
ника Живадина Митровића и друге,
њему лојалне носиоце власти, али
надлежне градске службе то нису
уважиле, уз образложење да проце-
дура није у потпуности испуњена.
Расписани су нови избори, на шта су
„дисиденти” бурно негодовали, али
напослетку су, као и готово сви реле-

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 14. MAJA 2015.

Политика
О медијима
и смрадним
траговима
» страна 4

цена 40 динара

У ОВОМ БРОЈУ, ШТАМПАНОМ

У 12.000 ПРИМЕРАКА

Број 4609, година CXLVII

Зашто се, уопште,
поново гласа?

Баражна паљба 
напредњака 
и „уједињених”

На прагу су и трећи избори за јабуч-
ку месну скупштину. Податак можда
и није баш за Риплија, али није ни за
„потцењивање”, будући да такву ди-
намику излазака на гласање имају,
можда, само још Италијани.

Јабучани ће тако, ни криви, ни ду-
жни, други пут ванредно заокружи-
вати своје представнике у, по хије-
рархији, најнижем органу власти у
земљи. Хоће ли то утицати на одзив
остаје да се види у недељу, 17. маја,
нешто после 20 сати.

„Одбегли” против „лојалних”
Једно од питања које је постављано
од средине марта, када су расписани
избори, јесте – зашто се, уопште, по-
ново излази на изборе? Подсећања
ради, у првом случају, 2013. године,
разлог је био то што је однос две су-
протстављене групације био седам
према седам, због чега седнице нису
одржаване дуже од законски дозво-
љена три месеца.

Овакав расплет је утолико чуднији
зато што је Српска напредна стран-

Економија
Маратонци и даље трче
почасни круг
» страна 6

Хроника 
Много одговорности,
мало поштовања
» страна 8

Спорт 
Викенд у знаку
тријумфа
» страна 14

ПРЕКРИВАЧ

ка, након последњег (ванредног) из-
јашњавања грађана, имала дванаест
од укупно петнаест столица у месној
скупштини (преостале три припада-
ле су Демократској партији Македо-
наца). Међутим, та разлика време-
ном се крунила, па је почетком ове
године у Дому културе чак одржана

Лепота игре, таленат
и награде
» страна 7
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Две саобраћајне
несреће
» страна 10

упадљивија. Одржано је неколико
скупова, а оно што је њиховим рива-
лима понајвише боло очи била је по-
дела пакета социјалне помоћи гра-
ђанима ромске националности. Али
тога је пред изборе увек било и веро-
ватно ће се та пракса и наставити.

Кад се каже супарници, пре свега се
мисли на листу „Уједињени за Јабу-
ку”, која је по бројности одмах иза Ву-
чићеве партије (има једног кандидата
мање). Озбиљније пецкање између
ових двеју групација почело је пре от-
прилике две недеље, када је на конфе-
ренцији за новинаре наведене коали-
ције (чине је Центар за заштиту по-
трошача из Јабуке, Национално маке-
донско удружење „Илинден” и Либе-
рално демократска партија) донедав-
ни члан и бивши председник Скуп-
штине месне заједнице и један од
кандидата на предстојећим изборима
– Владимир Швец навео да је друго
ванредно гласање последица лошег
рада досадашње власти, као и да је,
поред осталог, ван памети најава да
ће петнаестак милиона динара бити
утрошено на паркинг код школе.

На то су напредњаци муњевито
одреаговали на својој наредној кон-
ференцији за новинаре, када је пред-
седник Градског одбора СНС-а Жељ-
ко Сушец истакао да је у Јабуци од
2012. године, то јест, откада је на
власти његова странка, урађено ви-
ше него у протекле две деценије, а да
је у село уложено преко педесет ми-
лиона динара. Инсинуације поли-
тичких противника и дојучерашњих
партијских сабораца (мисли се на
добар део „уједињених”) видео је као
неаргументоване и злонамерне, а у
том смислу апострофирао је позиве
неких „интелектуалних величина”
грађанима Јабуке да не плаћају ко-
муналне услуге, што је у оштрој ко-
лизији с програмом СНС-а.

» Наставак на страни 11

седница којој је, поред поменуте
опозиционе тројке, присуствовало
још петоро „одбеглих” напредњака,
предвођених Драганом Апостол-
ским. Тада су они  сменили председ-

вантни чиниоци локалног политич-
ког миљеа, прихватили реалност и
без много оклевања се укључили у
изборни процес.

А онда је почела кампања већ ви-
ђеног, несхватљиво високог електри-
цитета...

Кулминација у недељу
Јабуку је тако, без обзира на то што
су све „сеоске” функције волонтер-
ског карактера, захватила права
предизборна еуфорија, што ће са-
свим сигурно кулминирати на дан
гласања.

Од шездесет петоро пријављених,
највише кандидата (свих петнаесто-
ро) имаће (а ко други!) владајућа
странка, чија је кампања била и нај-

У НЕДЕЉУ ИЗБОРИ ЗА СКУПШТИНУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Узаврела ванредна (изборна) ситуација у Јабуци

ГГЛЛААССАА  ИИ  „„ММЛЛААДДООССТТ””

Истог дана, у недељу, 17. маја, од 7 до 20 сати, биће одржани и избори

у Месној заједници Младост, у којој ће се са шест бирачких места у Скуп-

штину квалификовати петнаест најбоље пласираних.

Међу шездесет кандидата и овде су најбројнији напредњаци са свих

петнаест кандидата, следе Социјалдемократска партија (12), За „Мла-

дост” – Демократска странка (9), Удружење грађана „Младост” (5), а

ЛДП и групе грађана имају по два представника.

Ко ће „заузети” централну зграду?

Бујним зеленилом мај

нам увек прекрије 

дотадашње сивило.

Покрије нашa

ђубришта, небригу.

Грешке...

Прикрије нам

ружну свакодневицу.

Не може само

оно што баш штрчи.

Да би нас 

подсећало на 

нас саме.



„Хигијена” би могла да дигне цену
услуге изношења смећа са оправда-
њем да мора да га одвози на вршач-
ку депонију, јер нашој, која се иона-
ко гради већ две деценије, фали сто-
тинак кубика шљунка. Или да крене
у наплату по квадратним центиме-
трима стамбеног простора, а не по
квадратним метрима. Зато што су
многи пријавили да имају станове од
45 квадрата, а не од 45,43 квадратна
метра, не би ли закинули ово јавно
предузеће. Јер и оних 0,43 квадрата
праве сразмерну количину ђубрета,
јелте, као и осталих 45.

„Зеленило” би могло да пријави
појаву кинеских бубамара и нових
биљних ваши опасних по, иначе,
здраво дрвеће. Онда да га посече,
уметри и лепо уновчи као огревни
материјал. Па онда крене у садњу
новог. Што би нам, наравно, све лепо
наплатило.

Невиђен простор за додатну зара-
ду отвара се ту и за остале: АТП,
Градску стамбену агенцију, „Мла-
дост”... Само је ствар инвенције и до-
сетљивости.

А грађани има да ћуте и плаћају.
Градска власт не мора много да бри-
не шта они о томе мисле. Време да се
забрине наступа тек када буде уочи-
ла да народ масовно почиње да купу-
је мотке.

З. Сп.

Чорбасти мирис и укус
Јавна предузећа понекад изгледају као чудо из неке друге димен-
зије: која количина дрскости је потребна да се суграђанкама и су-
грађанима испоставља рачун за сопствене пропусте? Ево одмах и
одговора: она која је управо сразмерна, пропорционална тврдоћи
образа особа из менаџмента фирме за чије функционисање плаћа-
ју грађани.

Овог пута „одушевио” нас је став ЈКП-а „Водовод и канализаци-
ја” – све оно што смо ми бацили у воду, и буквално и метафорич-
ки, као и сву воду коју сте појачано испуштали на нашу препоруку,
платите ви, драги потрошачи. После хаоса у вези с панчевачком
„чесмовачом”, чији смо квалитет толико пута хвалили говорећи да
је на вишем нивоу од флашираних вода, након признања одговор-
них лица да смо извесно време пили необична бактеријско-хемиј-
ска једињења и њиховог неприхватања одговорности за тај по здра-
вље опасан курцшлус – стигли су увећани рачуни за воду! Нечуве-
но!

Одржана је и тематска седница Скупштине града прошле неде-
ље. На њој смо видели само оно што већ одавно знамо: када посто-
ји политички консензус коалиције на власти да око неког важног
питања не треба много чачкати – чачкања нема.

Такав је случај и, на пример, Апотеке Панчево.

**  ** **
Пекар, лекар, апотекар, колар, столар..., набраја Бора Ђорђевић
шта је све могао да буде у нека срећнија времена. Ови стихови увек
наново постају актуелни некако с пролећа, пред лето, када нова ге-
нерација деветнаестогодишњака завршава гимназије или средње
стручне школе.

Велика већина њих, али и њихових родитеља, који су у овој ситу-
ацији често на лековима за смирење, тада покушава да осмисли бу-
дућност. Последњих година одлука о томе шта им је чинити води у
два супротна смера. Ако постоји неки рођак „преко” или било ка-
ква друга комбинација за одлазак у иностранство – преостаје само
да се човек баци на сређивање папира.

Свакако најпротивуречнија прослава којој је потписани прису-
ствовао беше журка поводом одласка у једну од земаља ЕУ девојке
што је тек досегла пунолетство. Парти и весеље организовали су
њени родитељи за своје пријатеље јер њихова ћерка заувек одлази,
да се у свој дом и своју земљу више не врати!? Било је тамо и суза,
наравно.

Поменути контрасмер се рачва на два путића: један је јурњава за
везама не би ли се дете „удомило” у јавном сектору, а други пред-
ставља покушај да тинејџер(ка) ипак упише неки факултет; ту раз-
мишљање о бежању из Србије бар накратко престаје, док оно о купо-
вини дипломе почиње.

Фронтмен „Чорбе” је, набрајајући занимања од којих је због ро-
кенрола одустао, поменуо, између осталих, још два веома зани-
мљива: политичар и демагог. Иако их данас и од једне и друге сор-
те (често су те две речи и синоними) има веома много, навала на те
„професије” код нас не престаје.

И деца знају да су оне најуносније.

**  ** **
Судећи по ономе што доживљавамо ових дана, чекају нас изузетно
напорна јесен и тешка зима. Наиме, сада, док се партије надмећу
за столице у две месне заједнице (Јабука и Младост), на дневном
нивоу имамо неколико конференција за новинаре и стиже нам ма-
са саопштења; једнако су вредни и власт и опозиција, али Панчев-
ке и Панчевци за тај труд не показују превелико интересовање.

Зато није лако ни одокативно добацити шта ће бити током избор-
не кампање за одборнике у градским и општинским скупштинама
и посланике у покрајинском парламенту, која нас чека пред крај
године. Оно што је сигурно, јесте да ће тада, поред новинара у чи-
јем је то опису посла, „бомбардовани” обећањима о бољем сутра,
хтели – не хтели, бити и грађанке и грађани.

Ко сву ту лепоту будућег живота преживи, причаће.

Прошломесечна „водена ситуаци-
ја” заслужује пажњу и због још једног
генијалног открића. Наиме, због по-
знатих проблема са овом животном
текућином „Водовод” је од грађана
тражио да мало отворе чесме и, да
извинете, пусте воду, како би се мре-
жа добро издренирала и очистила.
Што су неопрезни грађани схватили
дословно. А заборавили да се притом
бројчаник на водомеру врти, врти и
врти. Па су сада од поменутог јавног
предузећа добили априлски рачун за
30 до 50 одсто виши него претход-
них месеци.

Нормално. Па није ваљда неко по-
мислио да ће то да плати онај који је
ову фертутму замесио.

Цео овај маневар је скоро савр-
шен: прво, нисмо смели неколико
дана да пијемо воду; друго, бацили
су нас у трошак за куповину оне фла-
ширане, и треће, још ће „Водовод”
додатно да нам наплати и чишћење
цеви!

Овакав изум би требало заштити
код Републичког завода за патенте!
И продавати лиценцу другим градо-
вима. А могли би да га прилагоде и
искористе и друга јавна предузећа.
„Грејање”, на пример, под фирмом
проблема с дистрибутивном мрежом
топле пробе би могло да започне већ
1. августа и растегли до грејне сезо-
не. И после, нормално, преко кало-
риметара то да нам наплати.

О води 
и моткама

Април би требало да прогласимо за
празник под називом „Месец воде за
пиће у Панчеву”. И убудуће да га обе-
лежавамо сваке године. Јер тог месе-
ца, путем наше воде, амонијаком смо
прочишћавали дизне у носу, а хло-
ром убијали цревне и остале бакте-
рије. Које наш „Водовод” није успео
да ликвидира у својим базенима.

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Нити копа, нити жито меље, већ промовише фабуле тих радњи.

Испред зграде Градске управе

Снимио Никола Стоилковић
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• Шушка се да је политика владе транспарентна.
• На шта се најлакше упеца сом? На добру рибу.
• Уочене грешке исправљамо понављањем!
• Ми стално идемо главом кроз зид. Кад-тад ће то донети

резултате.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ОДНОСИ СРБА И ХРВАТА СУ СТАЛНО ПОД ЛУПОМ, АЛИ НЕ ВИДИ

СЕ НИКАКАВ НАПРЕДАК!

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

ППиишшее::  ССиинниишшаа  ТТрраајјккооввиићћ

Четвртак, 14. мај 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 



У организацији удружења
„Посети Панчево”, у суботу,
16. маја, у 10 сати, биће при-
ређен први у низу бесплат-
них аутобуских обилазака
јужних села. Полази се с
паркинга хотела „Тамиш”, а
ићи ће се у посету верским
објектима у Банатском Бре-
стовцу, Иванову, Омољици и
Старчеву. Пошто је број по-
сетилаца ограничен, пријаве
су обавезне и могу се посла-
ти на имејл  или јавити на
телефон 061/66-99-039.

Удружење грађана „Посети
Панчево” позива мештане ју-
жних села да учествују у
овом пројекту тако што ће
дочекати госте из Панчева

испред верских објеката у
својим местима, према
оквирном распореду: Храм
Вазнесења господњег у Ба-
натском Брестовцу (око
10.30), Црква Светог Венде-
лина у Иванову (око 11.10),
Храм Светог оца Николаја и
Храм рођења Пресвете Бого-
родице у Омољици (од 11.30)
и Црква Светог Пантелејмо-
на и Црква Светог Маурици-
јуса у Старчеву (од 12.10).

Водич кроз историју и
културу Панчева и околине
је новинар Ненад Живко-
вић, а организаторка пројек-
та је туризмолог Живана
Крејић.

Д. М.

Други фестивал вина у Панчеву
биће приређен у суботу, 16. ма-
ја. Манифестација ће бити одр-
жана у Дому војске од 10 сати.
Организатори догађаја, чланови
Удружења винара и винограда-
ра „Орфелин” из нашега града,
желе да се Панчево и околина
прикажу као важан центар до-

брих произвођача вина. Такође
желе да направе угођај учесни-
цима, посетиоцима и гостима,
да се чује за веома добра вина и
њихове произвођаче. Присутни
ће моћи да обогате своје знање о
култури конзумације вина.

Фестивал је продајног, изло-
жбеног, промотивног и такми-

чарског карактера. Посетиоци
ће уз купљену улазницу, чија је
цена 300 динара, добити вин-
ску чашу којом ће моћи да
пробају велики број изузетно
добрих вина. Ово је прилика да
произвођачи промовишу своју
винску кућу, а обе стране ујед-
но подржавају напоре органи-

затора у промовисању винске и
опште културе у нашем граду и
околини.

У оквиру фестивала биће
организована и два предавања
за винаре и виноградаре. У де-
лу оцењивања приспелих узо-
рака вина право учешћа имају
сви заинтересовани произво-
ђачи вина (аматери и профе-
сионалци). Сви који буду из-
ложили своја вина добиће
оцену и тиме стећи увид у
успешност сопствене техноло-
гије производње вина. Треба
истаћи да ће у стручном жи-
рију бити наши најпознатији
енолози, а предвиђен је и при-
годан музички програм. Фе-
шта се завршава у 20 сати.

С. Д.

Умањење ће износити
десет одсто

Пословодство „Водовода и ка-
нализације” одлучило је да
испоштује захтев одборника
Скупштине Панчева да се због
привременог загађења воде
априлски рачуни снизе за де-
сет одсто. Та иницијатива би-
ће предложена Надзорном
одбору тог ЈКП-а и очекује се
да ће на седници заказаној за
15. мај добити зелено светло.

Љиљана Станковић, дирек-
торка за финансије у „Водово-
ду”, изјавила је да ће сви који
буду плаћали априлске рачуне
после 18. маја на благајнама
„Водовода” платити десет од-
сто мање.

– Они који су већ платили
рачуне за април или ће их
платити после 18. маја у не-
кој пошти или банци, биће
евидентирани да су препла-
тили, па ћемо им умањити
рачуне за мај – нагласила је
Станковићева.

Она је додала да се ових да-
на многи наши суграђани жа-
ле на велику потрошњу и да је
погрешно што сматрају да је
то последица појачаног испи-
рања водоводне мреже. Пре-
ма њеним речима, то није ра-
ђено на рачун грађана и вода
која је коришћена за то није
евидентирана на водомерима.

Најпроблематичније 
на Котежу 2
– Становници одређених ули-
ца у неким деловима града,
попут Кикиндске, Вршачке и
Војвођанског булевара на Ко-
тежу 2, као и насеља Тесла и
Карађорђеве, добили су више
рачуне. То је зато што им је
потрошња очитавана на четр-
десет дана и ја одговорно из-
јављујем да ће им следећи ра-
чуни које ће добити бити ни-

ПОСЛЕ БРОЈНИХ ПРИТУЖБИ ГРАЂАНА „ВОДОВОДУ”
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жи. Желим да обавестим гра-
ђане који још нису добили ра-
чуне за април да ће и њима
бити умањени рачуни – дода-
ла је Љиљана Станковић.

Она је обавестила грађане да
је могуће и да, ако то желе, са-
ми очитавају потрошњу на во-
домерима и онда достављају
податке телефоном „Водоводу”.

Ко је у „Водоводу” затајио?
Подсећамо, захтев одборника
да се априлски рачуни за воду
умање, чуо се на ванредној
седници Скупштине града ко-
ја је одржана 8. маја. Поред
тога, усвојена је иницијатива
да се формира комисија која
ће утврдити због чега вода из
водоводне мреже неколико
дана није могла да се користи
за пиће и због чега је њен ква-
литет био погоршан. Већином
гласова одборника одбијен је
захтев одборника ЛСВ-а за
смену директорке „Водовода”.

Поједини одборници СНС-а
истакли су да ванредна седни-
ца Скупштине Панчева која је
сазвана због проблема с водом
није заказана да би се неком
скинула глава, већ да би струч-
њаци утврдили како се могло
десити да бактерије продру у
резервоаре „Водовода”, да се
то више никад не би поновило.

Али међу одборницима на-
предњака било је оних који су
мислили другачије. Милош
Ђорђевић је поставио питање
како је могуће да је директорка
„Водовода” обавештена да су на-
стали проблеми тек месец дана
након што су бактерије приме-
ћене у резервоарима. Он је на-
гласио да је запањујуће да они
нису прани од 2007. године, иа-
ко треба да се перу сваке године.

Додао је да је након април-
ских догађаја с водом озбиљ-
но пољуљано поверење грађа-
на у квалитет панчевачке воде
за пиће. Рекао је и да је срам-

но то што су цистерне с пија-
ћом водом у Панчево стигле
тек после два дана и навео је
као пример да су у нека места
знатно мања од нашег града
долазиле много брже.

Гласањем одборника омогу-
ћено је директорки „Водовода”
Милици Радовановић да доби-
је реч. Између осталог, она је
рекла да зна која особа у ланцу
одговорности није испоштова-
ла предвиђену процедуру.

– Не знам зашто ме колеги-
ница није обавестила о про-
блемима. Сваке недеље сам је
звала на састанке нашег коле-
гијума у „Водоводу”, који се
одржавају уторком. На њима
је увек прва тачка квалитет
воде. Међутим, колегиница
није одговорила – рекла је Ра-
довановићева.

Ово већ личи на пребацивање
одговорности између „Водово-
да” и Завода за јавно здравље.  

М. Глигорић

У просторијама Сектора за
урбанизам у Панчеву у поне-
дељак 25. маја, у 19 сати, би-
ће отворена изложба радова
са урбанистичко-архитек-
тонског конкурса за израду
идејног решења за рекон-
струкцију и ревитализацију
Народне (старе Вајфертове)
пиваре у Панчеву. Изложба
се реализује уз подршку Гра-
да Панчева и ЈП Дирекције

за изградњу и уређење Пан-
чева, као део пратећег про-
грама нове градске манифе-
стације „Дани Вајферта”, ко-
ја се први пут одржава у
Панчеву, од средине маја до
средине јуна, под слоганом
„Место одакле је све поче-
ло”, а у организацији Тури-
стичке организације Панче-
ва. Изложба ће трајати до
15. јуна.

Оштећени потрошачи воде следећи пут платиће мање

ИЗЛОЖБА РАДОВА С КОНКУРСА

Нови изглед старе
Вајфертове пиваре

Панчевачка филијала На-
ционалне службе за запо-
шљавање, у сарадњи с ло-
калном самоуправом, при-
редиће Сајам запошљавања
и летњих пракса у среду, 20.
маја, у Улици војводе Живо-
јина Мишића. Сајам ће бити
отворен од 11 до 14 сати.

Национална служба за за-
пошљавање позива незапо-
слена лица која желе да уче-
ствују на сајму да се јаве сво-
јим саветницима за запо-
шљавање, од којих ће доби-
ти неопходне информације.

Панчевачка филијала ће ор-
ганизовати и обуку за актив-
но тражење посла (писање
радне биографије, припрема
за интервју с послодавцем и
друго).

Послодавци се за учешће
на сајму могу пријавити до
15. маја у просторијама Фи-
лијале Панчево или путем
имејл адресе nadezda.sladoje-
vic@nsz.gov.rs, а све инфор-
мације у вези с пријављива-
њем могуће је добити и пу-
тем телефона 013/306-846.

И. П.

САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА У ПАНЧЕВУ

Сусрет послодаваца 
и незапослених лица

СТРАТЕГИЈА СПОРТА ДОБИЈА ОБРИСЕ

Следи истраживачки процес
Окупљањем у великој сали
Спортског савеза у уторак, 12.
маја, Савет за спорт града
Панчева, Тим за израду стра-
тегије развоја спорта и Управ-
ни одбор Спортског савеза на-
шега града отпочели су пла-
нирање за настанак нове стра-
тегије спорта у Панчеву.

На округлом столу чија је те-
ма била „Темељ за развој спор-
та града Панчева до 2018” мо-
дератори су били Александар
Фаркаш, градски већник заду-
жен за спорт, као и Ненад Ма-
летин и Марија Ћурчин, чији је
задатак да помогну у изради
тог важног документа.

Током дискусије о планови-
ма и задацима многобројних
тимова који стратегију треба

да прилагоде потребама сугра-
ђана, сазнали смо да је добар
истраживачки процес основ за
успех. Главна тема треба да бу-
ду потребе Панчеваца, као и да
се испита разлика између по-

стојећег стања и оног што жи-
тељи Панчева желе. Пошто пр-
во треба установити какво је
тренутно стање, у наредном
периоду ће свим заинтересова-
ним, али и циљним групама,

бити упућена молба да уче-
ствују у разним анкетама које
ће допринети изради стратеги-
је развоја спорта у Панчеву.

Од велике је важности да
врхунски спортисти, али и ре-
креатори, школска деца и
остали истакну које су им по-
требе и шта у будућности оче-
кују, те како Град треба да
креира и финансира спортске
активности.

Закључак овог скупа је да
треба наставити процес изра-
де стратегије развоја спорта у
Панчеву, сегмент по сегмент,
и убрзо у њу укључити све ре-
левантне чиниоце како би
Скупштина града на време
могла да усвоји тај документ.

С. Д.

Хит представа „Чикашке
перверзије” биће изведена
на сцени Дома војске у не-
дељу, 24. маја, од 20 сати.
Реч је о комаду Дејвида
Мемета, који је у Југосло-
венском драмском позори-
шту у Београду премијерно
изведен још 1993. године и
сада, после десет година
паузе, поново је на сцени и
пуни позоришне дворане. У
представи играју Драган
Гаги Јовановић, Бранка
Пујић, Олга Одановић и
Игор Ђорђевић.

Улазнице коштају 1.000
динара, а „Панчевац” и
агенција „Бард” поклањају
четири карте за тај догађај.
Двоје наших најбржих су-

грађана који у петак, 15.
маја, у 11 сати, пошаљу
следећи СМС: „КО (раз-
мак) представа” на број
1201, добиће по две карте.
Бруто цена СМС-а износи:

у мт:с мрежи 38,64 динара,
у Теленор мрежи 39,60 ди-
нара, а у ВИП мрежи 36 ди-
нара. Д. М.

ПОКЛАЊАМО УЛАЗНИЦЕ

Чикашке перверзије

Поводом обележавања Свет-
ског дана породичне медици-
не – 19. маја, Превентивни
центар Дома здравља Панчево
организоваће тог дана акцију

превентивних прегледа испред
Културног центра Панчева.
Уколико буде лоше време,
штанд Превентивног центра
биће премештен у просторије

Културног центра. Грађани ће
бити у прилици да од 9 до 11
сати дођу и бесплатно прекон-
тролишу здравље.

И. П.

ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ

Акција Превентивног центра

У СУБОТУ, 16. МАЈА

Винарска фешта у нашем граду

НОВИ ПРОГРАМ УДРУЖЕЊА 

„ПОСЕТИ ПАНЧЕВО”

Обилазак јужних села



Нова странка указује на то да
је актуелна градска власт „ди-
гла руке од организације кул-
турних манифестација у Пан-
чеву” и притом на-
води пример оду-
стајања од „Панче-
вачког карневала”.
Та партија подсећа
да је он био веома
посећен, да је „пуно
значио свим грађа-
нима”, а нарочито
најмлађима, што
„доказује и убедљиво највише
гласова на конкурсу ’Заједни-
ци заједно 2015’”.

„Манифестација која дуже
од десет година доприноси
промоцији Панчева на најбо-
љи могући начин, која промо-
више и дружење, мултикулту-
ралност и представља својевр-
стан прозор у свет, доживела је
да буде напуштена од градских
челника и да зависи од среће и
добре воље организације ’При-

јатељи Панчева’, који ће поку-
шати да је организују после го-
дину дана паузе. Питамо се ку-
да ће отићи сав онај силни но-

вац из буџетског
суфицита нашег
града”, каже се у
саопштењу Нове
странке.

Ова партија
напомиње и да
се одустало од
организовања
„Ноћи музеја” у

Панчеву, такође „добро посе-
ћене и едукативне манифе-
стације”, а да је „сва срећа па
ће ’Мајски дани књиге’ ипак
бити организовани”. Нова
странка указује и на то да је
„на Тамишу постављена скупа
летња бина, која је само јед-
ном искоришћена за органи-
зацију приредби, тј. култур-
них дешавања, док све време
од тада служи грађанима као
одлично место за пецање”.

На недељне изборе, заказане
у две месне заједнице, Соци-
јалдемократска партија Срби-
је самостално излази са 13
својих кандидата само у МЗ
Младост, речено је на конфе-
ренцији за новинаре одржаној
у уторак, 12. маја.

Рајко Мијовић, председник
Градског одбора СДПС-а,
овом приликом је подсетио на
план решавања проблема на
Миси, који, према мишљењу
ове странке, има 11 тачака. То
су: увођење и уређење канали-

зационе мреже у насељу Куде-
љарац; решење канала Надел
кроз гринфилд аранжмане;
решавање имовинско-прав-
них проблема и увођење водо-
снабдевања у законске правне
оквире (трасе за водовод и ка-
нализацију); решавање про-

блема одржавања отво-
рених одводних канала;
одвајање једног вода
Топлане с Котежа и пре-
ма насељу Миса; уређе-
ње простора Пескане и
његово претварање у
својеврстан забавни
парк; припајање ком-
плекса Пескане ЈП-у
„Младост”; измештање
старог бувљака на одго-
варајуће место; градњу
железничке и путне
обилазнице око Панче-
ва; уређење аката Ме-
сне заједнице и ускла-
ђивање са статутом Гра-
да; привођење намени
старе зграде МЗ и уре-

ђење и асфалтирање улица и
тротоара.

У овој странци, према речи-
ма Мијовића, очекују да после
ових избора једна трећина од
15 чланова Савета МЗ Мла-
дост буде из СДПС-а.

НОВА СТРАНКА

Култура или место 
за пецање?

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

На Миси самостално

Уређење каналске мреже
ради одводњавања пољопри-
вредног земљишта на под-
ручју МЗ Младост била је
основна тема осврта Српске
радикалне странке на кон-
ференцији за новинаре одр-
жаној у среду, 13. маја. Реч
је, према казивању Петра Јо-
јића, председника Окружног
одбора СРС-а, о послу вред-
ном 3,7 милиона динара.
Трећину тог новца обезбе-
дио је Покрајински секрета-
ријат за пољопривреду, дру-
гу трећину Јавно предузеће
„Воде Војводине”, а остатак
је дао наш Град. Уговор је
потписан јула 2013. године,
а према Записнику о примо-
предаји радова од 29. апри-
ла 2014. године, они су оба-
вљени између 6. марта и 19.
априла исте године.

– Ми немамо доказа где
су изведени радови на чи-
шћењу канала. Због тога по-
зивамо актуелну власт и гра-
доначелника да нам покажу
где су ти канали и које су
они дубине и ширине, када
су утрошена толика сред-
ства. Према нашим сазна-
њима, ниједан ашов није за-
боден и ми сумњамо да су
ови радови извршени. Због
тога ћемо, после још неких
додатних провера, о свему
овоме обавестити надлежне
државне органе гоњења. По-
ставља се и питање по ком
основу грађани сада добија-
ју рачуне да плаћају допри-
нос за одводњавање, што је
још једна пљачка – рекао је
Јојић.

Према његовим речима,
власт на оваква питања не
одговара, већ изгледа као да
се „брани ћутањем”, а про-
блеми Мисе са одводњава-
њем, блатом и пуним подру-
мима воде после кише се на-
стављају.

ПОЛИТИКА

Српска напредна странка је у
среду, 13. маја, пред стоти-
нак грађана, одржала јавну
трибину на Миси, у рестора-
ну „Давид”, а учесници су би-
ли Жељко Сушец, председ-
ник градског одбора СНС-а,
и посланици Владимир Ђу-
кановић, Миодраг Линта и
Милован Дрецун. Циљ деба-
те био је упознавање житеља
ове Месне заједнице са
оствареним резултатима
владајуће странке, као и
представљање будућег плана
и програма за стабилизовање
државе и стварање услова за
економски напредак.

Владимир Ђукановић је
овом приликом рекао да је
највећи проблем у Србији
велика стопа незапослено-
сти и да људе највише зани-
ма на који начин могу да
преживе сваки месец. Он је
додао и да је веома важно
улагати у пољопривреду, ка-
ко би се привукли страни и
домаћи инвеститори.

О проблему Косова и Ме-
тохије говорио је Милован
Дрецун:

– Приоритет је грађанима
објаснити процес нормали-
зације, суштину онога што
је договорено, као и да разу-
меју проблеме реализације.
Потребно је знати да се ми
тиме не одричемо КиМ, већ
заправо чинимо напор и
стварамо потпуно нов меха-
низам који нас тамо посте-
пено враћа као државу Ср-
бију, а самим тим умањује-
мо могућност за стварање
„Велике Албаније”.

Миодраг Линта је причао о
афирмацији двоструких
стандарда за ратне злочине и
нагласио да су закони у држа-
вама у нашем окружењу за
Србе строжи, а за Албанце,
Хрвате и Бошњаке блажи.

Када је реч о ситуацији у
Месној заједници „Мла-
дост”, Жељко Сушец је на-
гласио да је до сада у њу
уложено око 100 милиона
динара, а да су планови за
ову годину ревитализација
Пескане, постављање пија-
це, враћање поште, изград-
ња пешачких стаза и многи
други. С. П.

Четвртак, 14. мај 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Разговор 
с посланицима

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

Где су канали 
на Миси?

Страну припремио

Зоран
Спремо

Последице неуспелог
покушаја отимања
„Панчевца”

Неки од оних који 
су овим новинама
радили о глави 
покушавају у њима
да се запосле

Пре неколико дана у „Панче-
вац” је стигла пресуда панче-
вачког Основног суда према
којој су Милана Савић и Ма-
рија Андрић, због учињеног
кривичног дела „неовлашће-
не употребе туђе фирме”, осу-
ђене на по девет месеци за-
твора, условно на две године.
Оне су се, каже се у пресуди, у
периоду од фебруара до де-
цембра 2008. године, „у наме-
ри да обману купце и кори-
снике услуга послужиле ту-
ђом фирмом и ознаком робе,
те у сврху продаје стављале у
промет већу количину робе”.

Другим речима, као дирек-
торка и главна уредница тада-
шњег новооснованог листа
„Панчевац прес”, оне су у по-
менутом периоду „у потпуно-
сти преузеле назив листа
’Панчевац’, користиле исти
фонт слова, графички изглед,
уређивачки концепт, распо-
ред и назив рубрика”, те су на
тај начин обмањивале и дово-
диле у заблуду купце да је реч
о правом „Панчевцу”, а не о
потпуно новом недељнику.

Врх леденог брега
Оваква пресуда, на коју још
постоји право жалбе, само је
врх леденог брега и свега оног
што се у том периоду догађа-
ло. Подсетимо, реч је била о
унапред припремљеном, без-
очном покушају крађе најста-
ријег недељника на Балкану,
у којем је учествовало још не-
колико новинара и других за-
послених из нашег предузећа,
а све под фирмом наводног
очувања „Панчевца” након
приватизације. Било је ту све-
га: сметања поседа (бесправ-
ног заузимања просторија ко-
је је користио „Панчевац”);
незаконитог покушаја да се
власништво над логотипом
„Панчевца” региструје на
лично име трочлане групе

ПРЕДСТОЈЕЋА ПРИВАТИЗАЦИЈА И ЈЕДНА СУДСКА ПРЕСУДА

О МЕДИJИМА И СМРАДНИМ ТРАГОВИМА

Подсећање на све оне који
су у то време овим новинама
„радили о глави”, како је то
говорио Милан Мирковић,
наш легендарни колега, за-
служивало би само киселу
гримасу и можда не би ни би-
ло вредно коментара да ло-
калним медијима управо не
предстоји нова приватизаци-
ја. А то је доба када наступа
лов у мутном.

Старе слуге и нови господари
Овдашњи електронски меди-
ји (Телевизија и Радио) без
издашне потпоре из јавних
прихода, која се у 2015. годи-
ни мери са више од 60 мили-
она динара (!?!), тешко да ће
након продаје моћи да задрже
садашњи обим информатив-
ног програма. Другим речи-
ма, то значи да ће нови вла-
сници, уколико их уопште бу-

конити пројекат пропао и
„Панчевац прес” коначно био
угашен, личним и странач-
ким везама обезбедили угод-
не синекуре у јавним предузе-
ћима („Хигијена”, „Грејање”,
Градска стамбена агенција...),
углавном на пословима на-
водних односа с јавношћу.

Доба лова у мутном
Нечасним траговима из тог вре-
мена могле би да се „похвале” и
многе наше колеге из врха РТВ
Панчева, укључујући и главну
уредницу Невену Симендић,
која је поред здушног уступања
простора на локалној телевизи-
ји и заједничких акција с „Пан-

ментирања о томе зашто оп-
штине и градови не могу и да-
ље да буду оснивачи јавних
предузећа у области информи-
сања. Све то ипак нема благе
везе с било каквим принципи-
ма, већ само с покушајем по-
менутих „истакнутих” после-
ника јавне речи да и даље задр-
же своју функцијицу и платицу
и остану на државним јаслама.

И сада се управо догађа оно
што се од таквог „заслужног ка-
дра” и могло очекивати. Доса-
дашње слуге од нових господа-
ра траже да поново буду лепо
удомљене. Праве се свакакве
комбинације како би се они ин-
сталирали у „Панчевац”, јер ту
неће важити забрана запошља-
вања. А надају се да време бри-
ше све трагове, па и оне смрад-
не, када су овим истим новина-
ма радили о глави.

(Владимир Ђоковић, Снежана
Војнов и Марија Андрић); не-
лојалне конкуренције; „пре-
варног оглашавања”; кршења
Закона о трговини, привред-
ног преступа и још много дру-
гих ружних и тужних ствари.

Целој тој мутној работи, на-
жалост, допринос су дали и
многи носиоци из тадашње
градске власти, не увек ви-
дљивом подршком, али зато
сасвим видљивим акцијама,
па и новцем из општинског
буџета. То потврђује и чиње-
ница да су главним актерима
тог покушаја отимања „Пан-
чевца”, када је цео овај неза-

чевац пресом”, у свесном стању
јавно изјављивала како „за раз-
лику од оних других новина
(„Панчевца” – прим. аут.) у
’Пресу’ има шта да се прочита”.

И поред удараца са свих
страна „Панчевац” је, захва-
љујући својим верним читао-
цима и подмлађеној новинар-
ској екипи, не само преживео
већ и наставио независну, од-
мерену и критичку уређивач-
ку политику, дистанцирану од
свих локалних страначких и
других центара моћи, руково-
дећи се притом искључиво
узансама професије и интере-
сима града и грађана.

де, сигурно скресати најску-
пљи део, то јест најмање пре-
половити садашњи број од
стотинак запослених, а пре
свега се одрећи услуга већег
броја новинара и спољних са-
радника.

Први људи РТВ Панчева то
јако добро знају. Знају и да ће
многи „истакнути” новинари,
који су се до сада годинама
„истицали” као уредне слуге
сваке нове власти, често газећи
основна правила професије,
први остати без посла. Отуда и
сва досадашња кукњава о „очу-
вању достигнутог нивоа локал-
ног информисања”, или ла-



ХРОНИКА

Гласило која заслужује 
да опстане

Свечаност на којој је Радио Панчево
прославило 35. рођендан окупила је
бројне госте из нашег града, али и
других средина. На журци одржаној
у клубу „Двориште” у четвртак, 7.
маја, поред представника институ-
ција и организација с којима та ра-
дио-станица сарађује три и по деце-
није, виђени су још Милош Рајко-
вић, члан Савета Регулаторног тела
за електронске медије, те Ференц
Берчек, потпредседник удружења
„Раб Србије”, које окупља шездесе-
так радио-станица из читаве Србије.

Позиву домаћина су се одазвале и
неке од тих станица, па су се међу го-
стима у „Дворишту” нашли пред-
ставници Радио „Банкера” из Ниша,
београдског „Накси радија”, Радио
„Универзума” из Лазаревца, Радио
Новог Бечеја, Радио „Актива” из Бе-
чеја и Радио Беле Цркве.

Највећа жеља запослених и сарадни-
ка најстарије панчевачке радио-стани-
це за овај рођендан била је да дочекају
и следећи, а разлог томе је предстојећа
приватизација, од које не знају шта да
очекују. Баш због тога је Марина Ди-
митрић, главна и одговорна уредница,
своје обраћање почела саркастичном
парафразом одјавног дела серијала
„Грлом у јагоде”. Уз познату музику из
те популарне телевизијске серије рекла
је: „Те 2015, након 35 година, Радио
Панчево је престало да постоји, а те
2025. један од главних услова за улазак
Србије у ЕУ био је информисање о ло-
калним догађајима и поновно оснива-
ње локалних радио-станица”.

Рајковић је у вези с тим рекао да не
зна шта ће том медију донети прива-
тизација, али је оценио како он сва-
како заслужује да постоји. Додао је
да Радио Панчево у случају да „пре-
живи” тај процес, не треба да брине
за обнављање дозволе за емитовање,
јер спада у гласила која свакако за-
служују ту лиценцу. Д. В.

ПОГЛЕД ПРЕКО РЕКЕ

Четвртак, 14. мај 2015.
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Опет о води. Ова тема полако поста-
је мит у нашем граду. Дакле, још
увек нисмо сазнали због чега тачно
данима нисмо смели да конзумира-
мо воду из градских инсталација и
ко је због тога крив, кад ево новог
шока за грађане Панчева. Априлски
рачун за воду је енормно виши од
претходног рачуна. Наравно, изоста-
ло је објашњење због чега је то тако.
Ваљда Панчевци треба да знају да је
било испирања цеви и да је то тро-
шак који сами треба да плате. Зато
што смо ми сами хлорисали преко-
мерно, па стварали амoнијак!? Ако
је уопште то разлог. Изгледа да је тр-
пељивост снага суграђана, али баш
зато заслужују много бољи однос
градских служби према њима. По-
себно оних који нам испоручују воду
и рачуне.

МОМЧИЛО РОДИЋ,
бродарац:

– Свакако да не би требало да пла-
ћамо нешто што нисмо потрошили.
Практично, сад нас терају да плати-
мо туђ рачун. Супруга и ја смо ишли
да питамо о чему је реч, па су нам
објаснили да негде „цурка” вода. Ни-
је то адекватан одговор за износ који
су они нама и осталим Панчевцима
послали да платимо. А како ће нам

надокнадити што смо куповали фла-
ширану воду због њихових грешака?
Да нам бар поштено објасне шта су
урадили и зашто су сада рачуни то-
лико високи.

НАДА МИРИЛОВИЋ, пензионерка:
– Рачун је повишен, а пензија сни-

жена. Сад ми треба да платимо не-
што што нисмо стварно потрошили и
није нам било на корист. Ако баш
нису били толико коректни да нам
умање рачун за април из познатих
разлога, могли су да буду мање баха-
ти и да га не повећавају. Знају да на-
род ћути и плаћа.

БОЈАН ВУКЕЛИЋ, средњошколац:
– Нисам упознат с повишеним из-

носом на рачуну за воду јер то роди-
тељи плаћају. Знам да ми у кући још
увек пијемо само флаширану воду.
Слушам своје родитеље. Оно што је
сигурно – изгубили су наше повере-
ње и питање је да ли га уопште могу
повратити. 

СРЂАН ЈАЊИЋ, електротехничар:
– Сигурно да није у реду да ми

плаћамо за туђе грешке. Ако су по-
слали увећан рачун због тога што су
нам рекли да пуштамо воду кроз си-
стем како бисмо га прочистили, онда

су, можда, целу аферу намерно сми-
слили како би извукли материјалну
корист. Ето како да зараде паре. Те-
рали су нас да трошимо, а сад испо-
стављају висок рачун.

ЉИЉАНА АНЂЕЛИЋ, 
пензионерка:

– Највише су кажњени они људи
што су данима пили воду која није
била исправна за конзумацију. Сад
су, ако су преживели, додатно ка-
жњени због високог рачуна за април.
Само се надам да ће одговорни у
ЈКП-у „Водовод и канализација” раз-
умети да у будућности не смеју тако
да се понашају и да обавезно следе-
ћег месеца пошаљу грађанима Пан-
чева умањени рачун.

ДУШАН ГРУИЧИЋ, 
ужива у животу:

– Ако су већ послали рачун с мно-
го вишим износом од уобичајеног,
онда су били дужни да објасне зашто
су и како дошли до те суме. Морају
много боље да образложе, а не само
да играју игру како њима одговара. А
како планирају да нам надокнаде то
што смо данима куповали воду, а
многи од нас још увек то чине? Ради-
мо ли то због наше или њихове гре-
шке?

Анкетирао С. Дамјанов 

С. ЈАЊИЋБ. ВУКЕЛИЋ Љ. АНЂЕЛИЋ Д. ГРУИЧИЋ

НАША АНКЕТА

ДА ЛИ ЈЕ У РЕДУ ДА ГРАЂАНИ ПАНЧЕВА ПЛАЋАЈУ ТУЂЕ ГРЕШКЕ?

Нека објасне о чему је реч

Н. МИРИЛОВИЋ

Још нам само стаљинизам фали;
електрификација је на најбољем
путу. Шта се десило? Ако је веро-
вати „Политици” од пре неки дан,
планиране измене Закона о оруж-
ју и муницији доносе и допуштење
пунолетним грађанима да држе и
носе електрошокере и спрејове са
иритирајућим хемикалијама. Пре
тога је полицији допуштена упо-
треба „електричних палица” и па-
прика-спреја.

Да видимо прво хемијска сред-
ства. Самозаштитни спрејови се де-
ле на више врста: по саставу на ЦН,
ЦС и концентрат мексичке папри-
ке („знате оне жуте, мале али љу-
те”, Ршумовић); тактички, на оне с
дифузним млазом (против животи-
ња) и оне са усмереним млазом
(против људи). Дугогодишња прак-
са белосветских и наших полициј-
ских агенција показала је да је ЦН
слаб; да је ЦС десет пута јачи по
кубном метру ваздуха. ЦС, дакле,
остаје за засићивање „просторије”,
ако може отвореног простора, у об-
лику ручних граната, пројектила
калибра 38 мм или распрскивача.
Осим тога, већ дуго се у многим зе-
мљама продаје као спреј за самоод-
брану; однедавно га замењује па-
прика-спреј, који се сматра за „ор-
гански” и мање штетан (док га не
добијете у лице). Ниједно од тих
средстава није безазлено: за смрто-
носан исход треба десет пута мање
ЦС него ЦН; за паприку још не зна-
мо. У сваком случају нису за упо-
требу у затвореном простору, што
полицијама не смета.

Струја је још осетљивији про-
блем. Од раних осамдесетих у упо-
треби су тејзери, бацачи стрелица
на танкој жици који ударају са сто-

тинак хиљада волти високофре-
квентне струје и онеспособљавају
жртву. Били су прво велики и гло-
мазни; сада се носе у футроли као
пиштољи, с три или више пројек-
тила. За њима су следили прво
електрична палица, а затим данас
већ уобичајени електрошокери;
сви раде на истом принципу. Ако
се неко сећа, електричне палице је
прва употребила македонска ми-
лиција 1989, за време нереда у
Вевчанима. Онда је повучена из
употребе – с добрим разлогом: та-
кве струје могу да с великом веро-
ватноћом изазову инфаркт код љу-
ди са слабим срцем; у свету је било
много смртних исхода. Исто је и с
тејзерима и електрошокерима. Уз-
гред: ти уређаји су били коришће-
ни за мучење у неким земљама.

Поменута хемијска средства
можда се и могу дозволити циви-
лима, па макар и неуким, мада
лично нисам за то; до сада су неке
банке биле успешно опљачкане уз
њихову употребу, а било је и дру-
гих кривичних дела. Електрични
уређаји су свакако опасни по жи-
вот и спадају – ако мене питате – у
нехумана оружја. Могу да зами-
слим полицију која нема другог
излаза у сукобу с помахниталим и
опасним појединцем, па га звекне
струјом, све уз ризик да несрећник
има слабо срце, што они не морају
знати. То је једно; електрична па-
лица при интервенцијама по јав-
ном реду и миру је нешто сасвим
друго: ту се у гужви не бира, па је
зато и опасније.

Треба јако размислити о овим
предлозима; такве мере само по-
дижу ионако опасан ниво насиља
код нас.

Пише: Милош Васић

ЖУРКА ПОВОДОМ ГОДИШЊИЦЕ РАДИО ПАНЧЕВА

Пуно „Двориште” гостију

Електрификација

М. РОДИЋ

Панчево и Сремска 
Митровица добили 
најмање новца

Раданов: у оваквој кризи
свака помоћ добродошла

Управа за капитална улагања АП
Војводине потписала је у уторак, 12.
маја, уговоре са 21 локалном самоу-
правом из Покрајине о финансира-
њу већег броја пројеката из области
саобраћајне инфраструктуре, водо-
снабдевања и заштите вода. Укупно
је додељено нешто преко 994 милио-
на динара, а Панчеву је од тог новца
припало 20 милиона за реконструк-
цију Улице Николе Ђурковића у ста-
ром градском језгру.

Бојан Пајтић, председник Извр-
шног већа Војводине, након свеча-
ног потписивања уговора, изјавио је
да је Покрајинска влада и претход-
них година много улагала у изград-
њу инфраструктуре својих локалних
самоуправа.

– Ови уговори омогућиће људима
да у тим општинама и градовима бо-
ље живе, али и да привуку инвести-
торе. Поред тога, ово је подршка до-
маћој грађевинској оперативи и сви-
ма који су за њу везани да се ангажу-
ју, а радници добију плате. Једна од
сврха овог конкурса је била да се ло-
калне администрације обуче за буду-
ће конкурисање код фондова ЕУ, па
је зато он направљен по стандардима
који важе у Унији – рекао је Пајтић.

