
мене планска документа да би био
безбеднији друмско-железнички са-
обраћај на територији Панчева – ка-
зао је градоначелник.

Захвалност становницима Мисе

Јелена Батинић је истакла да градо-
начелник, чланови Градског већа и
одборници Скупштине града нису
игнорисали незадовољство грађана

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 30. АПРИЛА 2015.

Хроника
Ипак се чека

извештај 
комисије
» страна 5

цена 40 динара

У ОВОМ БРОЈУ, ШТАМПАНОМ

У 12.000 ПРИМЕРАКА

Број 4607, година CXLVII

Нова рафинеријска пруга
неће пролазити кроз 
то насеље – објавио 
градоначелник 
Павле Раданов

Надлежно министарство
променило став након 
састанка с делегацијом
грађана Мисе

Градоначелник Павле Раданов изја-
вио је да је Градској управи Панчева
стигло писмо из Министарства гра-
ђевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре у којем се наводи да посто-
ји спремност надлежних у тој инсти-
туцији да прихвате захтеве наших су-
грађана који станују на Миси да се
нова рафинеријска пруга не гради у
том насељу. Према његовим речима,
до промене у ставовима одговорних
у Министарству дошло је након њи-
ховог недавног састанка са четворо-
чланом делегацијом грађана Мисе.

На конференцији за новинаре одр-
жаној 27. априла, на којој се представ-
ницима локалних медија обратио са
својим сарадницима – чланицом Град-
ског већа Јеленом Батинић и Славетом
Бојаџиевским, помоћником градона-
челника за урбанизам, Раданов је изја-
вио да је Министарство спремно да за-
једно с Градом Панчевом промени
планска документа да будућа пруга не
би пролазила преко Мисе.

– То значи да би пут преко новог
винчанског моста, који ће сигурно
бити изграђен, пролазио поред Ра-
финерије и преко атара би ишао ка
Румунији до Коридора 11. У досада-
шњој комуникацији с Министар-
ством добијали смо само негативне
одговоре. Говорили су нам да је про-
јектовање те пруге односно друмско-
железничке саобраћајнице зацртано
и да је немогуће мењати покрајинске
и републичке планове. Писмо које

Економија
Земљорадничка

задруга Панчево

» страна 6

Хроника 
Поново оскрнављен

споменик на

Стратишту

» страна 10

Село 
Спортом против

наркоманије

» страна 11

Култура
Опроштај од света

гламура

» страна 13

Фото-репортажа
Дуца стартује 

у Мађарској

» страна 33

Спорт
„Дизелка” јури ка

Српској лиги

» страна 35

ППРРИИТТИИССЦЦИИ  ГГРРААЂЂААННАА  ИИММААЛЛИИ  ЕЕФФЕЕККТТАА

НЕЗАДОВОЉСТВО СТАНОВНИКА 
MИСЕ БИЛО ОПРАВДАНО

нам је стигло у петак позитиван је
сигнал и нешто ново. Остављено је
да Град Панчево иницира наредних
дана састанак с представницима
грађана старе Мисе. Том скупу би
присуствовали и представници Ми-
нистарства, а једини циљ би био да
се нађе решење које би било прихва-
тљиво за становнике старе Мисе –
изјавио је Раданов.

Полиција и тужилаштво
анализирају радове на депонији 
» страна 9
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Хроника најгорих година
(које не престају)
» страна 12

Према речима Славета Бојаџиев-
ског, градска власт очекује макси-
малну помоћ Дирекције за изградњу
и уређење града у мењању првобит-
них и изради нових планских доку-
мената.

– Такође, предстоји нам договор с
Министарством у вези са израдом
идејног пројекта и претходно студи-
је оправданости у вези с радњама ко-
је се обављају пред израду планског
документа. Најбитније је да смо до-
били позитиван сигнал из Мини-
старства за саобраћај за измену
планског документа – нагласио је
Бојаџиевски.

Градоначелник Панчева и његови
сарадници су истакли да очекују да ће
састанак с представницима становни-
ка старе Мисе бити брзо заказан.

Спречено рушење кућа
Да је незадовољство наших суграђа-
на који живе у том делу града било
оправдано, говори то да би, да је све
остало онако како је првобитно било
планирано, морало да се руши ше-
здесет кућа у њиховом насељу. Са обе
стране нове пруге била би подигнута
висока жичана ограда, а становници
Мисе би до амбуланте, школе и ауто-
буске станице могли доћи само пре-
ко пешачке пасареле изнад пруге.

На једној од прошлогодишњих
седница Скупштине Панчева одбор-
ници Лиге социјалдемократа Војво-
дине упозорили су да ће, уколико све
остане по старом, на само шест ме-
тара од кућа на Миси бити поставље-
на два колосека нове пруге с међуна-
родним саобраћајем, којом би возо-
ви пролазили више од двадесет пута
дневно. Они су скренули пажњу и на
то да се против изградње пруге на
Миси изјаснио и Завод за јавно здра-
вље, јер би становници тог насеља
због честих пролазака железничких
композиција били изложени изузет-
но великој буци.

М. Глигорић

Познато је да кроз то насеље тре-
нутно пролазе три пруге и да је све
остало по старом, становници Мисе
би добили и четврту.

– Грађани су због тога с правом
били незадовољни. Владајућа коали-
ција у нашем граду и ја као градона-
челник били смо први који су при-
мили представнике становника ста-
ре Мисе и разговарали с њима о њи-
ховом проблему. Њихово огорчење и
забринутост су били велики, али ми
нисмо желели да им дајемо лажну
наду. Сада желим да их обавестим
да су њихова иницијатива ка Граду
Панчеву и наша према Министар-
ству уродили плодом. Министарство
је изашло у сусрет захтеву да се про-

старе Мисе. Према њеним речима,
због тога је септембра прошле годи-
не покренута иницијатива за измену
планске документације.

Она је рекла да ће бити учињено
све да будућа обилазница не пролази
кроз наш град, већ да прати путању
којом ће ићи ауто-пут и нови друм-
ско-железнички мост у Винчи. Наја-
вила је да ће следећи корак бити уса-
глашавање ставова Града Панчева,
„Железница Србије” и надлежног
министарства како би се то озвани-
чило. Батинићева је захвалила гра-
ђанима Мисе зато што су били ис-
трајни у својим захтевима и тиме,
како је рекла, одбранили и интересе
грађана Панчева.



оног што је пензионерима одузето,
јер то није била нула, већ, на годи-
шњем нивоу, око 250 милиона евра.

З. Сп.

Листајући новине
Ако се изузму вести о културним де-
шавањима, наш град се у престонич-
ким медијима у последња два-три
месеца помиње у веома негативном
контексту. Сваки час се Панчево по-
јави као (баш тај) град у којем је не-
ко „Продао дете за печено прасе”
или „Продао девојку за лаптоп и 100
евра” или је „Аутом усмртио девојку
на путу Београд–Панчево”. Овим је-
зивим насловима у марту се придру-
жила прича о отмичарима деце из
Француске који су се лепо провели у
нашем „Авиву”, затим вест о девојци
која је упала у кому након употребе
новог опијата – биљног тамјана, те
априлски извештаји о амонијаку и
хлору у панчевачкој води.

Међутим, ни то није било доста.
Прошлог викенда нас је изненадила
информација да је „’Авалу’ купио
бивши таксиста из Панчева”. И тако
је Саша Ћоровић, за којег нико у
овом граду вероватно досад није чуо,
ових дана постао најпознатији (бив-
ши) панчевачки таксиста. Шта ли је
следеће?

Д. М.

Пропаст (р)еволуције
Ретко када се деси да нека грађанска иницијатива промени
нешто што је власт зацртала. Поготово ако је цртала и буквал-
но.

Зато је пажње вредан преокрет у случају „пруга на старој
Миси”. Када је прошле године подигнута фрка у том насељу
јер се, без обзира на претходно испоштовану процедуру, тек
тада нашироко дознало да ће његови становници бити „поча-
шћени” још једном, укупно четвртом пругом, Панчевцима је
с највишег места – из Министарства грађевинарства, саобра-
ћаја и инфраструктуре – поручено да се не нервирају и да ку-
лирају пошто им помоћи, једноставно, нема.

Наше суграђанке и суграђани, ипак, нису мирно сачекали
да им се злехуда судба догоди. Бунили су се. Узбунили су ме-
дије, позвали кабинет градоначелника и Градско веће упо-
моћ, па су тако успели да привуку општу позорност. Миц по
миц, састанак за састанком и доживеше да надлежни држав-
ни органи измене почетну причу: сада је, ето, могуће да пру-
га добије нову трасу.

Нећемо улазити у то да ли је, игром случаја, држави из не-
ког петог разлога одговарало да накнадно измести правац
кретања тешких, по животну средину погубних возова; нави-
кли нас властодршци на чињеницу да је наивно веровати им
без подозрења. Желимо да верујемо да је баш грађанска ини-
цијатива преточена у победу разума!

Вера да је то могуће нам је, због менталног здравља, неоп-
ходна. Када кажемо „нама”, мислимо на генерације које су на
својим плећима изнеле терет протеста 1996/97, као и петоок-
тобарску, онда смо мислили, револуцију. Оно што највише пора-
жава тадашње занесене „револуционаре”, јесте да је ономад уло-
жена енергија потпуно распршена, да је напор био бескористан:
и даље, двадесет година касније, постоје политичке елите и
њихови прилепци којима је много добро и већинска раја чи-
јим припадницима није ни до чега.

То се не односи само на оне изданке те генерације који су
побегли „преко”: они су најпре прогутали горку кнедлу, а са-
да се, у великој већини случајева, слатко хране и пију лепо
вино. Мирна Бачка...

Тј. Холандија, Енглеска, Канада, Аустралија...

**  ** **

На претходне мисли о цивилизацијској тековини протеста,
грађанске побуне против вређања интелигенције, „лепо” се
наслања штрајк просветара: пуко, сломљен... Они што од на-
ше деце праве људе, под хитно морају, не само у себи већ и
наглас, и то у групи, да се запитају: зашто смо толико инерт-
ни да изгледа да нам није стало до нашег професионалног и
личног интегритета?

Без блама, јер избламирани већ јесу, треба да наставе ин-
троспекцију. Питања би могла да буду: 1. Ко нас у „прегово-
рима” представља? 2. Због чега постоји множина синдиката?
3. Зашто немамо јединствене захтеве и циљеве? 4. Ко нас и
зашто дели? 5. Какве то особе-колеге у наше име одлучују да
треба да пристанемо на понижавање? 6. Шта ћемо следеће
предузети?

Одговори би, нажалост а реално, могли да буду овакви: 1.
синдикални каријеристи лабилних персоналитија; 2. зато
што не можемо ни око чега да се сложимо; 3. (погледати од-
говор под 2); 4. наша влада, јер може; 5. (погледати одговор
под 1); 6. ништа!

Својеврсно престројавање, поновно фокусирање просвета-
ра на повратак личног и професионалног достојанства, ври-
сак о томе у колико лошим условима живе и раде – то је нај-
мање што се од њих очекује.

Јер деца од њих уче...

Влада је тај очекивани мањак сма-
њила на 6,6 одсто, а „нико раније ни-
је ни сањао да то можемо”.

Према његовим речима, очекује се
да ће Европска унија, ММФ и остале
међународне финансијске институ-
ције направити ревизију стопа раста
нашег БДП-а и са минус 0,5 одсто за
2015. годину обрадовати нас са нула
одсто.

Због тога постоји могућност да
пензије и плате у јавном сектору бу-
ду повећане до краја године, под
условом да то аминује ММФ, похва-
лио се Вујовић и навео да „нула из-
гледа реално”.

Дакле, нула је наша стварност, на-
ша извесност и наша будућност.

Наш успех, по министру Вујовићу,
назива се нула, то јест – ништа.

„Ништа мисли да постаје нешто
ако призна: ја сам ништа!” (Фридрих
Хебел).

Чак и „два пута ништа је ипак ни-
шта, математика је јасна” (петао Со-
фроније Легхорн).

У свету нула врлина је бити нула.
Зато је код нас чак и нуларица по-

стала метафора успеха.
На крају, коначно смо схватили.

Наша стопа раста и развоја ће бити
нула, па ће и плате и пензије најве-
роватније порасти за одговарајући
проценат, то јест – нула одсто.

Због тога нико из Владе, укључују-
ћи и премијера, не говори о враћању

У свету нула
Било је право задовољство пре неко-
лико дана слушати срећног Душана
Вујовића, министра финансија, како
говори о постигнутим резултатима и
томе да је Србија након годину дана
рада ове владе на добром путу. На
крају 2014. године, рече, очекивао се
дефицит од 8,8 одсто бруто друштве-
ног производа (БДП), с тенденцијом
даљег негативног раста. Међутим,

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Само вас посматрам...

У Улици Максима Горког, изнад наших глава, свакодневно

Снимио Никола Стоилковић
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• Деца у Панчеву пију воду с хлором и амонијаком. Они су наша
будућност!
• Паљењем непријатељских кућа послали су димне сигнале да су
за мир.
• Утишао сам тон на ТВ-у. Сад их само гледам како лажу.
• Прате га агенти у цивилу. Чувају његову приватност.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ТЕК КАД СУ ПОСЛЕ ТРЕЋЕ ТУРЕ ПОЧЕЛИ ДА ЗАПЛИЋУ, ХРВАТ И

СРБИН СУ НАШЛИ ЗАЈЕДНИЧКИ ЈЕЗИК!

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

ППиишшее::  ССиинниишшаа  ТТрраајјккооввиићћ

Четвртак, 30. април 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 



Босна и Херцеговина
и данас дубоко 
подељена

Документарни филм „Хероји
битке за рањенике” аутора
Александра Рељића прика-
зан је у дворани „Аполо” у
понедељак, 27. марта, у орга-
низацији Грађанске акције
Панчево и Независног дру-
штва новинара Војводине.
Након пројекције уследила
је јавна дебата у којој су уче-
ствовали политичар и психо-
лог Жарко Кораћ, истори-
чарка Бранка Прпа и нови-
нар Хасан Габела, а разговор
је водио Динко Грухоњић,
председник НДНВ-а.

Овај филм део је серијала доку-
ментарних филмова „Жив(ј)ети
заједно”, који говоре о међу-
националном помирењу и об-
нови међуетничког поверења
у Србији и Босни и Херцегови-
ни. Апострофирани су хра-
брост и пожртвованост док-
торке Душанке Вујасић, која
се неколико година пре почет-
ка рата доселила у Горажде и
у нечовечним условима оста-
ла тамо како би помагала љу-
дима, иако је имала много
прилика да се врати у родни
Београд, а поменут је и Пре-
драг Пера Дацић. Он је волон-
тирајући у болници и превозе-
ћи повређене преко ратних
линија страдао на бруталан
начин у Вишеграду на самом
почетку рата.

Хасан Габела је на почетку
трибине казао:

– Ми из Босне и Херцегови-
не смо и данас дубоко поде-

РАЗБИЈАЊЕ НАЦИОНАЛИСТИЧКИХ ОКВИРА

ЖИВ(J)ЕТИ ЗАJЕДНО

Четвртак, 30. април 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 

АКТУЕЛНО 3

љени као и деведесетих годи-
на, само што не убијамо једни
друге. Српски и босански ме-
дији су одвојени и увек се мо-
же видети и чути да су „они
други” лоши момци и никада
се не приказују позитивни до-
гађаји с друге стране. Због то-
га сам се плашио да нећемо
успети да пронађемо потпуно
отворене саговорнике за ова-
кву филмску тему.

Он је додао и да је веома
битно то што је неко из Србије
снимио овај филм, јер „због то-
га има много већи значај”, као
и да су самим тим „избегнути
субјективност и патетика”.

Жарко Кораћ се запитао ка-
ко је могуће да више људи у
тако суровим условима не по-
маже унесрећенима, па је
утврдио да је то питање добр-
оте у човеку, не хероизма. Он
сматра да је најузвишенији
људски нагон жртва сопстве-
ног живота за друге.

На улазу у Кантоналну бол-
ницу у Горажду налази се спо-
мен плоча на којој су исписана
имена радника који су у рату
погинули радећи свој посао.

– Иако је прошло много
времена, са овом последњом
историјом нисмо ушли ни у
ревизионистичку фазу, а мо-

рали бисмо да продремо, ма-
кар у сегментима, у рекон-
струкцију онога што се деша-
вало деведесетих година на
простору бивше Југославије –
рекла је Бранка Прпа.

Серијал филмова „Жив(ј)ети
заједно” рађен је у копродукци-
ји НДНВ-а, Удружења БХ нови-
нари и Радио-телевизије Војво-
дине, у партнерству с Форумом
ЗФД. Стварање филма „Хероји
битке за рањенике” подржали
су Европска унија из фонда „Ја-
чање медијских слобода у Ср-
бији” и Министарство културе
и информисања РС.

С. Првуљ

У понедељак, 4. маја, у 20 са-
ти, у дворани „Аполо” преми-
јерно ће бити приказан доку-
ментарни филм „Људи које
нико неће” наше суграђанке
Адријане Вамош, дугогоди-
шње сараднице недељника
„Панчевац”. То остварење се
бави се трагичном судбином

људи који су из верских, по-
литичких или економских
разлога били принуђени да
напусте своје земље. Њихове
потресне животне приче за-
бележене су оком камере то-
ком 2013. и 2014. године у
прихватним центрима за ази-
ланте у Србији.

„Људи које нико неће” је
филмски првенац Адријане

Вамош, а сарадници на фил-
му били су: Марко Бацковић
(монтажа), Павле Бугарино-
вић (камера) и Јан Купре-
шанин (оригинална музи-
ка). Пројекат је подржао
Град Панчево кроз конкурс
за суфинансирање програма
из области културе. Филм

траје 26 минута, а након
пројекције следи трибина на
којој ће говорити ауторка  и
представници Центра за за-
штиту и помоћ тражиоцима
азила: Радош Ђуровић, Јова-
на Винчић и Јана Стојано-
вић. Модератор разговора је
Немања Урошевић, нови-
нар. Улаз је слободан.

Д. М.

„Хероји битке за рањенике” заокупили пажњу различитих генерација

У петак, 1. маја, биће отво-
рен мултимедијални кон-
курс „Дани Вајферта”. Гра-
ђани су позвани да до 31.
маја пошаљу фотографију,
видео-рад, анимацију или
дизајн на тему „Ђорђе Вај-
ферт”, а награда за најбоље
биће таблет рачунар. То је
објављено на конференцији
за новинаре у уторак, 28.
априла, у Галерији савреме-
не уметности, а на њој су го-
ворили Бранислав Ровча-
нин, директор Туристичке
организације Панчева, Ан-
ђела Вила, самосталнa
стручнa сарадница за тури-
зам Секретаријата за при-
вреду и економски развој, и
дизајнер Немања Вујић,
председник конкурсне ко-
мисије. Како је том прили-
ком рекао Ровчанин, идеја је
да „Дани Вајферта” постану
градска манифестација, а
све с циљем афирмације и
упознавања с ликом и делом
Ђорђа Вајферта.

– Овај мултимедијални
конкурс смо покренули како
бисмо што већи број људи
укључили у саму манифе-
стацију и истакли њен обра-
зовни карактер. Један од ци-
љева нам је да што више гра-
ђана сазна понешто о Ђорђу
Вајферту, једној од најзна-

чајнијих личности које је
наш народ имао – рекао је
Ровчанин.

Анђела Вила је том при-
ликом рекла да је Град подр-
жао ову иницијативу ТОП-а,
те да су „Дани Вајферта” ре-
зултат сарадње Секретарија-
та за привреду и економски
развој и Туристичке органи-
зације Панчева.

О пропозицијама конкурса
је говорио дизајнер Немања
Вујић. Како је он рекао, кон-
курс ће бити отворен до кра-
ја маја, а проглашење побед-
ника је планирано за 9. јун.

– Аплицира се искључиво
електронски, на danivajferta
@gmail.com. Тема конкурса
је Ђорђе Вајферт, његов лик
и његово дело. Стога то могу
бити најшире асоцијације на
Вајферта. Није неопходно
ограничавати се на оно што
је „на прву лопту”. То може
бити, рецимо, решење нов-
чића, или нешто што је у ве-
зи с рударством, пивар-
ством, масонима... – обја-
снио је Вујић.

Уз рад је потребно доста-
вити и основне податке уче-
сника: име и презиме, теле-
фон, адресу пребивалишта и
имејл адресу. Услов конкур-
са је један рад по учеснику.

Д. М.

МУЛТИМЕДИЈАЛНИ КОНКУРС 

ЗА КРЕАТИВЦЕ

Ђорђе Вајферт 
као инспирација

ДОКУМЕНТАРАЦ АДРИЈАНЕ ВАМОШ

Људи које нико неће

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ТАЊА ТАТОМИРОВИЋ, ПРИВРЕМЕНИ ЗАСТУПНИК КАПИТАЛА НАШЕГ ЛИСТА

Задатак „Панчевца” је да одржи квалитет
Уместо Александра Вучкови-
ћа послове привременог за-
ступника капитала „Панчев-
ца” до окончања поступка
приватизације нашег листа
обављаће Тања Татомировић,
која је на ову дужност ступила
у априлу.

По образовању је дипломи-
рани политиколог, свршени
постдипломац комуникологи-
је на Факултету политичких
наука у Београду, као и студент
докторских академских студи-
ја на Факултету драмских
уметности (катедра за менаџ-
мент културе и медија). Бави
се медијима и односима с јав-
ношћу дуже од петнаест годи-
на. Поставила је темеље орга-
низације односа с јавношћу
осамнаест трговинских судова
у Србији. Била је први пи-ар
„Петрохемије”, а потом у пери-
оду од три године директор
корпоративних комуникација
у једном од највећих оператера
дигиталне сателитске и ка-
бловске телевизије и широко-
појасног интернета у региону.

Већ две године води односе с
јавношћу и заједницом у „Мај-
крософту” за подручја Србије и
Црне Горе, а и координира од-
носе с медијима те компаније
на Кипру и Малти. Аутор је
књиге „Мусолинијев микро-
фон”, која се налази на списку
додатне литературе на студија-
ма историје на Београдском
универзитету. Није чланица
ниједне политичке странке.

ППААННЧЧЕЕВВААЦЦ::  ВВаашш  ппррееттххоодд--
нниикк  јјее  ппеетт  ггооддииннаа  ооббааввљљааоо  ддуу--
жжнноосстт  ннаа  ккоојјоојј  ссттее  ввии  ссааддаа..  ЗЗаа--
шшттоо  јјее  ббаашш  уу  ооввоомм  ммооммееннттуу,,
ддвваа  ммеессееццаа  ппрреедд  ззааккооннссккии  рроокк
уу  ккооммее  ттррееббаа  ддаа  ббууддее  ззаавврршшееннаа
ппррииввааттииззаацциијјаа  ннаашшеегг  ллииссттаа,,
ддоошшллоо  ддоо  ппррооммееннее??

ТАЊА ТАТОМИРОВИЋ:
Услове за бављење овим по-
слом држава је променила пре
нешто више од пола године, а

Александар Вучковић није до-
ставио Агенцији за приватиза-
цију документацију којом би
доказао да их испуњава. Зато
је она по закону морала да
промени свог заступника ка-
питала, а ја сам, као једна од
три особе из нашега града које
испуњавају критеријуме, до-
била позив да преузмем ду-
жност. Верујем да је моја
предност у односу на друге
Панчевце била та што се ба-
вим медијима.

••  ННее  ппооссттоојјии  ннииккаакквваа  ддррууггаа
ппооззааддииннаа......

– Не! И ја сам била изнена-
ђена, и то пријатно, позивом
Агенције, јер нисам пратила
ситуацију у „Панчевцу”. Пону-
ду сам прихватила пошто сма-
трам да могу, с обзиром на
своје професионално иску-
ство, да вам помогнем. Ли-
ценцу поседују људи различи-
тог образовања и држава се не
држи стриктно тога да њихове
академске предиспозиције и
сфера пословања фирме чији
већински пакет акција кон-
тролишу морају да буду у ве-
зи. Стога мислим да је одлич-
но то што су у овом случају
посао којим се ви бавите и мо-
је образовање и каријера ком-
патибилни.

••  РРоокк  ззаа  ппррииввааттииззаацциијјуу  ммее--
ддиијјаа  јјее  11..  јјуулл  ооввее  ггооддииннее..  ККооллии--
ккоо  јјее  ттоо  ооссттввааррљљииввоо??

– Држава га је прописала и
такав је какав јесте. Из пер-
спективе „Панчевца” мислим
да је рок, реално, прекратак,
али не бих то даље комента-
рисала: морамо да га испо-
штујемо! Ако надлежне ин-
ституције упуте препоруку да
рок треба продужити – први
ћете за то сазнати.

••  ССттаавв  ззааппооссллеенниихх  јјее  ддаа  ссее
ддрржжаавваа  ддоо  ссааддаа  ввррллоо  ллоошшее  оодд--
ннооссииллаа  ппррееммаа  „„ППааннччееввццуу””..
ИИммааллии  ссммоо  ввеећћ  ннееууссппеешшннуу
ппррииввааттииззаацциијјуу,,  ааууккцциијјуу  ннаа  ккоо--

јјоојј  јјее  ссааммоо  ббрреенндд  ииззллииццииттиирраанн
ддоо  22,,22  ммииллииооннаа  еевврраа,,  ннааккоонн  ччее--
ггаа  ссуу  ттааддаашшњњии  ввллаасснниицции,,  уу  ччии--
јјеемм  јјее  ооппииссуу  ппооссллаа  ббииллаа  ппоољљоо--
ппррииввррееддаа,,  ууппллааттииллии  ппррввуу  ррааттуу
уу  ииззннооссуу  оодд  336600..000000  еевврраа  ии  ппоо--
ттоомм  ооддууссттааллии..  ППооссттоојјее  ллии  шшаанн--
ссее  ддаа  ссее  ооввоогг  ппууттаа  ффооррммууллиишшуу
ууссллооввии  уу  ввееззии  сс  ттиимм  ккоо  ммоожжее
ккооннккууррииссааттии  ззаа  ккууппооввииннуу  ллии--
ссттаа,,  ддаа  ссее  ииссккљљууччии  ммооггуућћнноосстт
ддаа,,  ррееццииммоо,,  ннееккаа  ссттррааннккаа  ппррее--
ккоо  ссввоојјиихх  љљууддии  ккууппии  ммееддиијј,,  оодд--
нноосснноо  ииммаа  ллии  шшааннссее  ддаа  ддрржжаавваа
ппооппррааввии  ууттииссаакк??

– Лепо би било да „Панче-
вац” купи неко ко се бави ме-
дијима или издаваштвом. Те-
шко да ће бити нових услова за
заинтересоване: како сада
ствари стоје, на аукцији ће по-
бедити онај ко понуди највише
новца. Али то не значи да ће у
том случају новинарима бити
горе, као што не значи да ће
им бити боље ако лист купи
нека велика медијска корпора-
ција. Поента је у томе да буду-
ћи власник новинарима да од-
решене руке, да задржи редак-
цију која се бави независним
новинарством, да има жељу да
развија бренд „Панчевца” и на-

стави живот најстаријег живог
недељника на Балкану. Свима
је у интересу да тако буде: гра-
ђанима, запосленима, купцу,
држави, па и политичким
странкама које помињете; пар-
тијски листови за публику
имају само своје чланство и
свака озбиљна партија зна да је
сврсисходније гајити добар од-
нос с независним медијима не-
го имати јасно обележен пар-
тијски лист. Мој лични став је
да не би било добро да вас узме
нека, било која, интересна гру-
па, а идеално би било да купац
буде неко ко ће наставити тра-
дицију новина којима се грађа-
ни поносе.

••  ККааккввее  ппооттееззее  ћћееттее  ппооввллаа--
ччииттии  ддаа  ббии  ссее  ттоо  ии  ооссттввааррииллоо??

– Као професионалац ћу
учинити све што је до мене као
привременог заступника ка-
питала, а то су препоруке и
мишљења упућени надле-
жним органима да „Панчевац”
на крају буде у најбољим могу-
ћим рукама. Према Закону о
приватизациjи, медиjске куће
које не успеју да привуку нове
власнике до јула 2015, биће
понуђене запосленима у виду
бесплатних акција, а уколико
се и та мера покаже неуспе-
шном, оне ће бити затворене и
избрисане из привредног ре-
гистра. У складу са законом,
медији који добију нове вла-
снике, мораће да се баве ме-
дијском индустријом најмање
пет година. Задатак тима
„Панчевца” је да, уз моју по-
моћ, одржи квалитет новина и
да, без обзира на кратак рок за
приватизацију, учини све да
пословање унапреди, пратећи
позитивне трендове у медиј-
ској индустрији и прилагођа-
вајући се новим технологија-
ма. То је један од начина да
„Панчевац” заиста и опстане,
без обзира на то ко ће бити ње-
гов власник. С. Т.

Прво дешавање у простору
„Нова електрика” (Жарка
Зрењанина 1, у некадашњим
просторијама листа „Панче-
вац”, где ће се у скорој бу-
дућности налазити и галери-
ја Бате Михаиловића) биће
одржано у среду, 6. маја, у
19 сати. Повод за тај догађај
је посета студената српског
језика с Јагелоњског универ-
зитета у Кракову. Студенти-
ма ће локална, панчевачка
сцена бити представљена
најпре кроз серију слајдова

уз које ће Александар Зо-
граф говорити о свом раду, а
затим ће уследити пројекци-
ја филма „Живан прави
панк фестивал” Огњена Гла-
вонића. Кроз интеракцију с
локалцима пољски студенти
ће сазнати нешто више о не-
зависним иницијативама у
нашој средини, а сви заједно
ћемо се упознати с „Новом
електриком”, која треба да
буде један од центара за ову
врсту културне продукције.

Д. М.

ЦЕНТАР АЛТЕРНАТИВНЕ УМЕТНОСТИ

Стартује 
„Нова електрика”



Чланови Градског одбора Но-
ве странке учествовали су на
суботњем митингу на Тргу ре-
публике у Београду, који је
под називом „Осветли Србију”

организовала Демократска
странка, и „својом енергијом
показали да Србија не сме
остати у мраку”, каже се у са-
општењу те партије.

Лидер Нове странке Зоран
Живковић је притом оценио
да је на митингу била окупље-
на она „права
Србија и српска
елита које се Ву-
чић толико пла-
ши”. Премијер
већ трећу годи-
ну „игра руски
рулет, али на
наше главе ста-
вља цев”, подву-
као је Живковић, а још увек не
даје одговоре на то ко је крив
за нестале у поплавама, као и
за седморо људи који су поги-
нули у паду хеликоптера.

„У протекле три године сто
хиљада младих, образованих
и паметних људи отишло је из
земље, а добили смо 50.000
новозапослених из СНС-а.
Министар културе је на бео-

градски Народни музеј ставио
сат на коме пише 381 дан, а
Вучићу не смемо да дамо то-

лико времена, јер
је то превише и он
не сме бити тај
који одлучује о
судбини свих гра-
ђана. Србија има
нову шансу на
предстојећим ло-
калним и покра-
јинским избори-

ма и Србија може да победи”,
закључује се у саопштењу Но-
ве странке.

НОВА СТРАНКА

Не смемо остати у мраку

Коалиција „Уједињени за Ја-
буку”, коју чине Либерално
демократска партија, Цен-
тар за заштиту потрошача из
Јабуке и Национално маке-
донско удружење „Илин-
ден”, у среду, 29. априла,
предала је градској Комиси-
ји за спровођење избора ли-
сту од 15 кандидата за пред-
стојеће изјашњавање у овом
насељеном месту, заказаном
за 17. мај.

– Избори се одржавају већ
трећи пут за три године, а то
је последица лошег досада-

шњег рада и тога што није
било никакве подршке град-
ских власти. Скупштина Ме-
сне заједнице не функциони-
ше већ годину и по дана, а на-
јављује се да ће се сада утро-
шити петнаестак милиона
динара на паркинг код шко-
ле, што је ван памети. Нама
су проблем неуређени путеви
и канализација, што су капи-
тални објекти за Јабуку – ре-
као је овом приликом Влади-
мир Швец, представник
Удружења потрошача и један
од кандидата са ове листе.

ПОЛИТИКА

Реакције Управног одбора Ту-
ристичке организације Пан-
чева (објављене у прошлом
броју „Панчевца”) на критике
Зоране Владу, једног од кан-
дидата за место директора те
организације, по мишљењу
Покрета „Доста је било – ре-
старт”, „вређају сваког Пан-
чевца” и представљају „напад
на здрав разум грађана”.

„Комисија коју чине не-
компетентни људи (који чак
и по Одлуци о оснивању
ТОП-а не могу бити на тим
местима, јер нису,
цитирамо, ’из реда
стручњака афир-
мисаних из обла-
сти туризма’) иза-
брала је кандидата
са слабијом био-
графијом зато што је наводно
’упозната са радом Зоране
Владу’, а одборници су при-
хватили одлуку комисије без
увида у биографије кандида-
та”, каже се у саопштењу овог
покрета и подсећа да је Зора-
на Владу створила „Панче-
вачки карневал”, као највећу

овдашњу туристичку мани-
фестацију, а политичари су
нам га ускратили прошле го-
дине.

„Не дозволимо да нас угасе
као што гасе све што је лепо
и да ниподаштавају све људе
који су способнији од њих.
Покрет ’Доста је било’ још је-
данпут наглашава: то је наш
новац којим се бахате град-
ски службеници. Хоћемо јав-
не конкурсе, хоћемо тран-
спарентне поступке и пози-
вамо овог пута на заједнички

интервју изме-
ђу Зоране Вла-
ду и ТОП-а и
р е л е в а н т н и х
градских већ-
ника, који би
обавили нови-

нари овог угледног листа,
или било који новинари у на-
шем граду који су заинтере-
совани за истину. Желимо да
сазнамо шта се тачно десило
са овим конкурсом, као и
шта се дешава с ’Панчевач-
ким карневалом’”, закључује
Покрет „Доста је било”.

Српска радикална странка
организовала је прикупља-
ње потписа грађана за пети-
цију којом се захтева да се
Војислав Шешељ не врати у
Хашки трибунал. У обраћа-
њу медијима у недељу, 26.
априла, чланови те странке
истакли су да је захтев за
његов повратак инициран у
Београду, одакле је и поте-
кло подизање оптужнице.

– Интерес да се Шешељ
изручи Хашком трибуналу
имају они који га се највише
плаше, а то су Александар
Вучић и Томислав Нико-
лић. Избори се приближава-
ју и рејтинг СРС-а сваког
дана расте, а они узалуд об-
јављују лажна истраживања
– рекла је Смиљана Гламо-
чанин Варга, одборница и
потпредседница Окружног
одбора ове странке.

Она је додала и да лидер
СРС-а разбија медијску бло-
каду свакодневним триби-
нама по целој Србији, као и
да се премијер и председ-

ник плаше ТВ дуела на које
их он стално позива.

Подршку радикалима пру-
жили су и чланови Српског
покрета „Двери”, који су
овом приликом истакли да је
Хашки трибунал основан из
једног центра моћи, с наме-
ром да се понизи српски род
и да се осуде војници, гене-
рали и највиши политички
врх једне државе.

– Сам позив да се Шешељ
врати у Хаг, сматрамо не-
примереним и нехуманим.
Без доказа су га држали
дванаест година и без опту-
жнице желе да га врате. Бу-
нићемо се и штитићемо ин-
тересе свих грађана када
буду угрожени – изјавио је
Милутин Илић, члан пан-
чевачког повереништва по-
крета „Двери”.

Петицију је могуће потпи-
сати у просторијама радика-
ла, а у наредном периоду ће
бити постављени и пунктови
на јавним местима.

С. П.

Четвртак, 30. април 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

Петицијом против
Хага

ШТА ТИШТИ ПАНЧЕВАЧКУ ОПОЗИЦИЈУ

ВОДА, РАЗВОДЊАВАЊЕ И ГАШЕЊЕ

УДРУЖЕЊЕ „ДОСТА ЈЕ БИЛО – РЕСТАРТ”

Хоће ли власт и нас
да угаси?

„Сумњиви рачуни за воду,
чудна накнада за ’одводња-
вање’ какву не памте ни ста-
рији суграђани, вишеструко
увећани порези на имовину,
застрашивања ригорозним
казнама за неплатише, пре-
тећи рачуни за на-
ступајућу сезону из
’Грејања’ – терор је
нове, напредне вла-
сти у Панчеву”, ка-
же се у саопштењу
панчевачког покре-
та „Двери”.

Наша невоља због недав-
ног загађења воде за пиће,
сматрају „Двери”, поједи-
ним страначким јуришни-
цима је чак „ишла и нару-
ку”, како би досадашњу ди-
ректорку „Водовода” „ис-
тресли из фотеље” и на ту
функцију поставили своје
„стручњаке”.

„Поново наглашавамо
оно што чујемо од својих
симпатизера: погубан је тај
систем који влада већ ско-
ро две деценије, страшна је
и злослутна та пракса у ко-

јој свако мора да се учлани
у странку на власти како би
напредовао у животу или
чак исказао своје потенци-
јале и стручност. Јер ако
ниси окићен страначким
бојама, овога пута напред-

њака, нема на-
де да ћеш се
професионал-
но реализова-
ти. Ми, грађа-
ни, остаћемо
ускраћени за
истину. Нити

ће одговарати они који су
морали да спрече загађење
воде, нити ће одговарати
они који су лажно узбуњи-
вали грађане и ширили па-
нику”, тврди овај покрет.

„Док свака власт у граду
не буде састављена од
истински вредних, радних
и поштених људи, који не
морају бити политички ан-
гажовани, сви ћемо остати
таоци политичког препу-
цавања врло сличних са
сличнима и истих са исти-
ма”, закључују „Двери”.

СРПСКИ ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

Терор нове, 
напредне власти

Акцијом под називом „Види-
мо се у пет до дванаест” Со-
цијалдемократска странка је
желела да укаже на све гре-
шке актуелне владе Србије,
па је на штанду постављеном
на некадашњем Корзоу у по-
недељак, 27. априла, тачно у
време поменуто у називу ак-
ције, организовала директан
сусрет с грађанима.

– Обећано нам је много
ствари, а ми смо и даље све-
доци пада животног стан-
дарда, раста сиве економи-
је, рада на црно, медијске
цензуре и линча, сваљивања
грешака на претходну власт
и урушавања квалитета
образовања – рекла је Тама-
ра Босиљ, чланица Извр-
шног одбора панчевачког
СДС-а.

Она је посебно издвојила
залагање те странке за пра-
веднији систем социјалних
давања и ревизију корисника
социјалне помоћи, отварање
питања уставности смањења
пензија, као и изградњу обе-

ћаних социјалних станова
„уместо скупих луксузних
апартмана у оквиру контро-
верзног Београда на води”.

СДС је управо због тога од-
штампао флајер у коме под-
сећа на дванаест неиспуње-

них обећања актуелне владе,
али је истовремено и пону-
дио решења за њих.

– Залажемо се за заврше-
так инфраструктурних про-
јеката започетих за време
Бориса Тадића, као што је
Жежељев мост у Новом Са-
ду; за то да се судски проце-
си воде у судници, а не у ме-
дијима; да се резултати бор-
бе против корупције морају
мерити правоснажним пре-
судама и смањењем нивоа
корупције, а не у медијима;
за спровођење проевропске
спољне политике; за строго
санкционисање сваког ути-
цаја или покушаја напада на
слободу медија, као и за њи-
хово транспарентно власни-
штво – закључила је Тамара
Босиљ.

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Неиспуњена обећања

ИЗБОРИ У ЈАБУЦИ

„Уједињени за Јабуку”
предали листу

Током протекле недеље овдашње
опозиционе странке су се бавиле
различитим темама, а заједнички
именитељ им је био осврт на „резул-
тате” актуелне напредњачке власти,

било републичке, било градске. Та-
дићев СДС се грађанима обраћао
подсећајући на Радована Трећег и
његово одређење времена („у пет до
дванаест”), Радуловићев „Рестарт” је

подстакло реаговање Туристичке ор-
ганизације Панчева, а Обрадовићеве
„Двери” су се бавиле порукама и по-
укама из недавне панчевачке „водо-
водне кризе”.

Непојављивање Колинде Гра-
бар Китаровић, председнице
Хрватске, на централној про-
слави годишњице пробоја ло-
гораша у Јасеновцу и њен одла-
зак на помен „жртвама у Блај-
бургу”, били су повод да Краји-
шки демократски форум то на-
зове њеним новим „политич-
ким гафом” и својеврсном по-
руком протераном српском на-
роду после злочиначке „Олује”.

„КДФ се пита колико су не-
ке политичке снаге у Србији
припомогле да се на власти у
Хрватској инсталира Туђма-
нов политички епигон. Зар
српска крајња десница не
оплакује страдања сарадника
окупатора на северу Словеније
1945. године, попут хрватских
клеронационалиста? У свјетлу
судбине крајишког народа ’зр-
цали’ се и судбина српског на-

рода с Косова и Метохије.
Умјесто масовног, безуслов-
ног, промптног (без отезања,
или повратка ’на кашичице’) и
добровољног повратка на Ко-
сово и Метохију, ето и ту про-
ђе преко петнаест година, а на
стотине хиљада протјераних
(милосрдно и пејоративно зва-
них ’интерно расељени’) при-
падника српског народа и дру-
гих неалбанаца далеко су од

родног завичаја и данас”, каже
се у саопштењу КДФ-а.

Због тога овај форум закључу-
је да само истинске демократске
снаге у нашем друштву и окру-
жењу могу праведно и трајно ре-
шити питања протераних и из-
беглих „и ту страдалничку попу-
лацију извући из муља политич-
ке инструментализације и тран-
сферисати их у равноправне
грађане и тамо и овдје”.

КРАЈИШКИ ДЕМОКРАТСКИ ФОРУМ

У муљу политичке инструментализације

Страну припремио

Зоран
Спремо



Град и Покрајина треба
да уложе 75 милиона 
динара у одводњавање
њива

Градско веће је између два издања
нашег листа одржало две седнице,
од којих је она прва – од петка, 24.
априла – заказана по хитном поступ-
ку. Хитност се односила на истицање
рока за подношење пројеката на кон-
курс Покрајинског секретаријата за
пољопривреду, водопривреду и шу-
марство намењен суфинансирању
уређења каналске мреже за одводња-
вање пољопривредног земљишта.

Панчево је пријавило пројекат чи-
шћења и одржавања 154 километра
отворене каналске мреже на терито-
рији града и свих девет села, вредан
75 милиона динара. Од те суме 30
милиона обезбеђује локална самоу-
права од издавања државног пољо-
привредног земљишта, а преосталих
45 милиона динара треба да уплати
Покрајина.

Већници су се поново састали у сре-
ду, 29. априла, када су усвојили изве-
штај о извршењу буџета за прва три
месеца ове године. У њему је наведено
да је приход градске касе без суме

пренете из 2014. био нешто већи од
946 милиона динара. Тај износ је ма-
ло мањи од планираног, али је у исто
време уобичајен за прво тромесечје.

Извршна власт је усвојила текст
Протокола о сарадњи Београда и
Панчева ради преноса јавне својине.
Протоколом се регулише начин ре-
шавања проблема власништва над
земљиштем на коме се налазе по-
стројења панчевачког „Водовода и
канализације”. Београд је прихватио
да се покрене поступак чији је циљ
да две парцеле, од којих је једна у
његовом власништву, а друга у посе-
ду ПКБ-а, буду пренете Панчеву. На
тај начин ће панчевачки „Водовод”
моћи лакше да изводи неопходне ра-
дове у фабрици воде и на градским
извориштима.

Веће је одобрило да Панчево на
конкурс Покрајинског секретаријата
за урбанизам, градитељство и зашти-
ту животне средине пријави два про-
јекта. Један је набавка канти за сме-
ће намењених домаћинствима и
уличних канти за Банатско Ново Се-
ло, а други санација и рекултивација
сметлишта у Банатском Брестовцу.
Укупан износ за те потребе који се
очекује од војвођанске владе нешто
је већи од два милиона динара.

Д. В.

ХРОНИКА

ПОГЛЕД ПРЕКО РЕКЕ

Четвртак, 30. април 2015.
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Изградња инфраструктуре обично
помаже развоју, посебно када је реч
о путевима и пругама. Пруга у насе-
љу Миса у нашем граду већ постоји,
а замало да наши суграђани који жи-
ве у том делу Панчева добију шински
додатак. Доскора су надлежни у на-
шој земљи размишљали о томе да
баш кроз насеље Миса прође инду-
стријски пружни крак, од Рафинери-
је нафте Панчево, који би био део
обилазнице око Београда, а затим
настављао до Румуније, све у склопу
изградње Коридора 11. Ипак, после
молби, разговора и адекватне аргу-
ментације, а нису изостали ни проте-
сти, надлежно министарство је Град-
ској управи Панчева доставило пи-
смо у којем се наводи да неће бити
изградње новог колосека. Шта о но-
вим, позитивним вестима мисле жи-
тељи тог насеља?

ВЛАДИМИР ТАДИЋ, предузетник:
– Знамо да кад власт нешто зами-

сли, она ће то и да уради. Добро је
што је пројекат промењен, а сада се
види да су петиције и протести угро-
жених људи ипак имали смисла. Они
који станују баш поред пруге, најбо-
ље знају како им је. У кућама поред
пруге живе мала деца и старији људи
и они су најугроженији у овој причи.

ФАТИМА ФЕКОВИЋ, домаћица:
– Добро је да се ова прича заврши-

ла. Возови који сада пролазе поред
кућа већ су велики проблем за све
оне који су у близини пруге. Зами-
слите да се сад та пруга још проши-
ри! Зар пруга не треба да иде ван
града, тамо где никоме не смета? А
кад ме већ питате, било би боље да
нам заврше канализацију у насељу.

НИКОЛА ТРАВИЦА, 
пензионер:

– Мислим да су пројектанти има-
ли добру идеју, а они су паметни љу-
ди, зар не? Радило би се нешто, људи
би се запослили и било би неке кори-
сти за многе. Колико знам, измешта-
ње тих људи би и њима користило,
били би и обештећени. Но тешко је
људима угодити. Мени је жао тих
људи што живе близу пруге, али није
смело ту ништа ни да се гради, па су
опет никле куће. То је проблем који
предуго траје.

МИРКО КНЕЖЕВИЋ, бивши радник
РНП:

– Веома сам задовољан због тога
што неће бити проширења пруге.
Пруга која се сада користи већ је ве-
ома близу кућа. Не може се живети
од буке коју воз ствара, а не сме се

заборавити да он туда пролази и но-
ћу. То је велики стрес за станаре. Са-
мо се надам да је ново решење трај-
но и да проширење већ постојећег
колосека неће поново бити тема раз-
говора.

ЈЕЛЕНА МИОКОВИЋ, 
фризерка:

– Наравно да смо сви који живимо
у близини пруге веома задовољни
што се она неће проширити, првен-
ствено због деце. Необезбеђени пре-
лаз је велика опасност и сада. Кад
воз пролази, бука је несносна. Куће
су све растрошније и заиста је тешко
живети у таквим условима. Требало
је овај проблем давно решити на
много бољи начин.

ДУШАН ОСТОЈИЋ, 
љубитељ природе:

– Тешко је живети у оваквим усло-
вима, па је велико задовољство што
се одустало од идеје да се пруга про-
шири. То је посебно важно због мале
деце и старијих људи, јер они најви-
ше трпе. Кад воз пролази, све се тре-
се. Ту је и обавезно свирање, па коче-
ње. Нелагоду ствара и ова пруга која
постоји и било би супер да се и она
измести.

Анкетирао С. Дамјанов

М. КНЕЖЕВИЋН. ТРАВИЦА Ј. МИОКОВИЋ Д. ОСТОЈИЋ

НАША АНКЕТА

ШТА МИСЛИТЕ О ОДУСТАЈАЊУ ОД НОВЕ ТРАСЕ ПРУГЕ НА МИСИ?

Само да је ово решење трајно

Ф. ФЕКОВИЋ

Појавила се нова мода: да саго-
ворници (то јест они који треба да
разговарају) у ТВ емисијама више
не разговарају, него говоре сви
углас, што гласније, то боље. Зо-
ран Кесић је у „24 минута” већ
једном од тога направио спрдњу;
онда још једном; даље више једва
да има смисла – много је једно-
лично, постало је обичај.

