
намештен, војна зграда,
Содара. 063/854-90-85.
(198025)

ПРОДАЈЕМ разрађен
киоск у центру града.
066/377-351. (СМС)

ИЗДАЈЕМ локал, 25 м2, у
центру, преко пута нове
Поште. 064/949-56-06.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ локал у
Тржном центру „Трубач”
на првом спрату.
064/370-79-47. (196595)

ЛОКАЛ у центру
Панчева, 20 м2. 060/028-
14-80. (196634)

ИЗДАЈЕМ локал 23 м2,
близу пијаце, Лава
Толстоја, грејање,
телефон. 333-058.
(197226)

Л О К А Л ,
и з д а ј е м / п р о д а ј е м
пословни простор,
магацин, радионица,
продаја, повољно.
063/240-784. (1907146)

ЛОКАЛ 20 м2, на продају,
у Змај Јовиној 5,
приземље. Тел. 063/346-
705. (197569)

ИЗДАЈЕМ локале 38 и 25
м2, плато Зелене пиајце,
заједно или одвојено.
063/224-362. (197842)

ПРОДАЈЕМ локал 11 м2,
Карађорђева 13,
дворишна страна,
повољно. 063/224-362.
(197842)
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ВВААЖЖННОО  ООББААВВЕЕШШТТЕЕЊЊЕЕ!!

ППРРААВВИИЛЛАА  ССЛЛААЊЊАА  ООГГЛЛААССАА  ППУУТТЕЕММ  ССММСС--аа

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.

СТАНОВИ 

ИЗДАВАЊЕ 

ЛОКАЛИ



ХИТНО, повољно
продајем киоск на
главној Аутобуској
станици. 061/156-26-00.
(197847)

ПРОДАЈЕМ локал 11 м2,
Карађорђева 13,
дворишна страна,
повољно. 063/224-362.
(197842)

ГАРАЖУ на Миси 60 м2,
издајем за рад, магацин,
слично, договор. Тел.
063/154-94-11. (197728)

ЦЕНТАР, 14 м2 + 4 ара,
бувљак 30 м2, издавање.
063/240-817. (197730)

ПРОДАЈЕМ-МЕЊАМ за
а у т о / г р а ђ е в и н с к и
материјал, киоск – хотел
„Тамиш”, 8.000 евра.
060/086-42-15. (197689)

ИЗДАЈЕМ локал 21 м2,
Браће Јовановића, близу
пијаце. 333-811. (197703)

ИЗДАЈЕМ локал код
пијаце, близу школа, за
све намене. 060/351-03-
56. (197722)

ИЗДАЈЕМ пословно-
магацински простор 70
м2. 060/367-27-50,
064/158-01-53. (197824)

ИЗДАЈЕМ локал у центру.
063/725-71-70. (197829)

ЛОКАЛ, канцеларија,
центар продајем, мењам,
10.000 евра. 345-534,
064/246-05-71. ( 197807)

ИЗДАЈЕМ локал на
стадиону „Динамо”, 20
м2, 70 евра. 063/354-221.
(197851)

ПРОДАЈЕМ опремљену
канцеларију, 16 м2, у
Његошевој улици.
063/700-10-91. (197878)

КАНЦЕЛАРИЈУ, 20 м2,
Његошева 1-а, продајем
повољно. 063/250-971.
(197872)

ИЗДАЈЕМ три сређена
локала, погодна за
ординацију, фризерски
салон, туристичку
агенцију, кладионицу, у
Његошевој улици.
064/393-08-90. (197873)

ПОВОЉНО продајем
канцеларију од 16 м2, у
Ул. Његошевој 1-а.
063/700-10-91. (197872)

ИЗДАЈЕМ мењачницу преко
пута ресторана „Архив”
063/224-362. (197842)

СТРЕЛИШТЕ, центар, локал,
15 м2, издајем/продајем,
нова градња. 064/966-66-61.
(197951)

ПРОДАЈЕМ локал  70 м2,
новија градња, Цара
Душана 36-б. 061/522-66-
10, 064/387-93-05. (197949)

ИЗДАЈЕМ локал на
Зеленој пијаци. Повољно.
064/942-89-29. (198074)

ИЗДАЈЕМ пословно-
канцеларијски простор
35 м2, телефон, паркинг,
Војводе Радомира
Пунтика 2-а. 063/341-
871. (198055)

АПОТЕКАРИ, издајем
локал и дуплекс изнад 60
м2, наспрам пијачног
улаза, Змај Јовина.
064/497-21-32. (197976)

ПОТРЕБАН посластичар
са искуством. 062/404-
144. (197627)

ПОТРЕБАН пица-мајстор
са искуством. 062/404-
144. (197627)

ПОТРЕБНА продавачица
у пекари. 062/404-144.
(197627)

ПОТРЕБНЕ раднице на
ендлерици и унбердекук.
Звати поподне, 062/868-58-
09, 013/317-429. (197633)

ПОТРЕБНА конобарица.
Бифе „Бољи живот”.
065/521-47-96. (197650)

РЕСТОРАН „Маринера”
Баваништански пут 126,
тражи особље са
искуством, конобсаре,
куваре, помоћне раднике.
065/822-48-22, сваког
дана, од 9 до 17. (198021)

КУЋНА помоћница,
чување четворогодишњег
детета и рад у кући, са
искуством. 061/306-84-
29. (198003)

ПОТРЕБНИ радници са
искуством за рад у
перионици. 063/865-27-
76. (197912)

ПОТРЕБАН мушко-женски
фризер, са искуством. Тел.
061/411-15-90, 063/811-15-
90. (197844)

ПОТРЕБНА радница за
рад у кафани, Ул. Марка
Краљевића. 064/982-87-
50. (197761)

ПОТРЕБНЕ озбиљне
девојке у кол центру на
дуже време, пријаве за
посао на е-mail:
dominofp@yahoo.com
или телефон 064/645-30-
95, од 10 до 16.

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребне раднице
у кухињи и на роштиљу.
063/897-55-04. (197832)

ПОТРЕБНА млада жена
или девојка за повремено
спремање стана, два-три
пута недељно. 063/256-
000. (197833)

ПИЦЕРИЈИ „Попај”

потребне раднице.

062/339-279. (197998)

ПОТРЕБАН мушко-
женски фризер. Тел. 316-
505, 064/134-62-62.
(197875)

ПОСЛАСТИЧАРНИЦИ
„Анчи колачи” потребна
особа с талентом за
сликање, вајање,
декорацију, која би се
усавршавала у правцу
декорисања торти.
Стални радни однос.
www.ancikolaci.com/zapo
slenje.html. (197876)

ВОЗАЧ Ц-категорије
потребан за вожњу
камиона хладњаче.
064/025-82-88. (197881)

ПИЦЕРИЈИ потребан
пица-мајстор с искуством
или без њега. 063/868-54-
44. (197921)

ПОТРЕБНА секретарица
и комерцијалиста, стални
радни однос, звати од 15
до 16 сати. 062/819-32-
31. (197910)

ПОТРЕБАН возач са
искуством и пица-
мајстор са искуством.
060/559-59-90. (197967)

ПЕКАРИ потребна
продавачица са
искуством, звати од 14 до
20. 063/166-64-37.
(198067)

ПОТРЕБНЕ искусне
раднице за шивење,
плаћање је по комаду и
редовно. Пример: мушка
мајица ендлерица 15
динара, радионица је у
Старчеву. 060/738-69-43.
(198033)

ФРИЗЕРСКОМ салону
потребан мушко-женски
фризер. Тел. 063/187-55-
26. (198049)

ВЛАГА. Решите се влаге
заувек! Машинско сечење
зидова! Постављање
кондора. 20 година
успешног рада. Тел.
062/427-614. (СМС)

ШЉУНАК, песак сејанац,
одвоз шута малим и
великим кипером.
064/664-85-31, 013/342-
338.  (СМС)

ПЕСАК, шљунак, сејанац,
ризла, превоз кипером.
062/195-33-35. (СМС)

Д И Г И Т А Л И З А Ц И Ј А
вашег телевизора и
монтирање ТВ и
сателитских антена. Тел.
063/186-32-39. (197123)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова,
каљевих пећи. 063/155-
85-95. (196633)

Х И Д Р О И З О Л А Ц И Ј А ,
Панчево, машински
сечемо влажне зидове,
гаранција. 060/691-01-13.
(193396)

МОЛЕРСКИ радови,
мајстори из Падине.
063/746-77-58. (196059)

АЛУ и ПВЦ столарија,

ролетне, комарници,

венецијанери, уграђујем,

поправљам. 064/181-25-

00. (197149)

МОЛЕРСКИ радови.
069/444-23-76. (197266)

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање
и нега болесника.
063/737-59-60. (197280)

РЕНОВИРАЊЕ кровова,
зидање, малтерисање,
кречење, стиропор,
фасаде, повољно.
063/865-80-49. (197230)

ПОВОЉАН сервис и
уградња свих типова
клима уређаја.
Александар, 064/342-68-
42. (197539)

КОШЕЊЕ траве, корова,
шибља, обарање стабла,
чишћење плацева, утовар
и одношење, ископи.
064/122-69-78. (197613)

КОШЕЊЕ траве
тримером, баште,
воћњаци, дворишта,
повољно. 064/144-36-03.
(197609)

ДИГИТАЛНА телевизија,
уградња, за све типове
телевизора. 064/437-64-
33. (197620)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика,
часови. Тел. 251-19-81,
063/852-22-43. (197622)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало. Најповољније.
065/361-13-13. (197628)

П Р О Ф Е С И О Н А Л Н А
неговатељица мења
пелене, декубити,
купање, масаже, педикир.
060/366-63-69. (197636)

СЕРВИСЕР свих врста
бојлера и веш-машина,
тражим посао. Тел. 312-
408, 064/926-59-43.
(197646)

РАДИМО све физичке
послове: рушења, ископе,
утовари шута, кошење,
одношење непотребних
ствари. 060/035-47-40.
(197613)

ЧУВАМ децу, са
искуством, препоруком,
може и увече на сат.
062/143-64-72. (197649)

ВОЗИМО старе и болесне
код лекара, дајемо
инјекције, меримо
притисак, шећер, дајемо
инфузију, пазаримо,
спремамо и кувамо по
потреби. Тел. 061/610-38-
08.  (197652)

ЗИДАР тражи посао,
обављам зидарске радове,
поправка крова. 064/337-
18-97. (197657)

СПРЕМАМ станове и
пеглам, повољно.
063/848-04-12. (197659)

НЕМАЧКИ и енглески,
преводилац, тражи посао.
Тел. 317-411, 069/317-41-
11. (197665)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,
013/341-571, 064/157-20-
03. (197668)

ХЕМИЈА и математика,
часови основцима и
средњошколцима. Милица,
063/894-16-15. (197681)

ОЗБИЉНА жена спрема
станове, канцеларије,
ординације. 063/430-409.
(197682)

ФИЗИЧКИ послови:
рушење кућа, изношење
шута, ствари, чишћење
подрума, дворишта,
копање. 061/623-52-63.
(197682)

СПРЕМАЊЕ локала,
кафића, кућа, станова,
повољно. 062/314-680.
(197683)

МОЛЕРСКИ радови,
глетовање, кречење,
унутрашња изолација.
061/298-15-34, 061/298-
15-34, 061/298-15-34,
061/298-15-34. (197682)

ТРАЖИМ посао, зидање,
малтерисање, фасаде,
кровови. Тел. 064/866-25-
76, 066/944-55-90.
(197859)

ПЕДИКИР, бесплатан,
долазак на позив,  на
вашу адресу. 060/366-00-
63. (197864)

АУТО-КЛИМЕ, пуњење
новом дигиталном
машином, УВ боја.
063/248-734, 013/366-
006.  (197864)

З А М Р З И В А Ч Е ,
фрижидере, климе,
поправљам с гаранцијом,
откуп неисправних.
063/248-734, 013/366-
006.  (197864)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846. (197839)

БЕЛА техника, климе,
браварија свих врста
варења. 013/371-017,
064/081-21-50. (197838)

К Е Р А М И Ч А Р ,
квалитетно, поуздано,
повољно. 063/318-780.
(197522)

СПРЕМАМ куће и
станове, ако вам треба
позовите 064/278-71-20.
(197817)

ЧУВАМ децу, старије
особе, чистим станове.
061/229-03-62. (197774)

КЕРАМИЧАР, припрема
и постављање свих врста
плочица. Тел. 063/744-
08-24. (197767)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
одгушења канализације,
нова купатила, замене,
поправке. 331-657,
064/495-77-59, 063/777-
18-21. (197750)

ДУБИНСКО прање
меблираног намештаја,
тепиха, унутрашњости
а у т о м о б и л а ,
професионално. Наташа.
060/361-47-41. (197692)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање
паркета.  013/602-701,
064/341-79-60. (197702)

РОЛЕТНЕ, комарници,
АЛУ и ПВЦ столарија,
уграђујем, поправљам.
063/820-70-39. (197709)

ЧАСОВИ енглеског свим
узрастима. 063/875-88-
83. (197916)

М А Т Е М А Т И К А ,
статистика, физика,
информатика, пријемни,
месечно плаћање,
професор. Центар,
013/353-569, 066/405-
336, 061/603-94-94.
(197714)

ШЉУНАК, песак,
сејанац, одвоз шута
малим кипером до два
кубика. 065/334-23-38.
(197719)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
одгушења канализације,
адаптације купатила,
сервис, одмах, повољно.
377-930, 064/586-85-39.
(197880)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
поправка старе, уградња
нове инсталације,
машинска одгушења,
санитарија. 062/382-394.
(197887)