Небојша Маленковић, директор
Управе за капитална улагања, оценио
је да је та финансијска институција и
даље ослонац развоја који омогућава
да се у Покрајини боље живи.

– Данас почиње нови инвестицио-
ни талас у Војводини, која ће поста-
ти највеће градилиште у овом делу
Европе. Конкурси су захтевали висок
ниво спремности локалних админи-
страција да на њима учествују. Зато
је овде само 21 од 45 општина и гра-
дова, односно они који су умели да
препознају потребе својих грађана и
то преточе у пројектно-техничку до-
кументацију – рекао је Маленковић.

СТИЖУ ДИНАРИ ИЗ ПОКРАЈИНЕ

РАДИЋЕ СЕ У НИКОЛЕ ЂУРКОВИЋА

Градоначелник Панчева Павле Ра-
данов изјавио је да је захвалан Управи
за капитална улагања на финансиј-
ској помоћи, упркос томе што је наш
Град конкурисао с више пројеката.

–„Застој” који је постојао у сарадњи
са Управом је отклоњен, па се надамо
да ће она бити настављена на корист
грађана. Средства која смо добили
нису значајна, али је важно то што ће
још један део старог градског језгра
бити завршен. Панчево се налази у
тешкој финансијској ситуацији, јер
смо због мера штедње републичке
Владе прошле године остали ускра-
ћени за око милијарду динара, а ове
за додатних 450 милиона, тако да је
свака помоћ добродошла – истакао је
Раданов.

Панчево је на покрајинске кон-
курсе за обнову и изградњу саобра-
ћајне инфраструктуре, водоснабде-
вање и заштиту вода послало пет
пројеката укупне вредности од 132
милиона динара, а добило је новац
само за један од њих. Могуће је да ће
накнадно бити финансиран још је-
дан. Реч је о реконструкцији саобра-
ћајнице око Железничке амбуланте
која није прошла, јер је пројекат по-

грешно назван „двориштем око ам-
буланте”. Затим је грешка исправље-
на, па се чека одлука комисије Упра-
ве за капитална улагања.

Наш град је међу локалним само-
управама које су у овом наврату до-
биле најмање новца из покрајинске
касе. Мање средстава је додељено са-
мо још Оџацима, Сенти и Сремској
Митровици. Није познато шта је раз-
лог за то, али се може нагађати да је
реч о жељи војвођанске власти да
помогне сиромашнијим срединама
које нису у стању да финансирају ка-
питалне пројекте. Наиме, за изград-
њу канализације Жабаљ је добио не-
што више од 200 милиона динара, а
Нови Кнежевац 300 милиона. 

Реконструкција Улице Николе
Ђурковића није једино што ће Упра-
ва финансирати у Панчеву. Прили-
ком последње Маленковићеве посе-
те нашем граду, он и Раданов су до-
говорили да зграда Завода за јавно
здравље, започета још 2008, буде за-
вршена, а да се након тога коначно
крене са уређењем Опште болнице.

Д. Вукашиновић

Покрајински премијер Бојан Пајтић с челницима војвођанских градова



Признање добио
Панчевац Војкан
Милутиновић

Панчевачки пчелар Војкан
Милутиновић, који је и
председник Друштва пчела-
ра подружница Панчево, до-
битник је овогодишње вели-
ке златне медаље на 82. Ме-
ђународном пољопривред-
ном сајму у Новом Саду. Ње-
му је то признање уручено за
квалитет ливадског меда ко-
ји је изложио на тој прести-
жној регионалној манифе-

стацији, а узорке је оцењивао
жири предвођен др Мићом
Младеновићем, професором
пчеларства на Пољопривред-
ном факултету у Земуну.

Милутиновић ради са 100
селећих и 50 стационарних
пчелињих друштава и трећа
је генерација у својој поро-
дици која се бави тим по-

слом. Каже да је ова златна
медаља важна и за удружење
на чијем је челу, јер је по-
следњи пут неки од чланова
Друштва пчелара добио неку
награду на међународном
сајму пре осам деценија.
Краљ Александар Карађор-
ђевић је 1934. за време одр-
жавања Свесловеначког пче-
ларског савеза уручио сребр-
ну медаљу Панчевцу Георги-
ју Мандрину.

Овогодишњи лауреат је
оценио да би 2015. година за
пчеларе могла бити много бо-
ља од прошле. Вегетација

ових дана добро напредује
иако је због временских при-
лика каснила две недеље.
Температуре су задовољавају-
ће, багрем је медио, а Милу-
тиновић очекује да ће пчеле и
на предстојећим пашама на
багремцу, липи и сунцокрету
сакупити знатно веће коли-
чине меда него 2014. године. 

НАГРАДА НОВОСАДСКОГ САЈМА ЗА КВАЛИТЕТ

Најбољи ливадски мед

но је да је компанија „Ал-
мекс” почела да обрађује
услужно 160 хектара ораница
у Долову за рачун предузећа
„Тимкок” још крајем јануара,
дакле пре него што је надле-
жна градска комисија доде-
лила ту земљу тој новосељан-
ској фарми јаја. Паори су на-
писали како је „Тимкок” на-
кнадно одустао од земље, али
је „Алмекс” остао у њеном по-
седу, те да републичка пољо-
привредна инспекција није
реаговала на пријаве пољо-
привредника.

Управни одбор је најавио да
ће Министарству саобраћаја
упутити захтев да се укине
припис по којем се младим
пољопривредницима ограни-
чава право управљања сна-
жнијим тракторима и пољо-
привредним машинама. На-
ведено је да се на тај начин
они онемогућавају да нормал-
но обављају посао од којег
живе.

Продаја ораница би
била на штету
српских 
пољопривредника

Управни одбор Асоцијације
пољопривредника „Банатски
паори” на састанку одржаном
у недељу, 10. маја, у Долову,
заузео је став да та асоцијаци-
ја не прихвата одлуку Владе
Србије да државно пољопри-
вредно земљиште уступи
странцима. На тај начин је то
удружење још једном реагова-
ло на најаву премијера Алек-
сандра Вучића да ће одређене
површине војвођанских ора-
ница бити дате немачкој ком-
панији „Тенис”, која је најави-
ла подизање 20 фарми свиња
у Србији.

„Банатски паори” су оцени-
ли да држава не сме ни на ко-
ји начин да изигра или изме-
ни постојећи закон, који за-
брањује продају њива стран-

ЕКОНОМИЈА

Представници Института за
економику пољопривреде из
Београда и двеју италијан-
ских консултантских фирми,
у среду, 13. маја, у Регионал-
ној привредној комори Пан-
чево, представили су заинте-
ресованим пољопривредним
произвођачима и прерађива-
чима значај усвајања одређе-
них стандарда у производњи
хране.

Реч је била о познатим цер-
тификатима, као што су
HACCAP, ИСО 9001, ИСО
14001 и ИСО 22000, који са-
држи све претходно поменуте
стандарде. Предавачи су го-
ворили и о најновијем „Global
Gap” цертификату, на коме
развијени свет у последње
време нарочито инсистира.

Он се односи на начин
примарне пољопривредне
производње и на третман
плодова воћарства, ратарства
и повртарства, те меса у сто-
чарству и рибарству. Тај цер-
тификат пружа гаранцију тр-
говцима и потрошачима да
су предузете све мере и кон-
троле да би производ био без-
бедан по здравље грађана. До

тога је довела масовна произ-
водња која подразумева упо-
требу средстава, као што су
адитиви, хормони, пестици-
ди и антибиотици. „Global
Gap” је одговор на савремену
пољопривреду и представља
ефикасан и међународно
признат систем контроле
употребе таквих средстава.

Милена Абрамовић из
фирме „Framinia Services”
истакла је спремност кон-
султантских кућа да помогну
српским произвођачима у
примени свих наведених
стандарда, али је као главни
проблем истакла то што је
таква цертификација скупа.
Објаснила је да је проблем то
што су наша пољопривредна
газдинства мала, па не могу
да приуште себи такве тро-
шкове, а мораће да усвоје ове
стандарде јер без њих у бли-
ској будућности неће моћи
да извозе на западна тржи-
шта.

Абрамовићева је навела
три могућа решења за овај
проблем: да се више произ-
вођача удружи и подели тро-
шкове цертификације, да их
држава подржи финансијски
или да се уђе у заједничке
пројекте са Европском уни-
јом како би она платила им-
плементацију стандарда у
Србији.

Четвртак, 14. мај 2015.
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ЈУЖНА ЗОНА НИ НА НЕБУ, НИ НА ЗЕМЉИ

МАРАТОНЦИ И ДАЉЕ ТРЧЕ 
ПОЧАСНИ КРУГ

Влада од ММФ-а 
измолила одлагање
приватизације, али
није објавила којих
то предузећа

„Азотара” зауставила
рад због препуних
складишта

Када се о привреди и фамо-
зној приватизацији ради, Ср-
бији се, баш као холивудском
глумцу Билу Мареју у филму
„Дан мрмота”, исте ствари
понављају у исто време и та-
ко без краја. Готово сваке го-
дине српске владе се лате до-
ношења прописа који Аген-
цију за приватизацију, мини-
старства и предузећа обавежу
на промену власничког ста-
туса у, наводно, чврсто одре-
ђеним, роковима и сваки пут
у мају креће паника због тога
што тај процес касни у толи-
кој мери да му се крај ни не
назире.

У том погледу 2015. није
никакав изузетак. До полови-
не године требало би да све
фирме с државног списка или
добију новог власника или бу-
ду угашене. Велика обећања
су давана, велики планови из-
ношени у јавност, али се, по
обичају, ништа није догодило.
Од ММФ-а смо успели да из-
молимо продужетак рока при-
ватизације за двадесетак вели-
ких предузећа на још годину
дана. Министар финансија
Душан Вујовић изјавио је да
поступак продаје коче имо-
винско-правни проблеми.

У случају „Петрохемије” то
би могло да буде делимично
тачно због великих дугова ко-
је компанија има према др-
жави, њеним предузећима и
НИС-у. Након велике актив-
ности вођене почетком годи-
не да се нађе стратешки парт-
нер све је прилично замрло. О
овој фирми су наши званич-
ници последњи пут разгова-
рали у Азербејџану, потом је у
Панчево дошла једна делега-
ција из Турске и то је засад
све. Нешто се чека, а шта – те-
шко је рећи.

Званични изговор о имо-
винско правним проблемима
свакако не важи за „Азотару”,
јер је након усвајања Унапред
припремљеног плана реорга-

Страну припремио
Драган 

Вукашиновић

СА САСТАНКА УО „БАНАТСКИХ ПАОРА”

Спречити давање земље странцима

ПРЕДАВАЊЕ У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ

Скупо и неопходно

низације држава постала вла-
сник 98 одсто предузећа. То,
међутим, фабрици вештачких
ђубрива не помаже много.

Прошла година била је те-
шка за азотарце, јер су због га-
сне кризе производњу почели
тек у јануару, када је требало
да се баве уговарањем продаје
ђубрива, па им ни 2015. није
баш најбоље почела. Док су
„Азотарини” погони стајали
због недостатка гаса, увозни-
ци су радили, па је осирома-
шено домаће тржиште већ за-
сићено ђубривом. Фабричка
складишта су препуна, па је
менаџмент одлучио да крене
у рани ремонт постројења.

Обећаног стратешког парт-
нера који би требало да обез-
беди инвестиције и јефтин
гас још увек нема, а сировина
коју је испоручивао „Србија-
гас” мораће да буде враћена у
натури или плаћена по цени
која „Азотари” гарантује гу-
битак. 

Александар Божић, пред-
седник Синдиката сменских и
производних радника, каже
да је досад ћутао о овим про-
блемима како не би уносио

немир у предузеће, али је ре-
шио да проговори због тога
што више не може да добије
никакве информације о бу-
дућности фабрике.

– Ми смо ни на небу, ни на
земљи. Стали смо без плана, а
нарочито нас брине то што не
знамо када ће производња по-
ново почети. Први погон је за-
устављен средином априла, а
последњи прошле недеље. Тек
тада је усвојен план ремонта,
који смо ми добили пред овај
разговор, тако да још увек не
знам шта тамо пише. Видимо
изјаве челника Владе да је
„Азотара” важна за државу,
али се од запослених инфор-
мације крију као да су држав-
на тајна. Нисам сигуран ни да
ли руководство фирме зна
шта ће се дешавати с нама.
Најгоре је што је све то погод-
но тле за разне приче и спеку-
лације. А једна од њих је да ће
издвајање луке у посебно
предузеће значити гашење
„Азотаре”. Напротив, то је
урађено управо зато да нас не-
ко не би купио због луке и уга-
сио производњу – испричао је
Божић.

Додао је како не памти да
је фабрика икад имала веће
залихе, а оне су сада око
80.000 тона ђубрива. Овај
синдикалиста је међу питања
без одговора навео недоуми-
цу да ли ће бити реконструк-
ције торња КАН-а, који је
кључни део фабрике. Рекао је
да ће тај посао трајати шест
месеци и да се не зна шта ће
се за то време дешавати с
радницима, а посебно с њих
200, који већ шест година ра-
де под привременим угово-
рима, иако су важни за про-
изводњу. 

Божић је рекао да није ја-
сно ни шта се дешава са обе-
ћањем државе да ће склопити
гасни аранжман за „Азотару”,
који би требало да јој обезбе-
ди гас по цени нижој од 300
долара, како би производња
била рентабилна. Подсећамо
да је крајем прошле године из
Владе Србије најављено да ће
тај посао бити закључен до
краја фебруара. Од тог обећа-
ња прошло је пет месеци, да
парафразирамо Зорана Рад-
миловића алијас Билија Пи-
тона из „Маратонаца”.

цима. Они су наговестили да
би користи од тога имали и
одређени тајкуни и интересне
групе у Србији, а на штету
обичних пољопривредника.
Ова асоцијација је још једном
затражила да се, уместо тога,
породичним пољопривред-
ним газдинствима омогући
да купе до 20 хектара држав-

не земље под повољним усло-
вима.

Управни одбор удружења
упутио је писмо Драгани Го-
ђевац, новој директорки
Управе за пољопривредно зе-
мљиште, у којем је обавешта-
ва о злоупотребама у вези с
државном земљом датом по
праву пречег закупа. Наведе-

„Криви торањ” у Војловици: почео принудни ремонт



У новонасталом културном
центру „Нектан арт” одржан
је први панчевачки салон
уметности перформанса.
Програм је трајао три дана –
од петка до недеље, 8–10.
маја, и обухватио је разли-
чите перформансе. Насту-
пили су: Данијела Вучковић,
Евгенија Тамнавац, Ненад
Вучковић, Марко Нектан
(који је уједно и оснивач
овог салона), Добрица Кам-
пералић, Марија Аранђело-

вић, Весна Бановчанин, Дра-
гана Николић, Вања Андре-
јић, Нела Антоновић, Лидија
Антоновић и Миодраг Кова-
чевић. Перформанси су би-
ли разнолики – посетиоци су
могли да виде плесне пер-
формансе, видео-радове и
мултимедијалне пројекте.
Циљ салона је промовисање
савремене уметности и еду-
кација како публике, тако и
уметника.

Р. Т.  

Основна школа „Јован Јова-
новић Змај” добила је др-
жавног првака. Дугогоди-
шња традиција освајања од-
личја у знању немачког јези-
ка ове године се наставила.
Озбиљан и систематичан
рад крунисан је великим
успехом ученика Констан-
тина Бончића, који је заслу-
жио прву награду на репу-
бличком такмичењу у знању
немачког језика. Поред тога
што је освојио плакету и од-
личје, Константину пред-
стоји и наградно путовање у
Немачку, у трајању од месец
дана. Константина је на так-

мичења водила наставница
Драгана Хаџи-Перић.

Његов успех је утолико
већи што је по броју бодова
на граматичком тесту пре-
вазишао и ученике из спе-
цијалне категорије, тј. оне
који су или живели или ду-
же боравили у Савезној Ре-
публици Немачкој. Од мак-
сималних 45, он је освојио
41 бод, док је на усменом
делу освојио свих 20 бодова
и тако стекао ласкаво при-
знање најбољег ученика у
знању немачког језика у Ср-
бији за ову школску годину.

З. Ст.

Акцијом под називом „Тата
и мама, дружите се с нама”
неколико удружења из Пан-
чева обележиће 15. мај –
Светски дан породице. Пре-
ма најавама организатора,
припремљен је занимљив
програм. КУД „Абрашевић”
одржаће у петак, 15. маја,
од 19 сати, велики концерт
у Културном центру, а Пла-
нинарско-еколошки клуб
„Соко” у суботу, 16. маја, ор-
ганизоваће за децу и роди-
теље шетњу градском шу-
мом (до светионика на
ушћу Тамиша у Дунав).

Заинтересовани сугра-
ђани који желе да се при-
друже овој акцији „Соко-
ла”, треба да дођу испред
силоса на тамишком кеју
до 10 сати, за када је пред-
виђен полазак шетача. За
наредни дан, недељу, 17.
мај, чланови и пријатељи
бициклистичког клуба
„Екватор” заказали су во-
жњу градом под називом
„Од точка до точкића”.
Окупљање је у 10 сати на
платоу испред Градске
управе.

З. Ст.

УСПЕХ УЧЕНИКА „ЗМАЈЕВЕ ШКОЛЕ”

Константин први 
у држави

Андреа Арсеновић (класа
Светлане Бучевац).

Новац за реализацију фести-
вала обезбедили су ученици
симболичном уплатом котиза-
ције. Организатори су изузетно
задовољни сарадњом с колега-
ма из балетских школа из дру-
гих градова и планирају да на-
редне године овај фестивал
учине регионалним (тако да об-
ухвати и школе из градова бив-
ше Југославије), а након тога и
балканским.

С. Ћирковић

се одвијало у категоријама со-
ло и групне игре за класичан
балет и групне игре за савре-
мени балет.

Најбољи резултат је пости-
гла класа наставнице Ката-
рине Милинковић: прву на-
граду за соло игру освојила је
Ангелина Крстановић, а прва
награда за савремену групну
игру под називом „Паук”
припала је Ангелини Крста-
новић, Марти Душ, Теодори
Драговић и Милици Бошња-
ковић.

ОДРЖАН ФЕСТИВАЛ БАЛЕТСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ

ЛЕПОТА ИГРЕ, ТАЛЕНАТ И НАГРАДЕ
Наступила 102 
ученика из балетских
школа у Србији

Размишља се 
о ширењу ове 
манифестације 
на регионални 
и балкански план

У организацији Балетске
школе „Димитрије Парлић”
Панчево, у недељу, 10. маја,
на сцени Културног центра
одржан је Фестивал балет-
ских школа Србије. Фестивал
су отворили градски већник
за образовање Миодраг Радој-
ковић и директорка фестива-
ла (и директорка Балетске
школе) Татјана Крга. Учество-
вала су 102 ученика из балет-
ских школа у Србији – из Бео-
града, Новог Сада, Панчева,
као и из других градова где
школе имају издвојена одеље-
ња и ванредне ђаке.

Најуспешнијим ученицима
су додељене награде. Жирију
је председавала Наташа Тодо-
вић из Панчева, а остали чла-
нови су били Паша Поповић
(Београд), Александра Кетиг
(Нови Сад) и Наталија Раиче-
вић (Суботица). Најбољи пла-
сман је остварила Балетска
школа „Лујо Давичо” из Бео-
града. За њом је следила Ба-
летска школа из Новог Сада, а
затим Балетска школа „Ди-
митрије Парлић”. Такмичење
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ДАН ПОРОДИЦЕ У ПАНЧЕВУ

Шетња и вожња
градом

Поред тога, леп резултат
(трећу награду) оствариле су
ученице Даница Чубрило, Ан-
дреа Арсеновић, Катарина
Путић и Јована Радосављев за
групну игру „Молитва”. Њих
је припремила наставница
Светлана Бучевац, а поменуте
ученице су освојиле и похвалу
за групну игру „Другарице”.
Похвале у соло категорији
добиле су: Миона Миоков
(класа Љубише Николића),
Јована Радосављев (класа Ање
Петров), Даница Чубрило и

ПРЕДСТАВЉЕН ПРОГРАМ „ХОРИЗОНТ 2020”

Шанса за „Петрохемију”

Фестивал отворили већник за образовање Радојковић и директорка фестивала Татјана Крга

ОТВОРЕН САЛОН ПЕРФОРМАНСА

Различити садржаји
и теме 

Чак 26 екипа учествовало је
ове године на традиционал-
ном кошаркашком турниру у
баскету под називом „Сигуран
кош за Европу”, који је одр-
жан у суботу, 9. маја, на Дан
победе над фашизмом, а орга-
низовао га је Клуб демократ-
ске омладине.

Турнир је пред неколико
стотина наших младих сугра-
ђана игран на терену КК-а

„Тамиш”, а победила је екипа
под називом „Кафе-дијалог”,
док је друго место заузео тим
назван „Олдтајмери”.

Почетни шут на такмичењу
извео је Чаба Силађи, панче-
вачки пливач који ће наступи-
ти на Олимпијским игарама у
Рију следеће године, а након
турнира је одржана журка за
све учеснике и навијаче.

З. Сп.

У протеклим годинама било је
много штете коју је изазвао град
на ратарским и повртарским
усевима, као и на воћарским и
виноградарским засадима у ка-
тастарским општинама на те-
риторији града Панчева.

Мали број произвођача може
самостално да реши тај про-
блем, те је једино могуће реше-
ње да се то уради системски.

Као што имамо пољочуварску
службу, тако је неопходно да по-
стоји противградна служба, која
би редовно функционисала.

С обзиром на то да у прет-
ходним годинама одбрана од
градоносних облака није
функционисала, потребно је
хитно извршити проверу про-
тивградних станица, њихов
број и распоред у нашим ката-
старским општинама и ис-
правност опреме, набавити
противградне ракете, обучити
руковаоце, увести пасивна и
активна дежурства, успоста-
вити координацију с метеоро-
лошким службама, систем
обавештавања итд.

КЛУБ ДЕМОКРАТСКЕ ОМЛАДИНЕ

Сигуран кош за Европу

САОПШТЕЊЕ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ

Заштитимо усеве 
од града

Наступом некадашњих и сада-
шњих чланова клуба за креа-
тивно писање који је одржан у
понедељак, 11. маја, у дворани
„Аполо”, обележена је петнае-
стогодишњица постојања Ре-
гионалног центра за таленте
„Михајло Пупин”. Како је ре-
кла Јелена Журић, која зајед-
но с Јеленом Ангеловски води
клуб креативног писања, то је
само један од програма којима
ће бити обележен јубилеј.

– Центар за таленте је
осмишљен као центар у ко-
јем ће деца бесплатно моћи
да похађају додатне часове
код угледних професора. На
почетку су се подразумевале
само природне науке, а та-
квих центара било је четр-
наест у земљи. Веома сам
срећна што је наш регио-
нални центар омогућио да у
њему постоје и групе за
креативно писање, филм,

фотографију и ликовне
уметности – рекла је Јелена
Журић.

Она је изјавила да су за де-
цу и предаваче од изузетног
значаја књижевне колоније
на Дивчибарама, које трају
по седам дана и за све уче-
снике су потпуно бесплатне.
Ученици у њима интезивно
пишу, цртају, уче и на крају
сваке колоније сами прире-
ђују представу.

Публика је у „Аполу” могла
да сазна понешто о пређа-
шњим и садашњим чланови-
ма клуба и да чује неке од њи-
хових песама и прича. Те ве-
чери су се представили Ми-
лош Илић, Бојан Васић, Анђе-
ла Дубљевић, Татјана Ристић,
Александра Анђелић и још
двадесетак других успешних и
талентованих младића и дево-
јака.

Д. М.

ЈУБИЛЕЈ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ

Петнаест година писања, читања, креативности...

У „Петрохемији” је прошле
недеље одржана промоција
највећег европског програма
намењеног истраживању и
увођењу иновација у произ-
водњу – „Хоризонт 2020”. Реч
је о веома значајној европској
иницијативи која у наредних
седам година треба да унапре-
ди иновативност, пружи подр-
шку истраживачкој инфра-
структури, обезбеди напредна
технолошка решења и слично.
Република Србија се среди-
ном прошле године укључила
у „Хоризонт 2020”, чији фонд
износи око 80 милијарди евра
и за који могу аплицирати до-
маћи научници, привредници

и цивилни сектор. Представ-
ници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја
упознали су петрохемичаре,
азотарце и рафинерце с мо-
гућностима које пружа „Хори-
зонт 2020” великим инду-
стријским системима.

Виктор Недовић, помоћник
министра за међународну са-
радњу, током разговора је ис-
такао да је Европи веома ста-
ло да се у овај програм укључи
индустрија, али да добијена
средства нису кредити, већ се
новац улаже у задате и кон-
кретне развојне пројекте и
иновације који ће унапредити
производњу. З. Ст.



Скенер у Општој болници
Панчево, који се покварио
пре месец дана, од 4. маја
је поново у функцији. На-
кон што је покварени део
замењен, пацијенти су по-
чели да се снимају и радио-
лози сада раде пуном па-
ром. Према речима др
Бранке Вујасиновић, на-
челнице Одељења радиоло-
гије, за месец дана, док
скенер није радио, напра-
вљена је листа чекања од
око 250 пацијената. Они се
сада позивају телефоном и
обавештавају о датуму пре-
гледа. Проблем је, како ка-
же наша саговорница, то
што неки пацијенти не од-
говарају на позиве и апелу-
је на њих да позову болни-
цу на број 319-900, локал
172, и да откажу преглед

уколико су снимање обави-
ли на другом месту, како
би други пацијенти брже
дошли на ред.

Скенер ради 24 сата, у две
смене, а обезбеђено је и де-
журство. На апарату ради
дванаест радиолога, што је,
према речима др Бранке
Вујасиновић, довољан број.
Дневно се сними око 40 па-
цијената, а то је велико оп-
терећење за апарат, због че-
га се он често квари.

– Општа болница покри-
ва цео јужни Банат и ка на-
ма гравитира око 300.000
људи. На снимање долазе
пацијенти из Опште болни-
це Вршац, Неуропсихија-
трије Вршац, Болнице за
плућне болести „Бела Цр-
ква” и из Ковина. За толики
број људи један скенер није
довољан и мислим да би би-
ло добро када би вршачка
болница добила један апа-
рат јер би тада наш скенер
био растерећенији – обја-
снила је начелница.

Деца из најмлађе групе
вртића „Кекец” су у петак,
8. маја, вежбањем у приро-
ди симболично обележила
Дан физичке активности.
Таj догађај је резултат ви-
шегодишње сарадње Заво-
да за јавно здравље и ПУ
„Дечја радост”. Малишани
су заједно са др Дубравком
Николовски из Завода за
јавно здравље и Маром Стан-
ковић, сестром на превентиви

у Предшколској установи, ра-
дили вежбе дисања, концен-
трације, опуштања и правил-

ног држања. Мара Станко-
вић је истакла да васпита-
чице у вртићима користе
лепо време да се напољу с
децом баве разним физич-
ким активностима како би
деца од малих ногу стекла
културу вежбања, а на тај
начин се ставља акценат на
њихово здравље.

Др Дубравка Николовски
је истакла да је циљ радиони-
ца одржаних у вртићу „Кекец”

током протекле недеље био да
деца науче како да правилно
вежбају и додала:

– Вежбе треба не само да
покрену децу на физичку ак-
тивност већ и да она кроз њих
осете покрете и, пре свега, да
се врате природи.

Она је изразила наду да ће
овај пројекат мотивисати и
родитеље да се окрену здрави-
јем начину живота.

А. Б

Традиционалан ликовни и
литерарни конкурс Црвеног
крста Србије „Крв живот зна-
чи”, чији је циљ промовисање
добровољног давалаштва крви
међу ђацима основних и сред-
њих школа, био је отворен од
фебруара до априла ове годи-
не. На њему су учествовали и
ђаци из Панчева и околних
насељених места, а најбољима
су у понедељак, 11. маја, у
просторијама Црвеног крста
Панчево уручене награде. Ка-
ко смо сазнали од Јасминке
Ристић, стручне сараднице те
организације, на конкурсу је
учествовало осам основних
школа – „Јован Јовановић
Змај”, „Стевица Јовановић”,
„Мара Мандић”, „Братство-
–јединство” и ђаци из Омољи-
це, Банатског Новог Села, Ја-
буке и Долова, а ученици
средњих школа ове године се

нису пријавили на конкурс.
Пристигло је око 300 ликов-
них и 35 литерарних радова,
најбољих петнаест је награђе-
но пригодном књигом и за-
хвалницом Црвеног крста, а
два првонаграђена ликовна
рада прослеђена су на репу-
блички ниво.

– Циљ конкурса је да деци
приближи добровољно давала-
штво крви. На овај начин их

анимирамо од најмлађег узра-
ста, дакле од првог разреда, а
обухваћени су и средњошкол-
ци, који већ у завршној години
могу и сами да постану давао-
ци и тада спроводимо и вр-
шњачку едукацију на тему до-
бровољног давалаштва – рекла
је Јасминка Илић.

Служба за трансфузију Оп-
ште болнице Панчево подр-
жава ову акцију Црвеног крста

и сваке године присуствује до-
дели награда. Др Радмила Ра-
илић Ристовска, шеф одсека
базичне трансфузије, која је
уручила признања најбољима,
оценила је да су дечји радови
врло маштовити, реални и да
малишани имају правилну
перцепцију о давалаштву, те
да и одрасли могу нешто од
њих да науче. Она је додала да
се деца путем оваквих конкур-
са одмалена уче хуманим
вредностима.

Докторка је додала да ће
ове недеље бити одржане две
акције добровољног давала-
штва крви и истакла да су ре-
зерве свих крвних група, осим
А позитивне, на доњој грани-
ци, те апелује на суграђане да
дођу у Службу сваког радног
дана од 7 до 15 и суботом од 8
до 13 сати и поклоне течност
која живот значи.
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ОБЕЛЕЖЕН ДАН СЕСТРИНСТВА

МНОГО ОДГОВОРНОСТИ, 
МАЛО ПОШТОВАЊА

Здравствена заштита
незамислива без 
медицинских сестара

Тешки услови за рад

Сваке године медицинске се-
стре у целом свету обележава-
ју 12. мај у част рођења Фло-
ренс Најтингејл, британске
медицинске сестре, зачетни-
це модерног сестринства.
Празник се ове године про-
славља под слоганом „Меди-
цинске сестре – снага за про-
мене: ефикасна и исплатива
нега”, а кампања је усмерена
ка јачању и побољшању неге у
здравственим установама.
Улога медицинске сестре у
нези болесних и заштити
здравих људи је велика, па је
здравствена заштита без њих
незамислива. Оне данас раде
у тешким условима, пре свега
због великог обима посла, јер
их у свим здравственим уста-
новама има мање него што би
требало.

Колико је проблем озби-
љан, показује и податак из
Дома здравља Панчево – да је
од 2012. године из те установе
отишло 26 сестара (углавном
у пензију), а није примљена
ниједна. Сада их има 234, а

може да прими нову болни-
чарку. Такође, како наводи
главна сестра, све је већи
број оних које због здрав-
ственог стања нису у могућ-
ности да раде ноћне смене,
тако да је недовољно сестара
за сменски рад.

Одговоран и захтеван посао
– Највише сестара недостаје
на Одељењу интензивне неге
са операционим блоком, на
Хируршком и Ортопедском
одељењу, као и на Одељењу
гинекологије и акушерства. У
осталим блоковима, а има их
укупно 24, ситуација није то-
лико алармантна. Ипак, ми-
слим да смо добро организо-
вани и главне сестре са свих
одељења сарађују и помажу
се. Циљ нам је да пацијент до-
бије здравствену заштиту и
морам рећи да се никад није
десило да пацијент није добио
терапију зато што нас нема
довољно – објаснила је Биља-
на Смаиловић.

Када се томе додају ниске
плате, ноћни рад, лоши усло-
ви у којима раде и незадовољ-
ни пацијенти, који се често
свађају с њима и неретко ула-
зе улазе у шалтер и насрћу на
њих, постаје јасно да је њихо-
ва професија у кризи.

– Наш посао је одговоран и
захтеван. Медицинска сестра
је уз пацијента од пријема до
отпуста и део је тима, јер ми
не можемо без лекара, а ни
они без нас. Са увођењем ин-
формационог система који је
недавно почео да функциони-
ше у болници медицинске се-
стре су у обавези да уносе у
систем све што ураде у току
дана. То им је додатни посао,
али је добра страна то што се
сада наш рад напокон види –
закључује главна сестра.

Медицинске сестре радно су обележиле свој празник

имам јако добре сараднице,
да су оне вредне и спремне да
остану да раде прековремено
како би пацијенти били збри-
нути – рекла је Јелена Куру-
чев Митић.

Ситуација је још гора у
Општој болници Панчево.
Како смо сазнали од Биљане
Смаиловић, главне сестре у
тој установи, тренутно је за-
послено 636 сестара свих
профила, а потребне су још
шездесет две. Међутим, Ми-
нистарство здравља не до-
звољава пријем нових радни-
ка, па су прошле године у
пензију отишле 24 сестре, а
посао су добиле само њих че-
тири. Наша саговорница је
додала да установи не иде у
корист ни то што се све више
младих медицинских сеста-
ра одлучује да проба да се за-
посли у иностранству, а бол-
ница им излази у сусрет тако
што им даје неплаћено одсу-
ство и практично остаје без
радника, јер на то место не

Пише: Драгана Јоцовић

ЗЗДДРРААВВАА ИИССХХРРААННАА

Краљица витке линије

Јагода
је богата водом, а сирома-
шна шећером, целулозом
и масноћама. Има око 35
калорија на 100 грама,
што је чини идеалном за
дијеталну исхрану. Изу-
зетно је пријатног укуса и
изгледа, па је сви радо је-
ду. Поред тога, пружа чи-
тав спектар нутријената
који благотворно делују
на здравље човека. По-
себно је богата Це-вита-
мином, којег у њој има у
истој количини као и у
лимуну и наранџи. Од
минерала садржи најви-
ше калијума, гвожђа и
магнезијума. Це-витамин
повећава снагу артерија и
побољшава имунитет ор-
ганизма. Калијум добро
утиче на нервни систем,
бубреге и крвни прити-
сак. Магнезијум помаже
у борби против стреса, а
гвожђе даје енергију ми-
шићима. Такође, јагода

садржи висок ниво анти-
оксиданата, чиме штити
тело од слободних ради-
кала, који се повезују с
преурањеним старењем и
разним обољењима. Сма-
тра се да повољно утиче
на превенцију и лечење
анемије, затим код гихта,
витаминозе, хемороида,
рана, артериосклерозе,
кожних обољења, чира на
желуцу, малаксалости и
нервне напетости.

Ипак, као што важи за
све намирнице, постоје
људи који су алергични
на јагоду, па ако имате
икакву сумњу да сте алер-
гични на њу, немојте je
јести. Јагода је укусно и
освежавајуће воће, наро-
чито у врелим летњим да-
нима, када посебно прија
расхлађена. Бескрајан је
низ рецепата за посласти-
це којима се може дода-
ти, а ми вам данас нуди-
мо препоруку за укусну
ледену посластицу.

Јагоде у чоколади
ППооттррееббнноо::    Дванаест већих јагода, две супене кашике маслино-

вог уља и 100 грама црне чоколаде.

ППррииппррееммаа::  Опрати јагоде. Већи тањир обложити кесом или фо-

лијом, па поређати јагоде. Тањир ставити у замрзивач да се ја-

годе добро заледе. У микроталасној отопити чоколаду и уље, је-

дан минут на најјачој температури. Затим мешати да се добије

једнолична маса и сва чоколада истопи. У капицу јагоде забо-

сти чачкалицу, па је умакати у чоколаду. Пошто су јагоде хлад-

не, чоколада се одмах стеже. Одложити чоколадну јагоду на та-

њир и извадити чачкалицу. Поновите поступак док не потроши-

те све припремљене јагоде.

ООвваајј  ррееццеепптт  ии  ммннооггее  ддррууггее  ммоожжееттее  ппррооннааћћии  ннаа  ссаајјттуу  wwwwww..bbrrzzooiillaakkoo..ccoomm

Страну припремила 

Ивана 
Предић

према речима Јелене Куручев
Митић, главне сестре Дома
здравља, не постоји служба у
којој их има довољно, а најви-
ше их недостаје у сеоским ам-
булантама.

Мањак кадра
– Нормативи о потребном
броју радника су врло строги
и израчунавају се према броју
становника. Број болесних је
далеко већи него што је то би-
ло некад, али морам рећи да

ППРРЕЕВВЕЕННТТИИВВННИИ  ППРРЕЕГГЛЛЕЕДДИИ

Поводом Међународног дана сестринства Дом здравља и

Превентивни центар спровели су за наше суграђане у уторак,

12. маја, на Зеленој пијаци, акцију бесплатног мерења шеће-

ра, холестерола и триглицерида у крви, као и крвног прити-

ска и индекса телесне масе. Такође, посетиоци су могли да се

посаветују са др Мирелом Петровић. Она је рекла да су се ак-

цији одазвали углавном старији суграђани и да је примећено

да је велики број њих имао изузетно висок крвни притисак и

повишене вредности холестерола и триглицерида.

НАГРАЂЕНИ НАЈБОЉИ ЂАЦИ НА КОНКУРСУ „КРВ ЖИВОТ ЗНАЧИ”

Учење хуманости од малих ногу

МАЛИШАНИ ОБЕЛЕЖИЛИ ДАН ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ

Вежбањем до здравља

СКЕНЕР У БОЛНИЦИ ПОНОВО У ФУНКЦИЈИ

Радиолози раде 
пуном паром



Радници јавних комуналних
предузећа „Хигијена” и „Зеле-
нило” очистили су 11. маја
дивљу депонију испред дечјег
вртића „Петар Пан” на Миси.
Директори тих предузећа су
најавили да ће се убудуће за-
једнички ангажовати и на
другим местима у граду, а на-
челник Комуналне полиције
Срђан Милетић и секретар
Секретаријата за инспекциј-
ске послове Милован Ћиро-
вић упозорили су грађане и
власнике фирми који бацају
отпад ван контејнера да су за
то предвиђене високе казне.

Милица Јовановић, дирек-
торка „Хигијене”, изјавила је
да је то јавно комунално
предузеће поставило довољно
контејнера испред дечјег вр-
тића, али да су становници
Мисе и поред тога бацали ђу-
бре поред њих и створили ди-
вљу депонију.

– Да би се то убудуће спре-
чило, запослени у „Хигијени”
су дошли на идеју да се плато
на којем се налазе контејнери
бетонира и огради. Такође смо
се договорили са „Зеленилом”

ЗАЈЕДНИЧКА АКЦИЈА „ХИГИЈЕНЕ” И „ЗЕЛЕНИЛА”

Очистили дивљу депонију на Миси

УДРУЖЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ НАДЕЛА ОПЕТ ПИТА НАДЛЕЖНЕ:

Докле ће грађани Кудељарца бити запостављени?
Чланови Удружења за заштиту
реке Надел ће, у понедељак,
18. маја, на састанку у Градској
управи   затражити одговор од

надлежних на питање докле ће
одуговлачити с решавањем
бројних комуналних проблема
у том делу града.

– Окупићемо се зато што још
увек није изграђена фекална
канализација и нису уређене
улице, а канал Надел је и даље
загађен. Наше удружење је још
прошле године поставило та

питања градској власти и саста-
јали смо се с већницима, али
није било никаквог ефекта – из-
јавио је Стојан Томић, председ-
ник Управног одбора Удружења
за заштиту реке Надел.

Поводом тешке ситуације на
Кудељарцу то удружење је одр-
жало састанак почетком овог
месеца. Тада је истакнуто да је

до сада од надлежних тражено
да реагују и због непостојања
фекалне канализације на Но-
восељанском путу и у Скадар-
ској улици, проблема с кана-
лима „Панчевачки 33” и АТП,
тешкоћама које имају станов-
ници Охридске и Борске улице
и непостојања пешачке стазе у
Скадарској улици.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

ЗАХВАЉУЈУЋИ КОМПАНИЈИ „РУСКЕ ДРЖАВНЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ”

ПАНЧЕВАЧКИ ЂАЦИ ПУТУЈУ У РУСИЈУ

Четвртак, 14. мај 2015.
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њихови одговори су били за
највишу оцену. Чак ни стари-
ји од њих не би знали да одго-
воре на многа од тих питања и
зато су заслужили да посете
Санкт Петербург – нагласио је
Радојковић.

Он је у име победника так-
мичења и њихових родитеља
захвалио „Руским државним
железницама” зато што ће
ученици имати прилику да
посете један од најлепших
градова како у Русији, тако и у
Европи.

Компанији „Руске државне
железнице” захвалила је и
Александра Мрдак, директор-
ка Основне школе „Васа Жив-
ковић”. Она је изјавила да је
помоћ пријатеља из Русије
допринела томе да ђаци „Ва-
сине школе” сада раде у неу-

Деветнаесторо наших
младих суграђана
награђено за знање

Посетиће један од
најлепших градова у
Европи

Пријатељство компаније „Ру-
ске државне железнице” с на-
шим градом и Основном шко-
лом „Васа Живковић” које је
почело прошле јесени, после
одлуке РДЖ-а да финансира
комплетну реконструкцију
„Васине школе”, настављено
је на најлепши могући начин.

У згради Градске управе 12.
маја је потписан протокол о
братимљењу „Васине школе”
с Физичко-математичким ли-
цејом из Санкт Петербурга.
Тада је саопштено да ће де-
ветнаесторо ученика из исто
толико панчевачких основних
школа који су постигли најбо-
ље резултате на такмичењу у
познавању више области у ве-
зи с Русијом у јулу отпутовати
у Санкт Петербург захваљују-
ћи „Руским државним желе-
зницама”.

Миодраг Радојковић, члан
Градског већа задужен за
образовање, изјавио је да су
наши млади суграђани који
ће путовати у Русију показали
изузетно висок ниво знања, а
да је питања саставио он за-
једно с професорима Руске
школе у Београду.

– Такмичењем је било обу-
хваћено више области – руска
култура, уметност, музика, ге-
ографија, историја и спорт.
Одушевило нас је то што се за
тест добровољно пријавило
300 ђака из свих панчевачких
основних школа иако он није
био нимало лак. Међутим,

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Упс, погрешна жена!
У прошлом броју нашег ли-
ста питали смо вас у којим
ситуацијама помислите да се
судбина поиграва с вама, а за
два наша читаоца или чита-
тељке који су најкреативније
одговорили на ово питање
„Панчевац” и издавачка кућа
„Вулкан издаваштво” при-
премили су по један приме-
рак књиге „Ти си све што же-
лим” Ричарда Мадлија.

Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:

„Помислим да се судбина
поиграва са мном кад сам
сто посто сигурна са ким ме
муж вара, а оно погрешна
жена.” 063/1663...

„Поиграва се сваки дан са
мном када се од 10 празних
паркинг-места возач одлучи
да стане баш испред мог ау-
та, јер жури, а журим и ја. А
поиграва се и с њим.”
060/5513...

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

Издавачка кућа „Лагуна”,
наградиће два аутора најкре-
ативнијег одговора на пита-
ње по чему се све разликују
старе и нове мржње. Они ће
освојити по један примерак
књиге „Исусови мемоари”
Вука Драшковића.

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

„Мржња... Прошлост: ком-
шије због међе. Садашњост:
’милосрдни анђели’ с другог
континента. Будућност: бића
с друге планете.” 060/6672...

„Старе мржње су ране за-
расле. Нове мржње теже и
спорије зарастају, јер су на
истим местима.” 064/4372...

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

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

Део такмичара који су одушевили жири

Панчево. Додала је да ће то
пријатељство додатно потвр-
дити братство између руског
и српског народа и ојачати
њихове вековне везе.

Градоначелник Павле Ра-
данов похвалио је компанију
„Руске државне железнице”
и њеног директора Владими-
ра Јакуњина. Рекао је да су
они показали висок степен
друштвене одговорности и да
дају све од себе да се радови
на реконструкцији пруге
Панчево–Београд одвијају по
плану и предвиђеном дина-
миком.

Ђацима из панчевачких
основних школа који ће у јулу
путовати у Русију честитала је
и пожелела успех и Зорана
Михајловић, потпредседница
Владе Србије.

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 

И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА

Радови на Миси 
немогући без новца

Многи наши суграђани који
живе на Миси захтевају од
надлежних да се њихове
улице асфалтирају, да се на-
праве тротоари и постави
канализација, а притом за-
немарују да било каква већа
комунална инвестиција не
може да почне без законске
процедуре коју је неопходно
до краја спровести.

У Дирекцији за изградњу
и уређење града нам је пово-
дом тога речено да највеће
проблеме пре извођења би-
ло каквих радова на јавним
површинама (улицама и тр-
говима) стварају нерешени
имовинско-правни односи.

– То значи да још увек ни-
су формиране јединствене
парцеле улица које су упи-
сане на Град Панчево. Већи-
на парцела преко којих тре-

нутно пролазе улице на Ми-
си су још увек уписане на
правна или физичка лица –
изјавио је Петар Петровић,
руководилац Сектора за
просторно и урбанистичко
планирање у Дирекцији за
изградњу и уређење града.

Да би се то превазишло он
каже да је неопходно да се
прво планском документа-
цијом дефинишу све посто-
јеће и будуће јавне површи-
не (улице и тргови), јер се
тако ствара плански и прав-
ни основ за експропријаци-
ју. Након тога се врши прва
препарцелација, којом се
одвајају делови приватних
парцела што улазе у будуће
улице. Следећи корак у про-
цедури је проглашавање јав-
ног интереса, а после тога се
откупљују делови парцела

по званично процењеној це-
ни и врши њихов упис у Ре-
публички катастар непо-
кретности на Град Панчево.

– Када се то заврши, дола-
зи друга препарцелација,
током које се обједињују сви
делови на које је уписан
Град Панчево, чиме се фор-
мира јединствена парцела
будуће улице. Овако потвр-
ђену препарцелацију спро-
води Градско јавно право-
бранилаштво у катастар не-
покретности при Републич-
ком геодетском заводу – до-
дао је наш саговорник.

Он је објаснио да је тај по-
ступак у потпуности уређен
Законом о експропријацији.
Према његовим речима,
чланом 28 тог акта предви-
ђено је и то да је уз предлог
за експропријацију њен ко-

рисник (у овом случају Град
Панчево) дужан да поднесе
и потврду да су у буџету Гра-
да Панчева обезбеђена сред-
ства за ту намену.

– С обзиром на то да у
овом тренутку није испуњен
тај услов, не може се покре-
нути поступак за експро-
пријацију парцела које се
налазе на трасама планира-
них саобраћајница све док
се за то не обезбеди новац из
буџета – нагласио је Петро-
вић.

Додао је да на простору
Месне заједнице Младост
постоји око три стотине
улица и просека и да су оне
обухваћене „Елаборатом
анализе парцела јавних сао-
браћајница”, који је урадила
Дирекција за изградњу и
уређење града.

поредиво бољим условима не-
го раније.

– У вашој компанији смо
стекли дивне пријатеље за цео
живот, а посебно смо срећни
што ће након братимљења са
школом из Санкт Петербурга
ђаци наше школе имати при-
лику да се друже с вршњаци-
ма из Русије – додала је Алек-
сандра Мрдак.

Татјана Кузминична Цвет-
кова, директорка Физичко-
-математичког лицеја у Мо-
скви, рекла је да ће пријатељ-
ство које ће се успоставити
између ђака из Панчева и из
Москве и њихових учитеља
подразумевати како одласке
ученика из Панчева и њихо-
вих предавача у Русију, тако и
доласке њихових вршњака из
Русије и њихових учитеља у

Према речима Драгана Ка-
туце, директора „Зеленила”, за-
послени у том јавном комунал-
ном предузећу ће заједно с рад-
ницима „Хигијене” покушати
да уреде и друга места у граду
где постоје дивље депоније.

– Бацање ђубрета поред
контејнера је проблем и за
„Хигијену” и за „Зеленило” за-
то што се тиме уништавају зе-
лене површине и повећавају
трошкови одржавања града,

који су и иначе високи – иста-
као је Драган Катуца.

Милован Ћировић је нагла-
сио да је постојање дивљих
депонија велики комунални
проблем у нашем граду. До-
дао је да ће комунални ин-
спектори и комунални поли-
цајци убудуће чешће зајед-
нички обилазити места где
оне постоје и да ће кажњавати
сваког ко буде бацао ђубре
ван контејнера, јер је то за-
брањено градском одлуком.

Срђан Милетић је подсетио
да су казне за физичка лица
која то раде 10.000, а за пред-
узетнике 20.000 динара.

