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Патић разрешен 
дужности у Градском 
већу, ЛДП излази 
из власти

Раданов отишао због 
нарушавања састава 
локалне коалиције

Најавио отказ 
у „Зеленилу” и не жели
назад одборнички мандат

Још један панчевачки градоначел-
ник, други заредом, поднео је остав-
ку на ту функцију. На седници Скуп-
штине у петак, 12. јуна, Павле Рада-
нов је обавестио одборнике да одлази
с функције због тога што су они прет-
ходно разрешили дужности Предра-
га Патића, већника за комуналне де-
латности и лидера панчевачког одбо-
ра Либерално-демократске партије,
па је та странка изашла из власти.
Раданов је тако реаговао на наруша-
вање састава владајуће коалиције и
повукао потез који не треба да буде
изненађење. Он је више пута наја-
вљивао да ће се повући с места гра-
доначелника ако састав панчевачке
власти буде мењан на овакав начин.

Раданов је на ту позицију дошао
пре готово тачно две године, 20. јуна
2013, након што је оставку поднео ње-
гов претходник, социјалиста Светозар
Гавриловић. Ове две оставке имају из-
весне сличности, али и разлике. Наи-
ме, рекло би се да су обе резултат су-
коба двојице градоначелника са
истим људима у врху СНС-а и њихо-
вим амбицијама да из сенке управља-
ју градом и његовим буџетом. У том
игроказу функција градоначелника је
замишљена као део кулиса.
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– О озбиљности захтева најбоље
говори начин на који је он стигао и
како је прочитан. Јести ли ви чули
због чега треба да будем разрешен?
Није у питању ни вода, ни комунал-
не делатности, већ то да се ЛДП ис-
тисне из власти. Коме и зашто ЛДП
не ваља, не знам, али знам да од по-
четка мандата најпре нису ваљали
социјалисти, па онда Демократска
партија Македонаца у Јабуци, па он-
да сами себи напредњаци нису ваља-
ли у Јабуци, сад не ваља ЛДП. Ко је
следећи? – упитао је Патић.

Додао је да све то нема везе с ква-
литетом воде и да је дан раније те-
матска седница каснила јер „неке
демократе нису биле спремне да не
гласају за извештај” о водоснабдева-
њу. Он је оценио да је читава гужва
направљена у вези с водом само да
би се елиминисао ЛДП и закључио
да та странка излази из власти.

На то је Раданов изашао за говор-
ницу да обавести одборнике како ће
поднети оставку.

– На функцију сам изабран игром
случаја након једногодишње кризе
локалне власти. Због те политичке не-
стабилности коју смо имали, тада сам
рекао да ћу лично бити одговоран за
хармонизацију тако широке коалици-
је, састављене од странака што су се
често сукобљавале на републичком и
покрајинском нивоу. Било је више на-
сртаја неких политичких партија и
група да се неке странке избаце из
владајуће већине. Нисам дозвољавао
да било ко наруши стабилност у граду
и притом нисам водио рачуна о сво-
јим личним интересима, због чега
сам имао одређене политичке губит-
ке, али ми то није ни био циљ, јер сам
преузео обавезу да будем градоначел-
ник свих грађана – рекао је Раданов.

» Наставак на страни 5

ГРАДОНАЧЕЛНИК ПАНЧЕВА ПОДНЕО ОСТАВКУ

ЗАСАД БЕЗ ПОЛИТИЧКОГ „ЗЕМЉОТРЕСА”
Разлика је у томе што је Гавриловић

чекао да му партија одобри да просле-
ди папир са оставком на писарницу
Градске управе, а у случају Раданова је
то био буквално лични чин. Одлазак
овог другог с власти је необичан и због
тога што је показао да политика не мо-
ра обавезно да буде синоним за немо-
рал и да оно што се помоћу ње добије
није наследно добро.

Поменута седница локалног парла-
мента била је заправо наставак прет-
ходне, одржане дан раније и посвећене

што се прихватио положаја председ-
ника комисије Градског већа за ре-
шавање ових проблема иако није
технолог или биолог, већ менаџер.
Исти ти одборници су месец дана ра-
није прихватили извештај Патићеве
комисије и тада нису стављали при-
медбе на његову стручност.

Разрешеном већнику је пребачено
што се „ниједног тренутка није поја-
вио са стручним тимом у ’Водоводу’
да би утврдио шта се дешава с водом,
већ је у том периоду искључиво радио

проблемима с водом. Тада није изгла-
сан Патићев извештај о мерама преду-
зетим од претходне седнице Скупшти-
не, одржане 8. маја због априлских
проблема с водоснабдевањем, па до
појаве трихалометана месец дана ка-
сније. Показало се да је то био увод у
захтев за његово разрешење који су 12.
јуна поднели одборници СНС-а, ДС-а
и још неколико мањих странака.

Поред неусвајања извештаја, Па-
тићу ови одборници замерају и то

на својој промоцији”. Одборници су
оценили да комуналну делатност не
чине само АТП и „Грејање”, додали
како Патић скоро две године није
одржао састанак с директорима кому-
налних предузећа и закључили како
он није најбоље разумео свој посао.

Захтев је доста неразговетно про-
читао председник Скупштине Фи-
лип Митровић, и то тек на Патићево
инсистирање да одборници и јавност
чују о чему се ради.

Осмеси, пиво и сећање
на посебног човека
» страна 13

НЕКО ГОРЕ, НЕКОМ ГОРЕСтигао луна-парк у наш

сокак. Таман да дода

свету мало боје, а да ми

у свему опет видимо са-

мо сиву, ако не и црну.

Кад чујеш за цену во-

жње на рингишпилу, ти

одмах прерачунаш да су

то два хлеба. Кад те за-

глуши запевање с разгла-

са, подсетиш се и да нам

је култура зглајзнула.

Кад видиш то светлеће

шаренило, па се освр-

неш око себе, некако у

глави одзвања оно „спо-

ља гладац, а изнутра ја-

дац”. Па не можеш да

се не подсетиш тога да

је нама одавно јадац – и

споља и изнутра.

Е, а кад видиш ками-

казе, ту већ не мораш

да мислиш. Ко је овде

горе, а ко доле – одавно

је јасно. Ми, факат, не

можемо бити горе.

Само може нама бити

горе.

НЕКО ГОРЕ, НЕКОМ ГОРЕ



кламованим циљевима достизања
европских стандарда у развоју демо-
кратије, следи подела плена. То се
иначе савременим, политички ко-
ректним језиком, назива „преузима-
њем одговорности”. Власт се задржа-
ва тако што се од намиреног гладног
чланства и њихових породица праве
„сигурни гласови”. Остали који се
нису окористили добијају обећања
да ће једном и они доћи на ред.

Власт се углавном губи тако што се
ненамирена страначка армија засити
тих празних обећања, па окрене леђа
својим лидерима и похрли ка онима
који дају лепша празна обећања.

Кад ти нови дођу на власт следи
ново „преузимање одговорности”
преко „експертских тимова за убрза-
ну акумулацију капитала из јавних
извора”, али и „усисавање” кадра
претходне владајуће гарнитуре пре-
ко понуда које је немогуће одбити.

На описани начин, за кратко време
од доласка на власт „комби” странке
нарасту до неслућених размера, да
би након једног или два изборна тур-
нуса потпуно нестале. Исто се деша-
ва чак и озбиљним паријама. Треба
ли наводити примере СПС-а, ДСС-а,
ДС-а? Погодите ко је следећи?

Чему онда то одржавање аутоде-
структивног система у коме се све
мења да би заправо све остало исто?
Због тога што он пружа најбољу при-
лику лидерима да буду сами на врху
са безбојном масом послушних ис-
под њих, који ни случајно не би мо-
гли да постану министри, директо-
ри, па чак ни посланици када би вла-
дала здрава конкуренција.

Зато наклапања такозване поли-
тичке елите никада не треба схвата-
ти озбиљно. Озбиљна је само пустош
коју она оставља иза себе.

Ајнштајн је рекао да су само људ-
ска глупост и космос бесконачни, с
тим да ово друго није баш сигурно.
Да л’ је мислио на Србију кад је то
изговорио?

Д. В.

Das ist Weifert!
Ех, Ђорђе, Ђорђе, господине Вајферте... Кад бисте само знали шта се све
догађа у вашем и нашем Панчеву, ето, 165 година од вашег рођења. Не-
како покушавамо да вас „реанимирамо”, да мало оживимо овај уснули
и посрнули град. Додуше, неки то чине да би обновили традицију, а не-
ки пак да би ућарили нешто кријући се иза вашег лика и дела. То пра-
вљење паравана од туђих плећа вам је данас у Србији, иначе, врло мо-
дерна работа, али није то сад тема, него чисто да знате да нисте једини,
да се не једите много.

Извините што ћемо вам ово касти, могла би вас душа заболети, али
збива се и то да ми данас не знамо засигурно који је тачан датум вашег
рођења – да ли 15. јун или 15. јул, нити то да ли сте ви Панчевац, или
Зајечарац, или можда Новосађанин... Баш је све некако збуњујуће!
Опростите нам, драги Ђорђе! Кад бисте бар на оном свету имали мобил-
не телефоне, па да некако нађемо ваш број у небеским жутим или белим
странама, те да вас приупитамо... Ах, па да, ви не знате шта је то мобил-
ни. Видите, то вам је једно сокоћало с тач-скрином... У ствари, није мно-
го ни важно, то ми онако нешто за себе зборимо...

Вама, господине Вајферте, вероватно и није познато да је Панчево у
последње време један врло суморан град, да градски оци и не реновира-
ју оно што сте ви направили, а камоли да нешто ново граде. Неки од њих
позавршаваше неке школе у којима се и не цени знање, већ се диплома
за новце добија, па такви нису ни чули да сте ви били велики добротвор,
индустријалац, власник наше чувене пиваре, да сте били добровољац у
српској војсци и носилац ордена за храброст, да сте били први гувернер
Народне банке Србије, да сте ви увели динар као српску валуту... Но не-
мојте много марити за њих, има нас много који то све знамо и свима ко-
ји нам дођу у Панчево, причамо да сте ви наш најзнаменитији суграђа-
нин.

Захваљујући вама и ономе што сте за живота урадили (јер ми очи-
гледно нисмо способни да било шта велико направимо, па се враћамо у
прошлост) Панчево је ових дана баш живнуло. То вам је лепа вест. Одр-
жана је први пут манифестација „Дани Вајферта”, у вашу част. Била је
и поставка у Народном музеју, па сајам старих заната поред ваше пива-
ре (коју сада многи својатају, па извините и због тога), била је и изложба
олдтајмера (то су вам они аутомобили што су у ваше време били нови,
па сад, је л’ те, више нису), били су и бројни концерти и туристички про-
грами...

Хвала вам, господине Вајферте, што се и после 165 година од вашег
рођења у Панчеву нешто дешава. Наравно, хвала и оним нашим часним
суграђанима који ваше име желе да отргну од заборава. Хвала и што сте
предали кључеве града карневалистима, кад већ није било никог млађег
и... живахнијег. Како нисте ви? Па добро, карневал је, тад има маски и
забаве и ништа није забрањено, па је био један што се представио као ви,
али из најбољих намера. Извин’те нас што псујемо, али градски оци из
неког разлога нису могли да предају кључеве ко што ред налаже, па смо
морали и за ту сврху вас некако да васкрснемо. Али то нам сигурно не-
ћете замерити.

Немојте плакати, драги Вајферте, што је наш град остао без ваше пи-
варе. И многи ваши суграђани кивни су због тога, али како време одми-
че, све више се враћају традицији, искрено желећи да се историја поно-
ви и да се бар неки погон врати на обалу Тамиша. Засад, ваши бркови се
смеше с многих плаката и зелених сунцобрана у граду. Полако али си-
гурно почињу да теку реке „Вајферт пива”. Игра се. И пева.

Радујте се, драги чика Ђорђе! Мудар сте човек били и баш ви сте нај-
боље знали да се жито од кукоља брзо и лако може одвојити. Тако ће и
сада бити. Панчево – das ist Weifert! Било, јесте и биће. Уздравље, драги
наш господине!

П. С.
Ако нас случајно одгоре гледате, махните руком, намигните... И видите
некако да нам помогнете око тог жита. Ваљало би га очистити док се чи-
таво не уквари. Да не оде све у пропаст, јер шта ћемо онда? Хвала вам
унапред, господине Вајферте. Ако нам то завршите, сигурни смо да ће-
мо вам следећи пут много веселију депешу исписати.

Боба, Пеђа и Ања су веома познати
у спортским круговима. Битевић и
његов прослављени тренер били су
планетарни и континентални прва-
ци. Нико пре њих из Србије није та-
ко доминантно излазио на татами
широм света. Медаље се множе,
углед расте и тако већ годинама. Иа-
ко Битевић није стигао до одличја у
Бакуу, то не умањује његов кредиби-
литет у свету спорта. Он је био и
остао понос Панчева.

Ања тек треба да наступи у европ-
ској класи. Млада пливачица је вели-
ки таленат, али више од дара који има,
треба нагласити страст коју улаже у
оно чиме се бави. Ова тинејџерка је
пример како се треба односити према
спорту. Она више у свом узрасту нема
конкуренцију у Србији, па своје место
тражи међу најбољима у Европи.

Браво, шампиони! Ви сте с разло-
гом понос Панчева.

С. Д.

Лоша

бесконачност
Парадоксално и прилично смешно
је то како се партократски систем
који су странке у Србији саме ство-
риле окреће против њих по увек
истим механизмима. Истовремено,
то паријама не служи као опомена и
поука да нешто треба да мењају у
том аутодеструктивном систему.

А он у најгрубљим цртама изгледа
овако: долазак на власт по правилу
се плаћа подмићивањем чланства
обећањима о подели радних места и
функција. Онда се паријска апарату-
ра растрчи за време кампања да би
лепила плакате, агитовала од врата
до врата, поткупљивала бираче нов-
цем или неком робом, а по потреби
опалила покоји шамар или разбија-
ла главе противницима, већ према
статуту и програму своје странке.

Кад се избори добију поменутим
методама, иначе усклађеним с про-

Шампионски

понос

Прве Европске игре, замишљене као
пандан Олимпијским играма, управо
су у току и одржавају се у Бакуу, глав-
ном граду Азербејџана. Тај догађај је
посебан јер окупља више од шест хи-
љада спортиста, практично оне нај-
боље са Старог континента, а нама
Панчевцима још више значи јер тро-
је наших суграђана учествује на тој
великој спортској манифестацији.

Реч је о Слободану Битевићу, кара-
тисти, његовом тренеру Предрагу
Стојадинову, који брине и о осталим
репрезентативцима, као и о Ањи Цре-
вар, пливачици. Наступом у земљи
пребогатој нафтом још једном смо се
уверили да наш град има чиме да се
поноси. Континуитетом у освајању
медаља на великим спортским так-
мичењима наши суграђани су доказа-
ли да вреди улагати у овдашње спор-
тисте и клубове, јер нема боље промо-
ције за Панчево од оваквих прилика.

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Сви заједно: издувни гасови и „гасови”, шкољка и део „шкољке”.

У центру града, ових дана

Снимио Никола Стоилковић
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• Они који мисле да вреде за двојицу, најчешће су двојне личности.
• Ја сам светски човек. Живео сам у свим земљама бивше Југо-
славије.
• Он не само да лаже него и краде. У питању је комплетна личност.
• Разбијање камена у бубрезима није данас никаква наука. Орга-
ни безбедности то раде аутоматски!

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ИНТЕЛИГЕНЦИЈА НИЈЕ УЗ ВОЂУ. У ПРАВУ СУ ОНИ КОЈИ КАЖУ ДА

ГА ЈЕ ИЗДАЛА ПАМЕТ.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

ППиишшее::  ААллееккссааннддаарр  ЖЖииввккооввиићћ

Четвртак, 18. јун 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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Прошле недеље Предшкол-
ска установа „Дечја радост”
Панчево истакла је резул-
тате конкурса за пријем де-
це у вртиће, који је трајао
од 15. до 30. априла. Како
смо сазнали од Љиљане
Војнов, заменице дирек-
торке Предшколске устано-
ве, пријавила су се 883 ма-
лишана, а њих 732 ће од 1.
септембра бити распоређе-
но у 22 објекта те установе.

На листи чекања је остало
115 малишана, углавном
јасленог узраста. Одбијено
је 36 захтева јер, како каже
наша саговорница, до 1.
септембра ти малишани
неће напунити годину дана,
што је услов за полазак у
вртић. Родитељи који нису
стигли да пријаве децу у
априлу, то ће моћи да учи-
не од 17. до 25. августа.

И. П.

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА УПИС ДЕЦЕ У
ВРТИЋЕ

Примљена 
732 малишана

ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ

Прве утакмице 
у уторак

Традиционалан, шести тур-
нир у малом фудбалу под на-
зивом „Панчево 2015” почиње
у уторак, 23. јуна.

Као и сваке године, утакмице
ће се играти свакодневно на
Спортском центру „Младост”,
од 18 до 24 сата. Котизација из-
носи 12.000 динара, екипе се
могу пријавити до недеље, 21.

јуна, а извлачење парова биће
обављено сутрадан у подне у
просторијама Спортског савеза.

Награда за прво место изно-
си 100.000 динара, за друго
50.000, а за треће 25.000 дина-
ра. Све информације се могу
добити на телефон 060/364-
09-22 или на имејл адреси
malifudbal1@gmail.com. А. Ж.

НОВА НАГРАДА ЗА ЗОРАНА Т. ПОПОВИЋА

Признање за креативност
Један од најпознатијих срп-
ских афористичара Зоран Т.
Поповић, чија остварења „Пан-
чевац” објављује већ неколико
година, недавно је добио награ-
ду либанске фондације коју је
основао Наџи Наман, борац за
људска права и писац.

Како је објављено на сајту те
фондације, Поповићу је при-
пало признање за креатив-
ност, а добио га је у конкурен-

цији 2.041 писца из 60 земаља.
Његови афоризми и дела оста-
лих 57 награђених писаца и
афористичара биће одштам-
пани у годишњаку фондације
и биће им додељене почасне
титуле њених чланова. 

Фондација Наџија Намана
додељује награде од 2002. го-
дине ради промовисања борбе
за демократију и поштовање
људских права. М. Г.

Хуманитарни концерт на
којем ће наступити певачи
„Пинкових звезда” биће
одржан у четвртак, 25. јуна,
у ресторану „Ацин ранч”.
Почетак свирке је заказан

за 21 сат, а цена улазнице
износи 200 динара. Новац
се сакупља како би мала
Драгана Раданов могла да
оде на терапију очију, која
је заказана за август. И. П.

КОНЦЕРТ ЗА ДРАГАНУ РАДАНОВ

Сакупљање новца 
за терапију

Млада фудбалска репрезента-
ција Србије хара Новим Зе-
ландом. Момци које с клупе
предводи селектор Вељко Па-
уновић остварили су у среду,
17. јуна, фантастичан успех.
Победом од 2:1 над изабраном
селекцијом Малија Србија се
пласирала у финале Светског
првенства.

То је велики успех за нашу зе-
мљу, јер су нам ти млади момци
вратили веру у најважнију спо-
редну ствар на свету. Фудбалска
Србија се тресе од радости, а ве-

лики понос обузима и све праве
поклонике спорта у Панчеву. У
стартној постави националног
тима, који је међу два најбоља
на планети, играју и наши су-
грађани, тренутно чланови
ОФК „Београда”, Милан Гајић и
Немања Антонов.

Репрезентација Србије ће у
финалу „Мундијалита” одме-
рити снаге с Бразилом. Та утак-
мица се игра у суботу, 20. јуна,
од 7 сати по нашем времену.

Пробудићемо се, наравно.
Срећно, момци! А. Ж.

МЛАДИ ФУДБАЛЕРИ СРБИЈЕ У ФИНАЛУ СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА

Они су понос Панчева

Кључеве града 
предао Ђорђе 
Вајферт

Велика поворка 
креће у суботу, у 20
сати

Предајом кључева града, које
је маестру карневала Борису
Матијевићу у понедељак, 15.
јуна, на сцени „Код Вајфер-
та”, у Улици Николе Тесле,
уручио Ђорђе Вајферт, што се
ради те важне дужности вра-
тио из неких прошлих време-
на, почео је једанаести Ин-
тернационални панчевачки
карневал.

Овогодишња манифестаци-
ја траје од 15. до 20. јуна, а ре-
ализује се у организацији
удружења „Пријатељи Панче-
ва”, под покровитељством
Министарства трговине, ту-
ризма и телекомуникација и
уз подршку НИС-а, „Вајферт
пива” компаније „Heineken
Србија”, Града Панчева, као и
бројних панчевачких органи-
зација, установа, удружења,
угоститеља и појединаца.

Честитке из Европе
Присутне је на отварању по-
здравио Јосип Силов, потпред-
седник Федерације европских
карневалских градова:

– Панчево је први град који
је пре дванаест година ушао у
Федерацију европских карне-
валских градова. Након тога
је направљен читав низ карне-
вала у Србији. Најлепше ми је
кад дођем на карневал и ви-
дим оволико деце. Као што ви
Панчевци одгајате своју децу,
тако сте успели одгојити један
фантастичан цвет, једну фан-
тастичну звезду на карневал-
ском небу у Европи. Панчево,
искрене честитке свима вама
на томе!

И Зорана Владу, организа-
торка карневала из удружења
„Пријатељи Панчева”, захва-
лила је свим Панчевкама и
Панчевцима, као и спонзори-
ма и покровитељима на вели-
кој подршци при организацији
овогодишње манифестације.

У наставку вечери публика
је могла да ужива у наступу
„Банатских кицоша”, а потом
и у вечери салсе уз познати
кубанско-панчевачки бенд

ПОЧЕО КАРНЕВАЛ У ПАНЧЕВУ

ГРАДИМО МОСТОВЕ, ШИРИМО РАДОСТ

„Salsa Y Punto”. Једнако инте-
ресантан програм за децу и
одрасле, који су чинили кон-
церти, креативне радионице и
позоришне представе, обеле-
жио је и вечерње часове у уто-
рак и среду.

Журка се наставља
На сцени „Код Вајферта” у че-
твртак, у 19 сати, СКПД „Ђе-
тван” и „Fusion Crew” извешће
позоришну представу – мју-
зикл за децу „Чаробњак из
Оза”. У 20 сати балетску пред-
ставу „Бриљантин” одиграће
клуб „Балерина”, а у 22 сата по-
чеће вече грчке музике (Бран-
ко Каменковић – бузуки).

Љубитељи пива моћи ће да
посете велики карневалски
пиварски шатор „Вајферт пи-
ва” на зеленој површини у
продужетку Улице Николе Те-
сле сваке вечери од 20 сати до
поноћи.

У петак и суботу, 19. и 20.
јуна, од 19 сати, у „Улици тра-
диције” (Улица Николе Те-
сле) биће приређен продајни
сајам домаће хране, вина и
рукотворина. Ту ће у петак, од
21 сат, наступити културно-
-уметничка друштва „Станко
Пауновић” НИС–РНП, „Тама-
ши Арон” и „Петефи Шан-
дор”, а од 23 сата засвираће
„Банатски кицоши”. У суботу
у 22.30, у оквиру вечери ру-
мунске музике, наступиће

Народни оркестар из Банат-
ског Новог Села.

Централни програм мани-
фестације почеће такође у пе-
так, у 20 сати, када ће се на
платоу испред Градске упра-
ве, у оквиру „Карневал феста”,
најпре одржати дечји карне-
валски шоу, а потом ће се, од
21 сат, премијерно представи-
ти карневалске групе.

Манифестација ће своју
кулминацију „доживети” у су-

боту, 20. јуна, од 20 сати, када
ће Улицом војводе Радомира
Путника продефиловати ве-
лика карневалска поворка са-
чињена од преко 30 група из
Панчева, Србије, Црне Горе,
Хрватске, Словеније, Македо-
није, Италије, Румуније, Тур-
ске, Боливије, Холандије и с
Кубе. Након представљања
свих учесника уследиће ва-
тромет.

Д. Кожан

Овако се „завртело” у понедељак

ППУУЛЛСС  ССРРЦЦАА  ГГРРААДДАА

У петак и суботу биће реализован и сегмент „Карневал у ср-

цу града”, у оквиру кога ће бити одржани концерти на број-

ним локацијама у граду. Плато испред Градске управе (пе-

так, 22 сата – „Рио”, субота, 22.30 – „Mantock Dance Inter-

national” – бразилска самба, 23 сата – концерт и шоу бенда

и плесачице са Кубе „Cubalcanika”); „Хедонист” (петак, 20

сати – DJ Alex Tic, 22 сата – „Енигма бенд”, субота, 20 сати

– DJ Alex Tic, 22 сата – бенд изненађења, а потом „Невер-

не бебе”); „Штаб Погон” (петак, 21 сат – бенд „White City

Massive”, 23 сата – ди-џеј програм, субота, 21 сат – „Бас и

стега”, 23 сата – ди-џеј програм); „Il Giardino” (петак, 22 са-

та – „Big Band”, субота, 22 сата – Слоба Милетић и Ивона

Златић), „Касина” (петак и субота, 22 сата – музика уживо);

„Сокак” (петак, 22 сата – тамбурашко вече, субота, 22 сата

– „De Acustico Band”), „Coffee Shop” (петак и субота, 17 са-

ти – промоција пића); „Cruiser” (петак, 21 сат – „Casual

Band”, субота, 21 сат „Trouble Heart”), „Бабис” (петак, 22

сата – „Public Humiliation Band”, „Maraqya Band”, субота, 22

сата – DJ Nensy, поноћ – бенд „St. Luis”).

Н. Антонов М. Гајић

ХУМАНИТАРНИ ТУРНИР „ТРОЈКА ИЗ БЛОКА”

Оправдана очекивања

Наши суграђани су још јед-
ном потврдили да хуманост
не познаје границе. Акција
„Тројка из блока”, коју је у
нашем граду организовало
удружење „Срби за Србе”,
добила је пун смисао. На ко-
шаркашком терену Спорт-
ског центра „Младост” так-
мичило се више од 100 уче-
сника свих узрасних катего-
рија, а победио је наш сугра-
ђанин Никола Савић.

На добро организованој
манифестацији друго место
је заузео Алекса Илкић, а
трећи је био Душан Брајо-
вић. Посебност овој лепој
хуманој причи дали су нај-
бољи српски аутомобили-
ста Душан Борковић и про-
тојереј Бранко Божић, не-
када изванредан кошар-
каш. Признања најбољима
уручио је Александар Фар-
каш, члан Градског већа за-
дужен за спорт, чији је ре-
сор много помогао да акци-
ја успе. Фаркаш је истакао

да је важно да у овим те-
шким условима сакупљамо
новац за оне којима је он
најпотребнији, за социјал-
но угрожене суграђане, и да
им бар мало помогнемо да
живе боље. Већник није
пропустио прилику да за-
хвали организаторима ове
хуманитарне акције, нагла-
сивши да је свима драго
што су дошли и у Панчево
да помогну.

Окупљене, али и јавност у
нашем граду, путем медија
је поздравио Милош Симо-
вић у име организације „Ср-
би за Србе”, истакавши да ће
прикупљена средства отићи
једној седмочланој породи-
ци у нашем граду, а о дета-
љима се више може сазнати
на сајту који промовише рад
тих хуманих људи. Учешће
на турниру било је 200 дина-
ра, а средства су прикупља-
на и путем хуманитарног
СМС броја.

Браво, Панчевци! С. Д.



„Када се ’Двери’ буду пита-
ле, национални паркови,
природа и њене лепоте биће
доступни и на корист свим
грађанима”, каже се у саоп-
штењу овог покрета. Разлог
за овакво обећање и реагова-
ње „Двери” је све
чешћа пракса да се
возачима наплаћује
такозвана еко-такса
због тога што вози-
лима загађују око-
лину. Овај покрет
то назива „наопа-
ким системом вредности
који усвајамо из ЕУ”, сма-
трајући да „није далеко дан
када ћемо плаћати таксу и
кад изађемо из својих кућа”.
Као један од негативних
примера наводе наплату та-
квог намета за малу деони-
цу пута од Мокре горе пре-
ма Вишеграду. „Двери” се и
питају да ли то значи да у
осталим националним пар-
ковима, „на волшебан на-
чин, возила не нарушавају
чистоћу ваздуха”.

„Изненађење су смислиле
најмудрије главе у Јавном
предузећу ’Војводинашуме’
из Петроварадина. Грађани
Панчева који намеравају да
прошетају околином Чардака
у Делиблатској пешчари нека

понесу мало пу-
нији новчаник.
То задовољство
се однедавно
плаћа!? Није до-
вољно што у
Панчеву и око-
лини удишемо

овакав ваздух, већ нас такса-
ма спречавају да бар неко
време наше породице прове-
ду у природи и на чистом ва-
здуху. Уместо да се промови-
ше одлазак у природу, упо-
знавање с њеним лепотама,
да се подиже свест о заштити
животне средине и упознају
разни крајеви наше Србије,
грађанима се сугерише да се
затворимо у куће или можда
прошетамо до неког тржног
центра”, каже се у саопштењу
овог покрета. З. Сп.

Покрет „Снага Србије – Бо-
гољуб Карић” прошле неде-
ље је изабрао привремени
одбор странке у Панчеву. На
основу већине гласова пред-
седник тог одбора постао је
Дејан Ђорђевић, а за њего-
вог заменика је изабрана
Петрија Мијаковац.

Новоизабрани председ-
ник је локалну политичку
сцену оценио као веома сло-
жену и нагласио да су у
овом тренутку потребни но-
ва позитивна енергија, као и

млади, стручни и одговорни
људи који би се часно и од-
лучно залагали за бољи жи-
вот грађана Панчева.

Покрет „Снага Србије”
добио је и новог представ-
ника у Скупштини Панчева.
На последњој седници ло-
калног парламента, у петак,
12. јуна, Јелица Стојнов Ми-
лошевић изабрана је за од-
борника уместо Николе
Угрчића, који је поднео
оставку на ту функцију.

С. П.

ПОЛИТИКА

На конференцији за нови-
наре Српске напредне
странке одржаној у петак,
12. јуна, Жељко Сушец,
председник Градског одбо-
ра, није имао коментар на
оставку градоначелника Па-
вла Раданова, већ му је само
пожелео све најбоље, наја-
вивши да ће „његово место
заузети неко од бројних
стручних и одговорних љу-
ди које странка има”.

Поводом смене Предрага
Патића, градског већника
задуженог за комунална пи-
тања, Сушец је рекао да је у
Патићевом раду било гре-
шака и додао да о томе све-
дочи чињеница да је 48 од-
борника гласало за разре-
шење.

– Инсистирали смо на то-
ме да се смене сви они који
нису добро радили свој по-

сао како би дошли бољи и
одговорнији људи, без обзи-
ра на то којој политичкој
странци припадају. Ми са-
мо желимо да радимо у ин-
тересу грађана, који нам је
на првом месту – изјавио је
Сушец.

Он је додао и да је жеља
СНС-а била да се утврде све
чињенице у вези с проблеми-
ма у водоснабдевању, да се
сазна ко су најодговорнији за

пропусте и чијом кривицом
су грађани два дана били без
исправне пијаће воде.

Нагласио је да Српска на-
предна странка никад неће
дозволити да дође до ова-
квих ситуација и да ће се
због тога формирати коми-
сија која ће пратити рад Јав-
ног комуналног предузећа
„Водовод и канализација”.

С. П.
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СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Без коментара на
оставку градоначелника

СРПСКИ ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

Такса за одлазак у
природу

ТЕМА НЕДЕЉЕ: ИМА ЛИ КРИЗЕ У ЛОКАЛНОЈ ВЛАСТИ?

ПРОБЛЕМИ С ВОДОМ 
ПРЕКИНУЛИ ЗАТИШJЕ

Жељко Сушец (СНС):
владајућа коалиција
је стабилна

Владан Кељевић
(ЛСВ): време је 
за нове изборе

Прошлонедељна оставка гра-
доначелника Павла Раданова и
одбијање одборника Скупшти-
не Панчева да усвоје извештај
о проблемима у снабдевању
водом који је поднео Предраг
Патић били су повод за приче
да је избила прва озбиљнија
криза од формирања локалне
власти.

Жељко Сушец, председник
Градског одбора СНС-а и по-
сланик у Скупштини Србије,
изјавио је да су такве тврдње
неосноване. С друге стране,
Владан Кељевић, портпарол
Градског одбора Лиге социјал-
демократа Војводине и одбор-
ник те странке, сматра да је
време за локалне изборе зато
што се показало да владајућа
коалиција у Панчеву више не
функционише.

Према његовим речима,
странке које су на власти у
Панчеву воде рачуна само о
томе како да се што боље пози-
ционирају и задовоље своје ин-
тересе, због чега грађани испа-
штају.

Смењиваће и своје 
ако погреше
– СНС сматра да је још рано за
превремене локалне изборе
упркос томе што их захтевају
поједине опозиционе странке.
Међутим, желим да нагласим
да их се напредњаци не боје и
да сматрам да ћемо на њима
сигурно поновити добре резул-
тате. Друге странке имају раз-
лога да се плаше следећег из-
ласка грађана на биралишта,
јер је питање да ли ће многи

међу њима уопште прећи цен-
зус. Сем нас, Лига социјалде-
мократа Војводине је једина
партија која не мора да брине
због тога – изјавио је Сушец.

Он је истакао да је локална
власт у Панчеву политички
стабилна и да нема никаквих
свађа. Према његовим речима,
нити Српска напредна странка
нити било која друга партија у
владајућој коалицији не желе
да избаце ЛДП из власти и да
тој странци одузму АТП. Међу-
тим, како је рекао Сушец, ако
они сами желе да оду, онда је
то друго.

Коментаришући проблеме у
вези са загађеношћу воде за
пиће, рекао је да су одборници
с правом били незадовољни на
прошлонедељној седници Скуп-
штине града. Према Сушецовим
речима, извештај о томе који је
одборницима поднео Предраг
Патић био је неозбиљан и у ње-
му је само поновљено оно што
је познато грађанима, без одго-
вора на питања због чега је во-
да забрањивана за коришћење,
ко је одговоран за то, да ли је

затајио људски фактор и шта је
предузето да би се тешкоће от-
клониле.

Према Сушецовим речима,
грађани Панчева су после за-
бране коришћења воде за пиће
два пута за кратко време били
таоци неодговорности надле-
жних и то више никада не сме
да се понови. Он је рекао да ће
сви који су на важним функци-
јама у граду сносити одговор-
ност и бити смењени ако по-
греше, додавши да то важи и за
функционере Српске напредне
странке.

Изгубљено поверење грађана
С друге стране, Владан Кеље-
вић, одборник Лиге социјалде-
мократа Војводине, рекао је да
су прошлонедељни догађаји
показали да је тачно оно на
шта је ЛСВ упозоравао још пре
две године – да владајућа коа-
лиција која је тада формирана
у Панчеву неће моћи добро да
функционише.

– У њој има много странака,
на све стране су подељени ре-
сори и свака партија „вуче” са-
мо за себе. У тој свеопштој гун-
гули испаштају грађани. Зато
је став наше странке да су Пан-
чеву сада потребни нови ло-
кални избори, па чак и превре-
мени. Они треба да се одрже
што пре, без обзира на то што
се ближи термин за редовне
изборе. Свако ново „препаки-
вање” локалне власти само ће
потврдити да је чланицама са-
дашње владајуће коалиције ва-
жно само да сачувају садашње
позиције – нагласио је Кеље-
вић.

Он је рекао да су грађани
Панчева остали ускраћени за
одговор на питање због чега је
вода два пута забрањивана за
пиће и додао да то иде на терет
локалне самоуправе. Према
његовим речима, недопустиво
је то што се још увек не зна ни

ко је крив за те проблеме ни
шта је предузето да се они убу-
дуће не понове.

– Зато смо тражили да се гра-
ђанима јасно каже шта је узрок
проблема с водом и шта ће се
предузети да се они трајно от-
клоне. Због чега? Зато што су
надлежни у нашем граду и у
„Водоводу” изгубили поверење
грађана након првог ексцеса и
прве забране воде за пиће. Уме-
сто тога, локална власт је фор-
мирала једну комисију, која је
закључила да је затајио људски
фактор тако што је анализира-
ла извештаје санитарне инспек-
торке, Завода за јавно здравље,
Надзорног одбора „Водовода”,
комисије која је формирана у
том ЈКП-у и бивше директорке.

Међутим, стање на панчевач-
ком постројењу за производњу
воде за пиће је катастрофално,
што је јасно показао извештај
сачињен после ванредног сани-
тарног надзора који је обавио
нишки Институт за јавно здра-
вље – додао је Кељевић.

М. Глигорић

ПОКРЕТ „СНАГА СРБИЈЕ – БК”

Изабран привремени
одбор

САОПШТЕЊЕ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ

Време за нове локалне изборе?

НОВА СТРАНКА

Распустити Скупштину Панчева

Социјалдемократска странка
сматра да најновији догађаји у
Панчеву потврђују да је сазрело
време за нове локалне изборе,
то јест да је потребно да се гра-
ђани изјасне о томе да ли желе
исту власт, у којој се не зна ко је
за шта одговоран и у којој мно-
ги функционери не препознају
потребу да служе грађанима.