Молим: прво су се она двојица
– Васин из ДС-а и Мартиновић из
СНС-а пуних десет минута надви-
кивали на ТВ Б92 и нико ништа
није разумео. Јадна Данијела Ше-
ган није могла ништа, јер у том
термину нису предвиђене рекла-
ме. Онда су се код оне цуре с
„Пинка” надвикивали Антоније
Ковачевић и нека докторка око
канабисовог уља (јаче ли теме),
па је очајна водитељка гестовима
затражила рекламе; разумели су
је, али ипак није помогло до кра-
ја. Пре неко вече код Оливере Јо-
вићевић исто су се тако надвики-
вали и у један глас говорили Сте-
фановић др Небојша и Бојан Пај-
тић. Мучена Оливера повремено
се обраћала Аци Антићу, као сми-
ренијем учеснику, али је и она на
крају вапила за рекламама.

Није лако ТВ водитељкама и
водитељима незахвалних емиси-
ја; све им је теже. Најлакше је
имати једнога госта; ако може Ву-
чића: он прича шта хоће и при-
том још и вређа кућу у којој је
гост и дивота. Водитељ клима
главом, овлаш се правда и дубоко
се каје. То је, кажем, најлакше.
Код Оливере у „Упитнику” треба-
ло је да гостује и Марко Ђуришић
из Тадићевог СДС-а, али су га от-

фикарили под лажним објашње-
њем да је „емисија отказана”, ка-
ко каже. Прави разлог је био ин-
систирање владајуће коалиције,
оличене у Стефановићу и Антићу,
да изборни резултати не допу-
штају некоме ко има шест одсто
гласова да буде равноправно за-
ступљен с победницима – два
према два.

Таква логика – ако власт тако
каже – може да важи, али у том
случају и Бојан Пајтић је био нео-
правдано повлашћен са 30 одсто,
уместо са шест. Уместо да се осло-
не само на ту сразмеру, Антић и
нарочито Стефановић викали су,
нису дали човеку да зине и уоп-
ште направили су галиматијас од
емисије; могли су лепо да замоле
Оливеру да Пајтићу додели шест
одсто времена (око минут-два), па
нека се изрази до миле воље.

Наивни људи мисле – као и ми
– да ТВ дебате служе да би се суо-
чила мишљења о неким темама,
па да свако образлаже своје идеје
о томе равноправно, без обзира
на изборне резултате. Посао ТВ
водитеља био би – опет наивно
схваћено – да им то омогући и да
одржи јавни ред и мир у свом сту-
дију, јер то није њихов студио.
Код Оље Бећковић (пардон!) тога
није било: она је ред држала гво-
зденом руком. Понављам овога
пута своју стару понуду: први ТВ
водитељ или водитељка који/која
тресне шаком о сто, подвикне и
истера из студија галамџије, има
вечеру код Љубе на мој рачун.

Дотле остаје тужна истина да
ко нема аргументе, надвикује се и
галами.

Пише: Милош Васић

АКТИВНОСТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Чишћење канала у атару

Надвикивање

В. ТАДИЋ

СНС: одлука ће зависити
од информација које 
одборници добију

ДС: нема заташкавања,
али ни „пресуде” без 
доказа

Председник Скупштине Панчева
Филип Митровић заказао је седницу
тог органа локалне власти за 8. мај, а
тема расправе биће проблеми у во-
доснабдевању с којима се Панчево,
према засад познатим подацима, су-
очавало од 15. до 20. априла. Иници-
јативу за расправу о томе 23. априла
је поднела група од 28 одборника
Српске напредне странке, Српске
народне партије, Српског покрета
обнове, Социјалдемократске партије
Србије, Партије уједињених пензио-
нера Србије, Покрета социјалиста и
Демократске странке Србије.

Текст иницијативе изгледа пома-
ло необично, јер се сазивачи позива-
ју на два члана Пословника о раду
Скупштине који на различит начин
регулишу питање рокова за закази-
вања седница, а оно што прво пада у
очи, јесте чињеница да није наведен
предлог тачке дневног реда о којој
би се расправљало, нити су сазивачи
дали образложење.

Митровићу је предложено да засе-
дање буде заказано по члану 61 став
1 Пословника о раду Скупштине
„поводом и у вези актуелних (кому-
налних) дешавања у Панчеву”, а за-
тим се додаје: „Имајући у виду ком-
плексност актуелних дешавања
(услед хитности) молимо да у сми-
слу члана 62 став 5 председник
Скупштине седницу (...) сазове са ро-
ком краћим од седам дана”.

Члан 61 Пословника регулише да
седница мора бити одржана најка-
сније 22 дана од подношења иници-
јативе, а члан 62 да се у случају хит-
ности мора одржати за мање од се-
дам дана. Овај парадокс није случа-
јан, јер одсликава противречност си-
туације у којој су се сазивачи седни-
це нашли подносећи овакав захтев,
независно од тога колико су у праву
када траже да се расправља о једном
важном питању.

Наиме, због значаја водоснабдева-
ња за здравље и животе људи хит-
ност је неспорна, али је у овом слу-
чају помало депласирана, јер је три
дана пре подношења иницијативе
званично већ било саопштено да је
вода исправна.

Султан Фератовић, шеф одборни-
ка СНС-а, који је у име својих 28 ко-
лега поднео захтев, изјавио је да је
ситуација у вези с градским водово-
дом захтевала да што пре буде раз-

ЗАКАЗАНА СКУПШТИНСКА РАСПРАВА О ДЕШАВАЊИМА У „ВОДОВОДУ”

ИПАК СЕ ЧЕКА ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

решена, али је истовремено дато
време Градском већу да прибави ин-
формације на основу којих ће одбор-
ници водити расправу и евентуално
донети неку одлуку.

– Подразумева се да је најактуел-
нији комунални проблем у граду во-
довод, око тога нема дилеме. Мора
јавно да се проговори о томе шта се
дешавало, да ли је неко знао за те
проблеме и зашто се није реаговало.
Ми смо у контакту с Градским већем
и договорили смо се да комисија из-
вршне власти припреми материјал
који ће бити основа за скупштинску
расправу. Да ли ће Веће ту тему про-
ширити или редуковати, не знам,
али ако не будемо задовољни изве-
штајем те комисије, тражићемо до-
пуну. Не знам у ком правцу ће ићи
расправа, нити какви ће бити за-
кључци или одлуке. Наша жеља је да
разрешимо овај проблем, јер се ради
о животно важним питањима и нор-
мално је да су она изазвала забрину-
тост одборника – рекао је Ферато-
вић.

Предраг Богатинчевић, председ-
ник локалног ДС-а, изјавио је како
су се демократе договориле с на-
предњацима да се расправа одржи
тек када буду готови извештаји „Во-
довода” и комисије Градског већа.

– Став странке према овој теми
биће познат када будемо добили те
податке. Не желимо да заташкамо

било шта, али се ничија одговорност
не може утврђивати унапред и без
икаквих доказа. Директорка „Водо-
вода” (Милица Радовановић – прим.
аут.) није чланица ДС-а, али је иза-
брана на наш предлог због стручно-
сти, а не страначке припадности.
Уколико је одговорна, биће смењена,
а ако није, треба да настави обавља-
ње своје дужности – рекао је Бога-
тинчевић.

Предраг Патић, члан Градског ве-
ћа задужен за комуналне делатности
и председник комисије која треба да
сачини извештај, рекао је да ће тај
документ бити готов до 4. маја. Он
ће бити састављен на основу изве-
штаја „Водовода”, те санитарне и ко-
муналне инспекције.

Д. Вукашиновић

Овде се разбистрило, сад је Скупштина на потезу



Немачки гигант 
тражи хиљаде 
хектара државне 
земље 

Представници немачке ком-
паније „Тенис”, највећег про-
извођача меса у тој земљи,
посетили су у уторак, 28.
априла, Долово и Мраморак,
где су разгледали земљиште
на којем би могле нићи њи-
хове нове фарме свиња. У та
два места већ постоје пољо-
привредна предузећа, која су
пропала због приватизације,
с тим да доловачко има и
објекте за узгој свиња, али су
Немци рекли да нису заинте-
ресовани за те фирме и да ће
подићи нове фарме.

Посета је уприличена
истог дана када се власник

компаније Клеменс Тенис у
Београду састао с премије-
ром Александром Вучићем,
а Влада Србије и холдинг
„Тенис” потписали Мемо-
рандум о разумевању. Тај до-
кумент треба да буде основа
за будуће инвестиције не-
мачког гиганта у Србији.

Од октобра прошле годи-
не, када је Вучић посетио се-
диште те компаније, лицити-
рало се различитим бројка-
ма у вези с висином инвести-
ција, бројем товљеника које
ће производити „Тенисове”
фарме и бројем новозапосле-
них на њима. Кренуло се од
200 милиона евра, пет тови-
лишта и пола милиона сви-

ња, да би на крају премијер
егзалтирано говорио о улага-
њима од 420 милиона евра у
отварање 20 фарми и годи-
шњој производњи три мили-
она свиња.

Он је домаће пољопри-
вреднике посебно „обрадо-
вао” најавом новог закона о
земљишту како би се стран-
цима дозволило да купују
српске њиве. Ако се има у
виду најава „Тениса” да ће
овде производити и храну за
будућа товилишта, онда се
може очекивати да ће Немци
купити огромне површине
обрадиве земље.

Њихов мотив за долазак у
Србију највероватније је мо-
гућност да крше економски
ембарго ЕУ према Русији.
Уосталом, компанија је била
велики извозник меса у ту

земљу, а њен власник Кле-
менс Тенис се јавно хвалио
личним добрим везама с
Владимиром Путином. Он је
овде дочекан раширених ру-
ку, а „Дојче веле” је пренео
да га Министарство рада по-
крајине Северна Рајна Вест-
фалија оптужује за нечовеч-
но израбљивање радника, на-
рочито оних из источное-
вропских земаља. Медији га
оптужују за милионске про-
невере, а недавно је компа-
нија платила казну од близу
три милиона евра зато што је
ухваћена да у мешано млеве-
но месо ставља знатно мање
говедине него што пише на
декларацији. Д. В.

„ОКУПАЦИЈА” ВОЈВОЂАНСКИХ ЊИВА

Шта Србија има од
„Тениса”?

ристике овог подручја, али је
додала како није сигурна какав
ће ефекат он имати на продају
производа ове фирма у Руму-
нији и другим земљама. Према
њеном мишљењу, добра ствар
је отварање „интернет продав-
нице”, на којој ће заинтересо-
вани имати прилику да сазнају
нешто о производу и да га ку-
пе. Ратко Миличковић, гене-
рални директор компаније
„Swan Lake”, у чијем саставу
послује ковински „Алпис”, не
очекује да ће се у њиховом по-
словању нешто променити, јер
предузеће већ продаје произ-
воде земљама Европске уније.

Сличног мишљења је и пред-
ставник „Паноније” Ђорђе Ни-
колић, који је нагласио да то
предузеће већ извози на ру-
мунско тржиште. Он је додао
како је добијање жига „Made in
Banat” признање квалитета
производа те компаније и из-
разио наду да ће им отворити
врата тржишта ЕУ. Николић је
оценио да му радионице орга-
низоване у склопу пројекта ни-
су донеле нова знања, јер се у
њима говорило о стандардима
и начину пословања које „Па-
нонија” примењује већ десет
година. Он се сагласио са оста-
лим саговорницима „Панчев-
ца” да је „интернет продавни-
ца” добра идеја, али да у прак-
си на овим просторима не
функционише како треба.

На свечаности у Темишвару
посебне захвалнице су добила
удружења која су помогла
одржавање радионица, а међу
њима су Удружење занатлија
и општих предузетника Пан-
чево, Опште удружење преду-
зетника из Ковина, Удружење
за заштиту права потрошача
Панчево и други. А. Б.

Производи „Силекса”,
„Паноније” и „Алписа”
добили регионални
жиг за квалитет

Поводом завршетка пројекта
„Made in Banat” Привредна
комора Темишвар приредила
је у четвртак, 23. априла, ма-
нифестацију на којој су зва-
нично уручене захвалнице,
дипломе и трофеји добитни-
цима и учесницима у том про-
јекту. Укупно је 11 производа
понело нови бренд, а међу њи-
ма су и три из овог дела Бана-
та: панол паста, производ
компаније „Панонија” из Пан-
чева, акрилна фасада компа-
није „Силекс” и алкохол фа-
брике „Алпис” из Ковина. По-
ред добитника, церемонији су
присуствовали и Лазар Маној-
ловић, генерални конзул Ср-
бије у Темишвару, Драган Бу-
квић, потпредседник Регио-
налне коморе Панчево, као и
Момчило Николић и Тибор
Шебек, представници коморa
Зрењанин и Кикинда.

Пројекат је наставак тради-
ционалне сарадње у оквиру
европског програма сарадње
суседских земаља „Либерхуд”,
у овом случају Србије и Руму-
није, а водећа идеја била је да
се одреде заједничке каракте-
ристике производа са обе
стране границе. Резултат је
стварање бренда по коме ће у
будућности ти производи би-
ти препознатљиви, како на
овим просторима, тако и у
другим деловима света. У
пројекту су учествовале три
привредне коморе из Србије
(Панчево, Зрењанин и Кикин-
да) и две из Румуније (Теми-
швар и Карансебеш).

ЕКОНОМИЈА

Заинтересованим панчевач-
ким привредницима у среду
су своје програме подршке
представили Фонд за развој
Републике Србије и Агенција
за осигурање и финансирање
извоза Републике Србије.

Милан Љушић, директор
београдске филијале Фонда,
рекао је да је та институција
ове године унапредила своју
понуду тако што је омогући-
ла кредитирање под повољ-
нијим условима. Дугорочне
позајмице за инвестирање у
нову опрему или објекте сада
се дају на десет година уме-
сто на седам, како је досад
била пракса, а период миро-
вања је две уместо једне го-
дине. Љушић је то објаснио
жељом државе да предузећи-
ма помогне да инвестирају
на начин који неће угрозити
њихову текућу ликвидност.

Новине су још и то што се
кредит за трајна обртна сред-
ства одобрава на пет уместо
на три године, а краткорочне
позајмице за одржавање ли-
квидности на 18 месеци с ка-
матом до три одсто уместо
4,5, као што је досад важило.
Љушић је рекао како је за
2015. обезбеђено шест мили-
јарди динара за подршку
привреди, а пре свега оним
фирмама којима је новац по-

требан за финансирање изво-
зних послова и повећање
броја запослених.

Дејан Вукотић, директор
Агенције за осигурање и фи-
нансирање извоза, изјавио је
како је та установа прошле
године своју понуду проши-
рила риволвинг кредитима и
осигурањем извозних посло-
ва. Последњих осам месеци
Агенција се нарочито труди
да нашим извозницима при-
ближи значај осигурања из-
воза, јер мање од два одсто
наших извозника користи ту
услугу, која је у Европи оба-
везна. Домаћи привредници,
наиме, сматрају да имају си-
гурне купце и не желе да
плаћају премије осигурања.

Вукотић је оценио како ће
у условима продужене еко-
номске кризе у свету значај
осигурања извоза бити све
већи. Објаснио је да при-
вредници у случају да им
страни купац не плати робу,
могу рачунати да ће им
Агенција и реосигуравајуће
куће исплатити 80 процена-
та штете како би могли да
наставе рад без угрожавања
текуће ликвидности. Судске
спорове са иностраним ду-
жником потом преузимају
Агенција и установа за рео-
сигурање. Д. В.

Четвртак, 30. април 2015.
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„ПОТОПЉЕНИ” НАКНАДОМ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПАНЧЕВО
Није јасно на 
шта иду паре, 
а обвезницима 
одузето право жалбе

Држава је недавно још једном
непријатно изненадила своје
поданике пославши им на ку-
ћене адресе решења о наплати
накнаде за одводњавање за
2013. и 2014. годину. Неки од
„срећних добитника”, а према
подацима Пореске управе Ср-
бије таквих је у Панчеву
23.390, обратили су се „Пан-
чевцу” с молбом да затражи
нека објашњења. Тражене по-
датке од републичких поре-
зника чекали смо три недеље,
а на додатна питања још увек
чекамо одговор, али оно што
смо досад успели да откријемо
оставља отужан укус у устима.

Накнада за одводњавање се
према Закону о водама плаћа
за одвођење сувишних вода са
земљишта на мелиорационом
подручју, и то системима ко-
јима управља јавно водопри-
вредно предузеће. У случају
Панчева то је ЈП „Воде Војво-
дине”. Новац добијен од на-
плате накнаде иду у буџет По-
крајине, а одатле се финанси-
рају годишњи програми овог
јавног предузећа. „Воде Војво-
дине” планирају да током
2015. на подручју Панчева,
Опова и Ковачице уложе 63
милиона динара у одржавање
канала (одмуљавање, разасти-
рање муља, кошење, тарупи-
рање), те за одржавање црп-
них станица и других објеката
на каналској мрежи.

Међутим, поставља се пита-
ње да ли се у овом случају бар
делимично дуплирају послови
„Вода Војводине” и локалних
самоуправа, јер ће Панчево за-

ко које ће предузећа из српског
и румунског Баната продавати
своје производе.

Драган Буквић, потпред-
седник Привредне коморе
Панчево, истакао је да је
бренд регистрован по европ-
ском законодавству, али и у
српским институцијама, што
омогућава привредницима да
своје производе пласирају
свуда у свету.

– Кандидати за добијање ове
робне марке класификовани
су у две групе. Једанаест ком-
панија је захваљујући добром

ње производње и продаје, али
и сарадња предузећа са обе
стране границе. Он је додао
да су недавно отворена и три
стална гранична прелаза из-
међу ове две земље, што ће
олакшати превоз робе и пут-
ника и на тај начин помоћи
одрживости овог пројекта.

Добитници новог бренда су
веома скептични у погледу ре-
зултата које им он може доне-
ти. Снежана Поповић, пред-
ставник компаније „Силекс”,
похвалила је идеју стварања
бренда који ће истаћи каракте-

СВЕЧАНО ЗАВРШЕН ПРЕКОГРАНИЧНИ ПРОЈЕКАТ „MADE IN BANAT”

Нови бренд на регионалном тржишту

АКТИВНОСТИ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ

Намењено извозницима

једно с Покрајином ове године
у одржавање више до 150 ки-
лометара каналске мреже у
мелиорационом подручју уло-
жити 75 милиона динара.

Закон прописује да се на-
кнада не наплаћује власници-
ма земљишта где постоји мре-
жа атмосферске канализације
и да се подаци за обрачун на-
кнаде добијају из Републичког
геодетског завода (катастар).

Који су проблеми? Најпре то
што град није мелиорационо
подручје, а решења је добио не-

мали број становника градског
подручја Панчева. Уз то се ради
о људима који претежно имају
атмосферску канализацију, иа-
ко у Закону пише да су они из-
узети од ове обавезе. Ту мрежу,
колико је познато, не одржава-
ју „Воде Војводине”, већ ЈКП
„Водовод и канализација”. Да-
кле, ови грађани ће два пута
морати да плате за одвођење
кишнице и других вода – јед-
ном уз уплатницу „Водоводу”, а
други пут Пореској управи у
виду накнаде за одводњавање.

Према сазнањима „Панчев-
ца”, проблематична је и тач-
ност базе података о обвезни-
цима и њиховој имовини на
основу које су обрачунате на-
кнаде. Неки од наших сугра-
ђана који нису желели да им
се помињу имена добили су
решења као власници земљи-
шта које не поседују нити је
оно икад било њихово, а ни у
катастру се таква имовине не
води на њих. Има готово ко-
мичних случајева да је држа-
ва ову накнаду за одводњава-
ње разрезала власницима зе-
мљишта које је непрестано
под водом, а да њихови сусе-
ди нису добили таква решења.
Да не помињемо то што су ре-
шења стизала на име умрлих
или малолетних особа, о чему
су медији извештавали.

Посебна тема је висина на-
кнаде. Пореска управа је на
свом сајту написала да се ти
износи крећу од 100 до неко-
лико хиљада динара. У ствар-
ности је другачије. Има слу-
чајева да је порез на имовину
око 13.000 динара, а накнада
за одводњавање за исто то зе-
мљиште 11.000 динара. 

Шлаг на торти је то што об-
везницима није остављена
могућност да се жале на ре-
шења и тако покушају да ис-
праве неке грешке Пореске
управе, већ само да поведу ду-
гачке и заморне спорове пред
Управним судом.

Кад се све сабере, остаје не-
поправљив утисак да је Влада
Србије остала доследна својој
политици намицања средста-
ва у буџет „драњем” грађана
где год и како год стигне.
Канцеларија покрајинског
омбудсмана најавила је зах-
тев за оцену уставности начи-
на обрачуна ове накнаде.

Д. Вукашиновић

Током осамнаест месеци
трајања пројектних активности
педесет привредника је имало
прилику да учествује у разним
едукативним радионицама и
билатералним разговорима, да
се упозна са значењем бренда
и успостави контакте за будућу
сарадњу. Одржане су и три са-
јамске манифестације, од ко-
јих је једна била и у Панчеву,
на којима су привредници из
региона имали прилику да
представе своје производе.
Планирано је и да буде напра-
вљена интернет страница пре-

квалитету производа добило
жиг „Made in Banat”. Они који
то нису успели, имаће прили-
ку да у наредних десет година
побољшањем квалитета својих
производа заслуже тај знак, јер
је то планирани период одр-
живости пројекта – рекао је
Драган Буквић.

Лазар Манојловић, српски
конзул у Темишвару, истакао
је овом приликом да је главни
циљ овог пројекта повећање
конкурентности румунских и
српских компанија на европ-
ском тржишту и унапређива-



Ученици трећег разреда ОШ
„Свети Сава” наступили су
на овогодишњој манифеста-
цији „Празници пролећа”
одржаној у Центру „Сава” у
Београду. Реч је о акцији
која се органи-
зује у част свих
празника у све-
ту који славе
долазак проле-
ћа. Приказана
је дечја позори-
шна представа
„Пролеће у зе-
мљи Недођи-
ји”, а малиша-
ни су могли да
се укључе у
едукативне ра-
дионице, да
учествују у интерактивним
предавањима, као и да про-
учавају бајке и музику из
целог света посвећену про-
лећу.

У едукативном и култур-
ном програму учествовали

су Делегација Европске уни-
је, Културни центар Итали-
је, КЦ Ирана, друштво „Да-
леки исток”, као и амбасаде
Русије, Азербејџана, Фин-
ске, Турске, Кине, Грчке,

Португалије и Индије. Ђаци
„Савине школе” били су ак-
тивни у свим радионицама
и на себи својствен начин
(пригодним програмом)
представили су ту панчевач-
ку образовну установу.

Ученици Гимназије „Урош
Предић” обележили су еко-
лошком акцијом глобални
празник – Дан планете Зе-
мље. Ученичке групе „Гим-
зелени” и „Еко-тим” прире-
диле су 22. априла изложбу
еко-фотографија, под слога-
ном „Страницу окрени, ства-
ри промени”. На конкурс су
пристигле 43 фотографије с
позитивним и негативним
еколошким примерима у
Панчеву и околини, а уче-
нички жири је изабрао нају-
спешније. Фотографије Де-
јана Чирића, Јоване Цветко-
вић, Теодоре Бјелице и Јова-
не Живковић проглашене су
најбољим. Награде младим
фото-репортерима уручио је
Јакоб Конрат из „Гете инсти-
тута”, с којим панчевачка
гимназија успешно сарађује
од 2009. године у оквиру
пројекта ПАСХ.

Изложбу је употпунио
перформанс ученика четвр-
те године, чија је основна
идеја била да се афирмише

сакупљање и разврставање
отпада. Ова иницијатива је
део еколошког програма
гимназијских организација
и сваког петка ученици до-
носе рециклажни отпад, па-
пир, лименке и пластичне
флаше, које пресују уз по-
моћ школске пресе и сорти-
рају у џакове и контејнере.
Реч је о пројекту који се ре-
ализује у сарадњи с ЈКП-ом
„Хигијена”, у оквиру програ-
ма „Сакупи и уштеди, виде-
ћеш да вреди”. Током ове
школске године реализова-
не су још неке активности,
као што су прикупљање
књига за школску библиоте-
ку, поставка еко-јелке и ску-
пљање пластичних чепова у
акцији „Чеп за хендикеп”.

Да подсетимо, гимназиј-
ски еко-тим и ученичка гру-
па „Гимзелени” поводом
обележавања дана Гимнази-
је „Урош Предић” организо-
вали су крајем прошле го-
дине прикупљање књига за
школску библиотеку.

Сјајна акција коју од 27. марта у
дело спроводе Евролига, Спе-
цијална олимпијада и КК „Цр-
вена звезда” добила је свој епи-
лог у нашем граду 26. априла. У
СОШО „Мара Мандић” је зато
било посебно свечано. Уз уче-
нике поменуте образовне уста-
нове на јавном часу кошарке
били су и ђаци из ОШ „Стевица
Јовановић” и „Мирослав Ан-
тић” из редовне наставе и деца
с посебним потребама. Сви су
они чланови клуба „Кликер”.
Промотер ове лепе спортске и
друштвене приче био је Нема-
ња Дангубић, кошаркаш „Црве-
не звезде”, рођени Панчевац.

Кошаркашки ас је деци на
терену откривао тајне те игре,

а она су са уживањем пратила
потезе српског репрезентатив-
ца. Од Миодрага Максимови-
ћа, професора физичког вас-
питања и тренера у клубу
„Кликер”, сазнали смо да су

овим пројектом обухваћена и
деца из Београда, Чачка, Пи-
рота и Зрењанина. Уз спортске
активности – у сваком поме-
нутом граду био је неко од ко-
шаркаша „Црвене звезде” – са

ђацима се вежбају српски и
енглески језик, као и матема-
тика. Мото ове акције „Кроз
игру учимо” у Панчеву је до-
био пун смисао. Уверили смо
се још једном да у игри не сме
бити разлике међу децом и да
сваки малишан заслужује па-
жњу, посебно ако жели да се
бави спортом.

У српској престоници ће се
9. маја окупити деца из свих
градова који су учествовала у
овом пројекту и заједно још
једном уживати у игри. Поред
организатора, похвалу за пру-
жену подршку и друштвену од-
говорност заслужују „Телеком”,
„Идеа”, „Еврођунти” и Изда-
вачка кућа „Клет”. С. Д.

ПАНЧЕВАЦ У ЛЕПОЈ АКЦИЈИ

Дангубић усрећио децу

Трећа генерација Меди-
цинске школе „Стевица Јо-
вановић” окупила се про-
шле суботе, 25. априла, и
прославила значајан јуби-
леј – 50 година од завршет-

ка средњошколског образо-
вања. Стари знанци су се, у
свечаној атмосфери, подсе-
тили школских дана, друга-
ра из школских клупа и
професора.

ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ

Еколошки свесни
гимназијалци

нaлним oтпaдoм стрaтeшки
циљ Србиje, као и трaнсфeр
стaнице зa сaкупљaњe и рaздвa-
jaњe рeциклaбилних кoмпoнe-
ната из oтпaдa. Посебно је ин-
тересантно њено истицање
стратешког опредељења држа-
ве да се у наредном периоду
обезбеде неопходни услови ка-
ко би се у нашој земљи изгра-
дила пoстрojeњa зa искo-
ришћeњe oтпaдa с циљем дoби-
jaњa eнeргиje, тзв. спалионице.

Општи закључак трибине био
је да су нeoпхoдне инвeстициjе у
друштвеном и јавном сектору
када је реч о управљању отпа-
дом, посебно у области изград-
ње постројења за третман кому-
налног отпада и постројења за
управљање и третман опасног
отпада. Сви учесници скупа
сложили су се да је важно обез-
бедити стабилно и одрживо фи-
нансирања заштите животне
средине, како на републичком и
покрајинском, тако и на локал-
ном нивоу, кроз оснивање по-
себне институције – фонда.

држава у којима је учешће еко-
лошких извора енергије око 10
процената. С друге стране, не
треба сметнути с ума да наш
енергетски сектор има највећи
негативан утицај на животну
средину и да зависи од конвен-
ционалних извора енергије. То
је потврдило и само министар-
ство у свом годишњем изве-
штају.

Трошкови уласка у ЕУ
На скупу је било речи и о
процењеној суми (од 10,6
милијарди евра) коју ће Ср-
бија морати да издвоји до
2030. године како би успела
да усклади све сегменте који
се тичу области заштите жи-
вотне средине и који морају
бити по стандардима Европ-
ске уније. Како кажу у Мини-
старству, због прошлогоди-
шњих поплава коначна сума
би могла бити знатно према-
шена. Поново је апострофи-
рано да ће заштита вода, от-
пад и индустријско загађење

ДРЖАВНА СТРАТЕГИЈА ЕКОЛОШКОГ РАЗВОЈА СРБИЈЕ

РАДИКАЛНИ ЗАОКРЕТ УНАЗАД
Заштита вода, отпад
и индустријско 
загађење највећи
трошкови у процесу
прикључивања ЕУ

Спалионице поново у
моди

Представници Министарства
пољопривреде и заштите жи-
вотне средине протеклих не-
колико недеља били су актери
веома значајних скупова
стручне јавности на којима је
било речи о стратегији и пла-
новима који треба да унапре-
де систем заштите животне
средине и повећају бригу за
очување и унапређивање ква-
литета ваздуха, воде и земљи-
шта, заштиту дивљих стани-
шта и ефикасније коришћење
и употребу природних ресур-
са и енергије.

Један од њих била је јавна
трибина „Енергетика и жи-
вотна средина – Србија на
путу ка ЕУ”, која је одржана
прошле недеље у Народној
скупштини Републике Срби-
је. Министарка Богосавље-
вић Бошковић том приликом
је истакла да је Србија при-
хватила обавезу, у складу са
Уговором о енергетској зајед-
ници са ЕУ, да повећа удео
обновљивих извора енергије
у финалној потрошњи енер-
гије са садашњих 21,2 одсто
на 27 процената до 2020. го-
дине.

Министаркин циљ је веома
амбициозaн, јер је наша земља
још увек у зони неразвијених

Четвртак, 30. април 2015.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПРОСЛАВЉЕН ЈУБИЛЕЈ

Педесет година 
од матуре

чинити највећи трошак у
процесу прикључивања ЕУ.

Уништавање опасног отпада
С друге стране, државни секре-
тар Стана Божовић је на недав-
но одржаној трибини посвеће-
ној заштити животне средине и
управљању отпадом представи-
ла план државе када је реч о
кључним корацима које треба
предузети у процесу јачања
развоја нових мера за успоста-
вљање интегралног система
управљања отпадом. Према ње-
ним речима, неопходно је да
актери прихвате већу поједи-
начну одговорност за животну
средину и да се обезбеде услови
да јавност активније учествује у
процесима доношења одлука.
Она је подсетила да се тренут-
но ради ревизија стратегије, ка-
ко би се редефинисали страте-
шки циљеви у области упра-
вљања отпадом за период до
2019. године. Истакла је да је
изгрaдњa рeгиoнaлних цeнтaрa
зa упрaвљaњe чврстим кoму-

Традиционално 
дружење и уређивање
радне средине

Учествовало више од
500 рафинераца

Запослени у Рафинерији наф-
те Панчево извели су у петак,
24. априла, акцију пролећног
уређења рафинеријског ком-
плекса. Учествовало је више
од 500 рафинераца и више од
сто запослених из других де-
лова НИС-а: блокови „Про-
мет”, „Енергетика”, „Сервиси”
и НТЦ Лабораторије. Актив-
ност је била организована та-
ко да је сваки део рафинериј-

ВЕСТИ ИЗ НИС-а

Пролећна акција у Рафинерији

ског простора био подељен на
рејоне, а сваки учесник акције
имао је свог предводника.

Најбројнији су били запо-
слени из Сектора за материјал-
но-техничку и сервисну подр-
шку и капиталну изградњу.
Њих више од 60 офарбало је
стотине квадратних метара
металних површина. За чети-
ри сата, колико је акција траја-
ла, потрошено је преко 50 ку-

тија разних боја. С друге стра-
не, запослени на процесним
рафинеријским постројењима
су, уз своје редовне обавезе, за-
штитили и офарбали много-
бројне конструкције у ком-
плексу. Акцијаши су почупали
коров, уредили стазе и ивич-
њаке, уклонили индустријски
и грађевински отпад, а бројни
травњаци и зелене површине,
у свим деловима рафинериј-

ског дворишта, украшени су
цветним аранжманима. Како и
доликује, домаћини из Блока
„Прерада”, као и ранијих годи-
на, обезбедили су освежење за
све учеснике, на десетак пунк-
това. Лепа музика с разгласа
употпунила је пријатну атмос-
феру, а после напорног рада
уследили су пријатан оброк и
дружење.

Према речима учесника,
акција је била сјајно органи-
зована. Запослени у нафтној
компанији нису се штедели
приликом чишћења јер, како
су рекли, ту раде и проводе
највише времена. Рафинерија
им је друга кућа и трудили су
се да оплемене радни про-
стор. Сви учесници су истакли
да је ова традиционална акци-
ја веома важна како за радни-
ке Рафинерије, тако и за коле-
ге из других НИС-ових рад-
них јединица, а многи од њих
су први пут били у построје-
њима у Панчеву.

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

Министаркин циљ је веома амбициозaн

НАСТУП УЧЕНИКА У ЦЕНТРУ „САВА”

У част пролећа



У тексту под насловом „Не-
домаћинско руковођење
установом” објављеном у
прошлом броју „Панчевца”
(4606), на страни 14, пот-
крала се ненамерна грешка
приликом обраде текста.
Наиме, у изјави Павла Ра-
данова, градоначелника

Панчева, стоји да „одлуку о
покретању иницијативе за
смену директорке Апотеке
треба да донесе Главни од-
бор СНС-а”, а треба да стоји
„Градски одбор СНС-а”. Из-
вињавамо се читаоцима и
Павлу Раданову због нена-
мерно учињене грешке.

Стреличарски клуб особа са
инвалидитетом „Дуга стрела”
Панчево и Савез стреличара
Србије били су домаћини Др-
жавног првенства у парастре-
личарству, које је одржано у
недељу, 26. априла, у ОШ
„Браца Петров”. Тридесетак
такмичара из пет градова
надметало се у неколико ди-
сциплина. У укупном скору
прво место су заузели такми-
чари из клуба „Дуга стрела”,
друга је била екипа клуба „Ве-

теран” из Суботице, а треће
место је заузео клуб „Таргет”
из Црвенке.

Панчевци су били веома
успешни, па је тако у катего-
рији седећих инвалида прво
место освојио наш суграђа-
нин Никола Като, док је међу
стајаћим инвалидима најбо-
љи био Браца Смуђа. У кате-
горији сениора друго место
је освојио Панчевац Дејан
Форго.

Радован Николић, председ-
ник клуба „Дуга стрела” Пан-
чево и Савеза стреличара Ср-
бије, рекао је да су ово првен-

ство, као и такмичења која ће
се одржати наредних месеци
у неколико градова у Србији,
заправо припреме за Светско
првенство у парастреличар-
ству у Немачкој (21. августа)
и Олимпијске игре 2016. го-
дине.

Сајам запошљавања у органи-
зацији панчевачке филијале
Националне службе за запо-
шљавање одржан је у четвр-
так, 23. априла, у просторија-
ма Центра за културу у Кови-
ну. На сајму је учествовало
двадесет послодаваца, који су
понудили око 200 радних ме-
ста за раднике различитих за-
нимања и квалификација, а
око 900 незапослених лица је
обишло штандове.

Прилику да пронађу посао
имали су економисти, дипло-
мирани фармацеути, фарма-
цеутски техничари, дипломи-
рани туризмолози, пољопри-
вредни инжењери за заштиту
биља, кувари, конобари, ре-
цепционари, зидари, завари-
вачи, оператери производње,
виљушкари, туристички тех-
ничари, продавци и други.

Посао на сајму могле су по-
тражити и особе са инвалиди-
тетом заинтересоване за рад-
но место лимара, бравара, те-
сара, армирача и зидара.

Како кажу у панчевачкој
филијали НСЗ, највише па-
жње је привукао послодавац
„PKC Wiring systems” d. o. o.
из Смедерева, најновији члан
„PKC group-а” из Финске, ко-

ји је изразио потребу за 150
извршилаца, оператера у
производњи. Према речима
представника послодавца,
који се бави производњом ка-
бловских система, у наредне
две године компанија ће има-
ти велики број новоотворе-
них радних места и планира
се запошљавање до сто педе-
сеторо људи.

Присутнима се обратила
Сања Петровић, председница
Општине Ковин, која је рекла
да је општина ове године обез-
бедила пет милиона динара за
мере активне политике запо-
шљавања. Нови директор пан-
чевачке филијале НСЗ Ђорђе
Лукач истакао је значај одр-
жавања сајмова запошљавања,
наводећи да је то најбољи на-
чин директног сусрета неза-
послених лица и послодаваца.

Од 21. априла на место ди-
ректора панчевачке филијале
Националне службе за запо-
шљавање постављен је мр
Ђорђе Лукач, председник
Градског одбора Покрета со-
цијалиста у Панчеву. Лукач је
именован на четири године.
На функцију директора дошао
је с места саветника директо-
ра у ЈКП-у „Зеленило“.

ХРОНИКАХРОНИКА8
Четвртак, 30. април 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ ЗА ПРОЈЕКТЕ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ

РАЗНОВРСНЕ УСЛУГЕ 

ЗА КВАЛИТЕТНИЈИ ЖИВОТ
Успешно задовољавање
потреба грађана

Локална самоуправа
издвојила 
8,5 милиона динара

Представницима удружења и
установа социјалне заштите
који су ове године добили но-
вац из буџета за финансирање
односно суфинансирање про-
јеката у области социјалне по-
литике, у понедељак, 27.
априла, у Градској управи,
уручени су уговори, а новац
ће им, према речима надле-
жних из Секретаријата за јав-
не службе и социјална пита-
ња, бити уплаћен наредних
дана. Присутне је поздравио
градоначелник Панчева Па-
вле Раданов, који је истакао
да и установе и удружења
вредно раде како би сагледа-
ли потребе рањивих група
грађана и помогли им да се
лакше интегришу у друштво.

Град за пример
Локална самоуправа већ де-
сет година материјално пома-
же удружења и установе со-
цијалне заштите. Сузана Јо-
вановић, чланица Градског
већа задужена за рад, запо-
шљавање и социјалну поли-
тику, оценила је да наш град
служи за пример у тој обла-
сти, јер нуди велики број
услуга. Она је подсетила да је
ове године конкурс расписан
на време и да је подељен на
три области: развојни пројек-
ти за установе и за организа-
ције цивилног друштва, су-
финансирање програма орга-
низација цивилног друштва
од јавног значаја (удружења
особа са инвалидитетом и те-
же хронично оболелих) и, пр-

Рада Митровић, директорка
Покрајинског завода за соци-
јалну заштиту, који ће пружати
стручну подршку и спроводити
надзор, истакла је да је Панче-
во перјаница социјалне зашти-
те и да је разноврсност услуга
које оно има импресивна.

– Драго ми је да је ваш град
први у Србији у којем ћемо
спроводити мониторинг. Над-
зор над стручним радом је у
надлежности државне управе
и то је обавеза локалних за-
једница. Међутим, оне немају
стручне капацитете да одго-
воре том задатку, тако да смо
ми као референтна установа
аплицирали за тај посао. Оче-
кујем да ћемо, поред тога што
ћемо остварити увид у услуге,
имати и предлоге за програме
који можда недостају граду
Панчеву – закључила је Рада
Митровић.

Одређени број пројеката је
већ почео да се реализује, а
сви треба да буду завршени до
краја године.

Представници удружења и установа социјалне заштите потписали су уговоре

њавање” и удружење геронто-
домаћица „Банатске виле”.
Новац за програмске актив-
ности добило је тринаест
удружења.

Стручни надзор
Школи „Мара Мандић” одо-
брена је накнада за медицин-
ску сестру која прати децу у
комбију што их превози до
школе. Та установа има два
возила за превоз малишана,
али је само једна сестра доби-
јала накнаду за рад, док су у
другом комбију децу пратили
запослени након радног вре-
мена, без новчане накнаде.

– Захваљујемо локалној са-
моуправи на разумевању у
име деце, јер ће од сада у сва-
ком комбију постајати меди-
цинска сестра која ће пратити
наше кориснике. То је веома
важно за наш свакодневни по-
сао јер су то деца с различи-
тим оштећењима и неопходна
им је медицинска нега – ре-
као је Бранко Куриљ, дирек-
тор школе „Мара Мандић”.

Пише: Драгана Јоцовић

ЗЗДДРРААВВАА ИИССХХРРААННАА

Мала приручна апотека

Шаргарепа
Спада међу најздравије
поврће, а због својих број-
них лековитих својстава
представља праву малу
приручну апотеку. Позна-
то је да помаже код више
од тридесет болести и да
је прави избор за превен-
тивно деловање ради очу-
вања здравља. Обилује ви-
таминима Бе-комплекса
(Б1, Б2, Б5 и Б6), затим
витаминима Д, Е и Х, као
и минералним састојци-
ма: калијумом, калцију-
мом, јодом, цинком, ко-
балтом, пектинима и ете-
ричним уљима. Посебно
се препоручује деци, мла-
дима, трудницама и ста-
ријим особама, јер под-
стиче телесни развој, јача
кости и повећава отпор-
ност према инфекцијама.

Најважнији састојак
шаргарепе је каротен, ко-
јег ни у једном другом по-
врћу нема у толикој коли-
чини. Он је важан јер из
њега настаје витамин А,
одговоран за здраву кожу,
слузокожу, добар вид, иму-
нитет и јако срце. Ту је и
калијум, који помаже да у
организму одржимо добру
равнотежу натријума, што

опет утиче на нивелацију
крвног притиска. У народ-
ној медицини шаргарепа
се користи за лечење ане-
мије, болести зуба, болести
срца и крвних судова, гоја-
зности, горушице, губитка
апетита, депресије, стреса,
дечјих глиста, екцема и
остеопорозе. Ефикасна је и
код отклањања умора, по-
вишене температуре и хо-
лестерола, а користи се и
ради бољег сагоревања ма-
сти у организму, за јачање
ноктију, одржавање мо-
жданих функција, за опе-
котине, брже зарастање ра-
на и друго.

Шаргарепа се једе у це-
лом свету јер је, поред то-
га што је здрава, укусан
додатак свим јелима. Да
би се сачували сви хран-
љиви састојци, не треба је
гулити, већ је добро опра-
ти четкицом за поврће. За
исхрану се користи њен
корен у сировом стању као
укусна грицкалица, а за-
висно од тога како се при-
према, једе се као предје-
ло, салата, главно јело, па
чак и као посластица. Ну-
триционисти сматрају да
је најздравије јести је рен-
дану, па вам зато препору-
чујемо ову сјајну салату. 

Салата од шаргарепе
ППооттррееббнноо:: 350 грама младе шаргарепе, 70 грама сувог грожђа,

две супене кашике маслиновог уља, сок од једног лимуна и со.

ППррииппррееммаа:: Шаргарепу опрати и благо очистити, а затим је гру-

бо нарендати. Додати суво грожђе, маслиново уље и сок од ли-

муна. Посолити по сопственом укусу и све добро промешати.

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

Страну припремила 
Ивана 

Предић

ви пут, предлог и финансира-
ње програма стручног надзо-
ра и подршке, који ће реали-
зовати Покрајински завод за
социјалну заштиту.

Ове године је за финанси-
рање пројеката и рада удру-
жења издвојено 8,5 милиона
динара из градског буџета.
Пријављено је 20 пројеката,
од којих је девет одбијено, а
једанаест је одобрено. Новац
су добила следећа панчевач-
ка удружења и установе:
удружење „За породицу”,
удружење оболелих од мул-
типле склерозе „Јужни Ба-
нат”, Међуопштинска орга-
низација Савеза слепих Ср-
бије, Центар за социјални
рад „Солидарност”, Црвени
крст, ШОСО „Мара Мандић”,
Дневни боравак „Невен”,
Дом за децу и омладину без
родитељског старања „Спо-
менак”, Градско удружење
свих пензионера, удружење
„На пола пута”, Дом за лица
са оштећеним видом „Збри-

Удружење „Препознај у се-
би” тренутно реализује два
пројекта намењена деци
основношколског узраста. У
фокусу програма „Исти =
различити”, који је финан-
сирао Покрајински секрета-
ријат за спорт и омладину,
јесте упознавање деце из
опште популације с њихо-
вим другарима који су спе-
цифични по неком својству.

– Приметили смо да по-
стоји много ђака који болују
од дијабетеса и да је то табу
тема и међу децом и међу
одраслима. Намера нам је
била да се малишани из та-
козване опште популације
кроз овај пројекат упознају
са децом с неком врстом
хендикепа. Организовали
смо неколико предавања не
тему дијабетеса, а од ове не-
деље спровешћемо и основ-
ну обуку знаковног језика
међу петацима у три панче-
вачке школе како би деца
која чују научила тај језик и
могла да комуницирају с
другарима који су глуви или
наглуви – објаснио је Раде

Машић, председник удру-
жења „Препознај у себи”.

Он је додао да се та обука
реализује и у удружењу и да
су деца врло лепо прихвати-
ла знаковни језик.

Други пројекат, који су
помогли фондација „Траг” и
Балкански фонд за демокра-
тију, односи се на упознава-
ње ђака са децом која живе с
једним родитељем, у храни-
тељским породицама и с ма-
лишанима без родитељског
старања. Раде Машић наво-
ди да деца одлично прихва-
тају вршњаке који се по не-
чему разликују од њих, али
да о тим феноменима мало
знају јер одрасли с њима не
причају о томе.

Удружење редовно орга-
низује дружења суботом, од
15 сати, у својим простори-
јама (Улица Жарка Зрења-
нина 33), и она су бесплатна
за сву децу. Постоје драмска,
ликовна и еколошка секци-
ја, а од 1. маја за ученике че-
твртог разреда биће органи-
зован бесплатан курс енгле-
ског и немачког језика.

ОДРЖАН САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА У КОВИНУ

Шанса за 200 незапослених

ОДРЖАНО ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО У ПАРАСТРЕЛИЧАРСТВУ

Панчевци успешни

Исправка

АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА

„ПРЕПОЗНАЈ У СЕБИ”

Учење знаковног 
језика за основце



Трибина посвећена др Ивану
Настовићу, клиничком пси-
хологу и психотерапеуту, ко-
ји је преминуо пре две годи-
не, одржана је четвртак, 23.
априла, у читаоници Градске
библиотеке Панчево. Пред-
ставници Центра „Настовић”
– аналитичари снова Слобо-
дан Николић и др Мирјана
Ђурђевић, као и Стојан Ми-
шић, психотерапеут у едука-
цији, упознали су присутне с
његовим књигама из области
дубинске психологије и пси-
хологије снова.

На трибини је било речи и
о Настовићевом доприносу
клиничкој психологији и ду-
бинскопсихолошкој анализи

књижевних дела, као и о
групној анализи снова. Како
је објаснио Слободан Нико-
лић, др Иван Настовић је
развио јединствен интегра-
тивни приступ анализи сно-
ва, јер је објединио Сондије-
во, Фројдово и Јунгово уче-
ње. О поменутом психологу,
који се школовао у Бечу, на
Сондијевом и Јунговом ин-
ституту, мало се зна, јер је
живео повучено. Ипак, њего-
ви следбеници сматрају да
је, с обзиром на значај њего-
вог учења, важно упознати
људе с његовим ликом и де-
лом кроз организовање ова-
квих трибина.

И. П.
Град Панчево добио је од По-
крајинске владе 5.940.000 ди-
нара за финансирање регре-
сираног превоза студената у
наредних годину дана.

За то могу да конкуришу
високошколци са просеком
оцена преко 8,5 који су редов-
но уписали годину, нису ко-
рисници кредита и не станују
у дому за студенте.

Уговори о додели новца из
покрајинског буџета за ову на-
мену потписани су 27. априла
у Новом Саду. Потписали су
их Владимир Павлов, покра-
јински секретар за науку и тех-
нолошки развој, и представни-
ци више од тридесет војвођан-
ских општина и градова. Међу
њима је био и Предраг Патић,
члан Градског већа Панчева.