– Апелујем на све грађане
који живе у близини дечјег вр-
тића да воде рачуна о томе и
да уколико уоче неког ко баца
ђубре на непрописан начин,
обавесте комуналну инспек-
цију или комуналну полицију.
Бројеве телефона могу наћи у
„Панчевцу” или на сајту Гра-
да. Ми ћемо појачати контро-
ле у том делу града и кажња-
вати све који се буду понаша-
ли неодговорно – рекао је Ми-
летић.

да његови радници на том ме-
сту уреде зелену површину.
Надамо се да ће то бити до-
вољна порука грађанима да
контејнере користе наменски,
само за кућни отпад. Плани-
рамо и да поставимо табле са
упутствима о томе шта све мо-
же да се баца у контејнере и
обавештења о одлагању дру-
гих врста отпада, као што је,
на пример, грађевински шут –
рекла је Милица Јовановић. 



Веселин Милић, шеф бео-
градске полиције, посетио је
8. маја Полицијску управу у
нашем граду. Дочекао га је
нови начелник панчевачке
полиције Никола Поповац, а
потом је присуствовао састан-
ку колегијума који чине ше-
фови и начелници свих оде-
љења и одсека у ПУ Панчево.

Циљ доласка Веселина Ми-
лића и заједничког састанка
којем је присуствовао јесте
интензивирање сарадње изме-
ђу полиција Панчева и Бео-
града ради још већег степена
безбедности и заштите људи и
имовине на територији тих
градова и јужног Баната.

Занимљиво је да је после ви-
ше година то био први сусрет
шефова панчевачке и београд-
ске полиције. Осим тога, Ми-
лић је дошао у Панчево у ауто-
мобилу који није имао упаље-
но плаво ротационо светло ни
сирену и био је без обезбеђења.

Он је именован за начелника
Полицијске управе за Београд
средином септембра 2013. го-
дине. Захваљујући позитивним
променама које је он увео ефи-

касност органа реда у престо-
ници је за само неколико месе-
ци повећана и број кривичних
дела је смањен.

То је значајно зато што се
већ годинама највећи проценат
пљачки, разбојништава, уби-
става и других облика наруша-
вања јавног реда и мира који се
догађају у Србији региструју на
територији Београда. Иначе,
Милић и нови начелник пан-
чевачке полиције Никола По-
повац су заједно радили на ја-

чању безбедности становника
главног града, с обзиром на то
да је Поповац пре именовања
на садашњу функцију био по-
моћник начелника Полицијске
управе за град Београд.

Треба очекивати да ће грађа-
ни Панчева и осталих места на
територији јужног Баната има-
ти користи од Поповчевог по-
знанства с Милићем. С обзи-
ром на близину Панчева и Бе-
ограда и податак да су у про-
шлости актери неких кривич-

них дела почињених у нашем
граду покушали да побегну у
Београд и обрнуто, постоји по-
треба за сарадњом полиција
Панчева и Београда, и било би
добро да она буде интензивна.

Један од примера за то је
пљачка некадашње експозиту-
ре „Континентал банке” у Ка-
рађорђевој улици која се дого-
дила 9. априла 2005. Два ма-
скирана крадљивца су тог дана
претећи пиштољима украли
око 200.000 динара, а потом су
утрчали у „ауди” и кренули ка
Београду.

Панчевачка полиција је од-
мах обавестила колеге у Бео-
граду о том догађају и они су
направили заседу. Пљачкаши
су приметили полицајце док су
се приближавали пумпи, на-
кон чега су зауставили аутомо-
бил, истрчали и почели да бе-
же. Међутим, двојица су ухап-
шена већ после двадесетак ми-
нута, а трећи од њих сат време-
на касније. У „аудију”, који је
био откључан, полицајци су
пронашли сав новац из банке,
црне капе „фантомке” и итали-
јанске регистарске таблице.

– Град Панчево цени и по-
штује све датуме који су од
значаја за историју Србије,
а поготово 9. мај и 4. јул.
Сваке године се окупљамо
да бисмо обележили те дане
и одали почаст палим бор-
цима и херојима из Другог
светског рата. Не желимо да
их заборавимо и хоћемо да
се наша деца увек сећају
жртава које су пале за сло-
боду – изјавио је градона-
челник Панчева Павле Ра-

данов 9. маја након полага-
ња венаца на бисте народ-
них хероја у парку у центру
града.

Тодор Тоша Стојановић,
председник Градског одбо-
ра Удружења бораца Народ-
ноослободилачког рата, ис-
такао је да наш народ може
да се поноси отпором који
је пружио нацистичком
окупатору током Другог
светског рата.

Како је подсетио Срђан
Божовић, историчар-кустос
Народног музеја, Други
светски рат је донео тешка
времена Панчеву и пуно
страдања, због чега је његов

крај 9. маја 1945. дочекан с
радошћу на улицама нашег
града.

Он је додао да су руски
војници и Црвена армија
дали велики допринос у
борбама за ослобађање Пан-
чева и да их је сто двадесет
погинуло само у борбама за
наш град.

У име Друштва српско-
-руског пријатељства гово-
рио је Драган Морар. Он је
рекао да учењем наше деце

братству и међусобном по-
штовању између Русије и
Србије остављамо потом-
ству свест о искреном и ве-
ковном пријатељству изме-
ђу руског и српског народа.

Присутнима се обратио и
Владлен Зеленин, први се-
кретар Амбасаде Русије у
Србији. Он је захвалио сви-
ма који обележавају 9. мај,
јер сви они који су током
Другог светског рата широм
света положили своје живо-
те у борби за ослобађање од
фашизма не заслужују да
буду заборављени.

Поводом Дана победе
Градска управа Панчева је,
у сарадњи с Војском Србије,
приредила изложбу дела
опреме и наоружања које
користи наша армија, а одр-
жан је и коктел за учеснике
прославе.

Испред Културног центра
Панчева у суботу, 16. маја, од
10 до 12 сати, биће постављен
штанд на коме ће представни-
ци Полицијске управе Панче-
во делити грађанима пропа-
гандни материјал и одговара-
ти на њихова питања о легали-
зацији оружја, која је у току.

Подсећамо, легализација је
почела 4. марта и трајаће до
почетка јуна. За то време ор-
ганизације и грађани који су
власници неког наоружања,
муниције, мина или бомби
могу их предати најближој
полицијској управи или поли-

цијској станици без доказива-
ња порекла и неће одговарати
за њихово неовлашћено наба-
вљање и држање.

Током трајања легализације
могуће је и регистровати
оружје за личну безбедност
(пиштољи и револвери), ло-
вачко оружје (ловачке пушке
и карабини) и спортско оруж-
је (малокалибарски пиштољи
и револвери, малокалибарске
пушке и ваздушно оружје) за
које власници не поседују
одобрење Министарства уну-
трашњих послова Републике
Србије.

У нашем граду се оружје, му-
ниција, бомбе и мине могу вра-
тити у Полицијској управи
Панчево и у полицијским испо-
ставама „Север” и „Југ”, које се
налазе у улицама Жарка Зре-
њанина односно Јове Максина.

– Предвиђена је и могућност
да власници нелегалног ватре-
ног оружја који желе да га за-
држе, поднесу захтев за реги-
страцију. Спремни смо да мак-
симално олакшамо тај посту-
пак чак и у случају да ти захте-
ви буду некомплетни због тога
што њихови подносиоци нема-
ју сву потребну документацију.

Њима ће бити омогућено да
поднесу захтеве, а да накнадно
приложе документацију. Де-
таљније информације се могу
добити путем телефона 325-
152. Апелујемо на грађане који
имају ватрено оружје да иско-
ристе ову могућност и да нам
га без страха од било каквих
законских последица предају.
Ако то не учине у наредна три
месеца, а након тога им буде
пронађено оружје, сносиће
санкције – изјавила је Вален-
тина Коловић Станић, в. д. ше-
фа Управних послова у Поли-
цијској управи Панчево.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

У УТОРАК ПО ПОДНЕ

ДВЕ САОБРАЋАЈНЕ НЕСРЕЋЕ

Четвртак, 14. мај 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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Тешко повређен 
возач који је у пуној
брзини срушио 
електрични стуб и
преврнуо се на кров 

Други возач пробио
заштитну ограду 
између пруге и пута
и излетео на шине
док се из супротног
правца приближавао
воз

У уторак, 12. маја, по подне, за
кратко време су се догодиле
две саобраћајне несреће. Наш
четрдесетпетогодишњи сугра-
ђанин, који је био за воланом
„пунта” и враћао се с посла ку-
ћи, тешко је повређен око
17.30 близу улаза у Рафинери-
ју и колима Хитне помоћи је
одмах пребачен у болницу.

Према изјавама очевидаца,
он је у једном тренутку, из за-
сад непознатих разлога, изгу-
био контролу над воланом,
излетео у пуној брзини на пе-
шачко острво, ударио у ме-
тални стуб електричне расве-
те, срушио га и потом се пре-
врнуо на кров.

На месту удеса је одмах до-
шло до застоја и формирале су
се колоне возила из оба смера.
Услед јачине ударца и превр-
тања на кров, „пунто” је у вели-
кој мери оштећен, а несрећни
возач је извучен из аутомобила
тек када је више људи приско-
чило да помогне члановима
екипе Хитне помоћи. Лекари

су му најпре имобилисали
врат, а потом га окрвављеног
пребацили у Општу болницу.
Како „Панчевац” сазнаје, иако
је био у изузетно тешком ста-
њу, живот му није угрожен.

Узрок друге саобраћајне не-
среће, која се догодила на
раскрсници Цара Душана и
Првомајске улице, била је
пребрза вожња. Возач карава-
на „ланче” ишао је Улицом
цара Душана и, уместо да
скрене лево или десно, он је у
пуној брзини наставио да вози
право, па је пробио металну

ограду која раздваја пругу од
пута и излетео на шине.

Услед јачине ударца знатно
је улубио предњи део аутомо-
била, али је, на срећу, прошао
без иједне повреде. У разговору
с грађанима из околних кућа
који су истрчали чим су чули
снажан ударац, возач је рекао
да је пре излетања на пругу
причао мобилним телефоном,
али да га је у једном тренутку
заслепело сунце. Имао је мно-
го среће и чудо га је спасло од
тежих повреда или најстра-
шнијег исхода с обзиром на то

У организацији Полицијске
управе Панчево, група но-
винара из више медија при-
суствовала је 8. маја полага-
њу теоретског дела возачког
испита у ауто-школи „Бос” у
Вршцу, првом у Србији које
се одвијало преко компјуте-
ра, а не на тестовима, као
што је било до сада.

Како је објаснио Брани-
мир Пејовић, помоћник на-
челника Управе саобраћај-
не полиције, од 1. јула ове

године у свим ауто-школа-
ма у нашој држави тестови
ће морати да се полажу на
тај начин. Кандидати ће мо-
ћи да виде резултате одмах
по завршетку испита, који
ће трајати један сат.

Електронско полагање
возачких испита је једна од
мера предвиђених Правил-

ником о раду ауто-школа,
који је на снази од 2012. го-
дине. На основу тог правил-
ника, свака ауто-школа мо-
ра од 1. јула да обезбеди
најмање три компјутера ко-
ји ће се користити за пола-
гање тестова и један за ад-
министрацију.

Повод за увођење елек-
тронског полагања теорет-
ских испита јесте спречава-
ње злоупотреба и админи-
стративних грешака. Све ау-

то-школе ће бити повезане
компјутерски с централном
базом података МУП-а и мо-
раће полицији да достављају
податке о полагањима и ре-
зултатима. Од новог начина
полагања испита корист ће
имати и кандидати зато што
ће моћи да вежбају на ком-
пјутерима у ауто-школама.

ХРОНИКА

да се из супротног правца при-
ближавао воз. Међутим, ма-
шиновођа је на време закочио.

Пре неколико година на тој
раскрсници се догодио сличан
удес. Возач „фијата мулти-
пле”, такође долазећи из Ули-
це цара Душана, око два сата
после поноћи је у пуној брзи-
ни пробио заштитну ограду,
излетео на пругу и дошао до
ограде Стакларе. Аутомобил
који је возио скоро је уни-
штен, а он је тешко повређен и
у критичном стању пребачен у
београдски Ургентни центар.

НА КОРЗОУ, 16. МАЈА

Полицајци о легализацији оружја

НОВИНА У РАДУ АУТО-ШКОЛА

Полагање убудуће 
на компјутерима

ПРОШЛЕ СУБОТЕ У ЦЕНТРУ ГРАДА

Обележен Дан победе

ПРВИ СУСРЕТ ПОСЛЕ ВИШЕ ГОДИНА

Шеф београдске полиције у Панчеву

Аутомобил је срушио стуб и преврнуо се

Начелник Поповац и гост из Београда



СЕЛО

ББааннааттссккии  ББрреессттоовваацц:: Дан
школе „Олга Петров” про-
слављен је пригодном при-
редбом у петак, 8. маја, а
три дана касније је прире-
ђен и спортски дан.

ББааннааттссккоо  ННооввоо  ССееллоо:: Оче-
кује се да ће ових дана фир-
ма „Војводинапут” започети
асфалтирање Улице брат-
ства и јединства у дужини
од 310 метара. У току су ра-
дови на адаптацији мулти-
медијалне галерије Дома
културе, за шта је Покра-
јински секретаријат за
омладину и спорт издвојио
355.000 динара на основу
конкурса. Млађа и старија
група фолклорног ансамбла
учествовале су на зонској
смотри одржаној у суботу,
9. маја, на платоу испред
Културног центра Панчева. 

ДДооллооввоо::  Удружење бораца
из Другог светског рата одр-
жало је скуп поводом Дана

победе у суботу, 9. маја, у
просторијама Месне зајед-
нице. Истог дана, службом
у румунској православној
цркви, верници су обележи-
ли славу свог храма – Пре-
нос моштију Светог Нико-
ле. Почели су радови на ас-
фалтирању Улице победе.

ГГллооггооњњ::  Захваљујући про-
јекту Омладинске органи-
зације Глогоњ библиотека
Дома културе је богатија за
педесетак нових наслова.
Представници ротари-клу-
ба из Панчева и румунског
Карансебеша посетили су
чланове КУД-а „Веселија” и
поделили поклоне учесни-
цима радионице румунског
језика. Црква и Дом култу-
ре организоваће у недељу,
17. маја, излет за чланове
хорске секције – обилазак
манастира на Фрушкој гори
и у Сремским Карловцима.

ИИввааннооввоо:: Фолклорна група
Удружења банатских Буга-
ра „Иваново–Банат” насту-
пила је на зонској смотри у
суботу, 9. маја, на платоу
испред Културног центра
Панчева. Девети фото-са-
фари одржан је у недељу,
10. маја.

ЈЈааббууккаа::  Ванредни избори за
Скупштину Месне заједни-
це биће одржани у недељу,
17. маја, од 7 до 20 сати, на
три бирачка места. 

ККааччааррееввоо:: Уређење језера
пред сезону купања почиње
у петак, 15. маја. Месна за-
једница припрема доку-
ментацију за постављање
ЛЕД расвете у Хали спорто-
ва, а ускоро се очекује избор
извођача радова за израду
тротоара у улицама Народ-
ног фронта (од Поште до
гробља) и 4. октобра (од цр-
кве до Улице Димитрија Ту-
цовића).

ООммоољљииццаа:: Фирма „Војво-
динапут” ће наредне неде-
ље започети радове на ас-
фалтирању Улице Михајла
Пупина. Недавно је посута
ризла на атарском путу у
„баваништанском алеју”,
где ускоро треба да буде
настављено подизање ве-
трозаштитних појасева.
Поводом седамдесет годи-
на од ослобођења Панчева,
у сарадњи са Историјским
архивом Панчева, отворе-
на је изложба фотографија
и докумената у Дому кул-
туре у петак, 8. маја. На
истом месту ће у уторак,
19. маја, од 17 сати, бити
представљена Вукова заду-
жбина.

ССттааррччееввоо:: Изложба слика,
графика и таписерија које
су израдили уметници из
Египта – Ахмед Самија и
Амаклед Белал отворена је
у четвртак, 7. маја, у гале-
рији „Боем”. Чланови Одре-
да извиђача „Надел” уче-
ствоваће на такмичењу ска-
ута које ће бити одржано у
суботу, 16. маја, на Кале-
мегдану. Ловачко друштво
„Јаребица” ових дана прави
фазанерију.

Ловачко друштво „Јаребица”
ових дана подиже прихвати-
лиште за фазане. У питању је
монтажни објекат величине
око 1.200 квадрата, који ни-
че у шуми на излазу из села
према Омољици, надомак
улица Мала и Ритска.

Цео пројекат је вредан око
750.000 динара, од чега је
450.000 добијено преко кон-
курса Покрајинске владе, а
остатак новца су уложили са-
ми ловци. Месна заједница
Старчево им је уступила пар-
целу величине 30 ари, док је
Град Панчево финансирао
израду надстрешница, буна-
ра и хранилица за птице.

Радови су почели у четвр-
так, 7. маја, а зграда треба

да буде завршена за око ме-
сец дана. У овој акцији уче-
ствује педесетак ловаца и
других волонтерски настро-
јених грађана.

Према речима председ-
ника друштва Зорана Коза-
ченкова, капацитет прихва-
тилишта ће бити око 700
фазана.

– Добијаћемо пилиће ста-
ре од пет до шест недеља.
Они ће код нас остајати нај-
дуже месец дана, односно
док се у потпуности не адап-
тирају на дивљину, након
чега ћемо их пуштати из ка-
веза. Верујемо да ће ово би-
ти и најава зачетка ловног
туризма на нашим терени-
ма – наводи Козаченков.

Дан школе прослављен је
пригодном приредбом и у
брестовачкој школи „Олга Пе-
тров” у петак, 8. маја. Непо-
средно пре тога ту образовну
установу посетили су пред-
ставници Секретаријата за за-
штиту животне средине и на-
грађеним ученицима покло-
нили примерке „Речника за
очување наше планете за сва-
ко свакцијато дете”, као и
књигу „Еко-буквица” аутора
Зорана Букура. Владимир Де-
ља, члан Градског већа заду-
жен за заштиту животне сре-
дине, том приликом је наја-
вио нове еколошке пројекте у
брестовачкој школи, а учени-
ци другог разреда извели су
кореографију у еколошким
костимима.

Након тога публика је ужи-
вала у „Играма из Баната и Шу-
мадије” у изведби најмлађих
фолклораша, као и у бројним

плесним тачкама предшколаца
и девојчица из нижих разреда.
Незаобилазан школски хор,
успешни рецитатори, као и ве-

села руска песма „Каћуша”
учинили су тај дан посебним.
На крају приредбе директорка
школе Далиборка Бојковић
Брети поделила је дипломе и
књиге најуспешнијим учени-
цима у овој школској години.
Прослави је присуствовала и
Дијана Перић, некадашњи пе-
дагог, која сада живи у Сан Ди-
јегу. Она је школској библиоте-
ци поклонила књиге на енгле-
ском језику.

Захваљујући сарадњи шко-
ле и њеног ученичког парла-
мента у понедељак, 11. маја,
одржан је спортски дан. Том
приликом домаћини су са
ученицима из омољичке и
глогоњске школе одиграли
пријатељске утакмице у фуд-
балу, кошарци и одбојци.

У организацији удружења
„Посети Панчево”, у суботу,
16. маја, у 10 сати, биће при-
ређен први у низу бесплат-

них аутобуских обилазака ју-
жних села. Полази се с пар-
кинга хотела „Тамиш”, а ићи
ће се у посету верским објек-
тима у Банатском Брестовцу,
Иванову, Омољици и Старче-
ву. Пошто је број посетилаца
ограничен, пријаве су обаве-
зне и могу се послати на
имејл  или јавити на телефон
061/66-99-039.

Удружење грађана „Посети
Панчево” позива мештане ју-
жних села да учествују у овом
пројекту тако што ће дочекати
госте из Панчева испред вер-
ских објеката у својим мести-
ма, према оквирном распоре-
ду: Храм Вазнесења господњег
у Банатском Брестовцу (око
10.30), Црква Светог Вендели-
на у Иванову (око 11.10),

Храм Светог оца Николаја и
Храм рођења Пресвете Бого-
родице у Омољици (од 11.30)
и Црква Светог Пантелејмона
и Црква Светог Маурицијуса у
Старчеву (од 12.10).

Водич кроз историју и кул-
туру Панчева и околине је
новинар Ненад Живковић, а
организаторка пројекта је ту-
ризмолог Живана Крејић.
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Актуелни председник јабучке
привремене скупштине и први
човек Месног одбора СНС-а
Живадин Митровић Швецове
констатације je назвао  лажи-
ма јер, према његовим речи-
ма, паркинг испред школе ко-
шта два милиона динара и оп-
тужио га да је, док је водио
Месну заједницу, поред оста-
лог, једну јавну набавку спро-
вео мимо законске процедуре.
Дојучерашњем блиском са-
раднику Драгану Апостол-
ском и бившем в. д. дирек-
торa ЈКП-а „Вод-ком” Влади-
миру Станоевском спочитао
је да су на терет предузећа
прибавили корист, а већнику
за комуналне делатности
Предрагу Патићу, који је по-
држао листу „уједињених”, за-
мерио је то што у две године
мандата није нашао за сходно
да посети „Вод-ком” и сагледа
проблеме у њему.

Једна од тачака спорења
била је (не)исправност воде за
пиће, а много тога поновљено
је и у уторак, 12. маја, када су
две групације одржале пред-

изборне скупове. Тако су „Ује-
дињени за Јабуку”, пред више
од двеста људи окупљених у
локалном Дому културе,
представили своје кандидате,
када су редом говорили пред-
ставници Центра за заштиту
потрошача и удружења
„Илинден”, као и сами канди-
дати. Трибину је затворио
Предраг Патић, који је Јабу-
чане позвао да гласају срцем

и подрже људе на наведенoj
листи. Менаџер панчевачког
ЛДП-а осврнуо се и на приче
о дељењу пакета, па је закљу-
чио како се најчeшће догађа
да се „грађанима пре избора
обично деле пакети и дрва, а
након тога тужбе”.

У сенци баражне ватре, раз-
мењене између двеју помену-
тих опција, с неупоредиво ма-
ње жара промовисани су кан-

дидати с других листа. Забе-
лежено је једино да су соција-
листи (заједно с Јединстве-
ном Србијом имају једанаест
кандидата) издали саопштење
према којем ће њихова чла-
ница и кандидаткиња Нико-
лина Николић ученицима
осмог разреда давати бес-
платне часове српског језика
и књижевности.

Некако неприметна била је
Демократска партија Македо-
наца, чији су представници у
последња два наврата успели
да изборе поједина места у
локалној Скупштини. Овог
пута имају дванаесторо кан-
дидата, а најзвучније име је
градски одборник Јован Лаза-
ревски. Подсећања ради, гру-
пе грађана „За нашу Јабуку” и
„За здраву Јабуку” биће засту-
пљене са по петоро односно
троје присталица, радикала
има четири, а пријављен је и
један независан кандидат.

Остаје да се види за кога ће
ови избори бити „трећа сре-
ћа”. Било би најбоље да то бу-
ду грађани Јабуке, којима је
сасвим сигурно гласања преко
главе.

У НЕДЕЉУ ИЗБОРИ ЗА СКУПШТИНУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

УЗАВРЕЛА ВАНРЕДНА (ИЗБОРНА) 

СИТУАЦИЈА У ЈАБУЦИ

НАДОМАК СТАРЧЕВА НИЧЕ ФАЗАНЕРИЈА

Најава ловног 
туризма

Месне актуелности 
– од четвртка до среде –

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ДАН ШКОЛЕ „ОЛГА ПЕТРОВ”

Брестовачки ђаци (о)читали „еко-буквицу”

НОВИ ПРОГРАМ УДРУЖЕЊА „ПОСЕТИ ПАНЧЕВО”

Обилазак јужних села

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТА НА СЕЛУ

У фокусу пољопривреда и рурални развој
Јавни позив за (су)финанси-
рање пројеката из области по-
љопривреде и руралног разво-
ја Град Панчево је упутио у че-
твртак, 7. маја, а новац ће бити
расподељен на два начина.

Први подразумева унапре-
ђивање рада постојећих и по-
моћ при формирању нових
организација пољопривред-
них произвођача и прерађива-
ча, као и економско оснажење
руралног становништва.

По овом основу могуће је
предложити два пројекта, а
износ за један не може прећи

250.000 динара. Новац ће
углавном бити коришћен за
подстицање пољопривредне
производње, као и за унапре-
ђивање домаће радиности и
свих видова руралног туризма,
знања и вештина као неопход-
не подлоге за повећање дохот-
ка сеоског становништва.

Други начин обухвата про-
јекте социјалног развоја у ру-
ралним срединама, а и за та-
кве програме сваки учесник
моћи ће да истакне највише
два предлога уз максималан
износ (су)финансирања по

једној апликацији од 100.000
динара.

Намера је да се новац утроши
првенствено за унапређивање
заштите и безбедности, подиза-
ње еколошке свести, већу до-
ступност културним и социјал-
ним садржајима, развој нацио-
налне и верске толеранције...

Конкурс ће бити отворен
двадесет дана од расписивања,
а укупан буџет за ову намену
износи 5.660.000 динара. На-
кон одабира рок за реализаци-
ју програма биће од 1. јуна
2015. до 31. маја 2016. године.

За све информације о доку-
ментацији, критеријумима и
начину подношења пријава на
конкурс заинтересовани се
могу јавити Одељењу за развој
села и рурални развој на тре-
ћем спрату Градске управе
Панчева (канцеларија 312),
на телефон 308-752, или пу-
тем електронске поште на
адресу selo@pancevo.rs.

Инструктажа у вези с рас-
писивањем наведених кон-
курса биће одржана у малој
сали Градске управе у петак,
15. маја, од 13 сати.



Из Културно-просветне зајед-
нице Панчева стигла је вест
да, после неколико година па-
узе, Панчево поново има свог
представника на републичком
такмичењу у рецитовању. Реч
је о Николини Ђорђевић, уче-
ници трећег разреда Гимнази-
је „Урош Предић”, чија је
менторка професорка Вален-
тина Паровић. Талентована
рецитаторка ће казивати пе-

сму Јелене Ленголд „Да сам
мушко” на Смотри рецитато-
ра Србије „Песниче народа
мог”, која ће бити одржана у
петак, 15. маја, у Ваљеву.

У среду, 13. маја, почело је
обележавање дана Музичке
школе „Јован Бандур” и 65
година њеног постојања. Том

приликом је приређен кон-
церт награђених солиста и
камерних ансамбала, тачније
свих оних ђака који су на до-

маћим и међународним так-
мичењима освојили највише
награде. Већ за наредни дан,
14. мај, у 18 сати, најављен је
концерт великих музичких
ансамбала у дворани Култур-
ног центра. Наступају: хор
СМШ „Белканто”, Гудачки
оркестар СМШ, хор ОМШ,
Дувачки оркестар и Тамбура-
шки оркестар „Невен”. Они
ће интерпретирати дела А.
Вивалдија, А. Рамиреза, Х.

Манчинија и других аутора,
као и композиције с ових
простора.

Професори ће дати посебну
ноту јубилеју концертом који
ће приредити у петак, 15. ма-
ја, од 18.30, у сали Музичке
школе. Публика ће чути соли-
сте и камерне ансамбле, а на-
ступиће и дувачки нонет. На
програму ће бити дела А.
Дворжака, К. Дебисија, Ф.
Менделсона и других аутора.

ПРОСЛАВА ДАНА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

Концерти солиста и ансамбалаКада нешто јако желите,
морате имати савршен
план да то и остварите. Али
у животу се понекад ствари
не одвијају баш онако како
смо их замислили...

Док с радошћу ишчекује
рођење детета, Ана плани-
ра да отвори ресторан и да
се с породицом пресели на
југ Француске. Међутим,
ствари се у трену мењају и
оно што је до јуче изгледа-
ло као сасвим извесна бу-
дућност, претвара се у не-
достижне снове. Суочени с
тешкоћама какве нису ни
слутили, Ана и Тобајас мо-
раће заједничким снагама
да се потруде да одрже по-
родицу на окупу. Неверо-
ватно искуство с којим се
суочавају преиспитаће гра-
нице њихове издржљиво-
сти и примораће их на
крајњу искреност према

себи и другима. Ипак, на
крају дана, постоји ли
ишта вредније такве борбе
од породице? Ова дирљива
породична сага, пуна не-
жности, стварних живот-
них успона и падова и ис-
крених емоција, подсећа
нас да срећа зависи искљу-
чиво од нас самих.

Четвртак, 14. мај 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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Музика
Четвртак, 14. мај, 18 сати, дворана Културног центра: кон-
церт великих музичких ансамбала поводом дана Музичке
школе.

Петак, 15. мај, 18.30, МШ „Јован Бандур”: концерт профе-
сора Музичке школе. 

Петак, 15. мај, 21 сат, клуб „Крузер” (Гимназијски трг):
концерт акустичног бенда I & D.

Петак, 15. мај, 21 сат, „Аполо”: концерт састава „Артан Лили”. 

Субота, 16. мај, 18 сати, плато испред Народног музеја:
концерт хора „Вокал кидс”.

Субота, 16. мај, „Аполо”, 21 сат: „Србија Вондерленд про-
мо-парти”.

Среда, 20. мај, 18.30, МШ „Јован Бандур”: концерт учени-
ка камерне музике у класи мр Вере Царине.

Књижевност
Четвртак, 14. мај, 19 сати, читаоница Градске библиотеке:
промоција романа „Само небо зна” Радмиле Тимотијевић.
О књизи ће говорити песникиња Јасна Милићев и ауторка.

Уторак, 19. мај, 19.30, читаоница Градске библиотеке:
промоција романа „Жива истина” Виолете Вашице Стоја-
новић. Учествују Милена Шећеровић, уредница издања,
Милан Шећеровић, филмски режисер и писац, и ауторка.

Изложбе
Субота, 16. мај, 20 сати, Свечана сала Народног музеја:
отварање изложбе „Олга Смедеревац и Феодора Имреи Ри-
чи: незаборављене личности” и пројекција филма „Откри-
вање” (у 19.50) редитеља Владимира Кајловица.

Понедељак, 18. мај, 13 сати, Галерија савремене уметно-
сти: изложба таписерија Надежде Новичић.

Среда, 20. мај, 19 сати, фоаје Културног центра: изложба
цртежа „Кућа јелена” Симониде Радоњић.

Програм за децу
Субота, 16. мај, 12 сати, дворана Културног центра: „Позо-
ришни матине суботом” – представа за децу „Црвенкапа и
Пинокио”, у продукцији „Љутог бицикла”.

Среда, 20. мај, 12 сати, сцена Културног центра: дечја
представа „Чаробњак из Оза” млађе позоришне секције
„Ђетван”, у режији Терезе Вебер Оравец.

Тематски програм
Петак, 15. мај, 19 сати, дворана Културног центра: кон-
церт КУД-а „Абрашевић”.

Недеља, 17. мај, 18 сати, дворана Културног центра: кон-
церт КУД-а „Станко Пауновић” НИС–РНП поводом обеле-
жавања славе друштва.

Понедељак, 18. мај, 20 сати, „Крузер”: путописно вече из
серијала „Живот је путовање”. Домаћин вечери је Милош
Богићевић.

Културни телекс

„Створена за љубав”
Саире Шах

Два читаоца који до среде, 20. маја, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„Шта/колике су границе ваше издржљивости?”, награ-
дићемо по једним примерком књиге „Створена за љу-
бав” Саире Шах. Имена добитника ћемо објавити у на-
редном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у
књижари „Вулкан”.

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

Страну припремила 

Драгана 
Младеновић

Културни центар чет пет суб нед пон уто сре

БИЋЕМО ПРВАЦИ СВЕТА 20.30 21.30
19.30
22.30

21.00

СУНЂЕР БОБ (3Д) 16.30 16.30 16.30

ПОБЕСНЕЛИ МАКС: АУТОПУТ БЕСА
18.30
21.00

18.30
21.00

18.30
21.00

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У оквиру манифестације
„Музеји Србије, десет да-
на, од 10 до 10”, у суботу,
16. маја, када се обележа-
ва Европска ноћ музеја,
од 20 сати, у Свечаној са-
ли Народног музеја биће
отворена амбијентална
изложба „Олга Смедере-
вац и Феодора Имреи Ри-
чи: незаборављене лично-
сти” историчара уметно-
сти Димитрија Јованова.
Увод у изложбу биће филм
„Откривање” (у 19.50) ре-
дитеља Владимира Кајло-
вица, који прати вишеме-
сечне радове на конзерва-
цији и рестаурацији сли-
карства и сликане орна-
ментике на таваници Све-
чане сале, осликане 1838.
године, а у потпуности
прекречене педесетих го-
дина XX века.

„МУЗЕЈИ СРБИЈЕ, ДЕСЕТ ДАНА, ОД 10 ДО 10”  И У ПАНЧЕВУ

ХЕРОЈИ ОВДАШЊЕ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ

Ноћ 
музеја Захваљујући сарадњи Заво-

да за заштиту споменика
културе и Народног музеја, у
Музеју је представљен рад
Јована Витомирова, сликара
који је оставио велики број
дела с мотивима нашег гра-
да. Аутор изложбе Никола
Влајић, саветник-етнолог у
Заводу за заштиту спомени-
ка културе, потрудио се да
пејзаже Јована Витомирова
употпуни фотографијама
тих истих улица и здања да-
нас, тако да је у исти мах ис-
причана прича о променама
које су се догодиле у Панче-
ву у последњих седамдесе-
так година.

– Неке сликаре смо са-
свим заборавили, а неких се
сетимо сваких двадесет го-
дина. Изгледа да Витомиров
припада тој другој групи, јер
је његова изложба последњи
пут била приређена 1996,
пре тога 1977. године и ево
сада – рекао је Влајић.

На отварању изложбе је
говорио Миодраг Младено-
вић, директор Завода за за-
штиту споменика културе,
који је приметио да је Вито-
миров био хроничар нашег
града, а да је данас то Нико-
ла Влајић, који иде стопама
наведеног сликара. Младе-
новић је подсетио на биогра-
фију сликара и истакао 1974.
годину, када је Витомиров

почео да ради у СИЗ-у за
образовање као градски
сликар, што је била идеја
Витомира Сударског, тада-
шњег председник Општине
Панчево. Захваљујући томе
у власништву града се сада
налази велики број Вито-
мировљевих слика, које
одишу једноставношћу и
доносе призоре неког дру-
гог времена.

Хроничари нашег града

Изложбу „Миховил Томандл
– чувар баштине” отворила
је др Ивана Спасовић из
Историјског архива САНУ.
Она је подсетила на значај
који је за Панчево имао То-
мандл и навела неке податке
из његове биографије. При-
сутне су поздравили и ди-
ректорка музеја Светлана
Месицки, као и аутори изло-
жбе: виши кустос – истори-
чар Срђан Божовић и исто-
ричар уметности Дамир
Прашникар.

– Мислим да већина Пан-
чеваца никад није ни чула за

Миховила Томандла, а ка-
моли да нешто више зна о
његовом животу и раду. Он
је био веома плодан истори-
чар и оставио је много драго-
цених књига Панчеву и срп-
ском народу. Зато сматрам
да је невероватно што досад
није добио неку улицу у на-
шем граду. Ово је била од-
лична прилика да га пред-
ставимо, јер тема манифе-
стације и јесте „Чувари кул-
турне баштине”. Дакле, све
се спојило – и то што је мало
маргинализован, и то што је
он стварно прави херој и за-

штитник панчевачке башти-
не – рекао је Срђан Божовић.

Томандл је по струци био
доктор правних наука и радио
је у Окружном и Основном су-
ду, а касније и као адвокат.
Поред тога, бавио се и нови-
нарством и публицистичким
радом. Био је уредник недељ-
ника „Панчевац”, затим листа
„Народна слога”, а објављивао
је и чланке у панчевачком
„Грађанину” под псеудони-
мом Томанић. Највећи до-
принос је оставио као истори-
чар. Писао је о Светиславу Ка-
сапиновићу, војводи Стевану

Шупљикцу, о Панчеву у Пр-
вом светском рату. Његова
обимна студија „Споменица
Панчевачког српског цркве-
ног певачког друштва
1838–1938” имала је великог
одјека у културним круговима
тадашњег Панчева. Поред то-
га, Томандл је на разне начи-
не обогатио фонд Музеја. Из-
међу осталог, захваљујући ње-
говим напорима после Другог
светског рата су поједини
предмети из Управе народних
добара пребачени у Народни
музеј и на тај начин сачувани
од пропасти. С. Ћ.

Правник, новинар и историчар

Подсећање на Миховила 
Томандла, Јована Витомирова,
Олгу Смедеревац...

Колико знамо о људима који
су истински задужили овај
град?

У Народном музеју је у суботу, 9. маја,
отворена изложба „Миховил Томандл –
чувар баштине”, посвећена једном од
значајних Панчеваца који су дали до-
принос чувању културног блага од де-
струкције и заборава. Том изложбом је у
Панчеву почела национална културна
манифестација „Музеји Србије, десет
дана, од 10 до 10” која се одвија у четр-

десетак градова у Србији, под слоганом
„Хероји културне баштине”. Неколико
дана касније, у уторак, 12. маја, у истој
институцији је приређена фото доку-
ментарна изложба „Панчево очима
уметника – омаж Јовану Витомирову”,
чији је аутор Никола Влајић, етнолог-са-
ветник у Заводу за заштиту споменика
културе Панчево.

Уметници Марко Гавриловић,
Александар Глигоријевић и
наш суграђанин Вук Вучковић
представили су се изложбом
радова под називом „Арт порт

– Југоекспорт”, која jе отворе-
на у уторак, 12. маја, у галери-
ји „Југоекспорта” у Коларче-
вој 1, на Тргу републике у Бе-
ограду. Вучковић је изложио
слику Београда, која је поста-
ла хит на друштвеним мрежа-

ма, четири мање слике и ди-
гиталне принтове с мотивима
главног града. Његове колеге
су се представиле сликама и
скулптурама. Иако су Гаври-

ловић, Глигоријевић и Вучко-
вић одлучили да заједно изла-
жу због практичних разлога и
лакше организације, испоста-
вило се да међу њиховим ра-
довима постоји изузетно до-
бра комуникација.

ВУК ВУЧКОВИЋ У „ЈУГОЕКСПОРТУ”

Уметничка лука

ПАНЧЕВКА НА СМОТРИ РЕЦИТАТОРА

Песму казује 
Николина Ђорђевић



Изложба слика „Пресек – 40
година Томислава Сухецког”
отворена је у четвртак, 7. маја,
у Галерији савремене уметно-
сти. Поред аутора, на отварању
су говорили и Пал Дечов, сли-
кар и директор галерије „Јован
Поповић” у Опову, и Чедомир
Кесић, сликар из Панчева. По-
сетиоци су имали прилику да
виде избор слика из четрдесе-
тогодишњег стваралачког опу-
са академског сликара и про-
фесора факултета у Вршцу.

Пал Дечов је истакао искре-
ну борбу Сухецког на одбрани
ликовне уметности с намером
да се она сачува и има место и
данас као што га је имала кроз
историју.

– Будући да познајем радо-
ве Томислава Сухецког из ра-
нијег периода стваралаштва,
па све до слика насталих по-
следњих година, могло би се
рећи да је његово стварала-
штво на граници апстрактног
начина изражавања, ако не
апстрактног, оно бар крајње
асоцијативног начина прика-
зивања сликаног мотива. Он у
раду користи скоро све ликов-
не елементе, форму, структу-

ру боје и наносе различите де-
бљине, линију, контраст, а као
једна од специфичности је
експресиван потез који се на-
носи у облику флека – изјавио
је Дечов.

Чедомир Кесић се осврнуо
на специфичан стваралачки
процес код Сухецког.

– Имао сам прилику да по-
сматрам начин на који он
слика, што је заиста једна ве-
лика борба, у којој се додају
разноразни зачини, разни
препарати, а на крају је резул-

тат више него добар – обја-
снио је Кесић.

Томислав Сухецки је забри-
нут за опстанак уметности,
посебно ликовне, и жао му је
што су људи престали да посе-
ћују галерије. Уверен је да би
посматрачи могли да уз иску-
ство слике активирају интуи-
тивно осећање за стварала-
штво и да то примењују у сва-
кодневном животу.

– Чини ми се да не сликам
довољно снажно и гласно да се
сцена пробуди и сликарство

дође до људи, да они у себи по-
ново открију искуство слике,
јер тамо где се рађа искуство
слике, тамо се рађа и искуство
сна о слободи. О слободи да се
мисли, о слободи да се сања о
новом животу, о новој акцији
за овај живот. Данас нема људи
у галеријама – рекао је аутор.

На његовим сликама може-
мо видети различите мотиве,
али и сличан стил сликања.

– Један човек је један стил.
Не пратим ја ни трендове ни
стилове. Сликам шта хоћу и
шта ми се свиђа, имам мате-
ријала и времена и енергије.
Сви воле да ставе сликаре у
фиоке – ово је период овај,
онај је онај... Ја се надам да
сам целог живота сликао јед-
ну исту слику, а то је овај ру-
копис наношења и гребања,
стављања боја, скидања боја,
борба да слика добије свој
смисао – закључио је уметник.

Томислав Сухецки је до са-
да имао близу сто самостал-
них и више од петсто групних
изложби, учествовао је у мно-
го колонија и добитник је се-
дамнаест награда.

М. М.

Ретроспектива филмова ре-
дитеља, филмског критичара
и педагога Николе Лоренци-
на, приређена у оквиру циклу-
са „Великани српске режије”,
приказана је у дворани Кул-
турног центра Панчева 5. и 6.
маја. Организовали су је Кул-
турни центар и „ПанАрт
филм”. Поштоваоци Лорен-
циновог рада имали су прили-
ку да виде његове документар-
не филмове: „Сликар и бера-
чица грожђа”, „Херојева пору-

ка”, „Нова пројекција Сизи-
фа”, „Црвени макови Зузане
Верецки”, филм из серијала
„Двоглед”, „Сава Стојков, сли-
кар из Сомбора”, „Што те не-
ма” и „Great Мovie Robbery”.

У Лоренциновим филмови-
ма, чак и кад су они докумен-
тарног или телевизијског жан-
ра, можемо видети уметност
фотографије, која је све ређа у
тој форми. Он истиче важност
улоге сниматеља. Жали за вре-
меном када је  документарни

филм био, грубо речено, мета-
фора – ауторова метафоричка
слика о животу.

– Тему бирам тако што сва-
ког дана читам новине. Нови-
нарство и документарни филм
су врло блиски. За добрим но-
винаром хрле теме. Није нови-
нар тај који јури тему, па не
зна шта ће да напише сваког
дана, него садржаји њега јуре.
Документарни филм мора да
има темељ, једну осовину око
које се све плете, а то је повод.

Мислим да је свеједно на коју
тему снимамо филм, битније
је шта имамо у глави, шта хо-
ћемо да направимо – истакао
је аутор.

Редитеља за Панчево, поред
филмова које је снимао, везу-
је и супруга – рођена Војлов-
чанка, али и пријатељство с
Бором Милановићем, једним
од оснивача „Пан филма”. Из
тог пријатељства је настао и
филм „Херојева порука”.

М. М.

Четвртак, 14. мај 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Два најбржа читаоца који до среде, 20. маја, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одго-
вор на питање: „Шта све може да разори и највеће при-
јатељство?”, наградићемо по једним примерком књиге
„Рођени зли” Душана Недељковића. Имена добитника
ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се
могу преузети у књижари „Делфи”.

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

ММООЈЈ ииззббоорр ММООЈЈ

Јелена Лалић, 

мр дигиталне уметности

Враћам се полако у свако-
дневицу, препуна утисака
после посете Венецији,
светској уметничкој пре-
стоници, која и ове годи-
не окупља и представља
уметност насталу на свим
меридијанима. Концепт
56. бијенала осмислио је
афрички кустос Оквуи
Енвезор. Од радова 136
уметника и разноликих
концепата 86 национал-
них павиљона, који су
смештени у Арсеналу и у
прелепом врту Ђардини,
као и по дивним бајковитим
просторима и лагунама у Ве-
нецији, представила бих не-
колико оних што се, по мом
мишљењу, издвајају по ква-
литету.

Први такав рад потписују
уметници из Јужне Кореје –
Моон Кјунгвон и Ђеон Ђо-
онхо, под називом „The
Ways of Folding Space &
Flying”. Та видео-инстала-
ција се састоји из неколико
мултиканал филмова и
представља трагање о људ-
ској цивилизацији, истори-
ју с визијама будућности и
причу испричану кроз пер-
формативне фрагменте. Та-
кође, алудира на институ-
ционалне структуре и исто-
ријски развој Венецијан-
ског бијенала, утицај и по-
мерања у оквиру друштве-
нополитичке сцене.

Други је награђени рад
америчке уметнице Џоан
Џонас (Joan Jonas). У свакој
од четири собе у павиљону
постоје две видео-пројекци-

је: једна представља главни
мотив, а друга дух наратива,
континуирано као нит кроз
изложбени простор. Огледа-
ла Џоан Џонас и ручни рад у
мурано стаклу направљени
специјално за овај пројекат
постављени су у свакој соби
испред веома карактери-
стичних цртежа. Уметница
је начинила видео-рад у Њу-
јорку 2015. године током
низа радионица с децом. Из-
ложба укључује и неке ране
видео-радове те уметнице.

Трећи који се издваја, по-
ред много сјајних радова у
сингапурском, јапанском и
српском павиљону, јесте
рад Хермана де Вријеса у
павиљону Холандије, под
насловом „To Be All Ways To
Be”, а експонати су нове
скулптуре, објекти, радови
на папиру и фотографије.
Овај хортикултуралист и
природњак прикупља, изо-
лује и приказује предмете
из природе, упућујући нашу
пажњу и на јединство и ра-
зноврсност света око нас.

Утисци с Бијенала 
у Венецији

www.pancevac-online.rs

Двојица другара из детињ-
ства, Иван и Буги, харају
београдском маркетин-
шком и пословном сценом
21. првог века, намећући
своја прљава правила, јер
им време и систем то омо-
гућавају. Рекло би се да ни-
шта не може угрозити њи-
хово пријатељство и тесну
професионалну сарадњу.

Међутим, много тога се
мења кад Маша, једина же-
на с којом је Иван икада
желео озбиљну везу, а која
га је одбила, одлучи да се
коначно скраси. Њен избор
је – нико други до Буги.
Љубомора прети да разори
једно велико пријатељство.
Поред блискости између
Ивана и Бугија, у опасно-
сти је и заједнички посао,
али и веза с Тамаром у ко-
јој Иван покушава да про-
нађе последњу шансу да
спасе свој љубавни живот.
А можда су ствари још
компликованије него што

изгледају, па је угрожен и
нечији голи опстанак?

У роману „Рођени зли”
Душан Недељковић успо-
ставља интригантан заплет
са узбудљивим и неочеки-
ваним расплетом, убедљи-
во надмашујући своје доса-
дашње домете и намећући
се као нови доајен београд-
ских наратива.

„Рођени зли” 
Душана Недељковића

ИВАН ГРУБАНОВ НА 56. ВЕНЕЦИЈАНСКОМ БИЈЕНАЛУ

ЗГУЖВАНЕ ЗАСТАВЕ НА ТЛУ МРТВИХ НАЦИЈА
Церемонија отварања
протекла у лепој 
атмосфери

Похвале за рад 
нашег уметника 
стижу са свих страна

Панчевачки уметник Иван
Грубанов представио је нашу
земљу на 56. Венецијанском
бијеналу једном уравнотеже-
ном, одмереном, елегантном и
интелигентном изложбом под
називом „Уједињене мртве на-
ције”. Отворили су је министар
културе и медија Иван Тасо-
вац, кустос изложбе др Лидија
Мереник и сам аутор у четвр-
так, 7. маја, у 13 сати, испред
Павиљона Републике Србије.
Изложба је изазвала великo
интересовање, а сама церемо-
нија отварања протекла је у
дивној атмосфери, пред око
300–400 људи, међу којима су
били уметници, новинари, ли-
ковни критичари... Ту је било и
четрдесетак Панчеваца, како
представника Градске управе и
институција културе, тако и
уметника и других заљубљени-
ка у  савремену уметност, Ве-
нецију и ову манифестацију.
Пажњу окупљених посебно је
привукло присуство редитеља
Емира Кустурице, драматурга
Биљане Србљановић и просла-
вљеног сликара Владимира Ве-
личковића, међутим, права
звезда тог догађаја био је Иван
Грубанов, који је после неколи-
ко месеци преданог рада успео
да реализује поставку на коју
може бити поносан.