„Ни данас се не зна ко је од-
говоран за нетачне или небла-
говремене информације о
квалитету воде, али ни за то
што се тек сада поставља пи-
тање да ли постоје разлози за
распуштање скупштина ме-
сних заједница у Долову и
Омољици. Да ли је могуће да
се чак шест месеци пребацују

средства за те две месне зајед-
нице, а да се тек данас приме-
ћује да је био неки пропуст,
или је накнадна памет целе
коалиције опет нека тргови-
на? Такозвана велика коали-
ција у којој су били СНС, ДС,
ДСС, ЛДП и други била је, а то
се сада јасно види, начин да се
поједини функционери нађу

на одређеним местима, али не
и средство да грађани Панче-
ва боље живе”, наводи се у са-
општењу.

Социјалдемократска стран-
ка предлаже да грађани буду
питани да ли им се свиђа коа-
лиција „свих са свима” или
желе јасну одговорност и ре-
зултате. С. П.

Градски одбор Нове странке
позвао је Владу Републике Ср-
бије да, због скорашњих дога-
ђаја на политичкој сцени, рас-
пусти Скупштину Панчева и
постави привремено градско
веће, које би водило град у на-
редних шест месеци, односно
до расписивања редовних ло-
калних избора.

На конференцији за нови-
наре одржаној у уторак, 16. ју-
на, Саша Павловски, председ-
ник Градског одбора те стран-
ке, рекао је да и даље није
утврђено шта се заиста дога-
ђало у претходном периоду у
„Водоводу”, као и ко је одгово-
ран за то.

– Након заказивања ван-
редне седнице локалног пар-
ламента и најављене смене
Милице Радовановић, дирек-
торке „Водовода”, она даје
оставку ни мање ни више него

у просторијама Градског од-
бора Демократске странке,
као да је то институција којој
треба да се подносе рачуни,
уместо да о свему што се де-
сило буду обавештени грађа-
ни, који су били угрожени два
дана – изјавио је Павловски.

Он се овом приликом освр-
нуо и на разрешење Предрага
Патића, члана Градског већа
задуженог за комунална пита-
ња, који је најавио повлачење
ЛДП-а из владајуће коалици-
је, а рекао је и да сматра да је
градоначелник Павле Раданов

поднео оставку због тога што
је био резигниран поступцима
своје странке (СНС).

Павловски је такође подсе-
тио на то да „Водовод” и даље
шаље увећане рачуне грађа-
нима, иако је руководство тог
предузећа најавило снижење
цена за десет одсто.

– Градски одбор Нове
странке закључује да је локал-
на власт, са Српском напред-
ном странком на челу, неспо-
собна и незаинтересована да
се бави оним због чега је иза-
брана, а то је бољи живот гра-
ђана и решавање њихових
проблема – подвукао је Па-
вловски.

Како наводи Нова странка,
да редовни избори нису плани-
рани за крај ове године, члано-
ви те партије би свакако захте-
вали њихово расписивање.

С. П.

В. Кељевић 

Ж. Сушец
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Страст. То је кључна реч која на нај-
бољи начин описује успех младих
фудбалера из Србије који се јуначки
боре на Светском првенству на Но-
вом Зеланду. Популарни „орлићи”
налазе се у финалу најзначајније
планетарне фудбалске смотре за
момке не старије од двадесет година.
У последњој утакмици, пре пењања
на трон, састаће се с Бразилом. Ка-
кво освежење за све који су већ годи-
нама разочарани у српски фудбал.
Међу слављеницима су и двојица на-
ших суграђана – Милан Гајић и Не-
мања Антонов. Где год да се окрене-
те проблеми. Фудбал у Србији је ско-
ро дотакао дно. Сениорска селекција
је далеко од очекиваног, а наша зе-
мља пети пут заредом неће играти на
првенству Старог континента. Афе-
ре, намештање резултата, празни
стадиони и дуговања само су неке од
околности које гурају овдашњи фуд-
бал у блато. Зато успех Пауновиће-
вих изабраника није само сламка
спаса, већ путоказ куда треба ићи у
будућности. То је највећа вредност
оствареног резултата.

ОГЊЕН РАТКОВИЋ, планинар:
– Веома сам задовољан како су

играли све време на првенству, а у
утакмици против Mалија су баш оду-

шевили. Велика је ствар коју су ура-
дили за своју земљу и свој народ. Во-
лео бих да ова генерација фудбалера
буде тако добра и кад буде старија.
Супер је што је цела Србија срећна.

ЈЕЛЕНА СТОЈКОВСКИ, 
медицинска сестра:

– Свака част момцима! Борили су
се од прве утакмице, а пролаз у фи-
нале је много важан. Играће да по-
стану прваци света. То је феномена-
лан успех. Усрећили су читаву наци-
ју. Сјајна је то генерација и само не-
ка остану дуго заједно. Од њих може-
мо у будућности да очекујемо још
много успеха.

ЕНДИ КЕМПЛ, 
наставник енглеског језика:

– Ја сам рођен на Новом Зеланду и
драго ми је што су ваши момци у мо-
јој земљи направили велики успех.
Пратим у медијима шта се дешава.
Видим да је овде велика еуфорија и
да људи воле спорт. Фудбал на Но-
вом Зеланду није баш много попула-
ран, али ми је драго да Србија дожи-
вела успех и да је прошла у финале.

ДЕЈАН КОЛЏИЋ, средњошколац:
– Мислим да су наши „орлићи” пла-

сманом у финале светског првенства

спасли српски фудбал. Момци су дока-
зали да су храбри и да много воле сво-
ју земљу. Сигуран сам да ће освојити
трофеј. Надам се да ће после овог вели-
ког успеха наших момака ствари кре-
нути набоље у нашем фудбалу. Само да
следимо њихов пример и то је то.

БОЈАНА ЦЕКИЋ, 
студент педагогије:

– Гледала сам неколико утакмица
и баш ми се свиђа како момци играју
и боре се за своју земљу. Против Ма-
лија је било баш напето, а и мој брат
је био одушевљен после важне побе-
де. Имали смо и раније успеха с мла-
ђим категоријама, али, нажалост, то
се касније промени. Надам се да ће
ова генерација успети да у континуи-
тету буде на високом нивоу.

МАТЕЈА ЗАРИЈА, ученик:
– Шапоњић и Живковић су били

најбољи у нашем тиму, али свака
част и осталим момцима. Пресудила
је тимска игра. Честитам им за све
што су урадили за своју земљу, а та-
кав однос према игри требало би да
имају и старији. Желим им много
среће у финалу. Већ су остварили ве-
лики успех, а надам се да ће постати
прваци света.

Анкетирао С. Дамјанов

Д. КОЛЏИЋЕ. КЕМПЛ Б. ЦЕКИЋ М. ЗАРИЈА

НАША АНКЕТА

ДА ЛИ „ОРЛИЋИ” СПАСАВАЈУ СРПСКИ ФУДБАЛ?

Свака част, момци!

Ј. СТОЈКОВСКИ

Прошлог понедељка у два по подне
на Радију Б92 није било уобичаје-
них вести „Слободне Европе”; без
објашњења. Тек предвече је саоп-
штено у вестима да уговор са „Сло-
бодном Европом” није продужен.
Неколико дана пре тога Бранка
Михајловић, уредница београдског
дописништва „Слободне Европе”,
узгред је у једном интервјуу рекла
да од понедељка нема више њихо-
вих вести. Мало сам се распитивао:
испало је да је Б92 тражио да убу-
дуће вести „Слободне Европе” не
иду у два, него у пола десет увече;
да партнер није пристао и – жао
нам је јако, нема. За утеху, вести у
два „Слободне Европе” остају на
Радију „Студио Б” до јесени, а за
касније – видеће се.

Зашто је то тако важно? Пре све-
га због РТВ Б92, фирме која свој
информативни програм полагано
и постепено гаси, режући све што
штрчи изнад бедног просека. Прво
су удавили „Инсајдер”, па затим
његов изданак „Репортер”, после
једне једине емисије која је изнер-
вирала фудбалску мафију. Онда су
удавили „Утисак недеље” тешком
руком Бебе Поповића, што је има-
ло одређени симболички значај.
Информативну редакцију Радија
Б92 свели су на три новинара, па
им је уредница Љубица Гојгић оти-
шла, јер се с троје људи не може
правити информативни програм
на радију националне фреквенци-
је, без обзира на узимање већине
вести од Телевизије Б92. 

То је притом и непрофесионално,
јер скинути тонски снимак нема
слику, па не знамо ко говори: на ра-
дију нема титлова, је л’ тако? То се
завршило – ако се завршило! – тако

да суботом и недељом на радију не-
ма никаквих вести. Ја се извињавам,
али ја сам одрастао уз радио-апарат
и хоћу да га слушам; ето вам ваше
ушминкане телевизије до миле во-
ље, али радио је незаменљив медиј.
Та тенденција – да на Радију Б92
има све мање вести, а све више ха-
ха-ха лупетања – јасна је и објашњи-
ва: инострани власник не жели кон-
фронтацију с властима, а свака вест
је могући проблем – ако се емитује.

Та „Слободна Европа” годинама
нам је била драгоцен извор ин-
формација које иначе нисмо има-
ли; на кратким таласима, ако ни-
шта друго, током страшних деве-
десетих. Током бомбардовања
1999. године, када су сви били
удављени, с крчкавих транзистора
могли смо барем да дознамо шта
се догађа. У вестима „Слободне
Европе” чуо сам 11. априла у се-
дам увече да је убијен Славко Ћу-
рувија. Од кога бих другог могао?

Е, сад: зашто „Слободна Европа”
није пристала на вечерњи термин у
21.30? Из једноставног разлога: ре-
дакција би морала да ради преко-
времено и у Београду и у Прагу,
одакле се интернетски емитује. С
досадашњим термином људи би за-
вршили најкасније у пола два по
подне; овако би морали да раде цео
дан, а то кошта: прековремени сати
итд. Ови из Б92 то добро знају и за-
то су инсистирали, знајући да ће би-
ти одбијени.

Уосталом, после два по подне ио-
нако немају ништа много важно да
пусте на радију, како чујем.

Него, видите имате ли још ис-
правних краткоталасних пријем-
ника и батерија за њих; требаће
вам, како ствари иду.

Пише: Милош Васић

Слободна Европа

О. РАТКОВИЋ

» Наставак са стране 1

Навео је да жели одборницима и
грађанима да покаже како га ни сад
не занимају лични интереси.

– Могу да будем и даље градона-
челник, да пристајем на све, да по-
вијам кичму, да погазим кућно вас-
питање, али ја то нећу. Не постоје
функција нити новчана добит које
могу да ме одврате од оног што ћу
вам рећи, а то је да подносим остав-
ку на место градоначелника и да
остајем доследан уверењима која
сам имао на почетку кад сте ме иза-
брали – рекао је Раданов.

Додао је да се неће вратити на од-
борничку функцију иако на то има
право и да даје отказ у „Зеленилу”,
где је пре именовања за градоначел-
ника обављао дужност заменика ди-
ректора.

Његов наступ већина одборника
пропратила је аплаузом. Султан Фе-
ратовић, шеф одборничке групе
СНС-а, позвао је јавно Раданова да
размисли о оставци. Познато је да су
поједини напредњаци од Патића
тражили да поднесе оставку како не
би била отворена расправа о разре-
шењу и да не дође до скандала са
оставком градоначелника.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ПАНЧЕВА ПОДНЕО ОСТАВКУ

ЗАСАД БЕЗ ПОЛИТИЧКОГ 
„ЗЕМЉОТРЕСА”

окрвављеним главама. Могуће је и да
би након смене Патића уследило
превођење функционера либералних
демократа у СНС, као што се недавно
десило са ДСС-ом.

Која год да је од поменутих техни-
ка била припремљена, ствар се своди
на исто – гушење конкуренције и
опозиције преузимањем. Уосталом,
за тако нешто у случају ЛДП-а још
увек није касно. Функције и радна
места крију велики уцењивачки по-
тенцијал.

Д. Вукашиновић

Раданов је касније рекао да неће
мењати странку и да га засад не за-
нимају активан политички анга-
жман и јавне функције.

О разлозима избацивања ЛДП-а из
власти се нагађало. Могло се чути да
је то освета СНС-а за то што је Патић
предводио коалицију која је на избо-
рима за Скупштину Месне заједнице
у Јабуци освојила три од 15 места.
Овакав разлог деловао би смешно,
али га не треба унапред одбацити кад
се зна да се у данашњој Србији и ова-
ко безначајни избори завршавају са

ДЕМАНТИ ОСНОВНОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА

Прикупљена сва обавештења
Директорка „Водовода”
под сумњом да је 
изазвала општу опасност

Основно тужилаштво у Панчеву реа-
говало је на део текста „Смене без
епилога” у којем се наводи како тај
орган није завршио прикупљање
свих информација у вези с пробле-
мима у водоснабдевању из априла, те
да је Милица Радовановић, дирек-
торка „Водовода”, свој исказ о том
случају дала 5. јуна, када је јавност
обавештена о појави трихалометана
у води.

Јелена Самуилов, портпарол тог
органа, демантовала је писање „Пан-
чевца”.

– Наводи који се у тексту односе
на поступање тужилаштва су нетач-
ни. Прикупљена су сва потребна оба-
вештења и тужилаштво сматра да
постоје основи сумње да су се у по-
ступцима тадашње директорке Ми-
лице Радовановић стекли битни еле-
менти кривичног дела изазивање оп-
ште опасности. На основу тога смо
покренули доказне радње против Ра-
довановићеве и она је саслушана у

својству осумњичене, али не 5. јуна,
како је наведено, већ раније – изја-
вила је Јелена Самуилов.

Она је додала како се доказне рад-
ње у вези са овим случајем наставља-
ју, те да ће током њих бити испитане
све особе које су имале везе с поме-
нутим проблемима у водоснабдева-
њу. Ради заштите истраге она није
могла да наведе коме је све упућен
позив за разговор.

– Предузећемо све друге доказне
радње које су неопходне ради потвр-
ђивања да код Милице Радовановић
има елемената кривичног дела иза-
зивање опште опасности, као и дру-
гог кривичног дела, за које се гоњење
предузима по службеној дужности.
То подразумева и евентуална вешта-
чења стручњака – рекла је Јелена Са-
муилов.

Што се тиче појаве трихалометана
у води почетком овог месеца, у току
је прикупљање информација, на че-
му раде полиција и тужилаштво. На-
ша саговорница је најавила како се
очекује да ће извештај из Полициј-
ске управе стићи ових дана. Након
тога ће тужилаштво одлучити о да-
љем поступању. Д. В.

НАЈАВА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Кадровске одлуке 
Седница Скупштине Панчева на ко-
јој ће бити изабрани нови градона-
челник, његов заменик и два члана
Градског већа биће одржана у петак,
19. јуна – потврђено је „Панчевцу” у
врху локалног парламента.

Најпре ће одборници констатова-
ти да је Павле Раданов поднео остав-
ку на место градоначелника, а потом
ће уследити процедура која ће омо-
гућити актуелном заменику градона-
челника Саши Павлову да се накрат-
ко врати у одборничке клупе како би
могао да буде изабран за новог гра-
доначелника. То подразумева остав-
ку једног одборника с листе некада-
шњег УРС-а, па потом враћање од-
борничког мандата Павлову, а тек
затим предлог да он преузме функ-
цију која је остала упражњена након
одласка Раданова.

За новог заменика градоначелника
СНС ће предложити адвоката Сашу
Левнајића, који је одборник те стран-
ке у локалном парламенту. На истој
седници биће изабран и нови већник
за комуналне делатности уместо сме-

њеног Предрага Патића. Напредњаци
ће за то место предложити Драгана
Грујичића, директора ЈКП-а „Омољи-
ца” и члана Скупштине Месне зајед-
нице у том селу. Он је на функцији
директора комуналног предузећа од
2009. године, а на изборима 2012. је у
омољичку скупштину ушао као кан-
дидат Социјалистичке партије Србије.

Првобитно је најављена могућност
да у петак одборници разреше Јеле-
ну Батинић дужности члана Град-
ског већа задуженог за привреду, али
се то изгледа ипак неће догодити.
Према тумачењу добијеном у Скуп-
штини Панчева, оставка градоначел-
ника Раданова неће изазвати пад из-
вршне власти, јер би се то догодило
само у случају да је он смењен. Како
је поднео оставку, нема потребе да се
поново бира читаво градско веће.

Недељу дана касније, 26. јуна, тре-
бало би да буде одржана још једна
седница локалног парламента, на
којој ће се пред одборницима наћи
ребаланс буџета. Да ли ће тада бити
замењено руководство АТП-а, засад

није познато. То предузеће воде
функционери локалног ЛДП-а Ми-
ленко Крајновић и Мирјана Балог
Кормањош, а након одлуке те стран-
ке да иступи из власти због Патиће-
ве смене логично је очекивати „чи-
шћење” њених чланова с руководе-
ћих места у граду. Д. В.

Предраг Патић Павле Раданов



Пројекат „Радном праксом
до нових радних места у ју-
жном Банату”, који реализу-
ју Град Панчево и општине
Пландиште и Ковачица, уз
подршку Регионалног цен-
тра за друштвено-економски
развој – Банат, представљен
је у понедељак, 15. јуна, у ма-
лој сали Градске управе. По-
ред чланова Градског већа
Панчева Александра Фарка-
ша и Јелене Батинић, пре-
зентацији су присуствовали
и Бранислав Милосав из Ре-
гионалног центра,  Марина
Кахрић Лазић и Милан Се-
даковић, председник Оп-
штине Пландиште.

Циљ пројекта је смањење
незапослености младих до
тридесет година помоћу не-
формалног образовања и
кроз сарадњу и повезивање с
потенцијалним послодавци-
ма, па би на крају осамнае-
сторо учесника из све три ло-
калне самоуправе требало да
добије посао.

– Образовање младих пре-
ма тржишним потребама и
унапређивање њиховог зна-
ња доприносе развитку
предузетништва, отварању
нових радних места и уна-
пређивању локалних зајед-
ница – изјавио је Фаркаш.

Током осам месеци траја-
ња пројектних активности
тридесеторо младих Панче-
ваца проћи ће теоретску обу-
ку из области занатства, по-
љопривреде и иновативног
предузетништва. Притом ће
посебна пажња бити посве-
ћена предузетништву, како
би се учесници обучили и

припремили да започну соп-
ствени посао. Након тога, у
складу с потребама ментор-
ских предузећа која се буду
пријавила за учешће у про-
јекту, биће изабрано петна-
ест учесника који ће наста-
вити радну праксу. Они ће
током тромесечне обуке до-
бијати новчану накнаду од
18.000 динара месечно, а по
окончању програма предузе-
ћа ће им издати потврде и
извештаје о обављеној прак-
си. На крају ће међу њима
бити изабрани они који ће
добити посао у некој од фир-
ми учесница пројекта.

– Компаније која се буду
пријавиле као ментори има-
ће двоструку корист, јер ће,
поред радне снаге обучене
према сопственим потреба-
ма, добити и бесплатан мар-
кетинг преко промотивног
материјала пројекта, конфе-
ренција и путем медија који
ће пратити реализацију овог
програма – истакла је Мари-
на Кахрић Лазић, менаџер
пројекта.

Менторска предузећа се
могу пријавити за учешће у
овом програму до 29. јуна, а
након тога ће бити објављен
конкурс за кандидате. Заин-
тересовани за обуке могу се
информисати преко „Феј-
сбук” страница пројекта
„Радном праксом до нових
радних места у јужном Бана-
ту” и Министарства омлади-
не и спорта. То министарство
је дало три милиона динара
за реализацију програма.

А. Б.

Дискусија у којој 
Министарство није
хтело да учествује

Регионална привредна комо-
ра Панчева била је у петак, 5.
јуна, домаћин занимљивог
скупа посвећеног примени За-
кона о енергетици, коме су,
поред заинтересованих пан-
чевачких привредника из ове
области, присуствовале функ-
ционерке надлежног Мини-
старства – Мирјана Филипо-
вић, државна секретарка, и
Олга Антић Миочиновић, ше-
фица Одсека у области нафте
и гаса.

Након кратког увода, у ко-
ме је Филиповићева нагласи-
ла да је овај пропис написан у
складу с препорукама из Бри-
села, отворена је дискусија.
Суштински најбитније, а го-
тово и једино, било је излага-
ње Ненада Шарца, директора
„Гаспетрола”, који је изнео
примедбе на делове Закона о
енергетици и остао без одго-
вора надлежних функцио-
нерки.

Овај догађај је занимљив и
због тога што је временски и
садржајно коинцидирао са
информацијама у медијима о
томе да су неким трговцима
нафтом и дериватима, међу
којима је наведен и „Гаспе-
трол”, привремено одузете до-
зволе за велетрговину. Шарац
је у писму „Панчевцу” обја-
снио о чему се ту радило, а

његова додатна образложења
могла су се чути у Привредној
комори.

Директор „Гаспетрола” је
тада истакао да је Министар-
ство подзаконским актима из-
менило прокламоване циљеве
Закона о енергетици међу ко-
јима су поуздана, сигурна и
квалитетна испорука енерге-
ната, те нарушило начело
конкуренције засновано на
принципима недискримина-
ције.

– Мислимо да није попра-
вљена поузданост и сигурност
снабдевања, да није обезбеђен
бољи квалитет и да купци ни-
су боље заштићени него што
су били када је реч о трговини

дериватима нафте. Правилни-
ком о минималним технич-
ким условима за обављање тр-
говине нафтом и нафтним де-
риватима нарушено је начело
конкурентности које је од жи-
вотне важности за „Гаспре-
трол” и сличне фирме – оце-
нио је Шарац.

Он је упитао због чега је, су-
дећи по подзаконским акти-
ма, неопходно да трговац де-
риватима поседује рафинери-
ју или резервоар од пет мили-
она литара како би могао да
даље продаје гориво.

– Моје предузеће има право
да утовари робу у рафинерији
и довезе је на пумпу, али нема
право да је из рафинерије од-

везе цистерном крајњем куп-
цу, а НИС који поседује рафи-
нерију и постројење за утовар
то сме да уради. Једину ко-
рист од овог има оних неколи-
ко великих трговаца који по-
седују велика складишта или
су их „папирнато” закупили,
јер су на овај начин елимини-
сали конкуренцију и закон је
тако исмејао сам себе – рекао
је Шарац.

Он је оценио како Тржишна
инспекција погрешно тумачи
Закон о трговини, па одузима
дозволе за велетрговину они-
ма који се заправо баве трго-
вином у транзиту, попут њего-
ве фирме. Шарац је прецизи-
рао како инспектори траже да
деривате купљене у рафине-
рији трговци прво преточе из
цистерни у своје бензинске
пумпе, па онда одатле преко
аутомата поново наточе у ци-
стерне да би могли да их одве-
зу крајњим купцима.

Поменуте функционерке
министарства очигледно нису
хтеле или нису имале дозволу
да одговарају на овакве при-
медбе које се односе на Закон
о енергетици. Упркос томе
што су на почетку састанка
позвале присутне да поста-
вљају питања, нису одговори-
ле на Шарчеве примедбе.
Уместо тога искористиле су то
што је он поменуо Закон о тр-
говини и рекле да су то пита-
ња за Министарство трговине.

Д. В

ЕКОНОМИЈА
Четвртак, 18. јун 2015.
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ОТВОРЕНА ПРВА МИНИ-ПИВАРА У ПАНЧЕВУ

ПРВИ КОРАК У ОБНОВИ ПИВАРСТВА
Зарада од продаје
пива биће уложена 
у обнову старог 
Вајфертовог здања

Пиварство као да се на мала
врата враћа у Панчево, јер је
најпре компанија „Heineken”,
која је власник робне марке
„Вајферт пиво”, ове године
почела поново да точи у фла-
ше и конзерве ову нeкада по-
знату марку пива. Потом је
Панчево ових дана добило и
прву мини-пивару у подруму
једног од објeката првобитне
фабрике за производњу овог
пића чувеног Ђорђа Вајферта,
у којој ће се оно правити под
брендом „Георг W”.

Свечани почетак производ-
ње поклопио се нимало слу-
чајно с отварањем 11. интер-
националног панчевачког кар-
невала, које је одржано у поне-
дељак, 15. јуна, управо испред
најстаријег индустријског зда-
ња на Балкану. Разлог је то
што је од ове године саставни
део панчевачког карневала по-
стао и Карневал пива. Тако се
изашло у сусрет потреби Пан-
чеваца или бар неких од њих
да се обнови традиција пивар-
ства дуга три века која је пре-
кинута 2008, када је пивара
угашена након приватизације.

Регионална привредна ко-
мора Панчева је у петак, 12. ју-
на, у склопу друге градске ма-
нифестације – Дани Вајфер-
та”, одржала стручни скуп
„Стање и перспективе развоја
мини-пиварства у Србији”, на
коме су разматрани проблеми
с којима се суочавају власници
малих пивара и могућности да
они формирају удружење ради
лакшег обављања те делатно-
сти. На добро посећеном скупу
су говорили Јозеф Сабо, дирек-
тор покрајинског Фонда за раз-
вој пољопривреде, професори
Јонел Субић и Јан Кишгеци, др
Димитрије Аранђеловић и дру-
ги еминентни стручњаци.

Мини-пивару у старом Вај-
фертовом здању 15. јуна је

ферт”, чији су чланови Саша
Влаховић, Тешо Марковић,
власник предузећа „Дајмонд”,
које је на 99 година закупило
Стару пивару, Старчевац Ми-
лојица Ћирковић и Братислав
Браца Стојановић, некада-
шњи директор Панчевачке
пиваре.

Марковић је изјавио како је
основни циљ удружења да од
зараде од продаје пива из но-
ве мини-пиваре и донације из
Републике, Покрајине и ЕУ,
на које рачунају, ревитализују
пре свега кулу Старе пиваре.

– У том објекту постоји ре-
лативно очувана оригинална
опрема с краја 19. и почетка
20. века и она већ сада у изве-

Удружење „Музеј пиварства
Ђорђе Вајферт” саопштило је
да ни динар од профита ми-
ни-пиваре и донација неће за-
држати за себе, већ ће се тај
новац користити искључиво
за обнову Старе пиваре. Како
би јавност имала увид у њихо-
ве приходе и начин трошења
тих средстава, удружење је
најавило да ће јавности под-
носити извештаје.

Марковић је рекао да ће но-
ва пивара производити девет
врста пива по оригиналној
старој рецептури коју је про-
нашао Стојановић. Он је до-
дао да су добијене све неоп-
ходне дозволе, те да ће квали-
тет производа контролисати

рг W” због тога што је „Heine-
ken” власник марке „Вај-
ферт”, али је нагласио како је
Фондација „Ђорђе Вајферт”
обавестила удружење да име
овог значајног индустријалца
и гувернера Народне банке
Србије није заштићено, те да
се може слободно користити.

Додао је да се пива „Георг
W” производе искључиво од
јечма, хмеља и других при-
родних састојака. Она имају
специфичан укус, између
осталог, и због тога што нису
филтрирана нити газирана,
већ садрже само угљендиок-
сид који се ослобађа током
процеса производње.

Д. Вукашиновић

БЕСПЛАТНА ОБУКА И РАДНА ПРАКСА

Нада за незапосленe
ЗАКОН О ЕНЕРГЕТИЦИ У КОМОРИ

Примедбе без одговора

НАГРАЂЕНА ФИРМА „ПАВА ПЛУС” ИЗ ПАНЧЕВА

Подршка Ромима
Сузана Пауновић, директор-
ка Канцеларије за људска и
мањинска права Владе Срби-
је, на свечаности одржаној
11. јуна у Лештанима доде-
лила је признања предузећи-
ма с најбољим праксама у за-
пошљавању Рома и Ромкиња
која су учествовала у пројек-
ту „Овде смо заједно – европ-
ска подршка за инклузију
Рома”. Међу осамнаест на-
грађених је и фирма „Пава
плус” из Панчева, чија је
власница Пава Новаков
Чабриловcки.

Свечаности су присуство-
вали Александар Вулин, ми-
нистар за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања,
Марта Гарсија Фидалго, коо-

ординаторка за ромске поли-
тике генералног директората
Европске комисије за про-
ширење, Петар Буркхард,
амбасадор Мисије ОЕБС-а у
Србији, и Витомир Михајло-
вић, председник Национал-
ног савета ромске национал-
не мањине.

Свих 200 предузећа која су
учествовала у реализацији
пројекта најпре је прошло
кроз дводневну обуку у писа-
њу бизнис плана за унапре-
ђивање и проширење после.
Након тога је 18 изабраних
фирми добило подршку у ви-
ду техничке опреме и савета
стручњака за делатности ко-

јима се баве, како би се обез-
бедио њихов даљи развој и
одрживо пословање.

Пава Новаков Чабриловcки,
власница фирме „Пава плус”,
пет година се бави чишћењем
и одржавањем хигијене. Она
је захваљујући овом програму
добила техничку подршку у
облику машина и опреме у
вредности од 25.000 евра. Ту
спадају апарати за прање и по-
лирање тврдих површина и за
прање под притиском, те ин-
дустријски усисивач за најсит-
није честице, а крајем месеца
треба да добије и аутомобил за
превоз машина до места рада.

– Нова опрема ми је помо-
гла да проширим посао и за-
послим шест Ромкиња, чиме

је обезбеђена егзистенција за
њихове породице и пружена
шанса тим женама да се еко-
номски осамостале и оснаже
– рекла је Пава Новаков Ча-
бриловски.

Она је истакла да програ-
ми за подршку запошљавању
Рома доприносе разбијању
предрасуда о припадницима
те националне заједнице и
омогућавају им да уче и раде.
Наша саговорница је истакла
како је посебно поносна на то
што је једној од новозапосле-
них сарадница која је жртва
насиља у породици посао по-
могао да се избори с тим про-
блемом и крене даље. А. Б.

отворио  Данило Голубовић,
државни секретар у Мини-
старству пољопривреде, у при-
суству дипломатских пред-
ставника Немачке, Аустрије,
Словачке и Румуније. Пивару
је основало удружење грађана
„Музеј пиварства Ђорђе Вај-

сној мери представља музеј за
себе. Бакарне делове постро-
јења је пре уласка „Дајмонда”
у ове објекте неко исекао и
однео, очигледно ради прода-
је отпадима, али је могуће да
они буду обновљени – рекао је
Марковић.

надлежни државни органи.
Марковић је напоменуо да се
чак и вода од које се прави
пиво припрема по посебној
технологији која ће ускоро
бити патентирана.

Марковић је објаснио да
њихово пиво носи назив „Гео-

Стара рецептура за ново пиво из старе Вајфертове пиваре



На иницијативу Министар-
ства за спорт и омладину Ср-
бије, крајем прошле године
почели су разговори о веома
важним спортско-туристич-
ким пројектима који би до-
принели развоју наших регио-
на. Одговорни у Јужнобанат-
ском округу су због тога запо-
чели анимирање јавности и
упознавање с могућностима
које могу понудити.

Зато је у градској кући у на-
шем граду у уторак одржана
конференција за медије на ко-
јој је представљена идеја о из-
ради пројекта „Бициклистичка
стаза ’Јужни Банат’”. Домаћин

је био Александар Фаркаш, ло-
кални већник задужен за спо-
рт, а он је угостио Марију Ми-
тић, специјалног саветника у
Министарству за омладину и
спорт Србије, Ирену Живко-
вић из Регионалног центра за
развој – Банат, као и представ-
нике општина из нашег округа.

Сазнали смо да постоји же-
ља да се бициклистичком ста-
зом од Панчева, преко Ковина
и Беле Цркве, стигне до Вр-
шца. У плану је израда про-
јектне документације, а за но-
вац ће се конкурисати код
европских фондова. Током
презентације било је речи о

томе да овакви пројекти до-
приносе развоју спорта, тури-
зма и уопште бољим економ-
ским приликама у региону. У
целој овој причи свака општи-
на у јужном Банату могла би
да развија сопствене ресурсе.

Пројектном документаци-
јом ће се прецизирати којим
путем ће тура ићи (реч је о
160 км) и шта се може иско-
ристити од постојећих стаза, а
шта се мора направити. По-
себно је интересантно да ће
део стазе водити преко насипа
уз Дунав.

С обзиром на то да је реч о
веома захтевном пројекту и да
ће, према првим проценама,
требати доста времена и нов-
ца да он буде остварен, први
бициклисти могли би проћи
том стазом тек за неколико
година. С. Д.

Драмска секција ОШ „Брат-
ство–јединство” успешно је
заокружила ову школску се-
зону и свој рад на представи
„Аска с вуком и јарићима”
драматурга и дечјег писца
Милоша Николића. Захва-
љујући подршци Градске
управе Панчева чланови те
секције су крајем априла
2014. године имали прили-
ку да похађају радионице
глуме и снимају сонгове у
студију, а касније и да крену
на турнеју.

Ансамбл је, поред сонго-
ва, урадио и плесне корео-
графије, а у једној од њих је
гостовала Алиса Оравец, ба-
лерина и чланица СКПД-а
„Ђетван”. После успешне
премијере у Спомен-дому у
Војловици ова глумачка
трупа наилази на одличан
пријем. Тако је било у Кул-
турном центру Панчева, на
„Мајским данима књиге” у
Градској библиотеци и на

рођендану СКПД-а „Ђе-
тван” у Дому културе у Јабу-
ци. Вреди истаћи да је пан-
чевачка позоришна дружи-
на прошла селекцију „Зма-
јевих дечјих игара” и да је
на 58. смотри сценског
стваралаштва деце Војводи-
не, у организацији Завода за
културу Војводине, освојила
чак четири награде.

Сезону ће затворити на-
ступом на „Ташмајдану” у
Београду, 20. јуна, на кон-
ференцији „Културна улога
школе и образовна улога
културе – драма у образова-
њу”. Драмску секцију ОШ
„Братство–јединство” чине:
Мартин и Јана Марек, Ни-
кола и Ђорђе Обрадовић,
Тамара Вицановић, Емили-
ја Жигић, Анастасија Јова-
нов и Невена Недић, а с де-
цом је радила и представу
режирала Даница Вулиће-
вић, професорка српског је-
зика.

У четвртом колу Војвођан-
ске трекинг лиге, одржаном
14. јуна у Царској бари,
представници ПД „Јеленак”
из Панчева поново су осво-
јили медаље. На стази дугој
39 километара Милан Ве-
кић је стигао први, а Дане
Јаћимовски други. У жен-
ској конкуренцији Милена
Мутавџић је била трећа.
Војвођанска трекинг лига је
такмичење у трчању или пе-
шачењу на стазама у приро-
ди, на брдским или равни-
чарским теренима у Војво-
дини, углавном у заштиће-
ним природним добрима.
Током године се одржава
осам кола, а у сваком колу
постоје три стазе (до 20, до
30 и око 40 километара). У

Трекинг лиги Војводине
учествују представници пла-
нинарских клубова, али је
учешће слободно и за друге
заинтересоване појединце.
На крају се сабирају бодови
из свих кола и проглашавају
победници у укупном пла-
сману. Лига је захтевна, а
конкуренција је веома јака.

Планинари Јеленка били
су овог викенда веома ак-
тивни. Једна група (22 уче-
сника) боравила је на Мо-
рачким планинама у Црној
Гори. За три дана они су
прешли 70 километара, уз
успон од 3.000 метара. Дру-
га група (21 учесник) бора-
вила је на Сопотници и пре-
пешачила 45 километара, уз
успон од 2.000 метара.

Недавно је у Градском пар-
ку одржан јубиларан, петна-
ести „Пролећни карневал”,
у организацији Покрета го-
рана и центра волонтера
Панчево. Сва дешавања су
се одвијала на платоу ис-
пред Народног музеја. Кроз
дружење и разне активно-
сти промовисане су еколо-
шке вредности и потреба за
заштитом животне средине
и културних вредности на
територији града Панчева.

Панчевци су могли да
посете цветну пијацу на
којој је цвеће, расад, руко-

творине, уметнине и здра-
ве производе изложило око
15 расадничара, удружења,
школа и појединаца из
Панчева, Зрењанина, Ба-
натског Новог Села, Вла-
димировца, Банатског Бре-
стовца и Долова. На штан-
ду Пољопривредне школе

„Јосиф Панчић” ученици
су демонстрирали правље-
ње цветних аранжмана.
Међу њима је био и Ендри
Ђерфи, који је освојио дру-
го место на Европском пр-
венству у тој племенитој
вештини. Испред Народног
музеја је одржан једноча-
совни културно-уметнички
програм ученика основних
школа „Исидора Секулић”
и „Доситеј Обрадовић” из
Омољице. Ђаци су припре-
мили богат музички про-
грам, а представљена је и
кореографија „Рециклажа”

као део програма „За чи-
стије и зеленије школе у
Војводини”.

Ову традиционалну пан-
чевачку манифестацију су
ове године подржали Град
Панчево, ЈКП „Зеленило”,
Народни музеј и Дом омла-
дине.

та, та инвестиција, вредна го-
тово два милиона евра, пр-
венствено има еколошки зна-
чај, јер узорци који се узима-
ју не долазе у додир са атмос-
фером, што је значајан до-
принос очувању здраве радне
и животне околине. Пројекат
је реализован за годину и по
дана и читава рафинерија је
покривена модерним начи-
ном узимања узорака. На 160
места у 24 погона изграђени
су панели у којима се више
пута у току дана узимају узо-
рци сировина и производа,
чији се квалитет потом кон-
тролише у рафинеријској ла-
бораторији.

Како тврде у НИС-у, биће
још инвестиција у Рафинери-
ји нафте Панчево. Нафтни
регионални лидер ове године
ће наставити реализацију
пројекта „Дубока прерада”,
што представља другу фазу
модернизације прерађивач-
ког комплекса, чиме ће РНП
постати још конкурентнији.