СВЕ ВРСТЕ физикалија,
утовар, истовар робе,
селидбе, кошење, копање,
сечење, цепање дрва,
чишћење тавана, шупа,
подрума и слично. Дејан,
013/341-571, 065/440-97-
00. (187915)

КОШЕЊЕ, крчење,
вађење пањева, сечење
дрвећа, фрезирање,
сејање траве. 062/826-64-
38. (197908)

ПАРКЕТ и ламинат,
поставка, хобловање и
лакирање. 061/314-90-18,
013/601-892. (197926)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка,
нове инсталације,
бојлери, купатила, сервис
клима, ТА. 061/132-85-
43. (197930)

МАСЕРКА, масажа целог
тела, парцијална масажа.
Тел. 062/817-17-31.
(197944)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
поправке, преправке
купатила, одгушење
одмах. 063/269-173.
(197946)

П Р О Ф Е С И О Н А Л Н О
шминкање за све
прилике. 063/165-42-26.
(197960)

Б Р А В А Р И Ј А ,
надстрешнице, ограде,
терасе, врата, решетке,
израда и од прохрома,
врло повољно. Тел.
060/140-54-44, Дуле.
(198066)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
демит фасаде,
пензионерима попуст.
061/626-54-06. (197931)

САМОПОУЗДАЊЕ, бриге,
страхови, психолог. Тел.
061/198-32-32. (198028)

ИЗОЛАТЕР, радим
изолацију равних
кровова, тераса, гаража.
345-874, 062/235-839.
(198023)

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)

ШЉУНАК, песак,
сејанац, ископи, рушење
објеката, одвоз шута с
утоваром. 063/246-368.
(19773)

БАЛТОКАД када, обнова
г л а з у р е ,
пластифицирање, 28
година с вама, гаранција.
w w w . b a l t o k a d . c o. r s .
065/347-55-02, 011/288-
30-18. (186709)

KIZZA – сечења бетона и
асфалта до 20 цм,
разбијање бетона свих
величина и дебљина.
Жарка Зрењанина 68.
063/218-894, 013/258-04-
00.

KIZZA – изнајмљивање
камиона с корпом за рад
на висини до 23 метра,
сечење и резање стабла и
грања. 063/218-894.
(191621)

ПРЕВОЗ шљунка, песка,
сејанца, шута с утоваром,
утовар и истовар
виљушкаром, ископ
багерима, изнајмљивање
возила с корпом за рад на
висини. 064/648-24-50. 

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

KIZZA – утовар великим
утоваривачима (кашика 3
м) ископ великим и
мини-багерима подрума,
темеља, канала,
к а н а л и з а ц и о н и х
прикључака, септичких
јама с одвозом. 

УСЛУЖНО разбијање и
сечење бетона с
одвожењем шута или без.
064/648-24-47. Горан. 

ПАРКЕТ: постављање,
хобловање, лакирање и
полирање. Дугогодишње
искуство, мајстори из
Дебељаче. 063/822-94-82,
063/865-45-31. (195480)

ПОВОЉНО, превоз робе
и селидбе комбијем, цена
по договору. 064/147-14-
77, 013/311-514. (195436)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници,
повољно. Вук. 064/176-
91-85, 063/278-117, 365-
051. (196261)

ОДГУШЕЊЕ одвода и
к а н а л и з а ц и ј е
специјалним машинама,
може преко рачуна.
„Acqua”. 062/532-346.

ПЕРФЕКТ, фасаде,
зидање, малтерисање,
кречење, глетовање,
ламинати, керамика,
кровови. 063/122-14-39.
(197504)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, цена
договор. 063/193-22-29,
013/366-843. (196201)
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ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче,
мешалице за бетон.
064/351-11-73. (197640)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање
столарије, пензионерима
попуст. 013/235-78-82,
065/557-81-42. (197654)

Д Е З И Н С Е К Ц И Ј А ,
уништавање буба гелом и
пастом, нов метод без
прскања. Славиша,
062/182-74-50. (197661)

РОЛЕТНЕ, венецијанери,
тракасте завесе,
комарници, израда,
монтирање, поправке.
063/775-96-08, 013/353-
923. (197677)

МОНТИРАЊЕ, продаја
сетоп бокса, ТВ антена,
сервис телевизора,
осталих електроуређаја.
Дејан, 063/800-01-96.
(197669)

МОЛЕРСКО-фасадерски
радови, гипсани радови,
ламинат, најповољније у
граду. Проверите нас.
061/171-38-02. 063/160-
36-15 (197725)

ШЉУНАК, песак,
сејанац, ископи темеља,
канала, подрума, одвоз
шута с утоваром.
063/771-55-44. 

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

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.

М О Л Е Р С К О -
ФАРБАРСКИ радови свих
врста, брзо, квалитетно,
повољно, позовите. Дејан.
064/051-83-81, 013/632-
121. (197415)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р
одгушење купатила,
канализације, замена
вирбли, батерија,
вентила, санитарије, све
за воду, 0–24 сата, нон-
стоп, пензионерима
екстра попуст. Долазак
одмах. 013/348-139,
064/493-44-63, 063/779-
56-47, 061/266-77-45.
(197818)

КИРБИ, дубинско
усисавање, прање тепиха,
намештаја. Мики, Тибор.
258-30-62, 065/329-49-
07. (19797)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
одгушење купатила и
канализације, водоводне
адаптације, замена
вирбли, вентила, батерије
и санитарије, све за воду,
пензионерима екстра
попуст, долазим одмах.
013/235-39-21. 064/290-
45-09, 061/348-20-00.
(197741)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,

одгушење купатила,

канализације, адатапције

купатила, замена,

поправке. 331-657,

063/777-18-21, 064/495-

77-59. (197750)

ПРЕВОЗИМ кипером до
три кубика, повољно,
песак, шљунак, сејанац,
одвозим шут. 064/354-69-
94. (197764)

ДУБИНСКО прање
н а м е ш т а ј а ,
професионалним керхер
машинама. Тросед 1.200,
фотеља 600. 069/322-05-
33. (197892)

КЛИМЕ свих типова
п о п р а в љ а м о ,
сервисирамо и
уграђујемо с овереном
г а р а н ц и ј о м .
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (197942)

В Е Ш - М Ш А И Н Е ,
фрижидере, замрзиваче,
климе, поправљамо
квалитетно с овереном
г а р а н ц и ј о м .
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (197942)

М О Л Е Р С К О -
ФАРБАРСКИ радови и
фасаде. 061/283-66-41,
062/156-02-07, 064/317-
10-05. „Скочко”. (197947)

РОЛО НАЈ вам нуди
поправку, уградњу
ролетни, венецијанера,
тракастих завеса, роло-
комарника, хармо-врата,
туш-кабина, роло-врата
(челичних, заштитних),
тенди. Ми смо
н а ј к в а л и т е т н и ј и ,
најјефтинији, с највећом
гаранцијом. Проверите.
013/344-594, 063/894-21-
80. (197959)

КОМБИ превоз робе и
селидбе, монтирање,
демонтирање, с нашим
радницима или без,
превоз грађевинског
материјала, одвоз шута,
од 0 до 24, може и преко
рачуна. 064/348-00-08,
062/850-36-58, Слободан.
(197802)

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, превоз
бесплатан. 302-820,
064/129-63-79. (197970)

Е Л Е К Т Р О С Е Р В И С
„Лукић”, поправља веш-
машине, фрижидере,
бојлере, шпорете,
е л е к т р о и н с т а л ц и ј е .
060/180-02-83, 013/251-
28-97. (197973)

М О Л Е Р С К О -
ФАСАДЕРСКИ гипсани
радови, постављање
ламината, керамике,
проверите. 062/816-66-
78. (197981)

М О Л Е Р С К О -
ФАРБАРСКИ радови и
фасаде. 061/295-68-98,
063/806-00-64. Веља.
(197947)

ШЉУНАК, песак,
сејанац, ископи, рушење
објеката, одвоз шута,
утовар. 063/246-368. 

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ сони
плајстејшена, забавите се,
ПС 4.  064/914-79-81.
(196777)

ПРИМАМ старије особе
на стан, могућа и храна.
063/765-28-89. (197898)

САМАЦ тражи намештен
стан у згради, до 35 м2, до
90 евра месечно.
064/174-89-94. (197878)

НЕМАЧКИ пензионер
желео би да упозна жену
домаћицу, ромске
националности до 50
година. 061/301-39-32.
(198013)

ПЕНЗИОНЕРИ, купујем
стан са вашим
плодоужитком. Исплата
одмах. 060/332-05-92.
(198059)

АКО вам треба

незагађена средина,

планинска вода – лек за

плућа, очи, нерве... На

продају њиве погодне за

камп и монтажне куће,

планина Озрен, 5 км од

Сокобање. 064/856-07-44.

(СМС) 

ИЗДАЈЕМ петокреветни

апартман у Сокобањи, на

шеталишту. Тел. 064/861-

20-62. (и)

СОКОБАЊА, апартмани
и двокреветне собе, ново,
кабловска. 061/636-08-
57. www.soko-banja.org.
Зорица. (196741)

ИЗДАЈЕМ собе у Рисну, лежај
5 евра с употребом кухиње.
063/848-04-12. (197659)

ИЗДАЈЕМ студио
апартмане у Чању, 100 м
од мора. 065/503-70-35,
+3826-866-81-81. (197684)

СОКОБАЊА, издајем
трокреветни апартман,
центар, резервација, повољно.
062/974-24-77. (197717)

СУТОМОРЕ, једнособан
стан за одмор. +38169/111-
13-06. (197892)

ФРУШКА гора, бања
Врдник, издајем повољно,
собе и велики апартман.
061/110-38-01. (197686)

ИЗДАЈЕМ апартмане на
мору, Ђеновићи, Херцег
Нови. Тел. 013/251-05-23,
065/251-05-23. (197698)

ШУШАЊ издајемо собе,
апартмане, резервације,
јун, јул, август, септембар.
064/152-88-46. (197701)

ИЗДАЈЕМ двособан
апартман на Златибору,
200 динара дневно.
063/700-10-91. (197870)

ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору нов, близу
аутобуске станице.
064/049-62-72. (197928)

ИЗДАЈЕМ апартман на
мору, Доброта, повољно.
063/758-37-34. (1907928)

АПАРТМАН Крашићи, код
Тивта, 120 м од мора.
011/322-73-50, 060/512-19-
54, 063/243-859. (197938)

ПОВОЉНО летовање,
Сутоморе, Шушањ, пун
пансион с превозом.
064/193-15-92. (197958)

ИЗДАЈЕМ апартмане на
мору, Котор, Доброта.
069/172-75-43, 064/172-
75-43. (198036)

БАЊА Врујци, апартман
60 м2 и собе издајем.
064/616-33-83. (198026)
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У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању и

изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/09,

81/09–исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС,

50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И 

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

ОГЛАШАВА 
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

урбанистичког пројекта као урбанистичко-

архитектонска разрада локације за изградњу

вишепородичног стамбеног објекта и помоћног објекта

– гараже на кат. парцели бр. 3609/1 КО Панчево, у

Улици Светог Саве бр. 65, у Панчеву, израђен од стране

ДОО за архитектуру и урбанизам „Вlоскаrt” у Панчеву,

за инвеститора Бранка Мунића, из Панчева, Улица

Стевана Сремца бр. 25-д. 

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у

згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I

бр. 2–4, у Панчеву, на огласној табли у холу на VI

спрату, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске и

стамбено-комуналне послове. Информације и сва

обавештења о јавној презентацији наведеног

Урбанистичког пројекта можете добити на телефон

013/308-905, канцеларија 610, од 10 до 13 сати, током

трајања презентације – 7 (седам) дана почев од 4. јуна

2015. године. 

Заинтересована правна и физичка лица могу

поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта за

време трајања Јавне презентације у писаном облику,

преко Услужног центра Градске управе града Панчева,

Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-

комуналне послове, Трг краља Петра I бр. 2–4, у

Панчеву. 

(Ф-975)

У складу са чланом 50. став 1. Закона о планирању и

изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/09, 81/09-

исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС,

98/13- УС, 1З2/14 и 145/14) и Правилником о садржини,

начину и поступку израде планских докумената

(„Службени гласник РС” број 31/10, 69/10 и 16/11) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА 

Секретаријат за урбанизам, грађевинске и

стамбено-комуналне послове 

ОГЛАШАВА 
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД СЛЕДЕЋЕГ ПЛАНСКОГ

ДОКУМЕНТА 

Нацрт измена и допуна ПГР комплекса

„ХИП–Петрохемија”, „ХИП–Азотара” и НИС

Рафинерија нафте Панчево у насељеном месту Панчево

и Извештај о стратешкој процени утицаја ПГР

комплекса „ХИП–Петрохемија”, „ХИП–Азотара” и НИС

Рафинерија нафте Панчево, у насељеном месту

Панчево, на животну средину 

Нацрт наведеног планског документа излаже се на

јавни увид у згради Градске управе града Панчева, Трг

краља Петра I број 2–4, у трајању од 30 дана, почев од 5.

јуна до 4. јула 2015. године, од 12 до 15 сати, у

канцеларији 610, у згради Градске управе града

Панчева. За пружање информација у вези с наведеним

планским документом обратити се Секретаријату за

урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, Градске управе града Панчева, Одељењу за

урбанизам, на број телефона 013/308-905. 