– Сви смо веома задовољни
презентацијом и реакцијама

ЧЕТРДЕСЕТ ГОДИНА РАДА ТОМИСЛАВА СУХЕЦКОГ

Где је искуство слике, ту је и сан о слободи

НИКОЛИ ЛОРЕНЦИНУ У ЧАСТ

Филм као ауторова метафора живота

посетилаца. Искусније колеге
кажу да влада невероватно
интересовање за српски пави-
љон и да су коментари о изло-
жби одлични. Било је врло
емотивних реаговања, људи
које је поставка ганула и по-
тресла. Огроман рад, труд и
стрес стоје иза тога и време је
да сви предахнемо и поврати-
мо снагу. Посебно ми је драго
што је велика група уметника
и културних радника из Пан-
чева била на нашем отварању
и што ће пренети своје утиске
другима – рекао је Грубанов.

У данима након отварања
могле су се чути и прочитати
прве реакције на „Уједињене
мртве нације”. Већ у првој
седмици појавиле су се десе-
тине критика и приказа Бије-
нала и Србија је у готово сви-
ма њима поменута као једна
од земаља с веома занимљи-
вом поставком. Неки од њих
су: француски „La Monde”,

италијански „La Nuova” и
„Exibart”, бразилски „Casa
Vogue”, „Canadian Art” и дру-
ги. Тако, на пример, новинар
Мајкл Проџер, у критици под
називом „Шта видети, а шта
избећи на Венецијанском би-
јеналу”, на порталу „Blouin
Artinfo” од целокупне
(огромне) бијеналне понуде
издваја четири рада које ваља
погледати, а један од њих је
управо рад Ивана Грубанова
„Уједињене мртве нације”.

Као што је већ било речи,
Грубанов је направио подну
инсталацију, тако што је сто-
тину застава бивших држава
подвргнуо дејству хемикали-
ја, па су од њих остали обри-
си и боје. На ту и такву под-
логу постављене су гомиле
упрљаних „мртвих” застава,
док су на беле зидове павиљо-
на додата тродимензионална
слова (по узору на натпис
„Jugoslavia” на нашем пави-

љону) с називима несталих
нација и годинама њиховог
трајања.

Изложбу прати и луксузна
монографија о Грубановље-
вом пројекту, у којој су засту-
пљени текстови Ивана Тасов-
ца, Јована Деспотовића, Ли-
дије Мереник, Петера Верме-
ша и Ане Богдановић, а поред
„Уједињених мртвих нација”,
представљени су и други
уметникови пројекти: „Студи-
је за спомен-обележја”, „Дим-
не завесе”, „Зли сликар” и
„Мртве заставе”. Како је у тој
публикацији приметио Јован
Деспотовић, директор Музеја
савремене уметности, Груба-
новљев рад асоцира на сцену
„после неке монументалне
крваве битке без победника.
На бојном пољу су остале са-
мо исцепане, згужване, разба-
цане заставе као једина сведо-
чанства учесника тих бојева”.

Д. Младеновић

Тасовац: „Данас, за 80 сати или минута, можемо видети савремену уметност света”



По одлуци Управног одбо-
ра Стреличарског савеза
Србије од 5. децембра
2014, СК Панчево је добио
организацију друге етапе
Централноевропског купа
(ЦЕК) у том спорту.

Поменуто такмичење је
замишљено као турнир ко-
ји се одвија у пет етапа, а
на њему учествују стрели-
чари из земаља из окруже-
ња. Циљ је да се младим
такмичарима обезбеди
учешће на озбиљном над-
метању за мало новца (ни-
жа котизација, мања уда-
љеност, јефтинији сме-
штај...). Стални организа-
тори Централноевропског
купа су Словенија (Кам-
ник), Србија (Ковилово,

Ниш и Панчево), Аустрија
(Клагенфурт), Хрватска
(Загреб и Дуго Село) и Ма-
ђарска (Будимпешта).

Друга етапа овогоди-
шњег ЦЕК-а биће одржана
у суботу, 16. маја, на тере-
ну код Хале спортова у на-
шем граду, а почиње у 9
сати. Очекује се да ће се у
Панчеву надметати око
100 такмичара из Србије и
земаља у окружењу. Мада
пријаве још увек присти-
жу, сигурно је да ће се у
нашем граду такмичити
кадетски првак света До-
магој Буден из Хрватске и
европски јуниорски шам-
пион Виктор Орош из Ма-
ђарске.

А. Ж.

СПОРТ14
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у Хали спортова на Стрелишту
гостоваће Металац из Ваљева.

ЖРК Панчево после кикса у
сусрету с Кучевом бележи са-
мо победе. Овог пута су девој-
ке које предводи Иван Петко-
вић, на свом терену, у четвр-
том колу Мини лиге, из које се
иде у елиту, савладале Топли-
чанин с 35:28. Питање побед-
ника се није поставило нијед-
ног тренутка, а већ после не-
колико минута игре било је
евидентно да су домаће игра-
чице за класу боље од ривала.

Стална предност је резултат
одличне партије Светлане
Ничевски и њених саиграчи-
ца. Веома добре су биле Љу-
бица и Сања Павловић, као и
Љиљана Јосимов, али треба
истаћи да су све девојке под-
једнако допринеле још једној
победи. После четири утак-
мице Панчевке деле прво ме-
сто на табели, са осам бодова.

Рукометаши Јабуке су чети-
ри кола пре краја Друге лиге
група „Север” у суботу, 9. маја,

Динамо донео бодове
и из Велике Плане

Рукометашице
Панчева савладале
Топличанин и Бор

У деветнаестом колу Супер Б
лиге рукометаши Динама су
победили Мораву у Великој
Плани са 24:31 (12:16). Тај ду-
ел је пратило неколико стоти-
на гледалаца.

Рукометаше из нашега града
очигледно нема ко да заустави.
Сусрет с другопласираним ти-
мом у том рангу такмичења
најбоље илуструје у каквој су
форми наши „жуто-црни”. Мо-
рава има састав за респект, ни-
је без разлога на врху, али је
прошлог викенда за класу била
слабија од тима који предводи
Александар Живковић. Поно-
во је одличан на голу био Ни-
кола Митановски, који је бра-
нио у првом полувремену. Он
је допринео стабилности тима
и подигао ниво одбране. То ва-
жи и за његовог колегу Радова-
новића, који је на голу стајао у
других тридесет минута игре.
Капитен Бранко Радановић не
одступа од чврсте игре у одбра-
ни, а његов пример понашања
на терену усвојили су и остали
момци. Зато ни успех није изо-
стао. Миљан Буњевчевић изра-
ста у одличног бека-шутера, а
то је потврдио и у мечу против
Мораве. Није заостајао ни
Урош Радосављевић с позна-
тим контранападима. Органи-
затор игре Милош Вујић сјајно
је предводио тим, а постигао је
и неколико веома важних го-
лова. Добре минуте су имали и
Шапоњић, Ђуричић и Јанев-
ски. Све у свему, сви заслужују
похвале за добар наступ и но-
воосвојене бодове.

Динамовци су сада шести
на табели, а у суботу, 16. маја,

и математички обезбедили
пролаз у виши ранг. Они су на
свом терену савладали Рад-
нички из Шида с 32:22 и тако
испунили циљ који су себи по-
ставили пре старта првенства.

Конески, Јовановски и Ра-
кић су били најефикаснији у
тиму, али и остали момци су
били на висини задатка. Вели-
ке заслуге за пласман у Прву
лигу имају и: Брети, Радески,

Пешко, Павић, Јовчић, Мирја-
нић, Ћосић, Радовановић, Кр-
стевски, Брзевски, Кочовић,
Ерваћанин и Илић. Екипу је с
клупе предводио Жикица Ми-
лосављевић, наш прослављени
репрезентативац, који се веома
успешно посветио тренерском
послу, док је „технико” Радо-
мир Огризовић професионал-
но обавио организациони део
посла. С. Дамјанов

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ВИКЕНД У ЗНАКУ ТРИЈУМФА

На стадиону Војне акаде-
мије у Београду прошлог
викенда је одржан велики
међународни атлетски ми-
тинг за млађе јуниоре. АК
Динамо је наступио са се-
дам такмичара, који су
освојили три медаље.

Тамара Полић је убедљи-
во победила у трци на 400
метара, с временом 58,05.
Зорана Барјактаровић је на-
ставила победнички низ у
овој години. Она је тријум-
фовала у трци на 100 мета-
ра, с новим личним рекор-
дом од 12,25. Ако рачунамо
и такмичења у дворани, ово
је Зорани пета победа у ни-
зу ове године у најкраћим
спринтерским дисциплина-

ма. Ново име, које ће убрзо
показати да је Атлетски
клуб Динамо постао сприн-
терски центар, јесте – Анђе-
ла Тасић. Она је освојила
треће место у трци на 400
метара иако је још увек пи-
онирка.

Запажен наступ су имали
и: Дамјан Шуља, Иван Бо-
жанић, Данијел Козловачки
и Никола Радовановић.

Тренер Љупчо Цветкоски
може у потпуности бити за-
довољан постигнутим резул-
татима, а чланови АК-а Ди-
намо сада с нестрпљењем
ишчекују главни део сезоне,
у којем желе да покажу да
спадају међу најбоље клубо-
ве у Србији. А. Ж.

ЗОРАНА БАРЈАКТАРОВИЋ И ТАМАРА 

ПОЛИЋ У ПОБЕДНИЧКОМ РИТМУ

СТИГЛИ ТРОФЕЈИ ИЗ БЕОГРАДА

На митингу „Све пролази, Зве-
зда траје”, одржаном прошле
суботе у Београду, пливачи
Динама су освојили десет ме-
даља, а предводила их је Влат-
ка Комленац.

Бојана Кецман је била најбр-
жа на 50 м краул и леђно и 100 м
леђно. Ана Биса је победила на
50 и 100 м прсно, а као трећа се
попела на победничко постоље
после 50 м краул. Вања Грујић
је освојила три сребрне медаље
– после наступа на 50 и 100 м
краул и 50 м леђно, а трећа је
била на 50 м делфин.

На такмичењу у Крушевцу,
надметали су се најмлађи плива-
чи Динама. Чак 352 такмичара
из 32 клуба борила су се за од-
личја, а Панчевцима је припало
четрнаест медаља. Предводили
су их тренери Биљана Шондић и
Живко Паранос.

До победничког постоља су
стигли: Петар Ранковић, Стра-
хиња Шондић, Стефан Стоја-
нов, Катарина Белић, Анђела
Богдановски, Милош Царевић,
Дуња Нишић, Марина Тапала-
га, Јелена Врховац и Теодора
Ногуловић. С. Д.

С ПЛИВАЧКИХ НАДМЕТАЊА

ДИНАМОВЦИ НА ВИСИНИ ЗАДАТКА

ХХУУММААННООССТТ  ННАА  ДДЕЕЛЛУУ

Мирослав Калинић, Слободан Пешко, Горан Марковски, Бо-

бан Цветановски, Ивица Брзевски и Јован Јовчић, чланови

Управног одбора РК-а Јабука, још једном су потврдили да ве-

ома успешно воде тај спортски колектив, а у суботу увече су

исказали и велику хуманост.  Наиме, сав приход са утакми-

це против Радничког отишао у руке Константина Неческог,

оболелог мештанина Јабуке, ради његовог даљег лечења.

По завршетку утакмице су рукометаши, пријатељи тог

спортског колектива и новинари били гости на прослави

поводом великог успеха.

Јабучани, свака част!

После четири утакмице Панчевке са осам бодова деле прво место на табели

НА СТРЕЛИШТУ, 16. МАЈА

ЦЕНТРАЛНОЕВРОПСКИ КУП У

СТРЕЛИЧАРСТВУ

ВОЈВОЂАНСКА ТРЕКИНГ ЛИГА

ДВЕ СРЕБРНЕ МЕДАЉЕ 
У трећем колу Војвођанске
трекинг лиге, одржаном 10.
маја у Суботичкој пешчари,
представници ПД-а Јеленак
из Панчева поново су оства-
рили одличне резултате.

На стази од 39 км Милан
Векић је други стигао на циљ,
а сребрно одличје је заслужио

и Здравко Марковић, који се
надметао на стази од 29 км.

Војвођанска трекинг лига је
такмичење у трчању или пе-
шачењу на стазама у природи,
на брдским или равничар-
ским теренима Војводине,
углавном у заштићеним при-
родним добрима. А. Ж.

Наставља се доминација на-
шег суграђанина у конкурен-
цији тениских ветерана преко
четрдесет година. Дејан Дуба-
јић је класу потврдио и на тур-
ниру одржаном од 4. до 7. маја
у Новом Саду, где је освојио
шампионску титулу.

У конкуренцији за највред-
нији трофеј било је тринаест те-
нисера, а Дубајић је у финал-
ном мечу победио Сашу Петро-
вића из Лазаревца. Наш сугра-
ђанин је у Новом Саду одбра-
нио титулу, а следећег месеца
му предстоје још већа искуше-
ња. У Београду ће од 10. до 14.
јуна на програму бити велики
ИТФ турнир друге категорије,
који ће окупити све значајне
играче у поменутој категорији
ветерана, а Дејан Дубајић ће и
на том такмичењу покушати да
одбрани титулу најбољег. С. Д. 

БЕСПЛАТНА ШКОЛА ТЕНИСА

ЛЕПА ЛЕТЊА РЕКРЕАЦИJА 

Терени, тренери,
рекети и лоптице
без накнаде

Захваљујући успесима Но-
вака Ђоковића тенис је у
Србији последњих година
постао један од најпопулар-
нијих спортова. С тим ра-
стом интересовања за „бели
спорт” повећава се број но-
вооснованих клубова и те-
рена, али је тенис и даље
скуп вид рекреације за ве-
ћину грађана.

Тениски клуб „Младост”
из Панчева одлучио је да
изађе у сусрет и онима чија
„загрејаност” за тај спорт и

финансијске могућности ни-
су усклађени, па је однедав-
но почео да држи бесплатне
часове тениса за децу и одра-
сле. Недељом од 12 до 14 са-
ти тај клуб ће заинтересова-
ним почетницима свих узра-
ста, уз своја два мања терена
крај Хиподрома, бесплатно
ставити на располагање још
тренере, рекете и лоптице.

Весна Поповић, власница
„Младости”, рекла је да су
тренери расположени да
ова несвакидашња школа
тениса траје током читавог
лета, али ће о томе пре све-
га одлучивати интересова-
ње заљубљеника у тај спорт.

Д. В.

ИТФ ТУРНИР ТЕНИСКИХ ВЕТЕРАНА

НОВИ ТРИЈУМФ ДЕЈАНА ДУБАЈИЋА

БАРАЖ ЗА ПРВУ ЛИГУ

СТОНОТЕНИСЕРИ НИСУ УСПЕЛИ
Стонотенисери Панчева су
прошлог викенда учествовали
на квалификационом турниру
за попуну Прве лиге Србије.

После велике борбе Панчев-
ци су на крају имали исти број
бодова као и Таурунум из Зе-
муна и Железничар из Ниша.

Међутим, због лошијег поен-
количника у појединачним ме-
чевима заузели су треће место,
тако да нису успели да се пла-
сирају у виши ранг. Уздин, који
је предводио Илија Лупулеску,
заузео је прво место, док су Ни-
шлије биле друге. С. Д.



ђаја. Такође, веома је тешко
утврдити која је количина гаса
и уља у систему. Изузетно је
важно у ком је тренутку „кли-
ма” престала да хлади. Ако се
то догодило док је она била

Током производње шездесе-
тих и седамдесетих година
„шевролет нова” је био мо-
дел који се добро продавао
на америчком континенту,
осим у Мексику. Разлог за
то је можда сам назив ауто-
мобила, јер „но ва” на
шпанском дословно значи
„не иде”.

Гужве у саобраћају нису
проблем савременог дру-
штва. Још 45 година пре но-
ве ере у Риму је током дана
била забрањена употреба
било каквих превозних
средстава, укључујући и ко-

ње, јер је кретање због пре-
великих гужви било прак-
тично немогуће. 

У Америци су 1895. године
била регистрована само че-
тири аутомобила, док је још
2007. тај број износио око
250 милиона.

У просеку, током свог рад-
ног века, сваки аутомобил
„промени” три власника.

Уколико користите мобилни
телефон током вожње, шансе
да доживите саобраћајну не-
згоду порасту за 400 одсто.

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

Ефикаснији 
од парних машина

„Фијат” поставио
стандарде

За творца дизел-мотора зва-
нично се сматра немачки
проналазач и индустријалац
Рудолф Дизел, по коме је овај,
данас веома популаран тип
мотора и добио име. Дизел је
по струци био машински ин-
жењер. Непосредно по дипло-
мирању запослио се као
стручњак за развој расхладне
технике, али мотори са уну-
трашњим сагоревањем су му
увек били примарно интере-
совање.

Може и без варнице
У то време су сви мотори са
унутрашњим сагоревањем
функционисали уз помоћ све-
ћице која је палила смешу го-
рива и ваздуха. Први прото-
тип је био далеко од нечега
што се данас сматра савреме-
ним дизел-мотором. Патент
овог инжењера је заштићен уз
кратак опис уређаја, према
којем нови тип мотора са уну-
трашњим сагоревањем саби-
јањем подиже температуру
ваздуха до нивоа који омогу-
ћава да се убризгано гориво
самостално пали и ослобађа
енергију.

-  -  -  -  -  -  -  И С Т О Р И Ј А Т -  -  -  -  -  -  -  

ОД ПАТЕНТА ДО „КОМОН РЕЈЛА”

Принцип рада првог прото-
типа, који је Рудолф Дизел
конструисао тек 1897. године,
био је идентичан начину на
који функционише и најса-
временији „комон рејл” агре-
гат. Овим изумом је и на
практичан начин доказано да
за паљење гориве смеше није
неопходна варница.

До тог тренутка су основни
извор погона и покретач ин-
дустријске револуције уопште
биле парне машине, које су
увелико нашле примену у же-
лезници и воденом саобраћа-
ју. Дизел-мотор је имао једну
велику предност. Први термо-
динамички прорачуни и сама
практична испитивања пока-

зали су да у теорији мотор са
самопаљењем има потенцијал
искоришћења до 75 процена-
та укупне енергије горива, док
су парне машине на свом тех-
ничком врхунцу могле да ис-
користе тек десет одсто то-
плотне моћи горива.

То је био јасан знак не само
за творца дизел-мотора већ и
за бројне компаније и инве-
ститоре који су желели да уло-
же у развој нове технологије.
У почетку су дизел-мотори ко-
ришћени углавном за потребе
индустрије, воденог саобраћа-
ја и тешке механизације. Њи-
хова примена у аутомобилској
индустрији није била распро-
страњена. Свакако, главни
разлог је био груб и неуглађен
рад дизел-мотора, који је као
такав био непогодан за уград-
њу у аутомобил, док су његове
врлине, попут економичности
и издржљивости, биле неза-
менљиве у теретном програму
и индустрији.

„Мерцедес” је био први
Ипак, потенцијал дизел-тех-
нологије није остао неприме-
ћен, тако да је 1936. године
„Мерцедес” представио модел
260 Д, први серијски аутомо-
бил у свету опремљен дизел-
-мотором. За погон је био на-

ГУЖВА ПРЕ ХРИСТА

мењен четвороцилиндарски
мотор од два и по литра, који
је уз помоћ „Бошовог” систе-
ма убризгавања ослобађао 45
коњских снага, што је било
довољно да аутомобил масе
1.530 килограма потера до
максималне брзине од 95 ки-
лометара на час.

До 1940. године произведе-
но је 2.000 примерака, када се
произвођач у потпуности
окренуо производњи за потре-
бе војске. Дизел-мотор је то-
ком наредних деценија не-
бројено пута усавршаван, али
за први већи помак када је ау-
томобилска индустрија у пи-
тању опет је заслужан „Мер-
цедес”, који је 1977. године
представио први аутомобил
покретан турбодизел-мото-
ром, модел 300 СД. Под хау-
бом се налазио тролитарски
петоцилиндраш који је уз по-
моћ турбопуњача ослобађао
112 коњских снага. Употреба
турбине је побољшала и обрт-
ни момент, тако да је модел
300 СД био један од првих ау-
томобила с дизел-мотором
који по перформансама нису
заостајали за бензинцима.

Већ 1986. године у упра-
вљању радом дизел-мотора
коришћена је и електроника –
тада је BMW представио мо-
дел 524 ТД. То је на неки на-
чин означило улазак дизел-
мотора у нову еру, иако тог
тренутка тога нико није ни
био свестан. Исте године се
дешава друга прекретница у
развоју аутомобилских дизел-
мотора, када „Фијат” у свој
модел „крома” уграђује први
дизел-мотор са убризгавањем
горива директно у цилиндар.
Десет година касније „Алфа
Ромео” је представио модел
156, с првим дизел-мотором
опремљеним „комон рејл”
убризгавањем под високим
притиском. Данас је тај тип
мотора стандард у свим кла-
сама.

У претходним бројевима
„Панчевца” говорили смо о
филтерима кабина, чишћењу
вентилационог система и ути-
цају клима-уређаја на здра-
вље људи. Овом приликом ће-
мо објаснити принцип рада и
начин одржавања тих уређаја.
Клима-уређај је много ком-
пликованији и захтевнији не-
го што се то може чинити на
први поглед. Већина возача га
не користи током целе годи-
не, па се често дешава да ком-
пресор нема довољно уља и
гаса – кажу сервисери из „Ау-
торемонта Пивашевић”.

Брујање и мењање звука у
раду „климе” је поуздан знак
да са уређајем нешто није у
реду. Наиме, расхладна теч-
ност је у ствари прецизно од-
ређена смеша гаса и уља, тако
да се приликом цурења смеше
из система, поред гаса, губи и
уље, због чијег недостатка
страда најскупљи део цело-
купног система – компресор.
Он проузрокује још оштећења
на систему: на филтеру, суша-
чу, те експанзивном вентилу,
па захтева радове на чишћењу
целог система. Само испу-
штање расхладне смеше возач
не може да примети, због чега
је препоручљиво редовно сер-
висирати „климу”.

ОДРЖАВАЊЕ И УПОТРЕБА КЛИМА-УРЕЂАЈА

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

Оптимална климатизација
се може остварити само ако
сви делови и склопови климе
заједно и усклађено функцио-
нишу. Скупе кварове је могу-
ће избећи редовним кори-
шћењем „климе”. Потребно ју
је укључивати током целе го-
дине једном недељно на пет
минута, па и зими, када може
помоћи при ефикаснијем од-
магљивању стакала.

Допуњавање клима-уређаја
гасом може бити прилично
ризично, поготово што то код
нас обављају нестручни мај-
стори. Често се врши допуња-
вање неодговарајућим уљима,
чак и фреонима који се по-
следњих година не користе за
ауто-климе. Наиме, погрешно
је што се у неким сервисима
допуњује само гас. Потребно је
да се испоштује прописани од-
нос уље–гас, што је различито
код сваког модела клима-уре-
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Базиран на „голфу”, „фол-
ксваген бора” има предно-
сти и мане у односу на мањи
и популарнији модел не-
мачког произвођача. Ипак,
некоме петора врата и гепек
уливају додатну сигурност у
расположиви простор, али
је практичност ипак на
страни „голфа”.

„Бора” је замишљен као
пандан делу тржишта на ко-
јем суверено влада BMW се-
рије три. Захваљујући твр-
ђем огибљењу и бољем лежа-
њу на путу овај аутомобил је
прилично лак за вожњу. Вео-
ма кривудави путеви могу да
„заморе” шасију, али у прин-
ципу ово је један пријатан
аутомобил за путовање. Што
се тиче кабине, места за во-
зача има довољно, лако се
смешта у идеалну позицију.
Квалитет уграђених матери-
јала је одличан, па је дуго-
вечност загарантована. Ме-
ста на задњој клупи има та-
ман колико треба, а гепек је
веома простран.

Бензинци од 1,6 и два ли-
тра представљају солидан
избор. Средњи мотор (1,8)

потпомогнут је турбопуња-
чем и нуди се у две варијан-
те – од 147 и 177 коњских
снага, али их не препоручу-
јемо јер се нису показали
као најпоузданији.

Наша препорука иде сјај-
ним, додуше мало бучнијим
дизелима. Сви су запремине
1,9 литара, али различитог
распона снаге. Од старта
производње овај мотор је
имао 90, након маја 2002.
уграђују се мотори са 110 и
115 „коња”, а од јуна и це-
лих 130. Просек потрошње
је око пет литара дизела на
сто пређених километара.

На бензинцима од 1.800
кубика се врло често деша-
вало да им зупчасти каиш
спадне или пукне, а кад се
то деси, једино решење је
генерална поправка целог
мотора. Код 1,6-литарског
мотора постоји сличан про-
блем, мада с мањим после-
дицама. Најстрашније што
вам се код дизела може де-
сити, јесте да турбина отка-
же и то је практично једина
ствар на коју треба обратити
пажњу.

ПРОДУЖЕНИ „ГОЛФ”

Покровитељ стране

001133//333333--335555
www.auto-remont.co.rs

ШЛЕП-СЛУЖБА 00–24
006655//998877--2277--2244  

Страну припремио

Немања 
Урошевић

укључена, расхладна течност
је исцурила на страни високог
притиска и тада нема могућ-
ности за допуњавање. Ако се
смеша изгубила на страни ни-
ског притиска, могуће је допу-
нити систем, али само по стро-
го утврђеним параметрима.

Највећи проблем је чињени-
ца да возачи не обављају редо-
ван, а често ни велики (двого-
дишњи) сервис, на коме се ис-
питује чак седамнаест опера-
ција целокупног система. Ни-
како није довољно урадити са-
мо третман чишћења. Замена
антиполенског филтера препо-
ручује се на 10.000 пређених
километара. Дакле, сервисира-
ње „климе” захтева редовно и
стручно одржавање. По прави-
лу овај расхладни уређај треба
да траје колико и аутомобил,
али се немар скупо плаћа.



У Библиотеци града Бео-
града у среду, 13. маја, у 19
сати, биће представљена
песничка збирка „Игра”
наше суграђанке Милоса-
ве Мике Павловић. О књи-
зи ће говорити проф. др
Ратко Божовић, социолог

културе и уметности, и Не-
мања Ротар, књижевник.
Стихове ће читати глуми-
це Невена Ристић и Мари-
ја Радојевић, а модератор
ће бити Андрија Даничић,
глумац.

Д. М.

ДРУШТВО16
Четвртак, 14. мај 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 

младих рок група и музичара
буду у другом плану, па су ор-
ганизатори позвали на тај до-
гађај све наше суграђане који
су жељни одмора, провода и
рекреације у природи с прија-
тељима и кућним љубимцима.

– Овај догађај смо организо-
вали с Домом омладине и по-
знатим панчевачким ритам и
блуз бендом „El Buzz”. Много
су нам помогли и ЈКП „Хигије-
на”, која је донела свој штанд и
промовисала рециклажу и ЈКП
„Зеленило”, јер нам је омогу-
ћило да организујемо концерт
у Народној башти. Велики до-

Обележен датум када
су постављени
темељи ЕУ

Хор друштва
„Препознај у себи”
извео композиције
на знаковном језику

НВО „Грађанска акција Пан-
чево” и Еврорегионални цен-
тар за развој друштва у мулти-
етничким срединама „In me-
dias res” 9. маја су заједно, рок
концертом и окупљањем у На-
родној башти, обележили Дан
Европе, датум када су 1952.
године постављени темељи
данашње Европске уније.

Удружење „In medias res” је
на тој манифестацији додели-
ло повеље „Pro futuro”, које се
сваке године уручују поједин-
цима и организацијама због
њиховог доприноса у промо-
висању европских вредности.
Овогодишњи лауреати су Не-
над Малетин, директор Дома
омладине, Слободан Танасије-
вић и Дејан Трифуновић, умет-
нички руководилац КУД-а
„Станко Пауновић”.

Ненад Живковић, активи-
ста „Грађанске акције Панче-
во”, изјавио је да је Дан Евро-
пе обележен ове године шести
пут. За разлику од ранијих
окупљања, овогодишњи хепе-
нинг у Народној башти био је
замишљен тако да наступи

принос су дали и Иницијатива
за инклузију „ВеликиМали” и
Организација цивилног дру-
штва „Препознај у себи”. Њен
хор је наступио на бини и из-
вео две композиције на знаков-
ном језику. У програму су уче-
ствовали и Марина Микша и
Зоран Петровић, који су четр-
десетак минута изводили хито-
ве акустичарске музике, три
члана „El Buzz-a” су одсвирала
неколико својих песама у „un-
plugged” варијанти, а пуштали
смо и класичну музику. Чини
ми се да је то све прошло лепо
јер су посетиоци били задовољ-

ни. Хтели смо да тим догађа-
јем проширимо не само вред-
ности које су консензусом при-
хваћене у државама Европске
уније, већ и антифашизам, као
вредност која је супротставље-
на свакој врсти тоталитаризма,
једноумља, нетолеранције пре-
ма другом и другачијем и уни-
формности. Хтели смо и да
промовишемо односе солидар-
ности јер су они нашем трау-
матизованом и болесном пост-
конфликтном друштву у коме
живимо и те како потребни –
закључио је Живковић.

М. Глигорић

У НАРОДНОЈ БАШТИ ОДРЖАН КОНЦЕРТ ЗА ЕВРОПУ

ПРОМОВИСАЊЕ ТОЛЕРАНЦИЈЕ 
И МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТИ

Позивајући се на текст „Воде-
на брука”, објављен у листу
„Панчевац” 23. априла, у ко-
јем пише да први човек пан-
чевачких напредњака Жељко
Сушец захтева најоштрије
санкционисање одговорних
лица у ЈКП-у „Водовод и ка-
нализација” и Заводу за јавно
здравље због кризне ситуаци-
је у вези с квалитетом воде за
пиће у Панчеву, група грађа-
на окупљена око Центра за
заштиту потрошача у Јабуци
изражава крајње згражавање

због лицемерног става челни-
ка панчевачких напредњака.
Наиме, када је у питању град,
тада се тражи најоштрије
санкционисање одговорних
лица, а када се ради о Јабуци
и вишемесечним проблеми-
ма с квалитетом воде за пиће,
на које су становници нашег
села благовремено указивали
челницима СНС-а и најширој
јавности, господин Сушец се
не оглашава, већ узима у за-
штиту ЈКП „Вод-ком” и уме-
сто санкционисања одговор-
них лица за стање у Јабуци
новим мандатом награђује
директорку Биљану Киковић,
чију смену тражи око хиљаду
грађана, међу којима је и део
чланова локалног СНС-а.

Због некоректног и неод-
говорног става према захте-
вима житеља Јабуке и недо-
статка политичке воље да се
проблем квалитета воде за
пиће у Јабуци реши на демо-
кратски начин, који су пред-
лагали грађани, да би се са-
чувале фотеље председнику

јабучке Месне скупштине
Живадину Митровићу и ди-
ректорки ЈКП-а „Вод-ком”
Биљани Киковић, доносе се
одлуке о расписивању ван-
редних избора за јабучки
месни орган власти други
пут након 2012. године.

Из наведених разлога ми,
становници Јабуке, госпо-
дину Жељку Сушецу, чел-
нику напредњака и народ-
ном посланику у Народној
скупштини, постављамо
следећа питања:

– Због чега имате дупле ар-
шине и према становницима
Јабуке се односите као према
грађанима другог реда?

– Из којих политичких
разлога су становници Јабу-
ке приморани да други пут у
последње три године ван-
редно излазе на биралишта?

– Ко је организовао систе-
матско малтретирање ста-
новника Јабуке, које врше
чланови СНС-а, с обзиром
на то да више пута обилазе
наше суграђане по кућама и
распитују се за кога ће гла-
сати и да ли је све то у скла-
ду с максимом премијера
Александра Вучића да се
припадници СНС-а нису ро-
дили у фотељама?

– Чиме оправдавате своју
подршку Живадину Митро-
вићу и директорки Биљани
Киковић кад су грађани Ја-
буке тражили њихову смену
због незаконитог рада?

Центар за заштиту 

потрошача

ОТВОРЕНО ПИСМО

Да ли су Јабучани
грађани другог реда?

Пореска управа Србије
цитирала закон уместо
да одговори да ли га 
и зашто крши

Пореска управa Србије посла-
ла је 4. маја „одговоре” на пи-
тања која јој је „Панчевац”
упутио недељу дана раније у
вези с решењима о наплати
накнаде за одводњавања за
2013. и 2014. годину. Знаци
навода на речи „одговор” не-
миновни су због тога што се у
том допису не даје ниједан
директан одговор на поста-
вљена питања.

Наш лист је републичке
порезнике питао на основу
чега су обрачунали ову обаве-
зу неким грађанима који ни-
су власници земље наведене у
решењима. Занимало нас је
разјашњење зашто се накнада
за одводњавање наплаћује
становницима центра Панче-
ва, који имају атмосферску
канализацију, кад у Закону о
водама лепо пише да они не
плаћају ту обавезу. Напоме-
нули смо да падавине и друге
воде сличног типа у том делу
Панчева не одводи јавно во-
допривредно предузеће (у
овом случају „Воде Војводи-

не”), већ ЈКП „Водовод и ка-
нализација”.

На крају нас је занимала ин-
формација о томе на шта ће
ове године бити утрошена
средства прикупљена по осно-
ву ове накнаде, уз напомену да
ће локална самоуправа и По-
крајина током 2015. утрошити
75 милиона динара на одржа-
вање каналске мреже у мелио-
рационом подручју Панчева,
што значи у атарима.

Допис из Пореске управе
Србије стигао је у редакцију
„Панчевца” у законом предви-
ђеном року, али се никако не
може назвати одговором, јер

је сачињен искључиво од ци-
тирања појединих одредаба из
Закона о водама. Порезници-
ма су ова питања постављена
управо због тога што су при-
мери из праксе за које је наш
лист сазнао показали да се од-
ступа од прописа, у неким
случајевима, чини се, врло
грубо. Међутим, објашњења су
изостала. С обзиром на све
што смо изнели у изда-
њу„Панчевца” од 30. априла,
могло би се закључити да се
ради о суштинском одбијању
давања одговора, које није
случајно.

Д. В.

ЈОШ ЈЕДНОМ О НАКНАДИ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ

Избегавање одговора

„In medias res” лауреати: Слободан Танасијевић, Ненад Малетин и Дејан Трифуновић

У БИБЛИОТЕЦИ ГРАДА БЕОГРАДА

Представљање 
збирке „Игра”

СЛАВА АСОЦИЈАЦИЈЕ „ДУГА”

Подсећање на проблеме

Чланови Асоцијације за це-
ребралну и дечју парализу
Јужнобанатског округа „Ду-
га” прославили су у уторак,
12. маја, славу удружења –
Светог Василија Острошког.
Том приликом је Радован
Николић, председник те
асоцијације, подсетио на
проблеме с којима се суоча-
вају особе с церебралном

парализом, међу којима су
немогућност добијања орто-
педских помагала, непосто-
јање превозних средстава
прилагођених њима и дру-
го. Николић је рекао и да ће
удружење ускоро бити при-
мљено у Савез за церебрал-
ну и дечју парализу Војво-
дине.

И. П.

СРПСКИ ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

Светски дан породице
Српски покрет „Двери” чести-
тао је свим нашим суграђани-
ма 15. мај – Светски дан поро-
дице и предложио им да га
прославе на најлепши начин,
са својом децом. Као породич-
ни политички покрет, „Двери”
сматрају да се породица мора
заштитити, јер је „угрожена у
духовном, моралном, социјал-
ном, образовном, здравстве-
ном, еколошком и економ-
ском погледу”, као и да „поро-
дична политика мора да да
постане и државна политика”.

„Још 2013. године ’Двери’
су усвојиле и ’Породичну де-
кларацију’, коју Градска упра-
ва није желела да усвоји на за-
седању Скупштине, јер смо
ванпарламентарни покрет, па
не желе да виде чак ни добре
предлоге од нас. У деклараци-
ји стоји: породица, а не поје-
динац, основна је ћелија дру-
штва. Сматрамо да природна
породица представља искљу-
чиво брачну заједницу му-
шкарца и жене, у којој они де-

ле љубав и радост, рађају де-
цу, брину о њиховом морал-
ном васпитању и образовању.
Потврђујемо светост људског
живота од зачећа до природне
смрти: свака зачета личност
има право да живи, да расте,
да буде рођена. Велика опа-
сност за овај народ је одуми-
рање популације. Власт треба
да створи услове за раст ната-
литета и да штити породице у
социјалном смислу. У нашој
земљи се посредством медија,
које нико не контролише, на-
мећу морално дегутантне те-
ме и урушавају традиционал-
не вредности”, каже се у саоп-
штењу овог покрета.

„Двери” сматрају да не би-
смо смели да потпадамо под
утицај Запада, „који је потпуно
изгубио људско лице и показу-
је само лицемерје и двострука
мерила”. Баш због тога члано-
ви Покрета ће текст своје „По-
родичне декларације” делити
грађанима 15. маја у подне код
Градског парка. З. Сп.

КРАЈЕМ ПРОШЛЕ НЕДЕЉЕ

Лопови поново обили
библиотеку

Засад неидентификовани
лопови су у ноћи између че-
твртка и петка, 7. и 8. маја,
провалили у просторије
Градске библиотеке. Они су
пајсерима развалили браве
на улазним вратима неколи-
ко канцеларија и потом их

испретурали, али нису ништа
украли. Градска библиотека
је обијена и пре годину дана
и тада је украдено неколико
компјутерских монитора.
После три дана лопови су би-
ли ухваћени.

М. Г.
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ДАЕWОО калос 2003.,
бензин, 1.4, 2.000 евра.
064/144-93-43. (СМС)

СМАРТ 2000. годиште,
115.000 км, полу-аутома-
тик, договор, 1.600 евра.
065/379-99-66. (СМС)

ОПЕЛ корса Ц, 1.2, реги-
стрована, 2003., перфект-
на, без улагања. 061/297-
51-59. (СМС)

ПЕЖ0 206, 2003, 1.4, кли-
ма, троје врата, АБС,
ербег. 064/194-03-87. (р)

АУТО-КОД кључеви,
поправка даљинаца,
„Кључ сервис”, Светог
Саве 14. 065/282-88-28.
(94485)

ПРОДАЈЕМ корсу 1.2, 16
В, 2003. годиште.
064/651-16-22. (195438)

ПРОДАЈЕМ алулмини-
јумске фелне с четири
рупе и гуме летње 15.
Половне. Цена 200 евра.
063/196-82-55. (195919)

ФОРЕД ескорт 1991.
годиште, плин атест, на
продају. 064/199-46-38.
(195935)

ГОЛФ 3, 1.9 ТД, 5 В, реги-
строван, 950 евра, 1995.
годиште. 065/557-81-42,
013/235-78-82. (195942)

НА ПРОДАЈУ тојота
јарис, 2003. годиште, кли-
ма. 063/600-944.
(196137)

ФИЈАТ пунто, стило, мул-

типла, сеићенто, палио,

браво, брава, крома у

деловима, најповољније,

сви мотори и модели.

063/289-350. (196000)

МИЦУБИШИ каризма,
1998. годиште, регистро-
ван до новембра, гаражи-
ран, клима. 062/863-76-
72, 064/125-23-22.
(195945)

АУТОМОБИЛ голф трој-
ка 1.9 ТДИ, фијакер и
дугачка дрвена кола,
Качарево. Никола. 601-
836. (196943)

ОПЕЛ астра, 2007. годи-
ште, твинпорт, класик,
1.598 кубика, 103 КС,
километара 80.500, први
власник, гаражиран, екс-
тра. 063/309-805.
(196036)

ФОРД фијеста 1.3 ендура,
2001. годиште, 1.500 евра
фиксно. 065/989-08-30.
(196064)

АЛФА ромео 156, реги-
строван до 22. јануара
2016, одлично стање.
064/234-37-72. (196066)

КРАЈСЛЕР, ПТ cruiser,
2001, бензин, повољно,
хитно. 063/391-928.
(196082)

ПРОДАЈЕМ мотор екс-
плорер, 2009. годиште,
150 кубика, као нов.
062/370-831. (196232)

ПРОДАЈЕМ ладу ниву,
2004. годиште, 57.000 км,
бензин, плин атест. Тел.
062/357-540. (196238)

ХОНДА акорд 2002,
метан и фијат браво,
2001. метан. Тел.
063/702-785. (196179)

ГРАНДЕ понто 2010,
фабрички метан, 7.000
евра, фиксно, пунто ЈТД,
2003. дугогодишњи
власнск. 063/320-670.
(196179)

СИТРОЕН саксо 1.1, бен-
зин, власник, 2001. годи-
ште, може замена.
064/958-26-98. (196893)

ФИЈАТ пунто 1.2, осам
вентила, 2001, троје вра-
та, одличан. 061/601-25-
95. (196296)

ЗАСТАВА 101, 2000., про-
дајем, нерегистрован, у
возном стању, плин.
064/324-11-16. (196033)

ТОМОС 4 мотор за чамац,
дуга чизма, на продају.
064/324-11-16. (196033)

ПРОДАЈЕМ мотор томос
аутоматик, тек регистро-
ван, добар, повољан.
063/855-92-70. 

МОТОР пијађо 125 цм3,
четворотактни, водено
хлађење, регистрован,
исправан, 490 евра.
063/890-97-90. (196491)

СТИЛО 1.9 дизел, 2002.,
петора врата, клима,
регистрован. 064/130-36-
02. (196473)

СТИЛО 1.9, дизел, 2002.,
троје врата, кожа, дигитал-
на клима, абарт опрема.
064/130-36-02. (196473)

ПУНТО 1.2, 2007, децем-
бар, петорo врата, клима,
81.000 км. 064/130-36-02.
(196473)

ШКОДА фелиција 1998.
годиште, бензинац, повољ-
но. 064/172-86-12. (196474)

РЕНО клио 1.2, 2002, 5 В,
сив, клима, опрема.
063/815-69-39, 066/632-
00-88. (196476)

ФИЈАТ стило 1.9 ЈТД,
2003, 3 В, сив, клима,
опрема, може замена.
063/815-69-39, 066/632-
00-88. (196476)

ОПЕЛ кадет Е, 1.3, бен-
зин. 063/260-099.
(196490)

ВОЛВО, В 40 1.9 ТДИ,
АБС ЕСП, ал. фелне,
кожа. 062/305-424.
(196338)

ТОМОС аутоматик 3 МС.
061/132-85-43. (196346)

ЗАСТАВА 10, 2009,
72.000 км, металик, одли-
чан, 2.350 евра. 064/300-
40-01. (196350)

ТОЈОТА корола, 1990.
годиште, тек регистрован,
плин, возно стање, 580
евра. 064/300-40-01.
(196358)

АУТО-КЛИМЕ за све
типове возила, сервиси-
рамо и пунимо гасом с
најновијом дигиталном
машином, комплетно
пуњење са уљем и УВ
бојом, 2.500 динара.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (196367)

ФИЈАТ брава 1998, реги-
строван, 950 евра.
066/908-66-58. (196368)

ФИЈАТ пунто 1.2, 2004,
клима, велики фар.
062/829-53-17. (196373)

БЕВЕРЛИ 500 скутер,
2006. годиште. 064/085-
52-38. (196373)

ОПЕЛ кадет 1.4 и, плин,
1991. годиште. 064/071-
15-42. (196373)

ЈУГО корал 2000, прва
боја, атест плин, први
власник, гаражиран, 550
евра.  065/455-07-08.
(19673)

АЛФА 156, 1.8, бензин,
плин, 2000, 1.650 евра.
065/403-58-43. (196379)

ПОЛОВНИ делови за југо
55, повољно. 065/801-85-
08. (196337)

ДЕЛОВИ суза, југо, кец,
мотори, петостепени
мењачи, алу фелне.
064/856-60-65. (196383)

ЈУГО корал 1,1, 2004, нов
плин,  атестиран, прва
боја, власник. 064/142-
55-93. (196383)

НА ПРОДАЈУ  теретни
комби марке мерцедес
спринтер 2010. годиште,
возило је увезено из
Швајцарске с уредним
папирима и у феномела-
ном је стању, цена 15.000
евра. Тел. 065/592-78-75,
молим да контактирају
само озбиљни купци.
(196444)

ПРОДАЈЕМ скутер мон-
диал 150 кубика, 2007.
годиште, 400 евра, нере-
гистрован. 064/025-80-
44. (196451)

СИТРОЕН ксара 1.6,
2001, бензин, гас, реги-
строван новембра.
063/830-61-79. (196456)

НАЈПОВОЉНИЈИ стални

откуп свих врста возила

од 80 до 400 евра, продаја

половних резервних

делова. 066/409-991,

063/782-82-69. (195831)

СТАЛНИ најповољнији
откуп свих врста возила и
катализатора, неисправ-
них, исправних, хавари-
саних и других возила,
продаја половних, резер-
вних делова. 069/203-00-
44, 064/552-31-19 .
(195831)

КУПУЈЕМ све врсте вози-
ла од 100 до 2.000, испла-
та одмах, долазак на
позив. 063/166-46-23.
(195837)

АКО имате ауто на прода-
ју најбоље плаћам, дола-
зак на позив, исплата
одмах, од 80 до 3.000
евра. 068/423-95-60.
(195837)

КУПУЈЕМ све врсте
половних, страних и
хаварисаних возила и
продајем резервне дело-
ве. 063/110-68-87.
(196169)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до 500
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (196385)

КУПУЈЕМ кола, небитно
стање, плаћам од 80 до
650 евра. 063/165-83-75.
(196407)

КУПУЈЕМ било која кола
није битно у каквом су
стању, плаћам од 80 до
700 евра. 062/193-36-05.
(196407)

ПЛУГ двобраздни, елева-
тор циклон. 063/746-77-
80. (196412)

КУПУЈЕМ трактор ИМТ 539,
и круњач прекрупач оџаци.
065/561-01-03, 013/312-915.
(196008)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА 

МАШИНЕ 



ЧЕТВОРОРЕДНИ шпар-
тач с кутијама, за ђубре.
064/303-28-94, Качарево.
(196042)

ПРОДАЈЕМ нов дизел
култиватор 8 кс, нову
бурад храстову. 064/456-
05-85. (196053)

ИЗДАЈЕМ гаражу на
Котежу 1, преко пута
„Фабег” апотеке. 064/145-
55-09. (196320)

ТВ ПОЛОВНИ из увоза,
37, 55, 72, 82. 348-975,
066/348-975. (1296098)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
16  мм и све врсте видео
касета квалитетно пре-
снимавам на ДВД. 343-
563, 063/288-278.
(195996)

ФОТО-АПАРАТ каонон
ЕДС50Д, оптикук ЕФ50
Ф/1.4 ВСМ, сигма 12-24,
Ф4.5 – 5.6 ДГ, манфротто
за фото-апарате трипод
190 ЦХПРО3, ГЛАВЕ 488
РЦ2, 494РЦ2. 064/210-
48-20. (195977)

ПРОДАЈЕМ замрзивач
обод вертикални, 260 л,
очуван, 7.000 динара.
063/722-67-44. (196027)

ПРОДАЈЕМ рачунар пен-
тијум 4. 065/583-38-53.
(196041)

ВЕШ-МАШИНЕ, ел. шпо-
рет и половни делови од
веш-машина. Тел. 252-
05-10, 063/703-76-07.
(1962878)

ПОВОЉНО ТВ панасоник
, плазма ТХ-P42VT30E
дијагонала 107, Звездан.
063/224-435. (196482)

ПРОДАЈЕМ црну земљу.
Наш превоз. 063/256-129.
(СМС)

ЦИСТЕРНА за лож-уље,
2.500 лит. 064/071-12-89.
(195404)

ПРОДАЈЕМ угаону гар-

нитуру, кожа црна и клуб

сточић симпо. 065/408-

57-09. (195550)

КАЗАН за ракију, ложи-

шта, табарке, дна, меша-

чи, луле. 331-586,

063/805-74-60. (195709)

ШАПУРИНЕ на продају.

061/231-65-01. (195385)

МОТОР ламбордини

дизел, 14 кс, за наводња-

вање и друге намене.

Може  с пумпом и без ње.

063/320-608. (195926)

НА ПРОДАЈУ електрични

шпорет на струју. Нов,

некоришћен. 064/252-51-

75. (195928)

ПРОДАЈЕМ дебеле сви-

ње. 065/220-59-89,

065/445-57-36. (195939)

КАУЧ и две фотеље, очу-

вано, 5.000. 319-337.

(195969)

ПРОДАЈЕМ гумени

чамац extra carp.

064/210-48-20. (195976)

Н 357, застава оригинал,
очуван, лицима с дозво-
лом. 013/675-061,
065/458-93-71. (195981)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ и кре-
ку. 013/304-506, 064/329-
37-84. (196018)

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

КИРБИ нов, бушилице,
шерпе рострафај, разне
пегле, сто и столице,
фотеље терасне, смедере-
вац. 064/955-51-85.
(196247)

ЗАМРЗИВАЧ  260 л, фри-
жидер 145 – 180 л, веш-
машина, нов шпорет
алфа плам 9, разни лежа-
ји, ормани, трпезаријски
сто са столицама, регал,
разно. Тел. 342-689,
063/861-82-66. 