побољшати техничку сигур-
ност и еколошку безбедност.
Још једна значајна еколошка
инвестиција у рафинеријској
преради НИС-а, вредна преко
пет милиона евра, односи се
на затворени систем дренира-
ња код процесне опреме. Су-
штина овог процеса је у томе
да се течност (флуид) која се
повремено испушта у произ-
водном процесу прикупи у по-
себне посуде и поново врати у

лама предавати списак жеља
за упис у средње стручне шко-
ле и гимназије на територији
Србије. Листа жеља садржи
шифру ученика, назив и место
школе, шифру и назив обра-
зовног профила и тип или
смер средње школе или гим-
назије. Надлежни апелују на
кандидате и њихове родитеље
да пажљиво попуњавају листе
како би се избегле евентуалне
грешке и саветују им да ода-
бир школа ускладе с резулта-
тима и могућностима детета.

Као и сваке године, рачуна-
ри у централном оперативном
систему Министарства просве-
те аутоматски ће рангирати
ученике за читаву Србију. Кан-
дидати ће, према укупном бро-

ју бодова оствареном по свим
основима који се вреднују за
упис у јединствену ранг-листу,
заузети одређено место. Бодов-
ни салдо утврђује се на основу
успеха у основној школи, броја
бодова на квалификационим
испитима из матерњег језика,
математике и комбинованог
теста и бодова које је кандидат
освојио на основу резултата на
државним и међудржавним
такмичењима.

Бодовање
На основу опредељења ученика
и броја бодова на јединственој
ранг-листи, кандидати се рас-
поређују по смеровима. Будући
средњошколци могу остварити
највише 70 бодова на основу
успеха. У укупан збир улазе и

бодови добијени на основу
успеха на такмичењима.

Реч је о ученицима који су у
осмом разреду основне школе
освојили једно од прва три поје-
диначна места на међународ-
ним (прво место доноси 20, дру-
го 18, а треће 14 бодова) и репу-
бличким такмичењима (прво
место – осам, друго – шест, а
треће – четири бода). Том збиру
треба придодати и бодовање те-
стова знања (од 0 до 10 матема-
тика, матерњи језик и комбино-
вани). Вреди напоменути да се
коначан број освојених бодова
на сваком тесту множи са 0,5, па
ће тако, на пример, матурант
који је на тесту освојио 17 бодо-
ва, у коначном збиру из тог
предмета имати 8,5 бодова.

УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 2015/2016.

ЗАВРШЕНА МАЛА МАТУРА

ВЕСТИ ИЗ НИС-а

Наставља се модернизација Рафинерије
Компанија НИС наставила је
модернизацију Рафинерије
нафте Панчево и од почетка
ове године су реализоване че-
тири инвестиције, у вредности
већој од девет милиона евра.

У трећој фази модерниза-
ције ауто-пунилишта, што је
инвестиција вредна готово
два милиона евра, инстали-
ран је еколошки најбезбедни-
ји начин утовара деривата у
ауто-цистерне. Реч је о начи-
ну пуњења цистерни одоздо,
који се сада примењује на две
трећине свих утоварних места
у РНП-у. Захваљујући овој,
пре свега еколошкој инвести-
цији практично су елимини-
сана испарења загађујућих че-
стица приликом пуњења ци-
стерни на ауто-пунилишту.
Ово није крај, јер се у оквиру
започетих активности у по-
следњој фази модернизације
ауто-пунилишта планира пот-
пуна замена управљачког си-
стема, као и низ техничких
унапређења, која ће још више

Није било 
неправилности

Општинска 
и окружна комисија
решаваће жалбе

Три дана, од понедељка до
среде, 15–17. јуна, панчевачки
свршени основци полагали су
малу матуру. Како би се избе-
гле малверзације, надлежни у
држави су изменили правила
игре, тако да су директори
основних школа сва три дана
пре почетка тестирања, у прат-
њи полиције, доносили запа-
коване тестове у своје школе.

Уједно, током мале матуре,
поред надлежног супервизора,
наставника и директора шко-
ла, читав процес је надгледала
полиција. Полагање је одржа-
но у фискултурним салама, а у
надзору су професорима из
основних школа помогле ко-
леге из средњих. Према речи-
ма надлежних у Окружној
уписној комисији, нерегулар-
ности није било. У суботу, 20.
јуна, незадовољни ученици
могу поднети жалбу Општин-
ској комисији, а у понедељак,
22. јуна, Окружна комисија
решаваће нерешене случајеве.
Коначни резултати мале ма-
туре биће објављени 25. јуна.

Листа жеља
Следеће недеље, 26. и 27. јуна,
основци ће у матичним шко-

Четвртак, 18. јун 2015.
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производни процес. Захваљу-
јући овом систему емисије за-
гађујућих материја у атмосфе-
ру у току нормалног рада по-
стројења су у границама које
су прописане европским еко-
лошким стандардима.

Крајем априла у панчевач-
кој рафинерији успешно је
завршен пројекат затвореног
система узимања узорака.
Према речима менаџмента
руско-српског нафтног гиган-

АКТИВНОСТ ПОКРЕТА ГОРАНА

Пролећни карневал

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ТРЕКИНГ ЛИГА

Панчевцима прва 
места

ЈУЖНИ БАНАТ ЖЕЛИ ВРЕДНУ ИНВЕСТИЦИЈУ

Бициклистичка стаза спаја регион

ПАНЧЕВАЧКА ДРУЖИНА

Глумом до успеха

На реду попуњавање листе жеља



Дом за децу и омладину без
родитељског старања „Спо-
менак” по трећи пут је био
домаћин турнира у малом
фудбалу, који је одржан у
недељу, 14. јуна, на спорт-
ском терену тог дома. По-
ред домаће екипе, такмичи-
ли су се и тимови домова из
Беле Цркве и Сремске Ка-
менице, који учествују сва-
ке године, а први пут се над-
метала и екипа Основне
школе „Ђура Јакшић”.

Победу на овогодишњем
турниру однела је екипа из
Беле Цркве, а за најбољег
стрелца је проглашен играч
тог тима – Елвис Краснићи.
Друго место је освојио тим
из дома у Сремској Камени-
ци, а Влада Нинковић је до-
био признање за најбољег
играча на турниру. Треће
место је припало екипи ОШ
„Ђура Јакшић”. Титулу нај-
бољег голмана понео је Сте-
фан Михаиловић из тима те

основне школе. Последње,
четврто место заузели су до-
маћини, екипа дома „Спо-
менак”.

Циљ организовања турни-
ра, како је рекла директорка
те установе Тања Лукић
Апт, јесте могућност да се
деца друже са својим друга-
рима из других домова, да
склопе нова пријатељства и
проведу пријатан дан уз
игру и музику. Она је изја-
вила да је турнир био од-

лично посећен и захвалила
свим гостима и људима који
су учествовали у његовој ор-
ганизацији.

Подршку су дали и фуд-
балски клубови „Партизан”
и „Црвена звезда”, а такми-
чење су увеличали и Стеван
Остојић, један од најпозна-
тијих голгетера у историји
„Црвене звезде”, и Дими-
трије Стојановић, члан Из-
вршног одбора ветерана тог
клуба.

Чланови Покрајинског савеза
оболелих од церебралне и деч-
је парализе „Сунцокрет” на
седници скупштине одржаној
4. јуна донели су одлуку о при-
ступању Асоцијације за цере-
бралну и дечју парализу Ју-
жнобанатског округа „Дуга

стрела” том савезу. Радован
Николић, председник споме-
нуте асоцијације, каже да ће
чланство у Покрајинском са-
везу значити много, јер ће та-
ко удружење имати могућност
да реализује пројекте и започ-
не сарадњу с другим организа-

цијама из Војводине. Већ кра-
јем месеца активисти Асоција-
ције за церебралну и дечју па-
рализу Јужнобанатског округа
учествоваће на традиционал-
ном музичком такмичењу осо-
ба са инвалидитетом „Златни
глас”, које организује Покра-

јински савез оболелих од це-
ребралне и дечје парализе.

Поводом Светског дана до-
бровољних давалаца крви
(14. јун) Служба за трансфу-
зију крви Опште болнице
Панчево и Црвени крст Пан-
чево спровели су тог дана ак-
цију у „Авив парку” којом су
желели да скрену пажњу јав-
ности на значај добровољног
давалаштва. Волонтери Црве-
ног крста су делили флајере
присутнима, а лекари из по-
менуте службе разговарали
су с грађанима о добровољ-
ном давању крви. Ове године
кампања се одвија под слога-
ном: „Хвала што сте ми спа-
сли живот” и посвећена је из-
ражавању захвалности хума-
ним људима који свакоднев-
но спасавају животе дајући
крв. Светска здравствена ор-
ганизација поручује свим зе-
мљама на свету да треба да
подстичу људе да добровољно

и редовно дају крв, најмање
два пута годишње.

Према речима др Радмиле
Раилић Ристовске, шефа Од-
сека базичне трансфузије у
Служби за трансфузију крви,
у нашој земљи има довољно
крви и она се обавезно тести-

ра зарад сигурности пације-
ната. У нашем граду годишње
се обезбеди око 5.500 доза
црвене течности, која се ко-
ристи за операције, лечење
траума и разних болести и
друго. Како је рекла наша са-
говорница, крви углавном

има довољно, али током лет-
њих месеци резерве опадају
јер мањи број људи посећује
ту службу.

– Сваке године преко лета
имамо исти проблем, али на-
дам се да ћемо, као и сваке го-
дине, успети да га превазиђе-
мо. Тренутно нам недостаје 0
негативна крвна група јер смо
имали неколико тешких па-
цијената за чије лечење је она
била неопходна. Већ две неде-
ље позивамо даваоце да дођу
и дају крв, а овом приликом
желим да захвалим онима ко-
ји су се одазвали. Резерве крви
осталих крвних група су на
минимуму тако да апелујем
на све суграђане да дођу у на-
ше просторије и поклоне крв –
истакла је докторка.

Служба за трансфузију је
отворена сваког дана од 7 до
15 и недељом од 8 до 13 сати.
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СРБИЈА НА ДНУ ЛЕСТВИЦЕ ПО БРОЈУ ДОНОРСКИХ КАРТИЦА

НЕДОСТАТАК ПЛЕМЕНИТОСТИ 
И АЛТРУИЗМА

У Панчеву свега 50
донатора

Већа шанса да особи
затреба орган него
да постане 
потенцијални 
давалац

Несрећни догађај једне жене
из Ниша, која је почетком ме-
сеца погинула, за четворо љу-
ди значио је живот. Породица
пацијенткиње која је доживе-
ла мождану смрт била је до-
вољно хумана да њене здраве
органе дарује људима којима
су они били неопходни, па су
тако пацијентима у Нишу,
Новом Саду и Београду преса-
ђени срце, јетра и бубрези. Тај
чин племенитости и алтруи-
зма могао би да буде мотив и
пример грађанима наше зе-
мље да завештају своје орга-
не, с обзиром на то да је Срби-
ја по броју донорских картица
(око 110.000) на зачељу у
Европи. Статистика каже да је
по броју урађених трансплан-
тација прошла година била
веома лоша и да су била три
даваоца на милион становни-
ка, док их је 2013. године би-
ло 5,7, а оптималан број за на-
шу земљу је десет. На тран-
сплантацију бубрега, јетре,
срца, плућа и рожњаче у Ср-
бији чека више од 800 људи, а
годишње се уради минималан
број трансплантација, па су
тако током 2014. године пре-
сађени 37 бубрега, три јетре и
четири срца.

Како би се повећао број да-
валаца органа у нашој земљи,
према оцени др Светлане Ро-
гожарски, начелнице Опште
медицине Дома здравља Пан-
чево, неопходно је спровести
националну кампању у којој
ће учествовати сви актери
здравственог система.

– Министарство здравља је
покренуло такву кампању

фрологију ВМА, у Центру за
биомедицину и у филијалама
Фонда за здравствено осигу-
рање, а пацијенти своју жељу
и намеру да постану даваоци
органа могу саопштити и иза-
браном лекару у дому здра-
вља. Донирање органа је до-
бровољно и без финансијске
надокнаде, осим надокнаде
нужних трошкова. Само пуно-
летне особе могу поклонити
своје органе, али коначну од-
луку након смрти донора до-
носи његова породица.

Срце даваоца спасава живот

– То је честа заблуда која
нема основа. Треба напомену-
ти да постоји један тим лека-
ра који хитно збрињава паци-
јенте и који с трансплантаци-
јом нема везе. Тек када се
прогласи мождана смрт, а то
је стање након којег пацијент
не може да оживи, креће се у
процедуру трансплантације,
коју обавља други тим лекара
– објаснила је др Светлана Ро-
гожарски.

Донорска картица се добија
врло лако – на Клиници за не-

2009. године, али она још није
заживела. Људима треба обја-
снити колико пацијентима ко-
ји болују од тешких болести
могу помоћи једним хуманим
гестом. Живот особа које иду
свакодневно на дијализу веома
је тежак и процењује се да у на-
шој земљи има чак 3.000 та-
квих пацијената, који би могли
да буду кандидати за тран-
сплантацију – истакла је наша
саговорница и додала да је
много већа шанса да једној
особи затреба орган него да по-
стане потенцијални давалац.

У Панчеву свега 50 грађана
има донорску картицу. Разло-
зи за тако мало интересовање
у нашем граду, али и у Србији,
јесу пре свега предрасуде и за-
блуде, али и религија. Такође,
постоји страх да органи неће
бити искоришћени на прави
начин и да лекар неће на одго-
варајући начин збринути осо-
бу која има донорску картицу
у случају хитне интервенције.

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ДАВАЛАЦА КРВИ

Највреднији бесплатан поклон

„ДУГА СТРЕЛА” У ПОКРАЈИНСКОМ САВЕЗУ

Сарадња са удружењима из Војводине

У „СПОМЕНКУ” ОДРЖАН ТУРНИР 
У МАЛОМ ФУДБАЛУ

Дружење уз игру 
и музику

Четвртак, 18. јун 2015.
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Предић

ППРРИИММЕЕРР  ДДООББРРЕЕ  ППРРААККССЕЕ

По броју давалаца органа Хрватска заузима водеће место у

региону, са чак 33 на милион становника, а тамо се на

трансплантацију чека око годину дана. У Словенији их је

20, а код нас су лани била само три даваоца на милион љу-

ди. Спремност да се њихови органи искористе за лечење

других људи највише показују становници Војводине, а нај-

мање потписаних картица има на југу и истоку Србије.

РАЧУН ДОМА ЗДРАВЉА ОДБЛОКИРАН

Неће бити обуставе
испоруке лекова

Крајем прошле недеље у но-
восадском „Дневнику” обја-
вљен је текст о проблемима
домова здравља насталим
услед блокаде рачуна због
судске наплате потражива-
ње стоматолога. Наведено је
да је 16 здравствених уста-
нова у блокади, а међу њима
је и Дом здравља Панчево. У
тексту даље пише да, услед
блокаде рачуна, тим устано-
вама прети обустава испо-
руке лекова, медицинских
средстава и осталог меди-
цинског материјала, јер за-

једно дугују чак 3,2 мили-
јарде динара добављачима.
У извештају је наведена и
изјава др Берислава Векића,
државног секретара Мини-
старства здравља, који је ис-
такао да су „неодговорни
директори средства која су
била намењена за лекове,
енергенте и остале текуће
потребе здравствених уста-
нова делили за плате ’неуго-
вореним радницима’”. По-
водом тих написа разгова-
рали смо са др Слободаном
Овуком, директором Дома
здравља Панчево. Он је ре-

као да је рачун Дома здра-
вља, који је почетком маја
био блокиран, сада поново у
функцији и да здравствена
установа нормално ради, те
да јој не прети обустава ис-
поруке лекова.

– Добављачима робу пла-
ћамо у валути и тренутно
им дугујемо 1,6 милиона
динара. Када је рачун у бло-
кади, не примамо трансфе-
ре из Фонда, тако да не мо-
жемо ни да трошимо сред-
ства ненаменски – рекао је
Овука.

Он је додао да Дом здра-
вља тренутно дугује стомато-
лозима 400.000 динара, а
ових дана локална самоупра-
ва треба да уплати милион
динара на рачун те установе.
Од укупно 18 милиона дина-
ра, колико је Град обезбедио
ребалансом буџета ради из-
ласка из финансијске кризе
Дома здравља, искоришћено
је дванаест. У градској каси
је мало новца, а извесно је да
ће Дому здравља требати до-
датна средства, јер систем-
ско решење за стоматологе
још није пронађено.



На иницијативу Друштва
пријатеља животиња „Љу-
бимци” из Панчева, у На-
родној башти ће у суботу,
20. јуна, у 12 сати, бити по-
дигнут споменик храбром
псу јазавичару Леу, који је
марта прошле године на
Стрелишту спасао једанае-
стогодишњу Николину Ву-
четић од напада помахнита-
лог пса расе булмастиф. О
том догађају су пре годину
дана извештавали сви наши
медији, као и високотира-
жни енглески лист „Дејли
мејл”.

Булмастиф је напао Ни-
колину док је возила ролере
и ујео ју је за руку, а њене
повреде би сигурно биле

још теже да није пришао
Лео, који је почео да се бори
с подивљалим псом, већим
и јачим од њега, и тако га
одвукао од девојчице. Док
нису притрчали очевици тог
догађаја, булмастиф је више

пута ујео Леа и тешко га по-
вредио.

Лео је одмах пребачен у
ветеринарску амбуланту,
али је два дана касније уги-
нуо. Због тога је друштво
„Љубимци” покренуло ини-
цијативу да се храбром псу
подигне споменик у Панче-
ву и она је уродила плодом.

„Споменик ће бити посве-
ћен и свим осталим малим
херојима великог срца, баш
онаквим какав је био Лео.
Можемо их срести у свету
паса и напуштених животи-
ња који нас окружује, углав-
ном невидљивом у дана-
шњем друштву. Сви трошко-
ви израде споменика биће
покривени из донација гра-

ђана, а велику захвалност
дугујемо вајарки Светлани
Каровић Деранић, која је без
накнаде извајала Леову
скулптуру”, пише у саопште-
њу „Љубимаца” којим се на-
јављује овај догађај. М. Г.

Зашто су спорни 
захтеви да се неко
искључи с мреже? 

Могу ли корисници даљин-
ског грејања утицати на рад
Јавног комуналног предузећа
„Грејање”, квалитет и цену
услуга, организацију рада,
број запослених, њихове пла-
те, цену гаса, као и на то да ли
ће уопште бити грејања?

Могу, али само посредно,
на редовним или ванредним
изборима. Док се они не рас-
пишу, о свему одлучују поли-
тичари, људи којима смо на
одређено време указали пове-
рење да буду домаћини у ку-
ћи. Како они то раде, виде се
по последицама, односно по
томе како живимо.

Може ли неко неког нате-
рати да користи неку услугу,
на пример даљинско грејање,
ако он то не жели, јер не може
да плати, или има неко јефти-
није решење?

Према Конвенцији о прави-
ма потрошача, коју је Србија
потписала 2003. године, њима
је загарантовано да могу сами
да бирају између више произ-
вода и услуга. То значи да
уместо њих о томе не могу да
одлучују политика, јавно
предузеће, комшије или неко
четврти. Поготово ако је у пи-
тању монополиста као што је
ЈКП „Грејање”. Јер политичка
је одлука да се не можете ски-
нути с грејања без сагласно-
сти тог истог „Грејања”, или
без сагласности комшија, њих

„Грејање”, а корисници греја-
ња могу штедети само на суп-
станци, односно на количини
грејања. Кад би се на 6,18 до-
дали и фиксни трошкови, који
се плаћају целе године, цена
kWh у режији ЈКП-а „Грејање”
била би далеко изнад цене
скупе струје у плавој зони
(8,118 динара). Зашто је то
битно?

ње, уз једнаки комфор и бољи
квалитет.

Како? Опет мало матема-
тике: инвертор троши мање
од једног киловата по сату
рада, а ради у режиму  20 до
45 степени, с могућношћу за-
гревања 50 квадрата до 24
степена. Ако ради 20 сати
дневно, пута 30 дана, то је
600 kWh, пута 8,118 динара,

сеци – свега 20.400 динара!)
Кад се не грејете (прелазни
периоди, нисте код куће
итд.), платићете сразмерно
мање. Колики вам је тренут-
но рачун за грејање на годи-
шњем нивоу?

Да на помињемо квалитет-
није топлотне пумпе које ра-
де на принципу земља–ва-
здух или вода–ваздух. Уз све

Када бисте се грејали у соп-
ственој режији, нпр. најпро-
стијом топлотном пумпом
(инвертор), која кошта отпри-
лике као уградња калориме-
тра или делитеља, за грејање
бисте потрошили далеко ма-

ПИСМО ЧИТАОЦА

Постоjи ли „Греjање” због себе или због грађана? 

У ТОКУ ОСЛИКАВАЊЕ ЗИДА НОВЕ ПОШТЕ

ПАНЧЕВО ДОБИЈА МУРАЛ 
С ПУПИНОВИМ ЛИКОМ
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гионалног центра за таленте
пре него што се уписао на Фа-
култет за примењену умет-
ност у Београду. Ових дана му
је понуђено и да наслика лик
Николе Тесле на аеродрому у
Сурчину, који носи то име.

– Мурал треба да буде завр-
шен најкасније за недељу да-
на, мада је незахвално то
прогнозирати због променљи-
вог времена. Произвођачи бо-
ја које користим су ми гаран-
товали да портрет треба да бу-
де постојан најмање петнаест
година, без икаквих пробле-
ма. За осликавање су подјед-
нако заслужни и надлежни на
Факултету за инжењерски ме-
наџмент, јер су ми омогућили
да узмем слободне дане док
потпуно не завршим овај по-
сао. Да није било тако, питање
је колико би све трајало – из-
јавио је Сладојев.

Одавање почасти
славном научнику

Мурал ће бити међу
највећима у Србији

На иницијативу Регионалног
центра за таленте „Михајло
Пупин” недавно је почело
сликање мурала с ликом тог
славног научника на једном
зиду нове Поште.

Повод за то је била идеја
Драгољуба Цуцића, руководи-
оца Регионалног центра за та-
ленте, да се у Панчеву обеле-
жи 160-годишњица од Пупи-
новог рођења и 90-годишњи-
ца од његове смрти.

Цуцић је рекао да је слика-
ње мурала почело и да би се
исправила неправда коју су
Пупину нанеле послератне
власти у Србији, јер је он дуго
био непожељан за њих. Осим
тога, у нашем граду је мало
познато да је Пупин скоро пет
година похађао панчевачку
гимназију.

Мурал ради академски зид-
ни сликар и асистент на бео-
градском Факултету за инже-
њерски менаџмент Алексан-
дар Сладојев. Димензија је 10
x 12 метара, а када буде завр-
шен, биће највећи на свету с
ликом тог познатог научника.

Сладојеву ово није први пут
да слика неки мурал – већ је
„оживео” један зид школе у
својој родној Иланџи портре-
том Милоша Црњанског, а на
другом зиду ускоро треба да
почне да ради лик војсковође
Радомира Путника, чија је по-
родица из Иланџе.

Поред тога, заједно с још
једним колегом осликао је зи-
дове панчевачког одмарали-
шта на Дивчибарама, а зани-
мљиво је да био полазник Ре-

година и да ових дана треба
да изађе из штампе моногра-
фија о раду те организације.

Досад је кроз њу прошло
око пет хиљада младих, а ве-
лики број њих је освојио ра-
зна признања и уписао Фило-
лошку и Математичку гимна-
зију у Београду и факултете
на којима се пријемни испити
тешко полажу. Један од дока-
за за то је да сваке године по
неколико младих из наших
града који су били полазници
Регионалног центра за тален-
те упише Факултет ликовне
уметности у Београду, а успе-
шна је и група за филм, коју
води Иван Ракиџић.

Осим тога, многи досада-
шњи полазници Регионалног
центра за таленте освојили су
награде на балканским и свет-
ским такмичењима из матема-
тике и физике. М. Глигорић

Драгољуб Цуцић је изјавио
да заслуге за сликање мурала
имају и Градска управа, која
финансира тај посао, као и
пицерије „Кула” и „Порто”,
„Телеком Србија”, ЈКП „Греја-
ње”, алпиниста Ференц Варга
и Туристичка организација
Панчево.

– Када смо пре годину дана
поднели захтев надлежнима у
граду да нам одобре новац,
циљ нам је био и да на неки
начин укажемо на то да панче-
вачки ђаци из године у годину
постижу све боље резултате на
такмичењима из природних
наука, уметности и матерњег
језика. Зато смо хтели да на-
правимо једно окружење које
ће мотивисати и друге младе –
нагласио је Цуцић.

Он је додао да Регионални
центар за таленте „Михајло
Пупин” постоји већ петнаест

У НАРОДНОЈ БАШТИ 20. ЈУНА

Споменик за пса
хероја

ћали, односно онолико колико
потрошите. Тачно је да неки
хоће, али неки неће, односно
платиће много више (нпр. они
који живе на Содари).

Обавезни фиксни трошкови
обезбеђују запослене у ЈКП-у

100 одсто, 70 одсто или 50 од-
сто.

Зашто је то тако? Због тога
што се брине о добробити ко-
рисника грејања или због
енергетског биланса земље?
Или због добробити ЈКП-а
„Грејање”, запослених партиј-
ских колега, родбине и прија-
теља или због вишка од 100
милиона динара на име више
наплаћених услуга у грејној
сезони 2013/2014. (за проте-
клу се још не зна, али се зна да
зима није била јака)? Моно-
полистичко ЈКП „Грејање”
треба да послује на позитивној
нули, дакле да покрије тро-
шкове, а не да прави профит
науштрб грађана, због којих је
и основано.

Можда у том ЈКП-у страхују
да би велики број искључених
с грејања угрозио опстанак тог
предузећа и нечија радна ме-
ста? Ипак, и ту је политика на-
шла генијално решење: ако се
искључиш с грејања, трошиш
мало или много, плаћаш фик-
сне трошкове 34 динара по
квадрату. Мало математике: у
Панчеву 12.000 станова, про-
сечно 50 квадрата, пута 34 ди-
нара пута 12 месеци једнако
244.800.000 динара. Таман да
се исплате плате, доприноси и
материјално пословање; то
што греју (и ако греју), посеб-
но ће да наплате по метру ква-
дратном, калориметру или де-
литељу (тренутно 6,18
дин./kWh плус 10 одсто ПДВ).
И шта ту није у реду?

Нпр. тврдња да ћете платити
мање него што сте раније пла-

то, никаква одлука вам не од-
ређује када ће грејање поче-
ти, колико ће трајати и коли-
ка ће температура бити у ста-
ну (20 плус-минус 2). Нема
говора о томе да електроси-
стем не би издржао то опте-
рећење, јер је у становима
инсталисана снага око 15 ки-
ловати, уз фактор једновре-
мености минимум 0,3, што
значи да сваки стан у истом
тренутку може повући најма-
ње 4,5 киловата.

О штедњи не може бити го-
вора док год се не санирају то-
плотни губици на зградама.
Према досадашњим мерењи-
ма, зна се које су то зграде,
али нема никаквих иниција-
тива да се повољним кредити-
ма проблем реши. То значи да
ћемо и даље расипати енерги-
ју. Хитније је урадити топлот-
ну изолацију него уграђивати
калориметре и делитеље (а и
целисходније). Узгред, нико
нигде не рече да се очитавање
калориметара и делитеља до-
датно плаћа и колико. Препу-
стимо ли да о свему одлучују
само политичари и ЈКП, а ми
увек будемо у стању трпљења,
грдно ћемо се изненадити кад
се (и ако се) једном пробуди-
мо из анестезије. Било би ко-
рисно оснивање удружења
грађана корисника услуга
„Грејања” по месним заједни-
ца, па све што није у реду, ис-
терати на чистац, док је за
времена.

Слободан Вукадиновић, 
новинар у пензији

кошта 4.871 динар месечно.
Још мало математике: 4.871
пута шест месеци – свега
29.226 динара за сезону.
(Упоредимо то с ценом фик-
сних трошкова: за 50 квадра-
та пута 34 динара пута 12 ме-

Посао при крају, ускоро откривање



У саобраћајним несрећама
које се дешавају у Србији, у
последње време све чешће
страдају млади, што је био по-
вод да Агенција за безбедност
саобраћаја и Министарство
грађевинарства и инфра-
структуре покрену кампању
„Бирам живот”. У оквиру ње
до сада су организовани јавни
часови за средњошколце у не-
колико наших градова, а ова
акција ће се наставити по за-
вршетку летњег распуста.

На досадашњим јавним ча-
совима приказиван је спот у
коме учествује Милица Јо-
кић, једна од преживелих у
тешкој саобраћајној несрећи
на Ади Хуји, у којој је новем-
бра 2014. године погинуло
троје младих људи. Ученици-
ма се обраћао Иван Михаило-
вић, глумац и један од амба-
садора кампање „Бирам жи-
вот”, а о свом личном иску-
ству говорио је Душко Антељ,

који је преживео тешку сао-
браћајну незгоду.

Најављено је да ће Мини-
старство грађевинарства, сао-
браћаја и инфраструктуре за-
једно са Агенцијом за безбед-
ност саобраћаја на јесен у окви-
ру ове акције од града до града

организовати јавне часове с ци-
љем разговора с младима. Пред-
ставници Министарства и
Агенције имаће сусрете и с над-
лежнима у локалним самоу-
правама како би се видело шта
се може урадити да би се пове-
ћала безбедност у саобраћају.

О важности ове акције нај-
боље говоре подаци да је од
укупног броја погинулих у са-
обраћајним несрећама у Ср-
бији сваки четврти млади чо-
век, а да је међу повређенима
35 одсто младих возача.

На основу анализе података
о саобраћајним несрећама
утврђено је да млади у Београ-
ду у 45 одсто случајева гину
тако што слете с пута. У 27 од-
сто удеса страдају у чеоном
судару, а у 13 процената у боч-
ним сударима возила.

Узроци саобраћајних незго-
да су најчешће неприлагођена
брзина и вожња у алкохолиса-
ном стању, а млади у саобра-
ћају најчешће гину ноћу – у 71
одсто случајева.

(1932–2015)

„У Панчеву се највише
градило у време док је он
био председник општи-
не”, чуло би се у сваком
разговору о Витомиру Су-
дарском.

Када се томе дода да је
он био и сведок бурних
историјских збивања, ду-
гогодишњи новинар, глав-
ни уредник и директор
новосадског „Дневника” и
„Панчевца”, да се доказао
и као атлетичар „Динама”
и публициста, да му је 8.
новембра 2010. на Дан
града уручено признање
„Заслужни грађанин Пан-
чева”, да је много тога до-
живео и проживео, јасно
је да је иза себе оставио
дубок траг и да га Пан-
чевци никад неће забора-
вити.

Преминуо је 11. јуна, у
83. години живота, после
краће болести, а сахра-
њен је 15. јуна на Старом
православном гробљу у
Панчеву. Од њега су се
бираним речима опро-
стили његови пријатељи.
Они су истакли да је Вита
био понос генерације и да
на пут без повратка одла-
зи часно и узвишено.

Вите Сударског ћемо се
по лепом сећати и ми у
„Панчевцу”. На првом ме-
сту по томе што је у дугом
периоду био на челу наше
куће и што је заслужан за
долазак бројних истакну-
тих новинара у наш лист.
Немогуће је заборавити и
то да је после одласка у
пензију редовно читао на-
ше новине, да се често ин-

тересовао како је данас у
„Панчевцу” и у новинар-
ству уопште, да га је зани-
мало с каквим проблеми-
ма се сусрећемо и често
нас саветовао како би би-
ло најбоље да их превази-
ђемо. У сваком разговору
с нама пленио је елоквен-
цијом и интелектуалном
ширином, духовитошћу и
позитивном енергијом.

Иза Вите ће остати и
осам његових књига у ко-
јима је забележио вицеве о
Лали и Соси („Виц о Ла-
ли”, „Панчево између таме
и светлости”, „Божје огле-
дало”, „Човек и магарац”,
„Кравље гнездо”, „Црвени
пенџер”, „Банатски Швејк”
и „Мала антологија шала о
Лали и Соси”).

Како је давно написао
један критичар, Вита је за-
служан за то што су се у
тим књигама банатске ша-
ле из различитих времена
и различитих ситуација
нашле на једном месту.

„Оне немају пролазну
вредност досетке или ви-
ца, већ се граниче с књи-
жевном формом каква је
кратка прича са анегдот-
ским карактером. Језик је
аутентичан и испуњен ло-
кализмима, те на адеква-
тан начин осликава дух
народа.”

После ових речи све
друго би било сувишно.

Витомир
Сударски

Страну припремио

Михајло
Глигорић

У ПОНЕДЕЉАК ПРЕ ПОДНЕ

ОКОНЧАНА ПОТРАГА 
ЗА НЕСТАЛИМ ДЕЧАКОМ

Четвртак, 18. јун 2015.
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Тело Стефана Илића,
дечака за којим су
два дана трагале 
стотине полицајаца 
и жандарма, 
пронађен у реци 
Караш

Дванаестогодишњак
откривен око петсто
метара од куће

У понедељак, 15. јуна, око по-
днева, окончана је дводневна
потрага за несталим дванае-
стогодишњим Стефаном Или-
ћем из села Банатска Суботи-
ца, која је по свему подсећала
на сцене из холивудских три-
лера.

Тог дана у реци Караш про-
нађен је леш дечака чији опис
одговара Стефановом. За њим
су од суботе трагале стотине
полицајаца и жандарма, који
су, покушавајући да га прона-
ђу, претражили сваки педаљ
терена у том селу близу Беле
Цркве и око њега.

Подсећамо, дечаков неста-
нак је објављен на „Фејсбуку”
у суботу око 13 сати, уз обја-
шњење да су њега и његовог
млађег брата пресрела три
мушкарца док су се прибли-
жавали кући. У тој информа-
цији је писало и да су напада-
чи на силу угурали дванаесто-
годишњака у аутомобил, а да
је његов млађи брат успео да
им побегне.

Блокаде изненадиле грађане
Убрзо после тога панчевачка
полиција је, по наређењу ми-
нистра унутрашњих послова
Небојше Стефановића, блоки-
рала све путне правце на те-
риторији јужног Баната и
прилазне путеве ка граници с
Румунијом, а на полицијским
пунктовима су претресана сва
возила.

Истовремено је велики број
припадника полиције и жан-
дармерије почео детаљно да
претражује село. У помоћ су
позвани и рониоци жандар-
мерије, који су претраживали
део по део оближње реке Ка-
раш.

Медијима је достављено са-
општење с фотографијом не-
сталог дечака и његовим лич-
ним описом, и са апелом да
сви они који га примете или
нешто чују, јаве полицији.
„Фејсбук” и друге друштвене
мреже су се врло брзо „усија-

ли” од коментара. На њима се
у почетку постављало питање
шта је био разлог за блокаде
свих излаза из Панчева и пре-
тресе возила, а када је мисте-
рија разјашњена, уследили су
описи задржавања на поли-
цијским блокадама.

„Коректно раде, нема им се
шта приговорити. Мене су ве-
черас контролисали три пута
на деоници која је дуга петна-
ест километара. Зауставе вас,
погледају лица путника и упо-
реде има ли неког ко личи на
отетог дечака, чије фотогра-
фије су им подељене. Онда ти
нареде да отвориш гепек, за-
вире у њега и кад виде да не-
ма ничег, пусте те даље без су-
вишног задржавања. Не губе
време на легитимисање, да би
претресли што више кола”,
гласио је један коментар.

Било је и оних који су скре-
нули пажњу на то да су поли-
цајци на контролним пункто-
вима радили по великој вру-
ћини и да за то заслужују по-
хвале.

„Не могу да верујем да су
полицији направили нове
униформе, које су црне боје, и
да су им дали да носе дубоке
ципеле. Тог што је дизајнирао
такве униформе, обукла бих у
једну од њих и поставила да
на четрдесет степени зауста-
вља аутомобиле. Мене су два
пута зауставили од Панчева
до Ковина, окупани у голој во-

ди, видело се да се труде”, пи-
сало је у другом коментару.

Трагала и румунска полиција
Потрага за несталим дечаком
одвијала се и у суседним  ме-
стима, па је полиција у Панчеву
и Белој Цркви привела и саслу-
шала сва лица која имају нека-
кве везе с његовом породицом.

Никола Поповац, начелник
Полицијске управе Панчево,
који је руководио потрагом,
изјавио је новинарима да је
поводом дечаковог нестанка
одржан састанак с надлежни-
ма у румунској полицији и да
је и она трагала за њим. То-
ком потраге је контролисала
саобраћај на прелазима Ватин
и Калуђерово, који воде ка Ру-

ХРОНИКА

мунији, али и на граничним
пунктовима ка свим другим
околним државама.

Родитељи несталог дечака
су два дана провели у поли-
цијској станици у Белој Цр-
кви, где су саслушани. У више
медија је објављено да нису
прошли саслушање на детек-
тору лажи, којем су били под-
вргнути. То је био повод за
сумње да су отмицу дечака
иницирали његови родитељи
и да су га они продали, али то
нису потврдили у полицији.
Због тога ће истрага бити на-
стављена, како би се детаљно
расветлиле све околности које
су довеле до дечаковог не-
станка.

IINN MMEEMMOORRIIAAMM

Овако је било на путу за Београд прошле суботе

У ГРАДСКОЈ УПРАВИ 12. ЈУНА

Награђени најбољи
полицајци

На свечаности одржаној 12.
јуна у Градској управи на-
грађени су Маја Обрадовић,
инспекторка криминали-
стичке полиције у Полициј-
ској управи Панчево, која
ради на сузбијању малолет-
ничке делинквенције и на-
сиља у породици, и школ-
ски полицајац Александар
Зубовић.