Он је изјавио поводом тога
да ће новац који је додељен
нашем граду из војвођанског
буџета бити искоришћен на
најбољи могући начин и да ће
то омогућити да регресирани
превоз добије 704 студента с
територије Панчева. Панчево
ће по броју оних који ће бити
обухваћени том повластицом
бити први град први у Војво-
дини.

Према речима Владимира
Павлова, Покрајинска влада
је за ову намену обезбедила
40 милиона динара, што ће
омогућити превоз по нижим
ценама за 3.159 студента који

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА ИЗДВОЈИЛА НОВАЦ

Шест милиона динара за регресирани превоз студената

НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА

ПОЛИЦИЈА И ТУЖИЛАШТВО 
АНАЛИЗИРАЈУ РАДОВЕ НА ДЕПОНИЈИ

Четвртак, 30. април 2015.
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слегања природним путем
или је могуће да је 2008. годи-
не из градског буџета плаћено
више, а насуто знатно мање
шљунка. Уколико би се испо-
ставило да је реч о овом дру-
гом, у питању би био милион-
ски износ и у том случају ће-
мо поднети кривичну пријаву
због злоупотребе службеног
положаја. Оно што нећемо
дозволити јесте да се коначан
завршетак радова на новој де-
понији поново одложи на ду-
жи период. Сачекаћемо да Ту-
жилаштво ангажује вештака и
када утврдимо чињенице ра-
дови ће бити настављени. Ни-
шта неће бити сакривено од
јавности – изјавио је Раданов.

Божидар Брајер је истакао
да је обустављање радова на
изградњи нове депоније неоп-
ходно да не би случајно били
уклоњени докази о евентуал-

Радови обустављени
до даљег

Могуће подношење
кривичне пријаве

Са нове депоније је нестало
око 5.000 кубних метара
шљунка у вредности око пет
милиона динара, због чега
она неће наредног месеца по-
чети да ради, иако је то месе-
цима било најављивано.

Тај шљунак је био изузетно
важан јер је њиме била покри-
вена фолија на површини од
око три хектара за случај евен-
туалног оштећења због прела-
зака возила и бацања отпада.

Директорка ЈКП-а „Хигије-
на” Милица Јовановић је ту
крађу одмах пријавила панче-
вачкој полицији и Вишем јав-
ном тужилаштву. О свему што
се догодило обавестила је и
Градску управу и шведску
Агенцију за међународни раз-
вој и сарадњу, која је уз наш
град новчано помогла завр-
шетак радова на новој депо-
нији са 440.000 евра.

Поводом открића на депо-
нији, у Градској управи је 29.
априла одржана конференција
за новинаре на којој су говори-
ли градоначелник Павле Рада-
нов, Милица Јовановић, ди-
ректорка „Хигијене”, Предраг
Патић, члан Градског већа за-
дужен за стамбено-комуналну
област, и Божидар Брајер, по-
моћник градоначелника.

– Као градоначелник, зајед-
но с чланом Градског већа за
стамбено-комуналну област и
с помоћником за правна пи-
тања, одлучио сам да „Хигије-
ни” препоручим да до даљег
обустави радове на завршетку
депоније. У међувремену смо
о томе обавестили Полициј-
ску управу Панчево и Више
тужилаштво у нашем граду.
Затражили смо да се уради
једно вештачење којим би се
утврдило да ли је дошло до

ПОГОДНОСТИ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ

Боравак у бањи 
и очни прегледи

Удружење инвалида рада и
особа са инвалидитетом града
Панчева свим пензионерима
нуди бројне погодности. Чла-
нови удружења по повољним
ценама и уз отплату на рате
организују боравак у бањама,
продужене викенде и једно-
дневне излете, а могуће је и

набавити огрев за наредну се-
зону. Такође, у просторијама
удружења (Војводе Радомира
Путника 19) организују се
бесплатни очни прегледи. До-
датне информације се могу
добити путем телефона 351-
677, сваког радног дана од 9
до 13 сати. И. П.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Фризура „Јашар 
Ахмедовски”

У прошлом броју нашег
листа питали смо вас по
чему се препознаје да је
срећа некоме закуцала на
врата. „Панчевац” и изда-
вачка кућа „Вулкан издава-
штво” припремили су по
један примерак књиге
„Прилика за плес” Деане
Камерон за два наша чита-
оца или читатељке који су
најкреативније одговорили
на то питање.

Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове.

„Срећа је то што је допу-
товао ујка и донео балон ви-
на. Сви пили. Сутрадан са-
знали да тог дана вода није
била исправна за пиће.”
060/6672...

„Да је срећа неком заку-
цала на врата, види се по ке-
сама које доносе кући и ши-
роком осмеху који је заме-
нио ранији грч лица.”
063/1663...

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

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора нај-
креативнијег одговора на
питање које су њихове нај-
мрачније утваре прошлости.
Они ће освојити по један
примерак књиге „Невидљи-
ви чувар” Долорес Редондо.

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

„Наше утваре прошлости
начисто су се повампириле,
видим их увек када укљу-
чим ТВ.” 063/7713...

„Најмрачнија утвара моје
прошлости је ’Јашар Ахме-
довски’ фризура коју сам
имао почетком деведесетих.
Нажалост, постоје и фото-
графије.” 062/2137...

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.

Хоће ли нова депонија после двадесет година коначно почети да ради?

ку нове депоније, то јавно ко-
мунално предузеће обавило
готово сав посао који је био
планиран.

Према њеним речима, нео-
спорно је да је 2008. године из
градског буџета плаћено на-
сипање 15.000 кубних метара
шљунка, а да ли га толико и
сада има, показаће анализа
вештака.

Предраг Патић, члан Град-
ског већа задужен за стамбе-
но-комуналну област, рекао је
да је судски вештак већ завр-
шио посао на новој депонији и
да 4. маја треба да заврши из-
вештај.

– Било би лоше за наш град
и грађане да се ово што је от-
кривено заташкало. Да је тако
нешто учињено, испали би-
смо неозбиљни шведским до-
наторима – истакао је Патић.

М. Глигорић

ПИТАЊЕ ЈЕДНЕ НАШЕ СУГРАЂАНКЕ

„ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНИ”

Спорни ормарићи 
за струју 

„Да ли радници ’Електро-
војводине’ смеју да поста-
вљају металне ормариће за
струју онако како то они
хоће, без узимања у обзир
да ли то грађанима сме-
та?”, питала је једна наша
суграђанка у имејлу који је
послала редакцији „Пан-
чевца”.

Она станује у Тополи, а уз
писмо је доставила и фото-
графију на којој се види да
су радници „Електровојво-
дине” поставили метални
ормарић на само неколико
метара од прозора њене ку-
ће. Додала је да се то није
десило само њој, већ и не-
ким другим станарима у
Улици Маре Мандић, где
живи.

„Мене то подсећа на неки
споменик, крајпуташ. Наш
народ их је подизао, али ни-
када испред кућа. Није ми
јасно зашто ти ормарићи

нису постављени на бандере
или на неком другом месту.
Редовно плаћам струју и не
разумем да ли је све морало
да буде урађено баш тако.
Послала сам и њима имејл и
питала их да ли је то у реду.
Рекли су да је то државно
земљиште и да на њему мо-
гу да раде како год хоће”,
пише у имејлу.

ном кривичном делу. Према
његовим речима, чим се завр-
ши вештачење, радови ће се
наставити.

– У име „Хигијене” могу да
кажем да су радови на завр-
шетку нове депоније били при
крају и да је она требало да
почне да ради у мају. Међу-
тим, у једном моменту је от-
кривено да има јако мало
шљунка. Због тога је урађено
испитивање на целој површи-
ни депоније. Показало се да у
просеку има 31 центиметар
шљунка уместо да буде 50 цен-
тиметара. Шведска агенција
која је донатор нове депоније
је изразила спремност да фи-
нансира поновну набавку дела
шљунка уз услов да учествује и
Град – рекла је Милица Јова-
новић, директорка „Хигијене”.

Она је изјавила и да је, ка-
да је реч о коначном завршет-

ТРИБИНА О ДР ИВАНУ НАСТОВИЋУ

Интегративни 
приступ сновима

сек имао кад почне да приме-
њује знање. Зашто самофи-
нансирајући студенти на др-
жавним факултетима нису

корисници тога? Јер овако ду-
пло „кажњавамо” њихове фа-
милије које морају да плаћају
и студије и превоз. Видећемо
које су законске, моралне и
све остале обланде да бисмо
следеће године укључили што
већи број студената – истакао
је Павлов.

С њим се сложио и Предраг
Патић, који је додао да би
следећим конкурсом за суб-
венционисани превоз могли
да буду обухваћени и студен-
ти приватних факултета. Пре-
ма његовим речима, требало
би направити неку селекцију
таквих високошколских уста-
нова јер међу њима, поред не-
квалитетних, има и оних које
су квалитетне, из којих излазе
образовани млади људи.

М. Г.

свакодневно путују до факул-
тета на којима се школују.

Он је нагласио да одлука
Покрајинске владе да издво-
ји значајну суму новца за ту
сврху доказује њену спрем-
ност да помогне добрим сту-
дентима и унапреди процес
образовања. Додао је да по-
стоје сви услови да та пракса,
која траје већ девет година,
буде настављена и предло-
жио да регресирани превоз
буде доступан већем броју
студената.

– Да ли је просек 8,5 или 8
није толико важно ако је неко
редован студент, путује сваког
дана и редовно је уписао го-
дину. Не знам шта значи тих
8,5, нарочито кад знамо да се
у животу види ко је какав про-

Поглед с прозора



Поводом 23. априла, Дана
Војске Србије, председник
државе Томислав Николић
унапредио је у виши чин
шест официра Војске Срби-
је. Међу њима је и наш су-
грађанин, досадашњи пу-
ковник Зоран Величковић,
командант Специјалне бри-
гаде. На основу указа пред-
седника он је унапређен у
бригадног генерала.

Величковић је рођен у
Власотинцу 1963. године. У

досадашњој 28-годишњој
војничкој каријери завршио
је све војне школе и прошао
све дужности – најпре у 72.
бригади, која је формирана
1992. године, а након тога и
у Специјалној бригади, за
чијег команданта је имено-
ван 22. јануара 2014.

Осмог новембра прошле
године, на Дан града, гра-
доначелник Павле Раданов
му је уручио признање „За-
служни грађанин Панчева”.

Центар Министарства одбра-
не за Панчево позива све наше
суграђане старости од 18 до
40 година који воле војнички
позив да се пријаве у такозва-
ну активну резерву. Ту могућ-
ност имају мушкарци који су
одслужили војни рок, жене,
лица која већ имају посао, али
и незапослени.

Уколико прођу селекцију и
задовоље све предвиђене
услове, они ће потписати уго-
вор с Војском Србије на две
године. За то време ће имати
обавезу да се одазивају на по-
зиве за обуку, која траје најви-
ше 45 дана годишње.

Ангажовање у униформи ће
им се плаћати – примаће нов-
чану накнаду за сваки месец
трајања уговора, као и за вре-
ме које проведу на редовном
годишњем обучавању.

Поред тога, имаће и бес-
платну здравствену заштиту, а
уколико су запослени, миро-
ваће им радни однос код по-
слодавца и неће моћи да до-
бију отказ. Најпримамљивије
звучи то што ће имати право
да конкуришу за одлазак у
војне мисије у иностранству, у
којима припадници наше вој-
ске остају шест месеци и могу
зарадити и до 24.000 евра. Ту
могућност имаће само они ко-
ји претходно заврше троме-
сечну обуку.

Детаљније информације о
овоме могу се добити радним
данима у Центру Министар-

ства одбране за Панчево, који
се налази у згради старог
СУП-а, у Улици Милоша
Обреновића 1, од начелника
Центра потпуковника Дејана
Здравковића, или путем теле-
фона 325-401.

Активна резерва је кон-
цепт који се одавно приме-
њује у Америци и развијеним
европским државама. Резер-
вни састави чини и до две
трећине људства у тамо-
шњим армијама, а задатак
резервиста је да буду појача-
ње активној војсци, посебно у
кризним ситуацијама и у ме-
ђународним мировним ми-
сијама. Циљ њиховог ангажо-
вања је искоришћавање зна-
ња која су стекли у свако-
дневном послу или током
школовања.

Занимљиво је рећи и то да
Војска Србије, када је реч о
стварању активне резерве, те-
жи ка квалитету људства, а не
ка бројности. Прва формација
активне резерве, чије ствара-
ње треба да буде завршено до
краја ове године, бројаће само
сто људи, али ће њени при-
падници бити најобученији и

најспособнији. Планирано је
да се до краја 2016. године
оспособи 500 резервиста.

Центар Министарства одбра-
не прима и пријаве заинтересо-
ваних за добровољно служење
војног рока са оружјем. За то се
могу пријавити младићи и де-
војке старости од 19 до 30 годи-
на, а основни услови које мора-
ју задовољити јесу да су држа-
вљани Србије, да су здравствено
способни, да се против њих не
води кривични поступак и да
нису осуђивани на затворске
казне дуже од шест месеци. На-
кон тога се они упућују на пси-
холошка испитивања и лекар-
ске прегледе. Уколико на њима
добију позитивну оцену, одлазе
на служење војног рока, које
траје 180 дана.

За то време сваког месеца
добијају плату, а обезбеђени
су им здравствено осигурање,
храна, смештај, одећа, обућа и
путни трошкови. Ако успешно
заврше војни рок, пружа им се
могућност сталног запослења
у Војсци Србије, а уколико
конкуришу за посао у држав-
ним институцијама или у по-
лицији, имају веће шансе да
буду примљени него други
кандидати.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

ЛОПОВИ НЕ ЗНАЈУ ЗА ГРАНИЦЕ

ПОНОВО ОСКРНАВЉЕН СПОМЕНИК 

НА СТРАТИШТУ

Четвртак, 30. април 2015.
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Хоће ли даље крађе
спречити камере 
постављене ових 
дана?

Снимке ће 
прегледати полиција

Безобразлуку лопова који већ
дуже време систематски скрна-
ве споменик Стратиште на путу
за Јабуку и с њега под окриљем
ноћи односе бронзане и бакар-
не плоче које касније препро-
дају као да нема краја.

Непуних пет дана након
што је постављен видео-над-
зор на том меморијалном
комплексу подигнутом у знак
сећања на више од 10.000 Је-
вреја, Срба и Рома који су
стрељани на том месту, поно-
во се догодила крађа. За сада
неидентификовани лопови
однели су још један део спо-
меника, али ће им, по свему
судећи, та крађа пресести, јер
су их снимиле камере.

Према речима Миодрага
Младеновића, директора За-
вода за заштиту споменика,
полиција је одмах после кра-
ђе обавила увиђај и преузела
снимке које ће детаљно пре-
гледати, што би требало да
олакша откривање лопова.
Младеновић је истакао да се
показало да је постављање ви-
део-надзора на Стратишту
био добар потез.

– Присуствовао сам састан-
ку о заштити споменичких
комплекса од крађа који је 29.
априла одржан у Министар-
ству за рад, запошљавање и
социјалну политику, а на ко-
ме су били представници свих
војвођанских градова. Између

осталог, један од помоћника
министра који је водио тај са-
станак, након што је саслушао
моју информацију о крађама
на Стратишту, препоручио је
да након предстојећих пра-
зника у Градској управи у
Панчеву одржимо састанак с
представницима полиције –
рекао је Младеновић.

Подсећамо, постављање ви-
део-камера на Стратишту за-
вршено је 23. априла. Новац је
обезбедила Градска управа, а
успешном завршетку тог посла
о коме се дуго причало допри-
нели су и Дирекција за изград-
њу и уређење града, као и фир-
ме „Мadnet” и „KBC Security”.

Постављено је више камера
високе резолуције које снима-
ју прилаз споменику и покри-
вају сам комплекс Стратиште
из неколико праваца. Захва-
љујући бежичном интернет-
-преносу, монитори на којима
се током целог дана прати си-
туација су инсталирани дале-
ко од споменика, у граду, у
једној од просторија Завода за
заштиту споменика. 

Подсећамо, споменик на
Стратишту је само током
прошле године био на мети
лопова пет пута. Само у јед-
ној од тих крађа која се дого-
дила у јулу, под окриљем но-
ћи, скинут и је и однет брон-

Чланови Јеврејске општине
Панчево обележили су Јом
хашоа, Дан сећања на шест
милиона Јевреја који су
страдали у Холокаусту то-
ком Другог светског рата.

Делегација Јеврејске оп-
штине је положила венце и
цвеће на Стратиште, споме-
ник на Јабучком путу, место
на којем су нацистички вој-

ници у периоду од 1941. до
1945. године стрељали ви-
ше од десет хиљада Јевреја,
Срба и Рома.

Давид Монтијас, пред-
седник Јеврејске општине
Панчево, том приликом је
подсетио да су немачки вој-
ници на Стратишту убијали
мушкарце, жене и децу у
име идеје о стварању чисте
аријевске расе и да су ради
„коначног решења”, како су
звали погром Јевреја, били
спремни да убију све при-
паднике те вере на свету.

Он је рекао и да тачни по-
даци о броју стрељаних на
Стратишту и њихови лични
подаци ни дан-данас нису
познати и да се њихов иден-
титет, по свему судећи, ни-
када неће утврдити.

У организацији Јеврејске
општине Панчево и Исто-
ријског архива, у нашем
граду отворена је изложба
Габријеле Николић „Један
дан има педесет и два живо-
та” поводом Дана сећања на
јеврејске жртве у Холокау-

сту. Дела те уметнице на-
стала су из њене жеље да са-
чува успомену на чланове
њене породице који су уби-
јени 1942. године, у једном
дану. Отварању ове изложбе
је присуствовао и Филип
Пинингтон, амбасадор Ка-
наде у Србији.

Јевреји обележавају Дан
сећања на жртве Холокауста

од 1953. године. Главна це-
ремонија се одржава у Јеру-
салиму, у музеју Јад Вашем,
на тргу који носи име вар-
шавског гета. Национална
застава се спушта на пола
копља, председник и преми-
јер држе говоре, преживели
пале шест бакљи које симбо-
лизују више од шест милио-
на жртава, а врховни рабин
чита молитве за страдале.

Сличне церемоније се
одржавају у школама, вој-
ним базама и јавним инсти-
туцијама и организацијама,
где се такође заставе спу-
штају на пола копља. Тог да-
на, почев од вечерњих сати,
затварају се сва јавна места
за забаву (биоскопи, позори-
шта, клубови, спортске хале,
ресторани итд.), а телевизи-
ја и радио емитују само при-
годан програм. Два пута у
току дана у целом Израелу
на звук сирена зауставља се
саобраћај, а пешаци остају у
ставу мирно у муклој тиши-
ни, одајући пошту жртвама
Холокауста.

Призор после најновије крађе

ХРОНИКА

зани део тежак скоро једну
тону.

Припадници Полицијске
управе у Панчеву су по овла-
шћењу вишег јавног тужиоца
из Панчева током октобра
ухапсили С. Ђ. (1982) с терито-
рије Параћина, због постојања
основа сумње да је одговоран
за више крађа на Стратишту.

Кривична пријава која је
тада поднета против њега те-
ретила га је да је у дужем вре-
менском периоду, заједно с
још два малолетна лица, више
пута скидао, а потом и крао и
односио делове споменика
израђене од легуре бронзе и
касније их препродавао.

ПРИМАМЉИВЕ ПОНУДЕ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ 

Радите за војску

ЈЕВРЕЈСКА ОПШТИНА ПАНЧЕВО

Жртве Холокауста
нису заборављене

НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ ПРЕДСЕДНИКА 

ДРЖАВЕ

Унапређен пуковник
Величковић

ППООЧЧЕЕЛЛОО  УУППИИССИИВВААЊЊЕЕ  УУ  ВВООЈЈННУУ  ЕЕВВИИДДЕЕННЦЦИИЈЈУУ

У Центру Министарства одбране у Панчеву почело је уписи-

вање у војну евиденцију и обавља се радним данима од 9

до 14 сати. Уписују се младићи рођени 1997. године, као и

старији, који треба да се уведу у војну евиденцију у кален-

дарској години у којој су навршили осамнаест година. Они

морају понети са собом личну карту или уверење о држа-

вљанству Србије.

У САОБРАЋАЈНОМ УДЕСУ

Повређен младић
Панчевачки полицајци у
сарадњи с колегама из Бео-
града већ око две недеље
покушавају да утврде иден-
титет двадесетогодишњег
младића који је тешко по-
вређен у саобраћајном уде-
су на Миси.

Док је пешачио у вечер-
њим часовима, на њега је
налетео аутомобил великом
брзином, па је задобио по-
вреде опасне по живот, због

којих је одмах пребачен у
београдски Ургентни цен-
тар. Нажалост, тамо је пао у
кому. Иако лекари улажу
велике напоре да га спасу,
питање је да ли ће он пре-
живети.

Ситуацију додатно ком-
пликује то што код себе ни-
је имао никаква документа
и што панчевачкој полици-
ји ових дана није пријављен
нестанак ниједне особе. 



У години великог јубилеја –
250 година од оснивања Ба-
натског Новог Села – у том ме-
сту је у суботу, 25. априла, обе-
лежена још једна лепа годи-
шњица. Дувачки оркестар
фанфаре „Тинерету” приредио
је прославу двадесетог рођен-
дана, која је почела громогла-
сним наступом оркестра под
руководством диригента Саше
Мандреша на платоу испред
новосељанског Дома културе.
Програм је затим настављен у
малој сали, где су се окупиле
бројне званице и поштоваоци
рада ових музичара. 

О оснивању и музичком путу
фанфаре „Тинерету” говорио је
Илије Баба, а присутнима су се
обратили и Георге Јанеш, све-
штеник месне румунске цркве,
Марчел Драган, секретар На-
ционалног савета Румуна, Си-
ниша Којић и Сорин Бољанац,

бивши и  садашњи директори
новосељанског Дома културе,
као и Марина Паун из Селеу-
ша. Домаћини су појединцима
и институцијама уручили за-
хвалнице за подршку раду тру-
бача свих ових година.

Најзаслужнији за оснивање,
али и истрајност у раду орке-
стра поред свих потешкоћа је-
су Саша Мандреш (диригент
од оснивања), Данијел Мар-
ков, Виорел Скумпија, Ђорђе
и Јовица Судом, Данијел Фло-

ра, Маринел Лазар, Сорин
Богдан, Сорин Шубља, Кри-
стијан Тодоран, Јован Моро-
мила, Маринел Чебзан, Дорин
Ђула, Ђорђе Барбу и Лучијан
Бека.  Данас фанфара броји
око 20 чланова, али има и
подмладак који обећава све-
тлу будућност. Приоритет јој
је неговање румунске плехане
музике, али широк репертоар
јој пружа могућности наступа
од Гуче до најразличитијих
трубачких музичких фестива-
ла код нас и у Румунији, на
којима су наступали проте-
клих година.

Фанфара „Тинерету” остаће
запамћена и по покретању је-
динственог музичког фестива-
ла у Банатском Новом Селу, а
то је „Банатска труба – Trom-
peta banatana”, који ће ове го-
дине бити одржан осми пут.

М. Ј.
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Препуна сала Дома
културе

Едукација младих људи

Удружење спортиста „Српска
Спарта” из нашега града, у са-
радњи с Рукометним клубом
„Јабука”, у четвртак, 23. апри-
ла, одржало је једанаесту еду-
кативну трибину о борби про-
тив болести зависности под
називом „Спортом против
наркоманије”. У препуној са-
ли Дома културе у Јабуци го-
ворили су: Зоран Ставревски,
почасни председник „Српске
Спарте”, Зоран Рајачић, пред-
седник тог удружења, Саша
Терзић, ММА борац, Миро-
слав Јовановски, рукометаш
„Јабуке”, Мирјана Димитрије-
вић, координатор „Српске
Спарте”, Мирела Петровић,
лекар, Жељко Сушец, народни
посланик, Миодраг Радојко-
вић, члан Градског већа заду-
жен за просвету, Срђан Јањуш,
инспектор Полицијске управе
Панчево, и Мирослав Мила-
ков, члан „Српске Спарте”. 

Житељи Јабуке, рукомета-
ши из тог места, предвођени
тренером Жикицом Милоса-
вљевићем, спортским дирек-
тором Слободаном Пешком,
те председником клуба Миро-
славом Калинићем, били су
одлични домаћини и органи-
затори скупа, а поред бројних
заинтересованих слушалаца,
што је најважније, јер је то и
циљна група у борби против
наркоманије – трибини је при-
суствовао и велики број учени-
ка од петог до осмог разреда
ОШ „Гоце Делчев” из Јабуке.

– Као народни посланик, члан
сам Одбора за контролу служби

„СРПСКА СПАРТА” И РК „ЈАБУКА” ОДРЖАЛИ ТРИБИНУ

СПОРТОМ ПРОТИВ НАРКОМАНИЈЕ

безбедности и Одбора за унутра-
шње послове. Редовно добијам
све извештаје о сузбијању кри-
минала на територији Републи-
ке Србије, јер је у последњих го-
дину дана Министарство уну-
трашњих послова, с Владом Ре-
публике Србије на челу, оштро
почело да се обрачунава са свим
облицима криминала, а посебно
са злом који се назива наркома-
нија – рекао је народни посла-
ник Жељко Сушец.

Мирјана Димитријевић и Ми-
рела Петровић говориле су о вр-
стама наркотика и последицама
њиховог коришћења. Присутни
су одгледали и два кратка доку-
ментарна филма о ефектима
дроге под именом „крокодил”.

– Ово је девета година како
указујемо на пошаст која ра-
зара нашу омладину. Нећемо
стати, настављамо даље. Ми
смо препознатљиви по спорту
и хуманитарним акцијама.
Трудићемо се и даље да мла-
дим људима указујемо на
штетност конзумирања дрога
– истакао је Зоран Рајачић,
први човек „Српске Спарте”.

И на овој трибини посетио-
ци су помно пратили излага-
ња говорника. Што је најва-
жније, млади људи су из сале
Дома културе отишли с новим
сазнањима.

– Дилери дроге знају где је
најбоље тржиште – у школа-
ма. Ту је највећа концентра-
ција младих, животно неиску-
сних људи који су спремни да
пробају нешто ново. Дрога, та
пошаст, то зло овог и прошлог
века, постала је опасна тек
кад је ушла у школе, најпре у
средње, а у последњих десетак
година и у основне, где је нај-
рањивија популација. То се
мора спречити – додао је Ми-
одраг Радојковић.

Срђан Јањуш, инспектор у
Полицијској управи Панчево,
говорио је о десетак врста
дрога које су присутне на ули-
цама. Напоменуо је да не по-
стоје лаке и тешке дроге, него
само опасне и опасније, те да
млади морају знати да прили-
ком њихове употребе нису
ослобођени кривичне одго-
ворности.

ГОДИШЊИЦА ДУВАЧКОГ ОРКЕСТРА ФАНФАРЕ „ТИНЕРЕТУ”

Две деценије успешног рада 

– Коначно су људи схватили
да наша дугогодишња актив-
ност није празна прича, већ
искрено привлачење пажње јав-
ности на један велики проблем.
Захвалио бих министру унутра-
шњих послова Владе Републике
Србије Небојши Стефановићу
на подршци нашим активно-
стима, а посебно сам срећан
што ће се борба против нарко-
маније „преточити” и у један
прави пројекат којим ћемо
аплицирати ка Покрајини и Ре-
публици. Искрено се надам да
ћемо добити одређена средства
како би наше трибине биле још
боље организоване и с већим
бројем гостију и говорника из
целе земље. Хвала и Полициј-
ској управи Панчева на сарад-
њи и учествовању у трибини –
рекао је Зоран Ставревски.

После Долова, Глогоња и
Старчева успешна је била и
трибина у Јабуци. Челници
„Српске Спарте” планирају да
овакве скупове одрже у сваком
насељеном месту на територи-
ји града Панчева. Треба их по-
држати. А. Живковић

С првим лепим данима у
овој години у Долову су по-
чели озбиљнији инвестици-
они послови. Недавно је на-
прављен први корак на из-
градњи спортског центра, а
очекују се почетак санације
амбуланте и радови на ас-
фалтирању једне улице.

Плато у централној доло-
вачкој долини, код старе
школе, који је неколико де-
ценија кварио слику тог се-
ла и, запуштен и закоро-
вљен, служио као депонија,
ускоро ће добити ново рухо.
Идеја да тамо „никне” нови
спортски центар полако се
остварује. Након спроведе-

не јавне набавке Месна за-
једница Долово је склопила
уговор с фирмом „Војводи-
напут”, а после радова на
крчењу и нивелисању тере-
на након првомајских пра-
зника треба да почне и сама
изградња.

Планирано је да будући
спортски центар садржи
мултифункционални ас-
фалтни терен димензија ру-
кометног игралишта, да се
изгради и дечје игралиште с
много справа, а да около бу-
де изграђена и трим-стаза.
Цео простор ће бити „про-
шаран” клупама и оплеме-
њен зеленилом. У наредној
фази изградње спортског

центра пројектом су плани-
рани и тениски терени, као
и комплекс базена, а њихова
реализација ће зависити од
финансијске подршке.

И доловачки хиподром је
протекле недеље био на „ме-
ти” тешких машина. Испра-
вљена је и насута стаза, која
ће спремно дочекати тркач-
ку сезону. Већ за 23. мај за-
казан је касачки дан, када се
очекује гостовање најбољих
грла из околине, али и из чи-
таве Србије, која се такмиче
и на београдском дербију.

Пре адаптације стазе са-
ниран је читав простор око
хиподрома, који ће бити до-

бро место за још једну зани-
мљиву манифестацију –
„Доловачку фијакеријаду”.

У наредном периоду по-
чеће и дуго очекивана сана-
ција зграде амбуланте у До-
лову, као и радови на ас-
фалтирању Улице победе.
Обе инвестиције су повере-
не Дирекцији за уређење и
изградњу Панчева, која је
спровела јавне набавке и
ускоро ће у посао увести
фирме које су задовољиле
услове конкурса.

Очекује се и наставак ра-
дова на уређењу центра села.
Планирано је да се санира
постојећи паркинг, али и да
се изгради један потпуно нов.

У знаку радова

Повереништво за избеглице
Града Панчева обавештава
интерно расељена лица с Ко-
сова и Метохије да је 29.
априла објављен оглас за от-

куп сеоских домаћинстава са
окућницом.

Захтев, као и потребну до-
кументацију, заинтересова-
ни могу добити у Поверени-

штву за избеглице, сваког
радног дана од 8 до 14 сати,
а средом од 8 до 18. Крајњи
рок за предају документаци-
је је 29. мај.

Додатне информације се
могу добити путем телефона
013/308-818, или у канцелари-
ји Повереништва за избеглице
на Тргу краља Петра I 2/4.

У амбуланту у Банатском Но-
вом Селу у петак, 24. априла,
стигла је донација удружења
„Наше Ново Село”. Апарати су
уручени докторки Родики
Михајлов, шефици здравстве-
не станице, а у питању су пул-
ски оксиметар и отоскоп, који

ће умногоме допринети ква-
литету лечења пацијената.

Запослени су изразили вели-
ко задовољство због овог геста
младих Новосељана који желе
да унапреде квалитет живота у
заједници у којој живе. Том
приликом је најављена и купо-

вина хируршког сета, који ће
бити уручен крајем ове недеље.

Новац за поменуте апарате
обезбеђен је на хуманитарној
журци одржаној 18. aприла, у
сарадњи удружења „Наше Но-
во Село” и кафеа „Миленијум”.
Од продатих улазница и дела

продатог пића сакупљено је
довољно новца за куповину по-
требних медицинских апарата.

Организатори су задовољни
одзивом Новосељана који су
били вољни да на овај начин
покажу своју хуманост.

М. Ј.

ДОНАЦИЈА УДРУЖЕЊА „НАШЕ НОВО СЕЛО”

Стигли апарати за амбуланту

Протекли период у доло-
вачком Дому културе био је
у знаку најмлађих. Поред
разних радионица које
функционишу већ неко вре-
ме, приређене су и две деч-
је представе.

Доловачки клинци су нај-
пре уживали у представи
„Црвенкапа и Пинокио”,
одржаној у холу основне
школе у четвртак, 23. апри-
ла. Већ сутрадан су мали-
шани имали прилику да се
друже с глумцима и у вели-
кој сали Дома културе, уз
представу „Маша и ме-
двед”. Својеврстан живи
приказ, урађен на основу
истоименог цртаног филма,
приредила је београдска
група младих глумаца из
трупе „Машино позори-
ште”. Та весела дружина на
даскама које живот значе
има своју визију и неких
других цртаних филмова,
попут „Штрумпфова”, а на-
кон успешног првог наступа
у Долову највероватније ће
ускоро гостовати опет, и то
баш као „мали плави ста-
новници шуме”.

Дом културе у Долову се
од прошле године бави и из-

давачком делатношћу. Као
првенац у 2014. појавила се
монографија Мале цркве у
Долову, а по угледу на тај
пројекат недавно је објавље-
на и књига о доловачкој Ве-
ликој цркви. Приређивач у
оба случаја је магистар Дра-
гојла Живанов. Историјско-
истраживачки рад биће на-
стављен, а акценат ће бити
стављен на румунски живаљ,
који је већ вековима састав-
ни део Долова, као и на ме-
штане учеснике и страдал-
нике у Првом светском рату.

У духу књиге био је и уто-
рак, 28. април, када је у ма-
лој сали, у организацији би-
блиотеке ове установе,
представљена романсирана
биографија о песнику Мики
Антићу под називом „Су-
традан после детињства”
аутора Немање Ротара.

Доловачки Дом културе
ће се и даље трудити да да-
је свој допринос развоју се-
ла, пре свега кроз рад нај-
млађих. Тако ће малишани
у оквиру својих радионица
оплемењивати простор око
Дома културе, посебно парк
испред саме зграде.

Н. Р.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РАСЕЉЕНА ЛИЦА С КОСОВА

Откуп сеоских домаћинстава

Говорило се о врстама наркотика и последицама њиховог коришћења

Малишани у првом
плану



Роберт Балинт има једанаест
година и ученик је петог разре-
да ОШ „Бранко Радичевић”. Уз
то, он похађа други разред
Основне музичке школе „Јован
Бандур” и досад је, било као
солиста, било у камерним ан-
самблима, преко двадесет пута
понео титулу лауреата или је
био првонаграђен. Његов про-
фесор фагота мр Ненад Мирић
каже да је реч о ученику с рет-
ким талентом за музику.

Последњу у низу награда до-
био је прошле недеље на так-
мичењу дрвених дувача у По-
жаревцу као соло фаготиста.

Том приликом је освојио 100
поена, проглашен је лауреатом
и уз то је добио и специјалну
награду „Владимир Урошевић”
као најталентованији млади
фаготиста. Како је рекао за
„Панчевац”, када је изашао на
сцену, био је сасвим опуштен и
осећао се сигурним у себе.

Када се погледају све његове
награде, може се помислити
да он све своје слободно време
користи за свирање фагота,
међутим, Роберт вежба само
када осети потребу за тим, без
икакве пресије и неке претера-
не дисциплинованости у том погледу. Једноставно, он свира

зато што то воли да ради.
Иако се определио за фагот,

Балинт је прве успехе пости-
гао веома рано (између пете и
девете године) као пијаниста,
а с њим је радила његова мај-

ка, професорка клавира Ма-
рија Лигети Балинт. За фагот
се определио зато што му се
допада његова боја тона и због
историје наведеног инстру-
мента, коју му је испричао
професор Мирић.

Поред соло наступа, он че-
сто свира у форми дуа или
трија с клавиром „Дечица”, у
трију фагота „Свеци”, трију с
клавиром „Бим и Бум” и у ду-
вачком квинтету „Петица”.
Неретко с њим наступа фаго-
тиста Димитрије Павлов, за
којег професор Ненад Мирић,
такође, има само речи хвале.
И сам Павлов се с прошлоне-
дељног такмичења у Пожарев-
цу вратио као лауреат, само у
конкуренцију фаготиста који
похађају трећи разред основ-
не музичке школе.

КАТАЛОГ ГАЛЕРИЈСКОГ ФОНДА У ОПОВУ

На једном месту о
свим уметнинама ППААННЧЧЕЕВВЦЦИИ ССВВИИ//ССВВУУДДАА

Коракс доследан у
критици свакодневних
девијација

Време када је 
Шешељ „уређивао”
„Вечерње новости”

У Галерији савремене уметно-
сти у уторак, 28. априла, при-
ређена је промоција књиге
„Трајно прошло време, хроно-
логија 1991–2001” Предрага
Кораксића Коракса, најзначај-
нијег српског карикатуристе.
Та књига је објављена крајем
2014. године у издању „Алек-
сандрија преса” из Београда и
представља јединствени водич
кроз прошлост која траје. При-
редила ју је др Бранка Прпа, а
уводне текстове су написали
Душан Макавејев, Бора Ћосић
и Владимир Пиштало.

Како је рекао издавач Ду-
шан Величковић, то је једна
од најбољих историја о деве-
десетим годинама у Србији.
Коракс региструје и комента-
рише догађаје на дневној
основи и прати све што нам се
догађа и тако је настала ова
прецизна хроника, хроника
најгорих година, које се код
нас непрестано настављају.

– Једна Кораксова карика-
тура вреди колико и најбољи
коментар или колумна, ако не
и више. Код њега постоји до-
следност коју не можете наћи
у писаним медијима. Ми жи-
вимо у периоду у којем људи

Клер има све што се поже-
лети може: дивну децу, са-
вршеног супруга и успе-
шну каријеру. Међутим,
њен ум изненада почиње
да осваја заборав и идила
се руши. Клер ће морати
да учини све да не изгуби
контролу над сопственим
животом. У свету који се
претвара у непознато ме-
сто, Клер граби тренутке
луцидности и почиње да
бележи све успомене и се-
ћања која је вежу за поро-
дицу. Упркос болести која
убрзано напредује, безу-
словна љубав према нај-
ближима улива јој снагу да
својој кћерки пружи по-
требну подршку, исправи
грешке из прошлости, а
можда и оживи успаване

емоције у себи... Изузетна
прича која говори о животу
онаквом какав заиста јесте
– величанствен и застра-
шујући, блистав и мрачан
– и који увек има још чаро-
лије да подари, чак и онда
када све делује изгубљено.

Четвртак, 30. април 2015.

pancevac@pancevac-online.rs

12 КУЛТУРА

Музика
Четвртак, 30. април, 18.30, МШ „Јован Бандур”: концерт уче-
ника трубе у класи  проф. Константина Сотировског. Гостују
клавиристкиња Кристина Милошевић и ученици хорне проф.
Светлане Босанац и тромбона проф. Милана Максимовића.

Изложбе
Четвртак 30. април, 17 сати, Народни музеј: стручно вође-
ње кроз изложбу „У име народа” са историчаром др Срђа-
ном Цветковићем.

Филмови и трибине
Четвртак 30. април, 18 сати, Народни музеј: пројекција
документарног филма „Бог да прости” и трибина на којој
ће говорити Бошко Савковић, редитељ филма „Бог да про-
сти”, Добривоје Томић, сведок ликвидације глумаца, и Бо-
шко Милановић, потомак стрељаног глумаца Антонија
Милановића.

Понедељак, 4. мај, 20 сати, „Аполо”: премијера докумен-
тарног филма „Људи које нико неће” Адријане Вамош и
трибина на којој ће говорити ауторка и представници Цен-
тра за заштиту и помоћ тражиоцима азила: Радош Ђуро-
вић, Јована Винчић и Јана Стојановић.

Уторак, 5. мај, 19 сати, дворана Културног центра: циклус
„Дан домаћег филма” – филм „Стара школа капитализма”
Желимира Жилника.

Уторак, 5. мај, 21 сат, дворана Културног центра: циклус
„Ретроспективе: великани српског филма” – представљање
филмова Николе Лоренцина: „Сликар и берачица грожђа”
и „Херојева порука”.

Среда, 6. мај, 21 сат, дворана Културног центра: циклус „Ре-
троспективе: великани српског филма” – представљање фил-
мова Николе Лоренцина и разговор са аутором (од 20.30).

Среда, 6. мај, 19 сати, „Нова електрика” у Улици Жарка
Зрењанина 1: презентација рада Александра Зографа и
пројекција филма „Живан прави панк фестивал”.

Програм за децу
Четвртак, 30. април, 18 сати, Дечје одељење Градске би-
блиотеке: „Читам ти причу”.

Културни телекс

„Jедина на свету” 
Роуан Колман

„ТРАЈНО ПРОШЛО ВРЕМЕ” ПРЕДРАГА КОРАКСИЋА КОРАКСА

ХРОНИКА НАЈГОРИХ ГОДИНА 
(КОЈЕ НЕ ПРЕСТАЈУ)

Два читаоца који до среде, 6. маја, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„Које грешке из прошлости бисте најпре исправили?”,
наградићемо по једним примерком књиге „Jедина на
свету” Роуан Колман. Имена добитника ћемо објавити у
наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети
у књижари „Вулкан”.

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

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

мењају писање и стране и
притиснути су страховима и
разним облицима цензуре и
аутоцензуре. Код Коракса то
једноставно не постоји, он је
доследан у свом коментару и у
својој критици – рекао је Ве-
личковић.

С Кораксом је разговарала
Марија Самарџић, уредница
књижевног програма при
Културном центру Панчева.
Како се том приликом могло
чути, он је прву карикатуру
нацртао педесетих година,
као гимназијалац, и њу је об-
јавио у „Јежу”. Уследила је са-
радња с листом „Рад”, па с
„Вечерњим новостима”, у ко-
јима је провео 35 година, све
док деведесетих није био оне-
могућен да објављује своје ка-
рикатуре.

– У то време је Војислав Ше-
шељ свакодневно долазио у ре-
дакцију. Упркос притисцима,
ја нисам хтео да одем из ре-
дакције, а они нису могли да
ми дају отказ, све док нису
променили правилник и дода-
ли ставку да свако ко не подр-
жава уређивачку политику
„Вечерњих новости” може да
добије отказ. И тако су ме из-
бацили – присећа се Коракс.

Након тога је радио за „Бор-
бу” и „Време”, а данас се његове
карикатуре могу видети у днев-
ном исту „Данас” и на сајту
„Пешчаника”. Коракс је тешко
поднео распад Југославије, а
времена су била толико лоша,
али тиме и изузетно инспира-
тивна, да се, како је рекао, све
време осећао као антиратни
профитер. Поступке колега ка-

рикатуриста који су пристали
да раде за режим, оценио је као
срамне, а то се дешава и данас.

– Моје карикатуре су без
текста, јер желим да сликом
све покажем. Она је најупеча-
тљивија и најлакше ју је схва-
тити, довољан је само један
поглед и све вам је јасно. Ту
нема језичких баријера – обја-
снио је Коракс.

Захваљујући добро осми-
шљеним питањима Марије
Самарџић публика је те вече-
ри могла да чује и како је на-
стао лик Слободана Милоше-
вића, шта је тадашњим носио-
цима власти највише сметало
у његовом раду, какве је све
претње и тужбе добијао, као и
разне анегдоте које су обеле-
жиле његов вишедеценијски
рад на карикатури.

Промоција књиге у Галерији савремене уметности

Општинска народна библио-
тека у Опову објавила је оби-
ман и добро опремљен ката-
лог целокупног фонда Гале-
рије „Јован Поповић” за пери-
од од 1970. до 2014. године.
Књигу је приредио Пал Дечов,
кустос те галерије, који је у
предговору објаснио да је
прикупљање уметнина почело
одмах по изградњи галерије,
почетком седамдесетих, а до
њих се у великој мери долази-
ло захваљујући поклонима
уметника који су ту излагали.
Богаћењу фонда су допринели
и Интернационална ликовна
колонија „Опово”, те Сусрети
акварелиста, покренути после
2000. године. Како је навео
Дечов, у фонду галерије из
Опова налази се око 1.000 ра-
дова, а у књизи су сви они
представљени и пописани.

Логично, због близине изме-
ђу Опова и Панчева и добре са-
радње Пала Дечова са уметни-

цима из нашег града, међу ау-
торима чија су дела заступљена
у фонду те галерије, односно у
каталогу, има много Панчева-
ца. Ту су: Оља Ивањицки, Сто-
јан Трумић, Јован Витомиров,
Мартин Јонаш, Емил Сфера,
Јонел Поповић, Јован Ока, Дра-
гослав Кањевац, Драган Ђорђе-
вић, Мирослав Савков, Милан
Јакшић, Нада Денић, Влади-
мир Томић, Драгослав Хусар,
Нада Оњин Жужић, Чедомир
Кесић, Лариса Ацков и други.

Уз једну овакву књигу, чије
је издавање финансирала Оп-
штина Опово, онемогућене су
било какве (и било када убу-
дуће) нејасноће и малверза-
ције око фонда Галерије „Јо-
ван Поповић”. Све то наводи
на размишљање о приређива-
њу сличног издања у којем би
биле пописане и представље-
не све уметнине из депоа ко-
лоније „Делиблатски песак” у
Панчеву.

Наш суграђанин, виолиниста
Милан Бергинц, заједно с ко-
легиницом Наталијом Младе-
новић (клавир), приредио је
концерт у понедељак, 27.
априла, у галерији „Артгерт”
Културног центра Београда.

На програму су биле компози-
ције Баха, Брамса, Енескуа и
Милетића. Концерт је сниман
за културну емисију Београда
202 „Драгстор озбиљне музи-
ке”, као и за приказивање на
локалној телевизији.

Концерт панчевачког
виолинисте

У оквиру „Београдске недеље
моде”, у недељу и понедељак,
26. и 27. априла, у хотелу
„Crowne Plaza” у Београду
приређена је изложба модних
детаља (обуће, накита, шеши-
ра, лепеза, марама и сл.), на
којој се, између осталих,
представила и наша суграђан-

ка, модна креаторка Наташа
Шарић. Она је изложила ко-
лекцију ташни, које су, како
се наводи у каталогу, на иви-
ци између ручног рада и умет-
ности, моде и антимоде, дво-
димензионалних и тродимен-
зионалних објеката, моде и
скулптуре.

Ташне Наташе Шарић

Културни центар чет пет суб нед пон уто сре

СУНЂЕР БОБ 3Д
16.30
18.30 

ОСВЕТНИЦИ 3Д 20.30 

ТАЛЕНТОВАНИ РОБЕРТ БАЛИНТ

Низање вредних награда

У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ 4. МАЈА

Скуп хармоникаша
Седмо такмичење ученика
хармонике, које ће окупити
више од 60 солиста и камер-
них ансамбала, биће одржа-
но у понедељак, 4. маја, од 9
сати, у сали Музичке школе
„Јован Бандур”.

Поред домаћина из Пан-
чева, учествоваће млади хар-
моникаши, ученици основне
и средње музичке школе из
четрнаест градова у Србији,
међу којима су Краљево,
Шид, Гроцка, Крушевац,

Врање, Ћуприја, Вршац и Бе-
оград. Кандидати ће бити
подељени по категоријама
зависно од разреда који по-
хађају. Жири ће чинити еми-
нентни професори из Пожа-
ревца, Аранђеловца, Смеде-
рева и Панчева, а председни-
ца стручне комисије биће
Данијела Вагнер (МШ „Ко-
ста Манојловић” Земун).
Такмичење је отворено за све
љубитеље хармонике и кла-
сичне музике.



Изложба „Сањари” Јелене
Ђурић, младе и перспективне
уметнице из Ниша, отворена
је у понедељак, 27. априла, у
Галерији савремене уметно-
сти. Она се представила сли-
кама великог формата и јед-
ним полиптихом, који су ра-
ђени акрилом и уљем на
платну, а карактеришу их
експресивност и изразито ја-
ка емоција ауторке. Ивана
Маркез Филиповић, уредни-
ца ликовног програма панче-
вачке Галерије савремене
уметности, казала је да ства-
ралаштво Јелене Ђурић под-
сећа на акционо, гестуално
сликарство.

– Јеленин рад познајем
још из студентских дана, та-
ко да знам да је она одувек
била верна акционом, гесту-
алном сликарству, јер слике
ради и прстима и уноси се у
дело и душом и телом, а то
се види на њеним платнима
– рекла је Ивана Маркез Фи-
липовић.