Заинтересована правна и физичка лица подносе

примедбе на Нацрт измена и допуна Плана за време

трајања јавног увида, искључиво у писаном облику,

Градској управи града Панчева, Секретаријату за

урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне

послове, путем писарнице Градске управе града

Панчева, Трг краља Петра I број 2–4, Панчево. 

Јавна презентација Нацрта наведеног плана биће

одржана 18. јуна 2015. године, у 13 сати, у малој сали

зграде Градске управе града Панчева. 

Након обављеног јавног увида у Нацрт плана, јавна

седница Комисије за планове биће одржана 11. јула

2015. године, у 13 часова, у малој сали зграде Градске

управе града Панчева. 

Уколико дође до промене места или времена

одржавања јавне седнице Комисије за планове, биће

оглашен нови термин и место одржавања седнице

Комисије. 

(Ф)

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну

средину („Службени гласник РС” број 135/04 и 36/09) 

ГРАД ПАНЧЕВО  ГРАДСКА УПРАВА 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

објављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Секретаријат за заштиту животне средине је 21. 04.

2015. године на основу захтева носиоца пројекта „Ранчић” д. о.

о., Старчево, Летња бр. 11, донео Решење број: ХV-07-501-

9/2015, којим је утврђено да за Пројекат складиште неопасног

отпада на локацији Панчево, Панчевачки пут бр. 159, на

катастарској парцели бр.15203 к. о. Панчево, није потребна

процена утицаја на животну средину. 

Увид у Решење из претходног става може се обавити у

просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске

управе града Панчева, Панчево, Трг краља Петра I бр. 2–4, соба

614, радним данима, од 10 до 14 сати. 

На донето решење заинтересована јавност може изјавити

жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам,

градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, у року од

15 дана од дана његовог објављивања обавештења, а преко овог

органа. (14/Ф-Р)

УСЛУГЕ 

РАЗНО 

ТУРИЗАМ 
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Последњи поздрав поштованој

ДАНИЦИ ГЛИШИЋ
Најискреније саучешће породици Глишић 

од пријатеља у Карате клубу „Динамо”

(52/ф-978)

Последњи поздрав нашој драгој сестричини

др ДАНИЦИ ГЛИШИЋ

Драга наша Дано, најсрећнији смо били што смо

те имали – дивну, племениту и красну особу.

За тобом тугују твоје тетке СЕЈА, ДАНИЦА,

МИЛКА, МИРА и МАРА и ујаци из Чикага 

НИКОЛА и БРАЦО с породицама
(84/197793)

У четвртак, 28. маја 2015, угасило се нај-

племенитије срце нашег

ЈОЗЕ ТОЈЧИЋА ТОЈКЕ
1939–2015.

Сурова и неочекивана смрт ми те је отела
заувек. Остаје ми само туга и успомена на
нашу љубав.

Заувек у нашим срцима.

Супруга ИЛОНКА са ћерком ИЗАБЕЛОМ
с породицом и сином ТИХОМИРОМ 

с породицом

(38/197765)

Поштованом

ЈОЗИ ТОЈЧИЋУ
1939–2015.

последњи поздрав од породица ЈУРАСОВИЋ 

и ШУШЊАР.
(60/ф-980)

Последњи поздрав вољеној мајци

БОСИЉКИ АТАНАЦКОВИЋ
6. I 1948 – 29. V 2015.

Сузо моја, разговору мој, подршко, утехо, смислу мог постојања,

сурово и изненада отргнут из мог загрљаја...

Вољена моја, најмилија, сузо моја непресушна, жалости непрола-

зна. Једина доброта и плементиост мог чемерног живота...

Нестала си.

Твоја неутешна МАЈУША

(14/197648)

Последњи поздрав во-

љеној баки

БОСИЉКИ 

АТАНАЦКОВИЋ

Остаћеш заувек у мом

срцу...

Твој НИЏА

(15/197648)

31. маја преминуо је наш драги

МИЛОШ ОРЛИЋ
1931–2015.

Сахрана је обављена 3. јуна, у 13 сати, на

Новом гробљу, у Панчеву.

Ожалошћени синови МИРКО и МИЛАН,

снаје МИРЈАНА и ТАТЈАНА, унука 

МАРИНА, унук НЕНАД и праунуци 

БОГДАН и ДАНИЦА

(90/198016)

Последњи поздрав драгој снаји

ВИКТОРИЈИ МЕРГЕЛ
14. VIII 1944 – 27. V 2015.

од девера РУДИЈА с породицом

(91/198017)

ЈАКУШ ГАШПАР
С тугом се опраштамо.

Сестра ИРЕНА, деца 
ТОНИ и КЛАРА и зет

ФИЛИП
(79/197969)

Последњи поздрав

МИЛОРАД 

КОЈИЋ

1930–2015.

од породица ТАДИЋ,

ГАЈИЋ и ЖИВКОВИЋ

(30/197735)

Наш драги тата и дека

МИЛОРАД КОЈИЋ
1930–2015.

За незаборав.

Његове: ВЕРИЦА, СНЕЖАНА, ТАМАРА 

и ЕМИЛИЈА

(31/197736)

Последњи поздрав

МИЛОРАДУ КОЈИЋУ

Колектив Дома здравља Панчево
(63/ф-981)

После кратке болести, у 48. години, изненада је

преминула наша вољена супруга, мајка и ћерка 

ВИОЛЕТА ВАШИЦА
рођ. Стојановић

1968–2015.
Обавештавамо сву родбину и пријатеље да ће се
сахрана обавити 5. јуна, у 14 сати, на гробљу у
Белом Блату.

Ожалошћени: супруг МИШО и деца ЛИДИЈА,
КАТАРИНА, ДУШАН, ДУЊА, СУЗАНА, МИЛОШ

и СОФИЈА
(81/197984)

ПОГРЕБНА СЛУЖБА ЈКП-a „ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО

НА УСЛУЗИ ГРАЂАНИМА СВИХ 365 ДАНА У ГОДИНИ

ОД 0 ДО 24 САТА
Поштовани грађани,

нудимо велики избор опреме по изузетно повољним ценама.

Куповином погребне опреме код нас добијате низ повољности, као што су:

– ниже цене погребних услуга: плаћање опреме у шест месечних рата, без ка-

мате, забраном или на лични доходак;

– бесплатан превоз у локалу, као и нижа цена услуга хладњаче;

– најјефтинији превоз покојника ван територије Панчева;

– компјутерска обрада парти;

– израда парти с фотографијом у колору;

– изводимо радове на уређењу гробних места као што су: израда бетонских

оквира и стаза, попуна гробних места земљом, попуна гробних места бето-

ном и др.

НОВО У ПОНУДИ ПОГРЕБНЕ СЛУЖБЕ ЈКП-а „ЗЕЛЕНИЛО”

– продаја споменика и опсега,

– рефундација трошкова преко ПИО фонда.

Посебно вам нудимо новоизграђене гробнице.

Све ближе информације можете добити у продавници погребне опре-

ме, у Ружиној 7, или на телефон број 318-958. (Ф)

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС 

за избор у звање и заснивање радног односа, и то:

1) За избор једног ДОЦЕНТА за ужу научну област Базична и претклиничка стоматологија.

Услови: докторат из области медицинских наука, специјалиста болести зуба и ендодонције, као и остали

услови предвиђени Законом о високом образовању („Сл. гласник Републике Србије” бр. 76/2005, 97/2008,

44/10, 93/12, 89/13 и 99/2014) и Статутом Стоматолошког Факултета.

Радни однос се заснива на одређено време од пет (5) година.

2) За избор једног ДОЦЕНТА за ужу научну област Клиничка стоматологија.

Услови: докторат из области медицинских наука, специјалиста дечје и превентивне

стоматологије, као и остали услови предвиђени Законом о високом образовању („Сл. гласник

Републике Србије” бр. 76/2005, 97/2008, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/2014) и Статутом

Стоматолошког Факултета.

Радни однос се заснива на одређено време од пет (5) година.

3) За избор два ДОЦЕНТА за ужу научну област Општеобразовни предмети.

Услови: докторат из области медицинских наука, специјалиста из области социјалне медицине,

као и остали услови предвиђени Законом о високом образовању („Сл. гласник Републике Србије”

бр. 76/2005, 97/2008, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/2014) и Статутом Стоматолошког Факултета.

Радни однос се заснива на одређено време од пет (5) година.

Пријаве с биографијом и доказима о испуњености услова из Конкурса достављају се у року

од 15 (петнаест) дана од дана објављивања Конкурса на адресу: Стоматолошки факултет,

Панчево, Ул. Жарка Зрењанина бр. 179.

Све додатне информације могу се добити на телефон: 013/235-12-92. (Ф)

Последњи поздрав нашој

БОСИ

Црвени крст, Панчево

(95/198024)
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29. маја 2015, у 60 години, преминула  је наша вољена

др ДАНИЦА ДАНА ГЛИШИЋ
специјалиста педијатар

Свој радни век, а и читав живот посветила је деци.

Сахрана је обављена у уторак, 2. јуна 2015, на гробљу Котеж у Панчеву.

Пружила нам је неизмерну љубав, топлину и нежност.

Тугују за њом њени најмилији: супруг МАНОЈЛО, синови МИЛАН, ЗОРАН и МАРКО, снаја ЈЕЛЕНА 

и унуке НИНА и МАША
(25/197720)

Наша докторка

ДАНА
Имала си срце пуно љубави за све.

Имала си поглед пун топлине и разумевања.

Имала си осмех који си свима поклањала.

Имала си душу великог човека.

А ми имамо сећање да те у њему чувамо од забо-

рава.

Твоје Дечје одељење
(27/197733)

Последњи поздрав поштованом колеги

Др ДАНИЦА ГЛИШИЋ
спец. педијатар у пензији

ДЛВ СЛД Подружница Панчево
(22/Ф-976)

Драгој нашој

др ДАНИЦИ ГЛИШИЋ

Успомену на тебе, наше пријатељство, подршку

и племенитост чуваће од заборава твоја ВЕЦА 

и МИЛУНЧЕ.
(36/197756)

Последњи поздрав нашој другарици

ДАНИ

„Можда живи и доћи ће после овог сна.

Можда спава са очима изван сваког зла”

ЗОКА, ДРАГАНА, ЦЕЦА и БОБА
(39/197766)

Драгој снаји, стрини, јетрви и баки

др ДАНИЦИ ГЛИШИЋ

Твоју доброту, племенитост и подршку

никада нећемо заборавити.

Твоји: девер ДАНЕ и синовац 

АЛЕКСАНДАР с породицом

(47/197792)

Драга моја Дацо

ДАЦА

Заувек ћеш остати у нашим срцима као дивна

другарица и племенита душа. 

С љубављу и тугом твоја МАРИНА и бака БОСА
(6/197624)

СТОЈАН 

РИСТИЋ

Последњи поздрав

свом никад 

незаборављеном 

супругу, оцу и деди од

супруге ЈАСМИНЕ, 

сина ВЛАДИМИРА и

унука МАТЕЈЕ

(88/198006)

Последњи поздрав дра-

гом пријатељу

БУЦИ

ГОРАН, САЊА и деца

(18/197674)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 20, 
а осталим радним данима од 8 до 13 сати
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и чи-

туља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

ДРАГАНА ЈОНОВИЋ 

АТАНАЦКОВ

Вријеме пролази, а ти нам све више недостајеш. 

Остајеш увијек у нашим срцима.

Воли те твој син МИЛОШ и фамилија ЦВИЈАНОВИЋ

(8/197634)

С великом тугом обавештавамо родбину и пријатеље да ће се у су-

боту, 6. јуна, у 10 сати, на Православном гробљу, давати годишњи

помен нашој вољеној

ДРАГАНИ АТАНАЦКОВ

Породица

(9/197637)

СЕЋАЊЕ

МИЛЕНА 

ПАЛ

2004–2015.

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

ЛИДИЈА и ДАВИД 

с породицама

(68/197888)

ДАВОР 

ЂОКОВИЋ
2009–2015.

ВЕЛИКА 

СТАНКОВИЋ
2013–2015.

Увек ћемо вас држати у
срцу.

Ваши: АНТОНИЈЕ,
МИЛКА и ИВИЦА

(69/197810)

Последњи поздрав куму

ИВИЦИ

Недостајеш нам пуно.

Породица ШКАРДАЈ
(92/198024)

НЕНАД ЛОНЧАР
1958–2015.

Провели смо заједно најлепше године ра-

не младости, а то се не заборавља.

ЕМИЛИЈА, БУЦА, МИЛОЈКО 

и ЛАКАТОШ

(93/198052)

Наш вољени

ВОЈИСЛАВ ДИМИЋ
1942–2015.

преминуо је 30. маја 2015.

Био си наш мир, тако си и отишао.

Твоји: супруга КОСАРА, ћерка МАЈА, син ДУШАН, снаја ЈЕЛЕНА,

унук ДАНИЛО, сестра ЈЕЛЕНА, сестричина НЕВЕНА,

сестрић НЕБОЈША, ташта БРАНИСЛАВА

(96/198058)

Последњи поздрав нашој драгој

РОСАНДИ РИСТИЋ
рођ. Дангубић

16. XI 1933 – 27. V 2015.

Много нам недостаје твоја несебична љубав и

бескрајно пожртвовање.

Твоји најмилији
(21/и)

Последњи поздрав нашој вољеној сестри

РОСАНДИ РИСТИЋ
рођ. Дангубић

С љубављу и поносом носићемо те заувек у срцу

и сећању.

Твоји: брат РАДОМИР и сестра РАДМИЛА 

с породицама
(50/197812)

Последњи поздрав

НЕНАД ИЛИЋ
Преминуо je 26. маја 2015.
Нећу те заборавити.