Обрадовићева је прогла-
шена за најбољу полицајку за
прошли месец на територији
јужног Баната, а признање
јој је уручио начелник Ју-

жнобанатског округа Зоран
Тасић. Зубовић је полицајац
месеца у Панчеву, а награду
је добио од Павла Раданова,
градоначелника у оставци.

На свечаности је истакну-
то да су Обрадовићеву и Зу-
бовића за награде предло-
жиле њихове старешине
због великог залагања у ра-
ду и добрих резултата које
су постигли. Иницијатор
идеје да се убудуће сваког
месеца награђују најбољи
полицајци у Панчеву и ју-
жном Банату био је начел-
ник Јужнобанатског округа
Зоран Тасић.

– Ово ми је велика част и
задовољство. Бити полица-
јац не значи радити сам,
јер је наш посао тимски.
Захваљујем свим својим
колегама и старешинама
зато што су ме предложиле
за награду – рекла је Маја
Обрадовић.

Објашњавајући разлоге за
иницирање акције „Поли-
цајац у служби грађана”, у
оквиру које ће се и убудуће
награђивати најбољи при-
падници МУП-а, Тасић је
рекао да они обављају свој

посао савесно и у интересу
свих грађана иако раде у из-
узетно тешким условима. 

Уручујући награду Алек-
сандру Зубовићу, Павле Ра-
данов му је захвалио због
тога што је својим преда-
ним радом допринео без-
бедности грађана Панчева,
а пре свега деце у школама
у којима ради као школски
полицајац.

Награда „Најбољи поли-
цајац” додељиваће се сваког
месеца, а идеја начелника
Јужнобанатског округа јесте
да се њоме обухвате и најбо-
љи ватрогасци.

ПОЧЕЛА КАМПАЊА „БИРАМ ЖИВОТ” 

Да млади мање страдају у саобраћају

ППООЛЛИИЦЦИИЈЈАА::  ММЛЛААЂЂИИ  ББРРААТТ  ИИЗЗММИИССЛЛИИОО  

ООТТММИИЦЦУУ

Министарство унутрашњих послова објавило је 15. јуна са-

општење у коме пише: „Припадници полиције су оператив-

ним радом утврдили да отмице у случају малолетника из

Банатске Суботице није било. Његов малолетни брат при-

знао је у полицији да је отмицу измислио. МУП наставља

рад на овом случају”.

Полиција је саопштила и да су резултати истраге након

обдукције показали да се Стефан Илић утопио несрећним

случајем у каналу реке Караш. Тиме је искључена свака мо-

гућност да је дечака неко гурнуо у реку или удавио. Повре-

де које су откривене на његовом телу настале су најверо-

ватније од подводног грања и приобалног шибља у момен-

ту утапања.



Качаревачко језеро је спремно
да дочека купаче. Премда је во-
да у њему још увек прилично
хладна, што је и логично у ово
доба године, они најхрабрији
нису могли да одоле искушењу
да се ових топлих дана макар
не оквасе. Пре тога, у организа-
цији Месне заједнице, на поме-
нутом спортско-рекреативном
центру, у оквиру темељног сре-
ђивања, бетониран је један део
обале, постављени су тушеви, а
дно тог популарног купалишта
обложено је новом фолијом.

Према речима члана качаре-
вачке скупштине Милорада Ђу-
рице, обезбеђени су и бројни
пратећи садржаји – од засађе-
ног додатног зеленила на обали
до угоститељског објекта (који
ће ове сезоне с новим власни-
ком добити друкчије рухо), а
однедавно постоји још једна
новина: у недељу, 14. јуна, у
простору СРЦ-а „Језеро” довр-

шен је објекат фазанерије с во-
лијером, површине педесет пу-
та двадесет шест метара. У ње-
му ће бити одгајана млађ поме-
нуте дивљачи, која ће потом би-
ти пуштана на слободу.

О томе Ђурица, који је уједно
и председник ловачког дру-
штва „Сиви соко”, каже:

– Прихватилиште има капа-
цитет између 400 и 500 фазана.
Тамо је већ десетак птица, а пр-

ва озбиљнија количина биће
ових дана допремљена из Гај-
добре. Имаћемо и матично ја-
то, које ћемо сами одгајати.
Што се финансирања тиче, ве-
ћи део новца смо добили од Ло-
вачког савеза Војводине – око
400.000 динара, а остатак од
близу 200.000 чине сопствена
средства. Посао смо окончали у
рекордном року – за двадесет
дана, за шта су, уз наше члано-
ве, умногоме заслужни и наши
суграђани добровољци.

Иако је основна сврха фаза-
нерије да се обогати ловиште,
њене станаре ће свакодневно
моћи да виде сви љубитељи жи-
вотиња, па је ово можда претеча
качаревачког зоолошког врта.

„Неолиту” и 
„Жиселу” сребро на 
покрајинској смотри

Млади новосељански фолкло-
рашки аматери већ годинама
ређају завидне успехе.

Тај низ недавно је наставио
дечји ансамбл Дома културе,
сачињен од четрдесетак члано-
ва узраста виших разреда, осва-
јањем златне плакете на финал-
ној покрајинској смотри, одр-
жаној пре десетак дана у Бачкој

Тополи. Они су се нашли међу
седам „позлаћених” играчких
трупа, али нису успели да зау-
зму једно од прва три места и
тако обезбеде пролаз на репу-
блички ниво (што је пошло за
руком панчевачком КУД-у
„Станко Пауновић” НИС–РНП).
Поред њих, одличне, сребрне
плакете освојила су и друштва
из Омољице и Старчева – „Жи-
сел” и „Неолит”.

У прилог величини тих
успеха говори и податак да је
на наведеном такмичењу на

почетку овогодишњег циклуса
учествовало 135 фолклорних
трупа из целе покрајине.

У исто време истакла се још
једна група младих Новосеља-
на. Наиме, чланови оркестра
Дома културе су се окитили с
неколико вредних признања
на Великом дечјем фестивалу
музике и фолклора Румуна
Војводине у Уздину.

Најбољи резултат – осваја-
њем специјалних награда –
постигле су вокалне солистки-
ње Тијана Сучевић и Теодора

Мик, а Леонид Ардељан је за-
узео друго место у истој кате-
горији. Тај свестрани мали-
шан био је запажен и у класи
инструменталних солиста –
пласирао се на треће место, а
нешто старији Себастијан
Богдан, такође хармоникаш,
заузео је друго место.

Занимљиво је да је додела
награда приређена у недељу,
14. јуна, у студију РТВ Војво-
дине, у директном преносу
емисије на румунском језику
„Телеклуб”.

СЕЛО

ББааннааттссккии  ББрреессттоовваацц::  Поче-
ли су радови на асфалтира-
њу улица Змај Јовине, Су-
тјеске и (другог дела) Соње
Маринковић, а ускоро се
очекује и измуљавање кана-
ла у „кутини”.

ББааннааттссккоо  ННооввоо  ССееллоо::  Орке-
стар Дома културе наступио
је у суботу, 13. јуна, на „Да-
нима Вајферта”. Велики
јавни час свих фолклорних
ансамбала, Балетског сту-
дија „Пируета” и друштава
ДАК и „Др Раду Флора” би-
ће одржан у суботу, 20. јуна,
од 19 сати, на платоу ис-
пред Дома културе. Наред-
ног дана од 21 сат биће при-
ређен концерт „Salsa & Pun-
to Safa”. 

ДДооллооввоо::  По одлуци пред-
седника Скупштине града
распуштена је месна скуп-
штина, а нови избори су за-
казани за 26. јул. Коњички
клуб „Доловац” је у недељу,
14. јуна, једанаести пут ор-
ганизовао смотру парадних
коња на локалном хиподро-
му. Фудбалери ће у недељу
у гостима одиграти прву ба-
раж утакмицу за улазак у
Јужнобанатску А лигу, а ре-
ванш је на програму у че-
твртак, 25. јуна, у Долову.

ГГллооггооњњ::  Радници ДВП-а
„Тамиш–Дунав” су у небра-
њеном делу села обележили
трасу којом би требало да
прође насип. И даље трају
радови на уређењу атарског
пута ка Црепаји. Фудбалски
клуб ће у суботу, 20. јуна,
обележити 80 година посто-
јања. Месна заједница ће
организовати летњу лигу у
малом фудбалу, која ће по-
чети 1. јула.

ИИввааннооввоо::  На „Данима Вај-
ферта” у петак, 12. јуна,
фолклорни ансамбл Удру-
жења банатских Бугара
„Иваново–Банат” и Дома
културе извео је кореогра-
фије по мотивима из Пиро-
та и Тракије, као и палћен-
ске свадбене игре. Дом кул-
туре је поднео захтев Граду
за финансијску подршку
при организацији 34. омла-
динске изложбе фотогра-
фије у Србији. 

ЈЈааббууккаа::  Проблеми са отежа-
ним водоснабдевањем због
слабог притиска биће ума-
њени, јер је у среду попра-
вљена пумпа у парку. У току
је реновирање игралишта за
мали фудбал, што ће ускоро
бити урађено и на локал-
ном стадиону. У плану је и
избор новог руководства
фудбалског клуба. Дом кул-
туре ће ускоро почети да
пушта музику у парку.

ККааччааррееввоо::  Отворена је сезо-
на купања на СРЦ-у „Језе-
ро”, на којем је недавно из-
грађено и прихватилиште
за фазане. Концерт Алексе
Јелића одржан је у петак,
12. јуна, на летњој сцени
Дома културе. 

ООммоољљииццаа::  По одлуци пред-
седника Скупштине града
распуштена је месна скуп-
штина, а нови избори су за-
казани за 26. јул. Посред-

ством донације јапанске
амбасаде на више локација
у селу постављене су корпе
за смеће, али су непозната
лица убрзо с њих одлепила
налепнице. Изложба „Умет-
ност, мир и пријатељство”
биће отворена у петак, 19.
јуна, у 19.30, у галерији До-
ма културе. Једногодишњи
рад школе анимираног
филма биће презентован у
недељу, 21. јуна, од 11 сати,
у просторијама Фото-кино
клуба „Жисел”.

ССттааррччееввоо::  Изложба карика-
тура Душана Лудвига отво-
рена је у четвртак, 11. јуна,
у галерији „Боем”. Концерт
певача Музичке школе
„Станковић” одржан је у
уторак, 16. јуна, пред ше-
здесетак људи у Римокато-
личкој цркви Светог Мау-
рицијуса.

Грађани Јабуке и даље му-
ку муче с водоснабдевањем,
посебно током врелих дана,
када се драстично повећава
потреба за заливањем ба-
шта. У тим моментима дра-
гоцене течности нема гото-
во ни за лек.

Ипак, на помолу је какво-
-такво побољшање ситуаци-
је, будући да се у среду, 17.
јуна, радило на оспособља-
вању бунара у парку (један
од пет у селу).

Према речима председ-
ника Скупштине Месне за-
једнице Јабука Слободана
Илића, та пумпа је већ ви-
ше од две године била у
квару, па је из ЈКП-а „Водо-
вод и канализација” допре-
мљен нови мотор, који је
ангажовањем радника сео-
ског комуналног предузећа
убрзо постављен на жељено
место.

– Велику улогу у том ни-
мало лаганом послу оди-
грао је и грађанин Милорад
Златковић. Његов багер је
био од огромног значаја
приликом замене мотора на
дубини од 26 метара, доби-
јеног на реверс од градског

водовода, у чему је посредо-
вао заменик градоначелни-
ка Саша Павлов. На тај на-
чин ће бити осетно појачан
притисак у водоводној мре-
жи. Биће још боље када про-
ради и резервни бунар на
стадиону, око чега се анга-
жовао чак и начелник Ју-
жнобанатског округа Зоран
Тасић. Поред тога, и сви
чланови месне скупштине
максимално су агилни и не-
прекидно на услузи грађа-
нима – истакао је Илић.
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„Нарушавање” 
доловачке хармоније и
омољичке 
какофоније

Мало-мало па у селима нека-
кви избори! Али овог пута, ве-
ровали или не, није реч о Јабу-
ци, већ о Долову и Омољици.
До пре неки дан се о томе са-
мо шушкало по кулоарима,
али у понедељак, 15. јуна, и
званично су распуштене скуп-
штине наречених месних за-
једница и самим тим је отво-
рен изборни процес у та два
села. 

За многе је то немало изне-
нађење, будући да нас за нај-
више пола године очекују и
редовни локални избори, па је
нејасно каква судбина чега
гарнитуре које ће од почетка
августа водити две месне за-
једнице. И сам повод за рас-
писивање избора је, благо ре-
чено, загонетан; заправо, у но-
вијој вишестраначкој истори-
ји Панчева (па и шире) не
памти се да су органи власти
распуштани с таквим образло-
жењем.

Ах, та процедура!
Најпре о том образложењу:
одлуку о расписивању избора
за чланове скупштина месних
заједница Омољица и „Мита
Вукосављев” Долово у понеде-
љак, 15. јуна, донео је пред-
седник Скупштине града Фи-
лип Митровић, надлежан за

то по слову Закона о локалној
самоуправи.

Основ за тако нешто била је
Одлука о оснивању месних за-
једница на територији града
Панчева (члан 33, став 1), која
подразумева да се скупштина

месне заједнице сматра распу-
штеном ако у прописаном ро-
ку не донесе статут, не одржа-
ва седнице дуже од три месеца
или не усвоји финансијски
план и програм рада месне за-
једнице до 31. марта текуће
године.

То последње је као разлог
наведено у информацији коју
су Митровићу проследили
градски секретаријати за оп-
шту управу и пољопривреду,
село и рурални развој, чиме је
испуњен законски основ за
расписивање избора у Омољи-
ци и Долову. Тако је форма

штина управљати тим месним
заједницама и обављати само
текуће и неодложне послове.
Бурно лето
Занимљиво је да су ове две
месне заједнице имале потпу-
но различит ритам функцио-
нисања.

И док је у Долову на избори-
ма 2012. године убедљиво три-
јумфовала листа Демократске
странке, освојивши једанаест
од петнаест столица (по једно
место изборили су СНС, НС,
ДСС и независни кандидат), у
Омољици је завладало шаре-
нило. Власт је, ипак, формира-
на уз доминантну улогу По-

испуњена, а рокови за спрово-
ђење свих неопходних радњи
почињу да теку од 16. јуна. У
међувремену ће Градско веће
бити дужно да образује при-
времене скупштине, које ће до
конституисања нових скуп-

крета „Двери” (пет од петнаест
скупштинских места), али је
убрзо дошло до „распада си-
стема”. Председник Урош Ан-
дрејић поднео је неопозиву
оставку и на функцију и место
члана Скупштине; формирана
је нова већина, а за првог чове-
ка је изгласан Горан Пејић (та-
да члан ЛСВ-а, а потом ДСС-
а). И такво стање није потраја-
ло предуго, па је крајем 2103.
године дошло до новог пре-
комбиновања и у председнич-
ку фотељу је сео Душан Лукић
(тада у ДС-у, сада у СНС-у).
Међутим, и након тога је било
таламбасања, кворум је обез-
беђиван с тешком муком, па је
овакав исход можда и добро-
дошао.

То се никако не може рећи
за Долово, где је ситуација би-
ла дијаметрално супротна.
Владајућа већина, предвођена
Браниславом Павловим (ДС),
сложно је функционисала, са
увек сигурних девет гласова,
док се представници опозиције
готово и нису појављивали на
седницама.

Све у свему, ма шта стајало
иза оваквог сценарија (проце-
дурални прекршаји, политика
или неки други интереси), би-
ћемо сведоци новог изборног
турнуса и свега што он доноси.

То неумитно значи да ће
лето у Омољици и Долову и те
како бити вруће, а „Панчевац”
ће се опсежно бавити том те-
мом. И то већ од следећег
броја, када ће своје мишљење
о разлозима за расписивање
избора изнети релевантни чи-
ниоци ове приче.

РАСПУШТЕНЕ ЈОШ ДВЕ МЕСНЕ СКУПШТИНЕ ЗБОГ НЕУСВАЈАЊА ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА

ЕТО НАМА (ИЗБОРНИХ) РАДОСТИ!

ПРОБЛЕМИ С ВОДОМ У ЈАБУЦИ

Оспособљавање бунара

Месне актуелности 
– од четвртка до среде –

Страну припремио

Јордан
Филиповић

УСПЕСИ ФОЛКЛОРАША

Новосељани одлични у Бачкој Тополи и Уздину

Ванредно „убацивање” у једну кутију у Омољици и Долову

НОВИНЕ У КАЧАРЕВУ

И фазани на језеру

ГГУУТТЕЕ  ННАА  ЧЧЕЕЛЛУУ  „„ЈЈЕЕДДИИННССТТВВАА””

На ванредној седници скупштине СТК-а „Јединство” из Ка-

чарева, одржаној 8. јуна, по једногласној одлуци делегата,

за новог председника тог спортског колектива изабран је

Гуте Стојановски.

Поред њега, именовани су и нови чланови управног одбо-

ра, а сви заједно имаће задатак да покушају да извуку клуб

из тешке ситуације у коју је запао прошле сезоне.
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Пет година од првог албума
(„Плави авион”) гитариста и пе-
вач Дарко Рундек, виолинист-
киња Исабел Катала и мултиин-
струменталиста Душан Дуцо
Вранић отиснули су се на ново
музичко путовање, овог пута
преко албума „Мостови”. „Run-
dek Cargo Trio” објавио је тај ду-
гоочекивани албум на це-деу у

Србији 1. јуна. Тим поводом, у
оквиру турнеје којом промови-
шу свој нови албум, ови музича-
ри ће гостовати у Панчеву 26.
јуна, а њиховим концертом ће
бити отворена нова сезона Лет-
ње позорнице Културног цен-
тра. Улазнице се могу купити на
благајни Културног центра
Панчево, а уз сваке две купљене

улазнице на поклон се добија и
це-де „Мостови”.

Три читаоца који до среде, 24.
јуна, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспи-
ративнији одговор на питање:
„Коју Рундекову песму најви-
ше волите и због чега?”, на-
градићемо по једним це-деом

„Мостови”. Имена добитника
ћемо објавити у наредном
броју „Панчевца”.

Правило за слање СМС-а је следе-
ће: укуцајте КО (размак) Рундек (раз-
мак) текст поруке (не дужи од 160 ка-
рактера) 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.

време додаци као што су, на
пример, карта Темишварског
Баната из 1624. године и фо-
тографија српских војника
када су с Крфа кренули на Со-
лунски фронт пружају један
широк друштвено-историјски
контекст и помажу у сагледа-
вању читавог тог времена.

У предговору монографије
Миљан Шћекић је подсетио
на то да су многи резултати
рада овог великана уткани у
модеран живот наше земље.
Пре свега тиме су обухваћени
Народна банка Србије, Ков-
ница новца, рудници у Бору и
Костолцу, железара у Смеде-
реву, многе пивнице, школе,
болнице и интернати. Вајфер-
тов животни мото био је:
„Треба давати да би се опет
стекло”, а своје наслеђе је
оставио на располагање држа-
ви и народу. Поред тога, Шће-
кић је истакао да су чланови
Фондације испунили и једну
моралну обавезу којом су се
водили од самог почетка и

Лењинград, 1941. година.
Прозирни сумрак белих
ноћи и даље чува златни
сјај раскоши из минулих
дана. Величанствени спо-
меници царског града
славне прошлости гордо
пркосе свеопштем сивилу
Стаљинове Русије – али и
непријатељу који све упор-
није куца на врата.

Почетак рата доноси Та-
тјани Метановој случајан
сусрет са Александром,
младим официром Црвене
армије. Не слутећи да је
управо он изабраник срца
њене сестре Даше, Татјана
се заљубљује у њега. Пламен
забрањене љубави букнуће
незадрживом силином, не-
поколебљиво се супротста-
вљајући сестринској привр-
жености и оданости. У оку-
пираном граду који све теже
задржава привид нормалног
живота, Александар ће по-
стати њихова једина нада за
спас. Али његова мистерио-
зна прошлост и погубна тај-

на коју скрива донеће им
нове недаће... У времену ка-
да је сваки нови дан потпуно
неизвестан, Александар и
Татјана граде свој свет од
украдених тренутака, скри-
вених погледа и прошапута-
них нежности. И док се око
њих исписују најважније
странице руске историје,
двоје младих се бори за сво-
ју љубав – јер само она може
донети избављење.

Четвртак, 18. јун 2015.

pancevac@pancevac-online.rs

12 КУЛТУРА

Музика
Среда, 24. јун, сцена Културног центра: промоција књиге
„Van Gogh – Tragovi prošlosti”. Учествују чланови групе и
издавач.

Изложба
Понедељак, 22. јун, 19 сати, фоаје Културног центра: из-
ложба слика „Travel Sick” Јелене Марјановић.

Тематски програм
Субота, 20. јун, 12 сати, дворана „Аполо”: радионица Уро-
ша Крчадинца „Infografik: Data Storytelling”. Мултидисци-
плинарна радионица ће трајати током два наредна викенда.
Обухватиће разноврсне области као што су информатика,
статистика, графички дизајн, стрип и савремени медији. 

Четвртак, 25. јун, 19 сати, сцена Културног центра: кон-
церт плесног клуба „Електра” из Панчева.

Културни телекс

„Бронзани коњаник”
Павлине Сајмонс

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

Два читаоца који до среде, 24. јуна, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Колико исто-
ријска превирања утичу на наше интимне животе?”, наградиће-
мо по једним примерком књиге „Бронзани коњаник” Павлине
Сајмонс. 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.

Културни центар чет пет суб нед пон уто сре

СУНЧАНИЦА 20.00 19.30 19.30 19.30 / / /

МЕСИ
18.00
19.30 

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У књизи изнети 
многи мање познати
детаљи из живота
чувеног пивара, 
банкара 
и добротвора

Сећање на развој
младе српске 
државе, пионирске
подухвате и 
помагање у тешким
тренуцима 

У склопу манифестације „Да-
ни Вајферта”, у четвртак, 11.
јуна, у препуној сали Народног
музеја одржана је промоција
монографије „Ђорђе Вајферт
1850–1937”, у издању Фонда-
ције „Ђорђе Вајферт”. Главни
и одговорни уредник и дирек-
тор тог пројекта је Миљан
Шћекић, арт-директор и уред-
ник фотографије је Драган
Шћекић, а аутори текстова су:
Саша Дамњановић, Драган Ве-
ликић, Саша Илић, Соња Јер-
ковић, Ненад Лукић, Сузана
Мијић, проф. др Ђорђе Станић
и Бригита Вајферт Станић.

У Панчеву су гостовали
уредници књиге – Саша Дам-
њановић и Светислав Бата
Прелић. Они су говорили о
детаљима у вези с настанком
ове књиге и о даљим планови-
ма и другим пројектима Фон-
дације везаним за лик и дело
овог важног човека. Већ сам
поглед на луксузно урађену
монографију, с портретом
Ђорђа Вајферта који је урадио
Урош Предић 1927. године,
будио је радозналост великог
дела публике. Многи су након
завршетка промоције прила-
зили и прелиставали је. Мора
се признати да то није било
ништа чудно. Монографија је
толико вешто конципирана и
обогаћена предивним илу-
страцијама да једноставно
мами на читање. Текстови су
написани јасним, динамич-
ним стилом, заснованим пре
свега на чињеницама и исто-
ријским подацима. У исто

ПРЕДСТАВЉЕНА МОНОГРАФИЈА О ЂОРЂУ ВАЈФЕРТУ

ВИЗИОНАР И ПРИМЕР ЉУДСКОСТИ

отргнули од заборава лик и
дело човека чији је читав жи-
вот био вођен принципима
етичности и хуманости.

Према речима Саше Дам-
њановића, на овој моногра-
фији се интензивно радило
четири године, а у плану је и
наредно, допуњено издање.

– Окупили смо се као група
поштовалаца дела Ђорђа Вај-

ферта, у почетку ни сами не
знајући колико је његово де-
ло велико. Први резултати
рада наше фондације су се
показали релативно брзо.
Најпре је, у издању Историј-
ског архива у Панчеву, с не-
мачког преведена књига „По-
родица Weifert и пивара у
Панчеву 1722/3–1923” Фе-
ликса Милекера, коју је он
приредио 1925. године, на
Вајфертову молбу. Затим је
уследио наш други велики
пројекат, документарно-игра-
ни филм, који је ове године и
синхронизован на енглески
језик. Трећи пројекат, а ујед-
но и најкапиталнији до сада,
јесте прва комплетна моно-
графија о Ђорђу Вајферту и
његовој породици. Мени је
најдраже то што су сви који
су видели књигу рекли да је
она читљива, да није само су-
вопарно набрајање чињеница
и свега осталог, већ да је оли-
чење Вајфертовог лика и де-
ла. Она је топла и пријемчи-
ва сваком, без обзира на
образовање, и показује да је
Ђорђе Вајферт био човек из
народа кога је народ волео –
рекао је Дамњановић и по-
звао све читаоце који поседу-
ју фотографије или докумен-
та везана за Вајферта да се
слободно обрате Фондацији.
Сав материјал ће бити скени-
ран и враћен власницима, и
постаће део допуњеног изда-
ња књиге.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ О ПОЗНАТОЈ ГРУПИ

Трагови добре музике
Фото-монографија „Van Gogh
– Tragovi prošlosti” Звонимира
Ђукића и Србољуба Радивоје-
вића (у издању „Лагуне”), ау-
тобиографија једне од најве-
ћих група насталих на југосло-
венским просторима, биће
представљена у среду, 24. јуна,
на сцени Културног центра.
Програм ће почети у 21 сат, а
најављено је и акустично изне-
нађење. На промоцији ће уче-
ствовати Звонимир Ђукић Ђу-
ле, Србољуб Срба Радивојевић,
Дејан Илић Цвика и Брани-
слав Бане Глуваков, као и ди-
зајнер књиге Немања Вујић.

Треба рећи да је реч о књи-
зи која је проглашена за нај-
бољу фото-монографију на
Сајму књига 2014. године.
Интересантно је да је у обра-
зложењу стручног жирија
УЛУПУДС-а и Београдског

сајма истакнуто да су „Траго-
ви прошлости” добили то пре-
стижно признање између
осталог и захваљујући врхун-
ском професионалном и кре-
ативном дизајну нашег сугра-
ђанина Немање Вујића. Чла-
нове жирија су посебно им-
пресионирали осветљење и
позадина, који савршено од-
говарају духу музике овог
бенда. Према њиховом ми-
шљењу, дизајн и композиција
у сваком детаљу одговарају
сличним издањима у високо-
развијеној издавачкој инду-
стрији на Западу. Поред тога,
монографија се може похва-
лити великим бројем врхун-
ских ауторских фотографија
Небојше Бабића, Александра
Кујучева, Милована Кнеже-
вића, Брајана Рашића, Дуње
Допсај и других.

НАГРАДЕ ЗА НАJВЕЋЕ ФАНОВЕ

Рундек у Панчеву

ППРРООММООЦЦИИJJАА  ИИ  УУ  ББЕЕООГГРРААДДУУ

Поводом 165 година од рођења Ђорђа Вајферта у уторак,

16. јуна, приређена је свечаност у Дому Војске Србије, на

којој је такође промовисана монографија у присуству вели-

ког броја званица из културног, друштвеног, економског и

политичког живота Србије, као и уз представнике дипло-

матског кора. Током централног програма откривен је и

бронзани барељеф с ликом Ђорђа Вајферта, који предста-

вља поклон истоимене фондације Дому војске.

Нема сумње да је у години јубилеја први гувернер Народ-

не банке Србије, велики добротвор и један од најпознати-

јих Панчеваца враћен у жижу интересовања јавности, на

шта, захваљујући свом делу, има пуно право.

АКЦИЈА „АРТ МОДА / ЛИКОВНИ ТРГ”

Мајице непроцењиве
вредности

У организацији Удружења
ликовних уметника „Свети-
оник”, у среду, 10. јуна, у
холу Градске библиотеке
представљен је пројекат
„Арт мода / Ликовни трг”, у
оквиру којег је отворена из-
ложба фотографија дечјих
радова на текстилу.

– Пре недељу дана смо са
две групе предшколаца, из
вртића „Бамби” и „Коли-
бри”, приредили радионице
у којима су малишани боја-
ма за текстил осликавали
комадиће тканине. Модна
кућа „Пасаж”, с којом смо и

раније сарађивали, зашила
је те њихове радове на маји-
це, тако да смо у могућно-
сти да овде, у библиотеци,
погледамо и малу дечју
модну ревију – рекла је
Ивана Маркез Филиповић
из удружења „Светионик”.

Каталогом који је обја-
вљен овим поводом обухва-
ћене су и неке раније актив-
ности „Светионика”, одно-
сно акције осликавања маји-
ца у дворишту Модне куће
„Пасаж” у оквиру манифе-
стације „Ноћ музеја” 2013. и
2014. године. Д. М.



фестацију, а то је и била су-
штина наше идеје – да свако
на свој начин допринесе очу-
вању и оживљавању лика и
дела Ђорђа Вајферта. Прича
о Вајферту ће у потпуности
да се развија у наредном пе-
риоду и трудићемо се да сва-
ки пут изнесемо нешто ново.
Засад је покренута Вајферто-
ва рута и она ће званично би-
ти у туристичкој понуди
Панчева од понедељка – на-
гласио је Бранислав Ровча-
нин и додао да је током тра-

јања ове манифестације ство-
рен одличан тим, који ће мо-
ћи да пружи одличне резул-
тате. 

Менаџер за корпоративне
односе у компанији „Heine-
ken Србија” Биљана Бобић
Субин истакла је да је компа-
нији била изузетна част да по-
држи манифестацију која
слави лик и дело Ђорђа Вај-
ферта.

– На изборе које је правио
он је гледао као на могућно-
сти. Вредности које су га во-
диле читавог живота – страст
и посвећеност врхунском
квалитету је управо оно што
„Вајферт пиво” чини посеб-
ним. Он је био човек о коме
се, колико год знали, увек мо-
же још више сазнати. Вајферт
је као млад отишао у најста-
рију пивару на свету, у Бавар-
ској, где је изучио како се
прави врхунско пиво. Ми смо
веома поносни на то да тај
начин производње, односно
Баварски закон о чистоћи пи-
ва, ми користимо и данас.
„Вајферт пиво” је једино до-
маће пиво које се прави од
четири основна природна са-
стојка: воде, јечменог слада,
хмеља и квасца – рекла је Би-
љана Бобић Субин и додала
да је сарадња са организато-
рима, релевантним институ-
цијама, градским властима и
свима који су били део мани-
фестације била изузетно про-
фесионална и добра, а разма-
трају се и могућности даље
сарадње на промоцији лика и
дела овог великана.

вих домаћих пивара, умешних
занатлија и визионара који су
обогатили индустријско и кул-
турно наслеђе Панчева. Своје
играчке вештине на Тргу је
представио КУД „Станко Пау-
новић” НИС–РНП с бројним
гостима. У вечерњим часови-
ма најпримамљивији за посе-
тиоце били су концерти саста-
ва „Old Hat Orchestra” (12. ју-
на) и „Belgrade Dixieland Or-
chestra” (13. јуна), који су про-
текли у одличној атмосфери.
Занимљиво је било и уживати

у ванвременској музици у
оквиру вечери „Vintage Gistro
Pop” и музичког сета „Retro
Swing Party”, који је осмислио
мултимедијални уметник Ma-
ster Flow. За најмлађе Панчев-
це су приређене едукативне
радионице у Народној башти,
у Регионалној привредној ко-
мори је одржан привредни
скуп „Стање и перспектива
развоја мини-пиварства у Ср-
бији”, а на Гимназијском тргу
могла се погледати изложба
олдтајмера.

Оживљавање Вајфертовог
лика и дела
Према речима директора Ту-
ристичке организације Пан-
чева Бранислава Ровчанина,
манифестација је испунила
сва очекивања.

– Желели смо да направи-
мо нешто везано за Ђорђа
Вајферта и драго нам је што
нас је Град подржао. Све
установе и институције у
граду су се укључиле у мани-

Четвртак, 18. јун 2015.

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

Два најбржа читаоца који до среде, 24. јуна, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одго-
вор на питање: „Шта је за вас камен темељац за изград-
њу светлије будућности?”, наградићемо по једним при-
мерком књиге „Тајна црвеног замка” Вулета Журића.
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

Драган Петковић, 

књижевник

ККЊЊИИГГАА: Новинар Влада
Арсић у свом роману
„Бродолом” бави се дога-
ђајем од 9. септембра
1952. који је више од ше-
здесет година био обави-
јен велом тајне. Тог дана
на ушћу Саве у Дунав по-
тонуо је брод „Ниш” и
страдало је 126 Београђа-
на. Била је то једна од нај-
већих несрећа које су се
догодиле на балканским
рекама. Медији су ћутали
(10. септембар био је дан
„непотопиве” Југословенске
ратне морнарице), жртве су
испраћене тихо, а цео дога-
ђај је гурнут под тепих. Ар-
сић у овом роману фили-
грански комбинује горку
истину са сопственом фик-
цијом, пажљиво дозираном
како би потпомогла драма-
тургију самог романа. Ово
је књига која вам не дозво-
љава да је оставите пре него
сте зашли дубоко у душе
Арсићевих ликова и осети-
ли све њихове унутрашње
сукобе. У њој је прича о јед-
ној од многих београдских
тајни које никога не оста-
вљају равнодушним.

ММЕЕССТТОО:: Ресторан „Стара
Стенка”, место за љубитеље
домаће атмосфере, са ау-
тентичним амбијентом и
гастрономским менијем за
поштовање. Састајалиште
боема и стваралаца, идеал-
но место за пословне и по-
родичне ручкове, које вам
омогућава да се осећате као
код куће. Тамбураши укра-
шавају ваш боравак музи-
ком, а сваког трећег петка
окупљају се уметници у
оквиру књижевног салона
„Стенка”. 

ЛЛИИЧЧННООССТТ:: Љиљана Црнић
је књижевница која не воли
да говори о годинама и не
признаје их као препреку за
оно што жели. Ствара пое-
зију која потпуно одражава
суштину њене човекољуби-
ве природе. Учесник је ве-
ликог броја манифестација
широм региона и Европе. С
кофером увек спремним за
нова путовања, упорно гра-
ди мостове међу људима и
културама. Они који је по-
знају, рећи ће вам да је не-
пресушни извор позитивне
енергије са увек испруже-
ном руком за пријатеље
свих вера и нација. Рођена
Сплићанка, Београд сматра
својим градом. „Пријатељи
су светиња”, вели она. За
свој рад је награђена много
пута, а ове године је носи-
лац „Златне значке” Кул-
турно-просветне заједнице
Србије. Чланица је Удруже-
ња књижевника Србије и
Хрватског књижевног дру-
штва.

Прича о једној 
тајни
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Милош Црњански, Иво Ан-
дрић, Бора Станковић, Пе-
тар Кочић, Тито, Владимир
Назор, Шабан Бајрамовић
– само су неки од јунака
ове несвакидашње књиге!

Најновија збирка прича
Вулета Журића, једног од
наших најзначајнијих са-
времених приповедача, по-
тврђује његову способност
да на малом простору изгра-
ди уверљиве књижевне све-
тове саздане на рушевинама
наше недавне прошлости, у
којима безуспешно тражи-
мо камен темељац за све-
тлију будућност. Спортским
језиком речено, Журић је и
овог пута саставио најбољу
репрезентацију књижевних
ликова, који захваљујући
пишчевој машти и умећу
дају све од себе у испуњава-
њу сопствених судбина.

Тако многе познате лич-
ности у српској повести 20.

века постају поуздани сведо-
ци необичне стваралачке
енергије Вулета Журића и
потврђују посебност његовог
ауторског гласа, а читалач-
кој публици приређују вр-
хунску књижевну представу.

Духовито, разиграно, ори-
гинално штиво које се до
краја не испушта из руке!

„Тајна црвеног замка”
Вулета Журића

ЗАВРШЕНИ ПРВИ „ДАНИ ВАЈФЕРТА”

ОСМЕСИ, ПИВО И СЕЋАЊЕ 
НА ПОСЕБНОГ ЧОВЕКА

Нова, беспрекорно
организована 
градска
манифестација 
привукла велики број
посетилаца

Битан период из 
националне историје
у фокусу

Богатим културно-уметнич-
ким и забавним програмом на
више локација у граду први
пут ове године у Панчеву је
одржана манифестација „Да-
ни Вајферта”, у организацији
Туристичке организације Пан-
чева, под покровитељством
Града Панчева и уз подршку
„Вајферт пива” компаније
„Heineken Србија”. Намера ор-
ганизатора била је да се про-
моцијом лика и дела угледног
Панчевца Ђорђа Вајферта ис-
такну најбоље стране Панчева
и укаже на туристички, при-
вредни и културни потенцијал
града.

Нема сумње да је манифе-
стација заблистала већ од са-
мог почетка. Током њеног тра-
јања град је, барем делимич-
но, постао један ведар време-
плов. Позитивна енергија,
квалитетна музика и мноштво
насмејаних лица само су део
онога што се могло доживети
у центру града тих дана. Мно-
го важнији, едукативни део,
односи се на сећање на један
битан период из националне
историје и пружа леп пример
како треба памтити оне посеб-
не људе, који су ишли испред
свог времена и о чијим дели-
ма треба причати с поносом.