Сама уметница каже да јој
је битан принцип „унутрашње
нужности”, о чему је говорио
Кандински, којим се афирми-
ше властита природа, али и
природа слике.

– Моје сликарство није анга-
жовано. У неком тренутку сам
одлучила да се публици пред-
ставим кроз своју интиму. На-

равно да су моја стања и те сли-
ке резултат спољашњих догађа-
ја и свега онога што креира мој
живот, али немам потребу да се
бавим дневнополитичким дога-
ђајима и да критикујем средину
у којој живим и ситуацију у ко-
јој бивствујем. То је фаза кроз
коју сам већ прошла и сада ми
много више прија да се упутим
у трагање за унутрашњим ми-
ром – рекла је ауторка.

Њене слике имају необичне
називе, попут: „Срећна окол-
ност”, „Разведравање”, „Уро-
ни!”, „Тренутак пре” итд., који-
ма уметница формулише соп-
ствене асоцијације. На њеним
платнима се могу видети и сег-
менти текстова. Они, како је
рекла, имају функцију нему-
штог језика, фрагмената који
су ту да употпуне ликовност.

Изложба слика Јелене Ђокић
може се погледати до 6. маја.

ло – а реч је о изведбама пе-
сама „Једним осмијехом”,
„Може може”, „Право ја”,
„Мојој мајци”, „Лијепа ри-
јеч” итд. – атмосферу је по-
дигло до усијања. Међутим,
то је тек био увод у други део
концерта и старе, можда нај-
популарније нумере, као што

Четвртак, 30. април 2015.

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

Два најбржа читаоца који до среде, 6. маја, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор
на питање: „Које су предрасуде најзаступљеније у нашем
друштву и због чега баш оне?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Зашто скачем” Наокиja Хигашида.
Имена добитника ћемо објавити у наредном броју „Пан-
чевца”, 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

Владимир Димитрић, 

програмер

ФФИИЛЛММ „Whiplash”. Да ли
треба да померамо своје
границе? Да ли смо их уоп-
ште свесни? Овај филм на
први поглед представља
младог талентованог музи-
чара који се сусреће с про-
фесором Флечером, особом
која му загорчава живот и
наводи га да одустане од
свог сна. Међутим, ако би-
смо неетичног професора
гледали као део унутрашње
силе која нас тера да идемо
напред, и то баш онај део
који нас тера да превазила-
зимо сопствене границе,
онда овај филм има сасвим
другу димензију. Поред за-
нимљивих тема које отвара,
наведено остварење је омаж
џезу, тако да пружа и ужи-
вање у одличној музици.

ТТВВ  ССЕЕРРИИЈЈАА  „House of
Cards”. Политичке сплетке
на највишем нивоу, с најја-
чим играчима у лиги. Одли-
чан пример за то колико је
заправо политика бескрупу-
лозна. Мада, не само поли-
тика већ и било која борба
за моћ, на било ком нивоу, у
било којој области. Или ка-
ко би Френк Андервуд рекао
„Не мери се богатство авио-
нима, него купљеним душа-
ма”. Гледање ове серије мо-
же бити од користи и за
схватање наших играча и
наше лиге. Правила су иста,
само што неки играју напа-
мет, а неки на силу. А за

праве сладокусце ту је и
оригинална британска вер-
зија из деведесетих. Ништа
мање интересантна, по мно-
гима чак и боља од нове.

ККААФФААННАА:: После гледања у
екране, велике или мале,
треба отићи у кафану. Када
кажем кафану, не мислим
нужно на кариране столња-
ке и „плекане” пиксле. Ми-
слим на место где се екипа
окупља да дискутује о томе
да ли је Френк Андервуд
добар или лош момак или
да ли професор Флечер тре-
ба да иде у затвор. То је ме-
сто где се добија препорука
за следећи филм, позори-
шну представу или изложбу
коју треба погледати. Кафа-
на се код нас често предста-
вља као антипод култури,
али заправо није и не треба
да буде. У Панчеву има ин-
тересантних кафана за та-
ква окупљања. Будући да
долази лепо време, предла-
жем нешто на реци.

Андервудово велико
богатство

Аутор ове књиге позива вас,
свог читаоца, да замислите
свакодневицу у којој вам је
одузета моћ говора. Сада
више не можете да објасни-
те да сте гладни или умор-
ни, или да вас нешто боли,
нити да проћаскате с прија-
тељем. Наставио бих још
мало овај мисаони оглед.
Сада замислите да вас, по-
што изгубите способност
општења, без најаве напусти
уредник који борави у вама
и распоређује вам мисли.
Вероватно нисте ни знали
да тај уредник ума постоји,
али сад када га више нема,
прекасно увиђате како је све
ове године управо он омогу-
ћавао да ваш ум ради. Сада
сте препуштени сами себи.

Сасвим сигурно до сада
нисте читали овакву књи-
гу. Написао ју је Ноаки Хи-
гашида, паметан, самосве-
стан и веома шармантан
тринаестогодишњи аути-
стични дечак. Ово су је-
динствени мемоари који
нам показују како аутисти-
чан ум мисли, осећа, по-
сматра и реагује на начин
који мало ко од нас може
да замисли. Ово је Ноаки-
јев позив свим људима ко-
ји не знају шта је аутизам и
имају предрасуде према

аутистичним људима да
увиде да се, затворен у на-
изглед беспомоћном аути-
стичном телу, налази ум
исто тако радознао, про-
ницљив и сложен као било
чији. Показивањем инте-
лектуалне проницљивости
и духовне знатижеље, ана-
лизирањем своје средине и
свог стања и враголастим
смислом за хумор и побу-
дом да пише књижевну
прозу Наоки Хигашида от-
крива нам свој свет и омо-
гућује нам да га схватимо и
убудуће прихватамо с разу-
мевањем.

„Зашто скачем” 
Наокиja Хигашида

ЕКСПЛОЗИВНИ НАСТУП „ХЛАДНОГ ПИВА” У ПАНЧЕВУ

ОПРОШТАЈ ОД СВЕТА ГЛАМУРА
Карте распродате
два дана по пуштању
у продају

Наступ загребачке
групе концертни
догађај године

Након само неколико дана од
објављивања новог албума
„Дани затворених врата” за-
гребачки бенд „Хладно пиво”
приредио је незабораван кон-
церт у дупке пуној дворани
„Аполо” у четвртак, 23. апри-
ла. Организатори концерта
били су изненађени брзином
продаје карата, пошто су оне
разграбљене само два дана од
пуштања у продају.

Бенд је свирку започео но-
вом песмом „Веруј у мене”,
после чега су следили стари
хитови, попут „Кажи, стари,
шта нам фали” и других.
Милан Кекин Миле, фронт-
мен бенда, обратио се публи-
ци речима: „Добро вече, на-
роде мој! Дошли смо се
опростити од свијета гламу-
ра вечерас”, а затим су поче-
ли рифови једне од најјачих
песама с новог албума –
„Фирма”. Све што је уследи-

су „Езотерија”, „Није све тако
сиво”, „Питала си ме”...

Концерт је званично завр-
шен нешто после 23 сата, али
се због громогласних позива
публике бенд чак двапут вра-
ћао на бис, па је сам догађај
трајао све до после поноћи. Да
у тој свирци нису уживали са-
мо гледаоци, већ и чланови
„Хладног пива”, који су се пре
и после наступа фотографиса-
ли с фановима, давали ауто-
граме и разговарали са обожа-
ваоцима, говоре и утисци Ми-
лана Кекина.

Како је он рекао, ово је био
њихов најдужи концерт у по-
следњих неколико година, јер
је публика била толико за-
хвална да нису могли да не
одговоре њеном позиву за по-
вратак на бину.

– Одлазимо пуни позитив-
них импресија, публика је била
сјајна, звук и сала одлични. Пр-
ви пут смо изводили нове пе-
сме, па смо због тога имали и
велику трему. Ово је било само
упознавање, следећи пут ће би-
ти много боље – рекао је Кекин.

На питање зашто се албум
зове „Дани затворених врата”,
он је одговорио да људи треба
да послушају це-де и сами раз-
открију мистерију и смисао
назива албума. Чланови бенда
пак откривају да је то био нај-
бољи начин да се све песме
ставе под један кров, јер све
оне имају исту тематику – го-
воре о односима у једној згра-
ди, држави, о међуљудским
односима и границама које
људи сами себе постављају.

А. Баба

ОО  ННООВВООММ  ААЛЛББУУММУУ

„Дани затворених врата” су осми албум бенда „Хладно пи-

во”, који је објављен у издању продукцијске куће „Гајба ре-

кордс”. Текстописац и певач Миле Кекин изјавио је за наш

лист да је ово најбољи и најдужи албум који је тај бенд до

сада снимио и да су на њему песме пуне емоција. Као нај-

упечатљивију нумеру издвојио је „Фирму”, која, по њего-

вом мишљењу, у три минута описује целу деценију прива-

тизације и лоповлука.

Публика одушевљена бендом, бенд одушевљен публиком

СОЛО КОНЦЕРТ ВЛАТКА СТЕФАНОВСКОГ

Чукни во дрво, истина е...
Гитарски геније Влатко Сте-
фановски одушевио је Пан-
чевце соло концертом који је
приредио у суботу, 25. априла,
у дворани Културног центра.
Током два сата он је извео не-
колико инструменталних ну-
мера, две песме с новог албу-
ма „Сеир” и велике хитове ко-
ји су обележили његову му-
зичку каријеру, дугу четрдесет
година. Између панчевачке
публике и њега створила се
лепа комуникација, тако да се
стиче утисак да су у том дога-
ђају једнако уживали и Стефа-
новски и његови фанови.

Како је рекао, он је раније
био у Панчеву и када је видео
дворану Културног центра,
пожелео је да у њој приреди

концерт, јер је схватио да она
има добру акустику и допушта
да се направи интимнија ат-
мосфера, згодна за соло на-
ступе. Овај концерт је назвао

гитарским медитацијама, од-
носно музичким путовањем
протканим балканским рит-
мовима и македонским пе-
смама. Он је и сам био изне-

нађен фантастичним реакци-
јама и упорним аплаузима
гледалаца, тако да је двапут
излазио на бис.

Публика је те вечери при-
суствовала наступу музичара
који у гитарским нумерама
звучи као мањи гитарски ор-
кестар и велике југословен-
ске музичке звезде која четр-
десет година ствара и изводи
(сам или у бенду) хитове као
што су „Чукни во дрво”, „Ја
нисам твој”, „Скопље”, „Успа-
ванка за Радмилу М.” итд.
Питање је колико је Влатко
Стефановски досад концера-
та извео и где је све свирао,
али једно је сигурно – у Пан-
чеву је свирао срцем. И пу-
блика је то осетила. 

СЛИКЕ ЈЕЛЕНЕ ЂУРИЋ

Уметничка окренутост себи

Странe припремила 

Драгана 
Младеновић



јој је у улози Живане у позори-
шном комаду „Ђидо” Јанка
Веселиновића. Написала је
посвету: „Жанка, госпођи Ми-
ци, 14. јуна 1939. године, Бео-
град”. Фотографију драге
Жанке чувам као драгу успо-
мену у породичном албуму –
испричала је госпођа Милица.

Од 1942. до 1956. године у
Панчеву ради панчевачко по-
зориште настало од глумаца
Народног позоришта Дунавске
бановине (1936–1941) и при-
дошлих глумаца. Након низа
трагичних околности: протери-
вања глумаца из Новог Сада на
почетку окупације (1941) од
стране мађарских  власти; екс-
плозије муниције у смедерев-
ској  тврђави, када је погинуло
14 глумаца, међу којима и мла-
да Панчевка Стефанија Барби-
јери; лутања по Србији (Бео-
град, Пожаревац...) позориште
се коначно скрасило у Панчеву.

Представе се дају прво у дво-
рни Вајфертове пиваре, а по-
том у сали Светосавског дома.
Глумице и глумци које је пу-
блика обожавала становали су
у разним деловима вароши. Са-
ла је увек била препуна, а глум-
ци након завршетка представе
поздрављани френетичним
аплаузом. А госпођа Милица

славије Велимира Илића, који
је био и полицијски службе-
ник. С њим је добила троје де-
це: Софију (1932), дипломи-
рану правницу, Олгу (1934),
зуботехничарку, и Стевана
(1935) машинског инжењера -
подморничара који је завр-
шио Поморску академију у
Пули.

Миличин девер Милан и
свекрва Софија живели су у
Београду, где је Милан имао
трговину техничком робом у
којој је продавао и чувене
„пухове” мотоцикле. Ускоро
се читава породица Велимира
Илића преселила у Београд.

Милица је била начитана
жена која је волела добру
књигу, добар филм, а посебно
позоришне представе, које је
често посећивала. Зато су ње-
не пријатељице биле и неке
познате српске глумице. Три-
десетих година XX века, за
време свог боравка у Београ-
ду, упознала је чувену српску
глумицу Живану Жанку Сто-
кић и спријатељила се с њом.

– И после повратка у родно
Панчево (1936. године) сусре-
тала сам се са Жанком и посе-
ћивала њене представе. За вре-
ме окупације (1941–1944)
Жанка је по завршетку пред-

ставе излазила на рампу и оду-
шевљеној публици певала ста-
ру српску химну: „Ој, Србијо,
мила мати, увек ћу те тако зва-
ти!”. Њу је због глуме за време
окупације нова партизанска
власт прогласила за народног
непријатеља и осудила на губи-
так части и грађанских права и
кућни притвор. Живела је с
кућном помоћницом и дру-
жбеницом Магдом на Топчи-

дерском брду, а њој је завешта-
ла своју имовину. Иако је ка-
сније рехабилитована, шика-
нирање нових власти и забрану
наступа није издржала. Преми-
нула је 21. јула 1947. године.
Присуствовала сам сахрани на
топчидерском гробљу и поме-
ну. Драгу Жанку у том тешком
времену нисам заборавила.
Она ми је у знак сећања покло-
нила своју фотографију на ко-

Илић, велики љубитељ позори-
шта редовно посећује предста-
ве. Упознаје глумице које ста-
нују у близини њене породичне
куће у Доситејевој улици и дру-
жи се с њима. Њихова имена
су: Радмила Петровић Пишта-
ло, Илинка Душановић, Маша
Миљковић, Анка Мајценовић и
Вера Милин, супруга глумца
Владимира, благајника позо-
ришта.

С њима се госпођа Милица
често виђала. Неке су долазиле
код ње по воду кишницу јер је
имала базен. А све заједно – Ве-
ра, Анка, Маша, Илинка и Рад-
мила окупљале су код госпође
Милице на чајанкама. Како је у
том ратном добу владала нема-
штина, уместо праве кафе пиле
су „јечменицу”, која се произво-
дила у малој пржионици у пред-
ратној Улици капетана Арачића,
а и неке друге сурогате из обли-
жњих трговачких радњи Драго-
мира Божјака, Шима Драгутина
и Ђоке Милошева. На столу су
се налазили и „ратни” колачићи
прављени по рецептима из рат-
них кувара које су присутне глу-
мице и госпођа Милица разме-
њивале. Служен је, разуме се, и
чај од липе и зове.

(Наставиће се)
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касније бити окупљени око те-
левизора), уз осмех, свесни ве-
ликих радних победа, зами-
шљају Тита како отпоздравља
са свечане трибине, питају се у
којој ли је униформи, са очима
прикованим за платно иза ко-
га је трештао звучник и Раћин
глас прошаран масом, парола-
ма, тенковима и авионима.

Следеће године, после оног
обавезног раног буђења, због
којег смо гунђали годинама
пре и после моје прве прво-
мајске параде, с татиних ра-
мена и леђа гледао сам пека-
ре и трактористе, ципеларе и
градитеље, омладину и сту-
денте, пролетере, напредну
интелигенцију и пољоделце у
непрекидној колони која је
претходила стројевом кораку
свих родова ЈНА. А тамо дале-
ко, докле поглед није стизао,
маршал, окружен најближим
сарадницима и белосветским
пријатељима, поносно је по-
здрављао Југославију и сми-
слио крилатицу која ће на овим
просторима бити актуелна де-
ценијама: „Радимо као да ће сто
година бити мир, припремајмо
се као да ће рат бити сутра”.

Ондашња традиција за 1.
мај састојала се од раног буђе-
ња, тек колико да се оправда
мајски уранак, припремања,
одласка до терасе пиваре на
пиво за старије, малиновца за

Одвајкада се слави. С разло-
гом или без њега. Некад бога-
тије, некад јадније. Разлози су
понос, исходиште, фрустра-
ција или бег од стварности.
Такви смо.

Празник рада, па још међу-
народни, светски. На пример.
Са све колонама незадовољ-
них пролетера по тамо неким
светским метрополама и раз-
димљеним излетиштима и
облоканим слављеницима ов-
де. Обрни-окрени догађај за
светске медије, односно ло-
кално препричавање, пувака-
ње. Обавезно за сећање.

Радио се у нашу кућу уселио
заједно с мојом тек рођеном
сестром у априлу 1953. годи-
не. Дрвена кутија са искоше-
ном стакленом скалом и
иглом која је помоћу округлог
калема клизила преко назива
непознатих градова и радио-
станица. Преко тог чуда тех-
нике двадесетак дана касније
легендарни Радивоје Марко-
вић је оним јединственим про-
муклим гласом преносио прву
првомајску параду у мом жи-
воту. Старији (који ће много

клинце у морнарским одели-
ма, па се поред аутобуске ста-
нице с неколико оних старих
аутобуса с хаубом одлазило
преко понтона у градску шуму.

Сутјеска је заменила Тамиш
1964. године. У та давна време-
на гимназијалци су, уместо по
Прагу или Амстердаму, на екс-
курзије ходили „ћиром” и ауто-
бусима по историјским мести-
ма – Ужицу, Вишеграду, Биха-
ћу, Јајцу, Тјентишту... Тог 1. ма-
ја, после ноћи у којој је Јабуча-
нин Митар све у шаторима раз-
будио борбено-револуционар-
ним песмама (никад ми није
било јасно зашто људи без слу-
ха обожавају певање), легендар-
на Сутјеска је била крвава. Ри-
мејк офанзиве, снимање фил-
ма? Ма, јок: јагањци и весела
раја крај небројених ражњева и
роштиља. И Заим, Химзо и
Шемса кроз транзисторе.

Празник рада у Оломоуцу,
негде на пола пута између
Прага и Братиславе, ближе Бр-
ну, у тада једној чехословачкој
држави. Година 1968. У центру
Оломоуца, попут оазе, била је
трафика – издвојена зградица
у коју се уђе, разгледа и пазари.
Продавачица, старија госпођа,
озбиљна лица и не баш прија-
тељског погледа, процеди пи-
тање кроз зубе: „Руси?” „Југо-
словени”, одговорисмо, а њено
лице се из сивила претвори у

руменило уз једва приметан
тик који подсети на осмех из
страха. Руси су стигли и у Оло-
моуц три месеца касније.

Ратни празник рада 1999.
године, уз помоћ „Милосрд-
ног анђела” и графитних, од-
носно замрачујућих бомби,
славили смо накнадно, од 3.
маја. Пошто су Амери на бал-
канском полигону испробава-
ли све врсте модерног наору-
жања, у ноћи између 2. и 3.
маја графитом су онеспособи-
ли око 70 одсто електропри-
вредног потенцијала Србије и
тадашњу СРЈ завили у мрак.
Ипак, те ноћи је виђен прави
ватромет наше ПВО, Радио
Панчево је било једини „пре-
живели” електронски медиј, а
већ од јутра по улицама је по-
чело првомајско роштиљање
и зближавање комшија, зна-
них и незнаних. Штета да се
залихе по замрзивачима по-
кваре. Била је то најмрснија и
најдужа прослава празника
рада на овим просторима.

У се, на се и пода се, кажу
клинци крај качаревачког је-
зера Поњавице. Какве везе
има шта се слави, мани исто-
рију и оне што по свету масов-
но, а код нас симболично и ре-
да ради носе пароле, вичу, чак
се и сукобљавају.

Живео Први мај, три дана
фрај! С. Зенг

ЧОВЕК ЈЕ КЊИГА

СЛАВИМ, ПА ШТА?!

ППААННЧЧЕЕВВААЧЧККИИ  ВВРРЕЕММЕЕППЛЛООВВ  ((11)) ПИШЕ: ГЕОРГИЈЕ МИЛОШЕВИЋ

Далеке 1911. године, 29. јануа-
ра, у породици панчевачког зе-
мљоделца Александра Ђуриши-
ћа Мијушкина и његове супруге
Персиде Јанковић, такође Пан-
чевке, рођена је девојчица која
је на крштењу добила име Ми-
лица. Породица је многобројна.
Родоначелник породице је Ми-
јушко из места код Голупца, ко-
ји се у давно доба, пре мађарске
буне, доселио у Панчево и по
коме је цела породица добила
шпицнаме Мијушкин.

Милица је рано остала без
оца  Александра, који је у 26. го-
дини као добровољац Прве срп-
ске дивизије у борби у Добруџи
погинуо код места Билбил Маре
26. септембра 1916. године. Ње-
гово име је уклесано на мермер-
ној спомен-плочи, постављеној
у част погинулих добровољаца
на зиду Храма успења пресвете
Богородице у Панчеву.

Персида је као самохрана
мајка однеговала двоје деце:
Милицу, која је завршила дево-
јачку школу и кројачки занат и
сина Живојина. Он је након за-
вршене грађанске и војне шко-
ле био радио-телеграфиста вој-
ске Краљевине Југославије.

Милица је била удата за ма-
јора војске Краљевине Југо-

ОТВОРЕН КЛУБ СВЕТСКИХ ПУТНИКА „КРУЗЕР”

Укрцавајте се, полазимо

ТРИБИНА СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ

Важност самопрегледа

Савет за здравство Српске
напредне странке одржао је
у среду, 29. априла, у Јабу-
ци, трибину о раном откри-
вању карцинома дојке. На
њој су говорили др Сава Ста-
јић, специјалиста радиоло-
гије, и др Слободан Овука,
специјалиста гинекологије.

– Циљ скрининг прегледа је
да се рано открије болест која
није одмакла у свом развоју,
па се може успешно лечити –
рекао је др Сава Стајић и под-
сетио да се то може обавити и

у панчевачком Дому здравља
и Општој болници.

– Искуства из Дома здра-
вља показују да се рак от-
крива у мање од један одсто
случајева, док се сумњиви
случајеви дијагностикују у
пет до десет одсто налаза.
Веома је важно научити же-
не правилном самопрегледу
дојки и подићи свест о ва-
жности редовног одласка на
прегледе – подвукао је и
овом приликом др Слобо-
дан Овука. З. Сп.

Прича o госпођи Милици

Панчевачким водама је у сре-
ду, 28. aприла, запловио брод
који ће гостити љубитеље пу-
товања и прича о њима. Гра-
ница пловидбе не постоји, а
прави хедонисти наћи ће свој
кутак баш на овом месту.

Реч је о отварању клуба
светских путника симболич-
но названог „Крузер”. Про-
грам је конципиран тако да
гости тематских вечери буду
познати певачи, глумци, књи-
жевници, новинари и крити-
чари који су, поред наведе-
них, понели и титулу „свет-
ских путника”.

Посетиоци ће имати част
да чују приче из најудаљени-
јих делова света, сазнају не-
што ново о разноликим зе-
мљама, али и да проживе
авантуру седећи у поменутом
клубу. Први домаћин биће
Миодраг Мики Стојановић,
филмски критичар и светски

путник, који ће у понедељак,
4. маја, испричати причу под
називом „Живот је путовање –
Индија”. Након само четири
дана, Панчевци ће на истом
месту и истим крузером моћи
да заплове под командом ка-
петана Маје Волк, водитељке
и такође још једног истакну-
тог путника. Поред путопи-

сних трибина, у плану су стен-
дап програми и музичке вече-
ри на којима посетиоци моћи
да чују звуке из разних делова
света, али и да са собом поне-
су позитивне вибрације.

Флаша је пукла, брод је за-
пловио, путници, укрцавајте
се, путовање може да почне.

A. Б.



ства заштите животне среди-
не Републике Србије за пу-
штање у промет безбедног би-
оцида.

Постоје и други начини чи-
шћења вентилације од микро-
организама: уз помоћ спрејева
који се могу купити у продав-
ницама ауто-опреме, али они
нису толико ефикасни и пред-
стављају само краткотрајно
решење – наводе у „Ауторе-
монту Пивашевић”. Сервисе-
ри из тог ауто-центра напоми-
њу да возачи правилним руко-
вањем клима-уређајем могу
продужити период између два
ултразвучна третмана венти-
лације. Никако се не препору-
чује да се еркондишн користи
на кратким релацијама.

Код повремених укључива-
ња или вожње на кратким ру-

Када је џез музичар Мајлс
Дејвис купио „ферари”, ње-
гов адвокат је позвао поли-
цију како би јој саопштио
које је боје аутомобил, као и
регистрацију. То је учињено
из простог разлога – како
полиција не би сумњичила
Дејвиса да је украо аутомо-
бил, с обзиром на то да је
био Афроамериканац.

„Ламборгини авентадор” је
опремљен одређеном дозом
експлозива. Пошто се врата
на том аутомобилу отварају
нагоре, у случају да се ауто-
мобил преврне на кров, екс-

плозивна пуњења омогућа-
вају путницима да напусте
возило.

Иако „ферари еф-икс-икс”
кошта преко два милиона
евра, његови власници не
могу да га одвезу у своју га-
ражу. При куповини тог мо-
дела купац потписује уговор
према којем се слаже да ће
супераутомобил возити ис-
кључиво по стази. Када вла-
сник то жели, фабрика до-
вози аутомобил на стазу, а
након тога га враћа у хангар
до следећег термина, који
одређује „власник”.

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

Прилагођавање 
и предвиђање

Стил вожње који 
постаје навика

Дефанзивна вожња је најефи-
касније понашање у саобраћа-
ју, чији је главни мотив кло-
нити се опасности на путу. Су-
штина оваквог начина упра-
вљања аутомобилом је способ-
ност прилагођавања и проце-
не тренутне ситуације усло-
вљене понашањем других уче-
сника у саобраћају.

Дефанзивно није инфериорно
Многи возачи сматрају да де-
фанзивно понашање у саобра-
ћају подразумева одрицање
личног права понашања на
путу. Они који тако мисле, де-
фанзивну вожњу карактери-
шу као инфериорно понаша-
ње, као тотално неповерење
према другима учесницима,
али и као спору и бојажљиву.

Несигурни учесници у сао-
браћају долазе у ризичне си-
туације и њихова привидна
толерантност је само одраз
страха, а не свесно и прорачу-

-  -  -  -  -  -  -  Б Е З Б Е Д Н О С Т У  С А О Б Р А Ћ А Ј У -  -  -  -  -  -  -  

ПРАВИЛА ЗА СИГУРНОСТ НА ПУТУ

нато прилагођавање. Насу-
прот бојажљивом, дефанзи-
ван возач се активно прилаго-
ђава ситуацији у саобраћају и
његово самоодрицање од не-
ког права у датој критичној
ситуацији је свесно.

Дефанзивна вожња се бази-
ра на три принципа: оно што
је забрањено не радити ника-
да, обавезна правила пошто-
вати увек, а понекад не чини-
ти ни оно што је дозвољено.

Прва два принципа указују
на чињеницу да се читав си-
стем дефанзивне вожње бази-
ра на познавању и усвајању
саобраћајних прописа. Пре-
тицање као једна од најопа-
снијих ситуација у саобраћају
законски је јасно дефинисана
условима под којима се може
извести. Међутим, велики
број возача није свестан свих
опасности током претицања.

Возач који поштује принци-
пе дефанзивне вожње неће се
никад понашати недозвољено,
неће ризично претицати и при-
државаће се како саобраћајних
прописа, тако и неписаних пра-
вила етике. Возач који одговор-
но управља својим аутомоби-
лом углавном је особа која ве-
рује да је поштовање прописа
опште добро, а не неко ко то
чини због страха од казни.

Дефиниција доброг возача
Дакле, дефанзивну вожњу мо-
жемо описати као начин по-
нашања који нам омогућује да
у друмском саобраћају пре-
живимо, да останемо непо-
вређени, да не оштетимо сво-

ЕКСПЛОЗИВ У ВРАТИМА

је возило, али да истовремено
својим понашањем чувамо
животе, здравље и имовину
других учесника у саобраћају.

Она подразумева проактив-
но деловање, а потом и право-
времену реакцију на опасност
и, најважније, чува људске
животе.

Кључна правила дефанзив-
не вожње су: возити прилаго-
ђеном и прописном брзином,
одабрати погодан пут, бити
уочљив и предвиђати, осма-
трати пут унапред и простор
око њега, бити свестан, не во-
зити на границама својих спо-
собности и под дејством алко-
хола, правовремено реагова-
ти, прилагодити се условима
пута... Неприлагођена брзина
је несумњиво једна од најве-
ћих опасности у саобраћају.

Возач мора за време упра-
вљања возилом уважавати сва
ограничења и прописе о одго-
варајућој брзини кретања во-
зилом, поготово у насељеним
местима. Посебан проблем
представља то што возачи че-
сто прецењују своје возачке
способности и заузимају ста-
вове који се косе с начелима
понашања о којем говоримо, а
то је главни узрок великог
броја саобраћајних несрећа.

Дефиниција доброг возача је
да влада основним техникама
и правилима понашања у сао-
браћајним ситуацијама које не
зависе само од њега, већ и од
стања на путу, осталих учесни-
ка и временских прилика. Ис-
куснији возачи с временом сти-
чу вештине које дефинишу де-
фанзивну вожњу а да вероватно
нису свесни тога и користе сте-
чено искуство да не би угрози-
ли себе и друге. За почетнике,
ту су додатни часови које нуди
један број ауто-школа, али ни
то није гаранција да ће се неко
понашати одговорно.

Клима-уређај у аутомобилу
чини путовање комфорнијим
при високим летњим темпе-
ратурама. Као и сваки систем
у возилу, и тај уређај захтева
одржавање. При редовном
сервису мотора мења се фил-
тер кабинског простора, допу-
њује се инсталација и прове-
рава да ли је систем оштећен,
односно да ли истиче гас.

Ради очувања здравља, при-
јатније вожње и финансијске
уштеде техничка служба „Ау-
торемонта Пивашевић” пре-
поручује да се обавезно јед-
ном годишње изврши ком-
плетан сервис клима-уређаја,
независно од редовног серви-
са мотора.

Власници возила с „кли-
мом” углавном су упознати с
начином одржавања, али не и
с негативним последицама
употребе система за расхлађи-
вање кабине – кажу сервисери
„Ауторемонта Пивашевић”.
Заменом филтера делимично
се решава проблем бактерија
које се развијају на испарива-
чу клима-уређаја или у запу-
шеним каналима за вентила-
цију у којима остаје вода.
Присуство бактерија и гљиви-
ца у вентилационом систему
манифестује се кроз неприја-
тан мирис када укључите кли-
ма-уређај, најсличнији мири-
су просторије у којој је влага.

Ови микроорганизми су
узрочници многих алергија и

КАКО ЕЛИМИНИСАТИ БАКТЕРИЈЕ ИЗ КЛИМА-УРЕЂАЈА

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

обољења респираторних орга-
на и не треба их занемарити.
Ултразвучно чишћење венти-
лационих канала уз помоћ
„Винсовог” апарата веома је
ефикасно. У кабину аутомо-
била се поставља посебан уре-
ђај у који се сипа неутрална
течност на воденој бази, чиме
се елиминишу услови за раз-
вој бактерија и микрооргани-
зама. Укључују се клима-уре-
ђај и апарат, а систем венти-
лације се подешава тако да
кроз канале циркулише ва-
здух из кабине. Третман траје
док у резервоару уређаја има
течности за чишћење. Овај
начин дезинфекције потпуно
је нетоксичан и безбедан за
путнике, што доказује и до-
звола коју је произвођач
„Винс” добио од Министар-

Четвртак, 30. април 2015.

automobilizam@pancevac-online.rs 
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ВАШЕ ВОЗИЛО ЗАСЛУЖУЈЕ НАЈБОЉЕ

ППооссттааввииттее  ппииттаањњее  ссееррввииссееррииммаа  „„ААууттооррееммооннттаа  ППиивваашшееввиићћ””
ннаа::  aauuttoommoobbiilliizzaamm@@ppaanncceevvaacc--oonnlliinnee..rrss,,  аа  ооддггооввоорр  ппррооччииттаајјттее
уу  ннаарреедднноомм  ббрроојјуу..  

Велики и мали сервис, као и друге
преправке по СНИЖЕНИМ ценама у
нашем овлашћеном сервису. Искори-
стите најповољније цене за преко 90
позиција ОРИГИНАЛНИХ резервних
делова!

„„ФФиијјаатт  ппууннттоо  ккллаассиикк””  11..22  88ВВ::
– филтери и уље 6.690 РСД
– велики сервис 11.190 РСД
– диск-плочице 3.390 РСД
– квачило 12.990 РСД
– амортизери 11.890 РСД

„„ФФиијјаатт  ппууннттоо  ккллаассиикк””  11..33  ММЈЈ::
– филтери и уље 10.490 РСД
– диск-плочице 3.890 РСД

– квачило 14.100 РСД
– амортизери 11.890 РСД

ЗЗааммееннаа  ссееттаа  ззууппччаассттоогг  ккааиишшаа  сс  ппууммппоомм
ззаа  ввооддуу  ппоо  ццееннии  оодд  1155..883311  РРССДД  ззаа  ммооддее--
ллее  „„ффиијјааттаа””  ии  „„ллааннччее””::
– „стило” 1.9 ЈТД 8В
– „пунто” 1.9 ЈТД 8В
– „мултипла” 1.9 ЈТД 8В
– „добло” 1.9 ЈТД 8В
– „страда” 1.9 ЈТД 8В
– нови „браво” 1.9 ЈТД 8В
– „мусо” 1.9 ЈТД 8В
– „либра” 1.9 ЈТД 8В

ААККЦЦИИЈЈАА  ТТРРААЈЈЕЕ  ДДОО  ИИССТТЕЕККАА  ЗЗААЛЛИИХХАА!!
ЗЗААККААЖЖИИТТЕЕ  ССЕЕРРВВИИСС  ННАА  ВВРРЕЕММЕЕ!!

- - - - - - -  САВЕТИ - - - - - - - 

Возачи су од 10. децембра
2009. у обавези да у возилу
имају формулар такозваног
Европског извештаја о сао-
браћајној незгоди, а уколико
га не поседују, следи новча-
на казна и до 50.000 динара.

То је стандардни образац
који се користи у целој
Европи и валидан је уместо
полицијског извештаја у
случају мањих саобраћајних
незгода (без повређених и
погинулих, као и у случају
мање материјалне штете –
до 500 евра).

За саобраћајне незгоде у
којима су учествовала два во-
зача попуњава се један обра-
зац, за оне у којима су уче-
ствовала три возила потреба
су два обрасца и тако се њи-
хов број повећава сразмерно
броју возила у судару.

Није битно чији ће се
образац попунити, важно је
обратити пажњу на тачност
и читљивост података на
оригиналном примерку, као

и на копији. Оригинал, тј.
прву страну Европског изве-
штаја доставља лице које
пријављује штету. Сва поља
на обрасцу је обавезно попу-
нити и не може се испра-
вљати ако се погреши. Уко-
лико је власник возила
правно лице, Европски из-
вештај, поред потписа, тре-
ба да садржи и печат.

Ако се не може са сигур-
ношћу утврдити да је штета
мања од 500 евра или ако
учесници у незгоди не могу
да се сложе око тога ко је
одговоран за насталу ситуа-
цију, потребно је позвати
полицију ради сачињавања
записника. Са записником
полиције и документацијом
неопходном за пријаву ште-
та по полисама обавезног
ауто-осигурања оштећено
лице пријављује штету у
осигуравајућој кући код ко-
је је осигурано возило што
је проузроковало „саобра-
ћајку”.

ШТА СА ЕВРОПСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ?

Покровитељ стране

001133//333333--335555

www.auto-remont.co.rs

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

Страну припремио

Немања 
Урошевић

тама испаривач нема довољно
времена да се осуши, а управо
је влажан испаривач добра
подлога за развој бактерија и
гљивица. Препоручује се да
неколико минута пре доласка
на одредиште искључите кли-
му и оставите вентилатор да
ради, јер ћете тако успети да
осушите испаривач. На тај на-
чин ћете се и адаптирати на
спољну температуру, а орга-
низам неће бити у шоку при
изласку из возила – кажу у
„Ауторемонту Пивашевић”.

У сваком случају, препору-
ка је да се клима-уређај сер-
висира у периоду кад се нај-
више употребљава, а притом
треба заобићи нестручне ра-
дионице, неадекватну опрему
и средства за дезинфекцију
која нису проверена.



ПРОДАЈЕМ рено сеник,
2005. годиште, може и
замена, евродизел. Тел.
062/145-57-01. (СМС)

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

ПРОДАЈЕМ корса 1.2, 16 В,
2003. годиште. Тел.
064/651-16-22. (194755)

АСТРА Г караван, 2001. годи-
ште, регистрован до новем-
бра 2015, 1.800 цм3, 92 кв,
бензин, плин, 1.900 евра, хит-
но. 069/370-58-60. (194812)

ОПЕЛ зафира 2001. годи-
ште, регистрован до маја
2015, 2.0 Д, 2.300 евра, хит-
но. 060/131-36-05. (194812)

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

АЛФА ромео 166, 2002.
годиште, 2.0, 150 кс, бен-
зин, гас, 177.000 км, 2.000
евра. 064/166-46-49.
(194801)

НА ПРОДАЈУ форд фокус,
2004. годиште, ф.1 = 1760,
евродизел, 2.600 евра. 366-
825. (194890)

МЕГАН 1.5 ДЦИ, 2008, екс-
трим, одличан. Тел.
066/319-258. (194900)

ФИЈАТ пунто 1.100 кубика,
1999. годиште, 900 евра.
064/376-19-28. (1949149

ФИЈАТ пунто, стило, мул-
типла, сеићенто, палио,
браво, брава, крома у дело-
вима, најповољније, сви
мотори и модели. 063/289-
350. (194970)

ПРОДАЈЕМ голф двојка.
065/370-56-77. (194971)

АЛФА 156, 1.6, 2000. годиште,
бензин, плин, атест, регистро-
ван, фул опрема, хитно.
065/512-13-91. (194972)

ФОРД фијеста, 1.2, бензи-
нац, 2003. годиште, одли-
чан, очуван, власница.
064/187-20-13. (194997)

ПРОДАЈЕМ мерцедес 123,
200 Д. 013/345-310,
062/101-29-01. (195018)

ПРОДАЈЕМ мотор страни,
7.000 км прешао, прија-
вљен. 061/301-39-32.
(195042)

ПУТАР форд транзит, 2006,
2.0 ТДЦИ, 136.000 км,
регистрован до 30. јуна
2015, власник, 6.200 евра.
064/144-27-40. 

РЕНО меган 2005, 1.5 ДЦИ,
фул, 5 В, металик сив, реги-
строван до августа 2015,
власник, 3.500 евра.
064/144-27-40. (195047)

КОМБИ форд транзит, 2.0,
мотор 2002. годиште, реги-
строван до 30. априла 2016.
063/803-05-10. (195072)

ЈУГО темпо 1.1, 1998. годи-
ште, прешао 16.000 км,
регистрован до 13. јануара
2016. 063/803-05-10.
(195072)

ФИЈЕСТА 2007, 1.3, бензи-
нац, из Немачке, први вла-
сник, као нов. 065/833-91-
62. (195073)

ЗАСТАВА 10, 2009. годи-
ште, први власник, 72.000
км, 2.250 евра. 064/300-40-
01. (195078)

ПУНТО 1.2, 2003, тек реги-
строван, металик бордо,
одличан, 1.650 евра.
064/300-40-01. (195078)

ОПЕЛ аста Г, 2007. годи-
ште, 1.6, први власник, није
увоз. 063/309-805. (195131)

ГОЛФ 2, у екстра стању, без
икаквог улагања. 064/154-
25-82. (195363)

БЕВЕРЛИ 500, скутер,
2006. годиште. 064/085-52-
38. (195360)

ОПЕЛ зафира 1.6, метан,
2002. годиште. 064/071-15-
42. (195360)

ОПЕЛ зафира 2.0 Д, 2001.
065/455-07-08. (195360)

ЛАНЧИЈА либра 1.9 Д,
2003. годиште, одлична.
064/085-52-38. (195360)

КОМБИ застава ривал ТД,
теретни, регистрован годи-
ну дана. 060/028-14-80.
(195355)

ФОРД фокус караван 2003.
годиште, регистрован, нове
гуме, сервисиран. 063/311-
281. (195332)

ПУНТО 1.2, 2007. децем-
бар, петора врата, клима,
регистрован. 064/130-36-
02. (195334)

СТИЛО 1.9 мултиџет, 2002,
троја врата, абарт опрема,
може замена. 064/130-36-
02. (195334)

СТИЛО 1.9 мулитиџет,
2002, петора врата, све од
опреме. 064/130-36-02.
(195334)

НА ПРОДАЈУ југо 55, 1992.
годиште. Тел. 065/417-04-
44. (195273)

ПРОДАЈЕМ мотор томос
аутоматик, тек регистро-
ван, добар, повољан.
063/855-92-70. (195174)

МЕГАН 1.6 и, 1998, 5 В, алу
фелне, серво, централна,
регистрован,

власник. 062/286-031.
(195170)

МЕРЦЕДЕС А 140, 2001,
металик, клима, нове гуме,
одличан, власник. 065/910-
35-35. (195170)

РЕНО 5 кампус, 1991. годи-
ште, црвен, уредан и реги-
строван до 3. новембра
2015, 600 евра. 063/271-
843. (195144)

СУПЕР шевролет, 2007,
црвен, 2.750 евра, могућа
замена. 064/051-51-61.
(195158)

ВОЛВО В 40, 1.9 ТДИ, алу-
минијумске фелне, кожна
седишта, ЕСП, 2.200 хитно.
062/305-424. (195194)

АУТО-КЛИМЕ, за све типо-
ве возила, сервисирамо и
пунимо гасом, најновијом
дигиталном машином,
комплет пуњење, са заме-
ном уља и УВ бојом, 2.500
динара. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-05.
(192500)

СИТРОЕН саксо, 2001.
годиште, 1.1, бензин, вла-
сник. 064/958-26-98.
(195369)

СТАЛНИ најповољнији
откуп свих врста возила и
катализатора, неисправ-
них, исправних, хавариса-
них и других возила, прода-
ја половних, резервних
делова. 069/203-00-44,
064/552-31-19 . (194180)

НАЈПОВОЉНИЈИ стални
откуп свих врста возила од
80 до 400 евра, продаја
половних резервних дело-
ва. 066/409-991, 063/782-
82-69. (194180)

КУПУЈЕМ све врсте полов-
них, хаварисаних и страних
возила и продајем резервне
делове. 063/110-68-87.
(195066)

ОТКУП свих врста возила
до 3.000 евра, исплата
одмах. 064/300-40-01.
(1950788)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до 500
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (195083)

КУПУЈЕМ возила у било
ком стању, продаја и дело-
ва, откуп катализатора, од
80 до 700 евра. 062/193-36-
05. (195337)

КУПУЈЕМ кола у било ком
стању, долазим на позив, од
80 до 650 евра. 063/165-83-
75. (1953379)

ЧЕТВОРОРЕДНИ  шпартач
с кутијама за ђубре.
064/303-28-94, Качарево.
(194897)

ПРОДАЈЕМ чекићар оџа-
ци, круњач, меље кукуруз и
детелину. 013/675-282.
(1950649)

ПРОДАЈЕМ приколицу 2,5
тоне дубрава, прскалица
440 л, растурач ђубрива
400 кг, елеватор 8 м и кру-
њач прекрупач. 061/188-
95-22. (195313)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Коте-
жу 2, заједничка „Кон-
структорова”, ниво пор-
тиртнице. 063/307-360.
(195256)

ПРОДАЈЕМ гаражу на
Тесли, Улица Стефана
Стратимировића, испод
зграде. 065/372-12-82.
(195137)

КИНО-ФИЛМОВЕ, 8 мм,
16  мм и све врсте видео
касета квалитетно пресни-
мавам на ДВД. 343-563,
063/288-278. (194944)

ВЕШ-МАШИНА, ел. шпо-
рет, акумулаторе, 55 АЧ и
половни делови од веш-
машина. Тел. 252-05-10,
063/703-76-07. (195120)

ТЕЛЕВИЗОРИ из увоза,
половни, 37, 55, 72, 82.
348-975, 066/348-975.
(195020)

ПРОДАЈЕМ веш-машину
м. еуротех, 70 евра.
062/960-63-94. (195339)

ВЕШ-МАШИНА баукнехт,
2010. годиште, узана,
1.000 обртаја, 5,5 кг веша,
АА класе. 065/536-27-02.
(195354)
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ФРИЖИДЕР, замрзивач,
комбинацију, веш-машину,
делови горење, шпорет
електрични. Мића,
013/346-790, 064/129-73-
60. (195356)

ФРИЖИДЕРИ, замрзивачи,
веш-машине, сушилице,
шпорети из Немачке,
гаранција. 062/824-23-21.
(195364)

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

ПРОДАЈЕ се ливада на пла-
нини Озрен, изнад Сокоба-
ње, са укрштањем ветрова,
пуно негативних јона, за
добар имунитет и дисајне
путеве. Тел. 064/856-70-44.
(СМС)

ПЕЛЕТ 100 посто буква,
преостала количина.
065/251-03-57. (193411)

БЕТОНСКИ блокови од 30
до 65 динара, ЗТР „Луна
Плус”, Црепаја. 069/275-
73-94. (193777)

РАСАД паприка, парадајз,
краставац, продајем.
064/143-50-23, 062/165-70-
20, 626-285. (194176)

ПРОДАЈЕМ родно дрво
лимуна, повољно. 064/286-
18-51. (194375)

ЧАМАЦ с кабином на про-
дају, 650 евра. 061/611-12-
90. (194823)

АНТИДЕКУБИТНИ мадрац
с компресором, 80 евра.
061/611-12-90. (194823)

КРАВАТЕ, италијански
дезени, на продају.
061/611-12-90. (194823)

МЕЊАМ венчаницу за
димљени свињски бут. Тел.
063/893-28-65. (194877)

ПРОДАЈЕМ обод замрзи-
вач вертикални 260 л, очу-
ван, 7.000 динара. 063/722-
67-44. (194896)

МЕТАЛНА цистерна, 2.500
литара, лож уље. 064/071-
12-89. (194912)

ПРОДАЈЕМ дрва за огрев,
багрем, повољно. 064/122-
69-78. (194913)

ПРОДАЈЕМ биоптрон лам-
пу са сталком, бицикл сити
бајк, алуминијум, солидна
опрема. 060/364-92-30.
(194923)

МЕСНАТИ прасићи и сви-
ње на продају, Петефијева
113. Тел. 323-123. (194883)

ПРОДАЈЕМ култиватор
томос, метал. врата 0,85 х
2,50 м, 1,15 х 2,50, висећу
кухињу, женски бицикл,
фрижидер. 063/706-16-65.
(194926)

ПРОДАЈЕМ два стола од
мермера и сапареа за
кафић (бифе), повољно.
063/824-63-51. (194935)

ЕЛЕКТРИЧНА косилица за
траву са скупљачем, 100
вати, 40 евра. 066/804-46-
38. (194891)

ПРОДАЈЕМ кикинда цреп
333. Тел. 355-576, 060/886-
75-01. (194947)

ПРОДАЈЕМ половну
исправну веш-машину,
цена по договору. Тел.
063/753-45-84. (194954)

НА ПРОДАЈУ четири фел-
не челичне 15, две зимске и
две летње гуме, 195/50R15,
ципеларник, полица ТВ.
064/145-56-28. (194950)

ПРОДАЈЕМ очувану судо-
перу с два висећа елемента,
доњим делом, сто, столице,
плинске боце. 062/974-14-
04. (194962)

КОШНИЦЕ нове 15 ком.,
комплетне, нове, замена
ројеви. 062/303-304.
(194987)

ПРОДАЈЕМ бродић 9 х 2,80
м2, мотор меркур, 40 кс.
060/312-90-00. (194988)