Супруга ВИНКА

(62/197867)

С великим болом и тугом у срцу обавештавамо

родбину и пријатеље да је 2. јуна 2015. године

преминуо наш вољени

БРАНИСЛАВ НИЋИФОРОВИЋ
1931–2015.

Сахрана ће се обавити 4. јуна, у 12 сати, на гро-

бљу Котеж, у Панчеву.

Ожалошћени: ћерка ВЕСНА, зет НЕНАД и унука

ИСИДОРА
(86/198004)

С великим болом и тугом у срцу обавештавамо

родбину и пријатеље да је 2. јуна 2015. године

преминуо наш вољени

БРАНИСЛАВ НИЋИФОРОВИЋ
1931–2015.

Сахрана ће се обавити 4. јуна, у 12 сати, на гро-

бљу Котеж, у Панчеву.

Ожалошћени: син ЗОРАН, снаја БИЉАНА, унук

ЛУКА и прија ЗАГОРКА
(87/198005)

МИЛОВАН ВАСИЋ МИЋА
5. V 1940 – 1. VI 2015.

Последњи поздрав вољеном супругу и оцу.

Супруга МИЦА и ћерке ЉИЉАНА и БИЉАНА 

с породицама
(40/197770)

МИЛОВАН ВАСИЋ МИЋА
5. V 1940 – 1. VI 2015.

Последњи поздрав вољеном деди.

СРЂАН, МИЛОШ, МЛАДЕН и НАТАЛИЈА

(41/197770)

Последњи поздрав дра-

гом зету и течи

МИЛИВОЈУ 

БУЛАЈИЋУ 

МИЋИ

од ЂИНЕ и САШЕ 

с породицом.

(64/197877)

30. маја напустио нас је наш вољени деда и тата

МИЛИВОЈЕ БУЛАЈИЋ
1935–2015.

Заувек ћемо те чувати у срцима од заборава.

Твоји синови ПРЕДРАГ и НЕНАД, снаје 

ГОРИЦА и БИЉАНА и унучад ИВАНА, ТИЈАНА,

МИЉАН, НИКША, ИВАН и МАША
(65/197879)
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Драга наша,

ових четрдесет дана нам пролази у великој тузи. Много

нам недостајеш. Твоји најмилији

АНКА ЈЕВТИЋ

Помен ће бити у среду, 10. јуна, у 11 сати.

Ожалошћени: супруг ЧЕДОМИР, синови ЗОРАН

и СЛОБОДАН, ћерка СНЕЖАНА, снаја ЈЕЛЕНА 

и унука КАЛИНА
(23/197710)

У суботу, 6. јуна 2015, даваћемо шестомесечни помен нашем дра-

гом супругу, оцу, свекру и деди

ВОЈИСЛАВУ ВЛАЈКОВИЋУ
1939–2014.

С поносом те помињемо, с љубављу чувамо од заборава.

Супруга ВЕРА, син ДРАГАН, снаја МИЛА и унуци ВОЈИСЛАВ 
и АЛЕКСАНДАР

(54/197831)

У суботу ћемо давати годишњи помен нашем

ВОЈИСЛАВУ ТУЛИЋУ
1944–2014.

Његови најмилији: мајка СМИЉА, супруга МАРИЈА, 

синови ЈОВАН, ИВАН и ЗОРАН, снаје МАРИЈА и ЈЕЛЕНА 

и унука СЛАВИЦА

(34/197746)

Прошле су четири године откако ниси с нама,

вољени наш

АЛЕКСА СТОЈЧЕСКИ
4. VI 2011 – 4. VI 2015.

Вечно ће те волети, туговати за тобом и чувати
од заборава твоји: супруга СПАСЕНА, ћерке

ЉИЉАНА и МИРЈАНА, зетови БЛАЖЕ и ПЕРА,
унучад СЛОБОДАН, МАРКО, МИРОСЛАВ, 

МАРИЈА и ЈОВАНА и праунучад АЛЕКСАНДАР
и ПЕТАР

(66/197884)

СЕЋАЊЕ

ДУШАН ЦВЕТКОВСКИ
2004–2015.

С љубављу те чувамо од заборава.

Породице ЦВЕТКОВСКИ и ШУША

(67/197899)

У суботу, 6. јуна, у 11 сати, обележићемо

шест месеци откако је преминуо наш во-

љени

БОГДАН ПЕТРОВ БОЦА
13. VIII 1950 – 11. XII 2014.

Срећне дане чувамо од заборава...

ЈУЦА и ОГЊЕН

(71/197902)

СЕЋАЊЕ

БОГДАН ПЕТРОВ БОЦА
13. VIII 1950 – 11. XII 2014.

Време не може избрисати сву нашу љубав према

теби.

Сестра ЉИЉАНА с породицом
(72/197903)

Прошле су тужне двадесет две године откад нас је напустио мој

драги бата

ВЛАДИМИР МИРКОВИЋ
Волимо те много.

ЦАЛЕ, ФИЛИП, МИЛИЦА, КАТАРИНА, ВЛАДИМИР 

и тете МИРЈАНА и ДРАГАНА

(73/197404)

СЕЋАЊЕ

наши родитељи

ПАНИЋ

ГОРДАНА          ЂОРЂЕ
36 година                     63 године

од упокојења                 од упокојења

Пружали су нам неизмерну љубав. Часни,
достојанствени, мудри и племенити вечно
живе у нама.

Захвална деца: син МИЛИВОЈ, ћерке 
ЛЕПОСАВА, РАДМИЛА и БРАНИСЛАВА,

снаја СВЕТЛАНА, унуци ЗОРИЦА, БОБАН,
ДУШАН, ЉИЉАНА, МАРИНА, МАРИЈА,

САНДРА и ЂОРЂЕ и бројни праунуци

(74/197906)

ДЕЈАН 

СТОЈЧИЋ

Од звезде ка звезди, у

најлепшим пределима

вечности, да си.

ДЕДАН с породицом

(75/197907)

ДЕЈАН 

СТОЈЧИЋ 

ДЕКИ

Пет година ниси с нама.

Много, много нам недо-

стајеш.

Волимо те: КАЈА, 

МАКА, тетка и теча

(77/197936)

Најлепшем погледу и

осмеху

ИГОР 

МИЛИКИЋ
9. јуна навршава се пет

година откад је тихим

сном заспао...

Тетка ГОРИЦА, теча

НЕНАД, сестра ВЕСНА

и брат СРЂАН

(78/1297952)

У суботу, 6. јуна 2015,

посетићемо твоју вечну

кућу. 

ИГОР 

МИЛИКИЋ

Драги наш сине, про-

шло је тужних пет годи-

на, увек си у нашим ми-

слима.

Мама ЗУЗАНА, тата

МИЛОИЦА и сестра

ИВАНА

(80/197978)

Вољени

ИГОР 

МИЛИКИЋ

Заборав не постоји.

Твоји ЖИВКО, 

ДАРКО и ЛОЛА

(82/197987)

ПОМЕН

ДЕЈАНУ 

СТОЈЧИЋУ

Заувек твоји: мама, 

тата, деда, баба 

и сестра ИВАНА

(83/197989)

6. јуна одаћемо годишњи помен нашем драгом супру-
гу, оцу и деди

БОРА ПЕЈЧИЋ
1940–2014.

Супруга ЛЕНЧЕ и ћерке СЛАВИЦА и ЈЕЛИЦА
с породицама

(24/197718)

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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Пре пет година преста-

ло је да куца велико ср-

це наше

ЛЕПОСАВЕ 

БЕБЕ 

ФИЛИПОВИЋ

рођ. Петровић

Никада је нећемо забо-

равити.

Њени: снаха МИЛЕНА,

брат МИОМИР МИШО

и остала многобројна

родбина

(42/197773)

9. јуна 2015. навршава се четрнаест годи-

на откад није с нама наш вољени

МИТА ЈАНКОВИЋ
1929–2001.

Време пролази, али туга у срцима оних

који те воле остаје вечна.

Твоји: супруга НЕДЕЉКА, 

син БРАНИСЛАВ и ћерка МИРЈАНА 

с породицама

(43/197776)

МИЛЕНКО 

ЛУЈАНОВ

6. VI 2010 – 6. VI 2015.

Прошло је пет тужних

година без тебе.

Твоји најмилији

(51/197823)

9. јуна 2015, у 11 сати,

на гробљу Котеж, дава-

ће се помен – четрдесет

дана мојој драгој мами

ЕМИЛИЈИ 
УЗЕЛАЦ

С љубављу и великом
тугом чувам успомену
на тебе.

Твој син САША

(53/197826)

6. јуна даваћемо полу-

годишњи помен нашој

драгој супрузи и мајци

ДАНИЦА 
ЏАКИЋ

Супруг ВАСКРСИЈА 
и деца МИЛАН, 

ДРАГАН, МИРА, ЗОРА,
ДЕСА и МИЛКА 

с породицама

(59/197850)

5. јуна, у 11 сати, даваћемо четрдесетодневни

помен нашем драгом

СТАНОЈУ ПЕТРОВАЧКОМ 

ЦОЦИ
1942–2015.

Супруга НАДА и синови БОШКО и ЈОВАН
(55/197835)

ИЛИЈА 

БРОСКИЋ

Пет година је прошло,

сећање на тебе остаје

заувек.

ОЛГИЦА с породицом

(56/197840)

7. јуна 2015. навршавају се четири године

откако није с нама наша драга мама

ЉУБИЦА ГЛАВОНИЋ

Њену родитељску доброту вечно 

ће носити у срцу њене ћерке ВОЈКА 

и ВЕРА с породицама

(1/196048)

СЕЋАЊЕ

ДЕЈАН 

МУТАВЏИЋ

Време пролази, али туга

не.

Твоја мама МИЛОСАВА

(13/197645)

СЕЋАЊЕ

АЛЕКСАНДАР

МИХАЈЛОВ

1927–2014.

Породица

(17/197672)

6. јуна 2015, у 11 сати,

даваћемо шестомесеч-

ни помен нашој воље-

ној мајци и супрузи

МИЛЕНИЈИ 

КОСТАДИНОВ

Вољени никада не умиру.

Твоји најмилији

(33/197743)

ПОМЕН

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да ће се у понеде-

љак, 8. јуна 2015. године, у 10 сати, на старом Католичком гробљу,

одржати помен, четрдесет претужних дана откад смо изгубили на-

шу Марину

МАРИНА ДИВИЋ

Родитељи, супруг и сестра

(61/197858)

У суботу, 6. јуна 2015. године, у 11 сати, на Новом гробљу, дајемо

шестомесчени помен нашем вољеном

РАДИСЛАВУ ПЕКИЋУ

Пола године празнине и великог бола без нашег домаћина је чита-

ва вечност. Не можемо да схватимо да морамо да живимо без те-

бе, Рале, твоје енергије и љубави.

Увек ће те се с љубављу и поштовањем сећати твоји најмилији:

супруга ЛАНА, син ЖЕЉКО, ћерка САЊА

и унуци УРОШ и НЕМАЊА

(57/ф-97

Навршава се шест месеци откад није с нама

РАДИСЛАВ ПЕКИЋ

С поштовањем синовац ДРАГАН ПЕКИЋ 

с породицом из Канаде
(44/197779)

Навршава се шест месеци откад није с нама

РАДИСЛАВ ПЕКИЋ

С поштовањем ЗОЦА, БАНЕ и ЛУКА

(45/19779)

6. јуна 2015, у 11.30, на Новом гробљу, обележи-

ћемо четрдесет дана преминулој

ЈЕЛЕНИ ОГЊЕНОВИЋ 
1960–2015.

Ожалошћени: мајка МАРИЈА, супруг МИЛЕ,

ћерка БОЖАНА, син БРАНИМИР 

и унука МАРИЈА
(70/197879)

СЕЋАЊЕ

СРДАНОВ

КОСТА     АНГЕЛИНА    МИЛАН
2003–2015. 2006–2015.            КИЋА

2012–2015.
Као што понека сећања никад не бледе, тако ни
поједине туге никад не нестају.

Успомену на вас чувају: ЦИЦА, САША, 
АНЂЕЛИЈА, ИВАН и МИЛАН

(89/198014)

У среду, 3. јуна, навр-

шавају се двадесет три

године од смрти нашег

вољеног

МИОДРАГА 

МИЛЕТА 

КУНДАКОВИЋА

Прошле су године, а Ти

си у мислима увек с на-

ма, јер љубав и пажња

коју си нам пружио

остаће нам у вечном се-

ћању.

Твоји најмилији

(76/197920)

Обавештавамо родбину

и пријатеље да ћемо 6.

јуна 2015. године, дава-

ти четрдесетодневни

помен нашем

СТЕВАНУ

МИЛОВАНОВИЋУ

Заувек у нашим срцима.

Твоји: син ДРАГАН 

и ћерка ЉИЉАНА 

с породицама

(85/198001)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИЧетвртак, 4. јун 2015. 31

9. јуна 2015. навршава се двадесет година

откад није с нама наш

МИЛУТИН ЈОКИЋ

С поносом и тугом радо га се сећају 

његови: супруга ОЛИВЕРА, синови 

БРАНИМИР и ГАВРИЛО, снаје ВИОЛЕТА

и ЗДЕНКА и унуци ТАЊА и АЉОША

(2/197606)

7. јуна је шест година без нашег драгог

ДАВОРА ЂОКОВИЋА
1978–2009.