ПРОДАЈЕМ инвертер
климу и ТА пећ од 3.5 кв.
064/393-08-90. (196223)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елемен-
те, нова мини кухиња,
10.000. 063/773-45-97,
371-568. (196256)

ПРОДАЈЕМ очувана гара-
жна клизна врата 6 м х
2,40 и десет букових сте-
пеника. 064/213-97-37.
(196260)

РЕМОНТОВАНЕ ТА
пећи, као нове, достава,
монтирање, гаранција,
100 евра. 061/137-98-10.
(196273)

ЗАМРЗИВАЧ хоризонтал-
ни са стакленим вратима,
продајем с гаранцијом.
063/248-734, 013/366-
006. (196313)

ПРОДАЈЕМ каљеву пећ
180, 80 евра. 063/847-41-
62. (196503)

УРЕЂАЈ за дигитализаци-
ју вивакс сет бокс 141,
нов, упола цена, прода-
јем. 063/165-44-72.
(196506)

ФРИЖИДЕРИ, замрзива-
чи, веш-машине, шпоре-
ти, сушилице из Немачке,
гаранција. 062/824-23-21.
(196496)

ПРОДАЈЕМ јагањце, јед-
ног шиљегана и једну дви-
ску. Тел. 060/322-47-42.
(196499)

ПРОДАЈЕМ металне пла-
стифициране, баштенске
фотеље и столове бело-
црне. 063/890-97-90.
(9196491)

ПРОДАЈЕМ бродић 9 х
2,80, мотор меркур, 40 кс.
060/312-90-00. (195697)

ГЕОТЕРМАЛНЕ, топлот-
не пумпе за све објекте,
најекономичнији вид гре-
јања. 062/118-26-81.
(196461)

ПРОДАЈЕМ тросед, фоте-
ље, бојлер 80 л, горење.
Тел. 210-00-85. (196480)

ПРОДАЈЕМ одрасле
гуске. 063/224-435.
(196482)

НА ПРОДАЈУ регали,
кревети, ормани, фран-
цуски лежај, баштенске
столице, стилска витрина
и сто, дечји кревети на
спрат, шпорет, бутан
боца, судопера, разно.
064/155-38-13. (196483)

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, комбинацију,
шпорет електрични.
Мића, 013/346-790,
064/129-73-60. (196485)

ПРОДАЈЕМ шиваћу
индустријску машину
ибердек, маузер специ-
јал, у одличном стању.
063/801-27-15. (196209)

РАСПРОДАЈА кока носи-
ља, носивост 85 посто,
300 динара комад доно-
сим. 060/054-67-70.
(196178)

ПРОДАЈЕМ грађевинска
колица, мач тестеру, цир-
кулар, писаћу машину.
Тел. 347-130. (196195)

ПРОДАЈЕМ замрзивач
вертиклани с фиокама,
беко и четири летње нове
гуме 145 х 13. Тел.
063/325-566. (196207)

ПРОДАЈЕМ сепаратор за
биље и млин. 063/706-61-
80. (196028)

ПРОДАЈЕМ топлу витри-
ну, фуруну, са три комо-
ре, двоигловку. 062/112-
48-73. (196053)

ПРОДАЈЕМ кукуруз, пре-
крупу и житарице, доно-
сим на кућну адресу. Тел.
064/129-45-43. (196102)

СТЕПЕНИШТА, храст,
јасен, буква, прозори,
врата, израда, монтира-
ње. 063/732-82-16.
(196111)

ЈАГЊАД на продају.
062/802-06-65. (196128)

ПРОДАЈЕМ металне
притке за парадајз 2 м и
етнодрвене точкове.
063/355-932. (196131)

МЕТАЛНИ чамац мерку-
ри 6 КС, агрегат мицуби-
ши, апарат за кокице.
Тел. 063/203-955.
(196141)

ЧАМАЦ с кабином у
добром стању, могућа
замена за мањи. 064/276-
23-95. (196142)

ПРОДАЈЕМ букву,
багрем, цер, багремове
сеченице. „Топлина”,
063/364-310. (196148)

КОРИШЋЕНИ очувани
дрвени прозори, балкон-
ска врата са шалонима,
повољно. 013/371-574,
062/121-01-48. (196154)

ПРОДАЈЕМ апарат који
се користи у стоматоло-
гији, протетици као и за
чишћење златног накита.
063/893-28-65. (196160)

МОТОР за замрзивач сло-
веначке производње.
063/893-28-65. (196160)

МЕЊАМ венчаницу за
димљену свињску бут.
063/893-28-65. (196160)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ прода-
јем рамовску скелу и гра-
ђевинске подупираче,
корубе за шут. 065/333-
33-00. (196285)

ПРОДАЈЕМ веш-машину
сименс, повољно.
063/202-818. (196287)

ПРОДАЈЕМ пластични
чамац тител спеицијал
80, и мотор џонсон 6 кс.
060/525-00-37. (196305)

ФРИЖИДЕР горење,
некоришћен, факс пана-
соник, музички стуб са
грамофоном. 013/370-
544. (196366)

БОЦЕ за аутогено, бутан
боца, метална тезга, пли-
це прављене. 013/370-
544. (196360)

ПРОДАЈЕМ усисивач
самсунг 1600 вату
систем,  вакум клинер без
врећица за прашину.
065/210-03-23. (196386)

БАШТЕНСКЕ гарнитуре
од пуног дрвета од 12.000
до 19.000 изложбени про-
стор суботом, Зелена
пијаца, преко пута „Бур-
јана”, и Карађорђева 71,
пензионерима попуст.
344-771, 062/771-513,
Марко. (195440)

КУХИЊА, 16 елемената,
16.000, судопера 500,
витрина 2.000, висећи део
1.500. 064/188-42-64.
(196397)

ПИСАЋИ и компјутерски
сто, столица точкови,
полице изнад плутана
табла 2 х 1, повољно.
064/188-42-64. (196397)

ПРОДАЈЕМ дрвена врата
2 комада, прозор, фикус,
дрво живота. 063/851-59-
98, 013/320-336. (196411)

ПРАСИЋИ, назимад, при-
плодни вепар, месната
сорта. 065/614-74-40,
633-250. (196488)

ПРАСИЋИ на продају,
услужно печење на дрва,
ражањ, повољно и квали-
тетно. 064/997-79-09.
(196424)

ПРОДАЈЕМ гарнитуру
тросед, двосед, фотељу,
као ново, замрзивач 210 л
и трпезаријску витрину.
063/182-08-95, 335-930.
(196429)

ХИТНО продајем комоду,
с витрином, замрзивач
сандучар 110 л, беко, кре-
ка весо пловна. Тел. 231-
52-91, моб. 064/057-40-
35. (196433)

НА ПРОДАЈУ свињске
полутке. 013/632-145,
060/500-30-91. (196449)

ЈАГАЊЦИ на продају,
цена 300 динара/кило-
грам, ован витенберг на
продају, 180 дина-
ра/килограм, Јабука. Тел.
062/108-77-03, Синиша. 

КУПУЈЕМ старе и неис-
правне аутомобиле, дола-
зим на кућну адресу,
исплата одмах. 062/198-
47-74. (194969)

КУПУЈЕМ очуване столо-
ве, столице, витринице,
комодице. 062/974-14-04,
(186486)

КУПУЈЕМ старо, ново
перје, замена за лио
јастуке. 061/137-98-10.
(196273)

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

КУПУЈЕМ бакар, месинг,
прохром, алуминијум,
акумулаторе, каблове.
060/521-93-41. (195953)

КУПУЈЕМ старе фудбал-
ске улазнице, брошуре,
„Звездине” ревије, капи-
тенске заставице.
069/520-19-77. (196030)

КУПУЈЕМ значке, орде-
ње, медаље, новац, сато-
ве, пенкала. Тел. 013/313-
458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (96317)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
акумулаторе, веш-маши-
не, замрзиваче, бакар,
месинг, долазим на адре-
су. 061/206-26-24.
(196401)

КУПУЈЕМ бакар, месинг,
алуминијум, гвожђе, белу
технику, долазим на
адресу. 064/484-13-76.
(196401)

КУПУЈЕМ гвожђе, акуму-
латоре, обојене метале,
најбоље цене. 061/322-
04-94. (196401)

КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, разглед-
нице, књиге, ситне анти-
квитете. 013/233-35-01,
064/265-82-98. (196406)

КУПУЈЕМ перје, старин-
ски намештај, сатове,
слике, стари новац, фигу-
ре и осталу старину. 335-
974, 063/705-18-18. 

ПРОДАЈЕ се ливада на
планини Озрен, изнад
Сокобање, с укрштањем
ветрова, пуно негативних
јона, за добар имунитет и
дисајне путеве. Тел.
064/856-07-44. (СМС)

АКО вам треба незагађе-
на средина, планинска
вода–лек за плућа, очи,
нерве... На продају њиве
погодне за камп и монти-
рање куће, Планина
Озрен, 5 км од Сокобање.
064/856-07-44. (СМС) 

УЛИЧНИ део куће у
заједничком дворишту,
120 м2. 060/034-86-35.
(194459)

КУЋА у Змај Јовиној,
пешачка зона, 180 м2,
комплетно сређена,
100.000 евра. 060/034-31-
11. (1994812)

НОВА кућа, 180 м2, Вој-
ловица, 55.000. Тел.
063/784-71-34, 061/604-
99-93. (194824)

П Р О Д А Ј Е М / М Е Њ А М
кућу, 155 м2, 4,5 ари +
објект у изградњи.
065/335-32-37. (194801)

КУЋА на продају, 5,25
ари плаца, Србијанска 55.
Тел. 064/651-16-22.
(194755)

ПРОДАЈЕМ кућу на Ста-
рој Миси. Тел. 063/472-
433, 063/440-447.
(194747)

ПРОДАЈЕМ кућу у Стар-
чеву, близу центра.
063/706-50-05. (195215)

ПРОДАЈЕМ у Омољици
земљу, навек. 062/708-
070. (194953)

ПРОДАЈЕМ кућу у Топо-
ли, две стамбене једини-
це, 6 ари плаца. Тел. 370-
256, 064/006-71-00.
(195444)

ПРОДАЈЕМ кућу од 110
м2, на новој Миси, код
Спортског центра, повољ-
но. 062/320-929, 063/289-
968. (195454)

ПРОДАЈЕ се кућа на 6
ари плаца, на новој Миси.
063/854-41-74. (195569)
КАЧАРЕВО, кућа спрат,
150 м2, усељива, 27.500,
може замена за стан у
Панчеву. 064/271-74-67.
(195598)

КУЋИЦА у дворишту,
миран крај, Милорадовић,
32 м2 + припадајући део
дворишта, одмах усељив.
Власник. 062/229-929. 

ПРОДАЈЕМ кућу или
замена за стан, договор.
064/066-78-43. (195793)

КУЋА, Доситејева 8-а, 2
ара, укњижено. 061/333-
31-19, 062/860-80-94,
063/277-025. (195709)

ПРОДАЈЕМ пола куће,
вертикала, 87 м2, Старче-
во, Моше Пијаде 17/1.
063/889-82-11. (195911)

ПРОДАЈЕМ или мењам
комфорну нову, кућу од 120
м2, за стан Панчево. Тел.
665-041, Дебељача. (195913)

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

ПРОДАЈЕМ кућу у Старче-
ву, 150 м2, без посредника.
065/427-58-48. (195922)

У ПАНЧЕВУ изузетно
повољно продајем кућу
(72 + 50 м2) , тераса 35,
магацин 110 м2. 063/512-
241. (и)

ЗЕМЉА, 72 ара, Јабучки
пут, друга дуж и 57 ари
код  „Пивашевића”.
060/353-99-10. (195927)

ПРОДАЈЕМ испарцелиса-
но, грађевинско земљи-
ште у близини „Утве”,
Јабучки пут бб. 060/504-
54-44. (195929)

ВИКЕНДИЦА, Девојачки
бунар, 7 ари, струја, вода,
заграђен. 063/841-16-27,
063/837-37-71. (195934)

ЈАБУКА, ново насеље,
новоградња, 40 м2,
12.990, Гојко, 065/544-
67-33, хитно. (195941)

ПЛАЦ 6 ари, Стари
Тамиш. 064/151-83-08.
(195946)

ПРОДАЈЕМ плац, стара
Миса, грађевински, може
замена за аутомобил.
063/207-819. (196024)

ПРОДАЈЕМ кућу у Стар-
чеву, хитно, повољно.
Тел. 060/049-60-07,
061/222-28-99. (1959549)

НА ПРОДАЈУ плац на
новој Миси, повољно.
377-982, 061/622-16-17.
(195955)

ПРОДАЈЕМ првокласно,
пољопривредно земљи-
ште, 11,5 ланаца, 660 ари,
у Идвору, један ланац по
8.500 евра = 57 ари.
069/214-41-49. (195957)

ПРОДАЈЕМ кућу, Куде-
љарски насип, Преспан-
ска улица 15, на 5 ари,
приземље, 60 м2 + пот-
кровље, засебан улаз.
Власник. 063/307-674.
(195964)

ПРОДАЈЕМ кућу у Гор-
њем граду. Тел. 069/737-
479. (195972)

СТАРИ црепајски пут,
воћњак, башта, викенди-
ца, 20 ари, укњижено.
063/879-51-40. (195980)

НОВА Миса, кућа 6 х 10,
три нивоа, укњижено.
063/879-51-40. (195980)

СТАРЧЕВО, кућа 100 м2,
10 ари, сређена, власник,
легализована, 21.000
евра. Панчевачки пут,
продајем. 062/706-060.
(195982)

ПРОДАЈЕМ кућу на ста-
рој Миси, Козарачка ули-
ца, 58 м2 + додатне про-
сторије, 4 ара плаца.
063/735-73-39.(196009)

КАРАУЛА, нова кућа 86
м2, грађевинска дозвола,
35.000 евра, договор.
065/258-87-77. (196011)

ПРОДАЈЕМ кућу у Банат-
ском Брестовцу. Тел. 258-
04-45. (196021)

ПРОДАЈЕМ кућу, Ска-
дарска, Кудељарски
насип, може замена за
стан. 063/700-91-98. 

ПРОДАЈЕМ воћњак у
Јабуци. 062/112-48-73.
(196052)
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ТЕСЛА, кућа 70 м2, 5 ари,
45.000; 100 м2, 4,5 ари,
55.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. 

СТРЕЛИШТЕ, 150 м2, три
стана, засебна, 75.000.
„Гоца”, 063/899-77-00. 

ШИРИ центар, 100 м2,
кућа незавршена, 25.000.
„Гоца”, 063/899-77-00. 

МИСА, 140 м2, 56.000,
хитно. „Гоца”, 063/899-
77-00. 

ЦЕНТАР, кућа 100 м2, 2,5
ара, 68.000, замена стан.
„Гоца”, 063/899-77-00. 

КУЋА на продају, Ђуре
Ђаковића 6, Јабука.
064/462-70-84. (196062)

БАШТА, 20 ари, грађе-
винска зона, нова Миса,
иза пруге. 064/178-39-55.
(196105)

КУЋА 80 м2, Стевана
Шупљикца 76, до пруге.
064/386-47-52. (196128)

ВИКЕДНИЦА у Долову,
25 ари, воћњак, гаража,
градска вода, звати после
20 сати. 313-716.
(196130)

ПРОДАЈЕМ пет ланаца
земље крај асвалтног
пута, у Баваништу.
060/651-25-55. (196137)

ПРОДАЈЕМ кућу у Доло-
ву, 100 м2, 17 ари плаца,
намештена. 063/600-944.
(196137)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војло-
вици, 180 м2, плац 3,6
ари, урађена нова струја,
изолација и грејање,
могућност прављења две
стамбене јединице,
52.000. Тел. 367-717,
066/367-717. (196143)

НА ПРОДАЈУ кућа у
Старчеву. Тел. 347-726,
632-310, 063/193-78-40.
(196145)

ПЛАЦ 40 ари, Новосе-
љаснки пут. 064/850-70-
15. (196156)

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

ПРОДАЈЕМ две куће у
Старчеву. 064/147-31-75.
(196173)

ПРОДАЈЕМ хитно 12,5
ари земље с викендицом,
стари виногради, код
Црепаје, 2.200 евра.
Радослав Весин, 064/985-
92-67. (196185)

ТЕСЛА, кућа, 4 ара плаца,
52.000, договор. „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15. (196186)

КОВАЧИЦА, кућа 150 м2,
спратна, 6 ари, 60.000.
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (196186)

ПРОДАЈЕМ лепу кућу 130
м2, комфорну, гас, греја-
ње, колски, близу центра.
258-06-47. (196194)

ВИКЕНДИЦА, Девојачки
бунар, 8 ари, 84 м2, са
стварима. 063/880-57-99,
060/080-57-99. (196200)

ПЛАЦ 7 ари с легализова-
ном кућом, код Аеродрома.
060/737-37-67. (196208)

ПЛАЦ на  Стрелишту 67
ари, ширина 20 м, дозво-
љена градња, хитно.
063/369-846. (196210)

ВИКЕНДИЦА, кућа, струја,
вода, све под воћем, повр-
шина 17 ари, код „Горан
стакла”, повољно. Жељко.
064/139-83-92. (196216)

КУЋА 60 м2, Војловица,
струја, вода, њива, све у
комаду, 49 ари. Хитно,
повољно. Жељко 064/139-
83-92. (196216)

ПРОДАЈЕМ спратну кућу
у Баранди, на 16 ари.
061/177-63-77. (196249)

КУЋА, комплетно сређе-
на, 100 м2, плац 12 ари,
спремна за усељење, Вој-
ловица. 063/801-56-63.
(196220)

ПЛАЦ, 14 ари, може
мање, Охридска, Куде-
љарски, доступна струја,
вода, канализација. Тел.
064/850-71-31. (196245)

ПРОДАЈЕМ део баште,
Баваништански пут.
062/392-152, 062/392-
152. (196224)

КУЋА нова 200 м2, Ново-
сељански пут, 33.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (196264)

НОВА Миса, кућа 100 м2,
7 ари, 36.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (196264)

ДВОРИШНА кућа у Пан-
чеву, продајем. Инфор-
мације на тел. 064/173-
05-87, 013/235-48-14.
(196270)

ПРОДАЈЕМ плац 8 ари у
Пелистерској 26, договор.
Власник. 062/891-43-89.
(196280)

ПРОДАЈЕМ два плаца од
6,5 ари на новој Миси код
Цркве и плац од 19 ари у
Банатском Новом Селу,
на главном путу. 013/372-
887, 062/174-75-43.
(196295)

ПРОДАЈЕМ кућу, Тесла,
Стеријина улица, ново,
лукс, власник. 063/227-
693. Цвеле. 

ТЕСЛА, 80 м2, 3 ара, ЕГ,
одлична, усељива, 50.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (196302)

ЖАРКА Зрењанина, сре-
ђена, ПВЦ, 70 м2, лепо
двориште, 30.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (196302)

КУЋА на продају, Синђе-
лићева 111, стамбеног
простора 160 м2, плин,
санитарна вода. 062/166-
57-34. (195704)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ,
издајем кућу 60 м2, с пла-
цем и шупама. 062/886-
91-50, 063/774-99-81.
(196332)

УЛИЧНИ део куће, Цара
Душана, без улагања, вла-
сник, вреди погледати,
16.000. 064/174-53-37.
(19639)

ПЛАЦ 5, 8 и 10 ари, врло
повољно, Новосељански
пут. 066/385-289. 

ЈАБУЧКИ пут, кућа 230
м2, 25 ари, до пута, нова.
319-446, 064/130-38-29,
„Трем”. (196341)

КУЋА, Црепаја, 136 м2,
15,7 ари, одична, 21.000.
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (196349)

ПРОДАЈЕМ повољно,
новију кућу, Кудељарац и
кућу Горњи град. „Весна
2”, 066/937-00-13.
(196352)

ПРОДАЈЕМ кућу, три
етаже на Миси. Повољно.
„Весна 2”, 066/937-00-13.
(196352)

ИЛАНЏА, новија, 35 ари,
10.500; Ново Село, 16
ари, 23.500. „Лајф”, 317-
634, 061/662-91-48.
(196361)

КОТЕЖ 1, лукс кућа
140.000 и Тесла 300 м2,
130.000; центар, 3 ара,
45.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (196361)

ПЛАЦ 11 ари, Кудељарац,
грађевинска зона, борска,
7.000 евра, замена за
ауто. 064/300-40-01.
(196358)

ЖАРКА Зрењанина, 5
ари, 95 м2, ЕГ, 37.000,
договор. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901.
(196322)

ВЕЛИКИ избор кућа у
околним селима, повољ-
не. „Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (196322)

БАВАНИШТЕ, центар,
139 м2, 6,72 ара, плин,
20.000. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901.
(196322)

ПРОДАЈЕМ фарму за
пилиће с викендицом и
воћњаком, викенд насеље
Долово. 063/760-49-87.
(196309)

ХИТНО продајем кућу,
Банатски Брестовац, 7
ари плаца. 013/626-691,
065/628-48-33. (196315)

ЈАБУЧКИ, преко пута
„Утве”, кућа 61 м2, дво-
собна, 7 ари, 25.500.
„Кров”, 060/683-10-64.
(196320)

КУДЕЉАРСКИ, код
цркве, плац 32 ара,
24.000, договор. „Кров”,
060/683-10-64. (196320)

КАРАУЛА, викендица 40
м2, 31 ар, 20.000, договор.
„Кров”, 060/683-10-64.
(196320)

ХИТНО продајем кућу,
Панчево, 80 м2. 064/902-
28-80, повољно, могућ
договор. (196374)

ПРОДАЈЕМ кућу с пла-
цем 14 ари. Тел. 367-118,
у Војловици. (196380)

ПРОДАЈЕМ кућу 130 м2,
14 ари, Војловица.
063/778-48-35. (196381)

ЦЕНТАР, улични део
куће, 63 м2, реновирано,
могућност поткровља,
власник. 063/722-31-93.
(196391)

СТАРЧЕВО, кућа на про-
дају, 200 м2, новоградња,
6 ари, струја, вода.
064/220-17-36. (196393)

ПЛАЦ, нова Миса, повољ-
но. 063/837-91-30.
(196413)

ПРОДАЈЕМ стари „Бај-

кин салаш”, 30,5 ари,

северна зона. 064/484-92-

94. (196428)

КАЧАРЕВО, кућа 200 м2,

спратна, недовршена,

усељива, ајнфор капија, 5

ари. 063/218-860.

(196434)

ПЛАЦ на Старом Тамишу
продајем. 063/374-668.
(196441)

ПРОДАЈЕМ спратну кућу
на старој Миси, 200 м2,
ЦГ. Тел. 064/196-08-41.
(196445)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војло-
вици са 20 ари плаца.
064/237-93-95. (196457)

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

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

ПРОДАЈЕМ две куће и
200 м2 и плац с темељима.
Тел. 013/341-789.
(196492)

ПРОДЈЕМ кућу или
мењам за стан, нова
Миса, 2,3 ара, 20.000
евра, договор. Првомај-
ска. 061/293-16-73.
(196458)

КАРАЂОРЂЕВА, спратна,
локал, гарсоњера, 2,0
стан, укупно 180 м2,
90.000. „Ивакс”, 064/376-
80-83. (196465)

КАРАЂОРЂЕВА, призем-
на, ајнфор, 130 м2, 5 ари,
ЕГ, 73.000. „Ивакс”,
064/376-80-83. (196465)

ЗА РУШЕЊЕ, на 4,5 ари,
Првомајска 27, 33.000, 70
м2. 064/376-80-83.
(196465)

ПРОДАЈЕМ плац, Пели-
стерска улица, 5,5 ари,
струја, вода, асфалт. Тел.
062/634-008, могућа
замена. (196501)

ЦЕНТАР строги, 200 м2,
4,4 ара, 22 метра фронт,
100.000 договор.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. 

ПРОДАЈЕМ кућу у Доло-
ву, одмах усељива. Тел.
069/574-77-37, 021/455-
344. (196467)

БЕЛА стена, викендица,
спратна, 50 м2, 2 ара,
8.000. „Премиер”,
063/800-44-30. (196470)

ПЛАЦ 10 ари, Караула,
Рибарска, вода, струја,
18.000 евра. Тел.
061/664-39-26. (196471)

КУЋА 500 м2, 20 ари,
домаћинство. Караула,
65.000 евра. Тел.
061/664-39-26. (196471)

КУЋА 120 м2, с локалом,
С. Саве 141-а, 39.000
евра. Тел. 061/664-39-26.
(196471)

ПРОДАЈЕМ воћњак, башту,
крај Надела, 28 ари. Тел.
063/771-18-44. (196479)

ВИКЕНДИЦА 15 ари,
воће, струја, вода, укњи-
жена, Новосељански пут.
064/489-40-36. (196481)

НА ПРОДАЈУ кућа с пот-
кровљем, на 4 ара плаца у
Д. Туцовића 117 и стан
двособан у С. Шупљикца
153. Тел. 064/914-73-65.
(196487)

ПЛАЦ 15 ари, Караула;
салаш, 63 ара, Надина
кривина. 062/222-006.

ПРОДАЈЕМ 15 ари баште
на Новосељанском путу.
060/516-67-60, 064/210-
46-43. (196502)

ОМОЉИЦА, 52 + 48,,
4,67 ари, 17.500; Долово,
164 м2, 17 ари, 28.000.
063/744-28-66, „Милка
М”. (196506)

ВОЈЛОВИЦА, 88 м2, 7,8
ари, 29.000, 83 м2, 5,36 м2,
17.500. 063/744-28-66,
„Милка М”. (196506)

СТАРЧЕВО, ПР+1, нова,
52.000; шири центар, 140,
2,47, 55.000. 063/744-28-
66, „Милка М”. (196506)

ДВОРИШНИ, 24 м2,
шупа, 12.000; 7. јула 36
м2, двориште, 18.500.
063/744-28-66, „Милка
М”. (196506)

КУЋА, Тесла, 150 м2,
гаража, подрум, четворо-
собна, могућност плаћа-
ња у ратама. Тел.
062/164-93-21. (196507)

КОПАОНИК, апартман у
сивој фази или кључ у
руке, може замена.
060/312-90-00. 

ХИТНО потребна кућа за
гратис становање, одржа-
вање. 064/422-67-57.
(СМС)

КУПУЈЕМ кућу на Тесли,
новију или сређену ста-
рију. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (196186)

МАРГИТА стан 52 м2,
први спрат, фул наме-
штен, новоградња, укњи-
жен, власник. 063/449-
798. (СМС)

ЦЕНТАР стан 47 м2,  дру-
ги спрат, гаража, ново-
градња, лифт, ЦГ, гас,
власник. 063/757-47-50.
(СМС)

НА ТЕСЛИ трособан стан,
ЦГ, IV, терасе, сређен,
власник. 063/770-45-55,
013/331-079. (193123)

ЦЕНТАР, 68 м2, трособан,
I спрат, без грејања, 36.000
евра. 064/128-91-70,
063/194-34-94. (194579)

ПРОДАЈЕМ у Самачком
гарсоњеру, код Болнице
једнособан стан + помоћ-
не објекте + гаража.
069/353-07-57. (194887)

СТРЕЛИШТЕ, трособан
стан, 70 м2 + три терасе, ЦГ,
без улагања, 36.000. Тел.
064/323-91-93. (194070)

КОТЕЖ 1, двособан стан,
50 м2, први спрат, ЦГ,
одличан, без улагања.
Тел. 064/323-91-93.
(195070)

ПРОДАЈЕМ нов стан, 70
м2, или мењам за Београд.
064/897-45-96. (195458)

ХИТНО, повољно прода-
јем стан, троипособан
101 м2, Карађорђева 15,
Панчево. 063/334-430.
(195492)

ХИТНО, повољно прода-
јем стан, троипособан 81
м2, дуплекс, Тесла. Ила-
риона Руварца 4, Панче-
во. 063/334-430. (195492)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан,
Котеж 2, веома добар рас-
поред, интересантан, вла-
сник. 062/112-63-25.
(195489)

ГАРСОЊЕРА, 22 м2, цен-
тар, трећи спрат, ЦГ, изу-
зетна локација, власник.
062/112-63-25. (195489)

ПРОДАЈЕМ стан на Коте-
жу 2, 84 м2, без посредни-
ка. 065/398-98-99.
(159508)

СОДАРА, продајем трои-
пособан стан, 83 м2, ЦГ,
сређен, могућ договор.
064/482-44-94. (195521)

ЦЕНТАР, 55 м2, ЦГ, 1/V,
укњижен. 060/415-52-05.
(195635)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
стан 43 м2, ЦГ, ВП, тера-
са, подрум. 064/066-78-
43. (195703)

СОДАРА, 57 м2, сређен,
полунамештен, ЦГ, кли-
ма, IV/6, 34.000, власник.
064/175-79-22. (195707)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, II спрат, Стрелиште.
Михајла Петровића Ала-
са 1, 062/256-410.
(195839)

ИЗДАЈЕМ и продајем
стан на Стрелишту, дво-
собан. 069/514-15-22.
(195915)

ПРОДАЈЕМ квалитетан
једноипособан стан, цен-
тар, ТА, II спрат. 064/246-
05-71, 065/286-12-71.
(195920)
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ПРОДАЈЕМ квалитетан
једноипособан стан,
Котеж 2, ЦГ, II спрат,
одмах усељив. 353-097,
064/246-05-71. (195920)

ПРОДАЈЕМ стан на
Тесли, 41 м2, ТА, власник.
063/320-816. (195944)

ГОРЊИ град, 30 м2, ново-
градња, леп распоред, две
собе, клима, власник,
17.000. 065/866-24-41.
(195956)

ПРОДАЈЕМ стан, 44 м2,
III спрат, ЦГ, Котеж 2.
Тел. 064/003-82-96.
(195959)

МАЊИ двособан, строги
центар, ВП, ТА, продајем
или мењам за већи у цен-
тру, или на Содари. Вла-
сник. Тел. 353-955.
(195961)

ЦЕНТАР, лепо место,
самостално грејање,
велики стан. 060/335-15-
83. (195977)

ПРОДАЈЕМ стан, 62 м2,
Стрелиште. 064/170-57-
10, 065/824-39-44.
(195998)

ПРОДАЈЕМ стан у пот-
кровљу на Содари, цена
договор. 066/850-10-73.
(196014)

УКЊИЖЕН стан 100 м2,

велика тераса, дворишни,

први спрат, Његошева,

квадрат 620. 060/027-10-

46, 066/345-009. (196024)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан, центар, С. Милети-
ћа 11, власник. 013/258-
05-17, 064/065-23-30.
(196033)

ТЕСЛА, II спрат, 3,0, ТА,
продаја/замена за мањи.
064/112-40-78. (196037)

МЕЊАМ/продајем двосо-
бан, Котеж 1, за мањи јед-
нособан, власник.
061/164-53-41. (196955)

СОДАРА, једнособан, леп,
28 м2, 19.500; 38 м2,
22.500. „Гоца”, 063/899-
77-00. 

СОДАРА, двособан, 50 м2,
28.000; 59 м2, III, 34.000.
„Гоца”, 063/899-77-00. 

КОТЕЖ 2, 58 м2, III,
32.500; 52 м2, 33.000, 70
м2, 41.500 трособан.
„Гоца”, 063/899-77-00. 

ТЕСЛА, 55 м2, I, TA,
30.000; 53 м2, IV, 25.500;
30 м2, 18.000. „Гоца”,
063/899-77-00. 

ТЕСЛА, 55 м2, лифт, ЦГ,
35.000; 70 м2, трособан,
35.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. 

ЦЕНТАР, 68 м2, трособан,
нов, 43.000; 40 м2, двосо-
бан, 25.000. „Гоца”,
063/899-77-00. 

СТРЕЛИШТЕ, 60 м2, дво-
собан, 30.000; 44 м2, јед-
ноипособан, 21.500.
„Гоца”, 063/899-77-00. 

МИСА, 40 м2, 20.000; 47
м2, 26.000; 80 м2, 43.000;
37 м2, 17.000. „Гоца”,
063/899-77-00. 

КОТЕЖ 2, 50 м2, 26.000;
44 м2, 25.000.  „Гоца”,
063/899-77-00. 

НОВОГРАДЊА, центар,
78 м2 + 22 м2 гаража, III,
повољно, лукс. 063/472-
392. (196079)

ТРОСОБАН стан на Коте-
жу 2, продајем/мењам за
кућу. 063/771-15-68.
(196109)

ДВОСОБАН, 62 м2, Стре-

лиште, ново купатило,

храстов паркет, ПВЦ сто-

ларија, потпуно сређен,

без посредника, влaсник.

064/260-05-34. (196110)

ПРОДАЈЕМ једноипосо-

бан стан, 47 м2, Котеж 2.

063/844-39-44. (196112)

ПРОДАЈЕМ стан, 62 м2, у

центру Панчева или

мењам за кућу у селу

(мању), по договору. Тел.

064/927-53-03. (196114)

ПРОДАЈЕМ/мењам за

кућу једноипособан стан

на Котежу 2. 064/004-96-

78. (196133)

КОТЕЖ 1, једноипособан,
38 м2, III, 24.000. „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(196264)

ЦЕНТАР, трособан, 73 м2,
нов усељив, 43.000. „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(196264)

СТРОГИ центар, двосо-
бан, сређен, ЦГ, 46.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (196264)

ЦЕНТАР, двособан, IV,
ЕТ, са стварима, 27.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (196264)

СОДАРА, двособан, 57 м2,
ЦГ, III, сређен, лифт,
33.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (196264)

КОТЕЖ 2, 86 м2, комплет-
но сређен, усељив,
47.500. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (196264)

ТЕСЛА, двособан, 54 м2 +
2 Т, I, ТА, добар, 31.000.
„Мустанг”, 062/226-901.
(195696)

ДВОСОБАН стан, центар,
50 м2, комплетно сређен
и опремљен. 063/801-56-
63. (196220)

ПРОДАЈЕМ стан, добра
локација, центар, ново,
власник, усељив за две
недеље. 060/559-47-94.
(196248)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, велико двори-
ште, гаража, укњижен.
064/938-41-99. (196243)

ВОЈВОЂАНСКИ булевар,
1.5, 41 м2, VII, тераса,
власник, 22.000. 064/220-
10-92. (196236)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачком хотелу, вла-
сник, без посредника,
065/681-32-17. (196235)

ПРОДАЈЕМ нов укњижен
стан, 50 м2, школа и обда-
ниште 150 метара. Тел.
353-067, 063/301-160.
(196233)

ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан на Стрелишту, ВП, ЦГ,
одмах усељив, 39 м2, вла-
сник, 1/1, 21.000 евра.
063/774-27-26. (196257)

ПРОДАЈЕМ нов стан на
Тесли, IV спрат, 52 м2,
повољно, 18.000 евра.
062/160-94-76. (196166)

ПРОДАЈЕМ/мењам рено-
виран стан у полусутерену,
Котеж 1, моја доплата 62
м2. 064/367-96-96. (196176)

ТЕСЛА, двособан, 51,
31.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (196186)

ТЕСЛА, двоипособан, 61,
две терасе, 36.500. „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15. (196186)

ТЕСЛА, двособан, 53 м2,
ТА, 25.500. „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15. (196186)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
59, 33.000. „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(196186)

КОТЕЖ, изузетно леп јед-

ноипособан, 33 м2, тера-

са, I, усељив, 25.500.

„Медиа”, 315-703,

064/223-99-20. (196187)

ТЕСЛА, 24 м2, мањи јед-

нособан, ЦГ, 17.000; дво-

собан, 50 м2, 29.500.

„Медиа”, 315-703,

064/223-99-20. (196187)

ЈЕДНОСОБНИ, центар,

27 м2, одличан, усељив,

19.000; Тесла 40 м2, тера-

са, 24.000. „Медиа”, 315-

703, 064/223-99-20.

(196187)

СОДАРА, 38 м2, једноипо-
собан, леп, 26.000; 58 м2,
двоипособан, двостран,
36.000. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (196187)

ГАРСОЊЕРА, лепа дво-
ришна, близу центра 23
м2, полунамештена, усе-
љива, 12.000. „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(196187)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
51 м2, приземље, одмах
усељив, укњижен.
063/166-43-48. (196203)

НОВА Миса, Рашка ули-
ца, 108 м2, луксузно сре-
ђен, етажно грејање, три
терасе, први спрат,
45.000, без посредника.
063/805-03-76. (196286)

НОВА Миса, Рашка ули-
ца, високо поткровље,
108 м2 + 30 м2 галерија,
уведена вода, струја,
омалтерисан, у висни
другог спрата, 27.000, без
посредника. 063/805-03-
76. (196286)

СОДАРА, трособан, 66 м2,
II ЦГ, усељив, 35.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (196302)

ШИРИ центар, двособан,
52 м2, ВП, ТА, усељив,
27.000, договор. „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(196302)

ЦЕНТАР, новоградња,
једноипособан, 46 м2, I,
ЦГ, усељив, 31.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (196302)

ТЕСЛА, двособан, 50 м2,
ТА, I спрат, 30.000, дого-
вор. „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (196302)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
56 м2, I, ЦГ, сређен,
30.000. „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(196302)

КОТЕЖ 2, двособан, 62
м2, II, ЦГ, реновиран, усе-
љив, 36.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (196302)

ТЕСЛА, једнособан, 29 м2,
X, ЦГ, усељив, 17.000.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (196302)

СТРОГИ центар, једнои-
пособан, празан, 41 м2,
ЦГ, XI, 25.500. „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(196302)

ГАРСОЊЕРА, 18 м2, цен-
тар, ЦГ, власник, звати
после 16. 063/697-360.
(196291)

ПРОДАЈЕМ стан, 56 м2, у
Светог Саве. 063/263-025.
(196297)

ТЕСЛА, двособан, IV/4,
без лифта, ЦГ, тераса,
сређен. Тел. 066/954-33-
05. (196328)

ПРОДАЈЕМ леп двори-
шни стан, као нов, 36 м2,
16.000 евра. 064/049-62-
72. (196631)

ПРОДАЈЕМ нов, зграда,
50 м2, близу центра,
четврти спат, лифт, гас.
064/049-62-72. (169340)

П Р О Д А Ј Е М / М Е Њ А М
мањи трособан, 88 м2,
Котеж 1, 40.000. 069/339-
29-90. (169340)

ХИТНО, Содара, 2,0, 57
м2, ЦГ, IV, лифт, тераса,
укњижен, 34.000. 319-
446, 064/130-38-29,
„Трем”. 

КОТЕЖ 1, 3,0, 65 м2, ЦГ,
II, две терасе, Радова
зграда, 35.000. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”. 

ПЕПЕЉАРАЕ 3,0, 59 м2,
ТА, I, 28.000. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”. 

НОВА Миса, 2,0, 54 м2,
ТА, I, тераса, 25.000; 1,0,
35, приземље, 20.000.
319-446, 064/130-38-29,
„Трем”. 

СОДАРА, 1,5, 40 м2, ЦГ,
ПР, 25.000. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”. 

СОДАРА, 1,0, 40 м2, ТА,
III, 23.000. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”. 

СТРОГИ центар, 2,0, 66
м2, ЦГ, IX, није задњи,
поглед на реку, 38.000.
319-446, 064/130-38-29,
„Трем”. 

ИЗДАЈЕМ дворишни
стан, четворособан, поро-
дици. 064/224-12-60.
(196314)

ПРОДАЈЕМ мањи двосо-
бан, први део Котежа 2.
„Весна 2”, 066/937-00-13.
(196352)

ПРОДАЈЕМ више станова
свих структура на Стре-
лишту. „Весна 2”,
066/937-00-13. (196352)

ЦЕНТАР, двособан, 53,
26.000, улично, 35,
12.000. „Јанковић”, 348-
025. (196353)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
80, 36.000; Котеж 1, дво-
собан, 59, 33.000; Содара,
двособан, 50, 26.000. „Јан-
ковић”, 348-025. (196353)

СОДАРА, једнособан, ТА,
III, 22.500 и двособан, IV,
ЦГ, 28.000. „Лајф”, 317-
634, 061/662-91-48.
(196361)

ТЕСЛА, двособан, I, сређен,
36.000 и трособан, I, ЦГ,
35.000.  „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (196361)

ИЗУЗЕТНА понуда, део
ексклузивне куће на
Котежу 1, продајем.
062/193-82-55. (196370)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
мањи стан уз доплату,
кућу у Панчеву, стару и
новију. 064/901-90-41,
064/938-38-93. (196361)

КОТЕЖ 2, двоипсобан, 60
м2, III, ЦГ, 35.000, дого-
вор. „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (196349)

ТЕСЛА, 36 м2, ВП, ЦГ,
тераса, 22.000, усељив.
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (196349)

ЦЕНТАР, 46 м2, ВП, нор-
вешки, сређен, 30.000,
договор. „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(196349)

СТРЕЛИШТЕ, 58 м2, II,
ЦГ, тераса, сређен,
30.000. „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(196349)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан, близу цркве с два
торња, усељив, власник.
061/521-51-00, 362-022.
(196314)

СТРОГИ центар, 52 м2,
двособан, III, ЦГ, ком-
плетно реновиран,
41.000. „Кров”, 060/683-
10-64. (196320)

КОТЕЖ 2, једнособан, 37
м2, III, хитно, 24.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(196320)

СТРОГИ центар, 40 м2,
ЦГ, XI, једноипособан,
сређен, 26.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (196322)

МИСА, леп дуплекс, дво-
ипособан, тераса, II, 58
м2, 21.000. „Мустанг”,
331-341, 062/226-901.
(196322)

ТЕСЛА, двособан, II, 50
м2, ТА, тераса, 26.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (196322)

МИСА, 95 м2, трособан,
вертикала, тераса, 35.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (196322)

ВЕЛИКИ избор двори-
шних станова,
9.000–20.000 евра.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (196322)

СТРЕЛИШТЕ, одличан
трособан, ЦГ, II, 71 м2,
два мокра чвора, 36.000.
„Мустанг”, 062/226-901.
(196322)

ОСЛОБОЂЕЊА, леп дво-
собан, 55 м2, тераса, VI,
34.000. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901.
(196322)

ПОТКРОВЉЕ, IV, Стрели-
ште, корисне 50 м2 + 42
косине, 28.000. 063/235-
190. 

ПЕНЗИОНЕРИ! Купујем
стан с вашим плодоужит-
ком, исплата одмах! Нај-
повољнији услови.
060/332-05-92. (196493)

ГАРСОЊЕРА, 30 м2, цен-
тар, замена кућа или
плац. 060/312-90-00.
(196460)

БЛИЗУ центра, трособан,
ЦГ, тераса, гаража, нови-
ји, 63.000, 75 м2. „Ивакс”,
064/376-80-83. (196465)

ЦЕНТАР, 2,5, ЦГ, лифт,
замена за једнособан,
доплата, 64 м2. „Ивакс”,
064/376-80-83. (196465)
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ХИТНО, Стрелиште, цен-
тар, трособан 80 м2, VII,
договор. „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74. 

СОДАРА, двособан, 55 м2,
ЦГ, VII, 30.000 или заме-
на за мањи. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74. 

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
56 м2, IV, ЦГ, лифт, уре-
дан, 28.000, договор.
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. 

ЦЕНТАР, једноипособан,
37 м2, ЕГ, IV, новија град-
ња, 27.000. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74. 

ХИТНО, центар, 90 м2,

новија градња, IV, TA,

укњижен, 45.000.

„Нишић”, 362-027,

064/206-55-74. 

КОТЕЖ 2, хитно, једносо-

бан, 33 м2, приземље,

20.000. „Нишић”, 362-

027, 064/206-55-74. 

СТРЕЛИШТЕ, киндер,

једнособан, 42 м2, VII, ЦГ,

25.000. „Нишић”, 362-

027, 064/206-55-74. 

ЦЕНТАР, дворишни, јед-

нособан, 24 м2, за сређи-

вање, 9.000, договор.

„Нишић”, 362-027,

064/206-55-74. 

СТРЕЛИШТЕ, једнособaн,
V, лифт, 38 м2, ЦГ, 21.500.
„Премиер”. 352-489,
063/800-44-30. (196470)

КОТЕЖ 1, двособан, III,
59 м2, ЦГ, усељив, 32.000.
„Премиер”. 352-489,
063/800-44-30. (196470)

НОВА Миса, трособан,
одличан, I, 72 м2, ЦГ, 36.500.
„Премиер”. 352-489,
063/800-44-30. (196470)

КОТЕЖ 2, двособан, IV,
57 м2, ЦГ, 36.000. „Пре-
миер”. 352-489, 063/800-
44-30. (196470)

МАРГИТА, нов двоипосо-
бан, I, ЕГ, Гај, 54 м2, 40.000.
„Премиер”. 352-489,
063/800-44-30. (196470)

КОТЕЖ 2, I, ЦГ, 70 м2, два
м. ч., трособан, договор.
064/458-29-74. (196479)

ПРОДАЈЕМ мањи двосо-
бан леп, центар Стрели-
шта. Власник, повољно.
060/331-08-01. (196486)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
двособан стан, 59 м2, у
киндер згради. 063/102-
94-45. (196382)

ПРОДАЈЕМ стан на Тесли
једнособан, 44 м2, први
спрат, Тераса, ЦГ, лифт,
власник. Тел. 064/800-36-
53. (196384)

ПРОДАЈЕМ стан на Стре-
лишту, 58 м2, приземље,
централно, укњижен,
реновиран. 064/119-10-
63. (196399)

ПАНЧЕВО, трособан стан
и гарсоњеру, прода-
јем/мењам, одлична
локација. Тел. 069/251-
03-54. (196400)

СОДАРА, 2,0, 57 м2, IV, лифт,
близу реке, сређен, први вла-
сник, укњижен, тераса,
35.000. 319-446, 064/130-38-
29, „Трем”. (196402)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, центар, нов, 35 м2,
14.000. 061/670-97-96.
(196421)

ПРОДАЈЕМ стан, Содара,
64 м2. 063/314-48-77.
(196454)

ПРОДАЈЕМ стан, 45 м2,
новоградња, добра лока-
ција. 062/443-367.
(194676)

ПРОДАЈЕМ стан 78 м2,
новоградња, центар.
062/443-367. (194676)

ПРОДАЈЕМ стан 28 м2, на
Тесли, власник. 060/362-
22-21. (196500)

ПРОДАЈЕМ стан, 72 м2,
Иве Курјачког 6, власник.
060/362-22-26, 060/362-
22-21. (196500)

ЦЕНТАР, 73 м2, II,
58.000, Стрелиште, 59 м2,
II, 30.000. 063/744-28-66,
„Милка М”. (196506)

КОТЕЖ 2, 39 м2, XI,
20.000, Котеж 1, 57 м2,
ПР, 33.000. 063/744-28-
66, „Милка М”. (196506)

СОДАРА, I, 81 , 45.000;
Пепељаре, II, 58, 27.500.
063/744-28-66, „Милка
М”. (196506)

СТРЕЛИШТЕ, ВП, 49,
28.000; центар, ВП, 34.000,
24.500. 063/744-28-66,
„Милка М”. (196506)

ДВОСОБАН стан, 61 м2,
Радова изградња, Котеж 1,
одичан, први спрат, 34.000
евра. 063/372-124. (196506)

ГАРСОЊЕРА, центар, 12
м2 + 8 м2, 8.500. „Јури-
чан”, 346-737, 063/847-
41-62. (196503)
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КУПУЈЕМ стан на Тесли,
без централног грејања,
ниже спратности. „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15. (196186)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ стан, 55
м2, у центру, намештен.
063/454-011. (СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан, ком-
плетно намештен стан, у
центру ЦГ, тотал ТВ,
интерфон, 130 евра.
060/331-33-24. (СМС)

ИЗДАЈЕМ два двособна
стана, кућа, ТА, ненаме-
штена, центар Стрели-
шта. 063/819-07-30.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, ТА, центар,
намештену, 95 евра,
депозит. 064/186-50-87.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан, 62 м2, Котеж 1, теле-
фон, грејање. 062/116-24-
27.