ПРОДАЈЕМ замрзивач сан-
дучар 180 литара, кухињу,
два шпорета на плин и
трпезаријску витрину. 335-
930, 063/705-18-18.
(194991)

КАЉЕВА пећ и стари бибер
цреп на продају. 063/847-
41-62. (195127)

НА ПРОДАЈУ култиватор
506. 063/862-22-02.
(195017)

ПРОДАЈЕМ јагњад.
013/632-151, 064/380-56-
30. (195043)

ПРОДАЈЕМ акваријум, ста-
клени, од 80 и 18 л, и нешто
пратеће опреме, повољно.
064/357-81-77. (195061)

ПРОДАЈЕМ: кухињске сто-
лове, факс апарат, прозоре
и врата, фиксни телефон.
064/150-20-78. (195063)

МЕТАЛНЕ притке за пара-
дајз, 2 м, 160 дин., етноточ-
кове, више комада.
063/355-932. (195071)

ПОЛОВАН намештај из
увоза, продаја. 065/438-75-
39, 013/412-158. (195149)

ЧИСТОКРВНИ алпино
јарићи за приплод и клање.
063/720-55-66. (195139)

ОВЦЕ, крупне, младе
шиљеганице, продајем.
Бата Петров, Панчево.
063/167-16-99, 061/573-70-
37. (195156)

ЦИРКУЛАР за сечење
огревног дрвета. 064/153-
03-85. (195177)

ПРОДАЈЕМ фарма за
пилиће с викендицом и
воћњаком, 15 ари, викенд
насеље Долово. 063/760-
49-87. (195119)

ПРОДАЈЕМ соковник, цена
4.500, и уступам препарате
за лечење најтежих боле-
сти. 013/251-18-23,
061/154-55-80. (195196)

ЈАРИЋЕ продајем. Тел.
061/114-28-14. (195214)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
мини кухиња, 10.000, нова.
371-568, 063/773-45-97.
(195222)

ПРОДАЈЕМ дебелу свињу.
Тел. 060/663-89-20, 347-
721. (195252)

ФРИЖИДЕР, 145 л, 180 л,
280 л, веш-машина горење,
зануси , елин, замрзивач
фиокар, 260 л, нов шпорет
алфа плам 9, разни лежаје-
ви, регал, ормани, трпеза-
ријски сто са столицама,
комоде, сточић, разно.
Теол. 342-689, 063/861-82-
66. (195269)

ПРОДАЈЕМ повољно и хит-
но три кауча и три дела
регала. 065/669-48-26.
(195346)

ЈАГАЊЦИ на продају, 300
динара кг, Јабука. 062/108-
77-03. (195323)

ПРОДАЈЕМ одличан апа-
рат за воду, 50 евра.
061/110-98-10. (195330)

НА ПРОДАЈУ свињске
полутке. 013/632-145,
060/500-30-91. (195308)

ПРОДАЈЕМ полован, очу-
ван, квалитетан намештај
из Швајцарске, обезбеђен
превоз. 065/592-78-75.
(4607)

ПРОДАЈЕМ дрвена врата,
прозоре. 061/114-19-85,
320-336. (195296)

ФИКУС – двоживота, за
пословни простор.
063/851-59-98. (195296)

МЕСНАТИ прасићи, јагањ-
ци, могућност клања и
печења, Панчево. 064/290-
50-29, 060/037-11-96.
(195281)

НА ПРОДАЈУ регали, орма-
ни, мојца фотеље, кревети,
фрижидер, замрзивач,
кухиња, Симпова гарниту-
ра, стари „Политикини
забавници”, француски
лежај, ТВ полица, телевизо-
ри, преслица, собна врата,
судопера. 064/155-38-13,
060/055-38-13. (195310)

ПЛАСТИЧНИ чамац тител
специјал 80 и мотор џонсон
6 кс. 060/525-00-37. (4607)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове, пен-
кала. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-14-
77. (4607)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
акумулаторе, бакар,
месинг, алуминијум, замр-
зиваче, веш-машине, дола-
зим. 061/322-04-94.
(194946)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
бакар, алуминијум, веш-
машине, замрзиваче, добро
плаћам. 064/484-13-76.
(194946)

КУПУЈЕМ гвожђе, акуму-
латоре, бакар, месинг, алу-
минијум, веш-машине,
замрзиваче и остало, дола-
зим. 061/206-26-24.
(194946)

КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
бакар, месинг, старе слави-
не, акумулаторе, веш-
машине, фрижидере, замр-
зиваче, стару инсталацију,
каблове и остали метални
отпад. 060/521-93-40.
(194973)

КУПУЈЕМ старе и нисправ-
не аутомобиле, долазим на
кућну адресу, исплата
одмах. 062/198-47-74.
(194969)

КУПУЈЕМ старе фудбалске
улазнице, брошуре, звезди-
не ревије, капитенске
заставице. Тел. 069/520-19-
77. (194980)

КУПУЈЕМ перје, старински
намештај, сатове, слике,
порцелан, стари новац,
фигуре и остало. 335-974,
063/705-18-18. (194991)

КУПУЈЕМ перје, дуње,
јастуке, кухиње, сто, столи-
це и остало покућство.
063/898-00-82. (195057)

КУПУЈЕМ перје, старо,
ново, дуње, јастуке и
мењам за лио јастуке.
062/148-49-94. (195057)

КУПУЈЕМ стари и стилски
намештај и покућство.
063/182-08-95, 335-930.
(195325)

КУПУЈЕМ старе сатове,
новац, пенкала, разгледни-
це, књиге, ситне антиквите-
те. 013/233-35-01, 064/265-
82-98. (195077)

КУПУЈЕМ неисправне веш-
машине, старе шпорете,
бојлере, фрижидере, пећи,
гвожђе. 064/158-44-02,
061/630-83-79. (195183)

ПРОДАЈЕМ кућу, две стам-
бене јединице, плац 7 ари,
ЕГ, легализована. 064/066-
78-43. (193514)

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

КУЋА у Војловици 100 м2,
комплетно сређена, плац
12 ари, 45.000 евра, вла-
сник. 063/801-56-63.
(194468)

КУЋА на продају, Старче-
во, спратна, 36.000 евра.
013/347-726, 063/193-78-
40. (194528)

КУЋА Качарево, спратна,
200 м2, недовршен, спрат,
ајнфор капија, 5 ари плаца,
договор. 063/218-860.
(194829)

ПРОДАЈЕМ плац у Старче-
ву, 9,15 ари с папирима за
градњу. 064/178-72-32.
(194805)

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

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

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ 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 Старој
Миси. Тел. 063/472-433,
063/440-447. (194747)

НОВА Миса, кућа, Осогов-
ска, 240 м2, 2,3 ара плаца,
три нивова, продајем. Вла-
сник. 063/826-97-09.
(194307)

ПРОДАЈЕМ плац на старом
Тамишу, започета кућа,
има воћњак, повољно.
061/162-50-25, 063/205-
408. (194322)

КАЧАРЕВО, кућа 150 м2,
спрат, усељива, може заме-
на за стан у Панчеву,
27.500. Тел. 064/271-74-67.
(194369)

ВИКЕНДИЦА, Девојачки
бунар, 7 ари, 80 м2 стана,
струја, вода, заграђен.
063/841-16-27, 063/837-37-
71. (194358)

ПРОДАЈЕ се кућа у Јабуци.
064/163-57-55. (194872)

СЕФКЕРИН, Црепаја, три
ланца уз пут, вечито.
062/880-99-26. (194882)

ЗЛАТИБОР, Водице, нова
кућа, комплетна с  наме-
штајем, 60 м2, легализова-
на, може замена за стан у
Панчеву. 063/802-58-36.
(194906)

ПРОДАЈЕМО кућу, Котеж
2, Краљевачка 40. Тел.
063/537-003. (194901)

ПРОДАЈЕМ плац на новој
Миси, 7 ари. 064/169-02-
56. (194910)

ПРОДАЈЕМ плац, Пелисте-
рска улица, 5,5 ари, цена
13.000 евра. Тел. 062/634-
008. (194911)

ПРОДАЈЕМ кућу, бања
Горња Трепча и викендицу
у Сушњу код Бара. 063/706-
16-65. (194930)

ПРОДАЈЕМ викендицу 15
ари, под воћем, струја,
вода, укњижена. 064/489-
40-36. (194931)

КУЋА на новој Миси код
школе, с локалом, на про-
дају, 250 м2, сваки вид дого-
вора. 062/130-26-51.
(194935)

ПРОДАЈЕМ кућу 80 м2, на 3
ара плаца, Светозара Миле-
тића. 332-061. (194948)

КУЋА за рушење, 2,3 ара,
близу Народне, „Авива ”,
20.000 евра, Првомајска.
061/293-16-73. (194951)

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

ЦЕНТАР, Моше Пијаде,
кућа, улични део, 120 м2,
реновирано, повољно.
063/244-721. (194981)

КУЋА, Тесла, 100 м2, 4,5
ари, 55.000; центар 100 м2,
4 ара, договор. „Гоца”,
063/899-77-00. (194341)

ШИРИ центар, кућа стари-
ја, новија, 6 ари, 40.000,
замена мањи стан. „Гоца”,
063/899-77-00. (194341)

ШИРИ центар, 100 м2,
незавршена, 25.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (194341)

ВЕЛИКИ избор кућа, Пан-
чево и околна села. „Гоца”,
063/899-77-00. (194341)

ПЛАЦ на Златибору 3 ара,
струја, вода, папири, може
замена. 060/312-90-00.
(194988)

КУЋА, Скадарска, Куде-
љарски насип, може замена
за стан, власник. 063/700-
91-98. (194996)

ЈАБУЧКИ, преко пута
„Утве”, двособна кућа, 61
м2, 7 ари, 26.000. „Кров”,
060/683-10-64. (194999)

ПЛАЦ 5 ари, Миса, близу
цркве, повољно. 064/703-
34-39, 064/703-34-38.
(194998)

ПЛАЦ 3,6 ари, нова Миса,
Војвођанска 56, има лока-
цијску дозволу. 063/837-
91-30. (195024)

ПРОДАЈЕМ кућу око 400
м2, може замена, нова
Миса, Херцеговачка 37.
063/870-45-53. (195024)

ХИТНО продајем кућу у
Панчеву, могућ договор, 80
м2. 064/902-28-80. (195034)

ПРОДАЈЕМ кућу у Горњем
граду. Тел. 069/737-479.
(195035)

ПРОДАЈЕМ кућу 14,5 ари
плаца, Дубока бара, бр. 92,
хитно, због одласка у ино-
странство. 061/301-39-32.
(195042)

ПРОДАЈЕМ викендицу,
Долово, код Вашаришта, с
воћњаком, површине 25
ари. Тел. 313-716. (195054)

ПРОДАЈЕМ њиву у селу, 44
ара, Војловица, погодна за
градњу. 064/256-35-40.
(195071)

ВОЋЊАК, 14 ари, гаража +
зидани објекат 9 х 4, код ВП
5000. 064/386-47-52.
(195075)

ПЛАЦ 11 ари, грађевински,
Кудељарац, Борска, 7.000
евра, замена за ауто.
064/300-40-01. (195078)

ПРОДАЈЕМ ланац земље на
новом путу Качарево–Пан-
чево, близу села. 064/193-
19-01. (195079)

КУЋА на продају, Синђели-
ћева 111, стамбеног про-
стора 160 м2, плин, сани-
тарна вода. 013/354-931.
(195087)

ЈАБУЧКИ пут, кућа 200 м2,
25 ари, 62.000. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(195154)

ЈАБУКА, нова кућа, 10 ари,
36.000. 319-446, 064/130-
38-29, „Трем”. (195154)
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КНИЋАНИНОВА, три нове
стамбене јединице, 210 м2,
4,5 ари плаца, 75.000, заме-
на за стан. 332-522,
066/355-154. (195162)

ПРОДАЈЕМ три ланца
земље код Мисе и два лан-
ца мали Надел.  064/078-
69-06. (р)

ПЛАЦ 2,5 ари, Димитрија
Туцовића 40, код Водне
заједнице, власник, укњи-
жен, 1/1, дозвољена град-
ња. 066/123-646. (195170)

ПРОДАЈЕМ плац од 4,82
ара, Синђелићево насеље,
Г. град. Тел. 013/332-275.
(195138)

КУЋА, нова, 200 м2, Ново-
сељански пут, 34.000. „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(195099)

КУЋА 112 м2, Баваништан-
ски пут, 10 ари, 40.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(194546)

КУЋА, стара Миса, одвоје-
на, два стамбена простора.
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(194546)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру,
нова градња, са два стана,
посебан улаз, око 110-115
м2, грејање, климе.
063/776-16-77. (195093)

КАРАУЛА, нова кућа 86 м2,
покривена, грађевинска
дозвола, власник. 065/258-
87-77. (195106)

ПАНЧЕВО, Караула, грађе-
винске плацеве продајем.
061/614-31-75. (195112)

ПРОДАЈЕМ кућу 130 м2,
лепу, комфорну, гас, греја-
ње, колски, близу центра.
258-06-47. (195115)

ТУРСКА глава, за рекон-
струкцију, кућа на 3 ара
плаца, с потребним дозво-
лама, 45.000. „Лајф”, 317-
634, 061/662-91-48.
(195119)

КОТЕЖ 2, легализована
кућа на 14 ари грађевин-
ског плаца. Тел. 064/665-
89-64, 064/549-08-78.
(195132)

ВИКЕНДИЦА, Девојачки
бунар, 8 ари, 84 м2, са ства-
рима. 063/880-57-99,
060/080-57-99. (195135)

ПРОДАЈЕМ земљу, Новосе-
љански пут, плац 114 ари,
Баваништански пут.
063/871-05-43. (195179)

ПРОДАЈЕМ кућу, стару и
новију, у ширем центру, без
посредника или мењам за
мањи стан уз доплату за
кућу. Тел. 064/938-38-93,
064/901-90-41. (195185)

ПРОДАЈЕМ плац 14 ари,
Баваништански пут, струја,
вода код плаца. 061/163-
83-60. (195189)

ХИТНО продајем 28,5 ари
њива треће класе, у војло-
вачком атару. 064/988-99-
10, 013/346-845. (195191)

ДВОРИШНА кућа у Панче-
ву на продају. Информаци-
је на тел. 064/173-05-87,
013/235-48-14. (195205)

ХИТНО продајем кућу у
Банатском Брестовцу на 7
ари плаца. Тел. 013/626-
691, 064/470-97-06.
(195206)

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

КУЋА на Маргити, 425 м2, у
изградњи, 8 ари плаца, гра-
ђевинска дозвола, све
дажбине плаћене. 065/811-
31-92. (195224)

ВИКЕНДИЦА у песку,
погодна за пчеларе, вино-
градаре, може се видети 1.
маја. 062/826-13-20.
(195228)

ЖАРКА Зрењанина, 5 ари,
95 м2, ЕГ, 37.000, договор.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (195229)

МИСА, спратна 142 м2, 1,17
ари, укњижена, 46.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (195229)

СТАРЧЕВО, добра, парке-
ти, 88 м2, 9 ари, 21.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (195229)

ВЕЛИКИ избор кућа у
селима, у Дебељачи, одлич-
не, повољне. „Мустанг”,
331-341, 062/226-901.
(195229)

КУЋА, Тесла, 4,29 ари
плац, две стањмбене једи-
нице, 52.000, договор.
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (194520)

КУЋА, Стрелиште, 5 ари,
200 м2, новија градња,
75.000, договор. „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15. (194520)

НА ПРОДАЈУ плац 10 ари
на Поњавици, струја, вода
на плацу, два улаза, дозво-
љена градња. 064/128-08-
94. (р)

ПРОДАЈЕМ кућу у Баран-
ди, спратна, на 16 ари пла-
ца. 401-213. (195253)

БАВАНИШТАНСКИ, нови-
ја, 90 м2, на 10 ари, до
асфалта, 40.000. „Ивакс”,
064/376-80-83. (195203)

НОВОСЕЉАНСКИ, 50 м2 +
помоћни објекти, на 15
ари, 20.000. „Ивакс”,
064/376-80-83. (195203)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру
града, повољно, вреди
погледати. 063/756-06-04.
(195261)

КУЋА, 45 м2, плац 5 ари,
Ружина, 70.000, замена за
стан + доплата. 063/386-
557. (195245)

ПРОДАЈЕМ кућу на Тесли,
звати после 15 сати. Тел.
064/280-22-80. (195307)

ПРОДАЈЕМ плац 33 ара с
кућом на Караули. Тел.
063/346-705. (195248)

ХИТНО продајем кућу у
Старчеву, могућ сваки
договор. 061/222-28-99,
063/734-14-68. (195302)

ПРОДАЈЕМ кућу 130 м2, 14
ари, Војловица. 063/778-
48-35. (195278)

ЦЕНТАР, улични део куће,
63 м2, реновирано, могућ-
ност поткровља, власник.
063/722-31-93. (195282)

ХИТНО продајем кућу у
Долову с помоћним објек-
тима, одмах усељива.
062/176-94-86. (195282)

БАШТА 20 ари, грађевин-
ска зона, нова Миса, иза
пруге. 064/178-39-55.
(195284)

ПЛАЦ 5, 8 и 10 ари, повољ-
но, Новосељански пут.
066/385-289. 

ПРОДАЈЕМ земљу 63 ара,
Кудељарски насип, грађе-
винска зона, Охридска 25.
013/311-375, после 14 сати. 

ВИКЕНДИЦА 100 м2, на
продају, на Девојачком
бунару, могућа компенза-
ција и одложено плаћање.
061/622-18-37. (4607)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
одлична, 40.000; војловица,
5,36, 58, 17.000. „Милка
М”, 063/744-28-66.
(195370)

КУЋА, две стамбене једин-
цие, 65.000, Јабучки, спрат-
на, 8,40, радионица, 70.000.
„Милка М”, 063/744-28-66.
(195370)

ОМОЉИЦА, нова, усељива,
18.000, Долово, одлична,
две јединице,  28.000.
„Милка М”, 063/744-28-66.
(195370)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
два ланца до пута, 50.000;
Новосељански, викендица,
струја, 100.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (195370)

ПРОДАЈЕМ део куће на
почетку Стрелишта, засе-
бан улаз, укњижено.
064/952-19-80. (4607)

НА ПРОДАЈУ кућа на 9 ари
плаца, у Улици Михајла
Пупина 19. 063/101-54-56.
(195348)

КУЋИЦА у дворишту,
миран крај, Милорадовић,
32 м2, припадајући део дво-
ришта. Одмах усељиво,
власник. 062/229-929.
(195337)

ДВЕ стамбене јединице,
старије, око 80 м2, нова
Миса, на плацу 3,3 ара.
062/202-961. (195353)

НОВА КУЋА, 130 м2, цен-
тар града, плац 2 ара,
повољно. 060/028-14-80.
(195355)

НОВА кућа, Старчево, 80
м2, с помоћним зградама,
16,5 ари плаца, близу цен-
тра. 060/028-14-80.
(195355)

КРАЂОРЂЕВА 180 м2 +
двособан стан, локал, добар
плац, 90.000. „Ивакс”,
064/376-80-83. (195317)

КУПУЈЕМ пољопривредно
земљиште на релацији
Панчево – Банатско Ново
Село – Качарево и Панче-
во–Баваниште. 063/807-31-
30. (195223)

КУПУЈЕМ кућу на Тесли
или Котежу 1 за познатог
купца, до 100.000 евра.
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (195133)

ЦЕНТАР, 55 м2, двособан,
ЦГ, 1/V, укњижен. 060/415-
52-05. (191455)

НА ТЕСЛИ трособан стан,
ЦГ, IV, терасе, сређен, вла-
сник. 063/770-45-55,
013/331-079. (193123)

ПРОДАЈЕМ нов стан, 70 м2,
или мењам за Београд.
064/897-45-96. (193547)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан на Стрелишту.
069/151-49-52. (193856)

ТЕСЛА, двособан, IV, без
лифта, ЦГ. 066/954-33-05.
(193232)

ПРОДАЈЕМ стан, 84 м2, на
Котежу 2, без посредника.
Тел. 065/398-98-99.
(193240)

ХИТНО повољно продајем
стан, троипособан 101 м2,
Улица Карађорђева 15,
Панчево. 063/334-430.
(193393)

ХИТНО, повољно продајем
стан, троипособан 81 м2,
дуплекс, на Тесли. Улица
Илариона Руварца 4, Пан-
чево. 063/334-430.
(193393)

НОВА Миса, 40 м2, 17.500,
поткровље, 58, 23.500 евра.
063/377-835. (193481)

ПРОДАЈЕМ стан, 43 м2, на
Стрелишту, ЦГ, тераса и
подрум. 064/066-78-43.
(193512)

СТРЕЛИШТЕ, једноипосо-
бан, 44,5 м2 + 3,5 тераса,
ЦГ, IV спрат, повољно. Тел.
315-290. (193570)

ТЕСЛА, пијаца, 48 м2, 1,5,
II/IV, без лифта, ренови-
ран, укњижен, усељив, про-
дајем, без провизије.
064/617-53-66. Агенција
„Економик”. (194705)

ПРОДАЈЕМ стан у центру,
35 м2, 14.000 евра. 061/670-
97-96. (194331)

СТРЕЛИШТЕ, 63 м2, VII
спрат, ЦГ, реновиран, вла-
сник, 35.000. 063/168-54-
87. (194475)

ДВОСОБАН комплетно
опремљен стан у центру,
други спрат, 50 м2, 39.000
евра, власник. 063/801-56-
63. (194468)

ЦЕНТАР, 68 м2, трособан, I
спрат, без грејања, 36.000
евра. 064/128-91-70,
063/194-34-94. (194579)

НА ПРОДАЈУ стан од 32 м2,
на Котежу 1. 060/720-20-
78. (194648)

СТАН на продају, 92 м2,
плус гаража и шупа, Стари
Тамиш. 013/263-80-25,
хитно. (194819)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан,
Котеж 2, веома добар рас-
поред, интересантан, вла-
сник. 062/112-63-25.
(194669)

ГАРСОЊЕРА, 22 м2, цен-
тар, трећи спрат, ЦГ, изу-
зетна локација, власник.
062/112-63-25. (194669)

ПРОДАЈЕМ у Самачком
гарсоњеру, код Болнице
једнособан стан + помоћне
објекте + гаража. 069/353-
07-57. (194887)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, I, ЦГ, клима, Тесла,
код пијаце. Тел. 332-558,
061/684-80-12. (194903)

ПРОДАЈЕМ стан, Содара,
4/6 спрат, сређен, ЦГ, кли-
ма, 57 м2, власник, 36.000
евра. Тел. 064/175-79-22.
(194909)

УКЊИЖЕН стан 100 м2,
велика тераса, дворишни,
први спрат, Његошева, ква-
драт 620. 060/027-10-46,
066/345-009. (194917)

СОДАРА, 63, II, 35.000,
Тесла, 46, ПР, 20.000 или
замена за један, кућу.
061/685-48-43, СМС.
(194945)

СТРЕЛИШТЕ, 55 м2, двосо-
бан, лифт, ЦГ, 27.000; тро-
собан 80 м2, 35.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (194987)

СТРЕЛИШТЕ, 60 м2, двосо-
бан, 31.000; 56 м2, 27.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(194987)

КОТЕЖ 2, 70 м2, трособан,
два мокра чвора, хитно,
42.000. „Гоца”, 063/899-77-
00. (194987)

КОТЕЖ 2, 58 м2, двособан,
III, ЦГ, 32.500; 50 м2, једно-
ипособан, намештен,
27.000. „Гоца”, 063/899-77-
00. (194987)

КОТЕЖ 1, 64 м2, трособан
реновиран, две терасе,
40.000; 50 м2, двособан,
30.000. „Гоца”, 063/899-77-
00. (194987)

СОДАРА, 54 м2, двособан,
28.500; 45 м2, нов, 25.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(194987)

ТЕСЛА, 54 м2, двособан
комфоран, 24.500; 44, дво-
собан 25.000; трособан 64
м2, 35.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (194987)

ЦЕНТАР, 44 м2, дворишни,
хитно, 12.000; 50 м2, 2 ара,
22.000. „Гоца”, 063/899-77-
00. (194987)

ЦЕНТАР, 68 м2, трособан,
нов, 43.000; 68 м2, трособан
за сређивање, 35.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (194987)

ЦЕНТАР, 40 м2, нов, једно-
ипособан, 25.000; 35 м2,
једноипособан, 20.000.
063/899-77-00. (194987)

ЦЕНТАР, 85 м2, четворосо-
бан, нов, I, 50.000, хитно.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(194987)

СОДАРА, 59 м2, II, ЦГ, лукс
сређен, добра позиција,
35.000, договор. „Гоца”,
063/899-77-00. (194987)

ИЗДАЈЕМ двособан полуна-
мештен стан, Котеж 1, В.
булевар и продајем/издајем
двоипособан стан, Коктеж
2, Кикиндска, први спрат.
064/856-60-58. (195001)

СТРОГИ центар, комплет-
но сређен двособан, 52 м2,
III, ЦГ, тераса, 41.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(194999)

КОТЕЖ 2, једнособан, 37
м2, III, само 24.000. „Кров”,
060/683-10-64. (194999)

КОПАОНИК, апартмани у
сивој фази и кључ у руке,
може замена. 060/312-90-
00. (194988)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру у
центру, 30 м2, може замена.
060/312-90-00. (194988)

ПРОДАЈЕМ стан 62 м2,
Стрелиште. 064/170-57-10,
065/824-39-44. (195046)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
мањи трособан, 88 м2,
Котеж 1, 40.000 евра.
069/339-29-90. (195058)

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, одли-
чан, без улагања. Тел.
064/323-91-93. (195070)

СТРЕЛИШТЕ, поткровље
50 + 40 м2, укњижен, IV, TA,
договор. 063/598-820,
063/235-190. (195089)

ПРОДАЈЕМ стан на новој
Миси, високо поткровље,
108 м2 + 30 м2 галерија,
незавршен, уведена вода и
струја и измалтерисан.
Рашка улица 41, без
посредника, 27.000 евра.
063/805-03-76. (195172)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан на
Котежу 2, 51 м2, приземље,
одмах усељив, укњижен.
063/166-43-48. (195136)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, велико двори-
ште, гаража, укњижен.
064/938-41-99. (195150)

КОТЕЖ 1, једноипособан,
38 м2, III, ТА, 20.000. „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(195099)

ЦЕНТАР, трособан, 73 м2,
нов, усељив, 43.000. „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(195099)

СТРОГИ центар, двособан,
сређен, ЦГ, 46.000. „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(195099)

ЦЕНТАР, двособан, IV, ЕТ,
са стврима, 27.000. „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(195099)

СОДАРА, двособан, двои-
пособан, III, трособан, I,
ЦГ, договор, хитно. „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(195099)

КОТЕЖ 1, једнособан, 30
м2, I, ЦГ, 21.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (195099)

ПРОДАЈЕМ стан на новој
Миси, 68 м2, 30.000 евра,
продајем кућу на Новосе-
љанском путу, 90 м2, 12,50
ари, 15.000 евра. 063/886-
85-21. (195100)

ТЕСЛА, 40, ТА, тераса,
24.000, двособан, одличан,
29.500. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (195104)

СОДАРА, 38 м2, једноипо-
собан, леп, сређен, 26.000,
двособан, 31.000. „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(195104)

ГАРСОЊЕРА, 23, лепа, дво-
ришна, полунамештена,
12.000; Тесла, 17.000.
„Медиа”, 315-703, 064/223-
99-20. (195104)

ЦЕНТАР, једнособан, ЦГ,
леп, 19.000, двособан, 58,
31.000. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (195104)

СТРЕЛИШТЕ, 54, двособан,
изузетно леп, тераса,
31.000, једнособан, 21.000.
„Медиа”, 315-703, 064/223-
99-20. (195104)

ПРОДАЈЕМ нове станове
од 101 м2 и 65 м2, близу
„Авива”. 066/066-666.
(195114)

СОДАРА, 40 м2, једнособан,
ТА, III, 23.000; војне двои-
пособан, ЦГ, III, 52.000.
„Лајф”, 317-634, 061/662-
91-48. (195119)

ТЕСЛА трособан, ЦГ, V,
35.000; строги центар,
мањи, сређен, двособан,
ЦГ,  V, 42.000. „Лајф”, 317-
634, 061/662-91-48.
(195119)

КЕЈ, двоипособан, ЦГ, VIII,
поглед на реку, 32.000.
„Лајф”, 317-634, 061/662-
91-48. (195119)

ЦЕНТАР, салонски, II, 114
м2, 68.000 и 86 м2, призе-
мље, 44.000. „Лајф”, 317-
634, 061/662-91-48.
(195119)

ВОЈВОЂАНСКИ булевар,
1,5, 41 м2, VII, тераса, вла-
сник, 22.000. 064/220-10-
92. (195129)

СТАН, Карађорђева 2-е, 64
м2, укњижен, IV спрат,
лифт, ЦГ, двостран, вла-
сник. 061/152-51-77.
(195130)

ТЕСЛА, двособан, призе-
мље, ЦГ, 31.000 фиксно.
063/354-482. (195134)

ТЕСЛА, двособан, призе-
мље, ЦГ, 31.000. „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15. (195133)

ТЕСЛА, двоипособан, ком-
форан, IV, без лифта, ЦГ,
37.000, договор. Вреди
видети. „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15.
(195133)

ТЕСЛА, двособан, IV спрат,
без лифта, 25.500, ТА.
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (195133)

ТЕСЛА, једнособан, новија
градња, ТА, II спрат. „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15. (195133)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, II
спрат, ЦГ, 33.000; Тесла,
двособан, II, ЦГ, новија
градња, 35.000. „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15. (195133)

ГОРЊИ град, 85 м2, I, ЕГ,
60.000, центар, XII, двои-
пособан, 45.000, X, двосо-
бан, 40.000, договор. „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15. (195133)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру, 18
м2, центар, ЦГ, власник,
звати после  16 сати.
063/697-360. (195201)

СТРЕЛИШТЕ, центар, 70
м2, III спрат, потпуно сре-
ђен, клима, ЦГ, СББ интер-
нет, тераса, власник, укњи-
жен. 065/427-44-16.
(195208)

ПРОДАЈЕМ мањи двори-
шни стан и гарсоњеру са
ЦГ. Тел. 013/355-815,
062/887-17-55. (195219)

МИСА, 37, једноипособан,
17.000, 45 м2, двособан,
22.000; трособан, 55 м2,
30.000. „Гоца”, 063/899-77-
00. (194987)

ХИТНО, Стрелиште, цен-
тар, трособан, 80 м2, VII,
лифт, договор. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(195251)
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СОДАРА, двособан, 55 м2,
ЦГ, VII, 30.000, или замена
за мањи. „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(195251)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56
м2, IV, ЦГ, лифт, уредан,
28.000, договор. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(195251)

ЦЕНТАР, једноипособан,
37 м2, ЕГ, IV, новија градња,
27.000. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (195251)

ХИТНО, центар, 90 м2,
новија градња, IV, ТА,
укњижен, 45.000. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(195251)

КОТЕЖ 2, једнособан, 33
м2, приземље, 22.000, дого-
вор. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (195251)

СТРЕЛИШТЕ, киндер, јед-
нособан, 42 м2, VII, ЦГ,
25.000. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (195251)

ЦЕНТАР, дворишни, једно-
собан, 24 м2, за сређивање,
9.000, договор. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(195251)

КОТЕЖ 1, двоипособан, 65
м2, две терасе, II спрат, ЦГ,
35.000. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (195251)

СОДАРА, 38 м2, једнособан,
ЦГ, VII спрат, два лифта,
тераса. 060/555-25-42.
(195231)

МИСА, дуплекс, двоипосо-
бан, тераса, II, 58 м2,
21.000. „Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (195229)

ТЕСЛА, двособан, II, 50 м2,
ТА, тераса, 26.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (195229)

МИСА, 95 м2, трособан,
вертикала, тераса, 35.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (195229)

КОТЕЖ 1, гарсоњера, 25 м2,
I, ЦГ, кухиња, клима,
17.500. „Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (195229)

ВЕЛИКИ избор дворишних
станова од 9.000 до 20.000
евра. „Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (195229)

СТРЕЛИШТЕ, одичан тро-
собан, ЦГ, II, 71 м2, два
мокра чвора, 36.000.
„Мустанг”, 062/226-901.
(195229)

ОСЛОБОЂЕЊА, леп двосо-
бан, 55 м2, тераса, VI,
34.000. „Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (195229)

ШИРИ центар, новија град-
ња, 46 м2, I, ЦГ, једноипосо-
бан, усељив, 31.000.
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (195233)

СТРЕЛИШТЕ, 61 м2, IV, ЦГ,
леп двособан, ПВЦ, 34.000.
„Олимп”, 351-061, 063/494-
898. (195233)

СОДАРА, 66 м2, II, ЦГ, тро-
собан, усељив, 35.000.
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (195233)

ТЕСЛА, 29 м2, једнособан,
X, ЦГ, усељив, 16.000.
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (195233)

ТЕСЛА, 24 м2, IV,  ЦГ, усе-
љив, 17.000. „Олимп”, 351-
061, 063/494-898. (195233)

ПРОДАЈЕМ реновиран, дво-
собан стан на Котежу 2, 63
м2. 063/367-178. (195239)

ТАВАНСКИ простор, нова
зграда, Миса, 100 м2, спре-
ман за адаптацију у један
или два стана, са свим при-
кључцима, 13.000, власни-
ца. 065/333-55-25. (195238)

КУПУЈЕМ мањи стан,
Тесла, центар. 060/332-05-
92. (195243)

КОТЕЖ 1, ВПР, 57, ЦГ,
тераса, укњижен, 31.000,
продајем/мењам. 064/266-
25-80. (195254)

ШИРИ центар, двособан,
53, ТА, 26.000, дворишни,
35, 13.000. „Јанковић”, 348-
025. (195258)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 80,
36.000, једноипособан, 48,
22.000, Котеж 1, двособан,
55, договор. „Јанковић”,
348-025. (195258)

СОДАРА, једнособан, 38 м2,
ЦГ, V спрат, тераса, лифт,
22.500, договор. 060/555-
25-42. (195227)

ПЕНЗИОНЕРИ, купујем
стан с вашим плодоужит-
ком, исплата одмах.
060/332-05-92. (192543)

СОДАРА, двособан, II, 47
м2, ЦГ, 27.000. „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(195264)

МАРГИТА, нов двоипсобан,
ВПР, I, 55 м2, гас, 40.000.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (195264)

СОДАРА, трособан, рено-
виран, I, 67 м2, ЕГ, 41.000.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (195264)

НОВА МИСА, трособан,
одличан, I, 72 м2, ЦГ,
36.500. „Премиер”,
063/800-44-30. (195264)

КОТЕЖ 2, двособан, IV, 57
м2, ЦГ, 36.000. „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(195264)

ТЕСЛА, 41 м2, 1,0, I, ТА,
сређен, 27.000. „Ивакс”,
064/376-80-83, 063/320-
816. (195203)

ДВОРИШНИ, 2,0, 45 м2,
близу центра, сређен,
18.000, договор. „Ивакс”,
064/376-80-83. (195203)

МАРГИТА, улични део, 40
м2 + 15 км + таван, 15.000.
„Ивакс”, 064/376-80-83.
(195203)

ЦЕНТАР, 2,5, 65 м2, ЦГ, лифт,
терасе, V, 48.000. „Ивакс”,
064/376-80-83. (195203)

НОВИЈИ, 3,0, I, ЦГ, тераса,
гаража, шири центар,
60.000. „Ивакс”, 064/376-
80-83. (195203)

ДВОСОБАН стан, Тесла,
први спрат, 50 м2 + тераса,
без грејања. 064/140-70-87.
(195260)

СТРЕЛИШТЕ, IV, сређен,
одличан, 33.000; Котеж 2,
39, тераса, 20.000. „Милка
М”, 063/744-28-66.
(195370)

ДВОРИШНИ до улице,
12.000, сређен; 7. јула, 36,
двориште, 18.500. „Милка
М”, 063/744-28-66.
(195370)

САМАЧКИ, III, ЦГ, 13.500,
Топола, до улице, 50,
12.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (195370)

СТРЕЛИШТЕ, II, 30.000,
сређен, центар, ПР, одли-
чан, 24.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (195370)

ТЕСЛА, II, сређен, 35.000;
Пепељаре, II, двоипособан,
30.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (195370)
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ГОРЊИ град, ВП, нов,
18.500, Тесла, I, ЦГ, 49 м2.
„Милка М”, 063/744-28-66.
(195370)

СОДАРА, I, 81, 45.000; цен-
тар, VII, 73, сређен, 58.000.
„Милка М”, 063/744-28-66.
(195370)

КОТЕЖ 1, ВП, 57, 33.000;
Котеж 1, НПР, 35, 18.000.
„Милка М”, 063/744-28-66.
(195370)

НОВА Миса, 55 + 25 м2,
ниско приземље, сређен,
ПВЦ, клима, 20.000 евра.
Тел. 065/237-10-09.
(195345)

ТЕСЛА, двособан, 54 м2 + 2
Т, I, ТА, одличан, 31.000.
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(195351)

НОВОГРАДЊА, једноипо-
собан стан, 45 м2, добра
позиција, без посредника.
062/443-367. (193532)

НОВОГРАДЊА, троипосо-
бан стан, одмах усељив,
добра позиција, директна
продаја. 062/443-367.
(195352)

ПРОДАЈЕМ леп дворишни
стан, 36 м2, 17.000 евра,
близу центра. Тел. 064/049-
62-72. (195132)

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

УКЊИЖЕН двособан стан,
55 м2, Михајла Петровића
Аласа 1, II спрат, Стрели-
ште. 062/256-410. (195287)

ДВОСОБАН стан, Котеж 2,
II спрат, сређен, власник,
одмах усељив. 064/932-60-
78.

ИЗДАЈЕМ два двособна
стана и гаражу. Посебно
Стрелиште. 063/819-07-30.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ намештен, дво-
собан стан, у згради у цен-
тру. 062/644-925.  (СМС)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Тесли, ТА грејање.
064/842-92-11, 313-893.
(194102)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру, ТА, центар, 95
евра, депозит. 064/186-50-
87. (194306)

КОМПЛЕТНО, детаљно и
елегантно опремљен стан
од 43 м2, у строгом центру,
месечно у вредности 120
евра. Тел. 064/171-19-88.
(194390)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у цен-
тру, намештена, ТА, на
дуже. 064/477-28-27. (и)

ТЕСЛА, двособан, 39 м2,
празан, без грејања, високо
приземље, издајем.
064/313-89-72. (195068)

ЈЕДНОСОБАН дворишни,
намештен стан у Горњем
граду, издајем. 343-300,
063/632-774. (194536)

ИЗДАЈЕМ трособан, наме-
штен стан, Тесла, III спрат,
лифт, ЦГ, клима. 064/143-
91-40. 

У ЦЕНТРУ града примам
самца, самицу, могућност
кувања. 062/377-345,
065/416-49-78. (194689)

МАЊИ стан за издавање,
Содара, од првог маја.
064/438-12-35. (194874)

ИЗДАЈЕМ ненамештену
гарсоњеру, ЦГ. Тел.
064/072-06-92. 

ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан, 30 м2, Стрелиште,
депозит обавезан. 251-96-
03, 064/226-67-31.
(194878)

У САМАЧКОМ издајем
намешену гарсоњеру, сам-
цу. 065/353-07-57. (194887)

ИЗДАВАЊЕ, соба, купати-
ло, спрат, засебно, наме-
штено, једној особи, повољ-
но. 064/026-95-00.
(194888)

ИЗДАЈЕМ празан једносо-
бан стан у згради, без греја-
ња, Содара. 064/950-23-40,
013/344-167. (195895)

ПОВОЉНО издајем једно-
собан стан, питати од 16 до
20 сати на 371-518,
060/013-49-52. (194907)

ИЗДАЈЕМ стан, Содара,
полунамештен, 57 м2, ЦГ,
IV/6 спрат, клима, 200
евра. 064/175-79-22.
(194909)

ИЗДАЈЕМ стан, дуже вре-
ме, двособан, намештен,
Котеж 1, ЦГ, клима.
064/137-63-19. (194916)

ИЗДАЈЕМ стан, дуже вре-
ме, двособан, ЦГ, Содара.
064/137-63-19. (194916)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ стан,
опремљен, од 40 м2.
066/335-578, 066/400-702,
013/331-951. (194921)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, повољно,
Тесла, преко „Авива”.
064/222-79-69. (194940)

ИЗДАЈЕМ кућу на Стрели-
шту, двособна, телефон,
кабловска, ненамештена.
Тел. 064/612-81-40.
(194939)

ИЗДАЈЕМ празан стан на
Тесли, двособан, у призе-
мљу, на дужи период.
060/335-59-73. (194955)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
на првом спрату, од 60 м2, у
строгом центру. 063/712-
62-84. (194958)

ИЗДАЈЕМ двособан дели-
мично намештен стан,
Котеж 1, ЦГ. Тел. 300-715.
(194963)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на дуже време, близу
бувљака, засебан. 065/561-
01-03. (194964)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан у центру.
063/262-127. (194942)

СОБА, употреба кухиње,
купатила, женској особи,
Тесла, интернет, кабловска.
Повољно. 061/132-11-18.
(194975)

ПРАЗАН једнособан стан,
Котеж 2, 44 м2, други спрат.
069/405-40-66. (1904984)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Стрелишту. Тел. 064/247-
76-33. (194989)

МАЊИ једнособан наме-
штен стан, 80 евра, Макси-
ма Горког 96. 060/517-82-
53. (194993)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачком. 064/351-18-78.
(194994)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
полунамештен, Котеж 2, I
спрат, централно грејање.
064/252-42-98. (195010)

ИЗДАЈЕМ кућу на Куде-
љарском насипу, Скадарска
47. Тел. 312-969. (195184)

КОМПЛЕТНО реновиран
двособан намештен стан,
Содара, код „Максија”.
064/320-05-42. (195181)

ИЗДАЈЕМ стан и одвојену
собу за цимерку. 064/942-
89-29, 064/248-92-23.
(195186)

ИЗДАЈЕМ намештен двосо-
бан комфоран стан, велика
тераса, центар Стрелишта.
063/325-622. (195193)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру, центар. Звати
после 16 сати. 063/860-30-
22. (195201)

ЈЕДНОСОБАН намештен,
строги центар, пешачка
зона. 063/124-10-18,
063/392-236. (195176)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
Коктеж 1, клима. 062/823-
30-31. (195166)

ИЗДАЈЕМ, нова Миса, пра-
зан двоипособан, посебан
улаз, ТА, бројило. 064/327-
53-67. (195167)

ДВОСОБАН комфоран
полунамештен стан, стам-
бена зграда, строги центар.
013/233-39-70, 064/242-20-
25. (195175)

НЕНАМЕШТЕН двособан у
Пепељарама, приземље,
ТА. 061/175-24-39.
(195148)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
Стрелиште, ЦГ, нова пија-
ца. 063/193-63-98. (195151)

ИЗДАЈЕМ собу с купати-
лом самцима, близу пијаце,
аутобуске. Тел. 060/417-41-
20. (195092)

ИЗДАЈЕМ једнособан пра-
зан стан на Котежу 1. Тел.
063/368-413, 013/314-971.
(195095)

ИЗДАЈЕМ празан стан у
згради, 50 м2, у центру
Стрелишта, на дуг период,
брачном пару или сам-
цу/самици, зграда, нов стан
сређен, окречен, двособан.
064/817-94-99. (195097)

ИЗДАЈЕМ стан у центру, 70
м2, новоградња, ТА грејање,
полунамештен. 063/805-
03-76. (195092)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан на Тесли. 063/877-25-
31. (195105)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан. 065/440-
97-00. (195110)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
46 м2, Котеж 1, приземље.
064/128-78-57. (195111)

ИЗДАЈЕМО трособан наме-
штен стан, клима, грејање,
посебан улаз, спрат. Миса.
060/357-82-21. (195121)

ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан. 063/777-27-08,
013/355-575. (195122)

СОДАРА, двособан стан за
издавање. Тел. 064/264-05-
14. (195124)

ИЗДАЈЕМ сређен једноипо-
собан намештен стан,
Котеж 2, велика тераса.
061/195-19-10. (195128)

ИЗДАЈЕМ собу самцу с
употребом кухиње и купа-
тила. 321-408. (195016)

ИЗДАЈЕМ породични дво-
собан комфоран намештен
стан, озбиљном и поузда-
ном брачном пару или
озбиљној женској особи.
Центар. 063/351-709.
(195023)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру и једнособан стан.
063/617-421. (195026)

ИЗДАЈЕМ стан на новој
Миси, повољно. Тел.
063/634-512. (195025)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру у Самачком. Тел.
066/618-81-44. (195029)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру на Тесли. 063/805-
59-36. (1905030)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, собу
за самце, намештено, засе-
бан улаз, центар. 061/131-
79-04. (195033)

ТЕСЛА, гарсоњера, наме-
штена, издвојена кухиња,
велика тераса, ЦГ, клима,
КТВ, XI, од 5. маја. Шаљем
слике мејлом. 065/323-69-
63. (195038)

ПОЛУНАМЕШТЕН двосо-
бан стан, строги центар,
изнад „Рајфајзен” банке, 55
м2, ЦГ, клима. 063/709-86-
64. (195039)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
38 м2, ЦГ, клима, интернет,
кабл. 060/453-09-23.
(195041)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
у кући, Стрелиште.
064/167-04-76. (195049)

ИЗДАЈЕМ ненамештен дво-
собан стан на Котежу 1.
Тел. 063/847-34-80. 