Године пролазе, али не доносе заборав, нити

умањују бол и тугу. Ти трајеш кроз најлепше

успомене које болно подсећају на све што смо

твојим одласком изгубили.
(3/197614)

Навршава се годину да-

на од смрти нашег дра-

гог сина и брата

ВЕЛИЈА 

ЗАГАЈ

Заувек у нашим срцима.

Мајка ГРОЗДА и сестра

ЈАСМИНА

(4/197615)

8. јуна 2015. навршава се годину дана откако ни-

је с нама наш драги

БЛАГОЈЕ НЕДЕЉКОВИЋ
1936–2014.

Почивај у миру!

Твоји најмилији
(5/197616)

НАДА 

НИКОЛАЈЕВИЋ

НАТАША

1993–2015.

Успомену на тебе чува

БРАНКО.

(7/197630)

Прошло је шест месеци

МИЋА

СТАНКОВИЋ

6. VI 2015.

Живећеш вечно у мом

срцу, али туга и бол би-

ће до краја живота.

Супруга РУМЕНА

СТАНКОВИЋ

(10/197641)

МИЋА 

СТАНКОВИЋ

Време пролази, али туга

и бол никада неће пре-

стати.

Ћерка вољена ЗЛАТА 

с породицом

(11/197641)

Навршава се четрдесет дана од смрти

НИКОЛА РАНИСАВЉЕВИЋ

Помен ће бити одржан у недељу, 7. јуна, у 11 са-

ти, на Старом православном гробљу.

Супруга МИЛИЦА, ћерка ЦИЦА с породицом 

и синовац МИЛАН с породицом
(12/197643)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

МИЋИЋ

РАДОМИР ПУЉА                         ВИНКА
2. VI 1990.                                                       6. VI 2011.

ВЕРА МИШКОВИЋ                РАДОВАН РАДЕ
рођ. Мићић                                                 19. XII 2008.

17. VIII 2007.
Успомену на њих чувају с љубављу и поштовањем њихови најмилији.

(16/197664)

6. јуна 2015, у 11 сати,

даваћемо годишњи по-

мен нашем драгом

СТОЈАДИНУ

ВАСИЉЕВИЋУ

С љубављу га се сећају

његови најмилији

(19/197678)

ПОМЕН

ДРАГОСЛАВ 

БОРГУЉ

2000–2015.

Драги тата, увек си у ср-

цу своје деце.

Син МИЛАН 

и ћерка СНЕЖАНА

с породицама

(20/197699)

6. јуна, у 11 сати, дајемо шестомесечни помен

нашем

ВЛАДИМИРУ РАДУСИНОВИЋУ

Живот није вечан, али ћеш ти вечно живети у нама.

Нека те анђели чувају, а ми ћемо те чувати од за-

борава!

Воле те МАРИЈА, МАРКО, МИЛИЦА

и МИРОСЛАВ
(26/197727)

ГОРДАНА СТОЈАНОВИЋ
Мукице наша драга, прође година тешка, најте-

жа. Шта рећи кад је све речено. Била си понос и

узор сваке мајке. Борила си се за нас до послед-

њег дана.

Хвала ти, мајкице, за све што си пренела на нас.

Увек ћемо бити поносни. Волимо те заувек.

Твоји: син ГАГИ и ћерка ЦВРЛЕ с породицом
(29/197737)

ГОЦА
Драга Гоцо, никада те

неће заборавити кума

ЈУЛКА с породицом.

(28/197794)

Пет тужних и болних

година је откако није с

нама наша драга

ВУКОСАВА 

ДЕНЧАН

Остаћеш заувек у на-

шим срцима.

Твоји: супруг БОШКО,

ћерка САНДРА 

с породицом 

и свекрва ЛИЗА

(32/197739)

Година туге за мојом најдражом сестром

Гоцом

ГОРДАНА ГОЦА 
СТОЈАНОВИЋ

16. XI 1957 – 15. VI 2014.

Они који су те волели знају како је тужно
и болно живети без тебе.

Сваким даном све ми више и више недо-
стајеш...

Увек у срцу твоје сестре ЛОЛЕ 
с породицом

(35/197755)

ДУШАН 

ПЕТРОВИЋ 

ПЕРА

4. VI 2007 – 4. VI 2015.

Знам један бол – мој

најдубљи, и један осмех

– Твој најлепши.

Волећу Те док трајем.

Твоја МИЛУНКА

(37/197758)

Прошла је година без наше вољене

ГОРДАНЕ СТОЈАНОВИЋ
Заувек у нашим срцима.

Брат ЈОВАН с породицом

(46/197789)

РАДЕ ЈАНКОВИЋ
1987–2015.

Увек ћеш нам недостајати.

Воле те МИЛАН, МАРКО и НЕНА

(48/197802)

ЈАГОДА 

ГЛАВОНИЋ

Прошло је већ шест ме-

сеци. Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Твоји најмилији

(58/197849)

11. јуна навршавају се четири године откад није с на-

ма наша драга

ГОЈКА МИЈОВИЋ
из Омољице

С љубављу супруг МИЛИНКО, ГОРАН и СНЕЖАНА
(49/197806)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Пружа вам се прилика да се до-
говорите око неких дуговања и то
решите на најбољи начин. Новац
вам пристиже у мањим сумама.
Спустите мало лопту у комуника-
цији с партнером, пустите да се и
он мало охлади.

За вас ће овај јун бити велика
прекретница у животу. Добићете
неколико понуда како да прове-
дете лето. Како вас планете во-
ле, искористићете већину. Завр-
шите све послове пре тога. Већи
прилив новца.

Неки односи иду ка коначном
разјашњењу, па ће постати јавни
и отворени. Слободним Шкорпи-
јама следи судбинско познанство.
Све оно у шта сада уложите себе,
води ка успеху. Чувајте се само
беспотребног трошења новца.

Новац у току ове седмице може-
те добити само из редовних при-
хода, али то ће, нажалост, касни-
ти. Комуникација с партнером се
поправља, али потрудите се да
што пре све поставите на своје
место.

Период конфузије је иза вас.
Оно што дуго очекујете, полако
долази на реализацију. Морате
донети коначну одлуку у вези са
својом пословном будућношћу.
Размислите шта стварно желите
– више новца или више слобод-
ног времена за себе.

Новац што ћете добити, искори-
стите да закрпите све рупе које
имате. Посао од кога сте одуста-
ли, поново ће бити актуелан, али
на потпуно другачији начин. Ра-
дите мало на свом здрављу.

Подршка ауторитета ће вам и те
како значити приликом решава-
ња заосталих пословних пробле-
ма. Страст просто пламти у вама,
па почните да је користите у сре-
ђивању партнерских односа.

Емоције вам поново не дају ми-
ра. Неке давно заборављене при-
че поново су актуелне, али овог
пута их испричајте до краја. По-
сао и љубав код вас иду заједно.

Таман сте помислили да напра-
вите мали предах и одморите се
од послова, али је позив старог
пословног партнера тотално по-
реметио ваше планове. Можете
очекивати велики финансијски
успех.

Пробудили сте се. Нећете се
тако лако одрећи тренутног парт-
нера. Освајаћете га на скоро не-
могуће начине. Мањи стрес на
послу неће умањити вашу енер-
гију. Проблеми остају иза вас.

Ко се с вама игра, обично изгу-
би у тој игри пре него што је и
почео. Тако нежни, често зава-
рате противнике. Емотивно сте
пали, али већ за викенд пријате-
љи или партнер ће вас орасполо-
жити.

Прошлост никако да престане
да вас прогони. Преиспитујете
целокупан свој живот. Будите
опрезни на послу да не бисте на-
правили велике грешке које се
не могу исправити.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9)

Рибе
(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РОЂЕНИ

Добили ћерку
22. априла: Николину – Биљана Стеменић Костић и Никола Костић; 6. ма-
ја: Ирину – Данијела и Дарко Мићић; 8. маја: Исидору – Ивана и Иван
Ивачковић; 11. маја: Анђелу – Јелена и Слободан Каначки, Софију – Тија-
на и Драган Лукић, Дину – Валентина Станковић Илић и Владимир Илић;
14. маја: Матеу – Наташа Јовановски, Лауру – Марија и Јан Жјак; 15. ма-
ја: Симону – Татјана и Петар Јованов, Тару – Валентина и Чедомир Пато; 17.
маја: Маријану – Душица и Дејан Савић; 18. маја: Анђелу – Марија Пап и
Петар Јанковић; 23. маја: Хелену – Сара Стојановић и Бранислав Лукин.

Добили сина
1. маја: Дарка – Весна и Станко Неда, Марека – Александра и Павел
Ушак; 2. маја: Мерлина – Селма Криезиу и Арбен Фејзији;  9. маја: Мак-
сима – Маја Инић и Мирослав Стефановић, Немању – Ангела и Владимир
Гут; 13. маја: Лазара – Кристина и Дарко Лазин, Стефана – Мариана и Ср-
ђан Живков; 14. маја: Теодора – Сузана Чикара Бешлин и Иван Бешлин;
15. маја: Давора – Емила Ивануша Шмит и Бојан Шмит; 18. маја: Драже-
на – Весна и Горан Зечевић; 19. маја: Марка – Олга и Срђан Јордановић;
21. маја: Лазара – Валентина и Марко Стоиљковски.

ВЕНЧАНИ

23. маја: Душица Гудаловић и Радомир Чича, Јелена Анђелковић и Золтан
Фодор, Ивана Миленковић и Никола Жикић, Тамара Змејковски и Миро-
слав Ристић, Јована Савин и Марко Стругар, Ирена Петрановић и Ненад
Станковић, Емилија Керекеш и Горан Патек, Биљана Вуковић и Душан По-
повић; 24. маја: Лидија Станковић и Марко Недељковић, Мирела Момиров
и Владан Јовановић, Александра Анђеловић и Мирослав Петковски; 28.
маја: Биљана Турковић и Миодраг Миленковић, Јасмина Ђорђијевска и
Саша Стојановић, Снежана Голић и Александар Ћосић, Зорица Насковски
и Драгољуб Јовановски.

УМРЛИ

21. маја: Дорина Русулој – 1965; 22. маја: Миодраг Стојановић – 1967, Јор-
данка Срдановић – 1943, Небојша Милошевић – 1953; 23. маја: Марија Јако-
вљевић – 1933; 24. маја: Илона Абрахам – 1945, Драга Тошић – 1929; 25. ма-
ја: Гордана Маринковић – 1943, Јожеф Киш – 1955, Ђино Киш – 1944, Вендел
Ваш – 1930; 26. маја: Радован Бодрожа – 1940, Зорка Кнежевић – 1936,
Етелка Бундевић – 1954; 27. маја: Паљо Ђуриш – 1941, Томислав Станојевић
– 1934, Василије Михић – 1925, Милица Спасић – 1938; 28. маја: Сава Ром-
чевић – 1937, Милорад Којић – 1930, Вера Секељ – 1950, Јозо Тојчић – 1939.

Е Н И Г М А Т С К И К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

РЕШЕЊА – Укрштеница: кварт, Кројф, либералиста, алав, Сена, н,

да естри, ут, о, алем, тупо, Виминацијум, Окано, осети. Магични лик

6 х 10: Милан Орлић, Благојевић, моногамија, Стојадинов, спремити

се, калвинизам. Судоку: 913874256, 785236419, 462159387,

129645873, 637982541, 854713962, 278491635, 346527198,

591368724. Анаграми: монтанистика, реекспорт, тајкунска привати-

зација, архимандрит, макробиотика, дигитална телевизија.

УКРШТЕНИЦА

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

4
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6
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ВОДОРАВНО: 1. градска четврт – холандска фудбалска легенда

(Јохан), 2. слободоуман, демократичан, толерантан човек (лат.),

3. прождрљив – река у Француској – 16. слово азбуке, 4. потврд-

на реч – једињења киселина и алкохола – некадашњи назив ноте

„до”, 5. симбол кисеоника – врста драгог камена – ненаоштрено,

6. археолошки локалитет код Костолца, 7. хит Здравка Чолића –

осећаји, осећања.

УСПРАВНО: 1. градић у источној Србији, 2. летњиковац – извр-

шни комитет (скр.), 3. грубо сукно – узвик нестрпљења, 4. тврђа-

ва у Дубровнику, 5. тремоло (скр.) – покошена сува трава, 6.

болест дисајних органа, 7. свештенство – симбол кобалта, 8.

упала слузокоже носа (мед.), 9. зоља – ујаци одмила, 10. јавно

тужилаштво (скр.) – налог да се пацијент обрати лекару специ-

јалисти, 11. маскирани манијак, сабласт (мн.).

АНАГРАМИ

НАУКА О РУДАРСТВУ

У науци овој,

то је јасно свима,

многих претпоставки

и КОНСТАНТИ ИМА.

ИЗВОЗ УВЕЗЕНОГ

КО ПРЕТРЕС изврши,

зна у свако доба

да ли се извози

увезена роба.

TРАНЗИЦИЈА ИМОВИНЕ (+ J)

TJA,  КАКВИ  

СТУЦАНИ  ПАЗАРИ!
МОНАХ ВИШЕГ ЧИНА

ТИХ,  МИРАН  РАД

ВЕГЕТАРИЈАНСКА ИСХРАНА

КАКО  МОРА  БИТИ

НОВА ТВ ТЕХНИКА

АЛИ  ТВ  И  

НИЈЕ  ЗА  ГЛЕДАТИ

МАГИЧНИ ЛИК 6 х 10

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. панчевачки песник, уредник

часописа „Свеске”, 2. наша глумица (Љиљана), 3. брак једног

мушкарца и једне жене, 4. панчевачки карате шампион (Пре-

драг), 5. припремити се, 6. хришћанско учење по Калвину.