ИЗДАЈЕМ нов, намештен,
једнособан стан, у центру
Панчева. 063/313-005.
(СМС)

У САМАЧКОМ издајем
намештену гарсоњеру,
самцу. 065/353-07-57.
(195427)

ИЗДАЈЕМ намештен, двосо-
бан стан, на Котежу 2. Тел.
063/150-37-49. (195474)

ИЗДАЈЕМ трособан, наме-
штен стан, Тесла, лифт,
ЦГ, трећи спрат, клима.
064/143-91-40. (195661)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли,
празан, двособан, 39 м2,
без грејања. 064/313-89-
72. (195645)

СОДАРА, 57 м2, сређен,
полунамештен, ЦГ, кли-
ма, IV/6, 150. 064/175-79-
22. (195737)

ИЗДАЈЕМ стан дворишни
намештен, гарсоњера, на
Дорћолу. 013/251-92-94,
064/417-68-77. (195541)

ИЗДАЈЕМ самцу наме-
штену собу, употреба
кухиње и купатила. 321-
408. (195938)

ОД 1. јуна издајем наме-
штен стан, Котеж 2.
064/545-55-81, 062/120-
69-02. (195930)

ИЗДАЈЕМ празан једно-
собан стан у згради, без
грејања, Содара. 344-167,
064/950-23-40. (195948)

ИЗДАЈЕМ празан стан на
новој Миси, 50 м2,
кабловска, интернет, 100
евра с грејањем. 060/337-
23-00. (195950)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Котежу 1. Тел.
062/220-090. (195973)

ГАРСОЊЕРА, намеште-
на, интернет, СББ, код
Спортског, мали трошко-
ви. 064/134-06-16.
(195997)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-
ришни стан, близина
„беовоза” и Стоматоло-
шког. Тел. 064/160-46-39,
013/333-517. (195985)

ИЗДАЈЕМ, Миса, близу
Спортског, празан, посе-
бан улаз, ТА, кабловска.
Тел. 064/327-53-67.
(8195988)

ИЗДАЈЕМ собу, употреба
кухиње и купатила,
Тесла. 064/316-60-40.
(195990)

НАМЕШТЕНА гарсоњера
за самца или самицу.
064/866-21-13. (198994)

ПОРОДИЧНИ двособан
комфоран намештен
стан, озбиљном брачном
пару или женској особи с
децом. Центар. 063/351-
709. (195997)

ДВОСОБАН стан за изда-
вање. 064/145-47-48,
061/175-00-15. (195999)

ИЗДАЈЕМ празан једно-
собан стан, 45 м2, Миса,
иза „Давида”. 064/354-69-
49. (196004)

ИЗДАЈЕМ празан двосо-
бан стан, 50 м2, В. Влахо-
вића, Стрелиште, у згра-
ди, брачном пару.
064/149-65-72. (196005)

ИЗДАЈЕМ стан у Панче-
ву. Тел. 258-04-45.
(196021)

ИЗДАЈЕМ двособан стан с
климом, Котеж 1.
062/823-30-31. (196019)

ИЗДАЈЕ се празан стан,
43 м2, на Тесли, II спрат,
ЦГ, телефон, клима, цена
100 евра, депозит. Тел.
371-563. (196026)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1,
ЦГ, двособан, намештен,
клима, Стрелиште, ЦГ,
двособан. 064/137-63-19.
(196032)

ИЗДАЈЕМ стан на Миси,
Ђердапска 23, 88 м2,
намештен, а може и нена-
мештен. Тел. 065/829-41-
91. (196031)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
у згради на Миси, каблов-
ска, клима, интерфон.
063/187-77-51. (196029)

ИЗДАЈЕМ стан, 56 м2,
строги центар, телефон,
ЦГ, може намештен, зва-
ти од 20 до 21. 013/671-
018. (196039)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Тесли. 063/751-
42-92. (196043)

ИЗДАЈЕМ двособан полу-
намештен, строги центар,
55 м2, ЦГ, клима.
063/709-86-64. (196047)

ИЗДАЈЕМ празан једно-
собан стан, II спрат, на
Котежу 2. 062/810-05-14.
(196054)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан на Стрелишту,
поред „Амига”. 069/405-
40-66. (196054)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, самцима, самицама,
посебан улаз, грејање.
Тел. 065/592-78-83.
(196050)

ИЗДАЈЕМ ненаметшен
стан у центру Стрелишта,
ЦГ, VII, повољно.
063/225-714. (196058)

ИЗДАЈЕМ стан, приземна

кућа, једнособан, прода-

јем плац. 064/347-99-36.

(196063)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-

собан стан, с грејањем, у

строгом центру. 063/712-

62-84. (196065)

ИЗДАЈЕМ студенткињи,
ученици, намештену собу
с употребом кухиње и
купатила, са ЦГ. 063/833-
37-51. (196066)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ мањи
стан, Содара. 064/438-12-
35. (196074)

ИЗДАЈЕМ на дуже, леп
намештен, функциона-
лан једноипособан стан с
терасом, ЦГ, паркинг,
интерфон, добро изоло-
вана зграда, близина
вртића, школе, „беовоза”,
на Котежу 1. 063/106-05-
47. (196017)

ИЗДАЈЕМ мањи трособан
стан, Котеж 2, ЦГ,
кабловска, клима, полу-
намештен, може празан,
на дуже, 100 евра. Тел.
066/805-00-01. (196087)

ЦЕНТАР, 70 м2, новоград-
ња, високо поткровље,
ТА, полунамештен, 150
евра. 063/805-03-76.
(196286)

ИЗДАЈЕМ стан, Тесла, 30
м2, лифт, ЦГ, тераса, на
дуже. 064/164-93-67.
(196288)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, центар, звати
после 16 сати. 063/860-
30-22. (196291)

ИЗДАЈЕМ стан, комплет-
но намештен, двособан,
клима, грејање. 063/808-
40-63, 061/613-38-84,
064/118-38-79. (196306)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
потпуно намештен, Сода-
ра, IV спрат, ЦГ, лифт,
клима. 063/820-90-71.
(196263)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан са цен-
тралним грејањем, на
Котежу 1. Тел. 060/804-
69-13. (196251)

ИЗДАЈЕМ комфорну
кућу с баштом 10 ари,
Старчево. Тел. 370-283,
064/125-86-86, 064/842-
91-11. (196250)

ИЗДАЈЕМ нов двоипосо-
бан стан, Лава Толстоја,
Куткова зграда, градско
грејање, калориметри.
063/186-84-05. (196246)

ИЗДАЈЕМ трособан стан,
у ЈНА изнад РК, 63 м2,
реновиран, градско греја-
ње. 064/070-94-69, Алек-
сандар. (196244)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Миси, цена 100 евра.
Контакт тел. 063/873-72-
62. (196237)

ИЗДАЈЕМ повољно двои-
пособан стан на Стрели-
шту. Тел. 366-777,
063/286-104. (196263)

КУЋУ, комплет намеште-
ну с двориштем. 062/861-
66-15. (196180)

КОТЕЖ 1, 40 м2, ЦГ,
кабловска, намештен,
други спрат. 060/386-18-
11. (196182)

ЈЕДНОСОБАН дворишни,
намештен стан у Горњем
граду, издајем. 343-300,
062/623-774. (196188)

ЈЕДНОСОБАН стан на
Тесли, ТА грејање.
064/842-92-11, 313-893.
(196215)

БЕСПЛАТНО, собу, кухи-
њу, купатило, издајем
станарки у Иванову.
064/372-94-71. (196212)

ИЗДАЈЕМ стан, празан,
преко пута „Авива”,
Тесла. Тел. 064/370-79-
09. (196211)

ИЗДАЈЕМ двособан,
намештен стан на Стре-
лишту. 064/153-32-78.
(196170)

ИЗДАЈЕМ полунаме-
штен, једнособан стан у
центру, грејање ТА. Тел.
318-235. (196095)

ИЗДЈЕМ једноипособан
полунамештен стан на
Миси. 064/274-00-63,
371-077. (196100)

ИЗДАЈЕМ кућу на чување
и бесплатно коришћење.
Тел. 065/613-22-75.
(196108)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, Новосељански пут
26. Тел. 371-974. (196113)

ИЗДАЈЕМ стан 47 м2, пра-
зан, на Котежу 1.
065/841-88-12. (1906117)

ИЗДАЈЕМ празан, једно-
собан стан. 064/684-13-
70. (196118)

ИЗДАЈЕМО трособан,
намештен, нов стан, кли-
ма, грејање, спрат, Миса.
060/357-82-21. (196119)

ИЗДАЈЕМ једнособан,
стан на Стрелишту. Тел.
361-447. (196122)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
намештену, у Самачком.
066/618-81-44. (196089)

ИЗДАЈЕМ стан, на Тесли,
полунамештен. 060/131-
34-17. (196091)

ИЗДАЈЕМ празан једно-
собан стан, сређен, Мар-
ка Краљевића, тип Стан-
ко. 064/506-25-97.
(196136)

ОДЛИЧАН двособан стан,
52 м2, у центру издајем.
062/886-97-15. (196135)

ИЗДАЈЕМ двособан, стан
на Содари. Тел. 064/242-
43-19. (196137)

ИЗДАЈЕМ двособан, пра-
зан стан на Тесли. Тел.
063/261-732. (196155)

ГАРСОЊЕРА у центру, у
кући, повољно. 343-390,
060/434-45-01. (196158)

ИЗДАЈЕМ двособан ком-
форан стан, усељив
одмах. 065/643-69-11.
(196159)

ИЗДАЈЕМ ненамештен,
двособан стан на Котежу
1, ЦГ, клима. 062/170-47-
68. (196161)

ИЗДАЈЕМ кућу брачном
пару или цимеркама.
064/986-21-74. (196162)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, Стрелиште, ЦГ,
нова пијаца. 063/193-63-
98. (196163)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
комфоран, опремљен,
Тесла. 069/424-55-41.
(196138)

ИЗДАЈЕМ комплетно,
намештен, двособан стан
с парним грејањем.
064/632-78-39. (196153)

НАМЕШТЕН стан код
хотела, 70, 80 евра и
новоградња, клима.
064/122-48-07.

ИЗДАЈЕМ стан код
Народне баште, наме-
штен, инерфон, итнернет,
видео. Тел. 066/400-702.
(196494)

ТЕСЛА, издајем једнои-
пособан стан, приземље,
42 м2. 063/154-93-95.
(196470)

ИЗДАЈЕМ трособан стан,
у кући, на дуже време.
061/130-36-02. (196473)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Самачком.
Слободан. 064/276-27-24.
(196484)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
62 м2, на Котежу 2. Тел.
063/370-327. (196323)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, у Самачком.
063/154-22-74. (196345)

СРЕЂЕН намештен, јед-
ноипособан стан, Котеж
2, издајемо на дуже.
061/195-19-10. (196344)

ИЗДАЈЕ се стан на Тесли,
од 34 м2,  ненамештен.
064/304-00-95. (196360)

ИЗДАЈЕМ једнособан, 35
м2, ненамештен стан,
Маргита, Матије Гупца.
064/196-01-88. (196933)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан за самца
или самицу, 65 евра, Ска-
дарска, звати после 16
сати. 069/104-13-65.
(196375)

ИЗДАЈЕМ двособан полу-
наметшен стан, Котеж 1,
спрат први, ЦГ. 064/252-
42-98. (196334)

ИЗДАЈЕМ стан на Стре-
лишту, близу школе.
060/152-10-51. (196388)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан. 060/333-
27-42 (196392)

НАМЕШТЕН једноипосо-
бан стан, издајем, каблов-
ска, клима, близу центра.
060/555-85-62. (196394)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, у
Самачком. 064/351-18-
78. (196408)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, у Самачком
хотелу. 060/034-22-71.
(196409)

ИЗДАЈЕ се лепа, наме-
штена, већа гарсоњера у
центру, ТА, цена 100
евра, депозит обавезан.
Тел. 063/870-65-08.
(196420)

ДВОСОБАН, комфоран
стан, у стамбеној згради,
строги центар, 130 евра.
064/242-20-25. (196423)

ИЗДАЈЕМ стан на Стре-
лишту. 063/777-55-84,
362-124. (196426)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Котежу 2.
066/342-243. (196340)

ИЗДАЈЕМ намештен, јед-
нособан стан, ЦГ, Котеж
1. Тел. 063/809-46-55.
(196430)

ИЗДАЈЕМ комфоран,
трособан стан, 60 м2,
строги центар, II спрат,
ТА, клима, телефон.
064/866-24-01. (196437)

ДВОСОБАН стан за изда-
вање, Содара. 064/264-
05-14. (196440)

ИЗДАЈЕ се стан 28 м2,
Цара Душана 38.
062/886-56-07. (196448)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локал, Тржни центар код
Суда. 069/663-773.
(194601)

РАДИОНИЦУ, нову, 84
м2, продајем, до улице.
064/255-87-37. (194875)

ИЗДАЈЕМ локал 23 м2,
близина пијаце, Лава Тол-
стоја, телефон, грејање.
333-058. (195512)

ПРОДАЈЕ се локал, цен-
тар, 20 км, чајна кухиња,
ве-це, телефон, клима.
Тел. 064/163-59-57.
(195995)

ПОТРЕБАН стан или
локал, 60–80 м2, ниже
спратности, на дуже вре-
ме, у центру Панчева или
непосредној близини, не
скупљи од 120 евра
месечно. 065/435-72-48.
(196007)

ИЗДАЈЕМ локал опре-
мљен за фризере, с кли-
мом и грејањем. 013/304-
506, 064/329-37-84.
(196018)

ПРОДАЈЕМ механичар-
ску радњу на 40 м2 или
мењам за ауто уз доплату.
Моше Пијаде 99, Панче-
во. Тел. 013/355-185.
(196003)

ИЗДАЈЕМ локал с ком-
плетним инвентаром за
пекару, 65 м2 + 38 м2,
погодан и за друге делат-
ности. Угао Змај Јовине и
Карађорђеве улице.
069/172-91-75. (195963)
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ЛОКАЛ, центар 18 м2,
приземље, улаз из Њего-
шеве, легализован, вла-
сник, продајем. 062/706-
060. (195982)

ЛОКАЛ 32 м2, прометно
место, клима, телефон,
опрема. 062/305-424.
(196338)

П Р О Д А Ј Е М / М Е Њ А М
локал на Зеленој пијаци.
065/455-07-08. (196373)

ИЗДАЈЕМ три локала,
сређена, погодно за фри-
зерски салон, ординацију,
кладионицу у Његошевој
улици. 064/393-08-90.
(196223)

ПРОДАЈЕМ опремљену
канцеларију 16 м2, Њего-
шева 1-а, повољно.
063/700-10-91. (196272)

ИЗДАЈЕМ локал 20 м2,
Змај Јовина (код пијаце),
интернет бесплатно.
064/497-21-32. (196096)

ИЗДАЈЕМ радни простор
на Новосељанском путу,
погодно за све делатно-
сти. 064/207-19-88.
(196106)

ИЗДАЈЕМ локал 32 м2,
угао Светог Саве и Браће
Јовановића 59. Тел.
063/891-94-49. (196147)

ИЗДАЈЕМ локал у центру.
063/725-71-70. (196195)

ИЗДАЈЕМ локал 30 м2,
центар. 064/359-55-44.
(196217)

ПОВОЉНО продајем
киоск на Аутобуској ста-
ници, може замена кара-
ван. 061/156-26-00.
(196219)

ИЗДАЈЕМ локал код
Зелене пијаце, погодан за
све делатности. 060/351-
03-56. (196083)

ИЗДАЈЕМ пословни про-
стор 120 м2, Мите Топа-
ловића 10, код Социјал-
ног. 063/278-151. (19602)

ПРОДАЈЕМ локал 25 м2,
угао Карађорђеве и Б.
Јовановића. 063/263-025.
(196297)

ИЗДАЈЕМ локал на улазу
у пијацу, повољно.
064/942-89-29. (196499)

ИЗДАЈЕМ локал 30 м2,
Тесла, погодно за фри-
зерско-козметички салон,
договор. 066/027-142,
065/669-48-91. (196475)

ИЗДАЈЕМ локал у центру.
065/464-35-38. (196460)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ шатор
до 150 места с комплет-
ном опремом, повољно.
064/997-79-09. (196424)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
локал 28 м2, у киндер
згради. 063/102-94-45.
(196382)

ПОТРЕБНИ радници за
рад на терену и продавци.
062/825-27-25. (195648)

САЛОНУ намештаја у
отварању потребни про-
давац, продавац-монтер.
069/645-914. (ф)

ПОТРЕБНА конобарица
за рад у кафићу. 060/362-
22-21, 060/362-22-66.
(196500)

ПОТРЕБНА радница за
рад на роштиљу, у меса-
ри. 063/362-427. (196460)

ФРИЗЕРСКОМ салону
потребан мушко-женски
фризер. Тел. 063/187-55-
26. (196464)

ПОТЕРБНО више особа
(20–45 година) за рад на
позицији телефонског
оператера у директној
продаји. Тел. 063/759-43-
50. (196484)

ПОТРЕБНИ кувар и коно-
бар са искуством, „Family
Garden”. Тел. 064/641-91-
83. (196285)

ПОТЕРБНА за помоћ у
цвећари на Новом гро-
бљу, озбиљна, чиста,
вредна жена. Доћи лично
радним данима, од 10 до
12 сати. (196172)

ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребне раднице.
062/339-279. (196205)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребне рад-
нице у кухињи и на
роштиљу. 063/897-55-04.
(195992)

ПОТРЕБАН радник, мага-
ционер на дуже време,
старости од 23 до 38 годи-
на, фирма „Арех 2010” d.
о. о. 063/744-65-12.

ПОТРЕБНА радница
кафе билијар клубу у
Панчеву, Книћанинова
37. 062/227-771. (196051)

ПОТРЕБНА девојка за
рад у кафићу на Зеленој
пијаци, звати од 10 до 20
сати. Тел. 061/275-54-35,
064/419-38-38. (196107)

ПОТРЕБАН радник за
молеско-фарбарске радо-
ве. 060/131-81-70.
(196134)

ПОТРЕБАН радник за
ибердек и ендлерицу.
060/131-81-70. (196134)

РЕСТОРАНУ „Стара
пивара” потребни коно-
бари са искуством за рад
у летњој башти. 061/168-
68-10. (196319)

ПОТРЕБНА радница са
искуством за преправку
гардеробе и сличне
послове. 061/607-69-10.
(196343)

ГРАЂЕВИНСКОМ преду-
зећу „Стил-нет” потребни
радници, водоинсталатер,
грађ. мајстори. 013/333-
311. (196395)

ПОТРЕБНИ радници у
производњи свих профила
и ложач котлова на угаљ.
063/274-093. (196403)

ПОТРЕБНА девојка за
рад у кафани. 064/685-
53-56. (196431)

ПИЦЕРИЈИ потребни
пица-мајстор са иску-
ством или без. 063/868-
54-44. (196504)

КОШЕЊЕ траве, орезива-
ње ограда, постављање
травног бусена, одржава-
ње зелених површина.
064/943-51-38. (СМС)

ШЉУНАК, песак сејанац,
одвоз шута малим и вели-
ким кипером. 064/664-85-
31, 013/342-338. (СМС)

ПЕСАК, шљунак, сејанац,
ризла, превоз кипером.
062/195-33-35. (СМС)

ЕНГЛЕСКИ и француски
језик, часови и преводи.
060/721-12-78. (СМС)

Х И Д Р О И З О Л А Ц И Ј А ,
Панчево, машински сече-
мо влажне зидове, гаран-
ција. 060/691-01-13.
(193396)

ПОСТАВЉАЊЕ и хобло-
вање свих врста паркета.
063/812-08-51. (194572)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
одгушења канализације,
адаптације купатила,
замена, поправке, одмах,
повољно. 331-657,
064/495-77-59. (195423)

АЛУ и ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, уграђујем,
поправљам. 064/181-25-
00. (195493)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, инди-
катора, разводних табли,
инсталација. Мића.
064/310-44-88. (195656)

ЧАСОВИ, основе елек-
тротехнике, професор са
искуством. 062/801-97-
58. (195746)

МАЈСТОР за паркет и
ламинат тражи посао.
065/982-25-56. (195912)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабина,
бојлера, славина, котли-
ћа. 063/836-84-76.
(195816)

МАСАЖА, киропрактика,
физиотерапија. Неша,
064/458-70-12. (195925)

КОШЕЊЕ траве, корова,
шибља, обарање стабала,
одношење непотребних
ствари, повољно.
064/122-69-78. (195936)

РАДИМО све физичке
послове: рушења кућа,
зидова, ископи, бетонира-
ње, крчење плацева, итд.
060/035-47-40. (195936)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање стола-
рије, пензионерима
попуст. 013/235-78-82,
065/557-81-42. (195492)

ДИГИТАЛНА телевизија,
уградња за све типове
телевизора. 064/437-64-
33. (195947)

ПОМОЋ и нега старијој
болесној особи, тражим
посао. 061/289-76-84.
(19594)

НАДСТРЕШНИЦЕ, тера-
се, капије, ограде, веран-
де, гараже, тражим посао.
Тел. 312-408, 064/926-59-
43. (196010)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, лепљење тапета,
фарбање столарије, тра-
жим посао. 013/310-741,
064/174-03-23. (196019)

ЗАМРЗИВАЧЕ, фрижиде-
ре, климе поправљам с
гаранцијом. Откуп неис-
правних. 063/248-734,
013/366-006. (196313)

АУТО-КЛИМЕ, пуњење
новом дигиталном маши-
ном, уље, УВ боја.
063/248-734, 013/366-
006. (196313)

ПЕДИКИР, маникир, бес-
платан долазак на позив.
060/366-00-63. (196313)

ТРАЖИМ посао, масажа,
комбиноване технике,
релакс и шијацу масаже.
Тамара. 064/151-58-88.
(196318)

РОЛЕТНЕ, комарници,
АЛУ и ПВЦ столарија,
уграђујем, поправљам.
063/820-70-39. (196335)

ТРАЖИМ ортака који
има лиценцу за некретни-
не, који има положен
возачки испит. Јавити се
063/836-23-83. (196341)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка,
израда инсталација, ТА,
сервис клима, бојлери,
купатила. 061/132-85-43.
(196346)

КОСИМ траву тримером.
063/107-96-77, 060/718-
22-18. (196350)

БРАВАРИЈА, надстре-
шнице, врата, ограде,
терасе, рукохвати, израда
и од прохрома, врло
повољно. 060/140-54-44,
Дуле. (196839)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одвоз шута малим
кипером до два кубика.
065/334-23-38. (196357)

МАТЕМАТИКА, стати-
стика, физика, информа-
тика, пријемни, месечно
плаћање. Професор. Цен-
тар, 013/353-569,
066/405-336, 061/603-94-
94. (196363)

ХЕМИЈА и математика,
часови основцима и сред-
њошколцима. Милица,
063/894-16-15. (196370)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
преправке, поправке
купатила, одгушење кана-
лизације, одмах. 063/269-
173. (196374)

ЕНГЛЕСКИ свим узра-
стима, долазим, јефтино,
двадесет година искуства.
013/251-78-97, 063/782-
51-48. (196221)

ЛАТИНСКИ језик, часо-
ви, професорка латин-
ског језика. 064/193-15-
70. (196252)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови, повољно.
063/861-49-09. (196241)

СПРЕМАЊЕ станова и
пеглање. Повољно.
063/848-04-12. (196258)

КОШЕЊЕ траве, корова,
шишање живе ограде,
сечење дрвећа, све повр-
шине. 063/844-61-13.
(196268)

ДУБИНСКО прање мебл
намештаја, тепиха, уну-
трашњости аутомобила.
Наташа. 361-474,
060/361-47-41. (196279)

КОШЕЊЕ и крчење, сече-
ње дрвећа, вађење пање-
ва, фрезирање баште.
064/196-17-32. (196202)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846. (1296210)

ПОПРАВКЕ, столарија,
браварија, санитарија,
бојлери. слободан.
063/865-80-74. (196206)

СПРЕМАЊЕ кућа станова
и пословних простора.
Тел. 063/761-11-89,
064/495-31-68. (196218)

В О Д О И Н С Т Л А Т Е Р ,
поправке старе, уградња
нове инсталације,
машинска одгушења.
062/382-394. (196034)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часо-
ви. 251-19-81, 063/852-
22-43.(196046)

КОСИМ траву тримером,
баште, дворишта, воћња-
ке, запуштене површине,
повољно. 064/144-36-03.
(19045)

КЕРАМИЧАР с дугогоди-
шњим искуством, квали-
тетно, педантно и повољ-
но. 064/252-51-75.
(196049)

ЕНГЛЕСКИ, италијански,
латински, часови, прево-
ђење. 063/730-69-06.
(196057)

МОЛЕРСКИ радови, мај-
стори из Падине.
063/746-77-58. (196059)

ФИЗИЧКИ послови,
рушење кућа, изношење
шута, чишћење двори-
шта, плацева. 061/623-
52-63. 

МОЛЕРСКИ радови, гле-
товање, кречење, унутра-
шња изолација, повољно.
061/298-15-34, 061/298-
15-34, 061/298-15-34.
(196061)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало. најповољније.
065/361-13-13. (196067)

П Р О Ф Е С И О Н А Л Н О
шминкање за све прили-
ке. Јавите се да заблиста-
те. 063/165-42-26.
(196073)

АЛУ-ПВЦЕ столарија,
комарници, ролетне,
венецијанери, тракасте
завесе, уграђујем, попра-
вљам, тражим посао.
063/882-25-09. (196085)

ЧАСОВИ математике и
физике, за основце и
средњошколце. 060/077-
78-20. (196076)

ХОБЛОВАЊЕ, поправка,
фуговање и лакирање
паркета. 013/602-701,
064/341-79-60. (196092)

РЕНОВИРАЊЕ кровова,
зидање, малтерисање,
кречење, демит фасаде с
врхунским квалитетом.
063/865-80-49. (196097)

НЕГА болесних и инва-
лидних лица. Тел.
064/651-17-13. (196102)

ПАРКЕТ и ламинат,
поставка, хобловање и
лакирање. 061/314-90-18,
601-892. (196113)

МОЛЕРСКО-фарбарски
радови, гипсарски радо-
ви, адаптације, комплет
материјал. 060/131-81-
70. (196134)

ЧАСОВИ хемије, основ-
цима и средњошколцима.
Тел. 064/294-18-06.
(196292)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање,
фарбање столарије.
Павел. 063/809-66-61,
013/660-092. (196282)

СЕРВИСЕР свих врта бој-
лера и веш-машина, тра-
жим посао. Тел. 312-408,
064/926-59-43. (196498)

СВЕ врсте физикалија,
утовар/истовар робе,
сечење, цепање дрва,
копање, кошење, чишће-
ње тавана, шупа, подру-
ма, и слично. Дејан,
013/341-571, 065/440-97-
00. (196463)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
013/351-073, 064/157-20-
03. (196463)

КЕРАМИЧАР, квалитет-
но, поуздано, повољно.
063/318-780. (196488)

ШОДЕР, песак, сејанац,
одвоз шута кипером, тра-
жим посао. 063/822-97-
26, 064/271-56-57.
(196737)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
одгушења канализације,
адаптације купатила, сер-
вис, одмах, повољно. 377-
930, 064/586-85-39.
(196392)

МАЈСТОР Лале кречи и
лепи тапете. 013/632-145,
060/500-30-91. (196449)

БРАВАР, заваривач, изра-
да и уградња капија, огра-
да, заштитне решетке.
062/816-33-84. (196410)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с дуго-
годишњим искуством из
Дебељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам
и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (185558)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, ископи, рушење
објеката, одвоз шута с
утоваром. 063/246-368.
(193468/р)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицира-
ње, 28 година с вама,
гаранција. www.balto-
kad.co.rs. 065/347-55-02,
011/288-30-18. (186709)

СЗР „МАКИ”, паркет:
постављање, хобловање,
полирање и лакирање,
мајстори из Дебељаче.
063/822-94-82, 063/865-
45-31. (193593)

ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак,епсак, сејанац,
одвоз шута, утовар.
063/246-368. (195421)

KIZZA – сечења бетона и
асфалта до 20 цм, разби-
јање бетона свих величи-
на и дебљина. Жарка Зре-
њанина 68. 063/218-894,
013/258-04-00.

KIZZA – изнајмљивање
камиона с корпом за рад
на висини до 23 метра,
сечење и резање стабла и
грања. 063/218-894.
(191621)

ПРЕВОЗ шљунка, песка,
сејанца, шута с утоваром,
утовар и истовар виљу-
шкаром, ископ багерима,
изнајмљивање возила с
корпом за рад на висини.
064/648-24-50. 

KIZZA – изнајмљивање
ваљка за равнање и саби-
јање 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, канали-
зационих прикључака,
септичких јама с одво-
зом. 

УСЛУЖНО разбијање и
сечење бетона с одвоже-
њем шута или без.
064/648-24-47. Горан. 

РОЛЕТНЕ, комарници,
венецијанери, тракасте
завесе, поправке, монтира-
ње, гаранција. 063/775-96-
08, 013/353-923. (1949279

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, ископи темеља,
канала, подрума, одвоз
шута с утоваром.
063/771-55-44. (Р)

ОДГУШЕЊЕ одвода и
канализације специјал-
ним машинама, може
преко рачуна. „Acqua”.
062/532-346. (194924)

РАДИМО зидање, бетони-
рање, малтерисање,
поправке кровова, пресе-
цање влаге, фасаде.
013/664-491, 063/162-53-
89. (195428)

КЛИМЕ свих типова и
произвођача, сервисира-
мо, поправљамо, уграђу-
јемо и монтирамо са ове-
реном гаранцијом. „Фри-
готехник”, 361-361,
064/122-68-05. (195764)
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ТЕПИХ сервис, прање
тепиха, мебла, унутра-
шњости аутомобила, пре-
воз бесплатан. 066/333-
557. (195829)

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)

ПОПРАКА телевизора,
плазма, ЛЦД, долазак на
кућну адресу. 061/322-
30-75. (195463)

ДЕЗИНСЕКЦИЈА, уни-
штавање буба гелом и
пастом, нов метод без
прскања. Славиша,
062/182-74-50. (195597)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
имамо и зидара, одгуше-
ње купатила, канализаци-
је, адаптације купатила,
батерија, вентила, од 00
до 24 сата. Пензионерима
попуст. Долазим одмах.
064/493-44-63, 063/702-
07-43, 061/266-77-45,
348-139, 064/151-82-64.
(Р)

СЕРВИС телевизора,
осталих електроуређаја,
монтирање сетоп бокса за
дигитализацију. Дејан,
063/800-01-96. (196016)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници,
повољно. Вук. 064/176-
91-85, 063/278-117, 365-
051. (196261)

РОЈАЛ МГ, уградња,
поправка: ролетне, вене-
цијанери, тракасте, рим-
ске, панелне, роло, зебра
завесе, хармо-врата, туш-
кабине, комарници, тен-
де, роло-заштитна врата.
Горан, 013/351-498,
063/816-20-98. (196204)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, цена
договор. 063/193-22-29,
013/366-843. (196201)

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

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р :
одгушење купатила и
канализације, водоводне
адаптације, замена вир-
бли, вентила, батерије и
санитарије. Све за воду
0–24 сата, долазим
одмах, пензионерима
екстра попуст. 013/235-
39-21, 064/290-45-09,
061/348-20-00.

ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче,
мешалице за бетон.
064/351-11-73.

КИРБИ, дубинско усиса-
вање, прање тепиха,
намештаја. Мики, Тибор.
013/258-30-62, 065/329-
49-07.

РОЛО НАЈ вам нуди
поправку, уградњу ролет-
ни, венецијанера, трака-
стих завеса, роло-комар-
ника, хармо-врата, туш-
кабина, роло-врата
(челичних, заштитних),
тенди. Ми смо најквали-
тетнији, најјефтинији, с
највећом гаранцијом.
Проверите. 013/344-594,
063/894-21-80.

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-
дере, замрзиваче, климе,
поправљамо квалитетно
са гаранцијом. „Фриго-
техник”, 361-361,
064/122-68-05. (195764)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
камионом и комбијем
већ од 1.500 динара, град-
ска тура бесплатно мон-
тирање и заштита наме-
штаја, одвоз старих ства-
ри на депонију, екипа
радника. Попуст на ван-
градске туре, 0–24 сата,
ми смо ту због вас. Про-
верите зашто смо најбо-
љи. 064/334-85-64,
063/811-98-32, 060/696-
00-02, Поповић.

НАЈПОВОЉНИЈЕ услуге
превоза шљунка, песка,
рушење старих објеката,
одвоз шута, истовар и
утовар палета. Звездан.
063/224-435. (196482)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-
СКИ гипсани радови,
постављање ламината,
керамике, проверите.
062/816-66-78. (196390)

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, превоз бес-
платан. 302-820, 064/129-
63-79. (196416)

ПЕРФЕКТ, ламинати,
фасаде, кровови, зидање,
малтерисање, кречење,
керамика. 063/122-14-39.
(196446)

МУШКАРАЦ, 54 године,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година,
ради дружења, излазака,
звати око 21 сат. 013/352-
203. (196304)

ОГЛАШВАМ неважећу
дозволу за управљање
моторним чамцем, на
име Симеон Милетић, бр.
6/88, издата од Капетани-
је Панчево. (196177)

ПРОДАЈЕМ половну очу-
вану гардеробу, 100-200
динара комад. Тел.
060/417-41-20. (195969)

МОНТИРАЊЕ ТВ антена,
рисивера за дигитализа-
цију, сервис телевизор,
ауто-радија. 063/800-01-
96. (196016)

ИНВАЛИД, пензионер,
1968., тражи озбиљну
жену ради брака сличних
година. 065/672-87-01.
(1960749

АТРАКТИВАН кафић за
журке и 18. рођендан.
060/362-22-26, 060/362-
22-21. (196500)

ДЕЧЈИ рођендани, кафић
са великом баштом и
спортским теренима.
060/362-22-26. (196500)

ЦЕНТРАЛНО грејање на
гас берета котао, нов,
50.000, проточни бојлери
на гас, 10.000. 063/890-
97-90. (196491)

ИЗДАЈЕМ петокреветни
апартман у Сокобањи, на
шеталишту. Тел. 064/861-
20-62. (и)

ВРЊАЧКА БАЊА, изда-
јем лукс стан, близу цен-
тра, све ново. 063/265-
314. (195612)

ЗЛАТИБОР издајем дво-
собан апартман с пет
лежаја, повољно.
063/700-10-91. (196240)

ЛЕТОВАЊЕ, Рисан, Црна
Гора, 5 евра лежај, с кухи-
њом. 063/848-04-12.
(196288)

ПОВОЉНО летовање,
Шушањ, Сутоморе, пун
пансион, с превозом.
064/193-15-92. (1196078)

ВРЊАЧКА бања, издајем
апартман, центар, пар-
кинг. Тел. 036/631-784,
064/430-48-56. (196330)

ИЗДАЈЕМ прелеп апарт-
ман на Златибору, близу
аутобуске. Тел. 064/049-
62-72. (196331)

САУТОМОРЕ, стан у
новоградњи, идеалан за
одмор. Тел. +38169/111-
13-06. (196478)

МОРЕ, Котор, Доброта,
повољно, издајем апарт-
мане и лежајеве, у јуну 3
евра по лежају. Тел.
069/172-75-43, 063/150-
80-99. (196414)

СОКОБАЊА, нов ком-
плетно опремљен апарт-
ман, паркинг, кабловска.
064/212-52-92. (196439)
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У складу с чланом 29. Закона о процени утицаја на

животну средину ( „Сл. гласник РС” број 135/2004 и

36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО, ГРАДСКА УПРАВА

Секретаријат за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Секретаријат за заштиту животне средине на

основу захтева за одлучивање о потреби процене ути-

цаја на животну средину, поднетог од стране носиоца

пројекта „Telenor” d. о. о. Омладинских бригада 90,

Нови Београд,  донео је Решење број XV-07-501-

63/2015  којим је утврђено да за пројекат  базне ста-

нице мобилне телефоније „Панчево 12”, Улица Коза-

рачка стара бр. 30,  на катастарској парцели бр.

13334/4  КО Панчево, на територији града Панчева.

није потребна израда студије о процени утицаја на

животну средину. Увид у донето Решење може се

извршити у просторијама Градске управе града Пан-

чева, Трг краља Петра I бр. 2–4, канцеларија 615.

На донето Решење заинтересована јавност може

изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урба-

низам, градитељство и заштиту животне средине,

Нови Сад, у року од 15 дана од дана објављивања оба-

вештења, а преко овог органа. (Ф-833)

У складу с чланом 29. Закона о процени утицаја на

животну средину ( „Сл. гласник РС” број 135/2004 и

36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО, ГРАДСКА УПРАВА

Секретаријат за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Секретаријат за заштиту животне средине на

основу захтева за одлучивање о потреби процене ути-

цаја на животну средину, поднетог од стране носиоца

пројекта „Telenor” d. о. о. Омладинских бригада 90,

Нови Београд,  донео је Решење број XV-07-501-

62/2015  којим је утврђено да за пројекат  базне ста-

нице мобилне телефоније „Панчево 15”, Улица Светог

Саве број 24, на катастарској парцели бр 2981/1  КО

Панчево, на територији града Панчева, није потребна

израда Студије о процени утицаја на животну среди-

ну. Увид у донето Решење може се извршити у просто-

ријама Градске управе града Панчева, Трг краља

Петра I бр. 2–4, канцеларија 615.

На донето решење заинтересована јавност може

изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урба-

низам, градитељство и заштиту животне средине,

Нови Сад, у року од 15 дана од дана објављивања оба-

вештења, а преко овог органа.

(Ф-834)

KOMPANIJA „ALMEX”

„Stari Tamiš” a. d. Pančevo

raspisuje 

Konkurs
za sledeće radno mesto:

RUKOVALAC 

POLJOPRIVREDNIM

MAŠINAMA
POTREBNO pet izvršilaca 

Rukovalac poljoprivrednim mašinama upravlja maši-

nama koje se koriste u poljoprivredi, traktori, kombajni,

mašine za branje kukuruza, kosačice i slično. Najčešće

svoj posao obavljaju na otvorenom, na poljoprivrednim

dobrima. Njihov posao zahteva znanje, veštinu, spretnost

prilikom upravljanja ovim složenim mašinama.

Mejl adresa na koju možete slati biografiju je: 

zaposlenje@staritamis.rs.

Ili poštom na adresu:

„Stari Tamiš” a. d. Pančevo

Kestenova 004

26000 Pančevo

s naznakom:

ZAPOSLENjE

Konkurs je otvoren do 17. maja 2015.

(F-744)

УСЛУГЕ 

РАЗНО 

ТУРИЗАМ 

Радно време
благајне: 

понедељком 
и уторком
од 8 до 20, 

а осталим радним
данима

од 8 до 13 сати

300-830
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Тужна срца обавештавамо да је 7. маја 2015, у 90. годи-

ни, преминула моја вољена мајка

ЕРЖЕБЕТ САВЕТА ТОТ
Речи је мало, а туга остаје заувек.

Твоја ћерка ИРЕНА

(135/196274)

ЕРЖЕБЕТ 

САВЕТА ТОТ

Заувек ћеш остати у на-

шим срцима.

Твоји: унук ДЕЈАН,

снајка ЉИЉАНА 

и праунука ЈЕЛЕНА

(136/196274)

ЕРЖЕБЕТ 

САВЕТА ТОТ

Последњи поздрав баба

Савети од унуке 

РЕНАТЕ, зета ТИБОРА

и праунука РАДЕНКА 

и ЈОВАНА

(137/196274)

Последњи поздрав баба

Савети

ЕРЖЕБЕТ 

САВЕТА ТОТ

од унуке ТАЊЕ и зета

ЕРВИНА.

(138/196274)

ЕРЖЕБЕТ 

САВЕТА ТОТ

Последњи поздрав 

мајци Савети 

од ПИШТЕ и унуке 

ЛЕЛЕ с породицом.

(139/196274)

ЕРЖЕБЕТ 

САВЕТА ТОТ

Последњи поздрав 

вољеној кевици 

од праунуке СНЕЖАНЕ

с породицом.

(140/196274)

ЕРЖЕБЕТ 

САВЕТА ТОТ

Последњи поздрав 

прабаби Савети 

од ДЕЈАНЕ 

с породицом.

(141/193274)

Последњи поздрав нашој драгој 

ДАНИЦИ

од сина МИЛОВАНА, снаје СЛАЂАНЕ и унука

МИЛАНА, ЈЕЛЕНЕ, МИНЕ и МИЛАНА.
(171/196354)

10. маја 2015, у 82. години, преминула је наша

мила

ЗАГОРКА МАЦЕДЕЉАН

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Ожалошћени: ћерке ОЛГА и СНЕЖАНА, унуке

МАРИЈАНА, ИВАНА и НАДЈА, унук ДУШАН и

праунук АЛЕКСАНДАР с породицама
(198/196442)

С великом тугом обавештавмао родбину и прија-

теље да нас је 7. маја  напустио наш вољени

ТОМИСЛАВ ТРАЈКОВИЋ
1936–2015.

Носићемо те заувек у срцу. Хвала ти на свему.

Породица
(202/196450)

Последњи поздрав ком-

шиници Савети

ЕРЖЕБЕТ 

САВЕТА ТОТ

од станара 

у Моравској 11.

(142/196274)

Последњи поздрав дра-

гој

ЕМИ

СТЕВА, МИРОСЛАВА 

и НИКИЦА 

с породицом.

(121/196230)

У складу с чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гла-

сник 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 5. маја 2015. године, на основу захтева

носилаца пројекта „Теленор” d. о. о., Нови Београд, Омладинских бригада бр. 90, донео

решење број: XV-07-501-64/2015 којим је утврђено да за пројекат изградње РБС на

постојећем објекту на локацији Панчево, Спољностарчевачка бр. 55, на катастарској

парцели бр. 751 КО Панчево, није потребна процена утицаја на животну средину.

Увид у Решење из предходног става може се обавити радним данима од 10 до 14

сати, у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града

Панчева, Панчево, Трг краља Петра I бр. 2–4, соба 614.

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 објављивања обавештења, а преко овог органа. (Ф-838)

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању и

изградњи („Службени гласник РС” број 72/09, 81/09 –

исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-

УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И 

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

ОГЛАШАВА 

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-

архитектонске разраде локације кат. пар. број 4042/1

КО Панчево за планирану изградњу вишепородичног

стамбеног објекта спратности ПО+П+3+Пк и помоћ-

ног објекта спратности Су+ВП (гаража+отворени

кровни паркинг), у Улици Бранка Радичевића број 4 и

6, израђен од стране ДОО „Мега модулор”, Улица Све-

тог Саве бр. 29, под бројем тех. Днев. 01/12-14, од

марта 2015. године, за инвеститора ДОО „Кутко” из

Панчева, Улица војводе Радомира Путника број 27/1. 

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити

у згради Градске управе града Панчева, Трг краља

Петра I број 2–4, у Панчеву, у холу на VI спрату, у

Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-

комуналне послове. Информације и сва обавештења о

јавној презентацији можете добити на телефон

013/308-905, канцеларија 610, од 10 до 13 сати, током

трајања јавне презентације од седам дана, почев од 18.

маја 2015. године. 

Заинтересована правна и физичка лица могу под-

нети примедбе на нацрт Урбанистичког пројекта за

време трајања јавне презентације, у писаном облику,

Градској управи града Панчева, Секретаријату за урба-

низам, грађевинске и стамбено-комуналне послове,

Трг краља Петра I број 2–4, Панчево. (Ф-843) 

АД „ВОЈВОДИНА”, Старчево

ОГЛАШАВА ЈАВНУ ПРОДАЈУ 

ПОЛОВНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ
која ће се одржати у суботу, 23. маја 2015. године, у 10 сати, 

у просторијама АД „Војводина”, Панчевачки пут бр. 10, Старчево

Разгледање механизације – два сата пре почетка лицитације.

Учешће 20 % од почетне вредности уплаћује се на лицу места.

ПДВ плаћа купац.

Информације на телефон 013/631-051. (Ф-847)

РРеедд..

ббрр..
ННааззиивв ККооммааддаа ППооччееттннаа  ццееннаа

11
КОМБАЈН „КЛАС” ЛЕКСИОН 480 са адаптером за кукуруз 6

редова и адаптацијом за сунцокрет – произведен 1999. године
1 4.000.000,00

22 КОМБАЈН „КЛАС” ЛЕКСИОН 480 – некомплетан за делове 1 500.000,00

33 ПРИКОЛИЦА цистерна 5.000 литара – некомплетна 1 30.000,00

44 РАСИПАЧ ЂУБРИВА – вучени 5.000 кг 1 30.000,00

55 РАМ ТАЊИРАЧЕ „дубица” ТП 60 560 1 50.000,00

66 ОКРЕТАЧ СЕНА „сунце” – некомплетан 1 10.000,00

77 БУРЕ ПРСКАЛИЦЕ 600 литара 2 5.000,00

На основу члана 6. Правилника о програму и начину полагања испита за обављање

делатности ауто-такси превоза путника („Службени лист града Панчева” број 25/12)

Градска управа града Панчева –  Секретаријат за привреду и економски развој рас-

писује

ОГЛАС
ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ТАКСИ

ПРЕВОЗА У ГРАДУ ПАНЧЕВУ ТОКОМ 2015. ГОДИНЕ

1. Предмет Огласа: полагање испита о познавању територије града Панчева и пропи-

са из области ауто-такси превоза путника.

2. Испит може полагати лице (кандидат) који има возачку дозволу Б-категорије нај-

мање три године.

3. Полагање испита обавиће се у просторијама Градске управе града Панчева, у

малој сали Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I број 2–4, у два терми-

на: 

• 26. јуна 2015, у 9 сати

• 16. октобра 2015, у 9 сати.

4. Пријава за полагање испита се подноси Градској управи града Панчева – Секрета-

ријату за привреду и економски развој, преко Градског услужног центра, шалтер

број 3, и то у следећим терминима: • за полагање 26. јуна 2015, пријава се подноси

од 25. маја до 5. јуна 2015. године,

• за полагање 16. октобра 2015. пријава се подноси од 15. до 25. септембра 2015.

године.

5. Писана пријаве кандидата за полагање испита садржи:

1. име, очево име и презиме,

2. датум и место рођења,

3. јединствени матични број,

4. податке о пребивалишту,

5. податак о томе који пут полаже испит.

Уз пријаву кандидат прилаже:

1. оверене фотокопије извода из матичне књиге рођених, личне карте – пријаве

пребивалишта (ако је са чипом);

2. оверену фотокопију возачке дозволе Б-категорије (коју кандидат поседује нај-

мање три године);

3. доказ о уплати средстава на име трошкова полагања испита (накнада за пола-

гање испита);

4. доказ о улати градске административне таксе.

6. Литература за полагање испита може се преузети у Градској управи града Панче-

ва – Агенција за саобраћај, III спрат, канцеларија 308, након уредно поднете прија-

ве за полагање испита.

Информација о висини накнаде за полагање испита, висини градске админи-

стративне таксе и друге релевантне информације могу се добити у Агенцији за сао-

браћај, III спрат, канцеларија 308, контакт особа је: Јелена Недељковић, телефон

308-781. 

7. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

(ф-846)
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Последњи поздрав драгом комшији Бати

БРАНИСЛАВ ЈОВАНЧИЋ

Породица ЛЕМАЈИЋ

(39/196016)

Последњи поздрав

БАТИ ЈОВАНЧИЋУ

од ДУШАНА и ПЕТРА ПАТИЋА с породицама

(52/196069)

Последњи поздрав нашем дугогодишњем пријатељу

БРАНИСЛАВУ БАТИ ЈОВАНЧИЋУ

Памтићемо Бату по доброти и несебичној љубави коју је ширио

свуда око себе.

Његови: АНА и ДЕЈАН ИВОШЕВИЋ из Шарлота

(73/196123)

Последњи поздрав

БАТИ ЈОВАНЧИЋУ
Пријатељи из Удружења

занатлија Панчево

(80/ф-840)

Последње збогом дра-

гом 

БАТИ

МАРИА, ТОМА и СТЕЈА

с породицом

(97/196175)

Мој драги тата

БРАНИСЛАВ БАТА ЈОВАНЧИЋ
1930–2015.

преминуо је 10. маја ...

А мислила сам да се наш мали, ушушкани, породични свет не мо-

же никада срушити.

Његова ћерка ДРАГАНА и МИЛОРАД

(106/196193)

ИЗЈАВА

ЗАХВАЛНОСТИ

Захваљујемо се др Со-

фији Вјетров, која је

професионално, али и

топло, људски помагала

мом оцу, као и др Љуби

Контићу и др Вељи Ра-

дусиновићу.