ИЗДАЈЕМ полунамештену
или намештену гарсоњеру.
Тел. 061/150-07-00.
(195050)

ИЗДАЈЕМ кућу на дуже,
брачном пару или цимер-
кама. 064/986-21-74.
(195051)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
самцима, самицама, посе-
бан улаз. Тел. 065/592-78-
83. (195056)

ИЗДАЈЕМ двособан празан
стан у згради на новој
Миси. 063/187-77-51.
(195062)

ИЗДАЈЕМ собу, употреба
кухиње и купатила. Тесла.
064/316-60-40. (195065)

ТЕСЛА, једнособан, 38 м2,
потпуно намештен, рено-
виран, ЦГ, клима, каблов-
ска. 063/377-524. (195076)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан на Тесли, 100
евра месечно. Тел.
063/746-73-42. (195078)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, први спрат,
сателитска, интернет, ТА,
Немањина 8. 063/436-828.
(195087)

ТРОСОБАН ненамештен
стан, I спрат, могућност
коришћења гараже, Котеж
2. 062/213-487. (195207)

ПОТРЕБАН једнособан
стан младом пензионеру,
на дуже, полунаметшен
или празан. 064/174-89-94.
(195209)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрели-
шту. 063/866-78-03. (195221)

ИЗДАЈЕМ салонски стан у
центру, 73 м2. 063/854-07-
77. (195232)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-
собан стан, Цара Лазара 119-
а. 064/252-47-87. (195249)

ИЗДАЈЕМ једнособан, 35
м2, ненамештен стан, Мар-
гита, Матије Гупца.
064/196-01-88. (195255)

ИЗДАЈЕМ мали једнособан
стан са стварима, без греја-
ња, у центру. 063/721-41-
21, 063/582-380. (195262)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Содари. Тел. 064/242-43-
19. (195297)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан у кући.
060/333-27-42. (195299)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен сређен стан, ЦГ,
Котеж. 064/243-81-10.
(195300)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
на Стрелишту, повољно, у
згради. 060/378-19-55.
(195279)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
на Миси. 063/238-524.
(195286)

ИЗДАЈЕМ стан 30 м2, преко
пута „Авива”, лифт, тераса,
ЦГ. 064/164-93-67.
(159280)

ИЗДАЈЕМ намештен двосо-
бан стан, шири центар.
064/489-65-50. (195314)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру на Котежу 2.
066/342-243. (195273)

ИЗДАЈЕМ стан у кући,
посебна целина. Тел. 347-
737, 065/409-74-31,
063/112-44-64. (195316)

ТЕСЛА, издајем једноипо-
собан стан, ТА, приземље.
063/154-93-95. (195320)

ИЗДАЈЕМ стан, 50 м2, полу-
намештен, на Стрелишту.
060/152-10-51. (195321)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
мали трособан стан, Котеж
2. Тел. 066/805-00-01.
(195322)

ИЗДАЈЕ се стан 28 м2, може
за пословни простор.
062/886-56-07. (195342)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру нена-
мештену, климатизовану,
26 м2, Котеж 1. Повољно.
065/200-51-02. (195347)

ГАРСОЊЕРА, шири цен-
тар, кабловска, ТА, одмах
усељива, без депозита.
063/809-34-18. (195344)

НАМЕШТЕН стан код хоте-
ла, 70, 80 евра и новоград-
ња, ТА. 064/122-48-07.
(195365)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
близу Народне баште. Тел.
064/217-51-89. (195361)

МАЊИ двособан стан, пре-
ко пута „Авива”, комплетно
намештен, телефон, ЦГ,
кабловска, повољно.
063/718-49-81. (195362)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
ЦГ, на Стрелишту, 90 евра.
060/030-11-62. (195337)

ИЗДАЈЕМ мањи стан наме-
штен, ТА, строги центар,
цена 100 евра, капара оба-
везна, вреди погледати.
063/870-65-08. (195323)
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ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан, сређен, шири центар,
90 евра. 060/024-04-59.
(195328)

ИЗДАЈЕМ двособан празан
стан на Тесли, Ул. Љубоми-
ра Ковачевића 4. Тел.
063/261-732. (195339)

НАМЕШТЕН једноипосо-
бан стан, издајем, каблов-
ска, интернет, близу цен-
тра. 061/689-86-22.
(195335)

НАМЕШТЕН двособан
стан, издајем, клима,
кабловска, интернет, близу
центра. 060/555-85-62.
(195337)

ПОЛУНАМЕШТЕНА гарсо-
њера, 42 м2, центар, ЦГ,
клима, обавезан депозит,
звати после 17 сати.
064/165-02-92. (195333)

ИЗДАЈЕМ локал, аутобу-
ска, телефон, клима, тенда,
рефлектор, роло-врата.
062/120-29-92. (СМС)

ИЗДАЈЕМ локал, 25 м2, у
центру, преко пута нове
Поште. 064/ 949-56-06.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ локал 23 м2, бли-
зу пијаце, Лава Толстоја,
телефон, грејање. 333-058.
(194473)

ЛОКАЛ издајем/продајем,
пијаца Стрелиште, повољ-
но. 063/240-784. (194415)

И З Д А Ј Е М / П Р О Д А Ј Е М
локал, Тржни центар код
Суда. 069/663-773.
(194601)

ИЗДАЈЕМ локал 45 м2, на
Зеленој пијаци. Тел.
064/156-15-43. (194559)

П Р О Д А Ј Е М / И З Д А Ј Е М
локал, 40 м2, Ул. Димитрија
Туцовића 53. Тел. 063/867-
40-25, 063/889-93-11.
(194352)

РАДИОНИЦУ, нову, 84 м2,
продајем, до улице.
064/255-87-37. (194875)

ИЗДАЈЕМ локал 35 м2, на
Стрелишту, све намене,
повољно. Тел. 063/733-60-
98. (194892)

ЦЕНТАР, 14 м2, издавање,
на бувљаку, 15, 30 м2.
063/240-817. (194901)

ИЗДАЈЕМ халу 220 м2, с
опремљеним канцелариј-
ским простором, видео
надзором, с два шлеперска
улаза на 12 ари плаца.
063/712-62-84. (194958)

ИЗДАЈЕМ потпуно опре-
мљен локал за фризере.
013/304-506, 064/329-37-
84. (194965)

ЛОКАЛ, Цвијићева 17,
издаје се, 35 м2, разрађен.
064/503-75-57. (194976)

ПОСЛОВНИ простор за
ординацију, агенцију, слич-
не делатности, код Аутобу-
ске. 061/811-63-59. (194983)

ИЗДАЈЕМ локал 37 м2, изузет-
на локација, код Зелене пија-
це. 060/351-03-56. (195004)

ИЗДАЈЕМ локал 20 м2, код
пијаце, близу „Матијеви-
ћа”, интернет, бесплатно.
064/497-21-32. (195008)

ИЗДАЈЕМ локал на Тесли,
код „Мини-Максија”.
065/272-89-99. 

ПОВОЉНО продајем киоск
на главној аутобуској ста-
ници. 061/156-26-00.
(195102)

ПРОДАЈЕМ локал у центру,
17 м2. 060/028-14-80.
(195355)

ЦЕНТАР, тржни центар,
Његошева, 26 м2, сутерен,
сређен, 14.000. „Мустанг”,
069/226-66-58. (194531)

ПРОДАЈЕМ локал 20 м2, у
Змај Јовиној 5. Тел.
063/346-705. (195293)

ЛОКАЛ за издавање, 21 м2,
близу пијаце, Браће Јова-
новића. Тел. 333-811.
(195169)

ЛОКАЛ на Зеленој пијаци,
продајем/мењам. 064/116-
38-83. (195360)

ЕКСКЛУЗИВНИ локал,
пешачка зона, Његошева,
30 м2, екстра цена. 064/994-
13-16. (195141)

ИЗДАЈЕМ локал 40 м2.
060/707-44-04. (195178)

ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој
пијаци, повољно. 064/942-
89-29. (195186)

ЛОКАЛ 32 м2, на промет-
ном месту, клима, теле-
фон, интернет. 062/305-
424. (195194)

ИЗДАЈЕМ локал 80 м2, на
спрату између Аутобуске и
Зелене пијаце. 063/226-
148. (195198)

ИЗДАЈЕМ локал у центру.
063/725-71-70. (195218)

ИЗДАЈЕМ пекару, продав-
ницу с комплетним инвен-
таром у власништву и ура-
ђеним хасапом. 063/351-
709. (4607)

ПОТРЕБАН возач Д-катего-
рије. 069/663-773. (194601)

ПОТРЕБНИ радници у слот
клубу „Kentucky”. 064/474-
74-77, 065/666-56-65.
(194490)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребне радни-
це у кухињи и на роштиљу.
063/897-55-04. (195103)

ПОТРЕБНО више особа за
радно место телефонског
оператера, минимум ССС.
063/759-43-50, од 9 до 17
сати. (195338)

ПОТРЕБНА конобарица за
рад у кафићу. 060/362-22-
21, 060/362-22-26.
(195349)

ПОТРЕБАН искусан возач
Ц-категорије који познаје
Београд. 064/240-25-28.
(195328)

БИФЕ „Стари дукат”,
потребна конобарица.
062/267-431, 064/408-28-
71. (192386)

ПОТРЕБНА радница за
радно место пословође у
продавницама воћа и повр-
ћа. Потребно је да је акти-
ван возач Б-категорије. CV
послати на адресу bchanu-
ga@yahoo.com. (195309)

ПОТРЕБАН грађевински
техничар с дугогодишњим
искуством у вођењу гради-
лишта и грађевинске опе-
ративе и грађевински
инжењер са вишегоди-
шњим искуством из обла-
сти нискоградње. Доћи
лично, Жарка Зрењанина
68. (4607)

ПОТРЕБНЕ жене за шиве-
ње с искуством. Посла има
и преко зиме. 060/738-69-
43. (4607)

ПОТРЕБАН физер.
063/713-62-05. (195288)

5ПОТРЕБНА радница за
продају кокица у Народној
башти. 062/369-369.
(195285)

ТРАЖИМ ортакињу за
некретнине да има лицен-
цу, положен возачки, да зна
на рачунару, да буде кому-
никативна. 063/836-23-83.
(195159)

ПОТРЕБНА медицинска
сестра, помоћна радница,
не старија од 35 година.
065/555-50-65. (195147)

ШЉУНАК, песак сејанац,
одвоз шута малим и вели-
ким кипером. 064/664-85-
31, 013/342-338.  (СМС)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, развод-
них табли, индикатора,
инсталација. Мића,
064/310-44-88. (191981)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА, Пан-
чево, машински сечемо
влажне зидове, гаранција.
060/691-01-13. (193396)

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање и
нега болесника. 063/737-
59-60. (194118)

ДИМНИЧАР, чишћење дим-
њака, котлова, каљевих пећи.
063/155-85-95. (194140)

АЛУ и ПВЦ столарија,
ролетне, комарници, вене-
цијанери, уграђујем,
поправљам. 064/181-25-00.
(194453)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабина, бој-
лера, славина, котлића.
063/836-84-76. (193976)

ПОСТАВЉАЊЕ и хоблова-
ње свих врста паркета.
063/812-08-51. (194572)

МАСАЖА релакс, парци-
јална. Тел. 062/817-17-31.
(194762)

КОШЕЊЕ траве, корова,
зараслих дворишта, обара-
ње стабла, чишћење двори-
шта. 064/122-69-78.

ЕНГЛЕСКИ, успешно за
основце и средњошколце.
Тел. 343-749. (194889)

ДИГИТАЛНА телевизија,
уградња, за све типове
телевизора. 064/437-64-33.
(194893)

КЕРАМИЧАР, припрема и
постављање свих врста
керамичких плочица.
Повољно. 063/744-08-24.
(194894)

РОЛЕТНЕ, комарници,
АЛУ и ПВЦ столарија, угра-
ђујем, поправљам.
063/820-70-39. (194898)

РАДИМО све физичке
послове: рушења кућа,
зидова, утовари шута, одно-
шење непотребних ствари,
ископи, кошење траве, итд.
060/035-47-40. (194913)

СПРЕМАЊЕ и пеглање
повољно. 063/848-04-12.
Зорица. (194920)

ЗА БЕСПЛАТНО становање
и скромну накнаду чувала
бих старију особу. 064/090-
30-24. (194932)

МОЛЕРАЈ, глетовање, кре-
чење, фарбање столарије,
фасаде, пензионерима
попуст. 013/235-78-82,
065/557-81-42. (194938)

ХЕМИЈА и математика,
часови основцима и сред-
њошколцима. Милица,
063/894-16-15. (194952)

МОЛЕРСКИ радови, глето-
вање, кречење, унутрашња
изолација, повољно.
061/298-15-34. (194966)

ФИЗИЧКИ послови, руше-
ње кућа, изношење шута,
чишћење дворишта, подру-
ма, копање... 061/623-52-
63. (194966)

ДУБИНСКО прање наме-
штаја, унутрашњости ауто-
мобила, тепиха, душека.
Наташа, 361-474, 060/361-
47-41. (194967)

ШЕТАЊЕ паса. 064/558-
90-33. (194968)

РЕНОВИРАЊЕ разних крово-
ва, зидање, малтерисање, кре-
чење, стиропор, фасаде, повољ-
но. 063/865-80-49. (194974)

ЧАСОВИ немачког и енгле-
ског, припрема за контрол-
ни и писмени. 063/836-18-
80. (194957)

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА вашег
телевизора и постављање
ТВ и сателитских антена.
063/186-32-39. (194982)

ЕЛЕКТРИЧАР, израда,
поправка инсталација, ТА
пећи, бојлери, купатила, вен-
тили. 061/132-85-43. (195000)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање пар-
кета. 602-701, 064/341-79-
60. (195013)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
демит фасаде, повољно,
пензионерима попуст.
061/626-54-06. (195011)

ПРЕВОЗ камионом, шљу-
нак, песак, сејанац, шут.
066/355-154. (195162)

КОШЕЊЕ и крчење, сечење
дрвећа, вађење пањева,
фрезирање баште. 064/196-
17-32. (195163)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
фасаде, кровови, тражим
посао. Тел. 064/866-25-76,
066/944-55-90. (196168)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка,
израда инсталација, ТА пећи,
бојлера, најјефтиније у гра-
ду. 063/804-57-99. (195173)

ИЗОЛАТЕР, радим равне
кровове, терасе, купатила,
гараже, подруме. 345-874,
062/235-839. (195161)

ТЕПИСИ, дубинско прање
и усисавање тепиха и гар-
нитура. 065/438-75-39,
013/412-158. (195149)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846. (195142)

СРПСКИ, часови, припре-
ма пријемних за средње
школе и факултете.
064/462-37-64. (195046)

КЕРАМИЧАР, квалитетно,
поуздано, повољно.
063/318-780. (195101)

СВЕ врсте физичких посло-
ва, утовар, истовар робе,
селидбе, сечење и цепање
дрва, кошење траве, рушење
објеката, чишћење подрума,
тавана и шупа. 065/440-97-
00, 341-571. Дејан. (195110)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови.
Тел. 251-19-81, 063/852-22-
43. (195113)

МОЛЕРАЈ, глетовање, кре-
чење, лепљење тапета, фар-
бање столарије, тражим
посао. 013/310-741,
064/174-03-23. (195028)

ПАРКЕТ и ламинат,
поставка, хобловање и
лакирање. 061/314-90-18,
601-892. (195031)

НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима, сигуран успех.
Тел. 352-892, 061/656-04-
04. (195060)

НАДСТРЕШНИЦЕ, терасе,
капије, гораде, веранде, гара-
же, тражим посао. Тел. 312-
408, 064/926-59-43. (195069)

СПРЕМАЊЕ кућа, станова
и пословних простора.
063/761-11-89, 064/495-31-
68. (195077)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и све
остало. Најповољније.
065/361-13-13. (195081)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шења канализације, адап-
тације купатила, сервис,
одмах, повољно. 377-930,
064/586-85-39. (195052)

ЧИСТИМ таване, подруме,
одвозим шут, селидбе.
061/627-07-31. (195183)

КОСИМ траву тримером.
063/107-96-77, 060/718-22-
18. (195183)

САВЕТОВАЊЕ, разговор,
квалитет живота, психолог.
Тел. 061/198-32-32. (195192)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
013/351-073, 064/157-20-
03. (195195)

ПОПРАВКЕ, столарија,
браварија, санитарије, бој-
лери. Слободан. 063/865-
80-74. (195197)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипе-
ром, до два кубика.
065/334-23-38. (195220)
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Градоначелник града Панчева расписујe 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће средњих школа с територије града Панчева на Конкурсу за

доделу средстава у вези с реализацијом мере

„Унапређивање конкурентности 

средњих школа путем побољшања услова за извођење практичне

наставе” у 2015. години

Позив је упућен свим средњим школама које школују образовне профиле из сле-

дећих подручја рада: економија, право и администрација; трговина, угоститељство и

туризам; гимназија; здравство и социјална заштита; пољопривреда, производња и

прерада хране; машинство и обрада метала; саобраћај; електротехника; хемија,

неметали и графичарство; геологија, рударство и металургија; геодезија и грађеви-

нарство; остала  делатност личних услуга; култура, уметност и јавно информисање

и текстилство и кожарство. 

Право учешћа на Конкурсу имају средње школе с територије града Панчева чији

је оснивач Аутономна Покрајина Војводина. 

За реализацију овог конкурса средства су планирана Одлуком о буџету града

Панчева за 2015. годину, у износу од 2.000.000 динара.  

Средње школе могу користити новчана средства за:

. набавку опреме, машина, алата и уређаја који су неопходни за савремену наста-

ву, а којима би се постигла одређена  заокружена „техничко-технолошка целина”.

Ово би даље требало да допринесе „подизању квалитета практичне наставе” у шко-

лама. Подизање квалитета практичне наставе од посебног је значаја у средњим

стручним школама које образују ученике за дефицитарна занимања.

2. Набавку софтвера који је неопходан за коришћење тражене опреме, машина,

алата и уређаја. Износ средстава за ове намене не може бити већи од 25 одсто од

укупног износа тражених средстава.

3. Уређење и адаптацију простора за инсталацију набављене опреме (набавка неоп-

ходног намештаја, кречење, електро-инсталациони радови и др.). Износ средстава за

ове намене не може бити већи од 20 одсто од укупног износа тражених средстава.

Укупан износ тражених средстава подносиоца пријаве не може бити већи од

500.000 динара.

Потребна документација:

– Пријава за учешће у Јавном позиву за доделу средстава у оквиру  „Програма за

унапређивање конкурентности средњих школа, путем опремања кабинета и радио-

ница за извођење практичне наставе”, 

– Предрачун за сваку ставку програма, 

– Изјава директора средње школе да ће се средства одобрена Конкурсом намен-

ски утрошити, 

– Писмо препоруке о адекватности и заступљености опреме у пословању од преду-

зећа које запошљава образовне профиле за које је се опрема кабинет.

Рок за подношење пријава: 29. мај 2015. године. 

Јавни позив се објављује у недељном листу АД „Панчевац” и на званичној интер-

нет презентацији града Панчева (www.pancevo.rs).

Штампане пријаве с наведеном документацијом подносе се у Услужном центру

града Панчева, Трг краља Петра I број 2–4, 26000 Панчево, Секретаријату за јавне

службе и социјална питања Градске управе града Панчева, у једном примерку и

електронском облику (на ЦД-у или е-поштом на е-mail 

ljubica.cvetanovic@pancevo.rs).

За све потребне информације у вези с подношењем пријаве заинтересовани кан-

дидати се могу обратити на телефон 013/308-774.

Након подношења пријава за учешће у Јавном позиву све пристигле пријаве раз-

матра Савет за запошљавање града Панчева и даје мишљење градоначелнику града

Панчева, који ће извршити избор и одобрити финансијска средства из буџета града

Панчева.

Пријаве доставити у Услужном центру града Панчева, у затвореној коверти, с

назнаком:

Пријава на:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће средњих школа у мери: 

„Унапређивање конкурентности средњих школа путем побољшања

услова за извођење практичне наставе”

Град Панчево

Трг краља Петра I број 2–4

26000 Панчево

Градска управа града Панчева

Секретаријат за јавне службе и социјална питања

НЕ ОТВАРАТИ !

(Ф-748)

СТАНОВИ 

ИЗДАВАЊЕ 

ЛОКАЛИ

ПОСАО 

ПОНУДА 

ПОСАО 

ПОТРАЖЊА 



ИЗНАЈМЉИВАЊЕ: грађе-
вински подупирач, скела
рамовска, машина за сече-
ње бетона, корубе за спу-
штање шута до 20 м, грађе-
винске дизалице. 064/954-
19-59. (195217)

МАТЕМАТИКА, часови за
основце, повољно. 061/360-
49-74. (195241)

ЕНГЛЕСКИ свим узрасти-
ма, долазим, јефтино, два-
десет година искуства.
013/251-78-97, 063/782-51-
48. (195240)

КОШЕЊЕ траве тримером,
веће и мање површине,
обарање стабала моторном
тестером. 064/144-36-03.
(195259)

ИЗРАДА спуштених плафо-
на, преградни зидови,
кошуљице, ламинати, водо-
инсталатерске услуге.
062/816-33-84. (192257)

МАТЕМАТИКА, статисти-
ка, физика, информатика,
пријемни, месечно плаћа-
ње, професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (195265)

ОЗБИЉНА жена спрема
станове, канцеларије, згра-
де, помоћ у кући. 063/430-
409. (195260)

СЕРВИСЕР свих врста бој-
лера и веш-машина тражи
посао. Тел. 312-408,
064/926-59-43. (195359)

МАЈСТОР Лале кречи и
лепи тапете. 013/632-145,
060/500-30-91. (195308)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, квалитетно, повољ-
но. 063/861-49-09.
(195304)

ОЗБИЉНА жена с иску-
ством чувала би децу или
старију особу. 064/983-90-
43. (195294)

БРАВАРИЈА, надстрешни-
це, капије, врата, ограде,
терасе, рукохвати, израда и
од прохрома, врло повољ-
но. 060/140-54-44, Дуле.
(195276)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с дугого-
дишњим искуством из
Дебељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (185558)

ШИВАЋЕ машине, сервис
и поправка. 066/210-012.
(193647)

ТЕПИХ сервис, прање
тепиха, мебла, унутра-
шњост аутомобила, превоз
бесплатан. 066/333-557.
(192587)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 062/834-
66-50. Саша. (194876)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранци-
ја. www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-30-
18. (186709)

ПОВОЉНО, превоз робе и
селидбе комбијем, цена по
договору. 064/147-14-77,
013/311-514. (192966)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево даље, цена
договор. 063/193-22-29,
013/366-843. (193227)

ЕЛЕКТРОСЕРВИС „Лукић”,
поправља веш-машине,
фрижидере, бојлере, пећи,
електроинсталације, шпо-
рете. 013/251-28-97,
060/180-02-83. (193112)

РАДИМО зидање, бетони-
рање, малтерисање,
поправка старих кровова,
разне изолације, пресецање
влаге. 013/664-491,
063/162-53-89. (193448)

ОДГУШЕЊЕ одвода и кана-
лизације специјалним
машинама, може преко
рачуна. „Acqua”. 062/532-
346. (193476)

СЗР „МАКИ”, паркет:
постављање, хобловање,
полирање и лакирање, мај-
стори из Дебељаче.
063/822-94-82, 063/865-45-
31. (193593)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници,
повољно. Вук. 365-051,
064/176-91-85, 063/278-
117. (193657)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута с утоваром,
малим кипером. 063/246-
368. (р)

ДУБИНСКО прање наме-
штаја професионалним кер-
хер машинама, тросед 1.200,
двосед 900, фотеља 600.
069/322-05-33. (194456)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шења купатила, канализа-
ције, замена вентила, бате-
рије, поправке. 331-657,
064/495-77-59. (194522)

KIZZA – сечења бетона и
асфалта до 20 цм, разбијање
бетона свих величина и дебљи-
на. Жарка Зрењанина 68.
063/218-894, 013/258-04-00.

KIZZA – изнајмљивање
камиона с корпом за рад на
висини до 23 метра, сечење
и резање стабла и грања.
063/218-894. (191621)

KIZZA – изнајмљивање
ваљка за равнање и сабија-
ње терена, насипање, наби-
јање вибро-плочама. Жарка
Зрењанина 68. 063/218-
894, 013/258-04-00.

ПРЕВОЗ шљунка, песка,
сејанца, шута с утоваром,
утовар и истовар виљушка-
ром, ископ багерима,
изнајмљивање возила с
корпом за рад на висини.
064/648-24-50. 

KIZZA – утовар великим
утоваривачима (кашика 3
м) ископ великим и мини-
багерима подрума, темеља,
канала, канализационих
прикључака, септичких
јама с одвозом. 

УСЛУЖНО разбијање и
сечење бетона с одвожењем
шута или без. 064/648-24-
47. Горан. 

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 061/283-
66-41,  062/156-02-07,
064/317-10-05. „Скочко”.
(194876)

ВОДОИНСТАЛАЕР: одгу-
шење купатила и канализа-
ције, водоводне адаптације,
замена вирбли, вентила,
батерије и санитарије. Све
за воду 0–24 сата, долазим
одмах, пензионерима екс-
тра попуст. 013/235-39-21,
064/290-45-09, 061/348-20-
00. (194905)

РОЛЕТНЕ, комарници,
венецијанери, тракасте
завесе, поправке, монти-
рање, гаранција. 063/775-
96-08, 013/353-923.
(1949279

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шење купатила, канализа-
ције, адаптације купатила,
батерије, вентиле, 0-24 сата,
долазимо одмах, пензионе-
рима попуст. 348-139,
064/151-82-64, 064/489-44-
63, 061/266-77-45. (194933)

СЕРВИС телевизора, оста-
лих електроуређаја, монти-
рање ТВ антена, уградња
рисивера за дигитализаци-
ју. 063/800-01-96. (194942)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 061/283-66-
41, 062/156-02-07, 064/317-
10-05, „Скочко”. (195014)
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Градоначелник града Панчева расписујe 

ЈАВНИ ПОЗИВ
студентима за учешће у мери

„Организовање студентских пракси” за 2015. годину

Градоначелник града Панчева расписује Јавни позив за учешће у мери

„Организовање студентских пракси” за 2015. годину, која је намењена студен-

тима основних, мастер и докторских студија на факултетима и високим стру-

ковним школама (државним и приватним) у Републици Србији.

Мера „Организовање студентских пракси” за 2015. годину омогућава сту-

дентима једномесечну практичну обуку код послодаваца током јула 2015. годи-

не и месечну новчану помоћ у нето износу од 10.000 динара током трајања

праксе.

Послодавци који су на располагању за обављање „Студентских пракси” су:

– Дом омладине Панчево

– Школа за основно и средње образовање „Мара Мандић” Панчево

– Дом културе „25. мај” Долово

– Друштво са ограниченом одговорношћу „Божић и синови” Панчево

– ЈКП „Хигијена” Панчево

– Народни музеј Панчево

– ОШ „Свети Сава” Панчево

– Удружење „На пола пута”

– Црвени крст Панчево

– Историјски архив Панчево

– Завод за заштиту споменика културе Панчево

– Дом за децу и омладину без родитељског старања „Споменак”

Студенти имају могућност да сами предложе другог послодавца код кога би

желели да обаве студентску праксу, уз прибављено мишљење и сагласност

предложеног послодавца. 

ОСНОВНИ УСЛОВИ КОЈЕ СТУДЕНТИ ТРЕБА ДА ИСПУЊАВАЈУ:

– да су држављани Републике Србије или да имају статус избеглице или расељеног

лица;

– да имају пребивалиште на територији града Панчева (Панчево и насељена места),

а боравиште за лица која имају статус избеглице или расељеног лица;

– да су студенти основних,  мастер или докторских студија на државним или приват-

ним факултетима или високим струковним школама у Србији; 

– да су први пут уписали годину студија током које се пријављују за „Студентску

праксу”.

ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДАБИР СТУДЕНАТА:

– испуњеност основних услова,

– просечна оцена остварена током студија,

– мишљење предложеног послодавца. 

СТУДЕНТИ ТРЕБА ДА ДОСТАВЕ:

1. Попуњен образац за пријаву (који се може преузети на www.pancevo.rs или

добити електронским путем упитом на jelena.ankic@pancevo.rs);

2. Потврду факултета / високе струковне школе о уписаној години студија у школ-

ској 2014/2015. години;

3. Фотокопију уверења о држављанству; 

4. Фотокопију личне карте – за држављане Републике Србије, односно документ

којим се доказује статус избеглог или расељеног лица;

5. Потврду факултета / високе струковне школе о оствареној просечној оцени

током студија. 

ПРИЈАВЕ СЕ ДОСТАВЉАЈУ (поштом или лично) НА СЛЕДЕЋУ АДРЕСУ:

Услужни центар Градске управе града Панчева 

Трг краља Петра I бр. 2–4

26000 Панчево

Секретаријат за привреду и економски развој

Одељење за локални економски развој

ЈАВНИ ПОЗИВ ЈЕ ОТВОРЕН ДО 29. МАЈА 2015. ГОДИНЕ.

(Ф-752)

На основу Статута града Панчева, Одлуке о буџету гра-

да Панчева за 2015. годину, Закона о удружењима и

Уредбe о средствима за подстицање програма или недо-

стајућег дела средстава за финансирање програма од

јавног интереса која реализују удружења,

градоначелник града Панчева расписује

К О Н К У Р С

ЗА (СУ)ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА

ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ПРУЖАЊА

ПОДРШКЕ И ОСНАЖИВАЊА УДРУЖЕЊА ГРАЂА-

НА ГРАДА ПАНЧЕВА У 2015. ГОДИНИ

Право учешћа на Конкурсу имају регистрована удру-

жења грађана са седиштем на територији града Панчева.

Удружења грађана која нису попунила Упитник за прику-

пљање података потребних за ажурирање и допуну

постојеће базе организација цивилног друштва града

Панчева морају да га доставе уз конкурсну апликацију.

Рок за конкурисање на овом конкурсу је до 4.

децембра 2015. године, односно до утрошка средстава

опредељених за ову намену.

Активности на пројекту које град буде (су)финан-

сирао у оквиру овог конкурса морају бити реализоване

до краја 2015. године, а финални наративни и финан-

сијски извештај предаје се до 31. јануара 2016. године. 

Инструктажа (пружање додатних информација у

вези са Конкурсом и конкурсном документацијом) за

заинтересоване предлагаче пројеката/програма одр-

жаће се у четвртак 7. маја 2015. године, од 11 до 12

сати, у малој сали Градске управе града Панчева (Трг

краља Петра I 2–4, Панчево, I спрат).

Цео текст Конкурса, с критеријумима, посеб-

ним условима и комплетном конкурсном докумен-

тацијом за аплицирање, објављен је на званичној

презентацији града Панчева www.pancevo.rs, на

страни Пројекти и конкурси. Додатне информације

могу се добити путем телефона 308-907 или и-мејла

mаrija.komanov@pancevo.rs. (Ф-768)

ПОСАО 

ПОТРАЖЊА 

УСЛУГЕ 
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Град Панчево и Национална служба за запошљавање расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
послодавцима за учешће у реализацији Мере активне политике запо-

шљавања „Стручна пракса” за 2015. годину

I ОПИС МЕРЕ И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Мера активне политике запошљавања „Стручна пракса” за 2015. годину намење-

на је младима до 30 година и подразумева стицање практичних знања и вештина

ради оспособљавања лица за самосталан рад у струци, без заснивања радног односа,

као и особа с инвалидитетом, без заснивања радног односа.

Мера траје шест месеци, осим у случају када се спроводи и траје у складу са

општим, односно посебним законом у циљу полагања стручног испита, а најдуже 12

месеци.

Tоком трајања стручне праксе Град Панчево обезбеђује средства на име новчане

помоћи у укупном износу од 4.447.000 динара и сноси трошкове полагања стручног

испита у висини једномесечне новчане помоћи, за она лица која имају законску оба-

везу полагања стручног испита.

Национална служба за запошљавање: 

1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном нето износу од: 

– 20.000 динара за лица с најмање четворогодишњим високим образовањем,

– 18.000 динара за лица с вишим или високим трогодишњим образовањем и

– 16.000 динара за лица са средњим образовањем;

2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне

болести у складу са законом.

II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ

Услови:

Право учешћа на Конкурсу има послодавац под условом:

– да редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално

осигурање запослених;

– да има кадровске и друге капацитете за стручну праксу лица;

– да има најмање једног запосленог;

– да ангажује незапослено лице које се налази на евиденцији Нaционалне службе за

запошљавање и:

• има до 30 година старости,

• има средње, више или високо образовање,

• нема радног искуства у струци и

• није обавило приправнички стаж.

Послодавац који има до 10 запослених има право да у Меру укључи максимал-

но два незапослена лица, а послодавац који има преко 10 запослених има право да

у Меру укључи незапослена лица чији број не може бити већи од 10 одсто од укуп-

ног броја запослених.

Документација:

– захтев за учешће у Мери (на прописаном обрасцу Града), 

– доказ о регистрацији, уколико послодавац није регистрован у АПР-у,

– доказ о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање запослених за

месец који претходи месецу у којем је поднет захтев (копије оверених образаца ППП

ПД, ЕБП ПУРС и извод из банке),

– биографија ментора. 

Град и Национална служба за запошљавање задржавају право да траже и друге

доказе релевантне за одлучивање о поднетом захтеву. 

Предност ће имати послодавци:

– код којих постоји законска обавеза полагања стручног испита,

– који ће стручно оспособљавати лица за дефицитарна занимања,

– који ће стручно оспособљавати лица с инвалидитетом.

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Након подношења захтева, Савет за запошљавање града Панчева разматра те

захтеве и даје мишљење градоначелнику града Панчева, који ће донети одлуку о

финансирању одобрених захтева у оквиру Мере „Стручна пракса” за 2015. годину.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Град Панчево и корисник услуга закључују уговор којим ће уредити међусобна

права и обавезe.

V ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА 

Послодавац је у обавези да:

– с незапосленим лицем закључи уговор о обављању стручне праксе и достави дока-

зе о томе,

– Националној служби за запошљавање достави извештаj о обављеној стручној прак-

си лица,

– лицу изда потврду о обављеној стручној пракси,

– Националној служби доставља месечне извештаје о присутности на прописаном

обрасцу Града.

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Захтев се подноси писарници Националне службе за запошљавање – филијала

Панчево, Улица војводе Радомира Путника бр. 20, 26000 Панчево, непосредно или

путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Националној служби за

запошљавање – филијала Панчево, или преузети са сајта www.pancevo.rs.

За све потребне информације у вези с подношењем пријава заинтересовани се

могу обратити Националној служби за запошљавање – филијала Панчево.

Рок за подношење захтева је 29. мај 2015. године.

Резултати Јавног позива ће бити објављени на званичној презентацији града

Панчева (www.pancevo.rs) најкасније 30 дана од дана доношења одлуке. 

(Ф-749)

Градоначелник града Панчева расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ 
НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПО-

ШЉАВАЊЕ У 2015. ГОДИНИ 

ОПИС МЕРЕ И ВИСИНА СРЕДСТАВА 

Субвенција за самозапошљавање представља de minimis државну помоћ.

Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом лицу у једнократном

износу до 500.000 динара, у циљу започињања сопственог посла.

У току трајања Јавног позива незапослено лице може поднети само један захтев

за коришћење субвенције. 

УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

Услови за подношење захтева:

Право на подношење захтева за доделу субвенције за самозапошљавање има

лице с пребивалиштем на територији града Панчева и које је: 

– пријављено на евиденцију незапослених Националне службе за запошљавање (у

даљем тексту: Национална служба) најмање месец дана пре дана подношења захте-

ва и успешно завршило обуку о отпочињању бизниса у реализацији Националне слу-

жбе, или

– у календарској 2015. години започело сопствени посао (извршило регистрацију у

АПР-у), са седиштем на територији града Панчева.

Право на субвенцију за самозапошљавање не може се остварити у следећим

случајевима: 

– за обављање делатности пољопривредног газдинства, удружења грађана и дру-

штвених организација, делатности у области експлоатације угља, такси превоза,

мењачница, игара на срећу;

– уколико је лице користило субвенцију за самозапошљавање по јавном позиву у

предходне три године, рачунајући од дана одобравања средстава по јавним позиви-

ма Националне службе, града Панчева или надлежног Покрајинског секретаријата,

– уколико лице није испунило ранију уговорну обавезу према Националној служби

и обавезе према граду Панчеву. 

Документација за подношење захтева: 

– захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу,

– писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis државним помоћима

које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду и да ли му је и по ком

основу већ додељена државна помоћ за исте оправдане трошкове или изјава подно-

сиоца захтева да није користио државну помоћ,

– доказ о власништву пословног простора, уколико подносилац захтева располаже

њим и 

– доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева располаже њом,

– уверење Секретаријата за пореску администрацију Градске управе града Панчева

о измиреним обавезама по основу јавних прихода, 

– у случају када је подносилац захтева особа с инвалидитетом, потребно је достави-

ти и решење о инвалидности или процени радне способности, којим је утврђено да

подносилац захтева може обављати послове, односно делатности наведене у захтеву

са бизнис планом. 

Град Панчево задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучива-

ње о захтеву подносиоца. 

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Комплетан текст овог јавног позива доступан је на сајту града Панчева

www.pancevo.rs.

Захтев са бизнис планом, у једном примерку, подноси се у Услужном центру

Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I бр. 2–4, 26000 Панчево, непосред-

но или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Услужном цен-

тру Градске управе града Панчева или преузети са сајта www.pancevo.rs, с назнаком

„за Јавни позив незапосленим лицима за доделу субвенције за самозапошљавање у

2015. години”. 

За све потребне информације у вези с подношењем пријаве заинтересовани се

могу обратити Одељењу за локални економски развој Секретаријата за привреду и

економски развој Градске управе града Панчева путем телефона 013/308-868 или

слањем електронске поште на jelena.ankic@pancevo.rs.

Национална служба ће током трајања Јавног позива организовати више обука о

отпочињању бизниса. Потребно је да се сви заинтересовани за учествовање у

инструктивној обуци јаве својим саветницима у Националној служби.

Јавни позив је отворен до утрошка средстава, а најкасније до 1. децембра

2015. године. 

Непотпуна документација се неће узимати у разматрање. 

Резултати Јавног позива ће бити објављени на званичној презентацији града

Панчева (www.pancevo.rs) најкасније 30 дана од дана доношења одлуке. (Ф-750)

РОЈАЛ МГ, уградња, поправка:
ролетне, венецијанери, тракасте,
римске, панелне, роло, зебра
завесе, хармо-врата, туш-каби-
не, комарници, тенде, роло-
заштитна врата. Горан, 013/351-
498, 063/816-20-98. (195037)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправ-
ке, адаптација купатила,
замена санитарије, одгуше-
ња. 061/322-98-51, 061/264-
18-87. (195053)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 061/283-66-
41, 062/156-02-07, 064/317-10-
05, „Скочко”. (195014)

КИРБИ, дубинско усисавање,
прање тепиха, намештаја.
Мики, Тибор. 013/258-30-62,
065/329-49-07. (195059)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 062/976-18-
42. (195014)

ПРЕВОЗ кипером, повољно,
песак, шљунак, сејанац, ризла,
камен за насипање паркинга.
064/354-69-94. (195203)

ОВЛАШЋЕНИ преводи, сви јези-
ци, истог дана, и за визе. 063/811-
36-07, 013/320-369.(195152)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови. 062/976-18-42. Саша.
(194876)

ПЕРФЕКТ, демит фасада, зида-
ње, малтерисање, глетовање,
кречење, ламинати, керамика.
063/122-14-39. (195247)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, климе, шпорете,
бојлере, оправљамо са гаран-
цијом. „Фриготехник”, 361-
361, 064/122-68-05. (195250)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 061/283-66-
41, 062/156-02-07, 064/317-10-
05, „Скочко”. (194876)

ФАСАДЕ, глетовање, кречење,
гипсани радови, поставка
керамике, ламината, повољно.
062/816-66-78. (195344)

ШЉУНАК, песак, сејанац, најпо-
вољније, рушење објеката с
одвозом шута, утовар, истовар
виљушкарима, ископ подрума,
темеља. 064/595-98-01. (195306)

ГРАЂЕВИНСКА лимарија,
олуци, окапнице, лајсне, кро-
вопокривачки радови, санаци-
је цурења, кровови, као и сви
грађевински радови. Најјефти-
није. 065/540-93-95. (195315)

СЕЛИДБЕ, превоз робе и пут-
ника, најповољније. 061/672-
94-53. (195319)

ДЕМИТ и остале фасаде са
гаранцијом, молерски, гип-
сарски и зидарски радови,
чисто, лепо, све квалитетно,
јефтино. 065/228-78-66,
013/377-890. (195329)

ПЕНЗИОНЕР из Панчева тра-
жи госпођу за заједничко ста-
новање у његовом стану и
вођење домаћинства.
064/123-16-60. (195044)

АКО си усамљена, желиш брак,
имао од 40 до 59 година, јави се
усамљеном младићу, 47 годи-
на. 064/437-63-59. (195098)

УСАМЉЕНИ удовац, 55 годи-
на, жели дружење, могућ
брак, усамљене даме. Тел.
061/293-29-79. (4607)

ПОТРЕБНА масерка.
064/901-86-38. (195366)

ПОТРЕБАН мачор сијамац,
за парење. Тел. 064/313-86-
68. (195291)

ОГЛАШАВАМ неважећом пен-
зионерску карту издату од
АТП-а, на име Сајка Вулић. (и)

МУШКАРАЦ, 54 године, мате-
ријално обезбеђен, жели да
упозна жену или девојку до 40
година, ради дружења, излаза-
ка, звати око 21 сат. 013/352-
203. (193876)

ИЗДАЈЕМ петокреветни апарт-
ман у Сокобањи, на шетали-
шту. Тел. 064/861-20-62. (и)

СУТОМОРЕ, једнособан стан
у новоградњи, идеалан за
одмор. Тел. 069/111-13-06.
(195123)

ИЗДАЈЕМ прелеп апартман
на Златибору, близу Аутобу-
ске. 064/049-62-72. (195312)

УСЛУГЕ 

РАЗНО 

ТУРИЗАМ 



Право учешћа на Конкурсу за давање у закуп

атељеа имају уметници који своју уметничку

самосталност могу потврдити одговарајућим

уметничким опусом (слике, текстови или други

референтни уметнички портфолио) или члан-

ством у неком од репрезентативних удружења у

култури за ликовну, примењену уметност или

дизајн (Удружење ликовних уметника Србије –

УЛУС, Удружење ликовних уметника примење-

них уметности и дизајнера Војводине – УЛУ-

ПУДВ, Удружења ликовних уметника Војводине

– СУЛУВ, Удружење ликовних уметника приме-

њених уметности и дизајнера Србије – УЛУ-

ПУДС и сл.), који доставе план и програм актив-

ности које ће спроводити у атељеу и који имају

пребивалиште на територији града Панчева.

Пребивалиште уметника доказује се увере-

њем о пребивалишту које издаје надлежни орган,

а чланство у репрезентативном удружењу, потвр-

дом удружења, не старијом од три месеца. 

Критеријуми Kонкурса за давање у закуп

атељеа су:

1. активност уметника у последњих пет годи-

на од дана расписивања Конкурса, 

2. награде уметника,

3. откупљени радови уметника.

Критеријум Kонкурса – активност уметни-

ка у последњих пет година од дана расписи-

вања Конкурса бодује се на следећи начин:

А. По свакој самосталној изложби, перфор-

манс продукцији или по објављеном раду у

самосталној публикацији

– у иностранству 5 бодова,

– у Републици Србији 4 бода.

Б. По свакој групној изложби, учешћу на

фестивалима и манифестацијама из области

извођачких уметности (перформанс арт, акци-

она уметност, активистичка уметност) и нових

медија или по објављеном раду у групној

публикацији:

– у иностранству 3 бода,

– у Републици Србији 2 бода.

В. По сваком учешћу на уметничким коло-

нијама и уметничким радионицама чији је

резултат уметничка продукција или по сваком

програму уметничке размене односно боравку

(резиденцијални програм):

– у иностранству 3 бода,

– у Републици Србији 2 бода.

Г. Социјално-друштвена ангажованост 

–друштвена ангажованост уметника, бодовање

по појединачном пројекту/ангажману (рад са

осетљивим групама, еколошки ангажман, рад с

децом, донирање радова у хуманитарним акци-

јама и сл.): 2 бода,

Д. Чланство у уметничком удружењу или

неформалној уметничкој групи

– чланство у уметничком удружењу или репре-

зентативном удружењу у култури: 2 бода,

– чланство у неформалној уметничкој групи

1 бод.

Испуњеност критеријума доказује се:

публикацијом, каталогом, прес клипингом

(новинским чланком), осталом релевантном

документацијом (потврдом оганизатора или

уметничког удружења и сл.), односно потврдом

репрезентативног удружења у култури.

Критеријум Конкурса – награде уметника

бодује се на следећи начин:

– од међународних институција 5 бодова,

– од републичких или покрајинских институ-

ција 4 бода,

– од институција локалне самоуправе

3 бода,

и доказује се овереном фотокопијом признања

или потврдом одговарајуће институције или

организатора.

Критеријум Kонкурса – откупљени радови

уметника бодује се на следећи начин:

– откупљени радови у иностранству

4 бода,

– откупљени радови у Републици Србији

3 бода,

– путем градског откупа 2 бода,

и доказује се публикацијом, каталогом или

потврдом власника збирке, решењем или уго-

вором о откупу.

У случају да су документа којим уметник

доказује учешће на изложбама у иностранству,

награде, откупљени радови и сл. на неком од

страних језика, уметник мора доставити пре-

вод документа сачињен и оверен од стране

овлашћеног тумача за страни језик.

Уколико уметник има право на бодове по

више критеријума, број бодова се сабира. 

УТВРЂИВАЊЕ ПРИОРИТЕТА ПРЕМА

КРИТЕРИЈУМИМА 

Ако уметници остваре исти укупан број

бодова, предност има уметник који је остварио

већи број бодова на основу критеријума –

активност уметника у последњих пет година

од дана расписивања Конкурса.

У случају да уметници остваре исти укупан

број бодова и идентичан број бодова на основу

претходног става овог одељка, предност има

уметник који је остварио већи број бодова на

основу критеријума награде уметника.

Уколико уметници остваре укупан број

бодова и идентичан број бодова на основу кри-

теријума из претходног става овог одељка,

предност има уметник који је остварио већи

број бодова на основу критеријума – откупље-

ни радови уметника.

Уметници су у обавези да уз пријаву на

Конкурс доставе доказе по појединим критери-

јумима, а уколико их не доставе, бодовање по

тим критеријумима се неће извршити.

Учесници Конкурса су у обавези да изврше

уплату депозита у висини две месечне закупни-

не атељеа.

Депозит се уплаћује на рачун бр. 840-

488641-69 код Управе за јавна плаћања, број

модела 97, позив на број 04-226-00.

Извршеном уплатом депозита, учесници

Конкурса прихватају услове из Kонкурса.

Учеснику Конкурса депозит се не урачуна-

ва у закупнину. Депозит се враћа учеснику

Конкурса који не успе да оствари право на

закуп атељеа у року од пет дана од дана одржа-

вања Конкурса, а учеснику који оствари право

на закуп атељеа у року од пет дана од дана пот-

писивања уговора. 

Поступак избора уметника за давање у

закуп атељеа спроводи Комисија за давање у

закуп атељеа. На основу пристиглих пријава,

Комисија врши бодовање у складу са задатим

критеријумима, утврђује предлог одлуке о

давању у закуп атељеа и доставља га градона-

челнику града Панчева на одлучивање.

Уметник који успе на Kонкурсу обавезан је

да плаћа порез на додату вредност на износ

закупнине, као и све трошкове коришћења ате-

љеа (утрошак ел. енергије, воде, грејања, изно-

шења смећа и др.).

Уметник који је остврио право на закуп ате-

љеа у обавези је да достави сопствену (соло)

меницу у року од 8 (осам) дана од дана закљу-

чења Уговора, под претњом раскида, као сред-

ство обезбеђења плаћања закупнине за период

трајања закуподавног односа.

Атељеи се издају у виђеном стању. Атељеи

набројани у огласу могу се погледати сваког

радног дана, од 9 до12 сати. Све информације

се могу добити на тел. 013/219-03-00, локал

211.

Атељеи се издају у закуп на одређено вре-

ме, на период од пет година.

Уколико учесник Kонкурса има неизмире-

не пореске обавезе по основу изворних локал-

них прихода, његова пријава се неће узимати у

разматрање.

У случају да уметник који оствари право на

закључење Уговора о закупу атељеа одустане од

закључења Уговора, закључење Уговора о заку-

пу атељеа ће се понудити првом следећем уче-

снику Конкурса. 

Пријава треба да садржи:

1. податке о уметнику-подносиоцу пријаве, и

то:

а) име и презиме, адресу, број личне карте,

ЈМБГ, 

б) својеручно потписан списак доказа о

испуњености услова Конкурса у складу са зада-

тим критеријумима, 

ц) приложене доказе о испуњености услова

у оригиналу или овереној фотокопији,

2. податке о атељеу  за који се пријава подноси

– површину и редни број из огласа;

3. уметничка делатност која ће се обављати у

атељеу;

4. план и програм активности које ће се спро-

водити у атељеу;

5. изјава да атеље преузима у виђеном стању;

6. доказ о уплати депозита за учешће; 

7. доказ о томе да подносилац нема неизми-

рених обавеза по основу изворних локалних

прихода од Секретаријата за пореску адми-

нистрацију градске управе града Панчева. 

Непотпуне, неблаговремене и неуредне

пријаве неће се узимати у разматрање. 

Један учесник може да поднесе пријаву за

више атељеа, с тим што је обавезан да за сваки

простор поднесе потпуну пријаву и уплати тра-

жени депозит.

Пријаве на Конкурс слати у затвореном

омоту, путем поште, искључиво препорученим

писмом или предајом на писарницу ЈП Дирек-

ције, с назнаком ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА

ЗАКУП АТЕЉЕА У ОГЛАСУ ОЗНАЧЕН РЕД-

НИМ БРОЈЕМ___НЕ ОТВАРАЈ, и именом и

адресом, односно, седиштем лица које се при-

јављује на оглас.

Рок за подношење пријава је закључно са

30. јуном 2015. године, до 11 сати. 

Јавно отварање пријава биће одржано 2.

јула 2015, у 12 сати, у соби бр. 108, у  ЈП Дирек-

цији, Змај Јовина 6.

Након правноснажности Решења градона-

челника града Панчева, биће закључен уговор о

закупу на одређено време. 

Приликом надметања обавезан је приказ

личне карте учесника у поступку јавног надме-

тања, а за пуномоћника уредно пуномоћје ове-

рено у суду. 