Изложбе, сајам и забава за
све генерације
У четвртак, 11. јуна, две те-
матске изложбе у Народном

Стране припремила 
Сунчица 

Ћирковић

хваљујући правовременој ин-
тервенцији др Миховила То-
мандла.

Друга изложба била је
„Привреда Панчева у доба
Ђорђа Вајферта” др Иване
Спасовић и Милана Јакшића
(реализована у сарадњи са
Историјским архивом у Пан-
чеву). Након тога је, у прису-
ству великог броја посетила-
ца, промовисана квалитетна
монографија о овом знамени-
том човеку у издању Фонда-
ције „Ђорђе Вајферт”. Про-
грам у Музеју је завршен кон-
цертом џез састава „Hot Club
of Belgrade”.

Централни део манифеста-
ције одвијао се 12. и 13. јуна,
под слоганом „Место одакле је
све почело”. Улица Николе Те-
сле и Трг Ђорђа Вајферта били
су центар занимљивих деша-

Посетиоци су уживали у квалитетним концертима

ИИДДЕЕЈЈЕЕ  ИИ  ППООТТЕЕННЦЦИИЈЈААЛЛИИ

Према речима Монике Хусар Токин, менаџерке за односе с

јавношћу манифестације „Дани Вајферта”, од почетне иде-

је до реализације протекло је доста времена. Креативни

тим се трудио да на најбољи могући начин усмери идеје,

потенцијале и активности како би афирмисао лик и дело

познатог Панчевца и подсетио на праве вредности.

– Сматрали смо да је прави тренутак да се на посебан

начин истакну квалитети града, а нарочито његових нека-

дашњих становника. У Панчеву су, поред Ђорђа Вајферта,

живели, стварали и радили многи познати мушкарци и же-

не, који су на најбољи начин током историје афирмисали

наш град. Трудили смо се да се креативно и врло система-

тично бавимо темом Ђорђа Вајферта. Наша замисао је да

до 2022. године направимо базу младих људи који ће би-

ти едуковани о томе шта је Вајферт урадио током свог жи-

вота и шта је оставио Панчеву, али и Србији, будући да је

радио и стварао по многим градовима широм земље и

остао запамћен по многим ванвременским подухватима –

рекла је Моника Хусар Токин и посебно захвалила свима

који су подржали манифестацију.

музеју увеле су посетиоце у
инспиративну и интересантну
причу о животу и делу Ђорђа
Вајферта. Прва од њих била је
„Нумизматички орман Хуга
Вајферта”. Реч је о коаутор-
ском раду стручњака Народ-
ног музеја: Јелене Ђорђевић,
мр Војислава Ђорђевића и
Димитрија Јованова. Чланови
породице Вајферт поседовали
су светски познату нумизма-
тичку колекцију и били су по-
знати као пасионирани ко-
лекционари. Панчевцима је
представљен нумизматички
орман који је првобитно при-
падао Хугу Вајферту, израђен
од масивног храстовог дрвета,
а за њега је занимљиво рећи и
то да је доспео у власништво
Народног музеја Панчево за-

вања. Сајам пивара и старих
заната (у сарадњи с „Вајферт
пивом”, занатским пиварама,
Удружењем грађана „Панон-
ке” и Удружењем занатлија
Панчева) оживео је време пр-



Мало је познато да се богати
становници Москве возе ко-
лима хитне помоћи из јед-
ног јединог разлога, а то је
избегавање градских гужви
и застоја у саобраћају.

Регистарске таблице у Хо-
ландији се мењају, односно
нису исте за једно возило
током година употребе. На
таблици се не може видети
из ког сте града, односно
где је регистрован аутомо-
бил, али се по распореду
бројева и слова може закљу-

чити које године је он реги-
строван/продат на тлу Хо-
ландије. Возила старија од
25 година имају тамноплаве
таблице и региструју се као
олдтајмери, а њихови вла-
сници не плаћају порез на
њих.

Компанија „Форд моторс”
је и званично највећи поро-
дични бизнис на свету. Сви
директори тог произвођача
аутомобила директни су по-
томци оснивача Хенрија
Форда.

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

Вредни 
колекционарски 
примерци

Године потребне за
рестаурацију

Трг код гимназије у Панчеву
су током суботњег поподнева
улепшали олдтајмери, које су
њихови власници с поносом
представили грађанима. Ста-
ровременски аутомобили се
могу видети искључиво на
скуповима колекционара, као
и у филмовима и серијама,
због чега је ова изложба и при-
вукла велики број посетилаца.  

Краљев „бјуик”
Амерички аутомобили су сва-
како били најинтересантнији,
како због несвакидашњег ди-
зајна, тако и због величине.
Управо зато је „бјуик електра
225” из 1960. године можда
био најупадљивији. Тај при-
мерак је увезен из Канаде пре
скоро десет година, а купљен
је на лицитацији у музеју ау-
томобила који се затварао. Да
би изгледао онако како тре-
нутно изгледа, била је потреб-
на комплетна рестаурација.
„Електра 225” има мотор рад-
не запремине 6.600 кубика и
редак је модел, а занимљиво
је да је овакав аутомобил
идентичне боје поседовао и
чувени Елвис Присли у свом
возном парку. 

Куриозитет код овог ауто-
мобила свакако је његова
опрема, која је током шезде-
сетих била можда и незами-
слива. Она обухвата клима-
уређај, сервоуправљач, елек-
тричне подизаче стакала и
крова, али и још понешто...
На контролној табли овог
„бјуика” постоји сензор уз по-

- - - - - - - ОЛДТАЈМЕРИ - - - - - - - 

ПОВРАТАК У ПРОШЛОСТ

моћ којег се дугачка светла
сама искључују уколико реги-
струју фарове из супротног
смера, како светлосни сноп не
би ометао друге возаче.

Немогуће је на оваквим
скуповима избећи француске
аутомобиле, који су се одувек
одликовали напредном тех-
нологијом и једноставним и
оригиналним техничким ре-
шењима. „Ситроен Ц4 торпе-
до” дочарава нам двадесете
године прошлог века, тачније
1928, када је и направљен.
Мотор од 1.600 кубика, снаге
тридесет три „коња”, имао је
више него задовољавајуће
перформансе за то време. Из-
ложени примерак је у извор-
ном стању и сигурно може и
данас да развије брзину већу
од 60 километара на час. У
њега се уграђивао мењач с три
брзине, док је напајање гори-

вом регулисано слободним
падом. Контролом протока
бензина у оваквом систему
возило убрзава или успорава.

Први серијски аутомобил
Направљен исте деценије,
„форд модел Т” је по много
чему специфичан аутомобил.

Возило који су посетиоци
имали прилику да виде „иза-
шао” је из фабрике 1924. го-
дине. „Модел Т” је први ауто-
мобил који се производио се-
ријски по идеји оснивача фа-
брике Хенрија Форда.

ИНФОРМАЦИЈЕ НА ТАБЛИЦИ

Због приступачне цене и
квалитета био је свакако нај-
популарнији аутомобил у
Америци. Прављен је од 1908.
до 1927. у различитим верзи-
јама. Модел који смо видели
пронађен је у Морави прили-
ком вађења песка. Био је у ве-
ома лошем стању, али је за-
хваљујући трогодишњем му-
котрпном раду и залагању
власника доведен у готово
оригинално стање.

Делове за ове аутомобиле је
изузетно тешко пронаћи. Зато
се у таквим ситуацијама они
праве према спецификацији
произвођача.

Не можемо а да не споме-
немо и „мерцедес 190 СЛ” ка-
бриолет, који се производио
од 1955. до 1963. године. „Бју-
ик” је привлачио пажњу сво-
јом величином, а овај сребрни
двосед дизајном и луксузним
ентеријером, карактеристич-

ним за тог немачког произво-
ђача. „Мерцедес 190 СЛ” је
веома цењен међу колекцио-
нарима, а модели у изворном
стању, какав је био и изложе-
ни, достижу цену и преко
150.000 долара.

Полако се приближава сезона
годишњих одмора и путова-
ња, а то је прави тренутак да
проверите исправност свог
аутомобила уколико сте на-
меравали да њиме кренете на
пут. У „Ауторемонту Пиваше-
вић” кажу да већина њихових
клијената током летњих месе-
ци редовно посећује сервис
пред дужи пут, што је постала
пракса, јер се контролом ау-
томобила и евентуалним ин-
тервенцијама сервисера могу
избећи кварови на путу.

Уколико се ближи основни
сервис, који се обично ради
после 10.000 пређених кило-
метара, не треба ризиковати и
треба га урадити и пре него
што мерач километраже по-
каже поменути број. Без обзи-
ра на препоруке компанија да
поједина уља могу бити у мо-
тору 20.000 километара, па и
више, пракса је показала да је
ипак боље користити краћи
интервал, посебно зато што се
користе горива која не подле-
жу стандардима ЕУ, возила се
крећу лошим путевима и
уграђују се непроверени ре-
зервни делови. Чешћом заме-
ном се смањује трошење и по-
већава чистоћа мотора. Наи-
ме, процес у мотору са уну-
трашњим сагоревањем је та-
кав да током експлоатације
неминовно долази до ствара-
ња штетног талога унутар мо-
тора, и то посебно код дизела-

ОБАВЕЗАН ПРЕГЛЕД ПРЕД ДУЖИ ПУТ

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

ша. Због тога треба мењати
уље након 10.000 км, односно
најкасније након једне годи-
не. Поред уља, током редовне
провере аутомобила контро-
лишу се и сви остали флуиди:
расхладна течност, кочионо
уље, као и уље за сервоуређај.
Наравно, без клима-уређаја
дугачка путовања могу бити
напорнија, па обавезно прове-
рите и исправност расхладног
и вентилационог система ка-
бине. Битно је да поред пра-
вилног функционисања овај
систем буде и антибактериј-
ски третиран.

Сервисери у „Ауторемонту
Пивашевић” при свакој по-
правци аутомобила, без обзи-
ра на то о ком делу је реч, оба-
везно контролишу стање коч-
ница, односно плочица, ди-
скова или пакнова. Власници-
ма аутомобила код којих се
процени да би ти делови мо-
гли да функционишу прибли-
жно пет хиљада километара
саветује се да их обавезно за-
мене. Возила којима се креће
на оваква путовања драстично
су тежа због већег броја пут-

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

- - - - - - -  ГАРАЖА - - - - - - - 

Временске непогоде праће-
не градом су неминовност у
летњем периоду након ви-
шедневних високих темпе-
ратура. Власници аутомоби-
ла који поседују гараже или
паркирају аутомобиле у
двориштима испод надстре-
шница немају главобоље
због леда. Они који немају
те услове, често након не-
времена затичу оштећења
на лимарији.

То су најчешће само пли-
ћа улубљења, а изглед вози-
ла може да се врати без ве-
ћих проблема у првобитно
стање. Боље опремљене ли-
марско-фарбарске радиони-
це имају алат за исправљање
рупа, а која метода ће се
применити за санацију, за-
виси од тога на ком месту се
налази оштећење и од њего-
вог степена. Једна од савре-
менијих метода исправљања
кратера насталих ударом
града је „масирање” лима.

Посебни алати се увлаче у
унутрашњу страну каросе-

рије и покретима који под-
сећају на масажу се испра-
вљају. Ова метода није јеф-
тина и препоручује се уко-
лико постоји мали број ру-
па. Такође, не могу се тре-
тирати места која нису до-
ступна, па се у тим случаје-
вима препоручују други на-
чини, на пример „лепљење”.
Тај поступак подразумева
сипање посебне врсте лепка
у центар оштећеног лима.
Затим се уз помоћ алата чеп
од лепљиве масе снажно из-
влачи и тако се улубљени
лим исправља. У пракси се
овај вид санације показао
као ефикасан, а у малом
броју случајева је након ис-
прављања лима било по-
требно додатно фарбање.

Међутим, уколико на
неком делу лимарије по-
стоји велики број оваквих
оштећења, сервисери ће
вам саветовати да замени-
те део уколико је то могу-
ће, јер се његова поправка
не исплати.

ОШТЕЋЕЊА ОД ГРАДА

Покровитељ стране

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

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

Страну припремио

Немања 
Урошевић

детаљно проверити све његове
делове. Посебно треба обра-
тити пажњу на споне и хомо-
кинетичке зглобове. Такође,
уколико се примети да је гео-
метрија точкова ван предви-
ђених оса, трап обавезно тре-
ба центрирати. Савет је да
проверите стање свих пнеума-
тика, резервног точка, ис-
правност дизалице, као и то
да ли имате све неопходне ре-
зервне сијалице. Препорука
овог ауто-центра је свакако да
све што сте поправили, заме-
нили или вам је препоручено
да урадите, затражите од ва-
шег сервисера да вам да у пи-
сменој форми или упише у
сервисну књижицу, а све с ци-
љем ваше заштите као кори-
сника услуге. Наравно, обаве-
зно понесите флаше с рас-
хладном течношћу и уљем и
не заборавите да прегледате
сва потребна документа.

Пријатан одмор, удобно и
сигурно путовање жели вам
„Ауто-центар Пивашевић”.

АУТОМОБИЛИЗАМ
Четвртак, 18. јун 2015.

automobilizam@pancevac-online.rs 

14

ника и пртљага. Маса аутомо-
била је у овим приликама ве-
ћа и потребна је већа сила ка-
ко би се он зауставио, што из-
искује веће трошење пакнова
и плочица. Томе доприноси и
конфигурација пута, с вели-
ким бројем кривина, успона и
низбрдица, што додатно опте-
рећује кочнице. Сигурност во-
жње битно зависи од квалите-
та вешања и због тога треба



ПРОДАЈЕМ ИМТ 506
мотокултиватор, у
одличном стању, приколица
може заједно и
појединачно. Цена по
договору. 060/133-66-86.
(СМС)

КАДЕТ караван 1,6, 1990,
нерегистрован, 280 евра,
замена. 066/367-717. (СМС)

ПРОДАЈЕМ рено клио 1,5,
ДЦИ, 2011, регистрован до
априла. 069/017-57-36.
(СМС)

ГУМЕ половне 175 х 65 х
14 (2), 175 х 70 х 14 (2),
155 х 80 х 13 (2), 155 х 70
х 13 (2), повољно.
064/247-97-83. (р)

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

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

НА ПРОДАЈУ форд фокус,
караван, 2004. годиште,
цена 2.400 евра. Тел. 366-
825. (198608)

НА ПРОДАЈУ мотор томос
аутоматик и фијакер. 601-
836. (198625)

ПАСАТ Б-5+ 2002,
фабричко стање, власница,
караван, 3.800 евра.
065/557-81-42. (198646)

СЕАТ кордоба, 2007,
бензин/гас, 63.000 км,
одличан, први власник. Тел.
063/811-08-13. (198649)

ПРОДАЈЕМ фијат пунто 1.2,
бензин, осам вентила, 2001.
годиште, има климу, петора
врата, цена 1.850 евра. Тел.
064/587-49-82. (198659)

ПРОДАЈЕМ голф 4, 1.4,
бензин, 2003. годиште,
петора врата, цена 2.900 евра.
Тел. 062/896-38-55. (198659)

ПУНТО 2001, 1.2, 5В, сив
металик, као нов, власник.
061/246-40-42. (198662)

ПЕЖО 206, 2.0 ХДИ, Х�
опрема, еуро кука, троје
врата, плав металик, 2001.
годиште, регистрован до
јуна 2016. године, први
власници, правих 275.035
км. 069/251-16-19. (198667)

ОПЕЛ корса 1.0, бензин,
2002, регистрован до 29.
септембра 2015, цена 1.500
евра. 064/940-83-09,
013/631-783. (198668)

ФИЈАТ пунто, 1999, 750
евра. 064/376-19-28.
(198692)

ПРОДАЈЕМ резервне делове
и купујем све врсте
половних, хаварисаних и
страних возила. Тел.
063/110-68-87. (198814)

РЕНО клио, 1.2, 2004, на
име купца, може замена.
064/134-06-30. (198800)

ОПЕЛ астра, 1.8, 16
вентила, 2001, очувана,
може замена. 064/134-06-
30. (198800)

ШКОДА фелиција, 1998,
б е н з и н - п л и н ,
нерегистрован, хитно,
договор. 064/461-38-36.
(19785)

ПРОДАЈЕМ вектру А,
уграђен плин, повољно.
062/228-966. (198841)

АСТРА Ф17, дизел,
лимузина, 1992. годиште, на
име. Тел. 064/130-36-02.
(198845)

РЕНО клио 1.2, 2001, 5В, на
име купца. 063/815-69-39.
(198846)

ГОЛФ 4, 1.9, ТДИ, 2001, 3В,
клима, 90 КС, увоз из
Белгије. 062/286-031.
(198836)

СТИЛО, 1.9, ЈТД, 2003,
караван, металик, клима,
регистрован, власник.
065/910-35-35. (198836)

ФОРД мондео, 1.8И, 1995,
лимузина, плин-секвент,
атестиран, клима, власник.
066/123-646. (198836)

СЕАТ ибица, 1.4, ТДИ, 2003,
клима, металик, власник,
регистрован. 060/010-35-35.
(198836)

ФОРД фокус 2001, 1.6,
клима, супер стање, као нов.
063/267-843, 633-525.
(198861)

ШКОДА фелиција, 1998,
бензинац, зимске гуме на
фелнама, кука, повољно.
064/172-86-12. (198890)

ОПЕЛ астра караван, 1.7
ДТИ, 2001, очуван,
гаражиран, клима, аларам,
као нов. 063/708-41-41.
(198905)

АУТО-КЛИМЕ за све типове
возила, сервисирамо и
пунимо гасом најновијом
дигиталном машином,
пуњење са заменом уља и
УВ бојом 2.500 динара.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (198932)

ПУНТО 1.2, 2002, тек
регистрован, црн, 1.350
евра, хитно. 064/300-40-01.
(198939)

БЕВЕРЛИ 200, 2002.
061/254-73-76. (198958)

ГОЛФ 3, 1.6, 1993, плин
атест, петоро врата,
одличан, 1.150. 063/166-49-
72. (198939)

ПЕЖО 206, кабрио, 1.6, ХДИ,
2006, црна металик, клима,
тек регистрован, фул опрема.
064/085-52-38. (198958)

СУЗУКИ бургман, 400, тек
регистрован, власник. 2005.
064/085-52-38. (198958)

ФИЈАТ пунто, 1.2, 2004,
клима, велики фар.
062/829-53-17. (198958)

ОПЕЛ зафира, 1.6,
атестиран, метан,
регистрован, 2002. годиште,
7 седишта. 064/071-15-42.
(198958)

КОМБИ форд транзит, 1988.
годиште, у одличном стању,
бензин + ТНГ. 064/140-70-
87. (198964)

BMW 325 I, 1991, 141 KW,
шибер, борд, фелне,
централна, гаражиран.
063/628-626. (198991)
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РЕНО твинго, 2002.
годиште, регистрован,
исправан, 1.500 евра, може
замена за јефтинији.
063/818-75-44. (199008)

ПУНТО 1999. годиште, 1,7
Д, регистрован, нове гуме
(замена за старију уз
доплату). 064/423-69-09.
(199015)

ГОЛФ 4, 1.6, бензинац за
делове. Тел. 064/160-00-87,
064/317-07-51. (199064)

ПАСАТ, 1.9, дизел, комплет
за делове. Тел. 064/317-07-
51, 064/160-00-87. (199064)

ДЕЛОВИ, суза, југо, кец,
мотори, петостепени
мењачи, алу фелне.
064/856-60-65. (199059)

ЈУГО корал 1.1, 2004,
реатестиран плин,
гаражиран, власник,
одличан. 064/142-55-93.
(199051)

ЈУГО, 2004, гас, атестиран,
89.000 км, регистрован до
фебруара 2015, одличан.
064/666-01-46. (199097)

ОПЕЛ астра Г, караван, сиво
металик, гас, 2001. годиште,
2.000 кубика, супер.
063/848-10-58, 011/212-13-
68. (199077)

ЗАСТАВА 101, 2007, бензин-
плин, атестиран,
регистрован, хитно.
063/895-78-03. (199093)

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

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

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

СТАЛНИ најповољнији
откуп свих врста возила и
катализатора, неисправних,
исправних, хаварисаних и
других возила, продаја
половних, резервних
делова. 069/203-00-44,
064/552-31-19 . (195831)

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

КУПУЈЕМ све врсте возила
до 3.000 евра, исплата
одмах. 064/300-40-01.
(198939)

КУПУЈЕМ кола у било ком
стању, од 80 до 400 евра.
062/193-36-05. (199032)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90-500
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (199040)

ПРОДАЈЕМ, трактор, плуг,
шпаратач, сејалицу, виклон,
сетвоспремач и прскалицу.
060/660-79-60. (198349)

ПРОДАЈЕМ велики профи
циркулар за расецање грађе.
Тел. 064/212-53-49, Неша.
(198665)

НА ПРОДАЈУ нова, зидана
гаража у Улици Максима
Горког број 70, Панчево.
013/251-16-51. (198633)

ИЗДАЈЕМ/продајем гаражу,
Котеж 2, Ст. Шупљикца 99.
Тел. 065/321-70-20.
(198733)

ГАРАЖУ, дуплу, зидану,
издајем, струја, грејање
гратис, може магацин,
Тесла. 061/225-16-43.
(198945)

ПРОДАЈЕМ гаражу на
првом нивоу колективне
гараже, Котеж 2, 2.000 евра,
фиксно. 063/165-44-72.
(199096)

ИЗДАЈЕМ гаражу у
приземљу, „Конструкторове
гараже”, Котеж 2. 063/122-
55-22. (199096)

СЛУШНИ апарат,
дигитални, 100 децибела.
062/744-181. (198655)

ТВ ПОЛОВНИ 37, 55, 72, 82.
348-975, 066/348-975.
(198740)

КЛИМУ Мидеа,
дванаестицу, сервисирану, с
гаранцијом и уградњом,
продајемо за 150 евра.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (198932)

ВЕШ-МАШИНА, ел. шпорет
и половни делови од веш-
машина. тел. 252-05-10,
063/703-76-07. (198982)

ОГРЕВНО дрво: буква,
храст, цер и багрем, по цени
3.800 динара. 061/251-07-
50. (СМС)

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

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

ПРОДАЈЕ се фризерска
опрема. 064/134-62-62.
(198579)

ПРОДАЈЕМ тучане
радијаторе. 064/040-82-72.
(198264)

ВИШЊЕ, непрскане,
наручите или уберите сами.
064/073-74-24. (198128)

ПРОДАЈЕМ електрични
шпорет са четири рингле,
исправан. Тел. 063/160-72-
98. (198619)

ПРОДАЈЕМ ројеве пчела.
Тел. 063/752-44-20.
(198629)

ПОВОЉНО продајем
инвентар за продавницу:
расхладна витрина, полице,
пулт. Тел. 011/347-582,
064/010-50-69. (198644)

ХИТНО продајем кирби,
модел сентрија II и гасни
горионик за котао,
француски. Тел. 063/755-
76-98. (198648)

ПРОДАЈЕМ пчеле, младе
ројеве и прошлогодишње.
Тел. 064/993-22-52,
063/896-47-18. (198649)

ПРОДАЈЕМ мали
комбиновани шпорет
бутан/струја, слобода Чачак
и бутан боцу. Тел. 063/651-
131. (198655)

ПРОДАЈЕМ полован
намештај из Швајцарске.
Све квалитетно, очувано.
062/877-14-81. (198469)

ТРПЕЗАРИЈА: витрина,
комода, сто, шест столица,
врло повољно. Тел. 062/821-
78-66. (198623)

НА ПРОДАЈУ кауч,
одличан. 013/251-16-51.
(198633)

ПРОДАЈЕМ половну ТА
пећ, 4,5 kW, замрзивач
сандучар 210 л. Тел. 355-
784. (198672)

КРЕВЕТ на развлачење од
еко коже, 5.000 динара.
064/238-08-61. (198674)

ПРОДАЈЕМ комбиновани
фрижидер са замрзивачем и
вертикални замрзивач,
повољно. 060/521-93-40.
(198680)

ПРОДАЈЕМ пећ за
централно грејање, цена 100
евра. 063/823-29-61.
(198693)

КЛИМЕ, повољно, уградња,
кухиње по деловима, бела
техника, пећи, шпорети с
котлом. „Млађа” ТЦ Зелена
пијаца, 013/334-010.
(198695)

ПРАСИЋИ на продају.
064/264-01-03. (198771)

ПРОДАЈЕМ сипорекс греде
за плочу, клизна гаражна
врата 6м х 2,40 и 10 букових
степеника. 064/213-97-37.
(198797)

ПРОДАЈЕМ црвено белу
краву. Тел. 063/325-589.
(198802)

ПОВОЉНО, очувани,
коришћени дрвени прозори,
балконска врата с
шалонима. 013/371-574,
062/121-01-48. (198815)

ПРОДАЈЕМ мешалицу за
бетон, кауч, креку, столове,
столице, пентијум 4, бутан
боцу, решо, пластичну
бурад, ветрина лежај. 378-
229. (198819)

КОКЕ носиље, старе осам
месеци, 300 динара комад,
доносим. 060/054-67-70.
(198738)

КАЗАН за ракију, ложишта,
табарке, дна мешачи, луле.
331-586, 063/805-74-60.
(198782)

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, телевизор
тошиба, 54 цм, две
хармонике, очуване,
гуерини и паоло сопрани.
064/393-08-90. (198713)

ПРОДАЈЕМ тросед, фотељу,
очувано, апарат за варење
160 ампера, две дечије
бицикле средње величине.
061/203-15-07. (198767)

БРИКЕТ, висококалорично
гориво од храста за сва
ложишта с превозом. Тел.
061/296-91-67. 

ПРОДАЈЕМ паркет, 20 м3,
димензија 25, 40. 064/290-
49-19. (198755)

ПРОДАЈЕМ вунени тепих,
230 х 160, нов, пекач за
хлеб, нов, повољно.
064/920-28-99. (198835)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи 2 KW - 6 KW,
достава, монтирање,
гаранција. 063/182-08-95,
335-930. (198879)

АГРЕГАТ мицубиши,
мешалица за бетон, струја,
апарат за кокице, покретан.
063/203-955. (198849)

СПАВАЋА соба буква, може
по елементима, собна
гарнитура симпо, очувано.
064/134-06-16. (198852)

ПРОДАЈЕМ прасиће.
063/101-29-26, 013/258-08-
97. (198858)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
нова кухиња 10.000. 371-568,
063/773-45-97. (198871)

ШТЕНАД ротвајлера стара
два месеца, продајем.
063/118-95-88. (198888)

ФРИЖИДЕР 150 л, замрзивач
фиокар 260 л, веш-машина,
нов шпорет алфа плам 9,
регал, трпезаријски сто са
столицама, ормани, разни
лежајеви, аспиратор, шиваћа.
Тел. 063/861-82-66. (198903)

ПРОДАЈЕМ половну веш-
машину и шпорет, повољно.
065/377-23-86. (198922)

НАЈЈЕФТИНИЈЕ козије
млеко и сир, јаја, сурутка
гратис. 065/982-44-53.
(198923)

САЛОНИТ плоче, 90 х 90,
ондолин плоче, 200 х 100,
половне, повољно. 069/635-
985. (199000)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, очувана
као нова. 064/122-69-78.
(199007)

ТРАВА с бусеном за
уређење дворишта на
продају, повољно. 069/635-
985. (199004)

КОМПЛЕНО централно
грејање, старо три године, за
150 квадрата, мала
комбинирка циркулар,
абрихтер, цепалица, звати
после 18 сати. 062/156-24-
35. (199144)

ПРОДАЈЕМ стари цреп,
мала Кикинда, 350 комада.
013/371-868. (199014)

ПРОДАЈЕМ букву, храст,
багремове сеченице, услуге
резања. „Топлина”, 063/364-
310. (199025)

ПРОДАЈЕМ соларијум
sportarredo holiday 45. Тел.
064/165-02-92. (199043)

ПЛАСТИЧНИ чамац,
специјал 80 и мотор
јохансон 6 KS. 060/525-00-
37. (199047)

НА ПРОДАЈУ судопера,
телевизор, трпезаријска
витрина, кревети, столице,
столови, ципеларник,
старинска пресица,
кухињске комоде, крека
весо, књиге, симпо двосед +
фотеље, дечији кревет,
замрзивачи, шпорет решо
на плин. 064/155-38-13,
060/055-38-13. (199070)

ФРИЖИДЕРИ, замрзивачи,
веш-машине, шпорети, ауто
гуме из Немачке, гаранција.
062/824-23-21. (199080)

НА ПРОДАЈУ прасићи,
ландрас, прва класа.
013/234-74-22. (199085)

ГАРАЖНА распродаја траје
30 дана: одећа, обућа,
шатор, франклин камин.
064/339-69-13. (199081)

ПРОДАЈЕМ комплетну
опрему за фаст фуд, хитно.
063/895-78-03. (199093)

ПРОДАЈЕМ пел за
централно грејање, 32 KW,
још у гаранцији. 063/704-
86-32. (199094)

ПРОДАЈЕМ ремонтовану ТА
пећ као нову, 4,5 KW, достава,
монтирање, гаранција.
061/137-98-10. (199103)

КУПУЈЕМ старо/ново перје,
замена за лио, фротир,
прекриваче. 061/137-98-10.
(199103)

ПРОДАЈЕМ две ТА пећи, 6
KW и 3 KW, повољно.
063/893-90-06. (Ф)

КУПУЈЕМ цистерне од 2

тоне до 3 тоне, металне.

064/657-71-25. (198842)

КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
бакар, месинг, старе
славине, акумулаторе, веш-
машине, фрижидере,
замрзиваче, старе каблове и
остали метални отпад.
060/521-93-40. (198680)

КУПУЈЕМ исправне,
неисправне ТА пећи свих
величина. 064/366-57-87,
335-974. (198839)

КУПУЈЕМ неисправне веш-
машине, бојлере, шпорете,
пећи, тучане каде,
радијаторе, гвожђе.
061/630-83-79, 013/367-146.
(198918)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала. Тел. 313-458,
063/199-60-36, 064/481-14-
77. (198956)

ПРОДАЈЕМ алу ограду и
гелендере, више метара и
модела, уградња. 063/801-
84-76, Милан. (198960)

ПРОДАЈЕМ бродић, 9 х
2,80, мотор меркур, 40
KS,може замена. 060/312-
90-00. (198961)

БОЦЕ за аутогено, бутан
боца, метална тезга, полице
прављене. 013/370-544.
(198986)

КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала,
разгледнице, књиге, ситне
антиквитете... 013/233-35-
01, 064/265-82-98. (199003)

КУПУЈЕМ гвожђе,
акумулаторе, обојене
метале, долазим на адресу.
064/484-13-76. (199006)

КУПУЈЕМ белу технику,
гвожђе, бакар, алуминијум,
најбоље плаћам, долазим по
робу. 061/322-04-94.
(199006)

КУПУЈЕМ веш-машине,
гвожђе, најбоље цене,
долазим на позив. 061/206-
26-24. (199006)

ПЛАЦ у Београду, погодан
за све намене, продајем,
хитно, повољно , може и
замена за кућу у Панчеву уз
доплату купца. Тел.
062/888-58-75, 064/422-67-
57. (СМС)

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

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

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

ПРОДАЈЕМ кућу на старој
Миси, два засебна стана.
Тел. 063/472-433, 063/440-
447. (197520)
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У ОМОЉИЦИ продајем
земљу навек. 062/708-070.
(197690)

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

БАНАТСКИ Карловац,
продајем кућу 200 м2

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

ВИКЕНДИЦА, Девојачки
бунар, 80 м2, 7 ари, струја,
вода, заграђен. 063/841-16-
27, 063/837-37-72. (198108)

ПРОДАЈЕМ кућу у Црепаји,
са 15 ари, условну за
становање. 064/416-92-66.
(198138)

ГОРЊИ град, 6,57 ари, кућа
55 м2, 1/1, укњижена.
063/275-510. (198146)

НА ПРОДАЈУ кућа у
Старчеву, близу центра.
063/706-50-05. (198224)

КУЋА, 60 м2 + поткровље на
5 ари, власник, Преспанска
15. 063/307-674. (198232)

ПРОДАЈЕМ кућу на
Кудељарцу од 60 м2, и плац
грађевински од 8 ари.
064/040-82-72. (198264)

КУЋА, спратна, у Качареву,
200 м2, усељива, власник,
30.000 евра. 063/218-860.
(198543)

КОТЕЖ 2, легализована
кућа, 14 ари грађевинског
плаца. Тел. 064/665-89-64,
064/549-08-78. (198301)

ПРОДАЈЕМ кућу у Иванову.
Тел. 013/629-305. (198579)

ПЛАЦ 5 ари, стара Миса,
грађевински, може замена
за ауто. 060/011-96-66. 

ПРОДАЈЕМ две куће у
Старчеву. 064/147-31-75.
(198607)

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

ДВЕ КУЋЕ на 5,5 ари,
Новосељански пут 64,
замена, договор. 065/325-
00-33. (198614)

ПРОДАЈЕМ објекат,
недовршен, намењен за
старачки дом, 18 ари, у
Мраморку. 062/187-89-16.
(198622)

ПЛАЦ на продају, 4 ара,
нова Миса, код Тмушића.
Тел. 064/959-42-79.
(198631)

ПРОДАЈЕМ викендицу на
Белој стени, шпиц. 062/744-
181. (198655)

ДЕО куће, засебан улаз,
укњижено, почетак
Стрелишта. 064/952-19-80.
(198660)

ПЛАЦ, 7 ари, 1/1,
грађевинско пословна зона,
код Козарачке. 061/246-40-
42. (198662)

НОВОСЕЉАНСКИ пут, 70
м2, 22 ара, замена, двособан
стан. „Гоца”, 063/899-77-00.
(198678)

ТЕСЛА, кућа 100 м2, 4,5 ари,
55.000; 70 м2, 5 ари, 45.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(198678)

ЦЕНТАР, кућа 120 м2, 3 ара,
65.000. „Гоца”, 063/899-77-
00. (198678)

НОВОСЕЉАНСКИ пут, кућа
130 м2, 5 ари, хитно, 36.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(198678)

ПРОДАЈЕМ плац у
Старчеву, 9,15 ари, вода,
лок. дозвола. 064/178-72-32.
(198682)

КОТЕЖ 2, легализована
кућа, 14 ари грађевинског
плаца. тел. 064/665-89-64,
064/549-08-78. (Р)

ПРОДАЈЕМ кућу, 60 м2, с
помоћним објектима, 16
ари плаца, западна Караула.
013/377-009. (198799)

ПРОДАЈЕМ стару кућу, 2,3
ара, близина народне и
„Авива”, Првомајска, 18.000
евра. 061/293-16-73.
(198803)

ПРОДАЈЕМ кућу, завршни
радови, дељива, виђено
стање, Нова Миса. 064/221-
36-12. (198805)

НА ПРОДАЈУ кућа, 60 м2,
струја, вода, плац 20 ари,
њива 20 ари, све у комплету.
Жељко 064/139-83-92.
(198929)

НА ПРОДАЈУ викендица,
кућа, струја, ограђено, све
под воћем. Жељко 064/139-
83-92. (198929)

ПРОДАЈЕМ 37 ари
винограда, воћњак и
викендица у Црепаји, старе
винограде. 064/523-38-32.
(198728)

КОТЕЖ 2, легализована
кућа, 14 ари грађевинског
плаца. Тел. 064/665-89-64,
064/549-08-78. (198301)

КУЋА, Доситејева 8-а, 2 ара,
укњижено. 061/333-31-19,
062/860-80-94, 063/277-025.
(198722)

КОМПЛЕТНО сређену,
одмах усељива кућа у
Јаношиковој, плац 12 ари,
35.000 евра. 063/801-56-63.
(198748)

ПРОДАЈЕМ викендицу,
Долово, површина 25 ари,
цена повољна. 313-716.
(198760)

КУЋА на Стрелишту, две
стамбене јединице. Тел.
060/500-90-12, 063/259-673.
(198762)

ПЛАЦ, 14 ари, може мање,
Охридска, Кудељарски,
доступна, струја вода,
канализација. Тел. 064/850-
71-31. (198769)

КУЋА, Тесла, Стеријина
улица, продаја/замена,
одговарјући стан, договор.
063/227-693. (198772)

КАРАУЛА, нова кућа, 86 м2,
грађевинска дозвола, плац 4
ара, 35.000 евра. 065/258-
87-77. (198782)

ЛЕПА кућа, 85 м2 + 40 м2,
без улагања, 5 ари,
летњиковац. 013/373-502,
064/902-10-30. (198784)

ПРОДАЈЕМ кућу у ширем
центру, без посредника или
мењам за једнособан стан без
грејања, хитно. 064/901-90-
41, 064/938-38-93. (198834)

ПРОДАЈЕМ кућу 1,5 ар,
Спољностарчевачка 47. Тел.
061/323-16-96. (198840)

ПРОДАЈЕМ воћњак, башту
крај Надела, 28 ари.
063/771-18-49. (198857)

КУЋА, Тесла, две стамбене
јединице, 4 ара,
реновирана, може замена.
064/218-15-72. (198862)

ПРОДАЈЕМ кућу у Иванову,
цена договор, хитно. Тел.
064/260-05-92. (198872)

ПРОДАЈЕМ кућу, 130 м2, 14
ари, Војловица. 063/778-48-
35. (198874)

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

ХИТНО, Јабучки пут, 220
м2, 26 ари, до пута, власник.
064/069-14-54. (198877)

ПРОДАЈЕМ кућу, 40 м2 са 2,5
ари плаца, договор. 063/450-
541, Зоран. (198904)

ПРОДАЈЕМ кућу, мењам,
Идвор. Тел. 063/748-72-63.
(198912)

ПРОДАЈЕ се велика, лепа и
веома комфорна кућа од
300 м2, на једној од лепших
локација у Панчеву, за 600
евра/квадрат, вреди
погледати. Тел. 013/317-
315, 062/143-61-13, e-mail:
a k o s t e l i v @ g m a i l . c o m .
(198911)

ПЛАЦ 11 ари, Кудељарац,
Борска, 7.000 евра, може
замена за ауто. 064/300-40-
01. (198939)

МРАМОРАК, центар, добра,
191 м2, 16 ари, 18.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (198921)

БАВАНИШТЕ, центар, 139
м2, 6,72 ара, плин, 20.000.
„Мустанг” 062/226-901.
(198921)

ДЕБЕЉАЧА, одлична, 130
м2, 3,7 ари, 25.000, договор.
„Мустанг”, 062/226-901.
(198921)

ПРОДАЈЕМ кућу са два
стана, може замена, мањи
стан доплата. 064/066-78-
43. (198925)

ХИТНО продајем плац, 8
ари, у Пелистерској 26,
могућ договор. 062/891-43-
89, 063/192-81-92. (198935)

КУЋА на Маргити, 425 м2, у
изградњи, 8 ари плаца,
грађевинска дозвола, све
дажбине плаћене. 065/811-
31-92. (198942)

КУЋА на продају,
Синђелићева 111, вреди
погледати, цена договор.
354-931, 062/166-57-34.
(198946)

ТЕСЛА, одлична кућа, 80 м2,
3 ара, ЕГ, усељива, 50.000.
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (198954)

МОНТАЖНА кућа у Ж.
Зрењанина, 70 м2, сређена,
мањи плац, 30.000.
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (198954)

ЦЕНТАР, 200 м2, 4,4 ара, 22
метра фронт, 100.000.
„Премиер”, 060/396-16-63,
063/800-44-30. (198956)

ВОЈЛОВИЦА, 14 ари,
старија кућа, 119 м2, 29.000,
договор. 060/396-16-63.
(198957)

ФРУШКА гора, викендица,
84 м2, 15 ари плаца под
воћњаком, замена. 060/312-
90-00. (198961)

КОПАОНИК, кућа са шест
апартмана, замена.
060/312-90-00. (198961)

ПРОДАЈЕМ кућу на 5 ари,
може замена за стан.
063/777-27-08, 013/355-575.
(198961)

ЈАБУКА, до пута, лепа
двособна кућа, 61 м2, 7 ари,
25.000. „Кров”, 060/683-10-
64. (198979)

ПАНЧЕВО, центар, кућа на
3 ара, продајем/мењам.
063/768-96-43. (198973)

САМОШ, кућа, 80 м2, 16
ари, 9.000. „Тесла
некретнине”,  (238),
064/668-89-15. (198974)

ТЕСЛА, кућа, 170 м2,
105.000. „Тесла
некретнине”, (238),
064/668-89-15. (198974)

ЦРЕПАЈА, кућа, 118 м2, 16
ари, 45.000. „Тесла
некретнине”, (238) 064/668-
89-15. (198974)

КНИЋАНИНОВА 33, кућа, 5
ари, 45.000. „Тесла
некретнине”, (238) 064/668-
89-15. (198974)

МАРГИТА, колонија, 45 м2,
сређено, само 16.000.
„Тесла некретнине”, (238)
064/668-89-15. (198974)

ЦЕНТАР, кућа, 3,3, 120,
договор; једнособан, 32,
23.000; дворишни, 32,
13.000. „Јанковић”, 348-025.
(198981)

ЦЕНТАР, кућа, 350 м2, 3 ара
плаца, укњижена, локали,
гаража. 062/830-10-73.
(198983)

НОВА Миса, кућа 6 х 10, три
етаже, укњижено. 063/879-
51-40. (198987)

СТРЕЛИШТЕ, хитно, кућа,
240 м2, 4,5 ари, власник,
60.000 евра. 065/362-50-00. 