Неизмерно хвала

(107/1961939

Последњи поздрав пријатељу, легенди

БАТИ

ГЕНЕРАЛ ТАСО, ЛУКА, ВЕРКО, МИЛУНЧЕ, МИЛАДИН,

РАЈО, ПЕРО, СВЕТА, ШИЉА, БОБАН, КРТОЛА, ДЕЈА

ИВОШЕВИЋ, ЦОЦА, БУДИША, ПРИЈОВИЋ, 

ВЛАДА КРСМА, ЉУБА ОБРАДОВИЋ, ВЛАДА НИКОЛИЋ,

КРЛЕ, МИРКО КОРАЋ и ДРАГО РУСТИКО
(112/ф-841)

Наш теча

БРАНИСЛАВ БАТА ЈОВАНЧИЋ

преселио се у вечност. Играч, директор, легенда

„Динама” и Панчева.

С поштовањем: СЕКУЛА, ПАНТА, СМЕЛЕ, МОЦ,

МАРЦИ, КОКА, РАДЕ, АЦА, ЋУРЕ, БОЛЕ, 

ДОКСИ, ЧЕДА, СУЛЕ, ГРОФ и МИКИЦА
(127/196253)

Последњи поздрав чика

БАТИ
Колектив Caffe-а

„Flamingо”

(193/196425)

БРАНИСЛАВ БАТА ЈОВАНЧИЋ

Волимо те.

Твоје КОПРИВИЦЕ – СЕКА, БОШКО, ОГИ, ДУЦА и НИНА

(196/1964389

Последњи поздрав ве-

ликом човеку и вели-

ком пријатељу чика

БАТИ 

ЈОВАНЧИЋУ

С поштовањем ВЕРА

РАЈОВИЋ с породицом

(208/196459)

Последњи поздрав нашем сараднику, пријатељу

и другу

БАТИ

Ни време, ни људи, ни догађаји не могу утицати,

остајеш заувек наша успомена.

Твоји шлосери: БОЖИДАР РАДОШЕВИЋ 

и МИОДРАГ ЖИВУЉ
(215/ф-844)

6. маја преминуо је наш

драги

СРЕДОЈЕ 

ЊАГУЛ
1941–2015.

Живећеш вечно у на-

шим срцима.

Супруга МИРА, синови

ПРЕДРАГ и НЕНАД 

и унука АНА

(192/196422)

Последњи поздрав драгом чика Бати

БРАНИСЛАВ БАТА ЈОВАНЧИЋ

од Драганиних другарица.
(88/4609)

Драгом пријатељу

БАТИ ЈОВАНЧИЋУ

последњи поздрав од породице ВУКСАНОВИЋ.

(117/1962259

Тужни смо!

Напустио нас је

БРАНИСЛАВ 

БАТА

ЈОВАНЧИЋ

Другови, пријатељи и

особље „Жутог лимана”

(71/196115)

Драгом и поштованом пријатељу

БАТИ ЈОВАНЧИЋУ

последњи поздрав од породице ТАСО.

(118/1962259

Последњи поздрав дра-

гом пријатељу

БАТИ ЈОВАНЧИЋУ

од ДРАГЕ с породицом.

(124/196242)

Последњи поздрав дра-

гом пријатељу

БАТИ
од породице КОРАЋ.

(123/196242)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 20, 

а осталим радним данима од 8 до 13 сати
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СТОЈАН СОКОЛОВ

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Супруга ЕСТЕР, син ДРАГАН 

и ћерка ЕМИНА с породицама
(35/196001)

Последњи поздрав прија-
тељу

СТОЈАНУ 
СОКОЛОВУ

од пријатеља ЈОВИЦЕ 
и ЉИЉАНЕ.

(101/196184)

Последњи поздрав

од комшија у Стевана

Шупљикца 145.

(204/197452)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и чи-

туља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

Последњи поздрав на-

шем вољеном пријатељу

БРАНИСЛАВУ 

БАТИ 

ЈОВАНЧИЋУ

1930–2015.

Особина великог духа је

презирати неправду.

Почивај у миру!

Породица МУГОША

(56/196084)

Опраштамо се од нашег

школског друга

БРАНИСЛАВА 

БАТЕ 

ЈОВАНЧИЋА

1930–2015.

Његове другарице: 

ОЛГА, РУЖИЦА, ВЕРА,

БЕБА и МИКИЦА

(84/196146)

БРАНИСЛАВ 
ЈОВАНЧИЋ

Неизмерно ти хвала за
све учињено мени.

НИКОЛА ГАЈИЋ

(163/196337)

Последњи поздрав мајци, баби, прабаби и чукун-

баби

БОЈАНИ ТАСИЋ
1918–2015.

од сина МИЛОРАДА и ћерки РАДОЈКЕ 

и ЦАРИНКЕ с породицама.
(191/1964129)

Последњи поздрав ком-

шији

БОРИСАВУ 

КРИШАНУ

од комшија у Улици

Косте Абрашевића 11.

(69/196103)

6. маја 2015. године заувек нас је напустио

БОРИСАВ КРИШАН
1943–2015.

Био си нам понос, узор и ослонац. Хвала ти за све што си нам пру-

жио. 

Никада те неће заборавити супруга МИРА и ћерке ГОРДАНА 

и СНЕЖАНА с породицама

(181/196396)

После краће болести преминула је наша

СТОЈА ЗАВИШИЋ
1933–2015.

Твоје очи су вечно зажмуриле, али ће се за нас вечно намигивати.
Хвала твојој племенитој души што нам је улепшала животе.

Ожалошћени: син ДРАГАН, снаја БИЉАНА 
и унуци ДАНИЛО и ДУШАН

(133/196267)

Последњи поздрав нашој драгој и вољеној

СТОЈИ ЗАВИШИЋ

Ако је твој живот морао стати, сећање на

твој лик, племенитост и доброту вечно ће-

мо памтити. Остаћеш најлепша успомена

коју време не може избрисати.

Твој девер МЛАДЕН с породицом

(161/196326)

Последњи поздрав дра-

гој комшиници

СТОЈИ

од станара зграде у

Стевана Шупљикца 97,

Панчево.

(175/196362)

11. маја 2015, у 86. години, завршивши своје по-

слове и битисање на овом свету, мирно је оти-

шла наша мајка, бака и прабака

БОСИЉКА ЈОВАНОВ
1929–2015.

Синови: ПЕРИЦА ЈОВАНОВ 

и ЖИВИЦА ЈОВАНОВ, унуци и праунуци
(129/196259)

Последњи поздрав супрузи и мајци

ЈЕЛИ АЏАИП
од супруга ПЕТРА и кћерки СИМЕ, 

СТАНЕ и ЈОВАНКЕ.

(19/195966)

Последњи поздрав мајци

ЈЕЛИ АЏАИП
од ћерке СИМЕ, зета ВЛАДИМИРА 

и унуке ХРИСТИНЕ.

(20/195966)

Последњи поздрав мајци

ЈЕЛИ АЏАИП
од ћерке СТАНЕ, зета МИЋЕ, унука БОЈАНА 

и ИВАНА, снаје ДАНИЦЕ и праунуке МИЊЕ.

(21/195966)

Последњи поздрав мајци

ЈЕЛИ АЏАИП
од ћерке ЈОВАНКЕ, зета МИЛОРАДА 

и унука АЛЕКСАНДРА и ФИЛИПА.

(22/195966)

Отишао је још један од наших најугледни-

јих колега.

Господин судија Окружног суда у Панче-

ву у пензији

ГОЛУБ ДЕНЧИЋ

који ће остати, својим одлукама и угле-

дом који је уживао, дуго међу нама.

Породици дубоко саучешће.

Адвокати Панчево

(216(ф-845)

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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Последњи поздрав драгом куму

ЗОРАНУ КОЛАРИКУ
Остаћеш заувек у нашем сећању.

Твоји кумови: АНТОН, ЕЛА, ЕЛЕОНОРА и АНИТА

(2/195916)

Последњи поздрав драгом сестрићу

ЗОРАНУ КОЛАРИКУ ЗОКИЈУ
од породице ЖУНАЦ: ЗОРАН, МИРА, ДАНИЈЕЛ 

и ДАНИЈЕЛА с децом.

(157/196310)

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

Последњи поздрав вољеном сину

ДРАГАНУ РЕНОВЧЕВИЋУ
1961 – 11. V 2015.

Ожалошћена мајка ЈЕЛЕНА, очајна  до краја живота

јер си изненада отишао.

(1137196213)

ДРАГАН РЕНОВЧЕВИЋ

С тугом и болом у срцу опрашта се од тебе: твоја ћерка ЈОЈА,

унук ЛУКА, зет ИВАН и ВЕРА

Заувек ћеш живети с нама и у нама.

(114/196214)

Последњи поздрав

САВИ ЈАНЧИЋУ

Управа Дома здравља Панчево
(50/ф-839)

Последњи поздрав

САВИ 

ЈАНЧИЋУ

Почивај у миру!

Комшије у Илије 

Гарашанина 20

(55/196080)

Последњи поздрав 

САВИ 

ЈАНЧИЋУ

Колектив рендген 

службе Дома здравља

(72/296120)

Последњи поздрав во-

љеном стрицу

САВИ 

ЈАНЧИЋУ

ОЛИВЕРА, ИВАН 

и ИВАНА МИЛИН

(96/196174)

11. маја 2015. заувек је склопио своје уморне очи наш вољени

САВА ЈАНЧИЋ
1933–2015.

Сахрана је обављена 12. маја 2015, на Новом гробљу, у Панчеву.

Супруга ДЕСАНКА и ћерке РАДМИЛА и МАРИЈА с породицама

(100/196183)

С поштовањем се опраштамо од нашег дугогодишњег

колеге

САВЕ ЈАНЧИЋА
рендген техничар у пензији

Колектив Опште болнице Панчево
(203/ф-842)

6. маја 2015, после дуге и тешке болести,

напустио нас је наш супруг, отац и деда

Др ЈОВО ВРАЧАР
доктор пољопривредних наука у пензији

1941–2015.

Заувек ћеш бити у нашим срцима и ми-
слима.

Почивај  миру!

Ожалошћени: супруга ЈЕЛИЦА, 
син ПРЕДРАГ, унуци АЛЕКСА, НИКОЛА

и ПЕТАР и снаха БОЈАНА

(125/196177)

Последњи поздрав дра-

гом пријатељу

ЈОВИ 

ВРАЧАРУ

Много је разлога да те

вечно памтимо.

РАТКО, ДАНИЦА, 

БИЉАНА и ЖАРКО

(143/196277)

Последњи поздрав

ЈОВИ ВРАЧАРУ

НЕНА и ЈЕША

(185/196412)

Последњи поздрав

ЈОВИ ВРАЧАРУ

ПЕРИЦА и СЛАВИЦА

(186/196412)

12. маја 2015, у 50. години,

преминула је наша драга

МИЛИЦА
КРСТИЋ

Заувек ћеш бити у на-
шим срцима.

Мајка НАДА, супруг 
ЈОВАН, ћерке 

КАТАРИНА и ЈОВАНА,
зет ЗОРАН 

и унука ТИЈАНА

(209/196462)

Последњи поздрав

МИЛИЦИ 

КРСТИЋ

Време не лечи тугу само

нас учи да живимо с

њом.

Породице КРСТИЋ и

МИЛАКОВИЋ

(210/196462)

Последњи поздрав оцу

ПЕТРУ ГВОЗДЕНОВИЋУ

од кћерке ГОРЕ и синова ЂОРЂА 

и НОВАКА с породицом.
(178/196389)

Последњи поздрав драгом течи

ПЕТРУ ГВОЗДЕНОВИЋУ

Твоји: ДРАГАН, ЈАСНА, БРАНКА и ДРАЈА

(179/196389)

Последњи поздрав драгом течи

ПЕТРУ ГВОЗДЕНОВИЋУ

од ДМИТРЕ, ГОРАНА и ГРУЈЕ с породицом.

(180/196389)

ДРАГАН 

РЕНОВЧЕВИЋ
6. VI 1961 – 11. V 2015.

Последњи поздрав 

драгом куму од кума ЗОРАНА ТИМОТИЈЕВИЋА

с породицом и куме МИЛИЦЕ.
(147/196289)
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Последњи поздрав

ЗОРАНУ 

КОЛАРИКУ
од татиних и маминих

колега: БЛАГИЦА, 

МИЛЕ, МИРА, СТОЈЧЕ,

ЦВЕТКО, БОЋА, 

ИВИЦА, ВЕРИЦА, 

ДРАГА, АНКИЦА 

и МАНДИЋ.

(18/195965)

Последњи поздрав

ЗОРАНУ 
КОЛАРИКУ

од ЕЛЕНЕ, СИЛВАНЕ 
и ПАЈЕ

(27/1959749

Последњи поздрав

ЗОРАНУ

а толико тога је остало...

Породице ГАЈАН 

и АТАНАЦКОВИЋ

(33/195992)

Последњи поздрав

ЗОРАНУ

од БЕЛОГ с породицом.

(102/196189)

Последњи поздрав

ЗОРАНУ КОЛАРИКУ

од МИШЕ, МАРИЈЕ, ВЈЕРЕ, СТЕВЕ, ЈАРА, ЛЕЕ,

ИВАНЕ и САШКЕ.
(110/196198)

ЗОРАН 

КОЛАРИК

Остаћеш у нашим срци-

ма. Нека те анђели чу-

вају!

ЗВОНКО, ЗОРИЦА, 

ТИЈАНА и тетка АНА

(111/196199)

Последњи поздрав дра-

гом зету

ЗОРАНУ
од породице ОНДРИК.

(116/196222)

ЗОРАН КОЛАРИК
Испратили смо те последњи пут...

Ниси махнуо,

ниси се насмејао,

ниси свирнуо...

Разумемо, била је гужва.

Али не разумемо где си то пожурио?

Мир који си годинама тражио –

Банатско пространство, ширина неба, река, птице, имај

времена

Била нам је част 

Нека ти је лака ова земља банатска!

Твоји ВЕСНА и СТЕФАН
(120/196228)

Последњи поздрав кумчету

ЗОРАНУ КОЛАРИКУ

од породица ЂЕРФИ и БЕРАЦКА.

(122/196231)

Последњи поздрав дра-

гом

ЗОРАНУ

Нека те анђели чувају!

Почивај у миру!

Заувек твоји пријатељи

ЕСТИКА и ВЕСНА 

с породицом

(130/196262)

Последњи поздрав нашем

ЗОРАНУ КОЛАРИКУ

Нека те анђели чувају!

Стриц МАРЦИ и стрина АНКА
(131/196266)

Последњи поздрав брату

ЗОРАНУ КОЛАРИКУ

Заувек ћеш бити у нашим срцима и лепом сећању.

Сестра СНЕЖАНА ТОМИЋ, зет СРЂАН 

и сестрић СТЕФАН и АЛЕКСАНДАР
(132/196266)

Последњи поздрав

ЗОРАНУ 

КОЛАРИКУ

Остаћеш заувек у на-

шем сећању.

Породице СУБИН 

и ФУТО

(134/196271)

Последњи поздрав сину јединцу

ЗОРАН КОЛАРИК
8. III 1968 – 6. V 2015.

Прерано си отишао, сине, нама је остао вечити бол и туга.

Живећемо с најлепшим успоменама на тебе. Нека те ан-

ђели чувају!

Твоји родитељи: ШВАРЦИ и МИМА
(78/196129)

Вољеном супругу и оцу

ЗОРАН КОЛАРИК
8. III 1968 – 6. V 2015.

Вољени никада не миру.

Твој насмејани лик никад нећемо заборавити.

Заувек ћеш бити у нашим мислима и срцима. Нека те ан-

ђели чувају!

Твоја супруга МАГДАЛЕНА 

и ћерке САНДРА и ТАМАРА
(79/196129)

Последњи поздрав

ЗОРАНУ 

КОЛАРИКУ

од МИЛИЈЕ, ШУШЊАРА и ДУЛЕТА

(144/196278)

Последњи поздрав

ЗОРАНУ 

КОЛАРИКУ

од породице ПРЕДИЋ.

(194/196427)

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 20, 

а осталим радним
данима

од 8 до 13 сати

Тужну вест смо примили из Сплита, напустила

нас је 9. маја 2015. године школска другарица

ОЛГА ОЉА БРАЦАНОВИЋ
ПИВАЦ

Сва наша дружења у Гимназији „Урош Предић”
и сви тренуци сусрета сећају нас на задњу гене-
рацију која је полагала велику матуру
1958/1959. године.
Остаје нам у трајном сећању.

ЖИВАНА, КОСАНА, МИЛИЦА и КРУДУЉ
(45/196040)

МИЛОРАД 

СТАНОЈЕВСКИ 

БЕКРИЈА

27. VI 1959 – 6. V 2015.

С бескрајном љубављу и

тугом, увек у нашим ср-

цима.

Почивај у миру и нека

те анђели чувају!

Супруга БИЉАНА, син

АЛЕКСАНДАР и ћерка

ЈЕЛЕНА

(91/196157)

БЕКРИЈИ

последњи поздрав.

Породица СВИРАЦ

(195/196434)

Заувек су се склопиле очи наше баба Ну-

шке

1925–2015.

Заувек ћемо те чувати од заборава у на-

шим срцима и с љубављу помињати.

Твоји најмилији

(57/196084)

Последњи поздрав дра-

гој

НОВКИ 

ЛАЗИЋ

рођ. Табаковић

од сина НЕБОЈШЕ 

и унука ЗОРАНА 

и ПЕЂЕ с породицом.

(58/196086)

Престало је да куца ср-

це нашој

НОВКИ 

ЛАЗИЋ

Ожалошћени: снаја

МАРИЦА, унука БИЉА

и МАЈА с породицом

(59/196086)

27. априла 2015, у 90. години, у Грацу, премину-

ла је наша баба

НУШИКА АНА ЕКСНЕР
учитељица у Омољици

Сахрањена 13. маја 2015. године.

Почивај у миру!

Твоји: зет РАЈКО и праунуке 

МАРИЈА и НАТАША ДЕЛИЋ
(201/196447)

Последњи поздрав нај-

бољем куму на свету

МУЈИ

од кумова СТОЈКЕ, 

БИЉЕ, МАРКА 

и МЛАДЕНА.

(38/196015)

После дуге и тешке болести преминуо је наш

ЗОРАН  МАРКОВИЋ
1967–2015.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Ожалошћени: мајка РАДОЈКА, ћерке ТАМАРА 

и СОФИЈА, САНИЈА с породицом и сестре 

ЗОРИЦА и СЛАВИЦА с породицама
(81/196139)

ЗОРАН 

МАРКОВИЋ 

МУЈА

У нашим срцима... Док

издрже жице и не пукне

глас...

ВОЈА, ГОША, ЛЕО –

„Hat Trick”

(173/)

Последњи поздрав дра-

гој

ЛЕНКИ 

ДАМЈАНОВ

1929–2015.

од АЉОШЕ, АЊЕ, 

АНКИЦЕ 

и ПЕРЕ ПЕЈОВИЋА

(86/196150)

Моја супруга

ЛЕНКА 

ДАМЈАНОВ

1929–2015.

заспала је вечним сном,

8. маја 2015.

Неутешни супруг 

ЧЕДОМИР ТРПКОВИЋ

ЏИМИ

(87/195150)

С тугом и поштовањем

опраштамо се од наше

драге

ЛЕНКЕ 
ДАМЈАНОВ

Нека њена добра и пле-
менита душа почива у
миру!

Породице ТРПКОВИЋ,
ВЛАЈИЋ и ГАБРИШ

(89/196154)

6. маја 2015, у 70. години, преминуо је наш дра-

ги отац и супруг

ЈОВАН КАДАР

Последњи поздрав.

Син ОЛИВЕР и супруга ВИШЊА
(31/195989)

Нашем драгом тати, тасту и деди

ЈОВАН КАДАР

последњи поздрав од ћерке ОЛИВЕРЕ, зета 

СРЂАНА, унука АЛЕКСАНДРА, МАТЕЈЕ, ЛУКЕ 

и унуке ТИЈАНЕ.
(32/195989)

Последњи поздрав

ЈОВАНУ КАДРУ

од комшија у Вељка Влаховћа 23.

(61/196090)

30. априла 2015. после дуге и тешке болести пре-

минуо је наш

МИЈО ТЕЛИШМАН
1953–2015.

Сахрана је обављена 4. маја 2015, у 13 сати, на

Новом гробљу. 

Ожалошћени: браћа с породицама
(115/р)

Последњи поздрав нашем драгом колеги

ДРАГАНУ АВРАМОВИЋУ
1960–2015.

од колегиница и колега Лабораторије 

„ХИП–Азотаре”.
(51/196067)

ОКИ

Тако смо близу, а тако

далеко – доћи ћу.

Твоја НЕНА

(12/195949)

6. маја 2015. напустила нас је наша драга супру-

га и мајка

ДЕСАНКА БОШКОВИЋ
1947–2015.

Сахрана је обављена 7. маја, на гробљу у Јабуци.

С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену на

њену доброту и племенитост.

Ожалошћени супруг РАДОВАН и син ИГОР
(151/196293)

Последњи поздрав куми

ДЕСАНКИ 

БОШКОВИЋ
од кумова МИЛОВИЋА.

(152/196299)

Последњи поздрав прији

ДЕСАНКИ 

БОШКОВИЋ
од пријатеља СТОЈЧЕТА.

(154/196290)

6. маја 2015. напустила нас је наша драга супру-

га и мајка

ДЕСАНКА БОШКОВИЋ
1947–2015.

Сахрана је обављена 7. маја, на гробљу у Јабуци.

С љубављу и поштовањем чуваћемо успомену на

њену доброту и племенитост.

Ожалошћени: син НОВИЦА, снаја АНКИЦА 

и унуци АНДРЕЈ, АНЂЕЛА и НАТАЛИЈА
(155/196299)

Последњи поздрав на-

шој драгој

ОЉИ

Прерано се опраштамо...

Породица АЈДУКОВИЋ

(214/196474)
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У четвртак, 14. маја, у 11 сати, на Католичком гробљу, даваћемо

четрдесетодневни помен нашој драгој супрузи, мајци и баки

БОГДАНИ ДАНГУБИЋ

Свима нам много недостајеш.

Ожалошћени: супруг СЛАВКО, ћерка ЈЕЛЕНА, син ДАНИЛО, 
зет НЕБОЈША, снаја ТИЈАНА, унуци СИМОН, ОГЊЕН и ВИДАН

и унуке САРА и СОФИЈА

(172/196355)

Драги мој дејка

ТОМИСЛАВ ВЕЛИКИНАЦ

ни 40 година није довољно да се помирим с тим

да више ниси крај мене.

Праунук БРАНИСЛАВ, унука САНЕЛА 

и зет ДАВОР
(182/196404)

19. маја 2015. навршава се четрдесет дана од смр-

ти нашег вољеног супруга, оца, деде и прадеде

ТОМИСЛАВА ВЕЛИКИНЦА

Увек ћеш бити с нама. 

Твоји супруга АНЂЕЛКА и синови ЂОРЂЕ 

и ДУШАН с породицама
(183/196404)

СЕЋАЊЕ

Др МИЛОСЛАВ 

СТОКИЋ

2001–2015.

Време не може избрисати

љубав и сећање на тебе.

Твоја СНЕЖА

(190/196417)

18. маја навршава се четрдест дана откако није с

нама

СТЕВАН МИЛОСАВЉЕВ

Време не може залечити ране и бол који је остао

након твог одласка.

Твоји: ћерке ВИДА и ЈЕЛЕНА, зетови ДЕЈАН,

РАДОВАН и ДАЛИБОР и унучад МИЛОШ, 

МАЈА, МАРКО, МИЛИЦА и МАТЕЈА
(108/196196)

СТЕВАН МИЛОСАВЉЕВ

Драги наш куме, никада те нећемо заборавити,

много ћеш нам недостајати...

Успомену на тебе чуваћемо с љубављу и пошто-

вањем.

Твоји кумови ПЕРИЋИ
(199/196442)

ПОМЕН

Прошло је шест месеци, а туга не престаје за на-

шом

ЉИЉАНОМ ДЕЛИЋ
1960–2014.

Вечно ћеш бити у срцима твог супруга РАЈКА

и кћерки МАРИЈЕ и НАТАШЕ
(200/196477)

16. маја 2015. четрдесет

дана откако жалимо за

тобом

СТАНИСЛАВ

СТЕФАНОВИЋ

СВЕТЛАНА и унук

МАРКО

(205/196453)

Четрдесет дана туге

СТАНИСЛАВ 

СТЕФАНОВИЋ

Син МИЛОРАД, снаја

СЛОБОДАНКА и унук

МИЛОШ

(206/196453)

16. маја 2015. навршава

се четрдесет дана од

смрти вољеног супруга

СТАНИСЛАВА 

СТЕФАНОВИЋА

Заувек ћеш бити у мом

срцу и сећању.

Супруга МАРИЈА

(207/196453)

МИЛОРАД 

ПЕТРОВИЋ

12. V 2014 – 2015.

Много нам недостајеш.

Остале су успомене, се-

ћање и туга.

Породица

(211/196468)

19. маја навршава се осам тужних година откад

није с нама

БОЖИДАР СТОЈКОВ
дипл. инж. технологије

1943–2007.

Пуно нам недостајеш.

Твоја породица
(212/196469)

Прошле су тридесет три године од преране смр-

ти моје маме

ЗОРКЕ ЈОВАНЧИЋ
15. V 1982 – 15. V 2015.

учитељица

Ћерка ДРАГАНА
(213/196472)

9. маја 2015. напустио нас је наш драги су-

пруг, отац, свекар и деда

ТОМИСЛАВ МОДИЋ
1951–2015.

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Супруга ИВАНКА, син МАРКО, БОРА,

снаја МАРИЈА, унука ИВАНА 

и унук НИКОЛА

(43/196030)

Последњи поздрав

ТОМИСЛАВУ МОДИЋУ

од колега с „Водоводне мреже”

(16/195960)

Последњи поздрав драгом колеги

ТОМИСЛАВ МОДИЋ

Колектив ЈКП-а „Водовод и канализација” Панчево

(25/ф-837)

Последњи поздрав нашем другу

САДУЛА 

ДАЛИПИ

КОЛЕ, ЏАЈА, ЗЛАЈА, РАДИША, МИША, 

ТИЦА и ПЕШКИЦА

(41/196023)

Последњи поздрав

ДУШАНУ 

ТУЧЕНУ

и искрено саучешће ње-

говим најмилијима.

Породица ГОДОМИРОВ

(24/195970)

У уторак, 12. маја, пре-

стало је да куца срце на-

ше драге

ЗОРКЕ

Заувек ожалошћени:

ћерка СНЕЖАНА,

зет МИОДРАГ и унуци

ВАСИЛИЈЕ и ЛУКА

(187/196415)

Последњи поздрав драгој

ЗОРИ
Сестра ЕМИЛИЈА 

с породицом

(188/196415)

Последњи поздрав дра-

гој бабици

ЗОРКИ
ВАСИЛИЈЕ и ЛУКА

(189/196415)

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

Вољеном брату послед-

њи поздрав

СТЕВИ

Време пролази, а сећа-

ње на тебе заувек остаје.

Твоја сестра РАДИНКА

с породицом

(109/196196)
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Девет година без нашег вољеног

ДРАГЕ КАРИЋА
14. V 2006 – 14. V 2015.

С љубављу породица
(15/195958)

ДАРКА СТАНКОВ
рођ. Стојаковић

1959–2013.
Некад недостају праве речи. Некад праве речи и
не постоје. Постоји уздах и поглед ка облацима
без речи.
Буди у миру!
Две године су откако си нас заувек напустила.
Путеви се не укрштају само једном.

Твоја мајка и сестра
(26/195971)

ПОМЕН

ДРАГОМИР ШУПИЦА
1960–2014.

Прошла је година...

Увек ћеш бити у мојим мислима.

Нека ти Господ подари вечни мир!

Супруга АНА
(36/196006)

Двадесет пет година сећања

ДРАГОМИР ПРЕДИЋ
1923–1990.

С тугом и поносом. 

Његови најмилији
(105/196192)

Драги куме

ДРАГОМИР ШУПИЦА

није мртав ко је умро, већ је мртав ко је забора-

вљен...

Никада те неће заборавити 

твоји кумови с децом.
(119/196227)

Седам тужних година без нашег драгог

ЖИВКО КОВАЧЕВИЋ
2008–2015.

Увек си с нама у нашим мислима и у нашим ср-

цима.

Почивај у миру!

Твоји најмилији
(128/196255)

ЉУБИЦА 

КОРУНОВСКИ

Драга мама, у суботу,

16. маја 2015, навршава

се шест месеци откако

ниси с нама.

Бол није у речима и суза-

ма већ у души и мом срцу.

Твоја КАТИ

(148/196294)

ЉУБИЦА 

КОРУНОВСКИ
Сваки дан без тебе је ту-

жнији и тежи. 

Жалимо што ниси с на-

ма, чувамо твој лик и до-

броту у нашим срцима.

Ћерка ЛЕНА 

с породицом

(149/196294)

ЉУБИЦА 

КОРУНОВСКИ

Заувек ћеш остати у на-

шим срцима.

Ћерка ДРАГИЦА

с породицом

(150/196204)

СЛАВИЦА 

ВУЛИН

16. V 2010 – 16. V 2015.

Прошло је пет година

откако ниси с нама.

Много нам недостајеш.

Твоји најмилији: 

ИВАНА, ВЛАДИМИР 

и ТИХОМИР

(156/196300)

17. маја навршава се че-
трдесет тужних дана од
смрти нашег оца, свекра
и деде

ВЕЛИЧКО 
СТОЈАНОВСКИ

Ожалошћени: син 
РАДИВОЈЕ, снаја 

ИЛИНА, унука САНДРА
и унук АЛЕКСАНДАР 

с породицом

(67/196099)

16. маја, у 11 сати, у Омољици, посетићемо веч-

ну кућу наше вољене ћерке и сестре

ОЛИВЕРЕ СМИЉАНИЋ
25. XII 1979 – 17. V 1999.

Оља, анђеле наш,

у сваком трену, на сваком месту ти си присутна

у нашим срцима и мислима.

Увек ће те волети твоји: мама ГОЦА,

тата ДРАГАН и брат НЕША с породицом
(164/196842)

ОЉА
Никада те нећемо забо-

равити.

Тетка ЉИЉА 

с породицом

(165/19634

ОЉА
Пуно нам недостајеш.

Тетка РАЈА с породицом

(166/196342)

ОЉА
Заувек си у нашим срцима.

Тетка ОЛГА

с породицом

(167/196342)

СОФИЈА 

МИЛОСАВЉЕВИЋ
15. V 2011 – 15. V 2015.

Никада више ко пре.

Супруг ТОМА

(3/195923)

16. маја 2015. године, у 11 сати, на гробљу Котеж, даје-

мо деветогодишњи помен нашој драгој

СНЕЖАНИ БОЖИЋ ГАВРИЛОВИЋ
С љубављу и поносом чувамо успомену на њу.

НИНА с татом
(53/196071)

Мила наша

СНЕЖАНА

2006–2015.

време не лечи бол и ту-

гу, љубав постаје јача.

Воле те твоји: ујка, 

ујна, ВЕЦА и ЈАЦА 

с породицама

(160/196325)

КОЛАРИЋ

ГРОЗДАНА               ВОЈИН

Успомена на драге нам родитеље никад не бледи.

Петнаест година од смрти мајке, шест година од

смрти оца.

Њихова деца
(170/1963648)

Сећање на моју мајку

РУЖУ МУЈИЋ
1993–2015.

Ово су године бола и туге без тебе.

Син РАДЕ и снаја ВЕРИЦА
(176/196368)

Навршава се шест месеци

откад није с нама наша

СМИЉА 

КУБИК

С љубављу 

и поштовањем њени

најмилији: ћерка 

ИРЕНА и син АНДРИЈА

с породицама

(177/196371)

Прошло је пола године откад је престало да ку-

ца срце

ВЕСНЕ ТАХИРОВИЋ

Твоја племенита душа, доброта заслужују да те

вечно чувамо у нашим срцима и мислима.

Дани пролазе, а туга остаје.

Неутешни: СЕКА БОРЈАНКА 

и зет ВЕЉКО с породицом
(75/1961259

Прошло је шест месеци

откад ниси с нама

ВЕСНА 

ТАХИРОВИЋ

Бол и туга не јењавају, а

ти ћеш, секо, увек бити

у нашим срцима и чува-

ћемо успомену на тебе.

Брат ДУШАН и снаја

МИЉА с породицом

(76/196126)

ПОМЕН

Поводом педесет година

од матуре, радо се сећа-

мо својих преминулих

професора и школских

другова и другарица. 

Прва генерација 

Хемијске школе.

(197/196002)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 20, 

а осталим радним
данима

од 8 до 13 сати

СЕЋАЊЕ

АНА 

СТОЈИЋ

рођ. Windbaher

НЕМАЊА, ДУДА

и ПАЈА

(184/196405)
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САША 

БОЖОВИЋ

„О њему је много напи-

сано речи, 

да је још толико не би

било доста.

Од жагора дечјег свака

кола звечи 

кад Сашу прими – свог

најдражег госта!”

МИРА, ИВАНА и ЦЕЦА

с породицама

(5/195932)

СЕЋАЊЕ

РАДМИЛА МИЛА

ВЕЛИКИНАЦ
рођ. Лацков

18. V 2005 – 18. V 2015.

Прошло је десет тужних

година откако ниси с

нама.

Сестра ЗАГА 

и зет ТОМА ЂУЛИНАЦ

(23/195968)

18. маја 2015. навршавају се две године от-

како није с нама наша драга мама и бака

DRAGOJLA D’ AMATO

Живимо с тугом и неверицом да те више

нема, гледамо слике, препричавамо дога-

ђаје, чувамо те у срцу од заборава.

Воле те твоји: АЛЕКСАНДАР, ВИКИЦА,

АНЂЕЛА и ПЕТАР

(70/196104)

ЗОРА МИЛКОСКИ
14. V 2012 – 14. V 2015.

Била си нам звезда водиља. Иако те нема међу

нама, ти си и даље у нашим срцима.

Празнину осећамо ми, твоја деца. 

ВИОЛЕТА и ЗОРАН
(74/196124)

16. маја 2015, у 10.30,

на Новом гробљу, дава-

ћемо годишњи помен 

ИЛИЈИ 
УЗУРОВУ

Заувек ћеш живети у
нашим срцима.

Твој син ГАВРА, снаја
ЉИЉАНА и унуке 

МИЛИЦА и МИЛАНА

(85/196149)

СЕЋАЊЕ

ЈОСИМ 

МАРКОВИЋ

2012–2015.

С љубављу и поносом уз

сећања чувамо успоме-

ну на тебе.

Породица МАРКОВИЋ

(90/196153)

Сећање на родитеље

ЈОВЧИЋ

НИКОЛА                      ВЕСНА
1995–2015.                                    1995–2015.

Двадесет година од смрти вољених родитеља. 

Живите у вашој деци и потомцима, с поштовањем и љубављу.

Недостајете нам.

(49/196050)

У суботу, 16. маја 2015,

у 11 сати, на Католич-

ком гробљу, даваћемо

шестомесечни помен

ВУКИЦА 

КЕЦМАН 

МОРО

1949–2014.

Брат и сестра 

с породицама

(94/196168)

СРЂАН СТАМБОЛИЋ
1966–2010.

Прошло је пет година туге и бола, сине и

брате.

Остаћеш у нашим срцима вечно, сунце

наше.

Твоја мама, тата и сестра

(60/196088)

СЕЋАЊЕ

НИКОЛА 

РАДАКОВИЋ

20. III 1982 – 18. V 1995.

Другарство се не забо-

равља.

НИКОЛА КРЧАДИНАЦ

с породицом

(98/196181)

У недељу, 17. маја, у 11 сати, на гробљу

Котеж, даваћемо помен – четрдесет дана

нашој драгој

ДЕСАНКИ ПЕТРОВИЋ
1943–2015.

С љубављу и великом тугом, уз најлепша

сећања чувамо успомену на тебе.

Недостајеш нам.

Твоји најмилији: супруг РАДИША, ћерке

МИРА и ОЛА, унуци АЛЕКСАНДАР 

и КАТАРИНА и зет МИЛАДИН

(99/196182)

17. маја 2015, на Православном гробљу, дајемо

четрдесетодневни помен вољеном супругу и оцу

МИРОСЛАВ КОВАЧИЋ

Супруга СЛАЂАНА и ћерке САНДРА и ЈЕЛЕНА 

с породицама
(103/196190)

Пролеће је, месец мај, а ти ниси с нама

наш вољени

САША
2013–2015.

Само ми знамо како је тешко живети без
тебе. Недостаје нам твој оптимизам, смех,
глас, недостајеш нам ти...

Ништа више није као пре. Верујемо да је
твоја племенита душа нашла спокој у цар-
ству небеском.

Воле те твоји: мама, сестра и сестрић
ИВАН

(145/196281)

Прошло је четрдесет дана откад нас је напустио

мој вољени брат, а туга и бол не престају

ЛИВИЈУС ТИБИ КОВАЧ

Помен ће се одржати 19. маја 2015, у 11 сати. То-

га дана посетићемо његов гроб и окитити цве-

ћем.

Брат ЛАДИСЛАВ с породицом
(153/196298)

15. маја навршава се

пет година откако није

с нама наша

СУТА 

СТОЈЧИЋ

Никада те нећемо забо-

равити.

Твоји најмилији

(68/196101)

Сећање на 

АДАМА БАЛЕКА
15. мај 2015.

У 5 сати, 15 маја, ти си утонуо у дубок сан.
Сада се навршавају две тужне године откако си ме напустио. Тугу и
вечну бол си оставио мени.
Ниједан минут не прође без сећања на тебе, вољени Адаме. Ти још
увек спаваш. 
Волели смо се више од четрдесет година. Зашто ме судбина одвојила
од тебе? Нисам успела да те сачувам до вечности. Ти си отишао, од-
нео си са собом све моје наде, моју срећу. Остала је само вечна туга
за тобом, анђеле мој.
Сваки мој тренутак је чекање да ћеш се пробудити из дубоког сна.
Знам да је то немогуће, али је истина да ћеш остати моја највећа, нај-
дража и вечна љубав мог живота. 
Требе, драги мој Адаме, твој лик, твоју пажњу, твоју доброту никад
нећу заборавити.
Нека добри анђели увек буду с тобом, а ја ћу те чувати од заборава!
На твојој вечној кући има исписано 500 речи у знак наше љубави.
Почивај у миру!

Само твоја супруга АНКИЦА
(4/195931)

16. маја 2015, у 11 сати, на Католичком гробљу, даваће-

мо шестомесечни помен

ВУКИЦА КЕЦМАН
1949–2014.

Син СРЂАН и ћерка САЊА с породицама
(158/196311)

Најдражи кум

АЛЕКСАНДАР

САША 

БОЖОВИЋ

20. V 2013 – 20. V 2015.

Велики песници као ти

никада не умиру. Вечно

ће остати твоје песме.

Породица ВУКЧЕВИЋ

(173/196359)
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СЕЋАЊЕ

ТАТЈАНА МАРКОВИЋ
2005–2015.

Године пролазе, али ти си заувек део наше љубави, нашег живота.

Неутешни родитељи и брат

(34/195993)

У суботу, 16. маја 2015. године, у 11 сати, на Старом православном

гробљу, даваћемо двогодишњи помен нашем драгом сину, супру-

гу, оцу, брату и зету

прим. др ДРАГОМИРУ СТЕФАНОВИЋУ
мр сц. мед. ОРЛ

17. V 2013 – 17. V 2015.

И даље не верујемо да ниси с нама и бескрајно нам недостајеш.

С неизмерном љубављу и поштовањем

породица

(46/196044)
СТЕФУ

„Борим се, борим, борим са собом, болна сам ду-

шо, болна за тобом.”

ЛЕПА
(47/196044)

СЕЋАЊЕ

ДРАГОМИР СТЕФАНОВИЋ

Драги куме, живећеш заувек у нашим срцима.

АРАНЂЕЛОВИЋИ, МИКАШИНОВИЋИ 

и КЕМБЕЛОВИ
(48/196044)

СТЕФ
Заувек ћеш бити у нашим сећањима.

Твоји кумови: АНА, ДРАГА и ВЛАДА

(62/196093)

НИНА
Време пролази, а туга за

тобом је иста.

Стриц РАДЕ

с породицом

(63/196093)

НИКОЛА
Вечно ћеш живети у на-

шим срцима.

Тетка СТОЈА 

с породицом

(64/196093)

НИКОЛА
Никада те неће

заборавити тетка НЕНА

с породицом

(65/196094)

НИКОЛА
Много нам недостајеш.

Тетка РАДА, брат 

ДРАГАН и сестра ГОЦА

с породицама

(66/196094)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

НИКОЛА ГВОЗДЕНОВИЋ
Никада те неће заборавити твоји: стриц НИКОЛА и

стрина ЉИЉА

(92/196167)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

НИКОЛА 

ГВОЗДЕНОВИЋ

Најдражи мој брате.

Сестра БИЉАНА 

и зет БОБАН

(93/196167)

17. маја 2015, у 11 сати, на гробљу у Омо-

љици, молитвено ћемо обележити годи-

шњи помен нашем најдражем

НИКОЛИ ГВОЗДЕНОВИЋУ
Твоја љубав, храброст и доброта којом си

нас обасипао дају нам снаге да се боримо

са стварношћу и болом.

Твоји најмилији: мајка СТОЈА, супруга

МАРИНА, брат ЗДРАВКО, снаја 

КАТАРИНА и синовац ЈОВАН

(95/196171)

Две године без нашег вољеног друга

СТЕФА

Породице НИКОЛИЋ и ПРЕДИЋ

(104/196191)

19. маја 2015. навршава се тужних годину

дана од изненадне смрти нашег драгог и

вољеног синовца

НИКОЛЕ ГВОЗДЕНОВИЋА

НИЏЕ
Драги наш вољени Ниџо, вечно ћеш жи-

вети с нама.

Твој стриц ЉУБА , стрина ЈОВАНКА

и сестра СЛАВИЦА с породицом

(146/196283)

Сећање на наше драге

Петогодишњи помен        Поводом рођендана

ИЛИЈА               ОЛИВЕРА

ДУДУКА КРСТИЋ
рођ. Дудука

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на вас.

Породице ДУДУКА, СТОЈАНОВИЋ и КРСТИЋ
(83/196144)

ЂОРЂЕВ

САВА                           ЂУРА
2005–2015.                                2000–2015.

И после толиких година пуно нам недостајете.
Ваши најмилији

(169/196319)

Годишњи помен

НИКОЛА 

ГВОЗДЕНОВИЋ
19. V 2014 – 19. V 2015.

Брат ЉУБОМИР с породицом
(168/196347)

ПОМЕН

НИКОЛА ГВОЗДЕНОВИЋ
Увек ћеш бити у нашим срцима.

Сестра ЈЕЛЕНА с породицом

(169/196347)

Десетогодишњи помен нашој драгој

БОСИЉКИ КОСТИЋ
14. V 2005 – 14. V 2015.

Много је разлога да те вечно памтимо, с поносом

помињемо и од заборава чувамо.

Твоји: ћерка ДИВНА с породицом, син ДРАГАН

с породицом и унуци МАЈА, СОЊА 

и МИЛОШ с породицама
(162/196333)
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РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 20, 

а осталим радним
данима

од 8 до 13 сати

ИГОР 

ЛИЧЕР
2004–2015.

Празнина се котрља. Не

постоји ни заборав, ни

утеха.

Твоји најмилији

(1/195850)

19. маја 2015. навршава

се четрдесет дана од

смрти моје мајке

НАДЕЖДА 

ЛЕКА

С тугом и љубављу

СЛАВИЦА с децом

(6/195933)

СЕЋАЊЕ

БОГОЉУБ

ПАВИЋ БОЛЕ

19. V 2005 – 19. V 2015.

У знак сећања на мину-

ле године заједничког

живота.

РУЖИЦА

(9/195937)

Прошло је тужних четрдесет дана откад

ниси с нама

БИЉАНА РАДЕКА
рођ. Глоговац

БАТО, СЕКА и МАЈА

(10/195940)

Последњи поздрав во-

љеној сестри 

БИЉАНИ РАДЕКИ
Сестра РАДА 
с породицом

(11/195940)

13. маја навршава се пет година откако није с на-

ма наш вољени

ЂОРЂЕ ИВАНОВ
1947–2010

Време пролази, а бол и туга ће вечно остати у нама.

Твоји: супруга АНКА, син НИКОЛА, 

снаја ЉИЉА, унука САЊА и унук ЂОРЂЕ
(13/195951)

16. маја даћемо годи-

шњи помен драгој ма-

ми, баби и прабаки

ЈОЛИ ОЛГИ 

ЧЕРГОВ

1926–2014.

Увек ћеш бити у нашим

срцима и мислима.

Твоја ћерка МИРА 

с породицом

(14/195952)

ГАСЕНБЕРГЕР

ПАЈА                              ЕВА
1925–1995.                                  1930–1988.

Ваши најмилији

(17/195962)

19. маја навршавају се

четири године од смрти

мог брата

ЖИВИЦЕ 

СТОЈКОВА

из Долова

Никада те неће 

заборавити сестра ВЕРА.

(28/195975)

Прохујаше године у неповрат. 18. маја 2015. на-

вршавају се три године од нашег растанка

МИРЈАНА ПОПОВИЋ
1938–2012–2015.

Сећања навиру, а драге успомене остају да живе

у нама.

Ожалошћени: супруг ЖИКА, ћерка СЛАЂАНА,

син ДЕЈАН и снаја САШКА
(29/195986)

Мојој драгој сестри, 16. маја је шест месеци от-

како је преминула

ПРАВДА ЈОКИЋ
Надам се да си сада на неком лепшем месту са
својим сином јединцем и да бол не мораш да тр-
пиш.
Нека те анђели чувају уместо нас! Надам се да је
твоја душа нашла спас.
Почивај у миру и нека те наша љубав вечно прати!

Твоја сестра ОЛИВЕРА с породицом
(30/195987)

ЈЕЛЕНА 

ШАРАЦ

професор

2010–2015.

Сећање на тебе не бледи.

С љубављу и поносом чу-

вамо успомену на тебе.

Твоја породица

(37/196013)

22. маја навршава се пола године од смрти наше

вољене. Помен ћемо одржати 16. маја, у 11 сати,

на Старом православном гробљу. 

ИЛИНКА СТЕЈИЋ
1927–2014.

Време пролази, а  сећање и туга да смо те имали

остају вечно у нашим срцима.

Твоји најмилији: ИЛИНКА и МИРА 

с породицама
(40/196017)

16. маја навршавају се двадесет две године туге и бола

откако није с нама

др АНДРЕЈ УСПЕНСКИ
спец. радиолог

Супруга ЉИЉАНА и синови НИКОЛА и ВЛАДИМИР
(42/196025)

16. априла, у 11 сати, даћемо четрдесетодневни

помен нашем драгом

БЛАГОЈА МИНОВСКИ

Време пролази, али туга у срцима оних који те

воле остаје вечно.

Супруга СНЕЖАНА и сестре ИЛИНКА 

и РУЖИЦА
(44/196038)

17. маја 2015. навршавају с три године откако

није с нама наш драги

ЂУРА СТОЈАНОВИЋ

С љубављу и поштовањем сваки дан те помињемо.

Твоји: супруга ВИДОСАВА, синови СТЕВАН 

и НИКОЛА, снаје БРАНКА и АНА, унуци 

АЛЕКСАНДАР, НИКОЛИНА, МИЛОШ и МИЛА
(54/196072)

16. маја навршава се четрдесет дана откако нас

је прерано напустила

БИЉАНА РАДЕКА

Време пролази, али у срцима оних који те воле

живећеш вечно.

Пријатељи НИКОЛА, СЛОБОДАНКА

и САЊА КОПАЊА
(77/196127)

16. маја 2015. дајемо четрдесетодневни помен нашој драгој

БИЉАНИ РАДЕКИ
рођ. Глоговац

Хвала ти за сву љубав и доброту коју си нам пружила.

Супруг МИЛОРАД, ћерка МАРИНА и син ДАНЕ с породицама

(82/196140)

Четрдесет дана туге и

бола за сестром и тет-

ком

БИЉАНА 

РАДЕКА

Како живети даље без

Тебе?

ГИЛА, ВАСА, ЈЕЛЕНА,

МАРЕ и МАРИНА

(126/)

Прошла је тужна годи-

на без нашег

МИЛОША 

ШАПИЋА

Љубав и сећање на тебе

дају нам снагу да истра-

јемо.

СЛАВИЦА и ТИЈАНА и

ИВАНА с породицама

(7/195933)

Драги пријатељу

човек је жив док живи у

сећањима других.