Слогови: БЛА, ВИ, ВИЋ, ГА, ГО, ДИ, ЗАМ, ЈА, ЈА, ЈЕ, КАЛ,

ЛАН, ЛИЋ, МИ, МИ, МИ, МО, НИ, НО, НОВ, ОР, СЕ, СПРЕ,

СТО, ТИ.

СУДОКУ

8 4 5

7 6

4 6 9 3

2 9 4

3 8 4

1 9 6

8 4 3 5

5 8

9 3 8



ка Ивана Маркез Филиповић,
која води Атеље „Мали гени-
је”, помогла је својим пулени-
ма да на папир пренесу све
оно што је око могло да „ухва-
ти” у живописној природи, а
новинарка Радио Панчева Ви-
олета Јованов Пештанац одр-
жала им је краћи курс о свом
занимању.

Расположена дружина је у
повратку свратила у село Ку-
пиново, у истоимену етно-ку-
ћу. Ту се, поред осталог, нала-
зи и законом заштићена Црква
Светог Луке, задужбина деспо-
та Ђурађа Бранковића, најста-
рија православна богомоља у

Војводини, која је грађена сре-
дином петнаестог века.

Све у свему, ово је био један
одличан пример како се може
искористити предиван про-
лећни дан, а у прилог томе
иде и сагласје свих путника,
који нису крили очараност
виђеним и спремност за нове
природњачке походе.

Дотле ни Народна башта,
ни Потамшје нису за бацање,
а неко би, најзад, можда мо-
гао мало да се позабави и По-
њавицом, која потенцијалом
не заостаје превише за Обед-
ском баром.

Ј. Филиповић

Четвртак, 4. јун 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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ЗАВРШЕН ИЗБОР ЗА НАЈЛЕПШУ
ТОРТУ ПАНЧЕВА

Финалисткиње се
у понедељак 

боре за пласман

Ретко ко у Европи се може по-
дичити таквим природним
драгуљем – богатим разноли-
ким биљним и животињским
врстама какавe постоје на око
педесетак километара одавде.

Реч је о Обедској бари, не-
кадашњем меандру реке Саве,
који је после чувеног Јелуо-
стона, поткрај деветнаестог
века, постао друго проглаше-
но заштићено подручје на све-
ту. То није нимало случајно,
јер се некада говорило да је то
прави овоземаљски рај за пти-
це, а небо се преливало од
„шаренила” боја перја.

Обедска бара је и данас
примамљива орнитолозима,
спортским риболовцима, ра-
зним љубитељима природе, а
можда понајвише деци из за-
гађених градова.

Да је Обедска бара идеално
место за опуштање у искон-
ском зеленилу ушушканом у
релаксирајуће цвркутаве зву-
ке, испресецане понеким
криком барских птица из ду-
боке вишевековне храстове
шуме, добро је познато и не-
ким нашим суграђанима.

Наиме, група Панчеваца,
махом сачињена од деце, про-
текле недеље отиснула се пут
југоисточног дела доњег Срема
на едукативно-излетничку екс-
курзију под називом „Поштуј-
мо природу и живимо здрави-
је”. С најмлађима су кренули и

НЕКИ ПАНЧЕВЦИ БАШ УМЕЈУ ДА ПОШТУЈУ ПРИРОДУ

ЗДРАВ ДАН У ОЧАРАВАЈУЋОЈ БАРИ

Након што су одгледали
промотивни филм, панчевач-
ки заљубљеници у природу су
провели остатак дана разгле-
дајући парк, а посебно интере-
сантни су били реплика баре и
„хотел” за инсекте. Сасвим си-
гурно најатрактивнији део
програма била је вожња ката-
мараном по непресушном Кр-
стоношића окну. Из трске су
искакале лиске, чапље и кор-
морани, плићак се црнео од
пијавица коњара, а све то над-
гледали су горостасни храсто-
ви лужњаци, који, како дома-
ћини кажу, могу да „попију” и
до 500 литара воде дневно.

Главни организатори ове
интересантне манифестације
– Центар за учење језика
„Пчелица” и Удружење грађа-
на Други нови центар, пред-
вођени Цицом Станић, ма-
стер професорком српског је-
зика и књижевности, побри-
нули су се да малишани пре-
диван дан проведу максимал-
но активно, па је одржано и
неколико радионица. Сликар-

њихови родитељи, као и неки
други одрасли, јер је циљ овог
путовања учење и развој свести
о свету који нас окружује. На-
кон укрцавања неколико пут-
ника у Београду, четрдесетак
срећника стигло је у обедску
оазу, где су их дочекали дома-
ћини, иначе запослени у пред-
узећу „Војводинашуме”.

Ту се могло чути много тога
интересантног, пре свега да
ово природно добро заправо
представља остатак меандра,
који је пре више хиљада годи-
на одсечен тектонским поме-

Ауторка: Катарина Јовановић

Ауторка: Татјана Луковић

Ауторка: Биљана Бекић

„„ЛЛЕЕККООВВИИТТОО””  ЖЖИИВВОО  ББЛЛААТТОО

Обедска бара нуди бројна пријатна и непријатна изненађе-

ња и стога никако није препоручљиво кретање без водича.

У противном, врло лако се може заглибити у „живо” блато,

којег је овде у огромним количинама.

У вези са тим, забележен је и догађај с почетка Првог свет-

ског рата, 1914. године, када је српска војска у најгушћу обед-

ску дивљину сатерала један одред аустријске коњице, па су се

несрећни војници „жуте” монархије одреда подавили.

Пре неколико година се и један пецарош својски заглибио,

а спасло га је то што је сео у блато и сачекао избављење.

К
онкурс „Избор најлепше
торте Панчева”, који је по-
кренуо „Панчевац” у сарад-

њи са спонзорима – фирмом
„TorteCo” и посластичарницом
„Голуб”, завршен је. Жири сачи-
њен од запослених у посласти-
чарници „Голуб” одлучио је да су
се у велико финале пласирале:
Биљана Бекић, Катарина Јовано-
вића и Татјана Луковић.

С обзиром на то да је било заи-
ста тешко одлучити која од њих је
заиста најбоља и која би требало
да освоји прву, која другу, а која
трећу награду, коначна одлука
биће донета у понедељак, 8. јуна,
када ће ове три даме изаћи на
мегдан и укрстити дресир-кесе и
друго посластичарско оружје.

Наиме, оне ће се тог дана у пре-
подневним сатима срести у произ-
водњи посластичарнице „Голуб”,
где ће их сачекати три „голе” торте.
Њихов задатак биће да их „обуку”,
односно декоришу материјалом по
сопственом избору – моћи ће да ко-
ристе све оно што се у посласти-
чарници налази, а тему ће такође
саме изабрати. Задатак ће морати
да заврше у року од два сата.

Након тога, жири ће коначно
прогласити најбољег декоратера,

то јест декоратерку у Панчеву,
којој ће, поред прве награде –
комплета целокупног алата за
украшавање торти и израду деко-
рација за торте од 177 делова,
бити свечано уручена и кецеља с
логоом посластичарнице „Го-
луб”. Ако на телевизији пратите
слична такмичења посластичара
у свету, онда већ знате да је једно
од највећих признања које један
„ученик” посластичар може до-
бити од „учитеља” – мајстора
овог заната – управо таква кеце-
ља, као знак да је савладао важне
вештине на путу ка томе да и сам
постане мајстор.

Другопласирана учесница осво-
јиће алат за израду јестивих цвето-
ва и букета с књигом упутстава у
колору, а трећепласирана сет за де-
корисање с дуготрајном дресир-ке-
сом од импрегнираног платна са
шест металних наставака.

Коју год позицију да заузму,
Биљана, Катарина и Татјана су
велико признање већ добиле са-
мим тим што су баш њихове тор-
те проглашене најбољима у чита-
вом граду.

Важно је напоменути и да ће
посластичарница „Голуб” сва три
слатка ремек-дела која фина-
листкиње направе у понедељак
поклонити малишанима у панче-
вачком дому „Споменак”.

„Панчевац” ће, наравно, бити на
лицу места, па у идућем броју оче-
кујте причу у слици и речи о томе
како је било на такмичењу, како из-
гледа производња једне од наји-
стакнутијих посластичарница у
граду, а сазнаћете свакако и оно
што нас све највише интересује –
ко је најбоља декораткерка у граду.

Д. Кожан

Финалисткиње: 
Биљана Бекић, 
Катарина Јовановић 
и Татјана Луковић

рањем тла, па се, када је Сава
почела да тече јужније, пре-
творио у бару у облику потко-
вице дуге 13 километара, ши-
роке око 750 метара и просеч-
не дубине од око 2,5 метра, а у
појединим деловима и до се-
дам, па чак и 12 метара у ки-
шним периодима.

Површину специјалног ре-
зервата чини близу десет хи-
љада хектара, а укупна тро-
степена заштитна зона је дво-
струко већа. Први степен од
око 300 хектара нетакнуте
природе обухвата оно нај-
вредније, а унутар њега  човек
ни на који начин не сме да
утиче на процесе. Кад, реци-
мо, падне храст стар триста
година, чија је економска
вредност је несагледива, биће
остављен да тамо иструли.

Вредно је споменути да у
резервату живи 220 врста, од
којих 140 спада у ретке, а ту су
и многобројне животиње – од
дивљих свиња до видри, чије
је присуство (поред локвања)
доказ да је вода чиста.

Секретаријат животне средине Града
Панчева даривао је вредне књиге

Продукти „Малих генија”



На стадиону Војне академи-
је у Београду прошлог ви-
кенда су одржане квалифи-
кације за Куп Србије у кон-
куренцији млађих јуниора.

Фантастичан успех је
остварила сјајна атлетичар-
ка Динама Тамара Полић.
Она је тријумфовала у трци
на 400 метара, с временом
56,96. Тим врхунским резул-
татом Тамара је потврдила
норму за Светско првенство,
које ће бити одржано у ко-
лумбијском граду Калију. У
трци на 200 метара наша су-
грађанка је остварила резул-
тат 25,60 и пласирала се у
финале.

Тамари у наредна два месе-
ца предстоје напорне припре-
ме како би у далекој Колум-
бији, на Светском првенству,
достојно репрезентовала град
Панчево и своју земљу.

Одличан наступ је имала и
пионирка Анђела Тасић, која

је изборила пласман у фина-
ле са два лична рекорда. Трку
на 100 м завршила је за 12,97,
а на 200 м за 26,14. За фина-
ле су се изборили и Иван Бо-
жанић у трци на 800 м и жен-
ска штафета на 4 x 100 мета-
ра, у саставу: Милица Ми-
ленковић, Дарија Ђорђевић,
Јелена Новковић и Тамара
Полић. А. Ж.

У предивном амбијенту Деч-
јег центра у Чаиру Макетар-
ски клуб „Наредник Михајло
Петровић” прошлог викенда
је организовао јубиларно,
двадесето такмичење. На тој
манифестацији су учествова-
ли клубови из Бугарске, Грч-
ке, Македоније и Србије. У
јакој међународној конку-
ренцији, од преко 250 так-
мичарских макета, с више од
педесет учесника, чланови
МК-а „Др Владимир Алек-
сић” из нашега града освоји-
ли су тринаест одличја. 

Јуниору Константину Ста-
нојловићу припале су златна
и бронзана медаља. Новак
Бабић се такође окитио са два

одличја: златним и сребрним.
Медаље истог сјаја заслужио
је и Матеја Ђоровић, док је
Никола Лабус у наш град до-
нео сребро и бронзу. У катего-
рији кадета Сава Гачић је
освојио две сребрне медаље.
Кад је реч о сениорима, Алек-
сандар Стојановић је био вео-
ма успешан. Његов рад на ма-
кетама награђен је једном
сребрном и двема бронзаним
медаљама.

Наши суграђани су оства-
рили запажен успех на овом
такмичењу, а број освојених
награда потврђује квалитет
чланова клуба „Др Влади-
мир Алексић”.

С. Д. 

ја Радојчин и њене другарице
су у 11. колу, у Хали спортова
на Стрелишту, савладале Ме-
талац из Краљева с 34:20.

Пре почетка сусрета Јовица
Тулаћ, функционер РСВ-а,
предао је пехар Светлани Ни-
чевски, капитену тима из на-
шега града, као награду за
освојено прво место у Првој
лиги група „Север”.

А баш је Цеца Ничевски
предводила Панчевке ка још
једном тријумфу. Одличне су
биле и Маја Радојчин, Љиљана
Јосимов и Невена Станишко-
вић, али када се победи, честит-
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С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ВИКЕНД ЗА ПАМЋЕЊЕ
Победе остварили
Динамо и Јабука, 
као и рукометашице
ЖРК-а Панчево

Сусретом против Јагодине ру-
кометаши Динама су заврши-
ли овогодишње такмичење у
Супер Б лиги. Панчевци су
тријумфовали са 43:19, па су
на крају заузели четврто ме-
сто на табели. Да су имали бо-
љи гол-количник од ваљев-
ског Металца, могли су стићи
и до трећег места.

Шта рећи о игри екипе из на-
шега града када је ривал савла-
дан са 24 гола разлике? Публи-
ка у Хали спортова на Стрели-
шту видела је нека нова лица,
практично кадете Динама, и то
је било најлепше у овој утакми-
ци неравноправних учесника.
Још једном је блистао Миљан
Буњевчевић. Постигао је 12 го-
лова и заслужио назив најбољег
актера на мечу. Овај младић је
ушао у форму када је било нај-

ке иду на рачун свих играчица,
као и тренера Ивана Петковића.