Приложена документација може бити у

оригиналу или овереној фотокопији и не сме

бити старија од шест месеци.

(Ф-786)
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Р. бр. Адреса
Површина и

структура
Зона

Висина закуп-

нине по м  без

пореза

Депозит/дин.

1. Новосадска бр. 6, Панчево 19,30 м2 1 75 дин./м2 2.895 дин. 

2. Новосадска бр. 8, Панчево 18,00 м2 1 75 дин./м2� 2.700 дин. 

3. Новосадска бр. 10, Панчево 18,00 м2 1 75 дин./м2 2.700 дин.

4. Новосадска бр. 12, Панчево 18,00 м2 1 75 дин./м2 2.700 дин. 

5. Новосадска бр. 14, Панчево 18,00 м2 1 75,00 дин./м2 2.700 дин.

6. Новосадска бр. 16, Панчево 18,82 м2

1 75,00 дин./м2 2.823 дин.

7. Вука Караџића бр. 6 24,00 м2 1 75,00 дин./м2 3.600 дин.

8. Петра Драпшина 2-б, Панчево 18,74 м2 1 75,00 дин./м2 2.811 дин.

Јавног предузећа Дирекција за изградњу и уређење Панчева бр. 01-1669-5/2015, 

од 20. aприла 2015. године, расписује:

КОНКУРС
за давање у закуп атељеа путем Конкурса 

на период од пет година

Конкурсом је обухваћен следећи пословни простор:

Општа болница Панчево

Милоша Требињца бр. 11

Панчево

ЈАВНИ ПОЗИВ 

Откуп расходованих основних средстава и ситног

инвентара по попису од 31. децембра 2014. године. 

Расход се састоји од: 

– отпадног дрвета (канцеларијски намештај); 

– отпадног гвожђа (метални кревети, клупе, ноћни

ормарићи);

– електронског отпада (компјутери, штампачи, апарати);

– отпадног папира.

Право учешћа у откупу наведеног расхода имају

регистровани откупљивачи. Они морају имати дозво-

ле за превоз и прераду тих врста отпада, које мора

пратити документ о кретању отпада. 

Откупљивач доставља понуду у писаној форми са

ценом по једном килограму појединачно за оно што

се нуди. Откупљивач организује утовар, прикупљање с

одељења, као и вагање. 

Откупљивач издаје одвагу и документ о кретању

отпада. 

Понуде се достављају у затвореној коверти с

назнаком „за расход”, на писарници Опште болнице

Панчево, до 8. маја 2015, у 12 сати. 

Понуде ће се отварати истог дана, у 12 и 15 сати,

у сали за састанке Опште болнице Панчево. 

Одлука о избору најбољег понуђача биће донета

истог дана и с изабраним откупљивачем биће скло-

пљен уговор. 

Контакт особа: 

Данислав Стојановић 

062/804-86-44. 

(Ф-746)

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)



Четвртак, 30. април 2015. ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 25

РАНКО ЧИКИЋ
1954–2015.

Мој брат Ранко је сахрањен у суботу, 25. априла 2015,
на православном гробљу у Старчеву.
Последњи поздрав од брата МИЛОРАДА с породицом.

(33/194978)

РАНКО 

ЧИКИЋ
1954–2015.

Последњи поздрав мом

брату Ранку од брата

МИЛОВАНА 

с породицом

(34/194979)

Последњи поздрав стрицу и деверу

СТАНОЈУ ПЕТРОВАЧКОМ ЦОЦИ

од ЕТЕ, САНДРЕ, МИМИЈА и ЈЕЛЕНЕ с породицом

(116/195292)

27. априла 2015, у 79. години, преминуо је наш драги супруг и отац

СТАНОЈЕ ПЕТРОВАЧКИ ЦОЦА

Ожалошћени: супруга НАДЕЖДА и синови БОШКО и ЈОВАН

(133/4607)

СИНИША КУЗМАНОВИЋ
1927–2015.

Последњи поздрав оцу, свекру, деди и прадеди.
Син МИТА, снаје СЕКА и СЛАЂА, унуци МАРИЈА, 

ЗОРАН и ЈЕЛЕНА, праунуци и праунука

(134/4607)

СЕЋАЊЕ

БОШКО КНЕЖЕВИЋ
1950–2005.

Живећеш заувек у нашим срцима.
Браћа СЛАВКО и МИЛАН с породицама

(135/4607)

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС” број 135/04
и 36/09)

ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Секретаријат за заштиту животне средине је 24.
априла 2015. године, на основу захтева носиоца про-
јекта „Metal logistic” d. о. о., Панчево, Лука Дунав бр.
1, донео решење број: XV-07-501-123/2015, којим је
утврђено да за Пројекат складиштење и механички
третман металног и другог неопасног отпада на лока-
цији Панчево, Жарка Зрењанина бр. 106 (бивша
фабрика намештаја „Гај”), на катастарској парцели
бр. 6874. к. о. Панчево, није потребна процена утица-
ја на животну средину.

Увид у Решење из претходног става може се оба-
вити у просторијама Секретаријата за заштиту живот-
не средине Градске управе града Панчева, Панчево,
Трг краља Петра I, бр. 2–4, соба 614, радним данима,
од 10 до 14 сати.

На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урба-
низам, градитељство и заштиту животне средине,
Нови Сад, у року од 15 дана од дана објављивања оба-
вештења, а преко овог органа. (Ф-747)

Градоначелник града Панчева расписујe 

ЈАВНИ ПОЗИВ
пружаоцима услуга за учешће у

Програму за подршку почетницима у бизнису 

(правно-финансијско саветовање у пословању)

1. Опис мере:

Градоначелник града Панчева расписује Јавни позив пружаоцима услуга с територије града Панчева за учешће

у Програму за подршку почетницима у бизнису (правно-финансијско саветовање у пословању) (у даљем тексту:

Програм). 

Крајњи корисници програма су незапослена лица (највише тринаест) која ће бити одабрана на посебном јав-

ном позиву за добијање средстава за самозапошљавање (мера под редним бројем 7. из Локалног акционог плана за

запошљавање града Панчева за 2015. годину) (у даљем тексту: Корисници програма). 

Програм ће спроводити један пружалац услуга (самостално или у партнерству највише три пружалаца услуга),

који ће бити одабран по овом јавном позиву (у даљем тексту: пружалац услуга). 

Програм обухвата пружање услуга правно-финансијског саветовања Корисника програма, у трајању од 12

месеци, односно реализацију следећих пројектних задатака:

– пружање информација о изменама релевантних закона, правилника и упутстава,

– информације и савети у вези с пореским обавезама и пореским олакшицама, 

– упознавање с процедурама и условима пословања неког од облика обављања делатности и посебним условима

које је неопходно испунити за обављање одређених врста делатности,

– информације о надлежностима одговарајућих инспекцијских служби,

– стручна помоћу у припреми бизнис планова, пројекцији економских и новчаних токова, анализи ризика финан-

сирања, 

– савети за превазилажење проблема текуће и дугорочне неликвидности,

– рачуноводствене и књиговодствене услуге,

– архивирање пословне документације,

– израда извештаја о утрошку средстава на име субвенције добијене од града Панчева.

За реализацију овог програма финансијска средства су планирана Локалним акционим планом за запошљава-

ње за 2014. годину и Одлуком о буџету града за 2014. годину у максималном износу од 1.000.000 динара.

2. Услови:

Право учешћа на Јавном позиву има правно лице под условом да:

– има седиште на територији града Панчева,

– има претежну делатност у области правних и рачуноводствених послова (шифра 69) или рачуноводствених, књи-

говодствених и ревизорских послова и пореског саветовања (шифра 6920), 

– основано је најмање три године од дана објављивања овог јавног позива,

– није имало прекиде у пословању,

– над њим није покренут стечајни, односно ликвидациони поступак;

– има најмање троје запослених,

– редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање запослених,

– редовно измирује обавезе према локалној самоуправи.

Уколико се пројекат спроводи у партнерству, исти услови важе и за све партнере.

Остале информације:

Комплетан текст овог јавног позива доступан је на сајту града Панчева www.pancevo.rs.

Пријава за подношење предлога пројекта подноси се у Услужном центру Градске управе града Панчева, Трг

краља Петра I бр. 2–4, 26000 Панчево, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити

у Услужном центру Градске управе града Панчева, или преузети са сајта www.pancevo.rs, с назнаком „за Јавни

позив пружаоцима услуга за учешће у Програму за подршку почетницима у бизнису (правно-финансијско савето-

вање у пословању)”.

За све потребне информације у вези с подношењем пријава заинтересовани се могу обратити Одељењу за

локални економски развој Секретаријата за привреду и економски развој Градске управе града Панчева путем

телефона 013/308-868 и слањем електронске поште на jelena.ankic@pancevo.rs.

Рок за подношење захтева је 29. мај 2015. године.

Резултати Јавног позива ће бити објављени на званичној презентацији града Панчева (www.pancevo.rs) најка-

сније 30 дана од дана доношења одлуке. (Ф-751)

Opis radnog mesta:
– Organizacija transporta i rasporeda vozača;
– Analiza i izveštavanje o troškovima transporta;
– Prijem i realizacija zahteva za prevoz;
– Vođenje precizne evidencije o realizovanom transportu i putnim nalo-

zima;

– Kontrola faktura za transport;

– Ažurno vođenje evidencije voznog parka.

Uslovi:
– Viša saobraćajna škola;

– Obavezno prethodno radno iskustvo;

– Aktivno znanje engleskog ili nemačkog jezika (poznavanje drugog

stranog jezika je prednost);

– Poznavanje rada na računaru;

– Izražena komunikativnost, sklonost ka timskom radu i sposobnost

rada pod pritiskom. 

Šef računovodstva

Opis radnog mesta:
– rukovodi i organizuje rad zaposlenih u službi računovodstva i odgovoran

je za rad cele službe, predlaže i sprovodi poslovnu politiku u oblasti u kojoj

je zadužen,

– kontroliše primenu zakonskih propisa,

– sačinjava obračun proizvodnje u ratarstvu i stočarstvu (klasa 9),

– priprema i podnosi izveštaje u skladu sa zakonskim rokovima i internim

procedurama,

– priprema podatke za budžetiranje, planiranje i procenu,

– učestvuje u izradi elaborata o transfernim cenama,

– sarađuje sa revizorima, bankama, organima vlasti u domenu računovod-

stva,

– sastavlja poreski bilans, završni i konsolidovani račun za srednja predu-

zeća,

– obavlja sve ostale poslove iz oblasti knjigovodstva, računovodstva i

finansija.

Uslovi:
– VII ili VI stepen stručne spreme ekonomskog smera,

– najmanje pet godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, 

– dobro poznavanje poreskih i računovodstvenih propisa RS,

– dobro poznavanje MSFI,

– napredno korišćenje Excel-a,

– poželjno položen stručni ispit za ovlašćenog računovođu.

Od Vas očekujemo da:
– posedujete proaktivan stav prema poslu,

– imate odlične organizacione i menadžerske sposobnosti,

– odgovorni ste, ažurni, pouzdani i analitični.

Nudimo:
– stalno zaposlenje, odgovoran posao i podršku,

– priliku za sopstveni razvoj, edukaciju, mogućnost napredovanja.

Kontakt e-mail: zaposlenje@almex.rs.
Konkurs je otvoren do 15. maja 2015. (F-745)

ALMEX d. o. o. raspisuje Konkurs za sledeće radno mesto: Koordinator službe transporta
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РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 20, 

а осталим радним данима од 8 до 13 сати

ЉИЉАНА 

ВИДАНОВИЋ

Последњи поздрав дра-

гој пријатељици и тетка

Љиљи.

Породице ПАУНОВ 

и СМАЈЛОВИЋ

(5/194885)

Последњи поздрав дру-

гарици

ЉИЉАНИ

од БУБЕ.

(19/194929)

Последњи поздрав драгом чика

ВОЈИ
од његове ГОЦЕ.

(30/194961)

ЉИЉА

Почивај у миру, нека те

анђели чувају!

Колегинице ЗЛАТИНКА

и ОЛГА

(32/194977)

Последњи поздрав

ЉИЉАНА 

ВИДАНОВИЋ

од породица 

СТАНИСАВЉЕВИЋ 

и СТОЈАНОВИЋ.

(39/194986)

Последњи поздрав нашој драгој колегиници

ЉИЉАНИ ВИДАНОВИЋ
1952–2015.

Њене колегинице: ЗЛАТА, БОСА, КЛАРА, СЛАВИЦА 
и ОЛГИЦА

(58/195045)

Последњи поздрав драгом пријатељу

ВОЈИНУ ЂУРАШУ

од породице ДАВИДОВИЋ.

(80/195157)

Последњи поздрав дра-

гој снахи

ЉИЉАНИ 

ВИДАНОВИЋ

МИРА и ЦАНА 

с породицама

(90/195202)

ВОЈИН ЂУРАШ
Родитељска подршка коју си нам пружао, вели-

ко пријатељство и кумство с тобом оставили су

неизбрисив траг у нашим животима. Срећни смо

што снага нашег пријатељства надилази овозе-

маљски живот у вечности љубави и доброте.

Твоји: ПАВЛЕ, ЛУЛА, БРАНКА, ЛЕНКА, 

ОЛГА и ЈОВАН
(105/195244)

Заувек смо се опростили од нашег воље-

ног кума

ВОЈИНА ЂУРАША
Био је највећи пријатељ породице Гаври-

ловић. Захвални смо му за све добро које

нам је годинама пружао.

Сећање на његову племенитост, доброту,

пожртвовање и оптимизам биће заувек

сачувано у нашим срцима.

АНДРИЈАНА, ДРАГАН и БРАНКА

(118/195301)

Заувек нас је напустио

наш вољени чика

ВОЈИН 

ЂУРАШ

Захвални смо му за сву

љубав коју је поклонио

његовој малој Марији.

Сећање на његову пле-

менитост, доброту и љу-

бав заувек ће остати у

нашим срцима.

МАРИЈА и ЈЕЛЕНА

(119/195301)

Последњи поздрав

ЉИЉИ

од БРАНКЕ и ПЕРЕ.

(121/195305)

ВОЈИН ЂУРАШ
1937–2015.

Наш вољени преминуо је 23. априла 2015, али ће заувек остати у

нашим срцима и сећањима.

Ожалошћени: супруга АНА и кћерка ВЕСНА

(29/194960

Драга наша Љиљо

ЉИЉАНА ВИДАНОВИЋ

твоја племенита душа заувек ће живети у

нашим срцима.

ДУШКА, МИЦКО, НЕНА, МИРЕ, 

МИНА и ВУК МИЋИЋ

(131/195367)

РАДИСЛАВ 

ВЕЛИЧКОВ

1. IX 1941 – 21. IV 2015.

Последњи поздрав 

брату и ујаку од сестре 

СЕКЕ с породицом.

(72/195125)

РАДИСЛАВ 

ВЕЛИЧКОВ

1. IX 1941 – 21. IV 2015.

Последњи поздрав 

брату и стрицу од брата

ИВЕ с породицом.

(73/195126)

Последњи поздрав

РАДИСЛАВУ 

ВЕЛИЧКОВУ
1941–2015.

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

АЛЕКСАНДАР и АЛЕКСАНДРА
(122/195311)

tt
18. априла 2015. упокојила се у господу наша

драга

СМИЉКА ТОМИН
рођ. Ђурин

7. IX 1927 – 18. IV 2015.

Сахрана је обављена 20. априла 2015, у Самошу.

Ожалошћене ћерке МИРЈАНА и ДУШИЦА 

с породицама
(76/195145)

Последњи поздрав ко-

легиници

ЉИЉАНИ 

ПАВЛОВИЋ 

АНДРЕЈИЋ

од колектива 

Здравствене станице

Омољица.

(26/194955)

ЕВА ЖИВКОВ
1952–2015.

Последњи поздрав од ћерке ЈЕЛЕНЕ с породицом.

(123/195318)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИЧетвртак, 30. април 2015. 27

Последњи поздрав најстаријем члану

ПРОКИ
Ветерани ФК-а АТП: ЖАРКО, БАБИЋ, 

ПОКРАЈАЦ, ЦАЈА, БОРКО, ФИШЋА, ЈАЊИЋ,
БУРЧУЛ, БУДИШКА, ШЉИВАР, СРЕЈА, ЦВЕЛЕ,

ТЕГЕЛТИЈА, ДАЧА, РАША, СЛАВКО, ХАЛЕР,
КОЦКА, ШАРАЦ, ДУПОР, БАБУШ, АУТО-ЂУРА,

МАРКО, РАДУЛАЦ, ОРЛИЋ, ВИНКО, МУЈКЕ,
ПАЈА, ПОП, СТЕЈИЋ, ПОТКОЊАК, ДАМИР, 

ДАБА, ВИЦКО и ВЕЛЕ
(28/194959)

26. априла 2015. године напустио нас је

наш вољени супруг, отац, свекар, таст, де-

да и прадеда

ПРОКА ВРБАШКИ
1941–2015.

Сахрана је обављена 28. априла 2015, на

Новом гробљу.

Ожалошћени: супруга НАДА, син 

ДУШАН и ћерка БИЉАНА с породицама

(65/195089)

Последњи поздрав брату

ПРОКИ

од сестре 

ВЛАДИСЛАВЕ 

с породицом.

(66/195090)

24. априла 2015. напустио нас је наш супруг,

отац и деда

МИРОСЛАВ ПАЛИЋ
професор у пензији

1930–2015.

Чувају те од заборава: супруга НАТАЛИЈА, 

ћерка МИРЈАНА, унук СИНИША с породицом 

и сестра ОЛГА.
(62/195082)

Мој брат

МИРОСЛАВ 

МИРЧЕ ПАЛИЋ

1930–2015.

заспао је вечним сном

24. априла 2015.

С тугом сестра ОЛГА

(71/195116)

Последњи поздрав нашој вољеној супрузи, мај-

ци и баки

МИЛОСАВИ ДИМИТРИЈЕВСКИ
1945–2015.

Неутешни супруг ДИМИТРИЈЕ и ћерке 

БИЉАНА и ГОРДАНА с породицама
(82/195163)

Последњи поздрав сестри и тетки

МИЛОСАВИ ДИМИТРИЈЕВСКИ
1945–2015.

Сестра ДУШИЦА, сестричина ДРАГАНА

с породицом и сестрић ЂУРА
(83/195164)

tt

ЉИЉАНА ЂУКИЋ
рођ. Којић

30. X 1932 – 26. IV 2015.

„Дођите к мени уморни и одморићу вас”, рече

Господ.

Хвала ти на свему, одмарај се.

Твоја ћерка с породицом
(86/195180)

Последњи поздрав

АНЂЕЛКА СТОЈАНОВИЋ
рођ. Павлов

1935–2015.

Живећеш вечно с нашом љубављу и у нашим ср-

цима.

Муж МОМЧИЛО, ћерка САЊА, унука 

КАТАРИНА и зет ЛАЈОШ
(93/195212)

Последњи поздрав дра-

гој

АНЂИ
од ПАЈЕ и АУРИКЕ.

(94/195212)

Последњи поздрав ком-

шиници

АНЂИ
Станари из зграде

(95/195212)

Последњи поздрав дра-

гој тетки

од ВЕРИЦЕ, МИОНЕ 

и МИЛОША.

(96/195212)

НАДА ГРБИН
16. VI 1951 – 27. IV 2015.

Последњи поздрав од супруга ЉУБИШЕ, сина

СРЂАНА и оца ДУШАНА.
(100/195234)

Последњи поздрав

НАДИ 

ГРБИН

1951–2015.

Породица ПЈЕВАЦ

(103/195235)

Последњи поздрав дра-

гој стрини

НАДИ 

ГРБИН

од МАРИЈЕ

с породицом ИЛИЋ.

(104/195236)

Мила наша Надо

НАДА
1951–2015.

много је разлога да те
вечно памтимо, с поно-
сом и захвалношћу по-
мињемо и с поштовањем
од заборава чувамо.

Јетрва ЦЕЦА 
са ћеркама МАРИЈОМ,

ЈЕЛЕНОМ 
и ДРАГАНОМ

(108/195267)

Последњи поздрав драгој

НАДИ ГРБИН
Доброта и племенитост се никад не заборављају.

СОФИЈА, МАЈА, НАЦА и МУГИ

(112/195272)

Последњи поздрав драгој
стрини

АНЂИ 
СТОЈАНОВИЋ
МАРКО, АЊА и НАДА

СТОЈАНОВИЋ
(68/195107)

Последњи поздрав

НАДИ

од БРАНКА 

ИВАНОВИЋА 

с породицом.

(113/195275)

Последњи поздрав куму

ПРЕДРАГУ 

ЈЕШИЋУ

од кумова ГОРАНА,

ГОРДАНЕ, МИНЕ 

и АЊЕ ПАНТИЋ.

(43/195009)

Последњи поздрав при-

јатељу.

ФИЛИП, ЂОРЂЕ 

и БИЉА

(89/195200)

Последњи поздрав драгом

ПЕЂИ
Породици ЈЕШИЋ искрено саучешће.

СУЗАНА и ДЕЈАН с децом

(120/195303)

Последњи поздрав драгој

НАДИ

од породице РАШКОВ.

(126/195335)

После дуге и тешке болести преминуо је наш во-

љени

ПРЕДРАГ ЈЕШИЋ
1968–2015.

Вољени никада не умиру. Заувек ћеш бити у на-

шим срцима и мислима. Нека те анђели чувају!

Почивај у миру!

Неутешни: супруга ГОРДАНА и синови ДАРКО

и ДЕЈАН
(128/195340)

Последњи поздрав сину и брату

ПРЕДРАГУ ЈЕШИЋУ
1968–2015.

од мајке МАРИЈЕ и брата ЂОРЂА с породицом.

(129/195340)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 20, 

а осталим радним данима од 8 до 13 сати
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После тешке болести склопила је очи мајка, све-

крва и баба

ИЛИНКА ТОДИЋ

Чуваће те у својим срцима син САША, 

снаја БОЖАНА и унуци СТЕФАН и САРА.
(11/194912)

АДАМ КРШАНИН

Последњи поздрав поштованом почасном пред-

седнику и оснивачу Удружења од његових прија-

теља винара.

Удружење винара „Свети Трифун” Долово
(15/194919)

Последњи поздрав дра-

гој комшиници

ГОЦИ

Породица ТРПЧЕВСКИ

(21/194936)

19. априла 2015. године преминула је наша дра-

га мајка

МИЛИЦА СТОЈКОВИЋ
1933–2015.

Ожалошћени: ћерке МИЛКА и ДИВНА 

с породицама
(23/194941)

Последњи поздрав 

АДАМУ 

КРШАНИНУ

МИРКО МИЛАНОВИЋ

(25/194949)

24. априла 2015, у 87. години, преминуо је наш

АДАМ КРШАНИН

1929–2015.

Сахрана је обављена на Новом гробљу, у Панчеву.

Ожалошћени: синови МИРОЉУБ и ДРАГАН, ћерка МИРЈАНА, снахе

ВЕРА и ЉИЉА, зет ВЛАДО, унучад и остала родбина

(40/ф-743)

Последњи поздрав драгој 

СОЊИ 
од другарица и другова из „Тесле”: ДОБРИНКЕ, 

ВИНКЕ, БРАНКЕ, АМАЛИЈЕ, МИЛКЕ, ЉИЉЕ, ИЦУКЕ,
НАДЕ, ДУШИЦЕ, СЛАВИЦЕ, МАРЕ, ВУКЕ и ВЛАДЕ.

(41/194992)

Последњи поздрав

ГОЦИ

МИРКО, АНКИЦА 

и ВЛАДИМИР

(44/195012)

Последњи поздрав

ИЛИНКИ
од сестре ДИВНЕ, сестре ЗЛАТЕ и брата НИКОЛЕ 

с породицама.

(45/195015)

Последњи поздрав

ГОРДАНИ 

ЈАНЕВСКИ

од прије ЈЕЛЕНЕ, 

МИЋЕ и МАРИЦЕ 

РАДАНОВ.

(52/195040)

Последњи поздрав

ГОЦИ ЈАНЕВСКИ
од прија ЗОРИЦЕ, 

ЗОРАНА и БЕБЕ.

(53/195040)

Последњи поздрав на-

шој драгој мајци, свекр-

ви и баки

ГОРДАНИ 

ЈАНЕВСКИ
Син ГОРАН, снаја 

ИВАНА, унуке 

АЛЕКСАНДРА 

и АНДРЕА и унук

АЛЕКСА

(54/195040)

Последњи поздрав драгој супрузи и снаји

ГОРДАНИ ЈАНЕВСКИ
1961–2015.

Вољени никад не умиру.
Супруг ЛАЗА и свекар МИЛЕ

(55/195040)

Последњи поздрав на-

шој милој

ГОРДАНИ 

ЈАНЕВСКИ

Отац СТАНЧЕ 

и мајка НАДА

(56/195040)

Последњи поздрав

ГОРДАНИ 

ЈАНЕВСКИ
Хвала ти за сву љубав и

нежност коју си нам

пружила.

Ћерка САЊА, 

зет МИЛОРАД 

и унука МАША

(57/195040)

Поштованој

ГОЦИ 

ЈАНЕВСКИ

последњи поздрав од

породице МАНДИЋ.

(61/195080)

ГОЦА
Последњи поздрав 

сестри Гоци од сестре

ЉИЉЕ с породицом.

(63/195084)

Почивај у миру!

АДАМ КРШАНИН

Породица ШОШКИЋ

(75/195143)

Последњи поздрав

ГОЦИ
Твоју доброту и насмејан
лик никада нећемо забо-
равити.
Породица СТЕФАНОВИЋ

(88/195188)

Последњи поздрав

АДАМУ 
КРШАНИНУ

Породица 
ЖИВАНОВИЋ

(117/195298)

Последњи поздрав мо-

јој најдражој сестри

МИРИ

ВЕСКО с породицом

(46/195019)

С љубављу и поштова-

њем помен драгом

МИРЧЕТУ

МАРИЈА и ЂУРИЦА 

с породицом

(10/194908)

Последњи поздрав

МИРЧЕТУ
Породице БОГИЋЕВ 

и ВЕЛИМИРОВ

(17/194925)

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима и нека те

анђели чувају.

МИЛИЦА 

СТОЈКОВИЋ

Твој брат СВЕТОМИР 

и снаја ХИЛДА

(48/195022)
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СЕЋАЊЕ

ЉИЉАНА 

НИКОЛИЋ 

ТИНА
4. V 1994 – 4. V 2015.

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Мајка МАРИЈА и брат

ЗОРАН

(8/194902)

3. маја навршава се два-

наест година без нашег

ЈОВАНА ЈОВКЕ 

ЈОВИЧИЋА

Излазак на гробље је у

недељу, 3. маја 2015.

Мајка ЈЕЛЕНА и ујак

ДУШАН с породицом

(81/195160)

СТАНА ДРАГАШ
рођ. Стојсављевић

5. маја 2015. године, у 11 сати, одржаћемо помен
на православном гробљу у Вршцу.
Свемилостиви Господе, заступништвом Пречи-
сте Твоје Мајке и свих Светих помилуј слушкињу
Своју Стану и усели је у места светла, у места
спокоја и места одмора, где се од века веселе
сви Свети Твоји!
Унуци УРОШ и ДРАГАН, зет МИХАИЛО и кћери

НЕВЕНА и ОЛИВЕРА
(106/195245)

МИЛЕНА РАЈИН
7. IV 1972 – 4. V 2006.

Милена драга наша,

време је бесконачно и тече неумитно. Године се нижу и дошао је деве-

ти, расцветани мај, без тебе, а бол и жал за тобом се не стишавају.

Толико си била ведра и јака! Све си могла да савладаш и победиш, са-

мо болест ниси.

Отишла си тихо, као што сунце залази и престала си испуњавати наше

животе лепотом, твојом ведрином и оптимизмом. Претворила си се у

јутарњу росу или у ноћну звезду и путујеш небом.

Узалуд гледамо у милионе звезда, не знамо с које нам се смешиш. Узалуд

их питамо: зашто је толико болно кратак био твој боравак међу нама.

Мирис и раскош цвећа, којим твоји родитељи стално покривају твоју

вечну кућу, једина је тешка стварност. Остаје нам само да се тихо мо-

лимо и оставимо пут нади да ћемо се наћи на вечним пољима, као што

се надамо да си се већ нашла с твојим чика Јанчиком, који те је много

волео.

Почивај нам у миру, наша драга никад непрежаљена Милена!

Тетка ВЕРА и њена породица из Бечеја и Кишбера
(31/и)

Девет година откако је сунце наше радости зашло. 

Угасила се наша звезда, а да се ни распламсала није.

У недељу, у 11 сати, одржаћемо помен њеној вечној љубави коју нам је

несебично даривала.

МИЛЕНА РАЈИН

Најдража наша,

Знамо један бол, наш најдубљи, и један осмех Твој најлепши.

Волећемо те док трајемо.

Неутешни родитељи, сестра и теби најдражи ДАНИЦА и ДАНИЛО
(69/195108)

Драга моја љубимице Миленице

МИЛЕНИЦА
Време тече неумитно и ево протекоше и девет година откад ниси

с нама а и ја остадох без речи и не знам више шта бих ти рекла, сем

да ми пуно, пуно недостајеш, и да те пуно, пуно волим.

Љуби те пуно твоја тетка РАДА с браћом МИШОМ и САШОМ

(70/19510)

ОБРАДОВИЋ

ЈОВАН                   ЦВЈЕТА
2012 – 2015.                         2013 – 2015.

Нека вас наше мисли загрле, наше сузе пољубе и

нека вас у тишини вечног мира прати наша љу-

бав јача од заборава.

Ваше ћерке с породицама
(111/195271)

У суботу, 2. маја, у 11 са-

ти, даваћемо четрдесе-

тодневни помен нашој

драгој

СТАНИ 

СТАНКОВИЋ

1950–2015.

Вечно ће остати у на-

шем сећању.

Супруг МИЛОРАД, син

СЛОБОДАН, ћерка 

ЈЕЛЕНА, сестра 

МИЛИЦА и зет УЛИ 

с породицама

(114/195277)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и читуља одобравамо попуст свим радним да-

нима осим средом.

Сећање на нашег

ВИКТОРА 

ДАМЈАНОВИЋА

5. V 2004 – 5. V 2015.

Године пролазе, а бол и

туга остају.

Твоје сестре ДУДА и

ГОГА с породицама

(124/195327)

3. маја 2015. навршава се

годину дана без нашег

АЛЕКСАНДРА 

АЦЕ 

КРСМАНОВИЋА
Неверица, туга и успоме-
не у нашим срцима, где
те чувамо од заборава.

ГОГА с породицом

(125/195327)

РАДОЈКО 

АНЂЕЛОВИЋ

4. V 2005 – 2015.

Сећање никад не бледи.

Супруга НАДА и ћерке

ДИВНА и БРАНКА 

с породицом

(130/195343)

Три године без наше драге

БИСЕ ЛУКИЋ БИБИ
Живиш у нашим сећањима, недостајеш нам и волимо те.

Твоја ГОЦА с породицом

(127/195339)

,,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

ДИВНА 

рођ. Брадоњић

8. XI 1942 – 2. V 1999.

Моје мисли ће те увек

пратити.

Син ОБРЕН

(1/194697)

СТЈЕПАН ЛОБОР
30. IV 2012 – 30. IV 2015.

Сећање на нашег драгог супруга и оца

(9/194903)

СЕЋАЊЕ

СЛАВОМИР 

ИВАНОВИЋ
1936–2010.

Пет дугих година отка-

ко ниси с нама. Из на-

ших срца никада нећеш

отићи.

Твоја супруга ЛИЗА 

с децом

(14/194918)

ЉИЉАНА ЧИНИЋ
2000–2015.

Љиљо, прошло је болних петнаест година откако си
одлетела као ласта, а ниси ми се вратила.

Твоја мама

(20/194934)

IN MEMORIAM

ДАНИЛО 

ПЕТКОВИЋ

2000–2015.

Вољени никад не миру.

Породица ПЕТКОВИЋ

(27/194956)

Сећање на поштованог

и цењеног пријатеља

СТЈЕПАНА 

ЛОБОРА

МИЛЕНА АНКИЋ

(49/195119)

СЕЋАЊЕ

СМИЉА 

ЈЕЛЕНИН

2009–2015.

Ћерка СЛАВИЦА 

и унук МИЛАН

(50/195027)

Сећање на

БОСУ

с пуно љубави, занавек.

ЉИЉА

(67/195094)

2. маја 2015, у 10.30, на војловачком гро-

бљу, дајемо четрдесетодневни помен на-

шој јединој ћерки

ТЕОДОРИ ТЕИ БАЧАЊИ
Дани пролазе, тужан је сваки трен без тебе.

Недостајеш нам...

Срце и душа нас боле за тобом.

Неиздрживи бол и туга остају, а тебе нема.

Твоји неутешни мајка СЛАЂАНА и отац

МИШКО

(78/195152)

Четрдесетодневни помен мојој вољеној унуци

ТЕОДОРИ БАЧАЊИ
Деда МИХАЛ БАЧАЊИ

(70/1905153)

5. маја навршавају се две године откако

није с нама наша вољена

МАРИЈАНА ПЕТКОВИЋ
Време пролази, а бол и туга ће вечно оста-

ти у нама.

С љубављу чуваћемо успомену на тебе.

Мајка ВЕСНА, отац МИЛОРАД, 

супруг МАРКО, син СТРАХИЊА, 

сестра ЈАСМИНА, зет ЗОРАН, 

сестричина ЛАНА и сестрић ЛУКА

(109/195267)

Сестрице моја мила

МАРИЈАНА 

ПЕТКОВИЋ

Недостајеш ... много ми недостајеш!

Твоја ЈАСМИНА
(110/195267)

СЕЋАЊЕ

СЛОБОДАН ПЕТКОВСКИ
1950–2014.

Драги Слобо, прође шест месеци, а твој лик је

дубоко привржен нашим срцима и остаће вечи-

ти спомен нашег лепог дружења.

Твоји из генерације: ГИЗЕЛА, ЈАСМИНА, 

ГОРЊАК С., БАТА, БАБИН С., ЉИЉА, МИША,

РУЈА и МАЦА
(47/195021)

6. маја 2015. навршава

се годину дана откад

нас је напустила

МИЛЕНА 

ЛОЗОВИЋ 

ЛУДАЈИЋ
27. II 1931 – 6. V 2014.

С љубављу и поштова-

њем твоји најмилији

(87/195184)

ГОРАН ЈОКИЋ
1981–2001–2015.

Гого, 29. априла ти је

34. рођендан, изаћи ће-

мо на твој гроб, поло-

жити цвеће и залити га

сузама, анђеле наш.

Твоји: тата РАДИША,

мама МИРА

и брат ГРАДИМИР

(64/195088)

ВЛАДИМИР 

ЈОВИЋ 

ВЛАДА

1996–2010.

6. маја 2015. навршава

се петогодишњица од

смрти анђела нашег.

Остала је празнина и се-

ћање које никад не бле-

ди, вољени наш.

Твоји: мама СЛАВИЦА,

тата МИЛОВАН и браћа

САЛЕ и ЛУКА

(101/195235)

ВЛАДИМИР 

ЈОВИЋ

Пет тешких година туге

и бола је прошло.

Волимо те, Владо.

Деда и баба

(102/195235)

Једногодишњи помен

МИЛОРАД ОЖЕГОВИЋ ЕЏА
1960–2014.

Без тебе су дани тешки, ноћи су дуге, препуне

бола, плача и туге. Сећања боле, остала је туга

јер нема нашег вољеног оца и супруга.

Воле те твоји синови МИХАЈЛО и МИЛОШ 

и супруга РАДА.
(35/194989)

Једногодишњи помен

МИЛОРАД 

ОЖЕГОВИЋ
1960–2014.

По добру ћу те памтити,

с поносом помињати и

од заборава чувати.

Твој таст ГОЈКО 

МАРИНКОВИЋ

(36/194985)

Чика

ЕЏА

Сећање на наше зајед-

ничке тренутке ће нас

увек орасположити!

Твоји: МАРА, РУЖИЦА,

ДАМИР, НАЂА и ДУЊА

(92/195211)

Једногодишњи помен

АНКА 

МАРИНКОВИЋ

1949–2014.

Годину дана туге, у срцу

љубав, сећање и дивне

успомене.

Твој супруг ГОЈКО

(37/194985)

Једногодишњи помен

АНКА 

МАРИНКОВИЋ
1949–2014.

Била си моја снага, мој

живот, мој херој, моје

све.

Воли те твоја ћерка 

РАДА и унуци

МИХАЈЛО и МИЛОШ.

(38/194985)

Прошло је 365 дана ту-

жних без тебе

МИЛОРАД 

ОЖЕГОВИЋ

С поштовањем брат 

БОШКО с породицом

(98/192525)

4. маја навршава се го-

дину дана oткако нас је

прерано напустио

МИЛОРАД 

ОЖЕГОВИЋ

Време пролази, али у

срцима оних који те во-

ле живећеш вечно.

С љубављу брат 

ВИТОМИР с породицом

(99/195230)

СЕЋАЊЕ

ВУКОТА 

НАУМОВ 

КОПРИВИЦА
дипломирани економиста

3. V 1994 – 3. V 2015.

Време и године не зна-

че заборав.

Твоји најмилији

(107/195256)
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4. маја навршава се десет година од смрти наше

вољене

ЈЕЛЕНЕ АГОВИЋ
2005–2015.

Чуваћемо те од заборава. Хвала ти за сва добра

што си учинила за нас.

Воле те твоји: супруг ХИЛМО ИВА АГОВИЋ, 

син МИЛЕ, снаја СВЕТЛАНА 

и унуци БРАНКО и ГОРАН.
(2/194749)

НИКОЛА МАТИЋ
2012–2015.

Нисмо те заборавили.

Твоји најмилији

(3/194881)

5. маја 2015. навршава се двадесет година отка-

ко је преминуо

ИВАН ГАВА
1946–1995.

машински техничар у „Петрохемији”

Успомену на њега чувају супруга ЉИЉАНА, син

ЖЕЉКО с породицом и ћерка ИВАНА.
(4/184884)

ПОМЕН

РАДОМИР 

КОСОВИЋ

1. V 2014 – 2015.

Супруга РУЖА 

и пасторак ДРАГАН

(6/194886)

Навршила се година од

смрти нашег поштова-

ног зета

МУНГОС

Остаће нам у најлепшем

сећању и вечно ћемо га

чувати од заборава.

ЈОВАН ТАДИЋ 

с породицом

(7/194899)

СЕЋАЊЕ

ЖИВОРАД 

ЂОРЂИЋ
2006–2015.

Време пролази, туга и

бол остају.

Неутешна сестра 

МИЛИЦА с децом из

Омољице

(12/194914)

1. маја 2015. навршава се шест пуних го-

дина откако нема нашег драгог супруга,

оца и деде

ДРАГАН ВУЧКОВИЋ
Постоји нешто што не умире никад, а то је

наша љубав према теби. Много је лепих

успомена да те вечно памтимо, да о теби с

поносом и поштовањем причамо и да те

никад не заборавимо.

Твоји најмилији

(13/194915)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ДИМИТРИЈЕ 

ЂОРЂЕВ

1. V 2001 – 2015.

Твоји: ДАНИЦА, 

ЈЕЛЕНА, ЉИЉАНА,

АНЂЕЛА и БЛАГОЈЕ

(16/194922)

СЕЋАЊЕ

2. маја навршава се се-

дам година

МИЛОВАН 

ЕРИЋ 
из Омољице

Никада те нећемо забо-

равити.

Твоји најмилији

(18/194928)

СПАСОЈЕ 

ПАВЛОВ

1946–2011.

Заувек ћеш остати у на-

шим срцима.

Твоја драга породица

(22/194937)

СЕЋАЊЕ

СТЕВАН МАРКОВ РОГАН
2009–2015.

Сестре ЗОРА и ВЕРА
(24/194943)

30. априла навршава се шест година отка-

ко није с нама наш вољени супруг, отац и

дека

МИЛАН ЛАЛИЋ

Време пролази, али туга и бол за тобом се

не смањују.

Почивај у миру и нека те наша љубав веч-

но прати!

Твоји најмилији

(42/194995)

Драга наша, прошло је годину дана откад с нама

ниси, али заувек наш анђео ти си.

ГИЗЕЛА ИЛИЋ
2. V 2014 – 2. V 2015.

Неутешни: син ЖЕЉКО, снаја ВИОЛЕТА 

и унуци ГОРАН и ПРЕДРАГ
(51/195036)

СЕЋАЊЕ

Време пролази, сећања

и туга остају

ЖИВОРАД 

ЂОРЂИЋ

2006–2015.

Породица

(59/195067)

Четири године тугујемо

за тобом

СПАСОЈЕ

ПАВЛОВ

1946–2011.

Љубав у нашим срцима

никада се неће избрисати.

Твоја сестра СТАНИЈА 

с породицом

(97/1952239

МИРЈАНА 

ДРАГУТИНОВИЋ

6. XI 2014 – 2. V 2015.

Поносни што смо баш

тебе имали, а неизмер-

но тужни што смо те из-

губили.

Ожалошћени: супруг

ДРАГИША и ћерке

ГРОЗДАНА и РУЖИЦА

с породицама

(60/195074)

3. маја 2015. навршавају се три тужне године од

смрти нашег вољеног

МАРТИНА ПОВОЛНИЈА

Вечно ће те волети, туговати за тобом и чувати

од заборава твоји: супруга ГОРДАНА, синови

МИРОСЛАВ и ВЛАДИМИР, снаја НЕЛА и унук

МАРТИН.
(74/195140)

СЕЋАЊЕ

АРКАДИЈА 

БРКИЋ

1950–2005.

Неке ствари никад не

умиру. Сећања су вечна.

Твоја породица

(84/195171)

СЕЋАЊЕ

АРКАДИЈА

БРКИЋ

1950–2005.

Брате, по доброти те

памтимо и од заборава

чувамо.

Твоја сестра и зет 

с децом

(85/195171)

Прошло је тужних годину дана откад ниси с нама, наш

вољени

ДУШАН КОВАЧ
Твоји најмилији

(77/195146)

1. маја навршавају се три године откад није с нама

СЛАВКО ЦВРКОТИЋ
1938–2012.

Пролазе године, а успомене на тебе остају трајне.
Супруга и деца

(91/195210)

Обавештавамо родбину и пријатеље да

ћемо 2. маја 2015, у 11 сати, на Новом гро-

бљу, дати шестомесечни помен нашем ни-

кад непрежаљеном сину, брату и ујаку

СЛАВКУ ПАВЛОВИЋУ
Страшљивци мру сто пута пре своје смр-

ти, јунак само једном. Од свих чудеса која

чух, за мене чуднијег нема но то што се

људи плаше, а виде: смрт, тај нужни крај

доћи ће кад јој је драго.

Твоји најмилији

(115/195290)

СЛАВКО 

ДЕСПОТОВСКИ

1942–2009.

30. априла навршава се

шест година откако ни-

је с нама.

Његови: МИЛЕНА,

ДРАГАН и МИЛАН

(132/195368)
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Напокон се ствари одвијају у
вашу корист и има изгледа да бу-
дете укључени у један интересан-
тан пројекат. Уздржите се од ре-
шавања туђих проблема. Потре-
бан вам је адреналин, па дозво-
лите страстима да вас воде.

Ако послујете са странцима,
можете очекивати добитак. На
комуникацији вам могу позави-
дети сви – једноставно постајете
врхунски манипулатор у прего-
ворима. Ово је време да терате
воду на своју воденицу.

Интересантне понуде долазе с
различитих страна, али не брзај-
те и не играјте се бога. Пажљиво
размотрите своје приоритете и
свој положај, па се према томе
организујте. И запамтите да
осмех отвара сва врата.

Стицајем срећних околности
све се завршава добро по вас.
Колико год да сте самостални,
овог пута вам је потребно парт-
нерство. Све је могуће и није за-
брањено маштати о будућности и
волети.

Организујте се мало боље, од-
редите шта су вам приоритети,
упослите своје сараднике и успе-
шно ћете испливати из гужве ко-
ју сте направили. Могућа је поја-
ва новог пословно-емотивног
партнера.

Полако се будите и можете оче-
кивати конкретне помаке и реа-
лизацију својих планова, погото-
во на пољу финансија. Мислите
на особу из другог места или
иностранства, па вам осмех не
силази с лица.

Ако већ не можете да мењате
сараднике, промените нешто у
свом радном окружењу. Водите
рачуна о томе шта радите и не
журите јер можете направити
грешку. Маштате о фаталној љу-
бави без обзира на своје године.

Ситуација почиње да се рашчи-
шћава, али задржите у тајности
све што желите или планирате.
Одлично балансирате у емотив-
ним односима, али време је да
неке ствари конкретизујете. На
први поглед хладни, ви горите од
страсти.

Право је време да учврстите
свој положај, односе са сарадни-
цима, партнером, родитељима,
децом... Не започињите ништа
ново. Нисте баш трпељиви, а кад
вам не иде, нервоза је ваше
средње име.

Много сте радили и чак сте се
исцрпљивали до крајних грани-
ца. Време је да нешто промени-
те у свом пословном окружењу и
ставите себе на прво место. Бит-
но вам је да вам особа коју воли-
те буде ослонац и пријатељ.

Битно је да поставите приорите-
те и заштитите себе, јер ма коли-
ко се трудили, нећете моћи сви-
ма да изађете у сусрет. Финанси-
је вам се поправљају. Колико год
да сте емотивно празни, про-
шлост је прошлост.

Док год вас воде емоције, неће-
те имати јасну представу шта
стварно желите од сопствене ве-
зе или брака. Страх од самоће
не треба да вас блокира у доно-
шењу животних одлука. Ослони-
те се на поузданог пријатеља.

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
21. марта: Николину – Невенка и Зоран Јанча; 22. марта: Тару – Татјана Николов

и Боривоје Љубичић; 30. марта: Кату – Милица Накомчић Кандић и Душан Кандић;

31. марта: Нину – Маријана и Дарко Лаковић, Елену – Јелена и Ђуро Галат; 1.

априла: Исидору – Марија Станковић и Милош Стошић; 2. априла: Елену – Ману-

ела Барбу и Дину Лотреан, Сару – Бојана Аврамовска и Жарко Гавриловић; 3. апри-

ла: Хану – Бојана и Дејан Николић, Кристину – Тамара и Златко Крантић, Николину

– Бојана и Никола Пивашевић, Миону – Марија и Нинослав Давидовић; 5. априла:

Никодину Флорину – Марија Јоргован, Катарину – Анђелија и Петар Козакијевић;

10. априла: Теодору – Мирјана и Бранислав Сладојевић, Мила и Марко Павловић,

Милицу – Сузана и Саша Живковић; 11. априла: Анастасију – Жаклина и Марко Ву-

јовић, Ванесу – Божидарка и Ондреј Спишјак; 13. априла: Иву – Јелена и Марко Ра-

домировић, Николију – Јелена Поповић и Славиша Мијатовић; 14. априла: Сару –

Јована и Мирослав Костић; 15. априла: Зорицу – Зорана Кочовић и Сеад Новаков. 

Добили сина
7. марта: Виктора – Андријана и Ђерђ Домокош; 24. марта: Chern Shanga – Ye Lu и

Ye Meiping; 25. марта: Леонарда – Мирјана и Драган Бањаш, Андреја – Дорина Мар-

тинов; 28. марта: Хесуса – Хатиџе Даути и Јанош Керекеш; 30. марта: Димитрија –

Данијела Илић и Јовица Васић; 31. марта: Луку – Снежана и Љубиша Антић, Божи-

дара – Радојка Петровић и Ненад Тешић; 1. априла: Илију – Ана и Марјан Гвоздено-

вић, Павла – Тамара и Душан Зоговић; 2. априла: Доминика – Злата и Властимир

Хрнчар; 3. априла: Филипа – Ливиа и Мирко Колаковић; 5. априла: Бошка – Алек-

сандра Радивојша и Сава Стојак, Милана – Маја и Милан Обренов, Николу – Наташа

и Немања Јовић; 6. априла: Андреја – Виолетка и Јан Ленхарт, Владимира – Ана и

Владимир Дишпитер, Доминика – Ерика и Ференц Фејеш, Николина – Ружица и До-

рел Јон; 7. априла: Вукашина – Лидија и Милан Јевтић; 12. априла: Стефана – Бра-

нислав Мартинов Марјански и Саша Марјански; 13. априла: Рељу – Милена Хаџић

и Срђан Маринковић; 14. априла: Мишу – Викица Јовановићм, Максима – Дијана и

Милош Ружић;  16. априла: Јована – Мирјана и Срђан Јордановић, Стефана – Мари-

на и Драган Кромбергер; 18. априла: Душана – Ана и Младен Жунић.