КУЋА, 60 м2, без
посредника, 10 ари плаца,
Преспанска бр. 37. 013/373-
360. (198994)

ЦЕНТАР, улични део куће,
63 м2, реновирано, 30.000,
власник. 063/722-31-93.
(198996)

ПРОДАЈЕМ грађевинске
плацеве на Миси,
викендица Девојачки бунар.
064/500-94-17. 

ПРОДАЈЕМ кућу од 70 и 200
м2, и плац с темељима.
013/341-789. (199007)

ПОВОЉНО, кућа 6 х 12, 3
етаже, без улагања, у мирној
улици, близу спортског
центра „Младост”. 064/423-
69-09. (199015)

ПЛАЦЕВИ 3 х 5 ари, струја,
пут, папири, 1/1, дозвољена
градња. 064/423-69-09.
(199015)

ПРОДАЈЕМ/мењам кућу,
три улаза, од 300 м2, за стан
уз доплату. 061/381-00-88.
(199023)

ПОВОЉНО продајем плац
на Караули. Тел. 062/198-
13-88. (199022)

ПРОДАЈЕМ 15 ари баште на
Новосељанском путу.
060/516-67-60, 064/210-46-
43. (199026)

ПРОДАЈЕМ кућу, 5 ари
плаца код „Авив парка”,
Стеријина, Панчево.
065/361-64-22. (199049)

ПРОДАЈЕМ плац, 5,5 ари,
Пелистерска улица, струја,
вода, асфалт, 11.500 ера.
062/634-008, могућа
замена. (199053)

ТЕСЛА, лепа, договор,
центар, дворишни стан,
14.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (199058)

БЛИЗУ центра, кућа за
реконструкцију, 44.000.
„Лајф”, 317-634, 061/662-
91-48. (199058)

СТОРГИ центар, улични део
куће, 37.000, договор.
„Лајф”, 317-634, 061/662-
91-48. (199058)

ДВОРИШНА кућа, 96 м2,
помоћни објекти, башта,
шири центар, 28.000.
064/511-60-96. (199067)

КУЋА, Змај Јовина, пешачка
зона, 180 м2, комплетно
сређена, 100.000 евра.
060/034-31-11. (199069)

КУЋА, 45 м2, плац 5 ари,
Ружина из М. Пијаде,
65.000, замена. 063/386-
557. (199084)

ПРОДАЈЕМ ланац земље у
Црепаји. Тел. 064/399-27-
53. (199100)

ВИКЕНДИЦА, 100 м2, на
продају и плац за градњу на
Девојачком бунару, могућа
замена и одложено
плаћање. 061/622-18-37.
(199104)

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

НОВА Миса, 40 м2, 16.500,
II, поткровље, 55, 22.000.
063/377-835. (197583)

ТЕСЛА, трособан, 80 м2, са
терасама, ЦГ, IV. 063/770-
45-55, 331-079. (196986)
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НА ПРОДАЈУ стан на
Котежу 1 од 32 м2. 060/720-
20-78. (197130)

ПРОДАЈЕМ стан, Котеж 2,
54 м2, I спрат, без
посредника. Тел. 065/377-
23-82. (197814)

СТРЕЛИШТЕ, 63 м2,
реновиран, VII, ЦГ,
власник. 063/168-54-87.
(197716)

ТЕСЛА 50 м2, близу „Авива”,
ЦГ, високо приземље,
комплетно сређен, 40.000
евра. 064/514-05-06.
(198070)

СОДАРА, продајем
троипособан, 83 м2, или
мењам за једнособан,
сређен. 064/482-44-94.
(198112)

СТРЕЛИШТЕ, центар, нов
стан од 86 м2. Тел. 064/267-
71-74. (198117)

ПРОДАЈЕМ дворишни стан,
62 м2, у центру Панчева.
064/927-53-03, може и у
деловима. (198119)

СТРОГИ центар, 83 м2,
трособан, функционалан,
пети спрат, лифт, ЦГ,
договор. 064/954-68-01.
(198299)

СТАН, 64 м2, Карађорђева 2-
е, укњижен, IV спрат, лифт,
ЦГ, двостран, власник.
061/152-51-77. (198334)

ТЕСЛА, дуплекс, 60 + 30 м2,
ТА, 44.000 евра, договор.
064/112-40-78. (1908392)

ПРОДАЈЕМ стан 84 м2, на
Котежу 2, без посредника.
065/398-98-99. (198428)

Ј Е Д Н О И П О С О Б А Н ,
Стрелиште, 39 м2, власник,
ВП, ЦГ, усељив, 21.000 евра.
063/774-27-26. (4613)

П Р О Д А Ј Е М / М Е Њ А М
салонски стан у центру, Б.
Јовановића, 86 м2, 43.000
евра. 069/225-90-67.
(198479)

ПРОДАЈЕМ стан, Котеж 2,
54 м2, I спрат, без
посредника. Тел. 065/377-
23-81. (197814)

ТИП Станко, 32 м2, I, клима,
мермотерм, сређен,
укњижен, 22.000 евра.
063/368-262. (198586)

КОТЕЖ 1, стан продајем, 46
м2, ЦГ, одмах усељив,
договор. 060/300-61-17.
(198673)

ПРОДАЈЕМ нереновиран,
конфоран трособан стан на
петом спрату, Котеж 1.
013/251-40-79. (198613)

ПРОДАЈЕМ стан у
поткровљу, за реновирање,
на Содари, договор.
066/850-10-73. (198645)

КОТЕЖ 1, двособан,
адаптиран у трособан, 56 м2,
ЦГ, II, ПВЦ столарија, без
посредника. 064/813-04-46.
(198651)

МЕЊАМ стан у Ћуприји за
Панчево или њиве. Телефон
061/167-77-01, Милан
Ћурић. (198671)

МИСА, 37 м2,
једноипособан, 17.000, 44
м2, двособан, 20.000, 50 м2,
28.000. „Гоца”, 063/899-77-
00. (198678)

СТРЕЛИШТЕ, 40 м2,
једноипособан, 21.000, 56
м2, двособан, 25.500. „Гоца”,
063/899-77-00. (198678)

ЦЕНТАР, гарсоњера 20 м2,
15.000. „Гоца”, 063/899-77-
00. (198678)

ЦЕНТАР, 40 м2, двособан,
25.000, 66 м2, двособан,
комфоран, 43.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (198678)

ВОЈНЕ зграде, 64 м2,
двоипособан, 40.000, 80 м2,
трособан, 55.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (198678)

ДВОРИШНИ стан, центар,
44 м2, 11.500, хитно, без
улагања. „Гоца”, 063/899-
77-00. (198678)

ЦЕНТАР, 115 м2, петособан,
ЕГ, 65.000, договор, замена
мањи стан. „Гоца”, 063/899-
77-00. (198678)

ТЕСЛА, 58 м2, двособан,
реновиран, лифт, ЦГ, хитно,
28.000. „Гоца”, 063/899-77-
00. (198678)

ТЕСЛА, 39 м2, II,
једноипособан, нов, 22.500,
50 м2, I, двособан, 27.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(198678)

КОТЕЖ 1, 60 м2, I, ЦГ,
двособан, 37.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (198678)

КОТЕЖ 1, 66 м2, трособан,
реновиран, 40.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (198678)

КОТЕЖ 2, 50 м2, двособан,
25.000, 62 м2, трособан,
42.000. „Гоца”, 063/899-77-
00. (198678)

П Р О Д А Ј Е М / И З Д А Ј Е М
намештен стан, 56 м2, Котеж
2. 064/166-11-82, 063/256-
929. (198690)

МАРГИТА, 52 м2, први
спрат, намештен,
новоградња, укњижен,
власник. 063/449-798.
(198873)

ЦЕНТАР, 47 м2 + гаража,
други спрат, новоградња,
лифт, ЦГ, власник. 063/757-
47-50. (198833)

ПРОДАЈЕМ без посредника
једнособан, намештен,
укњижен стан, Стрелиште,
ВПР, ЦГ. 066/036-008

ПРОДАЈЕМ стан,
Стрелиште, центар, мањи
двособни, преуређен,
офарбани ламинати.
060/331-08-01. (198844)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, 44 м2, на Стрелишту.
064/612-62-18. (198789)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
мањи трособан, 88 м2,
Котеж 1, 40.000 евра.
069/339-29-90. (198791)

ЗБОГ селидбе продајемо
станове, 45 + Т и 52 + Т,
реновирани, екстра, I и II
спрат, два лифта, паркинг,
цена по виђеном, Котеж 2,
власник, може и агенција.
061/645-26-33, 063/744-68-
24. (198793)

НОВА Миса, трособан, 85
м2, ЦГ, центар, једнособан,
26 м2, ЦГ. 064/199-43-42.
(198890)

П Р О Д А Ј Е М / И З Д А Ј Е М
једноипособан стан на
Стрелишту, 50 м2, власник.
066/684-04-55, 061/275-88-
07. (198806)

ЈЕДНОСОБНИ, центар, 28
м2, 18.000, Миса, 17.000,
Котеж, 48 м2, 25.000.
„Медиа”, 315-703, 064/223-
99-20. (198610)

СТРЕЛИШТЕ, 63 м2,
трособан, I, одличан,
повољно, 32.000, договор.
„Медиа”, 315-703, 064/223-
99-20. (198610)

КОТЕЖ, једнособан
иузетан, 35 м2, 25.000,
троипособан, 80 м2, хитно,
39.000. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (198610)

ТЕСЛА, мањи једнособан, 24
м2, одличан, 17.000, 40 м2,
ТА, 23.000. „Медиа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(198610)

ПРОДАЈЕМ стан,
дворишни, 75 м2, 1/1,
договор. 061/721-12-56.
(198816)

43 м2, ЦГ, једноипособан, V
спрат, Стрелиште, 27.000,
без посредника. 060/449-55-
71. (198823)

ПРОДАЈЕМ дворишни стан,
ужи центар, власник.
061/521-51-00, 061/190-39-
23. (198825)

НА ПРОДАЈУ стан у
Банатском Брестовцу, од 41
м2. 064/508-73-75. (198731)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, 26 м2, Содара, цена
18.900 евра. Тел. 066/908-
60-49. (198737)

ПРОДАЈЕМ стан, Котеж 2,
54 м2, I спрат, без
посредника. Тел. 065/377-
23-81. (197814)

ТРОСОБАН стан, Котеж 2,
продајем/мењам за кућу
или мањи стан. 063/771-15-
68. (198712)

ПРОДАЈЕМ стан на
Стрелишту, 30 м2. Тел.
064/440-33-80, 063/892-38-
30. (198743)

ПРОДАЈЕМ стан на Тесли,
једнособан, 44 м2, тераса, I
спрат, ЦГ, власник. Тел.
064/800-36-53. (198744)

ПРОДАЈЕМ двособан
комплетно сређен стан, у
центру, II спрат, блинд врата,
видео надзор, 35.000 евра.
063/801-56-63. (198748)

П Р О Д А Ј Е М / М Е Њ А М
двособан, Котеж 1 за мањи
једнособан, власник.
061/164-53-41. (198763)

ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан, 47 м2, Котеж 2.
063/844-39-44. (198765)

ПРОДАЈЕМ стан, 92 м2, у
ужем центру. Тел. 064/866-
23-56, 064/475-78-16.
(198860)

ХИТНО продајем стан, 54
м2, ТА, други спрат.
063/161-97-39. (198867)

ПРОДАЈЕМ двособан, IV
спрат, Котеж 2, 62 м2, хитно.
064/570-65-12. (198868)

ПРОДАЈЕМ трособан, 70 м2,
I спрат, центар, 32.000.
064/570-65-12. (198868)

С Т Р Е Л И Ш Т Е ,
једноипособан, нов, ПВЦ
столарија, грејање на струју,
цена по договору. 065/822-
48-22. (198870)

ТЕСЛА, двоипособан, 60 м2,
ЦГ, нов, ПВЦ столарија.
065/822-48-22. (198870)

ТЕСЛА, станови у изградњи,
разних структура, екстра
сређени, ЦГ. 065/822-48-22.
(198870)

ХИТНО, Содара, 57 м2, ЦГ,
IV, сређен, први власник.
064/130-38-29. (198877)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, велико
двориште, гаража, укњижен.
064/938-41-99. (198873)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
51 м2, приземље, одмах
усељив, укњижен. 063/166-
43-48. (198889)

СТРОГИ центар, 60 + 6 м2,
двострано орјентисан, без
посредника. 062/180-43-99.
(198899)

ХИТНО, на продају стан,
договор. 064/130-27-34.
(198900)

ПЕНЗИОНЕРИ, купујем
стан са вашим
продужитком. Исплата
одмах. 060/332-05-92.
(198910)

ПРОДАЈЕМ стан у строгом
центру од 45 м2, с грејањем.
069/217-28-60. (198916)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
46 м2, ВП, тераса, 27.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (198921)

М. ГОРКОГ, дворишни,
реновиран, 35 м2, 16.500.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (198921)

МИСА, дуплекс,
двоипособан, тераса, II, 58
м2, 21.000. „Мустанг”, 331-
341, 062/226-901. (198921)

МИСА, 90 м2, одлична,
трособна етажа, I, 32.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (198921)

ТЕСЛА, двособан, II, 50 м2,
ТА, тераса, 26.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (198921)

ТЕСЛА, двособан, 54 м2 + Т,
I, ТА, добар, сређен, 31.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (198921)

СТРЕЛИШТЕ, конфоран,
двособан, 62 м2, ЦГ, ВП,
33.000. „Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (198921)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 71
м2, II, леп, ЦГ, 34.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (198921)

МИСА, 21 м2, води се као
локал, гарсоњера, 9.000.
„Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (198921)

СТРЕЛИШТЕ, стан 43 м2,
ВП, ЦГ, тераса и подрум.
064/066-78-43. (198925)

ХИТНО на продају стан, 57
м2, Стрелиште, Тел.
064/064-69-72. (198929)

ПРОДАЈЕМ пола куће, до
улице, двособан стан и гаража,
центар, 23.000. 065/401-04-56,
013/320-397. (198933)

ДВОРИШНИ стан, 36 м2,
близу центра, реновиран,
одличан. 064/049-62-72.
(198943)

ПРОДАЈЕМ стан, 47 м2,
приземље, 54 м2, спрат,
дуплекс, 75 м2, новоградња,
конверзија, енергетски
паркинг, гас, паркети, фул,
Светог Саве 85. 065/372-37-
50, 063/309-535. (198952)

ШИРИ центар, двособан, 52
м2, ВП, ТА, усељив, 27.000,
договор. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (198954)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
45 м2, IV, сређен, усељив,
30.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (198954)

ТЕСЛА, једнособан, 29 м2, X,
ЦГ, усељив, 17.000, договор.
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (198954)

СОДАРА, двособан, 54 м2, I,
ЦГ, без улагања, 33.000.
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (198954)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 60
м2, ВП, ЦГ, потпуно сређен,
усељив, 30.000. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951. (198954)

ТЕСЛА, једноипособан, 38 м2,
ВП, ЕГ, реновиран, усељив,
27.000. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (198954)

ПРОДАЈЕМ стан, 60 м2,
Ослобођења 70, III спрат,
лифт, новоградња. 064/354-
70-95. (198953)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56
м2, IV, лифт, ЦГ, 28.000,
договор. „Премиер”,
060/396-16-63, 063/800-44-
30. (198956)

СОДАРА, двособан, 55 м2,
VII, ЦГ, 30.000, договор.
„Премиер”, 060/396-16-63,
063/800-44-30. (198956)

КОТЕЖ 2, једнособан, 33 м2,
приземље, 20.000.
„Премиер”, 060/396-16-63,
063/800-44-30. (198956)

КЕЈ, трособан, 84 м2 + 11
терасе, I, ЦГ, 60.000,
договор. „Премиер”,
060/396-16-63, 063/800-44-
30. (198956)

ЦЕНТАР, гарсоњера, 23 м2,
III, ТА, 20.000, договор. 362-
027, 064/206-55-74.
(198957)

СТРЕЛИШТЕ центар,
трособан, 80 м2, VII, 35.000,
договор. 362-027, 064/206-
55-74. (198957)

КОПАОНИК, апартмани,
кључ у руке или у сивој
фази, замена. 060/312-90-
00. (198961)

ПРОДАЈЕМ, Тесла,
једнособан, 41 м2, I спрат,
сређен, укњижен, власник.
063/320-816. (198964)

НОВА Миса, трособан, I, 72
м2, ЦГ, одличан, 36.500.
„Премиер”, 063/800-44-30.
(198965)

ТЕСЛА, двособан, II, 52 м2,
ЕГ, тераса, 31.000.
„Премиер”, 063/800-44-30.
(198965)

КОТЕЖ 2, четворособан,
VII/X, 80 м2, ЦГ, 55.000.
„Премиер”, 063/800-44-30.
(198965)

ТЕСЛА, двособан, ВПР, ЦГ,
62 м2, тераса, 33.000.
„Премиер”, 063/800-44-30.
(198965)

КОТЕЖ 1, двособан, III, 48
м2, ЦГ, 30.000. „Премиер”,
063/800-44-30. (198965)

КОТЕЖ 1, двособан, III, 59
м2, CG, одличан, 32.000.
„Премиер”, 063/800-44-30.
(198965)

ПРОДАЈЕМ стан, 50 м2 +
тераса, на Тесли, I спрат.
064/140-70-87. (198964)

СТРОГИ центар, сређен
двособан, 52 м2, III, ЦГ,
40.000. „Кров”, 060/683-10-
64. (198971)

КОТЕЖ 2, једнособан, 37 м2,
III, са стварима, 24.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(198971)

ХИТНО, центар, двособан,
61 м2, VII (XII), 43.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(198971)

КОТЕЖ 2, лукс двособан, 52
м2, I, 37.000. „Кров”,
060/683-10-64. (198971)

КОТЕЖ 1, двособан, 59,
32.000; Котеж 2, двособан,
59, 30.000. „Јанковић”, 348-
025. (198981)

ТЕСЛА, двособан, ТА,
30.000; двособан, ЦГ,
32.000; Стрелиште,
двособан, 55, 27.000;
Новосељански, кућа, 70,
30.000. „Јанковић”, 348-025.
(198971)

КОТЕЖ 1, Вршачка, ВПР,
57, ЦГ, велика тераса,
укњижен, договор. 064/266-
25-80. (198984)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру
града, повољно, вреди
видети. 063/756-06-04.
(198990)

ПРОДАЈЕМ стан, салонски,
строги центар, 85 м2, без
улагања. 064/255-61-50.
(198999)

ПРОДАЈЕМ једнособан стан
на Тесли, приземље,
централно грејање. 063/751-
42-92. (199013)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру у
центру, без посредника. Тел.
064/520-72-27. (199019)

ЈЕДНОСОБАН, 44 м2, В.
булевар, одмах усељив. 345-
534, 064/246-05-71.
(199029)

ТРОСОБАН, Тесла, 68 + 8, II
спрат, усељив одмах,
45.000. 345-534, 064/246-
05-71. (199029)

ХИТНО, Содара, 64 м2, II
спрат, ЦГ, 39.000, с
гаражом. 064/656-11-36.
(199036)

ГАРСОЊЕРА, 28 м2, близу
спортског центра, зграда,
приземље. 064/067-31-27,
064/271-53-96. (199037)

ВОЈНЕ зграде, 63 м2,
двоипособан, комплет
сређен, власник. 064/380-
55-67. (199046)

СТРЕЛИШТЕ, В. Петровића,
58 м2, двособан, власник,
34.000 евра. 064/380-55-67.
(199046)

БЛИЗУ центра, салонски, 86
м2, 44.000 и 114 м2, 67.000.
„Лајф”, 317-634, 061/662-
91-48. (199058)

СОДАРА, једнособан, III,
22.500; двособан, IV, 27.000;
трособан, I, 47.000. „Лајф”, 317-
634, 061/662-91-48. (199058)

П Р О Д А Ј Е М / и з д а ј е м
једнособан стан, Котеж 2.
Тел. 064/348-05-12.
(199074)

ТРОСОБАН стан и
гарсоњера, продајем,
одлична локација. Тел.
069/251-03-54. (199075)

ПРОДАЈЕМ стан на Тесли,
52 м2, IV спрат, 16.000 евра.
062/160-94-76. (199092)

СТАН, центар, код
Општине, II спрат, окренут
ка „Пасажу”, 61 м2, 55.000.
064/394-06-58. (199079)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
конфоран, 64 м2, Содара.
063/314-877. (199083)

ПЕПЕЉАРЕ, трособан, 58
м2, III спрат, сређен,
климатизован, власник,
договор. 063/111-62-22.
(199106)

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

КУПУЈЕМ стан, део куће за
адаптацију. 064/218-15-72.
(198862)

КУПОВИНА двособног и
трособног станова, Котеж 2.
„Кров”, 060/683-10-64.
(198972)

СОДАРА, двособан стан за
издавање. Тел. 064/264-05-
14. (СМС)

ИЗДАЈЕМ намештен,
трособан стан, на
Стрелишту. 013/345-612.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
у центру, ЦГ, 32 м2,
ненамештен,100 евра.
063/634-002. (СМС)

ИЗДАЈЕМ ненамештен стан,
62 м2, Котеж 1, телефон,
грејање. 062/869-17-30.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Стрелишту. Тел. 060/551-
17-20. (198592)
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Н А М Е Ш Т Е Н ,
функционалан стан,
једноипособан, три собе,
мали рачуни, Содара.
064/966-59-34. (198599)

НАМЕШТЕН, двоипособан
стан, Котеж 1, СББ, клима,
ЦГ, телефон. Тел. 063/803-
14-86, 064/255-86-79.
(198610)

ИЗДАЈЕМ намештену
дворишну гарсоњеру, близу
Болнице. 060/522-99-55.
(198612)

ИЗДАЈЕМ намештен стан на
дужи период, депозит
обавезан. 063/617-421.
(198618)

ИЗДАЈЕМ стан, одвојена
бројила, мерачи струје,
вода, гас. Тел. 013/342-184,
060/034-21-84. (198626)

ИЗДАЈЕМ намештену собу
за самца, с употребом
купатила. 371-262. (198641)

ИЗДАЈЕМ на дуже, трособан
стан на Стрелишту.
064/144-32-86. (198642)

ИЗДАЈЕМ двособан,
полунамештен стан на
Стрелишту. 063/843-39-70.
(198647)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
57 м2, Котеж 1, код
„Фабега”, 130 евра. 063/779-
44-14. (198658)

ИЗДАЈЕМ трособан стан, 72
м2, у строгом центру
Панчева. Тел. 063/195-02-
63. (198384)

ЗА ИЗДАВАЊЕ потребна
кућа с двориштем, у
Панчеву и околини.
063/762-21-72. (198670)

ИЗДАЈЕМ једнособан,
намештен стан, Содара, ЦГ,
телефон, кабловска, клима.
069/168-41-79. (198664)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан,
стара Утва, Жарка
Зрењанина, 50 евра.
064/577-34-90. (198677)

ИЗДАЈЕМ двособан,
ненамештен стан на Котежу
1. Тел. 063/847-34-80.
(198679)

ИЗДАЈЕМ стан у поткровљу,
код Стоматолошког
факултета. 060/367-27-50.
(198694)

ГАРСОЊЕРА, намештена,
кабловска, интернет, ТА,
код спортског, мали
трошкови. 064/134-06-16.
(197425)

У САМАЧКОМ издајем
намештену гарсоњеру,
самцу. 065/353-07-57.
(196527)

ИЗДАЈЕМ стан, 56 м2,
строги центар, телефон, ЦГ,
може намештен, звати од 20
до 21. 013/671-018.
(197631)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан на Тесли, близу „Авив
парка”. 063/154-93-95.
(197799)

ИЗДАЈЕМ мањи двособан
намештен стан на Котежу 2.
Тел. 011/397-23-86,
064/382-61-63. (198137)

ИЗДАЈЕМ трособан
намештен стан на Тесли, III
спрат, ЦГ, лифт, клима.
064/143-91-40. (198535)

ИЗАЈЕМ једнособан
полунамештен стан у
центру. Тел. 318-235.
(198837)

ИЗДАЈЕМ трособан стан у
новој кући, на дуже. Тел.
064/130-36-02. (198845)

ИЗДАЈЕМ двособан стан с
климом, Котеж 1, код школе
„Паја Маргановић”.
062/823-30-31. (198847)

НАМЕШТЕНА гарсоњера за
издавање. 063/897-21-73.
(198793)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, строги центар,
ЦГ, клима, интерфон. Тел.
061/670-55-87. (198801)

ИЗДАЈЕМ, Тесла, двособан,
ЦГ, празан, на дуже.
060/095-83-05. (198827)

ИЗДАЈЕМ кућу, 70 м2,
Баванштански пут бр. 181.
Тел. 060/448-08-80.
(198822)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
сређен, ненамештен,
Краљевића Марка, тип етно.
064/506-25-97. (198818)

ИЗДАЈЕМ комплет
намештен стан у кући,
Стрелиште. 064/503-75-57.
(198790)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, 44 м2, на Стрелишту.
064/621-62-18. (198789)

ИЗДАЈЕМ дворишни,
празан, трособан стан,
четворочланој породици.
064/224-12-60. (Р)

ИЗДАЈЕМ у строгом центру
намештен, нов стан, од 48
м2, клима, ЦГ, на дуже.
063/712-64-70. (198804)

ДВОСОБАН стан за
издавање. 064/145-47-48,
061/175-00-15. (198794)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан, Пепељарине зграде.
ТА. 064/665-89-64. (198792)

ИЗДАЈЕМ усељиву кућу у
Старчеву. 063/878-71-63.
(198718)

ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан, кабловска.
063/109-01-44. (198700)

НАМЕШТЕН мањи
једноипособан стан,
издајем, кабловска, клима,
интернет, близу центра.
060/555-85-62. (198742)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, у самачком
хотелу. 030/590-613,
063/807-01-13.

ИЗДАЈЕМ једнособан, 35 м2,
ненамештен стан, Маргита,
Матије Гупца. 060/370-03-
37. (198714)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли,
први спрат, ТА грејање,
зграда. 060/680-77-22,
064/255-84-67. (198745)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
ненамештен, озбиљној
породици, спортски центар,
нова Миса. 064/363-60-08.
(198746)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
самицама, самцима,
посебан улаз. Тел. 065/592-
78-83, 013/370-344.
(198754)

Г А Р С О Њ Е Р А ,
једноипособан стан, соба за
самце, намештено, центар,
повољно. 064/457-00-87.
(198756)

УЗЕО бих у закуп кућу у
Војловици или Старчеву.
060/151-52-99. (198757)

ИЗДАЈЕМ празан
једнособан стан, преко пута
„Авива”, ЦГ. 063/193-63-98.
(198758)

ТЕСЛА, празан, двособан, 39
м2, I спрат, ТА пећ,
реновиран. 060/031-38-27,
Ул. Михајла Обреновића
55/3. (198764)

ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан, ЦГ,
телефон, интернет, 37 м2.
Тел. 069/508-05-65.
(198766)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
намештену, центар, 100
евра месечно. 061/293-30-
50. (198855)

ИЗДАЈЕМ једнособан,
полунамештен стан на
Стрелишту, киндер зграда,
близу Стоматолошког
факултета. Тел. 064/307-63-
93. (198856)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
већи једнособан, гарсоњера,
Стрелиште, кућа. 362-406,
064/218-83-45. (198863)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, 26 м2,
Котеж 1, ненамештен,
сређен, климатизован.
065/200-51-02. (198864)

ИЗДАЈЕМ празан,
једноипособан стан, Тесла.
Тел. 371-543. (198875)

ИЗДАЈЕМ намештен стан на
Тесли, 42 м2, ЦГ, на дуже.
060/170-70-99. (198896)

ИЗДАЈЕМ опремљен стан на
Котежу 1. 063/865-27-89.
(198917)

ИЗДАЈЕМ стан, 70 м2, Котеж
1. Тел. 064/418-51-51.
(198919)

ИЗДАЈЕМ комплетно
намештену гарсоњеру, с
климом, у центру. Тел.
061/516-11-01. (198926)

ИЗДАЈЕМ намештен
једноипособан стан на
Миси. 064/561-89-15.
(198927)

ИЗДАЈЕМ двоипособан стан
на Котежу 1, ненамештен.
Тел. 065/386-46-20.
(198936)

СТАН, двособан, намештен,
кућа, приземље, близу
аутобуска, пијаца, четири
школе. 061/225-16-43.
(198945)

ЈЕФТИНО издајем стан на
Тесли, без грејања. Тел.
061/301-49-55. (198959)

ИЗДАЈЕМ апартмане у
Херцег Новом. 063/827-23-
63. (198965)

ИЗДАЈЕМ нов, двособан
стан, III, ЦГ, калориметри,
лифт. „Премиер”, 063/800-
44-30. (198965)

СТАН, једноипособни,
центар, новоградња,
централно, комплетно
намештен, изузетан.
069/733-767. (198392)

ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан, ЦГ, клима,
Котеж 1; издајем празан
стан, двособан, ЦГ,
Стрелиште, на дуже време.
064/137-63-19. (198977)

ИЗДАЈЕМ намештен стан.
013/341-571, 065/440-97-00.
(198978)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
Содара, дужи период,
грејање, клима, депозит.
Тел. 013/370-544. (198986)

КОД хотела „Тамиш”
издајем кућу, пословно-
стамбене намене. 062/347-
667. (198989)

ИЗДАЈЕ СЕ луксузно
опремљен четворособан
стан (сауна, ђакузи) у
центру града, 400 евра.
064/290-45-39. (198995)

ИЗДАЈЕ СЕ двособан стан на
Тесли, ЦГ. 370-403.
(199005)

ИЗДАЈЕМ стан, 80 м2,
намештен, а може и
ненамештен, на Миси. Тел.
371-551. (199021)

ТРОСОБАН, строги центар,
други спрат, телефон,
клима, етажно грејање,
паркет... 064/280-60-53.
(199066)

МАЊИ једнособан,
намештен стан, Котеж 1, са
ЦГ. 060/804-69-13. (199073)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан на Стрелишту. Контакт
061/275-88-07. (199065)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Самачком.
Слободан, 064/276-27-24.
(199063)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, кућа, Котеж 1,
засебан улаз, повољно.
060/377-70-01. (199044)

ИЗДАЈЕМ једнособан
полунамештен стан, шири
центар. Тел. 064/165-02-92.
(199043)

ИЗДАЈЕМ празну гарсоњеру
у Самачком. 069/271-63-99.
(199057)

ТРОСОБАН, Стрелиште,
ПВЦ, интернет, грејање
само зими, 110 евра.
064/877-53-09. (199060)

ИЗДАЈЕМ двособан
конфоран стан,
ненамештен. 013/365-255,
066/209-400. (199076)

ГАРСОЊЕРУ, издајем,
„Младост”, Тимочка 32,
намештена. 013/371-635,
064/993-71-74. (199088)

ГАРСОЊЕРА, стан,
самцима или самицама,
близина спортског центра.
064/436-85-26. 

ИЗДАЈЕМ двоипособан
намештен, Содара, Војна
зграда. 063/854-90-85. (199091)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру са ЦГ,
кабловском и интернетом.
Тел. 063/118-22-09. (199094)

НАМЕШТЕН, једнособан,
28 м2, код хотела „Тамиш”,
70 евра. 064/122-48-07. 