Рукометаши Јабуке су пока-
зали карактер и умеће у фини-
шу такмичења у Другој лиги
„Север”. У Кикинди су савлада-
ли истоименог ривала са 25:26
и тако га скинули с лидерског
места, те поново они засели на
трон. Свака част изабраницима
Жикице Милосављевића! Као
први ће ући у виши ранг, а то
не одражава само симболич-
ност успеха, већ говори колико
је један тим емотивно јак и так-
тички обучен да оствари успех.

С. Дамјанов

потребније и много је помогао
свом клубу да обезбеди опста-
нак у високом рангу. Са седам
постигнутих голова и стан-
дардно добром партијом, иста-
као се и Урош Радосављевић.
Видели смо на делу и Динамо-
ву младост. Ђуричић, Сремче-
вић, Петрешевић и Лацко до-
казали су да имају потенцијал.

Иако су рукометашице
ЖРК-а Панчево корак иза две
првопласиране екипе у Мини
првој лиги, а шансе да се нађу
у елити сведене на минимум,
на терену се понашају као да
је такмичење тек почело. Ма-

УУ  ННЕЕДДЕЕЉЉУУ  ––  ППААННЧЧЕЕВВААЧЧККИИ  ТТРРИИААТТЛЛООНН

Традиционалан, двадесет други Панчевачки триатлон биће

одржан у недељу, 7. јуна.

И овог пута ће се надметати младе наде, наде, јуниори, се-

ниори и ветерани, а нема сумње да ће поклоници овог спор-

та имати прилику да уживају, као и увек када ТК Тамиш ор-

ганизује неко такмичење.

Место окупљања је на панчевачком кеју, код кафеа „Воз”,

а старт трке у којој ће се надметати млађе категорије зака-

зан је за 10.40. Елитно надметање, у коме ће учествовати

јуниори, сениори и ветерани почиње у 12.30, а два сата ка-

сније биће одржана церемонија доделе признања.

ВЕЛИКИ УСПЕХ АТЛЕТИЧАРКЕ ДИНАМА

ТАМАРА ИДЕ У КОЛУМБИЈУ

Прошлог викенда, у организа-
цији ТСБ-а, на Ади Циганлији
је одржано друго Првенство
Србије у дугом триатлону, као
и седми Куп Београда у аква-
тлону. Цео догађај је био сјај-
но организован и реализован
и свакако ће допринети попу-
ларизацији триатлона у нашој
земљи. Учествовало је преко
150 такмичара из целе Србије,
а било је и учесника из Црне
Горе и Шведске. ТК Тамиш се
представио са чак 46 чланова,
који су освојили 17 медаља.

На Купу Београда у аква-
тлону у надметању младих на-
да прво место су освојили Бог-
дан Јелача и Алексија Коцић,
а бронзаним медаљама су се
окитили Лука Глигорић и Ања
Давидовић. У конкуренцији
нада Душан Стојадиновић је
био први, Вања Исевски је за-
узела друго место, а Ђорђе Ра-
цић је трећи стигао на циљ.
Петар Ивачковић је тријум-
фовао у конкуренцији јунио-
ра, а одлични су били и рекре-
ативци. Најбржи су били Јеле-
на Поповић и Коста Мирко-

до 39 година Иван Бон први
стигао на циљ.

У трци штафета најбоља
триатлонка Србије и чланица
ТК-а Тамиш Вида Медић на-
ступила је у пливачком делу,
а њен тим је убедљиво освојио
прво место у конкуренцији
мешовитих штафета, док је у
надметању мушких екипа тим
у коме је бицикл возио Томи-
слав Нововић други стигао на
циљ.

А. Ж.

НАДМЕТАЊЕ МАКЕТАРА

ОДЛИЧНИ ПАНЧЕВЦИ

Миљан Буњевчевић је постигао дванаест голова

АКТУЕЛНО С ТРИАТЛОН СТАЗА

ТАМИШ НИЖЕ МЕДАЉЕ...

вић, док је Никола Винцер за-
служио сребрно одличје.

Панчевци су остварили сјај-
не резултате и у трци Првен-
ства Србије у дугом триатлону
(1,9 км пливања, 80 км вожње
бицикла и 21 км трчања).

У апсолутној категорији
Марјан Лукић је освојио
бронзану медаљу, а тај триа-
тлонац је победио у групи
такмичара од 40 до 44 године.
У старосној категорији спор-
тиста од 30 до 34 године Вла-
димир Рилинг је био други,
док је у групи учесника од 35

У трећем, последњем колу
Купа Србије у гађању из ма-
локалибарске пушке, одржа-
ном прошлог викенда у Но-
вом Саду, одличне резултате
су остварили и чланови СД-а
„Панчево 1813”.

Поново је бриљирао Дејан
Пешић, који је у основном

мечу освојио прво место у
категорији сениора, са 1.153
круга у троставу, а потом је у
финалу заслужио друго ме-
сто, али је освојио нових де-
сет бодова за завршни меч
најмасовнијег такмичења. У

лежећем ставу је био пети и
зарадио шест бодова, иако је
у основном мечу био на дру-
гом месту, са 619 кругова.

После три кола Дејан Пе-
шић је на првом месту на та-
бели сениора, с највише бо-
дова у оба става, па ће и у
финалу наредног викенда,

такође у Новом Са-
ду, стартовати с пр-
вог места и у леже-
ћем ставу, али и у
троставу.

Тијана Коларик је
такође освојила но-
ве бодове у конку-
ренцији десет нај-
бољих сениорки. У
лежећем ставу је за-
радила нових пет
поена, а у троставу
шест, па ће у фи-
налном мечу насту-
пити с трећег места.

За финале се изборила и
Исидора Стојановић, која ће
следећег викенда наступити
с петог места у троставу у
конкуренцији десет најбо-
љих јуниорки у Србији.

А. Ж.

КУП СРБИЈЕ У ГАЂАЊУ
ИЗ МАЛОКАЛИБАРСКЕ ПУШКЕ

ДЕЈАНУ СРЕБРНА МЕДАЉА

„Модерни оклопници” из на-
шег града лоше су играли у
срцу Шумадије прошлог ви-
кенда, па и не чуди њихов ви-
сок пораз у шестом колу Су-
перлиге Србије у америчком
фудбалу. Пантери су у Крагу-
јевцу изгубили од вицешам-
пиона државе Дивљих вепро-
ва са 45:7.

Наши суграђани су били
равноправни с ривалом само у
првом полувремену, када су
преко Николе Дедића повели
с 3:7. Ипак, Крагујевчани су
до одласка на одмор преокре-
нули резултат у своју корист –
повели су са 10:7. У наставку
меча на терену као да је игра-
ла само једна екипа. Дивљи
вепрови су, како је време про-

лазило, све више повећавали
разлику и на крају су заслуже-
но тријумфовали.

Пантери сада имају скор од
три победе и три пораза, а у
наредном колу, које је на про-

граму за две недеље, дочекују
Војводе из Новог Сада, прво-
пласирану екипу у првенству.
Панчевцима је неопходна по-
беда уколико желе да се нађу у
завршници првенства и буду

међу четири најбоље пласира-
на тима у Србији.

Познато је да Братислав Бо-
шњак и његови саиграчи успе-
шно наступају у Регионалној
лиги. Они су у својој групи пр-
ви на табели после победа над
тимовима из Ниша и Београ-
да. Требало је да се овог ви-
кенда састану са другопласи-
раном екипом из друге групе,
али су гости из Словеније на-
јавили да неће доћи на ту
утакмицу. Иако званично још
нисмо сазнали разлог за то,
надамо се да ће овај дуел бити
ускоро одигран, а да ће Панте-
ри моћи да провере своје мо-
гућности и с клубовима који
наступају у лигама ван наше
земље. С. Д.

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ У АМЕРИЧКОМ ФУДБАЛУ

ПАНТЕРИ ПРЕТРПЕЛИ НОВИ ПОРАЗ

ЈЈУУРРИИШШ  ННАА  ТТРРООФФЕЕЈЈ

Најмлађи играчи Пантера успели су да се пласирају на по-

луфинални турнир у флег фудбалу, пошто су на такмичењу

у Шапцу заузели друго место.

Млади Пантери су изгубили од Инђије, али су били бо-

љи од домаћина, док су у одлучујућем дуелу надјачали

Сремску Митровицу. Полуфинални турнир ће бити одигран

у недељу, 7. јуна, од 13 сати, на СЦ-у „Младост” у нашем

граду. Панчевци ће угостити екипе из Београда, Инђије,

Врбаса и Сомбора.



ТРОФЕЈ БЕОГРАДА
У нашем главном граду у су-
боту, 30. маја, одржани су ка-
јак-кану регата под називом
„Трофеј Београда” и прво ко-
ло Мини лиге Србије у кајаку.
Организатори такмичења би-
ли су КСС и КСБ, а трке су се
одвијале на Ади Циганлији.

Учествовало је петнаест
екипа, а међународни карак-
тер надметању дали су гости
из Бугарске. Први пут су одр-
жане и квалификационе трке
за најмлађи узраст такмичара
у мини-кајаку, што довољно
говори о све већој масовности
тог спорта.

У екипном пласману ККК
Панчево је заузео шесто ме-
сто, а од појединачних резул-
тата треба истаћи да је Виктор
Стаменковић освојио бронзу у
трци МК-1 на 1.000 м, Мари-
ја Кривокућа је била трећа у
једноседу за јуниорке на 500
м, а двосед који су чинили
Стефан Лековић и Никола
Левнајић такође је трећи сти-
гао на циљ у надметању јуни-
ора на стази од 500 метара.

МАТИЈА 

НАЈУСПЕШНИЈИ
Прошлог викенда у Кањижи
је одржано Првенство Војво-
дине за млађе пионире, на ко-
јем је учествовало 137 такми-
чара из 33 клуба.

Џудо клуб Динамо је пред-
стављало шесторо такмичара,
које је предводио тренер Љубо-
мир Станишић. Најуспешнији
је био Матија Павлов, који се
надметао у категорији преко 66
кг. Он је успео да се пласира на
Првенство Србије, које ће бити
одржано 6. јуна у Пожаревцу.

ДУБАЈИЋ НАЈБОЉИ 
Наш суграђанин Дејан Дубајић
наставио је победнички низ и
на турниру у Аранђеловцу, ко-
ји је одигран прошлог викенда,
по календару Тениског савеза
Србије. У категорији ветерана
старијих од четрдесет година
он је у финалу био бољи од
Панчевца Владимира Попови-
ћа и победио га је са 9:4.

То је био четврти турнир у
овој години на којем се Дуба-
јић попео на највиши степе-
ник победничког постоља, па
и не чуди што је први на ли-
сти ТСС-а у својој категорији,
и то са чак 2.300 бодова више
од другопласираног колеге.

ВЕСТ ПО ВЕСТ
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ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

„ДИЗЕЛКА” – ПОНОС ПАНЧЕВА
СПОРТСКИ
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ММаатт  уу  ддвваа  ппооттееззаа
(решење из прошлог броја: Кф2)

ИИззббоорр  РР..  РРааддоојјееввиићћ

ШАХОВСКИ КУТАК

Овог викенда

Кошарка

СУПЕРЛИГА

Ниш: КОНСТАНТИН–ТАМИШ

Рукомет

МИНИ ПРВА ЛИГА

жене

Прокупље: ТОПЛИЧАНИН–ПАНЧЕВО

Панчево: ПАНЧЕВО – РТБ БОР

среда, 10. јун

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Панчево: ДИНАМО – РАДНИЧКИ (НП)

субота, 17 сати

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „БАНАТ”

Б. Карловац: ПРОЛЕТЕР–ЖЕЛЕЗНИЧАР

Лукићево: МЛАДОСТ–БОРАЦ

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–РАДНИЧКИ

Омољица: МЛАДОСТ–ХАЈДУЧИЦА

Војловица: МЛАДОСТ–ЈЕДИНСТВО

Б. Н. Село: СЛОГА–БАК

Рукомет

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

Јабука: ЈАБУКА–СРЕМ

петак, 20 сати

Прошлонедељни
резултати

Кошарка

СУПЕРЛИГА

Панчево: ТАМИШ–МЕТАЛАЦ 51:90

Панчево: ТАМИШ–ПАРТИЗАН 50:82

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА

Панчево: ДИНАМО–ЈАГОДИНА 43:19

МИНИ ПРВА ЛИГА

жене

Панчево: ПАНЧЕВО–МЕТАЛАЦ 34:20

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Црвенка: ЛАКИ–ЈЕДИНСТВО 36:21

Јабука: ЈАБУКА–ДОЛОВО 18:37

мушкарци

Кикинда: КИКИНДА–ЈАБУКА 25:26

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

С. Бановци: ДУНАВ–ДИНАМО 2:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „БАНАТ”

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – Ц. ЗВЕЗДА 7:1

Старчево: БОРАЦ–СЛОБОДА 2:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Б. Црква: БАК–ЈУГОСЛАВИЈА 1:2

Црепаја: ВОЈВОДИНА–СЛОГА 3:0

Качарево: ЈЕДИНСТВО–ОМЛАДИНАЦ 4:0

Гај: ПАРТИЗАН – МЛАДОСТ (В) 2:1

Баранда: РАДНИЧКИ – МЛАДОСТ (О) 2:4

ка” је за три сезоне прескочи-
ла три ранга такмичења, па је
из Друге јужнобанатске успе-
ла да стигне чак до Српске
лиге. Свака част момцима,
али и људима који воде тај
спортски колектив.