ИГЊАТОВИ

(8/195933)



НА ЧЕЛУ ШК
„СВЕТОЗАР
ГЛИГОРИЋ

ГЛИГА”

У војсци:
тачка за

оријентацију

Вуна везана
око

преслице

Предграђе
Љубљане

Симбол
сумпора

Прозрачити,
проветрити

Ауто-ознака
Ваљева

Папина
годишња
апанажа

Тонска
основа

композиције

Улудо
потрошити

Давати 
опис

Рожнати
израштај 
на глави

животиње

Транс,
екстаза

Причинилац
штете

Име глумца
и певача
Монтана

30. и 3.
слово азбуке

Хемијско
једињење

Стари
Словен

Потврдна
реч, да

Пустиња у
Индији

Адм. опер.
руков. (скр.)

ШАХОВСКИ
РАДНИК СА

СЛИКЕ

Писар 
(мађ.)

Листопадно
дрво

Бивши
генсек ОУН

(Кофи)

Ауто-ознака
Немачке

Естетичар

Острво на
Јадрану

Музичка
нота

Талас

Хиљаду (лат.)

Стари
јапански
новац

Поништити
(стр.)

Савез кому-
ниста (скр.)

Пасти на

земљу 

(о плоду)

Осам (енг.)

Први вокал

Кретање
кроз ваздух

23. слово
азбуке

Део 

кафане

Наш глумац
и афори-
стичар
(Зоран)

Лична
заменица

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ХороскопВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369

Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961

Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771

Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985

Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811

Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400

Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228

Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200

Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349

Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847

Завод за заштиту здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466

„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358

СОС телефон за жртве насиља у породици 

бесплатни позиви 09-19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113

СОС дечја линија „Број за проблем твој” 

бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456

Дежурне апотеке  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924

Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495

Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821

Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148

Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-100

ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400

Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220

Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020

Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161

Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547

Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183

Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398

Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655

Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 

АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455

Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830

Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687

Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940

Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455

Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666

Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315

Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492

Радио Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390

Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366

АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64

Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24

ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958

Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37

Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Заузети Овнови и они који су у
браку имаће мање емоционалне
кризе, па су могуће свађе с парт-
нером. На срећу, посао ће вам
дати снагу да истрајете. Пред ва-
ма је повољан период, чак и нов-
чани добитак.

Чувајте гласне жице, грло и
уши. Пред вама је једна дина-
мична седмица, пуна пословних
контаката који ће резултирати
променом посла или новим по-
ложајем. Не одбијајте понуду за
дужи пут, јер вам следи добар
провод.

Ове седмице будите опрезни у
свему што радите. Могућа је нека
нова понуда или укључивање но-
ве особе у послове. Најбитније је
остати миран и не доносити исхи-
трене одлуке. Обратите пажњу на
људе с којима одскора сарађује-
те, јер су могуће преваре. 

Породична дешавања и пробле-
ми с млађим члановима привре-
мено ће вас избацити из равноте-
же. Стишајте свој бес без обзира
на то ко је у праву и не упуштајте
се у расправе – ништа нећете ре-
шити. Охладите мало главу.

Смањите унос соли, јер се могу
јавити мањи здравствени про-
блеми. Пред вама је сјајан пери-
од, само победите страх и храбро
крените у реализацију својих за-
мисли. Добри контакти са ино-
странством доносе добитке.

Повремене главобоље ће се ја-
вљати с разлогом. Напокон мо-
рате донети једну животну одлу-
ку, поготово Стрелци прве дека-
де, зато се уозбиљите. Најбоље
је оно што доноси сигурну будућ-
ност. Немојте бити сажаљиви.

Пословни пут крајем седмице
може из корена променити ваш
пословни статус, а само од вас
зависи хоће ли то бити набоље
или нагоре. Будите мудри и
опрезни – колико год да је нека
особа интересантна, није право
време за тајне љубавне везе.

Ризикујте и успећете. Помоћ
једног старог пријатеља је као
благослов – доћи ће у правом
тренутку. Пут у иностранство.
Снагу вам даје љубав. Заузети
или слободни, имаћете гомилу
удварача. Могући су стомачни
проблеми.

Интригирају вас паралелне ве-
зе, али пазите да не останете са-
ми. Концентришите се на посао,
јер ће вас на том пољу пратити
срећа. Можете остварити све што
пожелите. Могуће су вртоглавице
и висок притисак, па схватите
свој организам озбиљније.

Време је да коначно играте на
све или ништа. Спремите се за
скок у бољу будућност и забора-
вите страх. Могућ је велики нов-
чани добитак, али и добра послов-
на понуда. Љубав је у ваздуху.

Болови у вратном делу кичме
ће вас мучити дуже време. Поне-
кад превише верујете људима и
ослањате се на мишљења дру-
гих. Уозбиљите се и почните ма-
ло више да верујете себи. Нагла-
шени су повећани трошкови због
кварова у кући.

Само на први поглед делујете
нежно. На изненађење многих,
ове седмице ћете се разгоропа-
дити. Ово је прилично тежак пе-
риод, па се трудите да будете
што више сами и не упадајте у
непотребне свађе. Болови у аб-
домену.

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
28. марта: Татјану Анђелику – Делка Аврам и Јоњел Брошћињанц; 4. априла: Софију – Сандра Мар-

ковић и Милан Станимирововић; 6. априла: Лану – Зорица и Дарко Пушоњић; 10. априла: Нађу –

Марина Мохачи и Ђура Михајловић; 11. априла: Олгу – Маја и Миладин Јаковљевић; 13. априла:

Дуњу – Јована и Александар Јова, Николију – Диана Миксат и Вељко Обођан; 15. априла: Лену –

Данијела и Борко Танасковски; 16. априла: Веру – Јасмина Милићевић и Никола Крстин; 17. апри-

ла: Невену – Валентина и Мирослав Спасић; 18. априла: Лену – Милева Божић Кузмановић и Вла-

димир Кузмановић, Александру Сашку – Розалија и Адам Хријешик, Оливеру – Јованка и Јован Јон;

19. априла: Нину – Бојана Трифуновћ и Дарко Јакимовски; 21. априла: Сташу – Милена и Иван Ђу-

рић; 22. априла: Елену – Марија и Горан Алексић; 23. априла: Петру – Радмила и Милош Андреје-

вић; 24. априла: Хају –  Сања и Бранислав Дрча, Јелену – Биљана и Дејан Косовац; 26. априла:

Лену – Елизабета Секе и Милан Јаћимовић; 28. априла: Лену – Милица и Синиша Миљановић; 1.

маја: Анђелу – Сања Удовичић и Коста Думитру, Миу – Сања Кокора Цревар и Саша Цревар, Кали-

ну – Јелена и Иван Тодоровић; 2. маја: Софију – Милана и Милан Љубичић.

Добили сина
1. априла: Павла – Јелена и Марјан Амбруш; 2. априла: Иштвана – Виолета Ранков и Андраш

Либер; 3. априла: Стефана – Јелена Комаров и Милован Радоњић; 4. априла: Давида – Јулиа

и Атила Ереш; 5. априла: Милорада – Јована и Милош Бабић; 6. априла: Михаила – Мирја-

на и Милан Павловић; 7. априла: Василија – Драгана и Слободан Димитријевић; 10. априла:

Вука – Александра и Младен Шурлан; 11. априла: Дениса – Ибоја и Ерне Јакаб; 13. априла:

Алексеја – Данијела Татић Маринков и Слободан Маринков; 17. априла: Дарка – Марина Или-

јин и Мишко Јањиш; 19. априла: Вукана – Јована и Невен Селаковић, Огњена – Сања и Не-

бојша Рудић; 20. априла: Стефана – Јасмина и Кристијан Хрћан, Стефана – Душица и Игор

Михајловић,  Стефана – Маргарита и Бојан Шимшић; 21. априла: Вукашина – Тијана и Милан

Андрејевић; 22. априла: Гаврила – Дејана и Мирослав Симоновић, Михајла – Бојана и Иван

Станојевић; 23. априла: Марка – Жељка и Немања Црвенковић; 24. априла: Новака – Тија-

на и Небојша Новковић, Андрију – Мирјана и Марко Млинар; 25. априла: Миљана – Маја Ла-

заров и Драган Бојовић, Алексу – Данијала и Златан Терзић, Тониела – Ана и Жива Недић, Ар-

сенија – Дорис и Стефан Милошевић; 28. априла: Луку – Драгана и Лучиан Вину;  30. апри-

ла: Уроша – Памела и Александар Зубовић, Михајла – Данијела Балог и Јован Бинђа.

ВЕНЧАНИ

25. априла: Драгана Димитријевић и Зоран Милошевић, Жана Андрејевић и Драгослав Су-

дар, Маја Петровић и Дарко Шатлан, Радица Спасојевић и Жељко Веселиновић, Драгана Же-

рајић и Илија Шкорић, Марија Величковић и Мирослав Павковић, Маја Глумпак и Марко Пе-

тровић, Тијана Ритер и Милош Вишњички; 26. априла: Оливера Дангубић и Драган Станко-

вић, Марија Павловић и Анђелко Стокић, Јелена Милетић и Зоран Ристовски; 30. априла: Ми-

рослава Радић и Ернест Лацко, Тијана Брадић и Александар Бркић; 2. маја: Тијана Попов и

Игор Трновац, Анжелика Скорик и Ђура Михајлов, Тамара Тури и Стеван Живојнов, Данијела

Радосавац и Марко Лаловић; 3. маја: Данијела Ђорђевић и Александар Карбунар; 7. маја:

Драгана Вејсељи и Мухарен Далип, Лариса Торбица и Предраг Тошић.

УМРЛИ

23. априла: Мица Ђорђевска – 1933; 24. априла: Адам Кршанин – 1929, Павел Чижик – 1949, Ан-

ђелка Стојановић – 1935, Зора Шајн – 1950, Драгана Свркота – 1982, Живојин Стојшин – 1941, Ми-

рослав Палић – 1930; 25. априла: Синиша Кузмановић – 1927, Гордана Вукајловић – 1938, Илин-

ка Тодић – 1947, Видосава Новаковић – 1927, Катарина Јанковић – 1937; 26. априла: Милета Да-

мјанов – 1951, Прока Врбашки – 1941, Јосип Романов – 1937, Милованка Јевђовић – 1938, Мили-

ја Рикић – 1943; 27. априла: Нада Грбин – 1951, Предраг Стојадинов – 1956, Станоје Петровачки

– 1942; 28. априла: Јелена Огњеновић – 1960, Стеван Миловановић – 1938, Ђорђе Стојиљковић –

1950, Перица Рабасовић – 1948; 29. априла: Верољуб Думић – 1950, Бранислава Раца – 1931, Ни-

кола Ранисављевић – 1934, Надежда Панин – 1948, Алексија Бодо – 1929, Марина Дивић – 1978,

Јованка Ђурица – 1932; 30. априла: Силвана Каћурин – 1955, Емилија Узелац – 1940, Мијо Тели-

шман – 1953, Миленко Богданов – 1954, Драга Марчетић – 1955, Радинка Стефановић – 1944; 1.

маја: Милинка Манчић – 1934, Каталин Пожар – 1928, Катица Милошевић – 1931; 2. маја: Олга

Новаковић – 1941, Сава Вуковић – 1955; 3. маја: Петар Ђан – 1941, Радослав Минић – 1959, Љу-

бица Савић – 1938, Недељко Вранић – 1978; 4. маја: Нада Чиплић – 1922, Љубица Илић – 1948,

Душан Тучен – 1951, Душан Мартинов – 1953; 5. маја: Зорица Ковачевић – 1948, Миленка Рајић

– 1932, Анђелија Стојшин – 1935. Терезија Луција Ваш – 1943, Јован Бенџаревић – 1937, Драган

Аврамовић – 1960, Драгомир Вујасиновић – 1936, Бранко Милошевић – 1955, Голуб Денчић –

1936, Катарина Видовић – 1931;  6. маја: Садулах Далипи – 1959, Јово Врачар – 1941, Борисав

Кришан – 1943, Зоран Коларик – 1968, Милица Стојков – 1925, Десанка Бошковић – 1947, Нада

Ђошевски – 1930, Јован Кадар – 1945, Средоје Њагул – 1941, Станимир Петровић – 1938; 7. ма-

ја: Олга Николић – 1935, Витомир Јовановић – 1932, Томислав Трајковић – 1936, Даринка Кара-

чоњи – 1951, Ержебет Тот – 1925, Миливоје Ристовски – 1934.

Е Н И Г М А Т С К И К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

АНАГРАМ
OMБУДСМАН (+ К)

ЗНАШ  TРАГАТИ,  НАЂИ!

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

РЕШЕЊЕ – Слоговни лик 4 х 4:Кракатау, кастрирати,

тарабица, утицање. Скандинавка: описивати, рог, занос,

Ив, шв, Ант, јесте, Тар, естета, ла, Миладин Митровић,

рин, сторнирати, опасти, еит, лет, шанк, Ранкић, ти. Ана-

грам: заштитник грађана.

СЛОГОВНИ ЛИК 4 x 4

1 2 3 4

1

2

3

4

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. острво и истоимени вулкан у

Индонезији, 2. ушкопити, 3. мала дрвена ограда, 4. усмеравање

нечијег рада, вршење утицаја.



мађарског и бугарског кул-
турно-уметничког друштва,
одевених у народне ношње.
Може се рећи да је то био нај-
инспиративнији полигон за
фоткање, па су се прекаљени
мајстори утркивали како би
уловили што више квалитет-
них кадрова младих Иванов-
чана, који су им стрпљиво по-
зирали.

У поподневним часовима у
Дому културе је отворена изло-
жба радова под називом „Улица
и ја”. Аутор је био прошлогоди-
шњи победник у категорији поје-
диначне фотографије на тему
„Иваново у фокусу” – Петар Ни-
колић. Његова поставка је школ-
ски пример форме познате као
стрит-фотографија и фокусира-
на је на улицу и људе, а подељена
на четири сегмента – портрете,
геометрију, рефлексију и сенке.

По завршетку сафарија уче-
сници ће моћи да се надмећу
на две теме – „Иваново у фоку-
су” и слободна, а након обја-
вљивања пропозиција први пут
ће радове слати и у дигиталној
форми. Њих ће оцењивати жи-
ри у саставу Милан Марковић,
Драгослав Мирковић и Миро-
слав Предовић, селектор за те-
му „Иваново у фокусу” биће
Бранислав Бркић, а завршна
изложба ће бити одржана, као
и досад, 15. августа, на дан се-
оске славе – Велике Госпојине.

Текст Ј. Филиповић
Фото Жаклина Пап

Kонкурс „Избор најлепше торте Панче-
ва”, који је покренуо „Панчевац” у са-
радњи са спонзорима – фирмом „Torte-
Co” и посластичарницом „Голуб”, траје
до среде 27. маја. Стога пожурите! Има-
те још свега три недеље да се нађете у
конкуренцији за избор најбољег декора-
тера недеље и месеца, а потом и за по-
бедника читавог конкурса.

Победник за мај освојиће алат за из-
раду цвећа и фигурица од фондана и
гум-пасте.

О пропозицијама конкурса и награда-
ма за троје најбољих, који ће бити ода-
брани у првој недељи јуна, информиши-
те се на нашем сајту www.pancevac-onli-
ne.rs у рубрици „Наградне игре”.

Четвртак, 14. мај 2015.
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ИЗБОР ЗА НАЈБОЉЕГ ДЕКОРАТЕРА БЛИЖИ СЕ КРАЈУ

Најлепшу торту чекамо до 27. маја

Девети ивановачки фото-са-
фари одржан је у новом тер-
мину, месец дана касније не-
го претходних година. То ни
најмање није омело око сто
мајстора уметничке фотогра-
фије из целе земље – од Новог
Сада, преко Смедерева и Кра-
гујевца, до Ниша и Врања – да
уживају у природним лепота-
ма и идиличној атмосфери
једног од најживописнијих
војвођанских места, као и у
гостољубивости љубазних до-
маћина. 

Моћни апарати су по Иванову
почели да севају још од јутар-
њих часова у недељу, 10. маја,
тачније одмах након прија-
вљивања код носилаца орга-
низације, а то су, као и раније,
били Дом културе и Фото-
клуб „Дунавац”.

Прво место за фоткање би-
ло је Црква Светог Ванделина,
у којој се на недељној миси
нашло стотинак мештана ма-
ђарске и бугарске национал-
ности. Након тога је средиште
збивања пресељено на улаз у
село из правца Омољице, бли-
зу моста, где је демонстрира-
на традиционална игра – по-
пике. За тај меч је владало ве-
лико интересовање; сучелиле
су се две екипе мештана од по
пет чланова, а резултат је на
крају био нерешен. Фотогра-
фима је наруку ишло и то што
се у непосредној близини сни-
ма турска серија „Бекле бени”
(у преводу „Чекај ме”).

ДЕВЕТИ ФОТО-САФАРИ У ИВАНОВУ

БУЈНА ПРИРОДА У ЦЕНТРУ ПАЖЊЕ

ППООББЕЕДДННИИЦЦАА  ННЕЕДДЕЕЉЉЕЕ

Најлепшу торту ове недеље послала нам је Светлана Коларевић. Ево рецепта за њену „Гроф торту”.

KKооррaa:: четири беланца, четири кашике шећера, 100 г млевених печених лешника, једна кашика
гриза, пола кашике брашна и пола кесице ванил-шећера.

Направити четири такве коре.

ФФиилл:: 16 жуманаца кувати на пари са 16 кашика шећера у праху, једном кесицом ванил-шећера
и једном кашиком воде. Када је фил скоро готов додати 200 г чоколаде за кување, па кувати још
мало.

Фил је готов када се варјачом провуче кроз њега и види се дно посуде. Тада га треба скло-
нити с ватре, охладити, па додати пенасто умућен маргарин са једном кафеном шољицом вре-
ле воде.

Све добро измиксати, додати још 200 г млевених ораха, па нафиловати коре. Украсити по же-
љи шлагом или фонданом.

УУЧЧЕЕССТТВВООВВААЛЛИИ  ИИ  ММЕЕШШТТААННИИ

Једна од најмлађих учесница – двадесетдвогодишња Јеле-

на Благојевић из Омољице, која се четири године бави фо-

тографијом, сматра да је најважнија посебност овог догађа-

ја то што он није усмерен само ка фотографима, већ и ка

становницима Иванова. Њима су учесници у знак пажње

поклонили фотографије израђене претходних година.

Представник средње генерације Борис Бајчетић из Бео-

града (40) трећи пут је у Иванову; задовољан је виђеним,

а за разлику од претходних долазака, овог пута је више

времена провео у „дивљини” надомак Дунава. Издваја то

што је колега из Крагујевца довео девојку која им је, као

врло захвалан модел, специјално обучена, позирала у при-

родном амбијенту.

Потом су учесници „сафа-
рија” превожени тракторима
по селу, а на сваких сат вре-
мена чамац је крстарио по ру-
кавцима опасаним бујним ра-
стињем налик тропским пра-
шумама. То је изнедрило си-

јасет згодних ситуација за
стварање магичних фотки, а
посебно је било интересантно
када су пред „сафаристе” из-
летале чапље и друге птице.
Иако је пловидба Дунавом би-
ла планирана, ветровито вре-
ме ју је омело, али се новим

путем, који је уредила Месна
заједница, лако стизало до
друге највеће европске реке.
За све то време гостима је на
располагању била кућа Стоја-
на Дугонића у Улици Петефи-
ја Шандора, где их је дочеки-
вало седморо младих чланова

Свете животиње увек расположене за фоткање

Позира младо

Позирају и старији

Чамцем и апаратима у „лов” на чапље
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Лепота и осмеси на све стране

Важно је заузети праву бусију

Мајстори у стваралачком магновењу



У румунском граду Клужу
прошлог викенда је одржан
Европски куп за кадете, на
којем су се надметала 484
џудиста из 28 држава. Међу
репрезентативцима Србије
су били и чланови Динама
Андреа Стојадинов, Филип
Ринковец и Сара Славковић.

Најуспешнија је била Ан-
дреа Стојадинов, која је
освојила бронзано одличје у
категорији до 48 кг. Она је
остварила пет победа из
шест мечева и заслужено се
окитила вредном медаљом.
Сара Славковић је заузела
пето место, а Филип Ринко-
вец је био седми.

Прво Студентско првен-
ство Србије одржано је 9.
маја у Нишу, а Динамо је
представљао Коста Илијин.
Он је освојио бронзано од-
личје, јер је до полуфинала
савладао све своје ривале, а

онда је изгубио од Бошка Бо-
реновића.

На Првенству Војводине
за старије пионире, одржа-
ном у Кањижи, ЏК Динамо
су представљала четири так-
мичара, које је предводио
тренер Љубомир Станишић.

Вук Кошић је освојио нај-
сјајније одличје, Стефан Па-
влов се окитио бронзом, а на
пето место се пласирао Да-
нијел Маравић.

Запажене резултате на Пр-
венству Војводине остварили
су и чланови ЏК-а Панчево.

Лазар Албијанић је осво-
јио бронзану медаљу у групи
старијих пионира. Ана Лу-
пулов и Веселин Врачар су
стигли до петог места, док је

Урош Гичков био шести.
Панчевце је на том такмиче-
њу предводио тренер Марко
Атанасов.

Сви они су се квалифико-
вали за Првенство Србије,
које ће бити одржано 24. ма-
ја у Нишу. A. Ж.

јачем противнику. Металац је
ове сезоне веома успешно играо
у АБА лиги и добијао конкурен-
те из региона без проблема, па
отпор који су пружили Панчев-
ци може наговестити много бо-
ље дане за КК Тамиш.

Кошаркаши из нашега града
су чак добили трећу деоницу, а
да није било лошег другог пе-
риода на утакмици, ко зна ка-
ко би се све завршило. Како
било, Милошевић и Крушчић
су били најбољи актери Тами-
ша, а сасвим солидну партију
су пружили Кесар и Ђорђевић.
Ипак, посебан утисак су оста-
вили Радовић и Дробњак. Са-
ша Радовић ове сезоне није
имао често прилику да игра,
јер предност имају Манојло-
вић и Ђорђевић, али у Ваљеву
је тај момак изгледао као пра-
ви вођа тима. За само пет ми-
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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ДВА ПОРАЗА, АЛИ И БОЉА ИГРА
Кошаркаши Тамиша
у два дана двапут
изгубили

У четвртом колу Суперлиге
Тамиш је у Панчеву изгубио
од Мега Лекса са 61:102, по
четвртинама: 18:22, 11:26,
23:33 и 9:21. Тај дуел, који је
одигран 9. маја, пратило је
око 600 гледалаца у Хали
спортова на Стрелишту.

Иако су Београђани и пре
утакмице важили за великог
фаворита па је њихова победа
била и очекивана, нико није
ни слутио да може бити оства-
рена на такав начин. По злу је
за Панчевце кренуло већ у пр-
вој четвртини, када је после
неколико минута тренер Ме-
ге, Милојевић, добио прво
техничку грешку, а затим је
искључен. Милојевић је обич-
но смирен и  важи за разбори-
тог човека и великог господи-
на, али, ето, и то се догодило.
Тај догађај као да је покренуо
његове изабранике, који су до
краја утакмице пружили једну
од најбољих партија у елити.

Његов колега са супротне
стране Бојан Јовичић поку-
шавао је на све начине да ани-
мира момке које предводи с
клупе, али узалуд. Деконцен-
трација и много изгубљених
лопти само су помогли гости-

нута проведених на паркету
донео је озбиљност и уравноте-
жио игру између одбране и на-
пада. Богдан Дробњак је играо
дупло дуже. Постигао је три
поена и имао једну асистенци-
ју, али то је само статистика.
Дешавања на паркету су нешто
сасвим друго. У сваком случа-
ју, браво за обојицу!

Кад нови број „Панчевца”
већ буде на киосцима, у че-
твртак, 14. маја, Тамиш ће
ићи у престоницу на мегдан
Партизану, а затим у недељу,
17. маја, дочекује нишки Кон-
стантин. Да је распоред Су-
перлиге заиста напоран, по-
тврђује и чињеница да ће на-
ши суграђани већ у среду, 20.
маја, поново изаћи на паркет.
У Хали спортова на Стрели-
шту гостује ФМП.

С. Дамјанов

Више од 300 гледалаца пратило
је сусрет тимова Пантера и Пла-
вих змајева, који се веома добро
познају. На терену код Хале
спортова на Стрелишту било је
врло узбудљиво. Иако су Београ-
ђани тренутно чланови Друге
лиге, пружили су снажан отпор
фаворизованом домаћину, а по-
клекли су тек после продужетка.
Крајњи резултат од 23:20 довољ-
но илуструје колико је утакмица
била занимљива и неизвесна.

Панчевцима је победа добро-
дошла пошто ће у полуфинале
овог међународног надметања
ући с првог места, што им доно-
си и предност домаћег терена.
Популарни Пантери су први
део игре решили у своју корист,
са 14:6, али се агилни гости ни-
су предавали. У завршници смо
видели мноштво занимљивих

догађања, али не и победника у
регуларном току дуела. Зато се
и отишло у доигравање. У про-
дужетку је Дедић, члан екипе
из нашега града, био најприсеб-
нији у једном тренутку, па је
Пантерима донео победу.

Викенд који је пред нама
донеће нова узбуђења свима
који воле амерички фудбал. У
Панчево долази актуелни
шампион Србије – екипа Ву-
кова из Београда, а тим сусре-
том ће бити настављено елит-

но надметање у нашој земљи.
Ово је прилика да се пружи
права подршка Братиславу
Бошњаку и његовим саигра-
чима и да се на делу виде ти-
мови који се боре за врх Су-
перлиге. С. Д.

ма да стигну до убедљивог
тријумфа.

Само два дана касније, у по-
недељак, 11. маја, тим из на-
шега града наставио је такми-
чење у Суперлиги. Гостовао је у
Ваљеву, где је од Металца изгу-
био са 80:68, по четвртинама:
18:14, 26:11, 17:21 и 19:22. Су-
срет је пратило 800 гледалаца.

Иако поражен, Тамиш је овог
пута био достојан ривал много

На Првенству Србије у га-
ђању из серијске ваздушне
пушке, традиционално нај-
масовнијем надметању, ко-
је је одржано прошлог ви-
кенда у Краљеву, наступи-
ло је десет стрелаца СД-а
„Панчево 1813”.

Овог пута је заблистала
млада Исидора Стојановић,
која је освојила две медаље с
врло високим резултатима. У
конкуренцији 43 јуниорке, с
373 круга, освојила је друго
место, пехар Града Краљева
и дијаболе од Стрељачког са-
веза Србије. У надметању се-
ниорки, у конкуренцији 40
учесница, упуцала је 372
круга и окитила се бронза-
ном медаљом. За екипу јуни-
орки, која је заузела седмо
место, поред Исидоре, над-
метале су се и Ивана Вислав-
ски (336 кругова), Мина Ми-
хајловић (334) и Марина
Вељковић (337 кругова).

Екипа јуниора је освојила
треће место с 1.063 круга, а
наступила је у саставу Да-
вид Даутовић, Мирослав
Милошев и Ђорђе Јовчевић.

Екипа сениора је била
четврта, с 1.103 круга. У
појединачном надметању
Габријел Даутовић је за са-
мо два круга изгубио меда-
љу, а наступили су и Дали-
бор Павловић и Ведран
Живановић. Урош Јованић
је гађао појединачно, а да
је био у саставу екипе,
Панчевци би освојили прво
место.

Тим пионирки се пласи-
рао на седмо, а тим пиони-
ра на девето место. Пуцали
су: Стефан Михајлов, Да-
вид Даутовић, Ивана Ви-
славски, Марија Алексић,
Владимир Стајчић, Никола
Адвигов, Анастасија Грујо-
ски, Мина Михајловић и
Ема Пузић. A. Ж.

АЛПЕ АДРИЈА ЛИГА У АМЕРИЧКОМ ФУДБАЛУ

ПАНТЕРИ БОЉИ ОД ПЛАВИХ ЗМАЈЕВА

Следи још једна паклена недеља

ММИИЛЛААНН  ППРРААВВИИ  ДДООММААЋЋИИНН

Да је Милан Ђурђевић, фронтмен групе „Неверне бебе”, ве-

лики заљубљеник у спорт, није тајна, али тај познати Ваље-

вац је само због дуела између Металца и Тамиша дошао из

Београда у свој родни град.

Угостио је руководство Тамиша пред утакмицу и све вре-

ме је био прави домаћин.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ГАЂАЊУ

ИЗ СЕРИЈСКЕ ВАЗДУШНЕ ПУШКЕ

ДВЕ МЕДАЉЕ ЗА ИСИДОРУ СТОЈАНОВИЋ

ЈЈУУННИИООРРИИ  УУ  РРЕЕППРРЕЕЗЗЕЕННТТААЦЦИИЈЈИИ

Током прошлог викенда у Француској је одр-

жан квалификациони турнир за Европско пр-

венство у америчком фудбалу за јуниоре.

За Србију су на том такмичењу наступила и

три играча из Панчева. Реч је о Бојану Неши-

ћу, Алекси Путнику и Илији Етинском, док је

у стручном штабу био Бојан Ковачевић. Побе-

дом над Холандијом Србија је успела да се

пласира у финале, у којем је ипак изгубила од

домаћина Француске.

БРОНЗА ЗА АНДРЕУ

ЛАЗАР ТРЕЋИ

ЏЋУУДДОО ААККТТУУЕЕЛЛННООССТТИИ

ЂУРЂЕВДАНСКА РЕГАТА

ДРУГО МЕСТО ЗА ПАНЧЕВAЧКЕ КАЈАКАШЕ
Осма „Ђурђевданска регата” у
кајаку и кануу одржана је у
недељу, 10. маја, на Ади Ци-
ганлији. Организатор је био
Наутички клуб из Београда, а
наступило је 480 такмичара
из 22 клуба из Србије, Бугар-
ске, Турске и БиХ. Такмичари
ККК-а Панчево су били веома
успешни и освојили су друго
место у мушкој конкуренцији.

У МК-1 Виктор Стаменковић
је освојио злато, а одличје истог
сјаја заслужио је и кадетски че-
тверац у саставу: Алекса Левна-
јић, Лазар Лековић, Данило Ле-
ковић и Никола Теофиловић.
Кадеткиње у К-2 Марија Љубо-
братовић и Милица Влајин за-
радиле су бронзу у својој трци.
У надметању јуниора на 500 м

Никола Левнајић је био трећи у
трци једноседа, да би у двоседу
са Стефаном Лековићем осво-
јио прво место. Јуниорски че-
тверац који су чинили Никола
Левнајић, Стефан Лековић, Да-
нило Лековић и Никола Теофи-

ловић освојио је сребро, а К-2 у
саставу Марија Кривокућа –
Кристина Јовановић био је тре-
ћи у трци јуниорки. Четверац
јуниорки је био други на 500 м,
а сениорски четверац трећи у
веома квалитетној трци.

Тренер Ђурица Левнајић
може бити задовољан постиг-
нутим резултатима, а крајем
месеца кајакашима Панчева
предстоји ново искушење, та-
кође на Ади Циганлији.

A. Ж.



Најмлађи такмичари КК-а Ди-
намо наставили су да нижу
успехе на великим такмичењи-
ма. У суботу, 9. маја, у Новом
Бечеју је одржано Првенство
Србије за полетарце, пионире и
наде у борбама, а у недељу је у
Лазаревцу одржан државни
шампионат за исти узраст, али у
катама. У конкуренцији преко
1.000  такмичара из 110 клубо-
ва најмлађи борци Динама су
постигли велики успех, освојив-
ши шест медаља, иако је међу
њима било много дебитаната.

Сребрне медаље су заради-
ли Милица Гагић, Миљан
Варсаковић и Никола Ивано-

вић, а бронзама су се окитили
Софија Бубало, Катарина Пет-
ковић и Александар Здешић.

Иако су одлично радили у
реперсажним борбама за
бронзану медаљу, без трофеја
су остали: Анђела Ђекић, Та-
мара Драгичевић, Стефан
Стојковић, Ана Живојновић,
Лука Вујичић, Горан Обућина,

Дарко Блажевић и Дарко Спа-
сковски. Запажени су били и:
Огњен и Вања Чекеревац, Ан-
дрија Радивојев, Вања Вуји-
чић и Мартина Волчески.

Ово такмичење је донело
признање и тренерима Дина-
ма који су радили с најмла-
ђима – Ивани Палалић, Не-
наду Соколовићу, Николи

Николашу и Предрагу Стоја-
динову, јер су одлично при-
премили своје такмичаре и
могу бити задовољни њихо-
вим наступима.

Најбољи кадети су учествова-
ли на турниру у Рашкој, где су
освојили две медаље. Урош Пе-
тровачки је заслужио сребро, а
Марко Пуљаревић бронзу.

СЈАЈНА МЛАДОСТ
Током викенда који је за нама
каратисти Младости су били
веома активни, јер су се над-
метали на Првенству Србије за
пионире и наде. Они су насту-
пили у катама и у борбама и
постигли су изванредан успех.

Шампион Србије у борбама
за пионире постао је Милорад
Петровић, а тим женских на-
да у саставу: Јана Којчић, Јо-
вана Новаков, Милица Мило-
вановић и Анђелина Јаредић
окитио се сребрном медаљом.
Најуспешнија такмичарка у
екипним мечевима била је Ја-
на Којчић, с три победе, али је
у појединачном наступу оста-
ла без медаље. Сребрну меда-
љу у борбама заслужила је
Милица Миловановић, док се
бронзом окитила Јована Но-
ваков. Другог дана шампи-
оната, у такмичењима ката-
ша, тим женских нада у саста-
ву: Јана Којчић, Јована Нова-
ков и Анастасија Јаредић
освојио је бронзану медаљу.

МИЛОШУ ДВЕ МЕДАЉЕ
У Београду је прошлог викен-
да одржан пливачки митинг
под називом „Све пролази,
Звезда траје”, на којем се над-
метало 610 такмичара из 32

клуба из Србије и Бугарске.
Међу њима су били и чланови
ПК-а Спарта из нашега града.
Блистао је кадет Милош Ми-
хајловић, док је главни судија
на циљу био Милош Спасић.

Млади Михајловић је осво-
јио два одличја. Најбољи је
био на 100 м краул, а у трци
на 100 м делфин стигао је
трећи на циљ.

СПОРТСКИ МУЗЕЈ
Подржавајући идеју о ожи-
вљавању простора старе Вај-
фертове пиваре, спортски ве-
терани из Панчева истичу
предлог да се у једном делу
тог простора нађе место и за
спортски музеј.

Панчевачки спортисти су
својим резултатима и активно-
стима знатно допринели афир-
мацији ове средине, а нови му-
зеј би битно утицао на сагледа-
вање укупне историје Панчева.
Треба подсетити да је баш у
старој пивари 21. јануара 1945.
одржана оснивачка скупштина
Спортског друштва Слога, које
је наредне године променило
име у СД Динамо.

Чланови Удружења спорт-
ских ветерана нашега града ве-
рују да би, сакупљени на једно
место, трофеји, медаље и ре-
квизити допринели оживљава-
њу успомена на оне који су
утицали на афирмацију, углед
и реноме Панчева. Музеј би
сигурно представљао и тури-
стичку атракцију, јер би био је-
динствен у ширем региону.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Четвртак, 14. мај 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У СПРИНТ ДУАТЛОНУ

ДАНИЛО ЈОВАНОВИЋ ШАМПИОН ДРЖАВЕ
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ММаатт  уу  ддвваа  ппооттееззаа
(решење из прошлог броја: Тб1)

ИИззббоорр  РР..  РРааддоојјееввиићћ

ШАХОВСКИ КУТАК

Овог викенда

Кошарка

СУПЕРЛИГА
Београд: ПАРТИЗАН–ТАМИШ

четвртак, 14. мај

Панчево: ТАМИШ–КОНСТАНТИН

недеља, 18.30

Панчево: ТАМИШ–ФМП

среда, 20. мај, 18.30

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–МЕТАЛАЦ

субота, 19 сати

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Јабука: ЈАБУКА–ЈЕДИНСТВО

Жабаљ: ЖЕЉА–ДОЛОВО

мушкарци

Ј. Томић: РАДНИЧКИ–ЈАБУКА

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО–ВРШАЦ

субота, 16.30

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „БАНАТ”
Сакуле: БОРАЦ – БОРАЦ (Старчево)

Н. Козарци: СЛОБОДА–ЖЕЛЕЗНИЧАР

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БУДУЋНОСТ

Ковачица: СЛАВИЈА – МЛАДОСТ (О)

Војловица: МЛАДОСТ–РАДНИЧКИ

Б. Н. Село: СЛОГА–ПАРТИЗАН

Б. Црква: БАК–ЈЕДИНСТВО

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Дебељача: СПАРТАК–ГЛОГОЊ

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
С. Тамиш: С. ТАМИШ – БОРАЦ

Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–ПРОЛЕТЕР

Панчево: ДИНАМО 1945 – ДОЛОВО

Иваново: СТРЕЛА–КОЛОНИЈА

Прошлонедељни
резултати

Кошарка

СУПЕРЛИГА

Панчево: ТАМИШ – МЕГА ЛЕКС 61:102

Ваљево: МЕТАЛАЦ–ТАМИШ 80:68

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
В. Плана: МОРАВА–ДИНАМО 24:31

МИНИ ПРВА ЛИГА
жене

Панчево: ПАНЧЕВО–ТОПЛИЧАНИН 35:28

Бор: БОР РТБ – ПАНЧЕВО 19:29

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Долово: ДОЛОВО–МИЛЕТИЋ 34:10

С. Црња: МЛАДОСТ–ЈЕДИНСТВО 29:17

Зрењанин: ГРАДНУЛИЦА–ЈАБУКА 42:24

мушкарци

Јабука: ЈАБУКА – РАДНИЧКИ (Ш) 32:22

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Темерин: СЛОГА–ДИНАМО 4:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „БАНАТ”
Старчево: БОРАЦ – ВРШАЦ Ј. 3:1

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ЈЕДИНСТВО 3:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–СЛАВИЈА 1:0

Војловица: МЛАДОСТ–БУДУЋНОСТ 2:3

Делиблато: ОМЛАДИНАЦ – МЛАДОСТ (О) 1:1

Б. Н. Село: СЛОГА–ХАЈДУЧИЦА 5:1

Гребенац: ВУЛТУРУЛ–ЈЕДИНСТВО 1:4

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ПОБЕДА 5:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Долово: ДОЛОВО–СТРЕЛА 10:1

Баваниште: БСК – ДИНАМО 1945 1:4

С. Тамиш: С. ТАМИШ – БУДУЋНОСТ 2:1

Коцић се окитила сребром, а
Душан Стојадиновић је заслу-
жио бронзу.

Главна трка (пет километа-
ра трчања, 20 км вожње бици-
кла и 2,5 км трчања) још јед-
ном је показала због чега три-
атлонци Тамиша заузимају
сам врх овог спорта у Србији.

Гордана Крстић је освојила
сребрну медаљу у надметању
ветеранки, а Марјан Лукић је

у истој категорији заслужио
злато. У најјачој категорији
елитних такмичара Данило
Јовановић је освојио шампи-
онску титулу, док се Петар
Ивачковић окитио бронзом.

Занимљиво је да је на чети-
ри дуатлона у Сомбору, коли-
ко их је досад одржано, сваки
пут победио неко из ТК-а Та-
миш. Вуковић је тријумфовао
2012. године, Ивачковић је

Још један велики
успех ТК-а Тамиш

Укупно једанаест 
медаља

Већ по традицији, сезона трка
у триатлону у нашој земљи
отворена је државним првен-
ством у спринт дуатлону, које
је одржано прошлог викенда у
Сомбору. Одличан организа-
тор и овог пута био је ТК
Спринт из тог града.

Панчевачки Тамиш је на то
такмичење отишао с 32 чла-
на, који су се надметали у
свим категоријама. Поједини-
ма је ово било и дебитантско
такмичење и сигурно су поне-
ли лепе утиске из Сомбора.
ТК Тамиш је био веома успе-
шан – његови чланови су
освојили једанаест медаља.

У трци младих нада (800
метара трчања, пет километа-
ра вожње бицикла и 400 мета-
ра трчања) одличја су освоји-
ли: Александра Јевтић (сребр-
но), Маша Јосиповић (бронза-
но), Лука Глигорић (сребрно)
и Урош Обрадовић (бронза-
но). У надметању нада (2,5 км
трчања, десет километара во-
жње бицикла и 1,2 км трчања)
Ања Давидовић је освојила
највреднији трофеј, Алексија

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

„ДИЗЕЛКА” ЧВРСТО ДРЖИ ТРОН

Страну припремио

Александар
Живковић

гао почасни погодак за свој
тим и ублажио пораз. Кона-
чан резултат, Слога–Динамо
4:1, постављен је у 53. минуту.

Панчевци следећег викенда
на свом терену дочекују Вр-
шац.

Много неизвесније је над-
метање у Војвођанској лиги
група „Банат”. У том рангу
такмичења наш град има два
представника и оба се грчеви-
то боре да остваре своје циље-

ве – Железничар да се домог-
не вишег ранга, а Борац да
остане у лиги. На срећу љуби-
теља фудбала у Панчеву и
околини, прошлог викенда, у
25. рунди шампионата, оба
тима су била успешна и осво-
јила важне бодове. 

Железничар је на СЦ-у
„Младост” угостио Јединство
из Банатског Карађорђева и
савладао га с 3:0. Козара, први
пратилац лидера, изгубила је

на свом терену од Борца из
Сакула, па је сада популарна
„дизелка” усамљена на првом
месту, с пет бодова више од
другопласиране екипе.

Први гол за Железничар
постигао је Бранислав Тошић
у 29. минуту, а лидеру су побе-
ду осигурали Филип Пеште-
рац и Никола Скокна у самом
финишу утакмице. 

Борац је у Старчеву угостио
Вршац јунајтед и, иако је био
аутсајдер, успео је да победи с
3:1 и тако начини велики ко-
рак ка опстанку у овом рангу
такмичења. 

Јунак победе био је Звонко
Ђаковић, који је постигао сва
три гола, а треба да остане за-
бележено да су у једној од нај-
важнијих утакмица ове сезоне
учествовали и: Луковић, Јова-
новић, Максимовић, Стојчев,
Ћирковић, Станојевић, Вуле-
тић (Рашковић), Петровић (Ве-
њац), Станисављевић и Лукић.

Старчевци су сада на двана-
естом месту на табели, с 32
бода, а у следећем колу путују
у Сакуле на мегдан с домаћим
Борцем.

Важна победа Борца
у Старчеву

Динамо изгубио 
у Темерину

Прошлог викенда је наста-
вљена првенствена трка за бо-
дове у Српској лиги група
„Војводина”, а на програму је
било 25. коло. Панчевачки
„брзи воз” је гостовао у Теме-
рину, где је од домаће Слоге
изгубио са 4:1. То је био једа-
наести пораз Динама у овом
шампионату, па он сада зау-
зима осмо место на табели, с
34 бода.

Победник је био одлучен
већ у првом полувремену. До-
маћи играчи су повели у пе-
том минуту, из једанаестерца,
а само четири минута касније
на семафору је писало 2:0.
Већ у 11. минуту Слога је во-
дила с 3:0, па је око 200 гледа-
лаца помислило да ће Дина-
мо претрпети катастрофу.
Ипак, Славен Јуриша је у 35.
минуту смањио на 3:1, пости-

победио 2013. и 2014, а сада
је титулу освојио Јовановић.

Чланови ТК-а Тамиш на-
стављају да тренирају, јер су
пред њима многи изазови.
Већ 16. маја ће се надметати у
Крагујевцу, потом им пред-
стоји такмичење у Београду
(31. маја), па триатлон у Пан-
чеву (7. јуна). У Подгорици ће
се такмичити 13. јуна, а у За-
гребу 18. јула...

НАДМЕТАЊЕ НАЈМЛАЂИХ КАРАТИСТА

ШЕСТ TРОФЕЈА ЗА ДИНАМО

Наставио доминацију панчевачких триатлонаца



хитектура тог града подразумева спо-
јеве разних стилова: византијског и
оријенталног, готског, барокног и ре-
несансног. А оно што скривају фасаде
појединих здања – тек је то посебна

прича. Поменимо само дела Тицијана,
Белинија, Донатела, Мантење, Карпа-
ча, Сињорелија,  Гвардија, Сансовина,
Тинторета, Ван Дајка...

„Тешко да се Венеција, која је трго-
вала и са Утопијом и са Атлантидом,
одрекла иједне форме уљуђености.
Кажу да је праотац лиега био арапски
балкон, катедрале Светог Марка – ви-

зантијска црква, гондоле – турски ча-
мац, крилатог лава – кинеска химера.
Венеција је град од Бога створен за
посредовање”, наводи Пиштало у ро-
ману „Венеција”.

Туриста у том граду има увек. По-
себно је живо за време карневала у
другој половини фебруара, а прича се
да су за љубитеље узбуђења и вреве по-
себно погодни викенди, нарочито они
у марту, пред крај периода карневала.

Друга велика манифестација догађа
се сваке друге године, још од 1894. (с
паузама за време Првог и Другог свет-
ског рата). Реч је, наравно, о Венеци-
јанском бијеналу, највећој светској из-
ложби савремене уметности, која се
одржава у Арсеналу, некадашњем бро-
доградилишту и оружарници, темељу
поморске снаге Млетачке републике, и
у прелепом врту Ђардини, насталом по
идеји Наполеона Бонапарте. По том
невероватном парку разасути су пави-
љони, њих 30, у које сваког другог маја
стиже оно најзанимљивије, најинтри-
гантније и најбоље од савремене умет-
ности што свака од нација има да по-
каже. Д. Младеновић
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Лука Иричанин,
фудбалер:
– Тренирам фудбал с
кадетима „Динама”, а
у суботу имамо утакми-
цу. Недеља је дан за
одмор, али мораћу ма-
ло и да учим.

Немања 
Станојевић, 
ужива у вожњи
бицикла:
– Преко дана суботом и
недељом волим да спа-
вам. Увече је обавезан
излазак с друштвом, а
омиљено место нам је
кафана „Багремац”.

Огњен Живковић,
гимназијалац:
– Без обзира на то што
је викенд пред нама,
мора да се учи. Посебно
математика. Ако ме тата
пусти, можда ћу мало
изаћи с друштвом у
град.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Н. Стоилковић З. Спремо

О слободи

Један од новијих и савременијих овдашњих хотела носи име

„Слобода”.

Што је сасвим у складу с нашим временом.

Ослобођени смо радних места, добрих плата, високог стандар-

да и вере у будућност.

У складу с толиком слободом, он је постао сасвим сувишан,

као реликт прошлости, као непријатно подсећање.

Зато је и затворен, затарабљен и закатанчен. Амин.

О сећању

Најстарији хотел у Панчеву је, наравно, „Штука”, који се лепо ви-

ди на нашој фотографији.

То није ова зграда на десној страни са склепаним бочним зи-

дом, а није ни она нашминкана на левој страни.

Није чак ни онај репрезентативни објекат, пун пацова величине

прасића, који се види у средини кадра.

Хотел „Штука” је, за оне који су мало млађи, ово зелено пољанче.

А за оне који су мало старији, он је само магловито сећање.

О судбини

Наш најновији, најсавременији и најексклузивнији хотел носи

име по оближњој реци Тамиш.

И дели њену судбину.

С обзиром на то да је она све више у функцији отпадног кана-

ла, ни он није далеко одмакао.

Што се види чак и с моста, приликом уласка у град.

„За мене је Венеција град тишине –
говорио сам јој. – Ако не идеш на Трг
Светог Марка, бићеш непрестано у ти-
шини. Имаћеш читаве улице и пијаце
за себе”, наводи Владимир Пиштало у
свом поетичном роману „Венеција”. И
заиста, чим се човек удаљи од приста-
ништа и Трга Светог Марка, чим зађе
у неку од споредних улица, пред њим
искрсава Венеција која се не помиње у
итинерерима, али је једнако занимљи-
ва, магична, прелепа... и тиха.

У лавиринту сачињеном од малих
уских улица наједном се јавља свест
да се у том граду, иза прелепих, укра-
шених фасада одвија нормалан, сва-
кодневни живот. На то указују веш
раширен између суседних зграда, ке-
се са смећем испред врата које чекају
дежурне чистаче, звук с ТВ екрана,
свеже цвеће крај заветних кипова по-
свећених свецима... Данас у самом
граду живи око 60.000 становника.
Махом су то студенти. Неки од њих
похађају једну од најзначајнијих ака-
демија лепих уметности у Италији,
која је основана још 1750. године.

Ко је икада био у Венецији, вероват-
но ће се сложити с констатацијом да је
лепота тог града немерљива. Где год
човек погледа, одасвуда искрсавају
дивне, чипкасте фасаде, фина орна-
ментика, занимљиви детаљи, роман-
тични мостићи, канали, гондоле итд.
Све то буди машту о некој пређашњој
Венецији, оној моћној престоници
Млетачке републике, такозваној Кра-
љици Јадрана, Господарици мора. Ар-
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