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, 30 м2,
приватна кућа, Котеж 2.
013/311-849, 063/124-55-89.
(199085)

ИЗДАЈЕМ намештен стан у
центру Панчева. 063/392-
408. (Ф)

ЈЕДНОСОБАН стан,
ненамештен, 37 м2, Котеж 1,
Моше Пијаде 118. 064/247-
76-64. (199107)

ИЗДАЈЕМ празан
једнособан стан, ЦГ, 44 м2,
Котеж 2. 063/836-70-61.
(199105)

ИЗДАЈЕМ двособан,
намештен стан, ЦГ, на
Стрелишту, поред „Амига”.
069/405-40-66. (199105)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
Л. Толстоја 64 м2. 063/336-
324. (пр. 10)

ИЗДАЈЕМ стан М.
Требинца, 38 м2. 063/336-
324. ( пр.10)

ПРОДАЈЕМ разрађен киоск
у центру града. 060/037-73-
51. (СМС)

ИЗДАЈЕМ локал у Тржном
центру „Трубач” на првом
спрату. 064/370-79-47. (196595)

ЛОКАЛ, издајем/продајем
пословни простор, магацин,
радионица, продаја, повољно.
063/240-784. (1907146)

ПРОДАЈЕМ-МЕЊАМ за
а у т о / г р а ђ е в и н с к и
материјал, киоск – хотел
„Тамиш”, 8.000 евра.
060/086-42-15. (197689)

КАНЦЕЛАРИЈУ, 20 м2,
Његошева 1-а, продајем
повољно. 063/250-971. (197872)

ПОВОЉНО продајем
канцеларију од 16 м2, у Ул.
Његошевој 1-а. 063/700-10-
91. (197872)

ИЗДАЈЕМ локал, угао
Карађорђева и Змај Јовина
65 + 38 м2, за све намене.
069/172-91-75. (198230)

ЗЕЛЕНА пијаца, издајем
локал 25 м2, одлично место,
сређен. 064/226-91-30.
(198251)

ИЗДАЈЕМ хладњачу за воће,
поврће, 570 м2, Панчево.
065/800-90-04. (198570)

ИЗДАЈЕМ локал 23 м2, Лава
Толстоја, близина пијаце,
телефон, грејање. 333-058.
(198214)

ПРОДАЈЕМ локал 25 м2, у
центру, повољно. Тел.
063/263-025. (198084)

ПРОДАЈЕМ локал,
радионицу, 84 м2, у Моше
Пијаде, до пута. 064/255-87-
37. (198690)

ИЗДАЈЕМ локал на
стадиону, 20 м2, 70 евра.
063/354-221. (198589)

ИЗДАЈЕМ локал, 80 м2,
центар, два тоалета,
магацин, паркинг, повољно.
066/345-009. (198595)

ПРОДАЈЕМ пословно
стамбени простор 300 м2, на
плацу 3 ара, Димитрија
Туцовића 80, цена по договору.
069/646-279.(198597)

ИЗДАЈЕМ локал, 45 м2, у
центру Панчева. 064/122-
45-92. (198638)

ПРОДАЈЕМ/издајем локале
у центру Стрелишта, од 39 и
81 м2. Тел. 064/267-71-74.
(198633)

ИЗДАЈЕМ локал 12 и 25 м2, у
дворишту, канцеларијски
простор 25 м2, Војводе Путника
29. 063/278-250. (198795)

ИЗДАЈЕМ локал из два
нивоа, 130 м2, (бивша пекара
„Тара”), Војводе Р. Путника
29. 063/278-250. (198795)

ИЗДАЈЕМ више
канцеларијских простора
АЦ „Звезда”, Стевана
Шупљикца 88. 063/278-250.
(198795)

ИЗДАЈЕМ магацински
простор, 60 м2. 061/173-60-
35. (198809)

ИЗДАЈЕМ локал, 40 м2.
060/707-44-04, 064/436-56-
57. (198826)

ИЗДАЈЕМ локал у центру.
063/725-71-70. (198828)

ИЗДАЈЕМ три локала
погодна за ординацију,
фризерски салон,
туристичку агенцију,
кладионицу, сређена, у
Његошевој улици. 064/393-
08-90. (198712)

ИЗДАЈЕМ потпуно
опремљен локал за фризере,
клима, грејање. 013/304-506,
064/329-37-84. (198693)

ПРОДАЈЕМ лукс локал,
центар, 96 м2, 95.000 евра.
064/329-48-40. (198749)

ЛОКАЛЕ у центру и на
бувљаку издајем. 063/240-
817. (198759)

ИЗДАЈЕМ локал код улаза у
Зелену пијацу. 060/351-03-
56. (198830)

НА ПРОДАЈУ стамбено/-
пословни простор,
површина 45 м2, с плацем
1,8 ар, Јабука, у главној
улици, близу центра. Тел.
064/901-10-72. (198832)

ПРОДАЈЕМ локал, Лава
Толстоја 10. 065/822-48-22.
(198870)

ИЗДАЈЕМ локал у Б.
Јовановића 17, 40 м2. Тел.
064/850-70-69. (198913)

ИЗДАЈЕМ локал, 12 м2,
излог, центар, Петра
Бојовића 19. 063/314-803.
(198914)

ИЗДАЈЕМ локал, 100 м2,
Ослобођења 39. Тел.
064/330-89-88. (198919)

ИЗДАЈЕМ локал, 20 м2, нов,
клима, интернет, прекопута
пијаце, паркинг. 064/497-
21-32. (198988)

ИЗДАЈЕМ локал, Светог
Саве 85, ново, од августа, 42
м2. Тел. 063/309-535.
(198952)

ИЗДАЈЕМ мењачницу код
Зелене пијаце. 063/224-362.
(199020)

ИЗДАЈЕМ локале, 38 и 25
м2, одвојено или заједно,
плато Зелене пијаце.
063/224-362. (199020)

ПРОДАЈЕМ локал 11 м2,
Карађорђева 13, дворишна
страна. 063/224-362.
(199020)

ПРОДАЈЕМ/издајем локал,
40 м2, Улица Димитрија
Туцовића 53. 063/867-40-25,
063/889-93-11. (199024)

Четвртак, 18 јун 2015. ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 19

СТАНОВИ 

ИЗДАВАЊЕ 

ЛОКАЛИ



ИЗДАЈЕМ локал, 25 м2, у
Улици Лава Толстоја. Тел.
063/872-31-99. (199018)

ЦЕНТАР локал, разрађена
канцеларија, повољно
продајем/мењам. 345-534,
064/246-05-71. (199029)

ИЗДАЈЕМ канцеларијско-
пословни простор, 35 м2, В.
Радомира Путника 2-а, 110
евра. 063/341-871. (199089)

ПОТРЕБНА кућна
помоћница са знањем
кувања, два пута недељно.
062/134-76-39. (СМС)

ПОТРЕБНИ радници:
столари, електротехничари,
машинци. Питати на
063/866-21-10. (СМС)

ПОТРЕБАН мушко-женски
фризер, може и почетник.
064/134-62-62. (198574)

ПОТРЕБНИ радници са
искуством перионици
„Пионир”. 013/258-02-17,
069/108-06-54. (198300)

ПОТРЕБНИ млади и
амбициозни продавци на
терену. 062/825-27-25. (198446)

ПОТРЕБНИ сарадници:
мушко-женски фризер,
козметичар, сто за маникир,
итд. 060/057-96-98, „Лики &
Сташа”. (198453)

ПОТРЕБНА продавачица у
пекари, са искуством.
064/403-51-32. (198191)

ПОТРЕБАН пица мајстор са
искуством. 064/403-51-32.
(198591)

ПОТРЕБНЕ девојке за рад у
кафићу, са искуством,
Немањина 8. 064/997-79-09.
(198676)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребне раднице
у кухињи и на роштиљу.
063/897-55-04. (198688)

ПОТРЕБНО услужно
шивење. 064/127-22-48.
(198707)

ПОТРЕБНЕ раднице за
шивење на индустријским
машинама. 064/981-77-65.
(198707)

ПОТРЕБНА особа с
талентом за сликање и
вајање која би се
прикључила креативном
тиму посластичарнице
„Анчи колачи”, CV и слике
радова послати на
ancikolacitorte@gmail.com
(198770)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије, могућност рада
виљушкаром и армирач за
рад у погону. Тел. 063/476-
811. (198940)

ПОТРЕБНА девојка за посао
у угоститељском објекту.
060/131-13-43, „Лане
малецко”. (198924)

ПОТРЕБНЕ раднице са
искуством у шивењу на
ендларици и равној машини.
063/330-335. (198997)

ПОТРЕБАН КВ столар за
монтирање и уградњу собних
врата, ДОО „Самиго инвест”
Панчево, 013/312-729,
062/886-56-00. (199027)

РЕСТОРАНУ  „Poco loco”
потребан возач, предност
одлично познавање Београда.
064/874-03-01. (199054)

ПОТРЕБНО више
извршилаца од 20 до 45
година за посао кол
оператера, звати од 9 до 17
сати. 063/759-43-50. (199086)

ПЕКАРИ потребна
продавачица. Тел. 063/166-
64-37. (199095)

МОНТИРАЊЕ хидрофора и
свих пумпа на бунаре.
063/173-11-90. (СМС)

ШЉУНАК, песак сејанац,
одвоз шута малим и
великим кипером. 064/664-
85-31, 013/342-338. (СМС)

КОШЕЊЕ траве, орезивање
ограда, постављање травног
бусена, одржавање зелених
површина. 064/943-51-38.
(СМС) 

ПЕСАК, шљунак, сејанац,
ризла, превоз кипером.
062/195-33-35. (СМС)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова, каљевих
пећи. 063/155-85-95. (196633)

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање и
нега болесника. 063/737-59-
60. (197280)

МАСЕРКА, масажа целог
тела, парцијална масажа.
Тел. 062/817-17-31. (197944)

РЕНОВИРАЊЕ кровова,
малтерисање, зидање,
кречење, стиропор, фасаде,
повољно радимо. 063/865-
80-49. (198104)

Е Л Е К Т Р И Ч А Р ,
е л е к т р о и н с т а л а ц и ј е ,
разводне табле, бојлери,
индикатори, шпорети. Саша,
064/130-44-90. (198141)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабина,
бојлера, славина, котлића.
063/836-84-76.(197662)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, разводних
табли, индикатора,
инсталација. Мића,
064/310-44-88. (198278)

ПАРКЕТ, хобловање, фуговање,
лакирање, дугогодишње
искуство, повољно. 064/190-96-
74. (198320)

ПОВОЉАН сервис и уградња
клима уређаја. 064/342-68-
42, Александар. (198484)

БРАВАРСКО-заваривачки
радови, израда
настрешница, капија,
заштитне решетке, терасе.
062/816-33-84. (198581)

СПУШТЕНИ плафони,
преградни зидови,
постављање ламината, израда
изравнавајућих слојева.
062/816-33-84. (198581)

РАДИМО све физичке
послове, рушења,
бетонирања, кошење траве,
обарање стабала и остало.
060/035-47-40. (198602)

МОЛЕРАЈ: глетовање,
кречење, лепљење тапета,
фарбање столарије, тражим
посао. 013/310-741,
064/174-03-23. (198588)

Х И Д Р О И З О Л А Ц И Ј А
Панчево, машински сечемо
влажне зидове, гаранција.
060/691-01-13. (198600)

ДИГИТАЛНА телевизија,
уградња за све типове телевизора.
064/437-64-33. (198603)

КОШЕЊЕ траве, корова,
дворишта, плацева,
чишћења, рушења,
одношење непотребних
ствари, повољно. 064/122-
69-78. (198611)

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА вашег
телевизора и монтирање ТВ
и сателитских антена.
063/186-32-39. (198616)

СПРЕМАМ локале, кафиће,
станове, куће, повољно.
062/314-680. (198635)

П Р О Ф Е С И О Н А Л Н А
неговатељица мења пелене,
декубитис, купање, масаже,
медицински педикир.
060/366-63-69. (198637)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р :
одгушење купатила,
водоводне адаптације,
замене, поправке одмах. 331-
657, 064/495-77-59. (198643)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање столарије,
фасаде, пензионерима
попуст. 013/235-78-82,
065/557-81-42. (198646)

РОЛЕТНЕ, комарници, АЛУ
и ПВЦ столарија, уграђујем,
поправљам. 063/820-70-39.
(198665)

ОЗБИЉНА жена неговала би
старија лица, с искуством,
врло искрена, педантна, 24
сата, за некретнину.
069/642-269. (198663)

ИЗНОШЕЊЕ шута, ствари,
рушење кућа, чишћење
подрума, дворишта,
плацева, копање. 061/623-
52-63. (198681)

ВОДОИНСТАЛАТЕР ради
нова купатила, одгушења
канализације, замене
вентила, поправке. 311-658,
063/812-40-89. (198683)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846. (198821)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
демит фасаде, повољно,
пензионерима попуст.
061/626-54-06. (198824)

НЕГУЈЕМ болесна и
инвалидна лица. Тел.
064/651-17-13

ХОБЛОВАЊЕ, поправка,
фуговање и лакирање
паркета. 013/602-701,
064/341-79-60. (198732)

УНОШЕЊЕ угља, пелет,
дрва и цепање. 064/163-56-
47. (198739)

ЗИДАР тражи посао,
зидарске, тесарске радове.
064/337-18-97. (198726)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљавих
пећи. 063/155-85-95. (198725)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка,
израда инсталација, бојлери,
купатила, сервис клима, ТА.
061/132-85-43. (198721)

СПРЕМАМ, чистим станове и
куће ако вам треба позовите.
064/278-71-20. (198717)

ЗАМРЗИВАЧЕ, фрижидере,
климе, поправљам с
гаранцијом, откуп
неисправних. 063/248-734,
013/366-006. (198741)

АУТО климе, пуњења новом
дигиталном машином, уље,
УВ боја. 063/248-734,
013/366-006. (198741)

АЛУ и ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери,
утрађујем, поправљам.
064/181-25-00. (198798)

ПОТРЕБНА озбиљна жена
за бригу о старијем брачном
пару. 063/388-331. (198748)

Б Р А В А Р И Ј А ,
надстрешнице, ограде,
капије, решетке, врата,
израда и од прохрома, врло
повољно. Тел. 060/140-54-
44, Дуле. (198761)

ПАРКЕТ и ламинат,
поставка, хобловање и
лакирање. 061/314-90-18,
601-892. (198771)

СЕРВИСИРАЊЕ клима,
1.500 динара. Тел. 064/520-
48-80. (198769)

АЛУ-ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
тракасте завесе,
венецијанери, уграђујем,
поправљам, тражим посао.
063/882-25-09. (198778)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови.
Тел. 251-19-81, 063/852-22-
43. (198776)

КОСИМ траву, коров, шишам
ограду, сечем дрвеће, све
површине, фул опрема.
063/844-61-13. (198843)

ПЕДАНТНО и професионално
радим керамичарске,
гипсарске послове, имам
препоруке послодавца.
062/178-90-24. (198786)

ЗДРАВСТВЕНИ радник,
чувала бих старију особу за
стамбени објекат. Тел.
060/305-75-09. (198854)

КЕРАМИЧАР, квалитетно,
поуздано, повољно.
063/318-780. (198859)

ДУБИНСКО прање мебла
намештаја, тепиха, душека,
у н у т р а ш њ н о с т и
аутомобила. Наташа,
060/361-47-41. (198879)

СПРЕМАЊЕ кућа, станова,
пословних простора. Тел.
063/761-11-89, 064/495-31-
68. (198880)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
фарбање столарије,
изолација зидова. Мајстор
Павел, 063/809-66-61,
013/660-092. (198885)

ЕЛЕКТРИЧАР, бојлери,
индикатори, ел. шпорети, кућна
инсталација, ТА пећи, лустери.
060/648-03-39. (198893)

ТРАЖИМ посао,
грађевински радови, кошење
траве. Тел. 064/866-25-76,
066/944-55-90. (198909)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
одгушења канализације,
адаптације купатила, сервис
одмах. 377-930, 064/586-85-
39. (198902)

РОЛЕТНАР поправка,
израда ролетни,
венецијанера, тракастих
завеса, комарника, поправка
АЛУ и ПВЦ столарије.
060/648-03-39. (198893)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до два кубика. 065/334-23-
38. (198941)

ТРАЖИМ посао,
професионална релакс,
шијацу масажа. Тамара,
064/151-58-88. (198934)

СЕРВИС ролетни, роло-
комарника, уградња ПВЦ
прозора, алу ограда и
гелендера. 063/801-84-76.
(198960)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,
013/351-073, 064/157-20-03.
(198978)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
комбијем и пик-апом. 061-
626-14-50. (198978)

СВЕ врсте физикалија,
утвора, истовар робе,
сечење, цепање дрва,
копање, кошење, чишћење
тавана, шупа, подрума,
слично. Дејан, 013/341-571,
065/440-97-00. (198978)

МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика,
пријемни, месечно
плаћање, професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (198993)

КЕРАМИЧАР, постављање и
припрема свих врста
плочица. Тел. 063/744-08-
24. (199010)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р
купатила, преправке,
поправке, одгушење
канализације, одмах.
063/269-173. (199058)

СЕКИРОМ цепам огревна
дрва. 061/297-55-93.
(199030)

УСЛУГЕ геронтодомаћице
са искуством из „Дома
старих”. 672-530, 061/136-
53-48. (199029)

МОЛЕРСКО/фарбарски
радови, гипс, фасаде, изолација,
веома повољно. 013/372-247,
060/037-22-47. (199071)

КОШЕЊЕ, крчење, вађење
пањева, сечење дрвећа,
фрезирање, сејање траве.
062/826-64-38. (199039)

МЕДИЦИНСКА сестра са
искуством, нега старих и
непокретних, вађење крви,
терапија, превијања.
060/067-61-04. (199061)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим искуством
из Дебељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (185558)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција.
w w w . b a l t o k a d . c o . r s .
065/347-55-02, 011/288-30-
18. (186709)

KIZZA – сечења бетона и
асфалта до 20 цм, разбијање
бетона свих величина и
дебљина. Жарка Зрењанина
68. 063/218-894, 013/258-
04-00.

KIZZA – изнајмљивање
камиона с корпом за рад на
висини до 23 метра, сечење
и резање стабла и грања.
063/218-894. (191621)

ПРЕВОЗ шљунка, песка,
сејанца, шута с утоваром,
утовар и истовар
виљушкаром, ископ
багерима, изнајмљивање
возила с корпом за рад на
висини. 064/648-24-50. 

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

KIZZA – утовар великим
утоваривачима (кашика 3
м) ископ великим и мини-
багерима подрума, темеља,
канала, канализационих
прикључака, септичких јама
с одвозом. 

УСЛУЖНО разбијање и
сечење бетона с одвожењем
шута или без. 064/648-24-
47. Горан. 

ПАРКЕТ: постављање,
хобловање, лакирање и
полирање. Дугогодишње
искуство, мајстори из
Дебељаче. 063/822-94-82,
063/865-45-31. (195480)

ОДГУШЕЊЕ одвода и
канализације специјалним
машинама, може преко
рачуна. „Acqua”. 062/532-346.

Д Е З И Н С Е К Ц И Ј А ,
уништавање буба гелом и
пастом, нов метод без
прскања. Славиша, 062/182-
74-50. (197661)

ЕЛЕКТРОСЕРВИС „Лукић”,
поправља веш-машине,
фрижидере, бојлере,
ш п о р е т е ,
е л е к т р о и н с т а л ц и ј е .
060/180-02-83, 013/251-28-
97. (197973)
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ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак,песак, сејанац,
одвоз шута, утовар.
063/246-368. (197704)

ПОВОЉНО, превоз робе и
селидбе комбијем. Цена по
договору. 064/147-14-77,
013/311-514. (198098)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници, повољно.
Вук. 064/176-91-85, 063/278-
117, 365-051. (196261)

ТЕПИХ сервис, прање
тепиха, мебла,
унутрашњости аутомобила,
превоз бесплатан. 066/333-
557. (198399)

СЗР МАКИ, паркет,
постављање, хобловање,
полирање и лакирање,
мајстори из Дебељаче.
063/822-94-82, 063/865-45-
31. (198581)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче,
мешалице за бетон.
064/351-11-73. (198641)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
одгушење купатила,
канализације, адаптације
купатила, замене, поправке.
331-657, 063/777-18-21,
064/495-77-59. (198643)

ВОДОИНСТАЛАТЕР и
зидар, одгушење купатила,
канализације, адаптације,
батерије, вентили, вирбле,
санитарије, све за воду, 0–24
сата, пензионерима попуст,
долазимо одмах. 348-139,
064/151-82-64, 065/205-19-
25, 063/702-07-43, 061/266-
77-45. (198652)

МОНТИРАЊЕ сет ап бокса,
продаја нових, сервис
телевизора, продаја
половних. Дејан, 063/800-
01-96. (198666)

КИРБИ, дубинско
усисавање, прање тепиха,
намештаја. Мики, Тибор,
258-30-62, 065/329-49-07.
(198839)

ДРАКС шљунак, песак,
сејанац, рушење објеката,
одвоз шута, ископи темеља,
базена, утовар и истовар
виљушкаром. 064/595-98-
01. (198820)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим искуством
из Дебељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (185558)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, цена
договор. 063/193-22-29,
013/366-843. (198891)

В Е Ш - М А Ш И Н Е ,
фрижидере, замрзиваче,
климе поправљамо
квалитетно, с гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (198932)

КЛИМЕ свих типова и
произвођача сервисирамо,
поправљамо и уграђујемо са
овереном гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (198932)

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, превоз
бесплатан. 302-820,
064/129-63-79. (198944)

РОЛО НАЈ вам нуди поправку,
уградњу ролетни,
венецијанера, тракастих
завеса, роло-комарника,
хармо-врата, туш-кабина,
роло-врата (челичних,
заштитних), тенди. Ми смо
најквалитетнији, најјефтинији,
с највећом гаранцијом.
Проверите. 013/344-594,
063/894-21-80. (198947)

МОЛЕРСКО/фасадерски
радови, гипс, ламинат,
керамика, најповољније у
граду, проверите. 061/141-
38-02, 063/603-615. (198976)

РОЈАЛ МГ, уградња,
поправке: ролетне,
венецијанери, тракасте,
римске, панелне, роло,
зебра завесе, хармо-врата,
туш-кабине, комарници,
тенде, роло-заштитна врата.
Горан, 013/351-498,
063/816-20-98. (198968)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
ископи темеља, канала,
подрума, одвоз шута с
утоваром. 063/771-55-44.
(198970)

МОЛЕРСКО/ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 061/295-
68-98, 063/806-00-64, Веља.
(199031)

МОЛЕРСКО/фарбарски
радови и фасаде. 061/283-66-
41, 062/156-02-07, 064/317-
10-03, „Скочко”. (199031)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
ископи, рушење објеката,
одвоз шута с утоваром.
063/246-368. (198970)

МОЛЕРСКИ, фасадерски,
гипсани радови, постављање
ламината, керамике, брзо,
повољно. 062/816-66-78. (199041)

ПРЕВОЗ кипером до три
кубика, повољно, песак,
шљунак, сејанац, одвозим
шут. 064/354-69-94.
(199042)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р
одгушење купатила,
канализације, замена вирбли
вентила, батерије и
санитарије све за воду 00–24
сата, долазим одмах,
пензионерима екстра попуст.
064/290-45-09, 013/235-39-
21, 061/348-20-00. (199048)

КОМБИ превоз робе и селидбе,
монтирање, демонтирање, с
нашим радницима или без,
превоза грађевинског
материјала, одвоз шута, од 0 до
24, може и преко рачуна.
064/348-00-08, 062/850-36-58,
Слободан. (199048)

СЕРВИСИРАЊЕ и
монтирање свих типова
клима уређаја. Дарко,
064/942-30-34, Стефан,
064/954-19-59. (199101)

ТВ СЕРВИС „Плус”, поправке
телевизора, монитора,
даљинских... Д. Туцовића 28,
353-463. (199078)

ОГЛАШАВАМ неважећом
дозволу за чамац, на име
Милан Гајић, број 18305/03
и Предраг Гајић, број
18300/03, издате од КП
Панчево. (19858)

ОГЛАШАВАМ неважећом
ђачку књижицу на име Тара
Сабљаревић, ОШ „Јован
Јовановић Змај”. (198593)

ТРАЖИМ жену ради брака,
због одласка у иностранство,
до 50 година, домаћицу
жену, нема везе нација.
061/301-39-32. (198601)

МУШКАРАЦ, 55 година,
материјално обезбеђен, жели
да упозна жену или девојку
до 40 година, ради дружења,
излазака, звати око 21 сат.
013/352-203. (198747)

МУШКАРАЦ, 70 година, не
пије, не пуши, миран, тих,
пензија прилично добра,
тражи жену за законски
брак до 60 година. Нација и
вера нису битне. 062/212-
082, 345-963. (198774)

СОКОБАЊА, апартмани и
двокреветне собе, ново,
кабловска. 061/636-08-57.
www.soko-banja.org. Зорица.
(196741)

АПАРТМАН Крашићи, код
Тивта, 120 м од мора.
011/322-73-50, 060/512-19-
54, 063/243-859. (197938)

ИЗДАЈЕМ апартман у
Баошићу, Херцег Нови,
тераса, поглед на море. Тел.
063/321-60-07. (198114)

ИЗДАЈЕМ двокреветне,
трокреветне собе с
употребом кухиње, Добре
воде. 352-490. (198249)

АПАРТМАН Сотировски, у
центру Сокобање.
www.sokobanja.travel. 064/861-
20-62, 062/818-40-72. (и)

БАЊА Врујци, повољно,
апартман 60 м2 и собе са
употребом кухиње. 064/616-
33-83. (198368)

ИЗДАЈЕМ апартмане на
мору, Доброта Котор.
063/780-25-64, +38269/889-
861. (198382)

БОКА Которска, Рисан, собе
са употребом кухиње,
повољно. 00382/32/371-657,
00382/69/123-099. (И)

ИЗДАЈЕМ собе у Рисну, 5
евра лежај, с употребом
кухиње. 063/848-04-12.
(198853)

ЗЛАТИБОР, издајем двособни
опремљен апартман, 2.000
динара дневно. 064/614-31-
23. (198817)
ПОВОЉНО летовање,
Шушањ, Сутоморе, пун
пансион с превозом.
064/193-15-92. (198714)
СОКОБАЊА, издајем
повољно апартман у центру.
Звати од 19 до 21 сат.
062/974-24-77. (198705)
ФРУШКА Гора, повољно
издајем велики апартман и
собе у бањи Врдник.
061/110-38-01. (198851)
ИЗДАЈЕМ повољно
апартман у строгом центру
Врњачке бање. Тел. 060/634-
35-55. (198892)
ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору, код хотела Мир.
063/716-48-68. (198915)
АПАРТМАН на мору,
Доброта, слободно до 20.
јула и после 21. августа. Тел.
064/049-62-72. (198943)
ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору, 45 м2, прелеп,
близу аутобуске. Тел.
064/049-62-72. (198943)
СУТОМОРЕ, апартмани,
300 метара од мора, клима,
ТВ. Тел. 013/313-458,
062/868-72-17. (198956)
ВРЊАЧКА бања, издајем
лукс стан, близу центра,
клима, кабловска. 063/265-
314. (199052)
СОКОБАЊА, издајем
комплетно опремљен
апартман, кабловска, паркинг.
064/212-52-92. (199052)
БАЊА Врујци, повољно се
издаје намештена
викендица за летовање.
Телефон 064/809-47-13. (и)
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Покрајински секретаријат за урбанизам,

градитељство и заштиту животне средине, на основу

члана 20. Закона о процени утицаја на животну

средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04) 

ОГЛАШАВА
јавни увид Студије о процени утицаја

на животну средину

Носилац пројекта „ХИП–Петрохемија” а. д.

Панчево, у реструктуирању, Спољностарчевачка

улица бр. 82, поднео je захтев за давање сагласности

на Студију о процени утицаја затеченог стања на

животну средину пројекта Зграда вакум јединице и

резервоар – PVC, у фабрици PVC, у комплексу

„ХИП–Петрохемија” а. д. Панчево.

Подаци и документација из захтева носиоца

пројекта могу се добити на увид радним данима, до

17. јула 2015. године, од 10 до 14 сати, у просторијама

Покрајинског секретаријата за урбанизам,

градитељство и заштиту животне средине, Булевар

Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље,

канцеларија бр. 39) и у просторијама Градске управе

града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4. За време

трајања јавног увида заинтересована јавност може у

писменом облику поднети примедбе и мишљења на

изложену Студију о процени утицаја на адресу

Секретаријата.

Јавна расправа и презентација одржаће се 20. јула

2015, у 12 сати, у згради Владе АП Војводине

(приземље, канцеларија бр. 39).

(Ф-1076)

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на

животну средину

(„Службени гласник РС” бр. 135/04 и 36/09)

ОПШТИНА ОПОВО

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за имовинско правне, стамбено комуналне

послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту

животне средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

Носилац пројекта ДОО „Панурбис”, Панчево,

Улица М. Горког 2, за инвеститора Вукмировић

Вујадина, Сакуле, Улица ЈНА бр. 38, поднео је захтев

за одлучивање о процени утицаја на животну средину

за пројекат Фарма крава музара капацитета 60 грла на

подручју насељеног места Сакуле, на кат. парцелама

број 2090, 2091 и 2092 КО Сакуле, територија

општине Опово.

Подаци и документација из захтева носиоца

пројекта могу се добити на увид радним данима, од 10

до 14 сати, у просторијама Општинске управе Опово

– Одељење за имовинско правне, стамбено комуналне

послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту

животне средине. Заинтересовани, у року од 10 дана

од објављивања овог обавештења, могу надлежном

Органу доставити своје мишљење у писаној форми.

Покрајински секретаријат за урбанизам,

градитељство и заштиту животне средине, на основу

члана 20. Закона о процени утицаја на животну

средину („Службени гласник РС” бр. 135/04) 

ОГЛАШАВА
јавни увид Студије о процени утицаја

на животну средину

Носилац пројекта „ХИП–Петрохемија” а. д.

Панчево, у реструктуирању, Спољностарчевачка

улица бр. 82, поднео je захтев за давање сагласности

на Студију о процени утицаја затеченог стања на

животну средину пројекта Складишта техничких

гасова у РЈ машинско одржавање у комплексу

„ХИП–Петрохемија” а. д. Панчево.

Подаци и документација из захтева носиоца

пројекта могу се добити на увид радним данима, до

20. јула 2015. године, од 10 до 14 сати, у просторијама

Покрајинског секретаријата за урбанизам,

градитељство и заштиту животне средине, Булевар

Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље,

канцеларија бр. 39) и у просторијама Градске управе

града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4. За време

трајања јавног увида заинтересована јавност може у

писменом облику поднети примедбе и мишљења на

изложену Студију о процени утицаја на адресу

Секретаријата.

Јавна расправа и презентација одржаће се 21. јула

2015. године, у 13 сати, у згради Владе АП Војводине

(приземље, канцеларија бр. 39).

(Ф-1074)

УСЛУГЕ 

РАЗНО 

ТУРИЗАМ 
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На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Панчеву, Ст. бр. 89/2010 27. децембра 2010. године, а у складу са чланoвима 131., 132.,133.

Закона о стечају („Службени гласник Републике Србије” број 104/2009), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку

уновчења имовине стечајног („Службени гласник Републике Србије” број 13/2010) , стечајни управник стечајног дужника

„Тргопродукт” а. д., у стечају, из Панчева, Улица војводе Петра Бојовића бр.1

ОГЛАШАВА
продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда

Напомена: Списак имовине стечајног дужника која је предмет продаје, као и статус исте, детаљно је приказан у Продајној документацији

Процењена вредност имовине која је предмет продаје није минимално прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или

опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде. 

Стечајни управник је дужан да прихвати највишу достављену понуду, уколико је иста изнад 50 одсто од процењене вредности предмета

продаје. Ако највиша достављена понуда износи мање од 50 одсто од процењене вредности предмета продаје, стечајни управник је дужан да

пре прихватања такве понуде добије сагласност одбора поверилаца.

Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:

1· након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 10.000 динара + пдв, по свакој продајној целини.

Профактура се може преузети на адреси стечајног дужника: „Тргопродукт“ а. д. у стечају, Панчево, Вој. Петра Бојовића бр.1, уз претходну најаву на

телефон 013/345-041,

2· уплате депозит на текући рачун стечајног дужника бр: 355-1137465-96 код Војвођанске банке а. д. или положе неопозиву првокласну банкарску

гаранцију наплативу на први позив, најкасније пет радних дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 10. јул 2015. године).

У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби

финансија Агенције за приватизацију, Београд, Теразије 23, 6. спрат, најкасније 10. јула 2015. године, до 15 сати, по београдском времену (GMT+1).

У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време. Банкарска гаранција мора имати рок важења до

17. септембра 2015. године,

3· потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације.

Имовина се се купује у виђеном стању, а може се разгледати након откупа продајне документације, радним данима од 13 до15 сати, а најкасније

седам дана пре заказане продаје (уз претходну најаву поверенику стечајног управника).

Затворене понуде достављају се на адресу: Агенција за приватизацију, Београд, Теразије 23, III спрат, соба 314.

Крајњи рок за достављање понуда је 17. јул 2015, до 11:45.

У разматрање ће се узети само понуде у писаној форми, достављене у запечаћеним ковертама с назнаком „Понуда” на коверти и називом

продајне целине на коју се понуда односи, а које пристигну на назначену адресу до назначеног времена. 

Запечаћена коверта треба да садржи:

– пријаву за учешће у поступку јавног прикупљања понуда;

– потписану понуду, уз навођење јасно одређеног износа за куповину предмета продаје;

– доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције;

– потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита;

– извод из регистра привредних субјеката и ОП образац, ако се као потенцијални купац пријављује правно лице;

– овлашћење за заступање, oдносно предузимање конкретних радњи у поступку продаје (за пуномоћнике).

Стечајни управник неће разматрати понуде које не садрже јасно одређен износ на који понуда гласи, понуде које се позивају на неку

другу понуду, понуде дате под условом, понуде које се позивају на услове који нису предвиђени у продајној документацији и огласу, као и

понуде уз које није положен депозит у предвиђеном року. 

Јавно отварање понуда одржаће се 17. јула 2015. године, у 12 сати (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда), на адреси: Агенција

за приватизацију, Београд, Теразије 23, III спрат, у присуству комисије за отварање понуда.

Позивају се понуђачи, као и чланови одбора поверилаца да присуствују отварању понуда. Отварању понуда приступиће се и ако чланови одбора

поверилаца или неко од понуђача не присуствује продаји.

Стечајни управник спроводи јавно прикупљање понуда тако што:

1· чита правила у поступку јавног прикупљања понуда,

2· отвара достављене понуде,

3· рангира понуђаче према висини достављених понуда,

4· одржава ред на јавном прикупљању понуда,

5· проглашава најбољег понуђача за купца, уколико је највиша понуђена цена изнад 50 одсто од процењене вредности предмета продаје,

6· доставља понуду најбољег понуђача одбору поверилаца на изјашњење, уколико је иста нижа од 50 одсто од процењене вредности предмета

продаје,

7· потписује записник.

У случају да на јавном прикупљању понуда победи купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита

на рачун стечајног дужника, у року од два радна дана од дана пријема обавештења о прихватању понуде, а пре потписивања купопродајног уговора,

након чега ће му бити враћена гаранција.

Купопродајни уговор у форми одређеној законом се потписује под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног

дужника.

Проглашени купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 15 дана од дана закључивања купопродајног уговора у

законом прописаној форми.

Стечајни управник ће вратити депозит сваком понуђачу чија понуда не буде прихваћена, у року од три радна дана од дана одржавања јавног

прикупљања понуда. Понуђач губи право на повраћај депозита уколико:

– не поднесе понуду, или поднесе понуду која не садржи обавезне елементе; 

– не потпише купопродајни уговор; или

– буде проглашен за купца, а не уплати купопродајну цену у предвиђеном року и на прописани начин. 

Порезе и трошкове који произлазе из закљученог купопродајног уговора у целости сноси купац.

У случају да за купца у поступку продаје буде проглашено правно или физичко лице које подлеже обавези подношења пријаве концентрације,

сходно одредбама Закона о заштити конкуренције („Сл. гласник РС” бр. 51/2009), услови и рокови закључења уговора биће прилагођени роковима

одлучивања Комисије за заштиту конкуренције. У наведеном случају, проглашеном купцу банкарска гаранција ће бити наплаћена у року предвиђеним

Огласом, односно депозит ће бити задржан до доношења одлуке Комисије за заштиту конкуренције.

Напомена: Није дозвољено достављање оригинала банкарске гаранције пошиљком (обичном или препорученом), путем факса, мејла или на други

начин, осим на начин прописан у тачки 2. Услова за стицање права за учешће из овог огласа.

Oвлашћено лице: Повереник Слободан Лазић, контакт телефон: 063/ 861-37-07.

(Ф-1080)

Назив целине Опис целине Проц. вред (дин.) Депозит (дин.)

Целина 1 

Робна кућа III

и магацин.

1.непокретна

имовина

2.покретна

имовина

1.Пословни простор у Панчеву, у Улици војводе Радомира Путника 8, нето површине

3631 м2, који се састоји од: магацина у сутерену, продајног простора у приземљу,

међупростора и продајног простора на 1. спрату; изграђен на КП 4385/1, уписан у Лист

непокретности бр. 16586, КО Панчево-део 13. Својина стечајног дужника 

2. Покретна имовина по спецификацији: - Спецификација 1

192.586.401,49 38.517.280,00

Целина 2

Пословни

простор

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – Локал „Котеж” у Панчеву, Улица браће Јовановића 104, у

приземљу стамбено пословне зграде, изграђен на к. п. 1969/10 КО Панчево, уписан у ЛН

17691 КО Панчево број посебног дела 5, својина стечајног дужника, површине у природи

62,20 м2 (површина уписана у листу непокретности 62 м2)

5.224.800,00 1.044.960,00

Целина 3

Комплекс

пословних

објеката

1.непокретна

имовина 2.

покретна

имовина

1. Непокретна имовина, у Панчеву, у Новосељaнски пут бб, 22 објекта укупне бруто

површине 9525 м2, постојећи на КП 551/1 уписаној у ЛН бр. 11752 и КП 606/3 уписаној у

ЛН бр. 11794 КО Панчево. Укупнa површина комплекса 2 ха 63а, 23 м2. 

А. Објекти изграђени без одобрења за градњу као „држалац” уписан је АД „Тргопродукт“ у

стечају, Панчево у ЛН 11752, КП 551/1  КО Панчево 

1. Зграда (магацин) – 2822 м2, 2. Зграда (магацин)  – 1513 м2, 3. Зграда (магацин) – 415

м2, 4. Зграда (надстрешница) – 362 м2, 5. Пород. стамбена зграда – 65 м2, 6. Зграда

(канцеларије) – 59 м2, 7. Метални објекат (киоск) – 15 м2, 8. Зграда (шупа) – 10 м2, 9.