Прошлог викенда, на СЦ-у
„Младост”, Железничар је са-
владао Црвену звезду из Ру-
ског Села са 7:1 и тако се на
најлепши начин опростио од
својих навијача, који су и овог
пута дошли у великом броју.
„Жеља” је суверени владар
Војвођанске лиге „Банат”, па
пре последњег кола има чак
седам бодова више од друго-
пласираног Борца из Сакула.

И овог пута је блистао иску-
сни Един Тахировић, који је по-
стигао чак три гола, а у листу
стрелаца су се уписали и Жељ-
ко Стајчић (два пута), Бојан
Трипковић и Бранислав Тошић.

– Лепа утакмица. Обе еки-
пе су растерећено ушле у ду-
ел, па су гледаоци уживали.
Ми смо показали да смо нај-
бољи тим и да заслужено иде-
мо у Српску лигу. У две и по
сезоне, закључно са овом

утакмицом, постигао сам 102
гола за Железничар и веома
сам поносан на тај податак.
Захваљујем свима у клубу ко-
ји су стали иза мене, јер без
њих не бих успео. Сада нам
предстоји још дуел у Банат-
ском Карловцу, где ћемо
играти за своју душу – рекао
је Един Тахировић, првоти-
мац Железничара.

„Дизелка” је играла у саста-
ву: Катанић, Ћирка, Смедере-
вац (Пањик), Митић, Сарић,
Ковач (Текијашки), Трипко-
вић, Стајчић, Тахировић, Бла-
гојевић (Чолак) и Тошић.

– Добро смо почели и одлу-
чили да меч решимо што ра-
није. Утакмица није имала
такмичарски значај, јер је Цр-
вена звезда обезбедила опста-
нак, а ми улазак у Српску ли-
гу, што нам је и био циљ. Пр-
венство смо решили три кола
пре краја, што је велики плус
за екипу и клуб. Надам се да
ћемо се и у Српској лиги ко-
тирати на врху табеле. У овој
сезони сам постигао 18 голо-
ва, али за то су заслужни цела
екипа, саиграчи, тренер,

ФК Железничар
спортски феномен:
за три године 
– три ранга

Старчевцима остала
последња нада

Ближи се лето, па и крај над-
метања у нижим фудбалским
лигама. Динамо, Железничар
и Борац су прошлог викенда
одиграли претпоследње коло у
својим првенственим тркама.
Популарни „брзи воз” је госто-
вао у Старим Бановцима, где
је у 29. колу Српске лиге група
„Војводина” изгубио од дома-
ћег Дунава са 2:0. Ипак, тај по-
раз не пече много пошто је Ди-
намо одавно испунио циљ за
ову сезону и обезбедио опста-
нак у трећем рангу такмичења.
У Војвођанској лиги „Банат”
победе су остварили и Желе-
зничар и Борац. Момци који
играју за „дизелку”, лидери
шампионата, још прошлог ви-
кенда су обезбедили пласман у
виши ранг, а Старчевцима, ко-
ји се налазе на претпоследњем
месту, преостала је још само
теоретска шанса да се и дого-
дине надмећу у овом рангу.

Дуел у Старим Бановцима
није имао баш никакав резул-
татски значај. Снаге су одме-
рили тимови из средине табе-
ле, а домаћи Дунав је победом
од 2:0 заслужено стигао до но-
вих бодова.

Динамо је играо у саставу:
Ђорђев, Субашић, Дашић, Ја-
ћимовски, Петровић, Павло-
вић, Стојановски, Спасков-
ски, Чишић, Ђоковић (Ма-
ринковић) и Чикић. Панчев-
ци су сада на десетом месту, а
предстојећег викенда, у по-
следњем колу, дочекују Рад-
нички из Нове Пазове.

Железничар је још једном
потврдио да је прави феномен
и истински спортски понос
Панчева. Популарна „дизел-

Херцег Нови је од 29. до 31.
маја угостио најбоље младе ка-
ратисте на Балкану. У конку-
ренцији више од 850 такмича-
ра из једанаест земаља репре-
зентативци Србије су заузели
треће место у укупном пласма-
ну, а једна од шест освојених
златних медаља засијала је на
грудима Дарка Спасковског,
најуспешнијег младог такми-
чара Динама.

На путу до трофеја у катего-
рији до 45 кг, у конкуренцији
нада, Дарко је у маниру иску-
сног борца савладао ривале из
БиХ, Бугарске, Словеније и
Турске, да би у финалу тријум-
фовао над најбољим такмича-
ром Бугарске и окитио се титу-
лом шампиона Балкана. Овај
успех још више добија на зна-
чају ако се зна да је Србија осво-
јила само две златне медаље у
дисциплини спортских борби.
Пред овим младим и перспек-

тивним такмичаром Динама је
сјајна будућност уколико наста-
ви да вредно вежба и слуша са-
вете клупских тренера.

Пионир Александар Зде-
шић је као дебитант у репре-
зентацији одлично стартовао
са две сигурне победе над ка-
ташима из Македоније и БиХ,

али је у трећем колу поражен,
па је изгубио шансу за виши
пласман. Миња Варсаковић је
на старту такмичења савлада-
ла ривалку из Албаније, али је
потом оштећена у мечу против
такмичарке из Турске, која је
уласком у финале омогућила
Мињи реперсаж. Ипак, после
нерешеног исхода у првом ре-
персажном дуелу изгубила је с
3:2 од домаће такмичарке, па
је морала да се задовољи сед-
мим местом. Миња заиста не-
ма среће ни са жребом ни са
суђењем, иако је већ годинама
једна од најбољих младих так-
мичарки у Србији. Њени доса-
дашњи резултати су довољна
гаранција да ће она у будућно-
сти бити међу најперспектив-
нијим младим такмичаркама
и да ће међународни резулта-
ти с временом сигурно доћи.
Никола Ивановић је у првом
колу изгубио од ривала из Ма-
кедоније, али с обзиром на то

да је био дебитант у репрезен-
тацији, овај наступ ће му до-
бро доћи за стицање искуства.

Предраг Стојадинов, шеф
стручног штаба КК-а Динамо,
задовољан је наступом својих
младих такмичара, који потвр-
ђују континуитет клуба у по-
стизању врхунских резултата.

За репрезентацију Србије су
наступили и Јована Новаков и
Милорад Петровић, чланови
КК-а Младост из нашега града.

Дебитанти у националној
селекцији, што због треме,
што због неискуства, нису ус-
пели да освоје медаље, али су
достојно репрезентовали своју
земљу. То је за њих било ново
спортско искуство, које ће ду-
го памтити.

управа... Захваљујем им. Даћу
све од себе да оправдам пове-
рење које су ми указали – ис-
такао је Жељко Стајчић, 
капитен Железничара.

Фудбалери Борца су у Стар-
чеву савладали Слободу из
Нових Козараца са 2:1, али су
и даље претпоследњи на табе-
ли Војвођанске лиге „Банат”,
па ће до краја шампионата
стрепети за опстанак у овом
рангу такмичења.

Иако су гости на полувреме
отишли с предношћу од 0:1, у
наставку сусрета су Старчев-
ци заиграли боље и преокре-
нули резултат захваљујући го-
ловима које су постигли Пе-
ровановић и Ђаковић.

Борац је наступио у саставу:
Луковић, Јовановић, Макси-
мовић, Стојчев, Ћирковић,
Перовановић (Рашковић), Ву-
чић, Станојковић (Вењац),
Станисављевић (Станојевић),
Ђаковић и Лукић.

У последњем колу Старчев-
ци гостују у Лукићеву, где ће
одмерити снаге с домаћом
Младошћу, која се такође гр-
чевито бори за опстанак.

БАЛКАНСКИ ШАМПИОНАТ У КАРАТЕУ

ДАРКО СПАСКОВСКИ ШАМПИОН

Страну припремио

Александар
Живковић



Било је уживање видети на делу тим
који игра по тактовима Душка Вујо-
шевића, који и јесте диригент овог ве-
ома добро припремљеног „оркестра”.

На другој страни, Тамиш је против
фаворизованог ривала играо без најбо-
љег играча Драгана Крушчића, који је
изостао због болова у колену. „Ровити”
Игор Кесар се још увек опоравља од
прехладе, па је био проблем стићи до
коша Партизана. Кад је стао шут до-
маћим кошаркашима, бриге су биле
још уочљивије. Ипак, тешко је нешто
замерити изабраницима Бојана Јови-
чића. Тим Тамиша за актуелну сезону
прављен је да задржи прволигашки
статус, с много нових играча и тек не-
колико искуснијих мајстора игре под
обручевима. Ипак, Панчевци су се об-
рели у Суперлиги. Превазишли су оче-
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Сања Пајовић,
ученица:
– Уживам у сваком ви-
кенду, посебно кад је
сунчано. Зато ћу у су-
боту и недељу возити
ролере на Старом Та-
мишу, у близини куће у
којој живим. Дружићу
се и с другарицама.

Игор Марковић,
баскеташ:
– Волим да играм 
кошарку и кад год
имам слободног 
времена, ја сам на 
терену. Тако ће бити
и овог викенда. 
С друштвом планирам
баскет на терену 
код Суда.

Марија Јанковић,
ученица:
– Викенд је створен за
уживање. Играћу се с
другарицама, то је 
сигурно. Најавили су
лепо време током 
суботе и недеље, 
а онда неће изостати 
ни вожња бицикла.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Н. Стоилковић З. Спремо

Влада и фасада

Наша фотографија је доказ да фасаде не падају искључиво на ме-

стима где би требало да смо осигурани.

Оне падају и на зградама у непосредној близини здања где

столује наша народна власт.

И која може непосредно да посматра ове падавине.

Ваљда зато и резонује да је много боље да пада фасада него

влада.

Фасадне падавине

Онај чувени рефрен песме из филма „Професионалац” каже:

„Пада, пада, пада, пада, шта то пада, пада влада...”

Е, код нас не пада влада, него фасада.

И то на згради у којој нам је осигурање.

А сигурно бисмо много лакше поднели да је о оном првом реч.

Фасадна инсталација

Некадашња зграда „Урбанизма” управо добија ново лице.

Ту би, за потребе Културног центра, требало да буде смеште-

на Галерија савремене уметности.

И уопште нам није јасно зашто се на њој обија малтер.

Јер је од делова урушене фасаде могла да се направи једна

интересантна савремена уметничка инсталација.

Партизан тријумфовао 
у Панчеву

Сјајна атмосфера у хали 
на Стрелишту

У тринаестом колу Суперлиге, оди-
граном у уторак, 2. јуна, кошаркаши
Партизана су победили Тамиш са
50:82, по четвртинама 12:17, 13:24,
10:22 и 15:19. Спектакл у Хали спор-
това на Стрелишту пратило је око две
хиљаде гледалаца.

„Црно-бели” су изазвали много па-
жње у нашем граду. Армија навијача
Партизана је и овог пута оправдала
очекивања. Све време, чак и много пре
почетка утакмице, била је уз кошарка-

ДДЕЕШШААВВААЊЊАА  ППООДД  ООББРРУУЧЧЕЕВВИИММАА

ЦЦРРННОО--ББЕЕЛЛАА  РРААССККООШШ

ше из престонице, гласно скандирала, а
нису изостали ни топовски удари. Ба-
кљада се догодила на крају, док су их
љубимци поздрављали после тријумфа.

Пре тога смо видели екипу Парти-
зана у веома добром издању. Иако су
изостали Драган Милосављевић и
Едо Мурић, чланови прве петорке,
квалитет није мањкао. Павловић, Ма-
чван и Милутинов су доминирали и
потврдили да ће њихов тим бити међу
главним претендентима за освајање
титуле. Душко Вујошевић је шансу да
играју пружио свим момцима, осла-
њајући се током сусрета на Маринко-
вића, Андрића, Безбрадицу, чак и на
момке који не играју често. Партизан
је утакмицу добио на „сув” квалитет.

кивања многих. Било је сусрета у којима
су локални спортски хероји могли много
више, јер знамо да је то реалност, али по-
стоје мечеви, посебно после исцрпљују-
ћих наступа у КЛС-у, када се пита и про-
тивник. Дуели са Звездом, Партизаном,
Металцем и Мегом драгоцени су за иску-
ство кошаркаша Тамиша, јер се не играју
често. Зато убедљиве поразе треба сагле-
дати поштеније, с више страна.  

Да се вратимо на сусрет Тамиш–Пар-
тизан. За тим из нашега града су наступи-
ли: Хукић, Ђорђевић, Дробњак, Кесар,
Манојловић, Симић, Милошевић, Вујо-
вић, Исаиловић, Радовић, Ивановић и
Илић, a с клупе их је предводио Бојан Јо-
вичић. Истичемо Вука Ивановића, цен-
тра Тамиша. Водио је битку под кошеви-
ма, али је рано „зарадио” личне грешке,
па је морао да се чува. Милутинову, по-
тенцијалном репрезентативцу Партиза-
на, није било лако на паркету. Ивановић
у последње време пружа веома запажене
партије. Остали су били на нивоу осред-
њости, али о томе смо већ говорили.

Уз то што наступа у елитном надметању,
КК Тамиш се показао и као одличан орга-
низатор великих утакмица, као што су оне
против Црвене звезде и Партизана. Дарко
Јовичић и мали круг његових сарадника
још једном су задали задатак свим спорт-
ским радницима у Панчеву. Приметили
смо поштовање свих гостију према Тамишу.
То није случајност. Континуитет који траје
дуже од две деценије заслужује респект, а по
свему виђеном током сезоне на измаку, мо-
же се само констатовати да је мисија тог
спортског колектива у потпуности успела.

С. Дамјанов

ЗЗААВВРРШШ
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