ВЕНЧАНИ

16. априла: Хенриета Берта и Марко Новичић; 17. априла: Марија Алтеров и Бран-

ко Павлов; 18. априла: Јелена Мишков и Драган Цвејић, Маргита Бисак и Иван Ко-

лесников, Маја Рашковић и Стефан Глишић, Невена Живојиновић и Милош Вито-

ровић, Марија Михајловић и Иван Клисура; 19. априла: Жаклина Дупор и Марко

Николић, Ружица Настасовић и Кристијан Малица, Јулка Стојковић и Бранислав Јо-

ванов, Иванка Стојановић и Саша Јовановић; 23. априла: Марија Николић и Иви-

ца Варга, Лукреција Кристина Холбан и Лазар Влајић.

УМРЛИ

13. априла: Живота Божанић – 1933, Мара Милисав – 1931; 14. априла: Ева Генц

– 1933, Здравка Пекеч – 1938, Борика Пешић – 1940, Љиљана Сувачар – 1929, Ја-

но Глозик – 1939; 15. априла: Љубица Војмировић – 1935, Добрила Вујичин – 1935,

Лука Дотлић – 1933, Лидија Пејаковић – 1948; 16. априла: Љубинка Пријовић –

1950, Живанко Остојић – 1940, Ружица Јовичин – 1925; Радмила Цветиновић –

1928, Радован Мема – 1948; 17. априла: Сава Илић – 1951, Мирјана Рајчевић –

1951, Миливоје Томић – 1950, Бошко Каравелић – 1923; 18. априла: Жужи Коваче-

вић – 1959, Ружица Гајановић – 1926, Владимир Перовић – 1936, Драгица Јекић –

1946, Јожеф Ђенеш – 1936, Рајко Станивук – 1947, Радмила Лакић – 1931; 19.

априла: Милица Стојковић – 1933, Петар Брић – 1945; 20. априла: Благоја Јанков-

ски – 1942, Зоран Цветановић – 1959, Петар Билбија – 1945, Драгица Шупић –

1930, Дивна Андрејић – 1935, Марци Холок – 1941, Георге Барбу – 1941; 21. апри-

ла: Даница Гарабиљевић – 1929, Ненад Симић – 1956, Радислав Величков – 1941,

Душанка Глигорић – 1930, Љиљана Видановић – 1952; 22. априла: Милан Вујовић

– 1937, Невенка Павловић – 1940, Ева Живков – 1952, Светислав Николић – 1934,

Ранко Чикић – 1954; 23. априла: Војин Ђураш – 1937, Бранко Гојковић – 1936.

Е Н И Г М А Т С К И К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

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

РЕШЕЊА – Магични штит 6 х 10: преплитање, исплатилац,

маладерија, критеријум, сатиричари, Италијанка. Анаграм:

Примена закона. Мини-укрштеница: осао, адут, кантилена,

ентеријер, атерирати, Најо, Аник. Судоку: 614739258,

598241637, 372586941, 125863794, 893457162, 467192583,

258614379, 736928415, 941375826.

СУДОКУ

АНАГРАМ

МИНИ УКРШТЕНИЦА

7 2 8

1 6

7 2 5

1 5 8 3
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1 2 5 3
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9 1 5

МАГИЧНИ ЛИК 6 х 10

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. нераскидиво повезивање, 2.

особа која врши исплату, 3. болница за губавце (стр.), 4. мерило

за процењивање нечега, 5. писци који исмевају негативне поја-

ве, 6. житељка државе на Апенинском полуострву.

Слогови: ДЕ, И, ИС, ЈА, ЈАН, ЈУМ, КА, КРИ, ЛА, ЛАЦ, ЛИ, МА,

ЊЕ, ПЛА, ПЛИ, ПРЕ, РИ, РИ, РИ, РИ, СА, ТА, ТА, ТЕ, ТИ, ТИ, ЧА. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

ВОДОРАВНО: 1. магарац – најјача карта, кец, ас, 2. кратка, једноставна

песмица, 3. унутрашњост неке просторије или грађевине, 4. слетети на

земљу, 5. име енглеске књижевнице Марш – град на североистоку Енглеске.

УСПРАВНО: 1. највећа водена површина, 2. ледена громада у води, 3.

див из грчке митологије, син Посејдона и Геје, 4. шпански песник, про-

тивник франкизма (Блас де), 5. језеро у Северној Америци, 6. понаша-

ње, владање (стр.), 7. име историчара уметности и академика Медакови-

ћа, 8. донети нешто унутра, 9. име хрватског глумца Филиповића.

ПРОПИСИ У ПРАКСИ

НАПОМЕНА: КРИЗА!



ћи у укупном пласману на
крају сезоне.

– Драго ми је што остајем у
фамилији Eurosport/WTCC.
Надам се што бољем резулта-
ту и желим да још једном за-
хвалим својим спонзорима и
Граду Панчеву, који ме увек
подржавају у свему. Настави-
ћу с поносом да промовишем
државу, спонзоре и мој град –
додао је Дуца.

Шампионат у ETCC-у старту-
је трком у Мађарској, а потом
следе надметања у Словачкој

(20. и 21. јуна), Француској (27.
и 28. јуна), Чешкој (5. и 6. сеп-
тембра), Белгији (19. и 20. сеп-
тембра) и Италији (10. и 11. ок-
тобра). Дуца ће возити „Seat
Leon Racer” најновије специфи-
кације, и то под окриљем свог
НИС–Петрол рејсинг тима. Тр-
ке ће се, као и WTCC, преносити
на каналима „Еуроспорта”, на
РТС-у, али и широм света путем
ТВ дистрибуције „Еуроспорт”.

Срећно, мајсторе!

A. Живковић

Драге читатељке и читаоци, „Панчевац”
је у сарадњи са спонзорима ове рубрике,
фирмом „TorteCo” и посластичарницом
„Голуб”, покренуо „Избор најлепше
торте Панчева”, који ће трајати
до краја маја следеће годи-
не. Сваког месеца нају-
спешније учеснике оче-
кују вредне награде у
виду професионалног
посластичарског алата
и материјала, а посеб-
но атрактивни поклони
припашће победницима
на крају читавог избора.

Пошаљите нам рецепт и ори-
гиналну фотографију торте коју сте
сами направили и декорисали. Приложите
своје податке – име и презиме, адресу и број
телефона, као и следећу потписану изјаву:

„Изјављујем да прихватам пропозиције
’Избора најлепше торте Панчева’. Изја-

вљујем и да сам једини аутор / једина ау-
торка рецепта и фотографије јела које
вам достављам. Сагласан/сагласна сам да

текст рецепта и фотографију јела има-
те право да користите и обја-

вљујете без просторног и
временског ограничења

и у свему према својим
потребама”.

Све то по-
шаљите на адресу re-
cepti@pancevac-onli-

ne.rs или поштом на
адресу „Панчевца”: Трг

краља Петра I број 11, с
назнаком: „Избор најлепше

торте Панчева”.
Уколико објавимо ваш рецепт и фото-

графију, то значи да сте ушли у ужи из-
бор за победника месеца и да имате
шансу да освојите вредан поклон. Нај-
бољи аутор торте за мај, кога ће одабра-

ти професионални декорате-
ри из посластичарнице „Го-
луб”, освојиће алат за израду
цвећа и фигурица од фондана
и гум-пасте.

На крају читавог избора из-
међу победника сваког месеца
одабраћемо троје најбољих,
којима ће припасти следеће
награде:

33..  ммеессттоо  – сет за декориса-
ње са дуготрајном дресир ке-
сом од импрегнираног плат-
на са шест металних наста-
вака,

22..  ммеессттоо  – алат за израду
јестивих цветова и букета с
књигом у пуном колору која
садржи упутства за израду и

11..  ммеессттоо – комплет цело-
купног алата за украшавање
торти и израду декорација
за торте, који садржи 177
делова.

Ове заиста вредне поклоне
о којима сваки талентовани
посластичар сања обезбе-
дио је „TorteCo Shop”.
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ПРОМЕНЕ У ПЛАНОВИМА НАШЕГ АСА

ДУЦА СТАРТУЈЕ У МАЂАРСКОЈ

ПОСЛАСТИЧАРНИЦА „ГОЛУБ” И „TORTECO” ВАС НАГРАЂУЈУ

Бирамо најлепшу торту Панчева

Почиње такмичење 
у Европском 
шампионату

Најбољи српски аутомобили-
ста Душан Борковић, наш су-
грађанин, заједно са чланови-
ма свог НИС–Петрол рејсинг
тима донео је одлуку да пре-
кине сезону у Светском шам-
пионату туринг аутомобила и
преусмери се на ФИА Европ-
ско првенство (ETCC), које
почиње трком на „Хунгаро-
рингу” 2. и 3. маја.

Дуца је у сезону ушао с до-
говором да му аутомобил буде
исти као и фабрички, али још
од прве трке у Аргентини
имао је знатно лошију „маши-
ну” у поређењу са осталим во-
зачима „Хонде”. Амортизери,
кочнице и мотор били су
знатно слабији, а уз све то су
постојали велики проблеми
са седиштем, који су Дуцину
вожњу чинили небезбедном.

– Осећам се издано и разо-
чарано. Прошла година је би-
ла прилика која се отвара јед-

ППооббеедднниикк  ззаа  

ммааjj  ооссввоојјиићћее  

ааллаатт  ззаа  ииззррааддуу  ццввеећћаа  ии

ффииггууррииццаа  оодд  ффооннддааннаа  ии

ггуумм--ппаассттее

ЧЧООККОО--ККРРЕЕММ  ТТООРРТТАА

ЗЗаа  ккооррее:: седам беланаца, седам каши-
ка шећера, 100 г млевених лешника и
кашика брашна.

ЗЗаа  ффиилл::  седам жуманаца, два пудинга
од ваниле, шест кашика шећера, шест
кашика брашна, 1,3 л млека, 250 г
маргарина, 100 г шлага, 300 г беле чо-
коладе и 300 г млечне чоколаде.

ККооррее::  Беланца умутити у чврст снег, а
затим постепено додавати шећер, уз
непрестано мућење док се не добије
чврст шам.

У шам додати млевене лешнике и
брашно, па промешати.

Округао калуп за торте обложити
папиром за печење и у њега улити тре-
ћину смесе. Пећи 20 минута у рерни
загрејаној на 180 степени.

На исти начин испећи још две коре.

ФФиилл::  У шерпу сипати литар млека и
кувати док не прокључа.

Посебно умутити два децилитра
млека са жуманцима, пудингом, шеће-
ром и брашном, а затим сипати у кљу-
чало млеко и кувати док се не згусне.

Омекшали маргарин пенасто умути-
ти, додати у охлађени фил и измиксати.

Шлаг умутити с једним децилитром
млека, додати у фил и промешати.

Добијени фил поделити на два дела:
у један додати отопљену белу, а у дру-
ги отопљену црну чоколаду.

Прву кору вратити у калуп за торту и
премазати половином белог фила, а
потом нанети црни фил. Исти посту-
пак поновити још једном и завршити
трећом кором.

Оставити у фрижидеру да се стегне,
па украсити по жељи.

ППООББЕЕДДННИИКК  ЗЗАА  ААППРРИИЛЛ

Стручни жири сачињен од искусних декоратера запо-
слених у посластичарници „Го-
луб” одлучио је да за најбољег
декоратера у априлу прогласи
ИВАНУ ЂУРЂЕВ.
Она је освојила ЦД за украша-
вање торти и модле за фондан
и чоколаду, а пласирала се и у
конкуренцију за једну од три
главне награде које ће бити до-
дељене у јуну, на крају читавог
конкурса. Победница може
преузети поклоне радним да-
нима између 7 и 15 сати у про-
давници „TorteCo” у Улици
Жарка Зрењанина 36.

ППООББЕЕДДННИИКК  ЗЗАА ООВВУУ ННЕЕДДЕЕЉЉУУ

Према одлуци жирија из посластичарнице „Голуб”, најлепшу торту ове недеље послала нам је Сла-
ђана Јокић. Слађана, честитамо!

ном у животу – да после само
једне године у Европском пр-
венству добијем шансу да
уђем у светски шампионат у
аутомобилизму. Много сам
научио и напредовао, што се
показало и у Јапану на крају
2014. године. Хтео бих да на-
гласим и да сам по нечијој
одлуци ове године добио од-
ређене делове аутомобила
старије еволуције, чиме сам
се нашао у неравноправном
положају. Нисам потписао та-
кав уговор, јер тако никада не
бих наставио у WTCC-у. Про-
шле године сам дебитовао на

стази у Мароку и ушао међу
топ пет возача, а знам да сам
ове године возио још боље и
на самом лимиту, а нисам
био конкурентан. Само сам
желео равноправан и фер
третман. Сигурно је да у ме-
ђувремену нисам заборавио
да возим – рекао је Душан
Борковић на конференцији за
новинаре одржаној 24. апри-
ла у Београду.

ETCC је Европско првенство
у аутомобилизму и под окри-
љем је ФИА, као и WTCC. Ду-
шан је 2013. године дебитовао
у том шампионату и био тре-



На меморијалном турни-
ру у Београду надметали
су се и чланови ЏК-а
Панчево, који су такође
постигли запажене резул-
тате.

Немања Нишић је
освојио златну медаљу, а
бронзама су се окитили
Милица Нишић, Нина
Албијанић и Филип Па-
ланачки. Такмичење у
Новом Саду донело је и
нове трофеје екипи коју
предводи Марко Атанасов.
Медаљама су се окитили:

Матеја Михајлов (две), Вла-
димир Михајлов и Андреј
Стаменковић. A. Ж.

У нашем главном граду одр-
жан је и меморијални турнир
„Срђан Јанковић”. У конку-
ренцији 605 бораца млади
џудисти Динама освојили су
девет медаља.

Најуспешнији је био Вла-
димир Богдановски, коме је

припао највреднији трофеј.
Сребрна одличја су заслужи-
ли: Андреј Ринковец, Алекса
Ђуровић, Филип Француз и
Милош Стојановић, а брон-
зана: Никола Мирковић, Не-
мања Јурица, Матија Зубо-
вић и Петар Мљач.

ЏЏУУДДОО ААККТТУУЕЕЛЛННООССТТИИ

них”, па су на одмор отишли с
минималном предношћу. У
другом делу утакмице дома-
ћин је још више појачао тем-
по. То је био разлог што су
играчи Мокре горе почели да
посустају. На крају је Динамо
заслужено славио.

Капитен Бранко Радановић
је поново предводио свој тим
на зналачки начин. У одбрани
је био прва перјаница, а кад је
недостајало идеја у нападу,
преузимао је одговорност, по-
гађао кад је највише требало
и свом тиму доносио потре-
бан ритам. Урош Радосавље-
вић је у форми и не посустаје.
Истрчавање контранапада му
је специјалност, а гледаоци су
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С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

„ЖУТО-ЦРНИ” ШЕТАЈУ ЛИГОМ
Панчевци прејаки 
и за Мокру гору

Дерби оправдао 
очекивања

У осамнаестом колу Супер Б
лиге рукометаши Динама су
победили Мокру гору из Зу-
биног Потока са 28:21 (12:13).
Дуел у Хали спортова на
Стрелишту пратило је око 400
гледалаца.

Да момци с Косова знају да
играју рукомет и да нису без
разлога на врху овог ранга
такмичења, уверили смо се
током првих тридесет минута
игре. Њихово поимање спорта
у складу је с постигнутим ре-
зултатима, а конце игре су из-
губили у другом полувремену.
Панчевци су одржавали ре-
зултатску равнотежу солид-
ном одбраном с голманом

поново могли да уживају. То
важи и за младог Миљана Бу-
њевчевића. Чим је добио про-
стор да игра, није изостала ни
реализација. Овог пута се ис-
такао и Лука Радовановић на
позицији крила. Постигао је
пет лепих голова и допринео
тријумфу. Цео тим заслужује
похвале за приказану игру,
посебно у другом полувреме-
ну. Добро је што Панчевци
остварују победе у низу, јер
још није обезбеђен опстанак у
високом рангу такмичења. Не
сме бити опуштања. До краја
су остала још четири кола, па
је сваки бод важан.

Добри су и кадети Динама.
Они су у Бачкој Паланци про-
шле суботе играли одлучујуће
мечеве у Суперлиги Војводи-
не за пласман на Првенство
Србије. На последњем турни-
ру успели су да остваре свој
циљ и једном победом и јед-
ним нерешеним резултатом
против Војпута из Суботице
изборили су визу за државно
првенство, које ће бити одр-
жано 23. и 24. маја у Аранђе-
ловцу. Свака част за момке
који су од фебруара макси-
мално тренирали и били по-
свећени свом циљу. У редови-
ма Динама посебно су се ис-
такли: Лацко, Пејић, Анђел-
ковић, Милутиновић, Витас и
Новаков.

С. ДамјановТРОФЕЈ БЕОГРАДА

Међународни турнир под на-
зивом „Трофеј Београда” одр-
жан је прошлог викенда. Еки-
пу Динама је предводио тре-
нер Љубомир Станишић, а
судије на том такмичењу би-
ли су наши суграђани Петар
Илијин и Славко Станишић.

Златне медаље су освојили
Сара Славковић (две), Анђела
Ранђеловић и Младен Буља.
Сребром се окитила Неда
Остојић, а бронзе су зарадили:
Ивана Недељковић (две), Ан-
ђела Ранђеловић, Анђела Ра-
дуловић и Алекса Стојадинов.

У румунском граду Орадеа
прошлог викенда је одржано
Првенство Балкана у пливању
за јуниоре. Међу репрезента-
тивцима Србије била је и Ања
Цревар, наша суграђанка, јед-
на од најбољих младих плива-
чица на Старом континенту,
која је још једном доказала
своју вредност.

Иако се тек вратила с при-
према, „тешких” ногу и руку,
она је успела да освоји пет
златних медаља и бронзано
одличје у појединачној конку-
ренцији. Млада Панчевка је
била успешна и као чланица
штафета наше репрезентаци-
је, а са својим другарицама се
три пута попела на победнич-
ко постоље.

Ања је била супериорна у
тркама на 400 и 800 м краул,
као и на 200 и 400 м мешови-
то. Вредност је доказала и у
надметању на 200 м делфин.

Стигла је прва на циљ и наго-
вестила да ће током Европ-
ских олимпијских игара у
Азербејџану, које ће бити одр-
жане у јуну, такође бити у кру-
гу такмичара од којих се нај-

више очекује. Цреварова је
била и трећа на 200 м леђно.

Као чланица штафета, Ања
Цревар је наступила на 4 x 100
и 4 x 200 метара краул, као и
на 4 x 100 метара мешовито.
Репрезентативке Србије су
освојиле бронзане медаље у
све три трке.

Сумирајући резултате, ор-
ганизатори су Ању Цревар
прогласили за најуспешнију
такмичарку на овогодишњој
јуниорској балканијади.

У Бањалуци је прошлог ви-
кенда одржан међународни
митинг, на којем је учествова-
ло 650 пливача из 63 клуба.
Пливаче Динама је предводио
тренер Живко Паранос.

Наташа Праскало је била
најбржа на 200 м краул, друга
на 100 м леђно и трећа на ду-
пло дужој деоници. Вања Гру-
јић је освојила сребрне меда-
ље на 50 и 100 м леђно, као и

бронзу на 200 м истим сти-
лом. Марија Димковић је би-
ла друга на 400 м мешовито и
краул и 200 м леђно, а трећа у
трци на 200 м мешовито.

У исто време најмлађи пли-
вачи Динама, предвођени тре-
нером Биљаном Шондић, над-
метали су се на митингу у
Крагујевцу.

Петар Ранковић је освојио
злато на 50 м прсно, а Андреа
Нађ је била најбоља на 50 м
леђно. Она је била и друга на
50 м прсно. Катарина Белић је
била најбржа на 50 м делфин, а
у трци на 50 м краул заслужила
је сребро. Страхиња Шондић је
зарадио сребро у трци на 50 м
прсно, а бронзе су му припале у
тркама на 50 м леђно и дел-
фин. Јелена Врховац је била
трећа на 50 м краул, а Стефан
Стојанов је медаљу истог сјаја
освојио на 50 м прсно.

С. Д.

ЈУНИОРСКО ПРВЕНСТВО БАЛКАНА У ПЛИВАЊУ

АЊА БЛИСТАЛА И У РУМУНИЈИ

Већ по традицији, такмичари
КК-а Динамо су и ове године
били веома успешни на 45.
међународном турниру под
називом „Златни појас Чач-
ка”. Био је то најмасовнији и
најјачи турнир до сада, јер су
се надметали борци из осам-
наест земаља. Такмичари Ди-
нама су освојили седам меда-
ља и још једном су потврдили
да су у одличној форми. Да
није било пехова с повредама,
успех би био и већи.

Првог дана турнира, у кате-
горији до 75 кг, Никола Јова-
новић је поражен тек у борби
за медаљу, и то највише услед
обнављања старе повреде, а
због тога није наступио у
екипном делу такмичења. Не-
бојша Спасковски је изгубио
од ривала из Хрватске у првом
колу. Најбољи српски борац
Слободан Битевић наступио је
само у ревијалном екипном
мечу против селекције Фран-

цуске, у којем је остварио си-
гурну победу над једним од
најбољих такмичара „трико-
лора”. Србија је савладала
Француску с 3:1.

Другог дана су се посебно ис-
такли кадети. Одлична Миња
Варсаковић је први пут у кон-
куренцији кадеткиња, у катего-
рији до 47 кг, освојила најсјај-
није одличје. Бронзане медаље
су заслужили Урош Петровач-
ки и Стефан Станковић. Запа-
жен наступ су имали и Марко
Пуљаревић и Сара Сушец.

Најмлађи такмичари су на-
ступили трећег дана турнира.
Златну медаљу је освојио Дар-
ко Спасковски, сребром се
окитио Никола Ивановић, а
бронзе су зарадили Алексан-
дар Здешић и Миљан Варса-
ковић. И поред одличних на-
ступа без трофеја су остали:
Сања Варсаковић, Марина
Главич, Алекса Кужић и Јован
Милетић. A. Ж.

Митановским на челу, а моћ-
ним спортским оружјем –
контранападима успевали су
да стигну до голова. Ипак, го-
сти су знали да казне сваку
грешку популарних „жуто-цр-

МЕМОРИЈАЛ „СРЂАН ЈАНКОВИЋ”

Турнир за џудо-почетнике
одржан је у Новом Саду. Циљ
је био упознавање младих бо-
раца са системом такмичења и
савладавање треме.  Такмича-
ре Динама је предводио Коста

Илијин, а медаље су освајали:
Матија Стојановски, Теодор и
Андреј Суша, Стефан Њагул,
Михајло Шугић, Алекса Саве-
ски, Марија и Јелена Стојанов-
ски и Вељко и Вук Васић.

СЈАЈНИ КЛИНЦИ

СОЛИДНИ ПАНЧЕВЦИ

У првом колу Купа Србије у
гађању из малокалибарске
пушке, одржаном прошлог
викенда у Новом Саду, над-
метала су се и три најпер-
спективнија стрелца СД-а
„Панчево 1813”.

Најуспешнији је био Дејан
Пешић, који је освојио две
медаље у сениорској конку-
ренцији и тако оправдао по-
зив у репрезентацију, која ће
се крајем маја надметати на
Светском купу у Минхену.

Дејан је заслужио шампи-
онску титулу у најтежој ди-
сциплини – троставу (3 x 40
метака у клечећем, лежећем
и стојећем ставу), а освојио
је и дванаест бодова за фи-
нални меч. У лежећем ставу

Дејан се окитио бронзаном
медаљом.

Тијана Коларик је била
четврта у лежећем ставу у
конкуренцији сениорки, а
осма у троставу. И она се на-
лази на списку репрезента-
ције Србије, за коју ће насту-
пити на два међународна
такмичења, када јој буде
стигла нова пушка.

Исидора Стојановић је по-
тврдила очекивања тренера
Дејана Пешића, па је освоји-
ла важне бодове у јуниорској
конкуренцији. Била је четвр-
та у троставу и девета у леже-
ћем ставу. Њој предстоји од-
лазак на међународни јуни-
орски турнир „Олимпијске
наде” у Плзену. A. Ж.

ГАЂАЊЕ ИЗ МАЛОКАЛИБАРСКЕ ПУШКЕ

ДЕЈАНОВИ ШАМПИОНСКИ ПУЦЊИ

ППООРРААЗЗ  УУ  ППООССЛЛЕЕДДЊЊООЈЈ  ССЕЕККУУННДДИИ

У среду, 29. априла, у Хали спортова на Стрелишту, одигра-

на је утакмица другог кола Мини прве лиге за рукометаши-

це. ЖРК Панчево је изгубило од Кучева с 27:28. 

Девојке које с клупе предводи Иван Петковић биле су рав-

ноправан противник фавориту, а у појединим тренуцима и бо-

љи ривал. Панчевке су имале и четири гола предности, али

не и довољно концентрације да освоје бодове. Гошће су побе-

доносни погодак постигле у последњој секунди утакмице.

КАРАТЕ ТУРНИР „ЗЛАТНИ ПОЈАС ЧАЧКА”

СЕДАМ МЕДАЉА ЗА ДИНАМО
У Молдавији је прошлог ви-
кенда одржан турнир у те-
квонду, на којем су такмичари
могли да освајају бодове и за
светску ранг-листу. У веома
јакој конкуренцији надметали

су се и наши суграђани Нико-
ла Вучковић и Милица Не-
делковски.

Никола је био пети, па је
„скочио” на двадесето место
на европској ранг-листи нај-
бољих такмичара. Милица је
остварила сјајан резултат у
категорији кадета до 51 кг,
победивши многе фаворите,
али је у финалу изгубила од
румунске репрезентативке с
једним бодом разлике.

Остали чланови клуба из
нашега града учествовали су
на међународном турниру у
Шапцу, где су постигли запа-
жене резултате. Златне меда-
ље су освојили: Александар
Батало, Миња Бојовић, Нико-
ла Ресановић и Лука Ранђело-
вић, а бронзане Растко Доста-
нић и Јована Јовановић.

Наредно такмичење, Пр-
венство Војводине, биће одр-
жано 6. јуна у нашем граду,
док ће се Никола Вучковић с
репрезентацијом Србије над-
метати на Светском првенству
у Русији. A. Ж.

ТЕКВОНДO

СРЕБРО ЗА МИЛИЦУ НЕДЕЛКОВСКИ



У Панчеву је прошлог викенда
одржан први овосезонски тур-
нир ветерана Србије, на којем
је учествовало око 120 тенисе-
ра из Панчева, Београда, Ни-
ша, Новог Сада, Краљева, Кра-
гујевца, Крушевца, Зрењани-
на, Смедерева и Пожаревца.

Панчевци су и овог пута би-
ли веома успешни, а најбољи
су били Дејан Дубајић, који је

победио у категорији преко 40
година, и Мирко Бундало, ко-
ји је тријумфовао у групи
играча преко 60 година.

Четвртак, 30. април 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

„ДИЗЕЛКА” ЈУРИ КА СРПСКОЈ ЛИГИ
СПОРТСКИ
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ММаатт  уу  ддвваа  ппооттееззаа
(решење из прошлог броја: Сц4)

ИИззббоорр  РР..  РРааддоојјееввиићћ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ШАХОВСКИ КУТАК

Овог викенда

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА

В. Плана: МОРАВА–ДИНАМО

МИНИ ПРВА ЛИГА

жене

Краљево: МЕТАЛАЦ–ПАНЧЕВО

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Јабука: ЈАБУКА–ЛАКИ

Жабаљ: ЖЕЉА–ЈЕДИНСТВО

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Панчево: ДИНАМО–ТЕКСТИЛАЦ

субота, 16.30

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „БАНАТ”

Ковин: РАДНИЧКИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

Н. Бечеј: ЈЕДИНСТВО–БОРАЦ

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Качарево: ЈЕДИНСТВО–ЈУГОСЛАВИЈА

Баранда: РАДНИЧКИ–СЛОГА

Омољица: МЛАДОСТ–ПОЛЕТ

Ковачица: СЛАВИЈА – МЛАДОСТ (В)

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”

Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–БОРАЦ

Скореновац: П. ДУНАВ – С. ТАМИШ

Панчево: ДИНАМО 1945 – ПРОЛЕТЕР

Иваново: СТРЕЛА–БСК

Ковин: КОЛОНИЈА–ДОЛОВО

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА

Панчево: ДИНАМО – М. ГОРА 28:21

МИНИ ПРВА ЛИГА

жене

Панчево: ПАНЧЕВО–КУЧЕВО 27:28

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Долово: ДОЛОВО–ЈАДРАН 26:32

Качарево: ЈЕДИНСТВО–МИЛЕТИЋ 27:21

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Зрењанин: БАНАТ–ДИНАМО 2:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „БАНАТ”

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – БОРАЦ (Сакуле) 3:0

Старчево: БОРАЦ – РАДНИЧКИ (С) 1:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – МЛАДОСТ (В) 2:1

Б. Н. Село: СЛОГА – МЛАДОСТ (О) 1:0

Качарево: ЈЕДИНСТВО–ПАРТИЗАН 3:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”

Уздин: УНИРЕА–ГЛОГОЊ 2:3

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”

Плочица: БОРАЦ–ДОЛОВО 0:4

Мраморак: ПРОЛЕТЕР–СТРЕЛА 4:2

С. Тамиш: С. ТАМИШ – ДИНАМО 1945 0:2

Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ – П. ДУНАВ 4:4

Кошарка

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Панчево: ДИНАМО–ОМЛАДИНАЦ 110:64

ДОРОТЕА НАЈБРЖА
У Сремској Митровици је
прошлог викенда одржан ме-
ђународни атлетски митинг,
на којем је учествовало око
750 такмичара из 40 клубова
из Србије, БиХ и Црне Горе. У
таквој конкуренцији АК Та-
миш је успео да освоји два
трофеја. Доротеа Балог је

освојила златну медаљу у тр-
ци на 60 метара у надметању
девојчица до четрнаест годи-
на, а време од 8:37 је њен лич-
ни рекорд. Ана Драгојевић је
заслужила сребро у трци на
300 м у конкуренцији такми-
чарки из атлетских школа.

Учествовали су и: Миона
Филиповић, Теодора Васиље-
вић, Алекса Нертица, Стефан
Лазић, Душан Видовић, Вла-
димир Драгојевић, Никола
Медан, Ивана Тошков, Урош
Игња, Невена Тошков и Тео-
дора Марјановић.

БРОНЗА ЗА АНЂЕЛУ
Међународни турнир за мла-
де играче у бадминтону одр-
жан је прошлог викенда у грч-
ком граду Сидирокастро. Ме-
ђу члановима српске нацио-
налне селекције била је и Ан-
ђела Витман из БК-а Панчево.

Она је у конкуренцији де-
војчица до једанаест година, у
синглу, остварила учинак од
три победе и једног пораза. У
дублу је, заједно с Гркињом
Маријом Амперијаду, освоји-
ла бронзану медаљу и тако
потврдила свој таленат.

ЗЛАТНА ЈАНА
Каратисти Младости из на-
шега града остварили су запа-
жен успех на међународном
турниру одржаном прошлог
викенда у Темишвару.

Јана Којчић је освојила
златну медаљу у борбама, и то
после четири победе над ри-
валкама из Италије и Румуни-
је. Ката тим у саставу: Јана
Којчић, Анастасија Јаредић и
Јована Новаков зарадио је

сребро, док су се бронзама
окитиле сестре Јаредић –
Анастасија и Анђелина (две).
На турниру су наступили и
такмичари КК-а Владимиро-
вац. Филип Стојан је освојио
златну медаљу у борбама, а
тим који су чинили Филип
Стојан, Богдан Екмечић и је-
дан борац из Румуније заузео
је друго место. Ђорђе Станков
се окитио бронзом.

Динамо поражен 
у Зрењанину

„Жеља” убедљив 
у мечу против гостију
из Сакула

Првенствена трка за бодове у
Српској лиги „Војводина” на-
стављена је прошлог викенда,
када је на програму било 23.
коло. Фудбалери Динама су
гостовали у Зрењанину, где су
од домаћег Баната изгубили
са 2:1.

То је био прави првенстве-
ни дуел. Екипе су биле готово
изједначене, а на крају је бо-
дове освојио спретнији, али и
срећнији тим. Панчевци су
повели већ у трећем минуту,
голом који је постигао Славен
Јуриша, а с минималном
предношћу гостију отишло се
и на одмор.

У другом полувремену Ба-
нат је заиграо агресивније, па
је за свега три минута успео
да преокрене резултат. Дома-
ћини су изједначили у 72. ми-
нуту, а већ у 75. је било 2:1 за
Зрењанинце, што је, касније
ће се испоставити, био и кона-
чан резултат тог сусрета.

Настављено је такмичење и
у Војвођанској лиги група

ћин на одмор отишао с пред-
ношћу од једног гола.

Наставак утакмице није до-
нео битније промене. Желе-
зничар је диктирао темпо, ре-
ђале су се прилике пред го-
лом гостију из Сакула, али се
на други погодак домаћина
чекало до 74. минута. Тада је
капитен Жељко Стајчић по-
стигао погодак с беле тачке,
после исправно досуђеног је-
данаестерца за Железничар.
Само четири минута касније
на правом месту, у срцу ше-
снаестерца гостију, нашао се
Небојша Арбутина, који је по-

ставио коначан резултат: Же-
лезничар–Борац 3:0.

„Дизелка” је и даље на пр-
вом месту на табели, са два
бода више од другопласиране
Козаре из Банатског Великог
Села.

У Старчеву су се састали
Борац и Раднички из Сутје-
ске. То је био меч директних
ривала у борби за опстанак,
који је окончан без победника
– 1:1.

Гости су повели у 47. мину-
ту, а петнаест минута касније
Станојковић је постигао пого-
дак за изједначење, али на
жалост старчевачких навија-
ча – и коначан резултат. Бо-
рац је од 75. минута играо са
играчем мање јер је Вучић до-
био црвени картон због удара-
ња гостујућег играча.

– Ово је већ друга утакмица
на нашем терену у којој остаје-
мо са играчем мање при ак-
тивном резултату. Имали смо
иницијативу, могли смо и до
победе, али са десет играча је
то практично немогуће. Не
разумем неке моменте, али
шта да се ради – истакао је
Миљан Блазовић, тренер ФК-а
Борац.

Старчевци су на претпо-
следњем месту, са 26 бодова,
колико има и последњепласи-
рана Слога из Пландишта.

„Банат”. Дерби кола је оди-
гран на Спортском центру
„Младост”, где је првопласи-
рани Железничар угостио Бо-
рац из Сакула, који се налази
на трећем месту. Тај дуел је
посматрало око 400 поклони-
ка најважније споредне ства-
ри на свету, који су уживали у
игри својих миљеника.

Популарна панчевачка „ди-
зелка” је од самог старта заи-
грала агресивније, с већим
жаром, али и израженијом
жељом за тријумфом. Први
погодак је постигао Љубо Са-
рић у 36. минуту, па је дома-

Четврто Државно првенство
Специјалне олимпијаде Срби-
је за одбојкаше одржано је
прошлог викенда у Врању. На
том надметању су наступили
тимови из: Панчева, Пирота,
Крушевца, Београда, Јабуке,

Чачка, Ниша, Зрењанина и
Врања, а наш град су предста-
вљали чланови СК-а Кликер,
који су освојили бронзану ме-
даљу.

Ово такмичење је било од
великог значаја за све учесни-
ке, а посебно за спортисте
СК-а Кликер, јер се у јулу
одржавају Летње олимпијске
игре Специјалне олимпијаде
у Лос Анђелесу, на којима ће

Србија први пут имати своју
репрезентацију и у одбојци.
Међу нашим репрезентатив-
цима су и двојица чланова
СК-а Кликер. 

Првенство Војводине за тени-
серке и тенисере до шеснаест
година одржано је прошлог
викенда у нашем граду. Орга-
низатор турнира био је ТК Ди-
намо, а мечеви су одиграни на
СЦ-у „Младост”.

Будући да је одзив такмича-
ра из Покрајине био веома
слаб, шансу за добар пласман
имао је велики број старијих и
млађих такмичара Динама. У

жребу за мушкарце учествова-
ло је 19 дечака, а чак осморица
су били из нашег клуба – Игор
Карановић, Драган Омчикус,
Милош Живановић, Вук Нови-
товић, Андреј Јовановић, Лука
Грбин, Младен Поповић и
Алекса Пешић. У женском де-
лу турнира, од укупно 17 девој-
чица, њих девет су биле из Ди-
нама – Вања Бодловић, Ања
Милошевић, Наталија Ђукић,

Дијана Јованов, Јована Чавић,
Емилија Којчић, Милана Ву-
лин, Ана Вилчек и Сара Дабић.

У мушкој конкуренцији нај-
даље су стигли Омчикус и Пе-
шић, који су изгубили у че-
твртфиналу, док је у надмета-
њу тенисерки Емилија Кој-
чић, чланица Динама, потвр-
дила улогу фаворита, па је по-
дигла и пехар намењен најбо-
љој тенисерки у Војводини.

ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У ТЕНИСУ ЗА ИГРАЧЕ ДО ШЕСНАЕСТ ГОДИНА

ЕМА ПОДИГЛА ПОБЕДНИЧКИ ПЕХАР

ТЕНИСКИ ТУРНИР ВЕТЕРАНА

ДОБАР ПОЧЕТАК СЕЗОНЕ

НОВИ УСПЕСИ СК-а КЛИКЕР

ОДБОЈКАШИ ТРЕЋИ У СРБИЈИ

Страну припремио

Александар
Живковић

Нову генерацију ЏК-а Акаде-
мија „Јочић” из Старчева
предводе две најмлађе такми-
чарке, које су својим тален-
том већ скренуле пажњу на
себе.

На турниру у Зрењанину
Дуња Јочић и Нина Николић
су својом борбом пред вели-
ким бројем гледалаца у дво-
рани „Медисон” одушевиле
присутне и изазвале овације.
У конкуренцији млађих пио-
нирки Дуња је освојила злат-
ну, а Нина сребрну медаљу.

На такмичењу у Сремској
Митровици истакли су се:
Мина Илић, Илија Ћосић,
Александар Косанић, Илија
Кељевић, Лазар Стојановић,
Андреј Живановић, Предраг
Кацијан и Марко Ковачевић,
а већ на надметању у београд-
ским „Шумицама” поменутој
екипи су се прикључили и:
Лазар Николић, Марко Зој-
кић, Марко Арсић, Урош Жи-
вановић, Матеја Илић, Марко

Димић, Радан Ћирковић и
Петар Стојић.

Чланови Академије „Јочић”
били су одлични и на школском
такмичењу. Пера Јованов, Стра-
хиња Милановић и Мина Илић
су с неколико победа заузели пе-
та места, док се Стефан Шницер
окитио бронзаним одличјем.

Такмичење у Београду доне-
ло је и нове трофеје за старче-
вачке „академце”. Илија Ћо-
сић је освојио бронзану меда-
љу, а одлични су били и: Мар-
ко Арсић, Марко Ковачевић,
Лазар Николић, Алекса Коса-
нић и Андреј Живановић.

Меморијални турнир „Вла-
дан Петровић” само је потврдио
да ова генерација џудиста из
Старчева крупним корацима
граби ка врху. Стефан Шницер
је убедљиво савладао све своје
ривале па се окитио златном ме-
даљом. Лазар Стојановић је за-
служио бронзано одличје, а од-
лично су се борили и Алекса Јо-
вић и Страхиња Милановић.

ОДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ЏУДО КЛУБА ИЗ СТАРЧЕВА

„АКАДЕМЦИ” ГРАБЕ КА ВРХУ



Човек који је целог себе уложио у
стварање овог спортског колектива и
у организацију турнира – Иван Крго-
вић – сијао је од задовољства. „Летео”
је око терена, по трибинама, водио
рачуна о гостима, навијачима, гести-
кулирао, скакао, викао...

– Спартак је још једном доказао да
сви остали клубови морају још много
да раде како би га достигли. Исто та-
ко, сматрам да смо ми заслужено
други. Захвалио бих свим тренерима
на изванредном раду, затим дивној
публици, али и свима који су нам по-
могли око нашег оснивања. Тренери
Драгољуб Стојановић и Небојша Бо-
жић веровали су у девојке, па су и они
заслужили све честитке. Ми смо били
убедљиво најмлађа екипа на турниру,
а сада нам следе борбе у трећем ран-
гу. Пред нама је велики рад и само
рад, јер ми нећемо процветати ни са-
да, као што се не бисмо ни угасили да
нисмо успели да уђемо у Другу лигу.
Само упорним и тешким радом, на
свим нивоима, можемо напредовати.
Нећемо се радовати све док не буде-
мо бољи од Спартака. У нашем клубу
су функције подељене веома јасно.
Јовица Цветковић је велики тренер,
од кога сви можемо много да научи-
мо. Раме уз раме с њим је наш спорт-
ски директор Иван Радивојевић, који
је за сто одсто подигао ниво рада у на-
шем клубу. Сигуран сам да ће сарад-
ња ових стручњака и нас тренера до-
вести до тога да постанемо стабилан
спортски колектив у коме играју пан-
чевачка деца – рекао је промуклим
гласом и видно уморан Иван Крго-
вић, алфа и омега Одбојке 013.

Игра преко мреже – по њој се наш
град препознаје!

А. Живковић 
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Ђорђе Шелмић,
воли спорт:
– Викенд ми увек до-
бро дође да се нађем с
друштвом. Тако ће бити
и овог пута. Играћемо
кошарку на терену код
Суда, а мораћу мало и
да учим.

Никола 
Димитријевски,
ученик:
– Планирам да с ма-
мом и сестром одем до
Београда. Желимо да
посетимо Зоолошки
врт. Морам се мало
дружити и с књигом,
али биће времена и за
игру.

Максим Крумес,
музичар:
– С обзиром на празник
који долази, идемо по-
родично у викендицу.
Деда ће распалити ро-
штиљ и сигуран сам да
ће нам бити лепо. У не-
дељу окупљам бенд.
Мора мало да се вежба. 

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Н. Стоилковић З. Спремо

Неофицијелност

Одмах иза поменутог репрезентативног улаза налазе се просто-

рије уређене у рустичном стилу.

Њихову вредност чини дизајнерска неофицијелност, неоптере-

ћена модернистичким артефактима, као и стилска уједначеност.

Зато се одмах по уласку, као посебан доживљај, намеће осе-

ћај скулптуралне необавезности изложених предмета.

Што све заједно одаје суптилну осебујност овог култног места.

Монументалност

У рубрици „И то је Панчево” овог пута се налази Омољица.

А свако ко посети ово место већ са улице може да уочи једну

знаменитост.

Иза монументалне фасаде, репрезентативног улаза и раско-

шног излога крије се велика културно-уметничка вредност.

То је биоскоп старији од једног века, што се уочава већ на пр-

ви поглед.

ЗЗААВВРРШШ
ННАА

Суптилност

Тек по ступању у добро осветљену салу овог биоскопа, може се

уочити сва његова суптилност.

А да притом посетиоцима никако не смета оригинално архи-

тектонско решење кровне конструкције.

Која у садејству с местимично покривеним биоскопским плат-

ном плени еколошком свежином.

Што гледаоцима у ергономски дизајнираним седиштима пру-

жа палету избора уживања.

Фантастична атмосфера

Одлична организација 

Прошли викенд у нашем граду, када је
спорт у питању, протекао је у знаку од-
бојке. У сали Пољопривредне школе
„Јосиф Панчић” одржан је квалифика-
циони турнир за попуну Друге лиге, на
којем су, поред домаћег клуба Одбојка
013, учествовали и Спартак 2, као и
Младост из Нове Пазове и Жабаљ во-
леј. Такмичење које је трајало од 24.
до 26. априла још дуго ће се преприча-
вати. Одбојка 013 била је изузетан до-
маћин, јер је поред гостујућих тимова
на изузетан начин угостила и челнике
ОСВ-а, као и бројне пријатеље из целе
земље. Играла се одлична одбојка, све
је било у знаку игре преко мреже...
Ипак, посебно ће се памтити атмосфе-
ра у сали. Оно што су присталице Од-
бојке 013 приредиле својим миљени-
цама, има ретко који клуб у Панчеву.
Скандирало се, певало, аплаудирало...
На крају, ношене френетичном подр-
шком с трибине, Јована Марић и њене
другарице оствариле су циљ – пласи-
рале су се у Другу лигу!

Да све буде још спектакуларније –
на терену се одвијала права спортска
драма. Спартак је убедљиво, с три по-
беде, заузео прво место на турниру, а
за друго место, које је такође водило у
виши ранг, бориле су се екипе Одбојке
013 и Жабља. Гошћама је била потреб-
на максимална победа, а девојкама ко-
је с клупе предводи тренер Драгољуб

КВАЛИФИКАЦИОНИ ТУРНИР ЗА ПОПУНУ ДРУГЕ ЛИГЕ

ОДБОЈКА 013 У ВИШЕМ РАНГУ

ма, а то су: Јована Марић, Тијана Ми-
тровић, Александра Петровић, Ања
Стоилковски, Светлана Додић, Мари-
на Аготи, Даница Зечевић, Јована
Јелкић, Катарина Шоштарић, Миле-
на и Сара Думитрашковић, Ања Ла-
ловић, Ирина Иричанин, Јована Ми-
лошевић, Милана Шумарац, Дуња
Главинић и Милица Маринко.

– Веома сам срећан због пласмана
у виши ранг, а нарочито ако сагледа-
мо кратко време постојања клуба.
Хвала играчицама и свима у клубу, а
посебно тренерима, који су дали изу-
зетан допринос овом успеху. Тежак и
напоран рад се исплатио. Морам да
напоменем да Одбојка 013 читаву

Стојановић – само један сет. Прет-
ходно су већ савладале Младост с
максималним резултатом. Последња
утакмица на турниру, нервоза на обе
стране мреже. Знојили су се дланови,
падале су и сузе... Атмосфера је дове-
дена до усијања.

Почело је лоше по Панчевке. Жа-
баљ је добио први сет. Био је бољи и у
другом. Дошао је на само корак до ве-
ликог успеха. Грч је у тим моментима
стезао срца свих оних који воле Од-
бојку 013. Никако да крене... И трећи
сет је почео у знаку гошћи, имале су
осетну резултатску предност. А онда
се догодио велики преокрет. Уследи-
ла је серија домаћег тима, поен за по-
еном... Трибина је прокључала, нису
вредели ни тајм-аути тренера гошћи.
Панчевке су „летеле” по терену. Но-
шене громогласним скандирањем,
успеле су да освоје сет вредан пла-
смана у виши ранг. Осмех је заменио
грч на лицу. Руке су биле подигнуте
високо, уследило је неописиво славље
на терену, али и у публици. Навијачи
су отпоздрављали својим миљеница-

своју егзистенцију базира на односи-
ма с градским структурама и спорт-
ским институцијама Панчева, с који-
ма имамо изузетну сарадњу, па се на-
дам да ће тако остати и да ће у скори-
је време резултати бити још бољи.
Турнир је био леп и веома важан за
ове младе девојке. Ово је сва лепота
једног спорта. Али времена за славље
нема много, девојке одмах наставља-
ју тренинге – рекао је Јовица Цветко-
вић, наш прослављени тренер и осни-
вач Одбојке 013.

Овај успех је само још један пока-
затељ да је Панчево, када је спорт у
Србији у питању, препознатљиво по
игри преко мреже.

– Уз овакву подршку с трибина и
овакву организацију турнира једно-
ставно нисмо смеле да изгубимо. Мо-
рале смо да остваримо циљ и пре-
срећна сам што смо успеле. Поносна
сам на своје саиграчице, јер су издр-
жале страховит притисак. Захвалила
бих феноменалној публици, која је
свим срцем била уз нас – додала је Јо-
вана Марић, капитен Одбојке 013.