Трафостаница (није у функц.) – 8 м2, 10.Зграда (помоћни објекат) – 4 м2, 11.Зграда (у

природи срушен) – 9 м2 у ЛН 11794, КП 606/3 КО Панчево 1. Зграда (магацин) – 858 м2,

2. Зграда (магацин) – 808 м2, 3. Зграда (магацин)  – 794 м2 Б. Објекти изграђени без

одобрења за градњу, нису уписани у Листу непокретности, а према геодетском снимку

постојећи: на КП 551/1 као: 5. Стамбени објекат (помоћ.) – 16 м2, 16. Магацин(метални)

у природи струшен – 170 м2 и на КП 606/3 19. Помоћни објекат – 9 м2, 22. Магацин – 150

м2, 23. Магацин – 873 м2, 24. Магацин – 188 м2, 25. Магацин – 251 м2, 26. Надстрешница –

71 м2, 27. Магацин – 55 м2. 2. Покретна имовина по спецификацијама: – Спецификације

1, 2, 3, и 4

165.379.177,60 33.075.835,00

Целина 4

Пословни

простор

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (Сутерен-подрумске просторије) у Панчеву, Улица Змај Јовина

1, изграђен на КП 4070 КО Панчево, укупне површине 170,11 м2, који се састоји из

четири просторије и степеништа, у стамбеној згради уписаној у Лист непокретности

16505 КО Панчево ванкњижно власништво стечајног дужника

3.674.376,00 734.875,00

Целина 5

Пословни

простор

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (Тржни центар) у Баранди, Трг Маршала Тита 5/А изграђен на

КП 6/4 КО Баранда, пр, уписан у ЛН 2642, својина стечајног дужника, површине у

природи 437 м2 (површина уписана у листу непокретности 372 м2)

5.580.000,00 1.116.000,00

На основу Статута града Панчева и у складу с Одлуком о буџету града Панчева

за 2015. годину градоначелник града Панчева расписује

К О Н К У Р С
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

Право учешћа: регистрована удружења грађана с територије Града Панчева

која се у оквиру активности дефинисаним у свом Статуту баве питањима заштите

животне средине.

Све неопходне информације у вези са условима за пријављивање на овај

Конкурс, о критеријумима за доделу средстава, о начинима вредновања пројеката,

као и пријавни образац – налазе се на сајту Града Панчева: 

http://www.pancevo.rs/KONKURS_ZA_SUFINANSIRANJE_FINANSIRANJE_PRO-

JEKATA__U_OBLASTI_ZAŠTITE_ŽIVOTNE_SREDINE_ZA_2015._GODINU-219-1-

3890

Достављање пријава: у року од 20 дана од дана објављивања у локалном листу

„Панчевац“ .

Контакт телефон: 013/308-769 или 013/308-830, локал 769. 

Предлоге пројеката доставити у Услужном центру града Панчева, у затвореној

коверти с назнаком:

Пријава

К О Н К У Р С

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

Град Панчево

Трг краља Петра I, 2–4

26 000 Панчево

Секретаријат за заштиту животне средине

Комисија за вредновање пројеката у области заштите животне средине

НЕ ОТВАРАТИ !

(Ф-1071)

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине,

на основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени

гласник РС” бр. 135/04) 

ОГЛАШАВА
јавни увид Студије о процени утицаја

на животну средину

Носилац пројекта „ХИП–Петрохемија” а. д. Панчево, у реструктуирању,

Спољностарчевачка улица бр. 82, поднео je захтев за давање сагласности на Студију

о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта Систем

намешавања мазута и пиро уља и лагуна таложница с пумпном станицом у фабрици

Енергетика у комплексу „ХИП–Петрохемија” а. д. Панчево.

Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид

радним данима, до 17. јула 2015. године, од 10 до 14 сати, у просторијама

Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне

средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39) и у

просторијама Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4. За време

трајања јавног увида, заинтересована јавност може у писменом облику поднети

примедбе и мишљења на изложену Студију о процени утицаја на адресу

Секретаријата.

Јавна расправа и презентација одржаће се 20. јула 2015, у 13 сати, у згради Владе

АП Војводине (приземље, канцеларија бр. 39). (Ф1077)

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине,

на основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени

гласник РС”, бр. 135/04) 

ОГЛАШАВА
јавни увид Студије о процени утицаја

на животну средину

Носилац пројекта „ХИП–Петрохемија” а. д. Панчево, у реструктуирању,

Спољностарчевачка улица бр. 82, поднео je захтев за давање сагласности на Студију

о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта Постројење за

компензацију реактивне енергије у фабрици Електроснабдевање у комплексу

„ХИП–Петрохемија” а. д. Панчево.

Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид

радним данима, до 20. јула 2015. године, од 10 до 14 сати, у просторијама

Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне

средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39) и у

просторијама Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4. За време

трајања јавног увида заинтересована јавност може у писменом облику поднети

примедбе и мишљења на изложену Студију о процени утицаја на адресу

Секретаријата.

Јавна расправа и презентација одржаће се 21. јула 2015, у 14 сати, у згради Владе

АП Војводине (приземље, канцеларија бр. 39).

(Ф-1075)



На основу члана 17. и члана 19. став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“ бр. 83/2014), ), члана 52. Статута

општине Ковачица („Сл. лист општине Ковачица”, број 13/08 и 9/09.), члана 4. Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у

области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије” бр. 126/14). и члана 9. Одлуке о буџету општине Ковачица („Сл. лист општине

Ковачица” број 13/2014 и 5/15 ), и Одлуке о расписивању јавног позива за суфинансирање пројеката из буџета општине Ковачица, ради остваривања јавног

интереса у области јавног информисања у 2015. години, Општинско веће општине Ковачица, 8. јуна 2015. године расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ

ИНФОРМИСАЊА У 2015. ГОДИНИ

1. Предмет јавног позива

Расписује се Јавни позив за суфинансирање пројеката из буџета општине

Ковачица ради јавног интереса у области јавног информисања, у 2015. години.

2. Наменa и износ средстава за коју се конкурс спроводи

Средства намењена овим конкурсом могу де се се користе за реализацију

пројеката:

– производња медијског садржаја

Износ средстава који се расподељује у 2015. години из буџета општине

износи 9.000.000 динара.

3. Право на подношење пројекта

Право подношења пријаве за финансирање програма од јавног интереса

за јавно информисање имају :

1) издавачи медија који су уписани у Регистар медија;

2) правна лица, односно предузетници, који се баве производњом медијских

садржаја, а који приложе доказе да ће суфинансирани медијски садржај бити

реализован путем медија.

Учесник Конкурса може конкурисати само с једним пројектом на

Конкурсу. Ако је учесник Конкурса издавач више медија, може на Конкурсу

учествовати с једним пројектом за сваки од медија.

Право учешћа немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Кандидати морају да испуњавању следеће услове:

1) да поседују дозволу за емитовање РТВ програма издатог од стране

Регулаторног тела за електронске медије Републике Србије;

2) да свој програм континуирано емитују на језицима нациналних мањина

који су у услужбеној употреби у општини Ковачица.

4. Максимална вредност пројекта који се може доделити

Максимални износ који се може доделити по једном пројекту је 80 одсто

вредности пројекта.

5. Документа која је потребно приложити уз пријаву

Пријава на Јавни позив се подноси на обрасцу „Пријава за пројектно

суфинансирање из области јавног информисања”, који је објављен у

Правилнику о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у

области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије” бр.

126/14).

Уз наведену пријаву, подносилац пројекта је дужан да обавезно приложи

и:

1. предлог пројекта (Образац 1);

2. буџет пројекта (у складу с Обрасцем 1, Табела бр. 1);

3. доказ о регистрацији (фотокопија извода из АПР-а);

4. решење о пореском идентификационом броју (фотокопија ПИБ-а);

5. доказ о поседовању фреквенције (за електронске медије);

6. изјаву о располагању одговарајућим техничким и кадровским

капацитетима;

7. решење РЕМ-а.

Подносилац пријаве доставља један штампани оригинал конкурсне

документације, који је потписан и оверен печатом (на местима која су за то

предвиђена).

Пријавни образац, треба попунити јасно и прецизно како би пријава могла

да се процени на најбољи могући начин .

6. Мерила и критеријуми за доделу средстава

Мерила

– административна провера

Администартивна провера састоји се из два дела:

1. Провера да ли је пријава комплетна, односно да ли је поднета целокупна

документација у складу са листом за проверу и да ли је документација поднета

у траженој форми;

2. Провера да ли подносилац пријаве задовољава услове и критеријуме

постављене у Правилнику, да ли је трајање и максимални износ донације у

складу са правилима конкурса.

– техничко-финансијска провера 

Техничко-финансијска провера представља процену квалитета предлога

пројекта и предлога буџета. Процена ће бити спроведена у складу с

критеријумима из овог Правилника, на начин како следи:

– критеријуми

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на

Конкурс су:

1) мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни

интерес у области јавног информисања;

2) мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким

медијским стандардима.

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно се оцењује:

(1) у којој мери су предложена пројектна активност и изложени циљеви њене

реализације релевантни за остваривање намене Конкурса;

(2) у којој мери је вероватно да ће предложене пројектне активности довести

до остваривања постављеног циља (могу се утврдити на основу начина на који

је објашњена веза између активности и циљева, прецизности индикатора

успеха, квалитета предложеног метода евалуације, претходног искуства

кључних чланова пројектног тима и других чинилаца које може да одреди

орган који расписује Конкурс);

(3) у којој мери однос између предложених трошкова и очекиваних резултата

указује да би коришћењем буџетских средстава на најрационалнији начин био

остварен јавни интерес.

На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:

(1) да ли су учеснику Конкурса изречене мере од стране државних органа,

регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због

кршења професионалних и етичких стандарда;

(2) доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности

које гарантују да се сличан случај неће поновити;

Приликом доделе средстава, водиће се рачуна и о следећим специфичним

критеријумима: 

– значају пројекта са становишта јавног интереса, 

– традицији пословања подносиоца пројекта, 

– техничкој и кадровској опремљености, 

– обим и квалитет пређашње сарадње с општином Ковачица у остваривању

јавног интераса грађана,

– начином реализације пројекта на територији општине Ковачица.

7. Ближа упуства о условима за подношење пријава и критеријумима за

доделу средстава за финансирање пројеката организација

Прихватљиви трошкови који ће бити финансирани Јавним конкурсом из

буџета општине Ковачица укључују:

– Трошкове набавке услуга, уколико одговарају тржишним ценама,

– Трошкове потрошног материјала и материјала потребног за реализацију

пројекта,

– Трошкови емотовања, израде програма и реализације програма,

– Остале трошкове који директно произилазе из предложених активности:

информисање, евалуација пројекта, оглашавање, штампање, трошкове

организације обука итд., укључујући трошкове финансијских услуга,

банкарских провизија,

– Трошкови ПДВ- а.

Неприхватљиви трошкови – трошкови који се неће покривати Јавним

конкурсом из буџета општине Ковачица:

– Дугови и покривање губитака или дуговања,

– Пристигле пасивне камате,

– Ставке које се већ финансирају из других пројеката,

– Куповина земље или зграда или реновирање просторија, закуп, комуналне

услуге и др. „режијски трошкови“.

8. Место и рок за подношење пријаве:

Документација се доставља у једној запечаћеној пошиљци, заштићеној од

оштећења која могу настати у транспорту. 

Пријава се предаје у услужном центру општине Ковачица или шаље

поштом на назначену адресу: Oпштинa Ковачица, Маршала Тита 50, 26210,

Ковачица, с назнаком: „Пријава на Конкурс за суфинансирање из буџета

општине Ковачица ради јавног интереса у области јавног информисања у

2015.” 

Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском

поштом) или испоручене на другу адресу неће бити узете у разматрање.

Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања Јавног

позива.

9. Позив новинарским и медијским удружењима и медијским стручњацима

Позивамо новинарска и медијска удружења, као и медијске стручњаке

заинтересоване за рад у Комисији, да доставе предлог за чланове Комисије.

Рок за достављање предлога за чланове Комисије, исти је као и рок за

подношење пријава на Конкурс.

10. Комисија за оцењивање пројеката у области јавног информисања

Стручна Комисија ће бити састављена од 3 (три) члана. Уколико на

расписани Конкурс пристигне више од педесет пројектних пријава, конкурсна

комисија ће имати пет чланова.

Чланове Комисије именује председник општине Ковачица, од којих је

већина из реда независних стручњака за медије и медијских радника, који

нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију.

Чланови Комисије се именују на предлог новинарских и медијских

удружења, уколико предложена лица испуњавају услове у складу са Законом

о јавном информисању и медијима и Правилником о суфинансирању

пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

Комисија на првој седници бира председника комисије

Састав Комисије се објављује на званичној интернет страници Општине

Ковачица

11. Рок за доношење одлуке о избору

О спроведеном поступку Комисија води записник, који заједно с

предлогом о избору програма доставља председнику општине Ковачица  у

року који не може бити дужи од десет дана од дана подношења пријаве на

Конкурс.

Одлуку о расподели средстава доноси председник општине Ковачица, на

основу предлога Комисије, у форми решења.

На основу решења, председник општине потписује уговор о

суфинансирању.

12. Начин извештавања

У складу с одредбама потписаног уговора о суфинансирању пројеката из

области јавног информисања, учесник Јавног позива који је добио буџетска

средства је у обавези да достави наративни и финансијски извештај о утрошку

тих средстава – на Обрасцу за извештај (Образац 2) прописаним Правилником

о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног

информисања („Службени гласник Републике Србије“ бр. 126/14) најкасније у

року од месец дана од завршетка пројекта.

13. Начин објављивања 

Конкрус се објављује у складу с чланом 8. Правилником о суфинансирању

пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, као

и на интернет страници општине Ковачица.

Додатне информације се могу добити на телефон 661-122, локал: 104

Одељење за друштвене делатности општине Ковачица. (Ф-1072)
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На основу Статута града Панчева („Службени лист

града Панчева” бр. 01/14-пречишћен текст и 24/14),

Уговора о реализацији пројекта „Радном праксом до

нових радних места у Јужном Банату” бр. 401-01-

27/2015-04 који је закључен између града Панчева и

Министaрства омладине и спорта Владе Републике

Србије и Закључка Градоначелника града Панчева

број: II-06-020-1/2015-654, од 15. јуна 2015. године,

градоначелник града Панчева расписујe 

Јавни позив послодавцима за учешће у

пројекту „Радном праксом до нових радних

места у Јужном Банату“

Град Панчево, у сарадњи с Општином Ковачица,

Општином Пландиште и „Регионалним центром за

друштвено-економски развој – Банат” д. о. о

Зрењанин реализује пројекат под називом: „Радном

праксом до нових радних места у Јужном Банату” (у

даљем тексту: Пројекат).

Пројекат је намењен незапосленим, младим

лицима до 30 година старости и реализује се са циљем

смањења дугорочне незапослености и повећања

запошљивости младих у Јужном Банату кроз следеће

активности:

1. спровођење теоријских обука које ће трајати десет

дана на теме из области пољопривреде, занатства и

иновативног предузетништва за 30 незапослених,

младих лица с територије града Панчева, у

организацији „Регионалног центра за друштвено-

економски развој – Банат” д. о. о Зрењанин и

2. спровођење тромесечне радне праксе (током

октобра, новембра и децембра 2015. године) за 15

незапослених, младих лица с територије града

Панчева, у одабраним предузећима.

Град Панчево задржава право да теоријске обуке и

радну праксу организује у другом термину.

Незапосленим, младим лицима ће се исплаћивати

месечна накнада у износу од 18.000 динара бруто у

току спровођења тромесечне радне праксе, а ова

средства обезбеђена су буџетом Пројекта.

Позивамо послодавце с територије града

Панчева који желе да учествују у реализацији овог

Пројекта и младим лицима омогуће стицање или

унапређење знања и вештина из области

пољопривреде, занатства и иновативног

предузетништва за којима послодавци имају

потребе, да се пријаве за учешће у Пројекту и у

своја предузећа приме једно или више младих,

незапослених лица на тромесечну радну праксу.

Послодавци који буду учествовали у Пројекту

оствариће двостуки бенефит у том смислу што ће

демонстрирати своју друштвену одговорност са

једне стране, а са друге стране ће располагати

обученом радном снагом сходно својим

потребама, без сношења икаквих трошкова.

По протеку рока из овог Јавног позива, Град

Панчево ће објавити Јавни позив незапосленим,

младим, лицима за учешће у Пројекту и у сарадњи с

одабраним послодавцима одабрати 30 лица која ће

бити упућена на теоријску обуку. Затим ће од оног

броја лица која су успешно заврше теоријску обуку,

послодавци одабрати 15 лица која ће код њих обавити

радну праксу у трајању од три месеца. 

Послодавац који буду изабран по овом Јавном

позиву има обавезу да:

– закључи меморандум о сарадњи са градом

Панчевом,

– закључи тројни уговор са градом Панчевом и лицем

које код њега буде обављало радну праксу,

– одабраном лицу обезбеди адекватне услове за

обављање радне праксе и ментора који ће се старати о

адекватном извођењу радне праксе,

– лицу након обављене радне праксе изда потврду о

обављеној радној пракси,

– доставља граду Панчеву месечне извештаје о

присутности лица на прописаном обрасцу града

Панчева и то најкасније пет дана од почетка месеца за

предходни месеци. 

Пријава за учешће послодаваца у Пројекту „Радном

праксом до нових радних места у Јужном Банату”

преузима се на сајту www.pancevo.rs, а све додатне

информације послодавци могу добити у Секретаријату

за привреду и економски развој Градске управе града

Панчева, канцеларија бр. 303, тел: 013/308-709, или

путем email-a:  marina.kahric-lazic@pancevo.rs . 

Пријаве се достављају (поштом или лично) на

следећу адресу: Услужни центар Градске управе града

Панчева, Трг краља Петра I бр. 2-4, 26000 Панчево, с

назнаком: „За Секретаријат за привреду и економски

развој – Радном праксом до нових радних места /

Конкурс за послодавце”.

Рок за подношење пријава је 29. јун 2015. године. 

(Ф-1082)
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На основу Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС” бр. 36/09 и бр. 88/10), Одлуке бр. 5.20.4.-583/1 од 16. јуна 2015. године о продаји

неопасног отпада, Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Електровојводина” д. о. о. Нови Сад,  Електродистрибуција Панчево,

Милоша Обреновића бр. 6, 26000 Панчево (у даљем тексту Продавац)

О Г Л А Ш А В А 
ПРОДАЈУ НЕОПАСНОГ ОТПАДА У ПРОЦЕЊЕНИМ КОЛИЧИНАМА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ

Отварање понуда обавиће се у канцеларији Службе за јавне набавке, на адреси Продавца.

Благовремено поднесеним понудама ће се сматрати оне које су пристигле на писарницу Продавца до 2. јула 2015. године, до 9.30. Радно време

писарнице је радним данима од 7 до 15 сати.

Понуде ће се отварати 2. јула 2015, у 10 сати редоследом како су пристигле.

Право куповине наведеног генерисаног отпада имају искључиво правна и физичка лица која испуњавају следеће услове:

– поседују важећу интегралну дозволу за сакупљање, транспорт, складиштење и третман неопасног отпада из приложене табеле или важеће дозволе

за сакупљање и транспорт, као и дозволе за складиштење и третман неопасног отпада наведеног у приложеној табели;

– поседују механизацију за сакупљање и транспорт неопасног отпада из приложене табеле – минимум једно теретно возило носивости  минимум

осам тона, са грајфером за самоутовар 

– имају минимум три ангажована или запослена лица на пословима преузимања отпада.

Наведене услове понуђач испуњава достављањем следећих доказа:

– важеће Решење о интегралној дозволи или Решење о дозволи за сакупљање и транспорт и Решење о дозволи за складиштење и третман неопасног

отпада наведеног у приложеној табели, издате од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине или од стране Покрајинског

секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине;

– копију полисе осигурања саобраћајне дозволе за захтевано теретно возило;

– копију М/МА обрасца за запослена лица и/или копију Уговора о радном ангажовању за ангажована лица.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће отуђење неопасног отпада делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће

делимично извршење уговора поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а у колико уговор између продавца и понуђача буде

закључен, тај подизвођач мора бити наведен у уговору.

Понуђач у потпуности одговара продавцу за извршење уговора, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да Продавцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености законских услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о условима из тачке 1. претходног става.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Продавац ће реализовати средство обезбеђења и

раскинути уговор.

Поступак за доделу уговора о продаји неопасног отпада спровешће се тако што ће понуђачи поднети понуде које садрже следеће обавезне

елементе:

– правилно попуњен образац понуде;

– копије доказа из тачки 1, 2 и 3 става 3. овог Огласа (интегралне дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење и третман неопасног отпада

наведеног у табели, или копије дозвола за сакупљање и транспорт, као и копије дозвола за складиштење и третман неопасног отпада наведеног  у

табели, копија полисе осигурања саобраћајне дозволе за теретно возило, копија М/МА обрасца за запослена лица и/или копија Уговора о радном

ангажовању за ангажована лица);

– модел уговора попуњен, потписан и оверен печатом.

Образац понуде и модел Уговора можете преузети радним данима од 7 до 15 сати, у канцеларији Продавца, у просторијама магацина.

Комисија Продавца оцењиваће само оне понуде које су комплетне и донети одлуку на основу критеријума „највиша укупно понуђена цена” (за

све наведене врсте отпада у наведеним процењеним количинама).

У обрасцу понуде понуђачи морају да наведу јединичне цене за све врсте отпада специфицираног у горњој табели, као и укупно понуђену цену

за све процењене количине генерисаног отпада, која ће и бити предмет оцењивања.

Продавац задржава право да изабере најповољнију понуду, да не реализује продају, евентуално понови оглас или продају изврши непосредном

погодбом у складу са одговарајућом законском регулативом.

Наведени отпад ће се преузимати с локација Продавца и то у : Електродистрибуција Панчево – Панчево Улица Милоша Обреновића број 6;

Панчево, ТС 4 Стрелиште Улица Душана Петровића Шанета бб; Погон Вршац Улица Ивана Милутиновића бб; Пословница Бела Црква

Карађорђева улица број 9; Пословница Алибунар Радничка улица број 1; Пословница Ковин Улица 7. Јула број 13.

Преузимање отпада ће се обављати сукцесивно, по налогу Продавца и то у року од седам дана од подношења налога Купцу.

Купац је обавезан да попуни и овери део Ц и Д Документа о кретању отпада коју сачини Продавац, а у складу одредбама Правилника о обрасцу

Документа о кретању отпада и упуству за његово попуњавање („Сл. гласник РС” број 114/13). 

Уколико све поднете понуде буду некомплетне, Комисија Продавца може тражити да се исте допуне и учине исправним у примереном року,

али не дужем од пет радних дана како би се могле оцењивати и рангирати.

Рок за плаћање преузетог отпада је 10 дана од дана испостављања исправног рачуна.

Купац се обавезује да Продавцу достави банкарску гаранцију за добро извршење посла и то неопозиву, безусловну, плативу на први позив и без

права на приговор, издату у висини од 10 одсто од укупно уговорене цене без обрачунатог ПДВ-а, с роком важења 20 (двадесет) календарских дана

дужим од уговореног рока важења Уговора.

Продавац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Купац не испуни своје уговорне обавезе у погледу

валута плаћања предвиђених овим уговором.

Купац може да достави банкарску гаранцију за добро извршење посла  с роком важења не краћим од годину дана од дана закључења уговора  с

тим да  је  обавезан да након истека исте, а у случају продужења уговора  15 дана пре истека банкарске гаранције, продужи гаранцију банке на исти

износ са роком важења које је најмање 20 дана дужи од новоуговореног рока важења уговора.

Уговор о купопродаји ће се закључити на рок од једне године, с могућношћу продужења за још годину дана уз обострану сагласност.

Наведене количине у доњој табели су оријентационе и представљају процену о количини генерисаног отпада за наредних годину дана, а дате

су како би потенцијални понуђачи били у могућности да процене износ будућих уговорних обавеза и изврше калкулацију понуђених јединичних

цена, као и укупне понуђене цене за  процењене количине генерисаног отпада, која ће бити предмет оцењивања.

Све додатне информације могу се добити на телефон за техничка питања – Горан Стевић 013/306-010.

НЕОПАСНИ ОТПАД У ПРОЦЕЊЕНИМ КОЛИЧИНАМА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ

Р.

број
Врста отпада

Индексни

број отпада

Процењена количина

отпада (t/годишње)

Р.

број
Врста отпада

Индексни број

отпада

Процењена количина отпада

(t/годишње)

1.
Отпадна електронска

бројила
16 02 14 3,5 18. Отпадне ауто гуме 16 01 03 0,2

2.
Отпадни изолатори

порцелански
17 06 04 20 19. Отпадни бакар неизолован 17 04 01 0,2

3
Отпадна конзола с

изолаторима
16 01 17 3 20. Отпадни алуминијум изолован 17 04 02/ 17 04 11 2,5

4. Отпадни бетонски стубови 17 01 01 40 21. Отпадни алуминијум неизолован 17 04 02/ 17 04 11 0,2

5.
Отпадни дрвени стубови

(зелени-неопасан отпад)
17 02 01 12 22. Отпадна пластика 17 02 03 0,5

6. Отпадна лимарија 16 01 17 2 23. Отпадни месинг 17 04 01 0,1

7. Отпадна Аl-Fe ужад 17 04 07 13 24. Отпадно стакло 17 02 02 0,1

8. Отпадно гвожђе 16 01 17 8 25.
Отпадна возила која не садрже ни

течности ни друге опасне компоненте
16 01 06 1,7

9. Отпадни прекидачи 16 02 14 1 26. Отпадни ПЕТ 20 01 39 0,1

10. Отпадни растављачи 16 01 17 2,5 27. Отпадни бетон 17 01 01 10

11.
Отпадни трансформатори

(без уља)
16 02 14 4 28. Отпадни канцелатријски намештај 20 03 07 1,5

12. Отпадни папир 20 01 01 3,5 29. Отпадни гвоздени стубови 16 01 17 5

13. Отпадни тонери
08 03 18/

08 03 99
0,3 30. Отпадни мерни трансформатори 16 02 14 0,2

14. Отпадни разводни ормани 16 01 17 0,5 31. Отпадни уклопни сатови 16 02 14 0,5

15. Отпадни мерни ормани 16 01 17 0,5 32. Отпадни СН и НН блокови 16 01 17 3

16. Отпадни бакар изолован 17 04 01 1,7 33. Отпадни релеи 16 02 14 0,5

17. Отпадна дрвена фурда 17 02 01 2

Покрајински секретаријат за урбанизам,

градитељство и заштиту животне средине, на основу

члана 20. Закона о процени утицаја на животну

средину („Службени гласник РС” бр. 135/04) 

ОГЛАШАВА
јавни увид Студије о процени утицаја

на животну средину

Носилац пројекта „ХИП–Петрохемија” а. д.

Панчево, у реструктуирању, Спољностарчевачка

улица бр. 82, поднео je захтев за давање сагласности

на Студију о процени утицаја затеченог стања на

животну средину пројекта Централног складишта

индустријског опасног отпада у РЈ Заштита у

комплексу „ХИП–Петрохемија” а. д. Панчево.

Подаци и документација из захтева носиоца

пројекта могу се добити на увид радним данима, до

20. јула 2015. године, од 10 до 14 сати, у просторијама

Покрајинског секретаријата за урбанизам,

градитељство и заштиту животне средине, Булевар

Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље,

канцеларија бр. 39) и у просторијама Градске управе

града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2–4. За време

трајања јавног увида заинтересована јавност може у

писменом облику поднети примедбе и мишљења на

изложену Студију о процени утицаја на адресу

Секретаријата.

Јавна расправа и презентација одржаће се 21. јула

2015, у 12 сати, у згради Владе АП Војводине

(приземље, канцеларија бр. 39).

(Ф-1073)

Покрајински секретаријат за урбанизам,

градитељство и заштиту животне средине, на основу

члана 20. Закона о процени утицаја на животну

средину („Службени гласник РС” бр. 135/04) 

ОГЛАШАВА
јавни увид Студије о процени утицаја

на животну средину

Носилац пројекта „ХИП–Петрохемија” а. д.

Панчево, у реструктуирању, Спољностарчевачка

улица бр. 82, поднео je захтев за давање сагласности

на Студију о процени утицаја затеченог стања на

животну средину пројекта Складиште куповног

етилена у фабрици PEVG у комплексу

„ХИП–Петрохемија” а. д. Панчево.

Подаци и документација из захтева носиоца

пројекта могу се добити на увид радним данима, до

17. јула 2015. године, од 10 до 14  сати, у

просторијама Покрајинског секретаријата за

урбанизам, градитељство и заштиту животне средине,

Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље,

канцеларија бр. 39) и у просторијама Градске управе

града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4. За време

трајања јавног увида заинтересована јавност може у

писменом облику поднети примедбе и мишљења на

изложену Студију о процени утицаја на адресу

Секретаријата.

Јавна расправа и презентација одржаће се 20. јула

2015, у 14 сати, у згради Владе АП Војводине

(приземље, канцеларија бр. 39).

(Ф-1078)

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну

средину („Службени гласник РС” бр. 135/04 и 36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОМОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је носилац пројекта, „El Kady Company” д. о. о

Панчево, Др Светислав Касапиновића бр. 24-а, поднео

захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на

животну средину за пројект складиштење и третман

неопасног отпада (демонтирање половних возила) на

локацији Панчево, Првомајска бр. 10 („Индустрија

стакла Панчево”) на катастарској парцели бр. 6622/28

КО Панчево, на територији гада Панчева. Увид у податке

и документацији из захтева носиоца пројекта може се

извршити од 18. до 28. јуна 2015, радним данима од 10

до 14 сати, у просторијама Секретаријата за заштиту

животне средине Градске управе града Панчева, Трг

краља Петра I бр. 2–4, соба 614, . Позивамо

заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави

мишљење у вези с поднетим захтевом. (12/199062)
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Последњи поздрав драгом братанцу

ДОМИНИКУ БОЉАНЦУ

Твоја доброта и мио глас остаће вечно у нашем

сећању.

Ожалошћени: тетка ДОРИКА, теча ДУШАН 

и сестре АЛЕКСАНДРА и ВЛАДАНА
(89/198850)

ДОМИНИК БОЉАНАЦ

Вољени сине, љубав према теби је преве-

лика, бол претешки, туга за тобом вечна.

Воле те заувек мама АНЕТА и тата ПАЈА

(90/198865)

20. јуна 2015, у 12 сати, на гробљу у Војловици, опраштамо се од

нашег

РАДОВАНА МРВОША
1949–2015.

Великог човека, посвећеног деде, пожртвованог оца, правог боема
и искреног пријатеља.

Желимо ти пуно пива, смеха и дружења. Никада те нећемо заборавити!

Унуци ДАВИД и БОРИС, син ЛОКИ, као и АНДРЕЈ и ЈЕЛЕНА

(104/198908)

14. јуна 2015. године, преминула је наша најбоља, најми-

лија и најдража

ДЕСИМИРКА МАНОЈЛОВИЋ
рођ. 1932. године

Отишла је, али је оставила трагове у нама, тако дубоке,
да ће докле год живимо лебдети у нама и око нас. Ника-
да јој није било тешко да нас окупља око себе, воли и
брине о нама више него о себи. Тако смо научили да се
окупљамо, дружимо и живимо као једна велика сложна
породица добрих људи. Немамо речи да искажемо коли-
ко смо ожалошћени и колико нам недостајеш.

Твоји: супруг БОШКО, син РАДОСЛАВ, ћерка 
СНЕЖАНА, зетови ДРАГАН и ЗОРАН, снаје ВЕСНА 

и ЈОВАНА, унуци ВЛАДА, СЛОБОДАН, СОФИЈА 
и НАТАША и праунуци МАША, ВУКАШИН и АНДРЕЈ

(109/198931)

Нашем анђелу чувару, последњи поздрав

ДЕСИМИРКА 

МАНОЈЛОВИЋ
Твоја љубав, доброта, несебичност и пожр-

твованост трајно се урезала у наша срца.

Оно што си чинила за нас и све људе, га-

рантује ти место међу анђелима.

Ћерка СНЕЖАНА, зет ДРАГАН, 

унук СЛОБОДАН, унука НАТАША, 

зет ЗОРАН и праунук ВУКАШИН

(110/198931)

14. јуна 2015. године, престало је да куца срце

моје мајке

ДЕСИМИРКЕ МАНОЈЛОВИЋ
1932–2015.

Жена омалена, а срце велико, лавље. Хвала ти,

мајко, за све године безграничне љубави. 

Син РАДОСЛАВ, снаја ВЕСНА, унука СОФИЈА 

и праунука МАША
(114/198950)

Последњи поздрав драгој баки

ДЕСИМИРКИ МАНОЈЛОВИЋ
1932–2015.

Унук ВЛАДИМИР с породицом

(115/198950)

Последњи поздрав

РАТКО МРВОШ
1948–2015.

из Војловице

Напустио нас је драги пријатељ, поштен,
скроман и достојанствен, који је за све
нас имао разумевања и стрпљења. Нека
му ово време без нас донесе мир на небу,
а нама радост на души, јер била је ретка
срећа имати га за пријатеља.

Нека му је вечна слава и хвала!

ЗОРИЦА, СЛАВИЦА и СНЕЖА

(106/198920)

Обавештавамо пријатеље и рођаке да је наша

БОЈАНА ПАВКОВИЋ

преминула у 74. години, после дуге и тешке бо-
лести. 
Полагање урне обавиће се у суботу, 20. јуна
2015, у 11 сати, у колумбаријуму, на Новом гро-
бљу, у Панчеву. 

Ожалошћена породица ПАВКОВИЋ
(120/извод)

Последњи поздрав драгом колеги

СТЕВИЦИ СТЕВАНОВИЋУ
рођ. 1965. године

Остаће заувек у нашем сећању.

Запослени у „ХИП–Петрохемији” а. д. Панчево

(128/ф1084)

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине,

на основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени

гласник РС” бр. 135/04) 

ОГЛАШАВА
јавни увид Студије о процени утицаја

на животну средину

Носилац пројекта НИС а. д. Нови Сад Блок Прерада, Улица народног фронта бр.

12, поднео je захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну

средину пројекта Уградња измењивача топлоте после реактора DC – 0251/0252 –

реконструкција предгревања шарже, на КП бр. 3530 КО Војловица СО Панчево.

Подаци и документација из захтева носиоца пројекта могу се добити на увид

радним данима, до 29. јула 2015. године, од 10 до 14 сати, у просторијама

Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне

средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39) и у

просторијама Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4. За време

трајања јавног увида заинтересована јавност може у писменом облику поднети

примедбе и мишљења на изложену Студију о процени утицаја на адресу

Секретаријата.

Јавна расправа и презентација одржаће се 30. јула 2015, у 12сати, у згради Владе

АП Војводине (приземље, канцеларија бр. 39).

(Ф-1079)

17. јуна преминула је наша вољена

БРАНИСЛАВА БРАНА 

ВУЈОВИЋ

Ожалошћени: ћерка БИЉАНА, зет ДУШАН и

унуке ДУЊА И САЊА
(137/4614)

17. јуна преминула је наша вољена

БРАНИСЛАВА БРАНА

ВУЈОВИЋ
1944–2015.

Сахрана ће бити у петак, на Католичком гробљу.

Ожалошћени: супруг БАТА и син ЈАКША
(138/4614)
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12. јуна 2015. године, преминула је наша мајка,

бака и прабака

ЗУЗА ПАНТИЋ
1933–2015.

Хвала ти за сву љубав коју си нам несебично

пружала.

Син АЛЕКСАНДАР, снаја ГОРДАНА, унуци 

ВОЈИСЛАВ и СВЕТЛАНА и праунуци МАРИЈА,

ДАЛИБОР, ЕМИЛИЈА, САРА, ЈОВАН и СИМОН
(18/198630)

12. јуна 2015. године преминула је наша мајка,

бака и прабака

ЗУЗА ПАНТИЋ
рођ. Криштофик

1933–2015.

Твоја доброта и племенитост заувек ће остати у

нашим срцима.

Ћерка СОФИЈА и унука НАТАША с децом 

МИХАЈЛОМ и ТЕОДОРОМ
(19/198630)

Последњи поздрав во-

љеној мајци и баки

ИЛИНКИ 

АНДРИЋ

од ћерке НЕВЕНЕ

с породицом.

(24/198640)

Последњи поздрав рођеној сестри Мици

ИЛИНКИ АНДРИЋ
рођ. Павковић

Брат ЈОЦА с породицом

(93/198880)

У среду, 10. јуна 2015,  шездесетој години,

након кратке и тешке болести преминула

је наша најдража

ИЛИНКА АНДРИЋ
рођ. Павковић

Сахрана је обављена у суботу, 13. јуна, на

Новом гробљу, у Панчеву. Захваљујемо се

свим пријатeљима и рођацима на указној

пажњи и подршци. 

НЕНАД

(135/199102)

Наш

ВИТОМИР ВИТА СУДАРСКИ
новинар и публициста

испраћен је 15. јуна 2015. године, у његову лепу Банатску земљу.

Породица: ЈЕЛЕНА, ВЕСНА, САША, МИША, ЈЕЛЕНА, ДАША,

МАТИЈА, НЕНА, СТЕВА, ВЕРА, МИЛАН и САНДРА

(82/198837)

Последњи поздрав

ВИТОМИРУ СУДАРСКОМ

Тешко нам пада растанак с тобом, након 75 година познанства, са-
радње на одговорним дужностима које смо обављали, те дружење
и пријатељства протеклих година. Вечно ће нам остати у сећању
време проведено с тобом, те све што си чинио за привреду, обра-
зовни и културни развој средине у којој си живео.

ЉИЉАНА и ИВИЦА РИСТИЋ

(71/198779)

Последњи поздрав

ВИТОМИРУ СУДАРСКОМ

од сарадника, другова и пријатеља Д. МИШИЋ , В. ДЕЈАНОВИЋ,

С. РОКСИЋ, Р. ДАНГУБИЋ,  М. СТАНИМИРОВИЋ, Д. ШИМИЋ, 

Ј. ЖИВКОВИЋ, З. ПЕТРОВИЋ , Ж. МАРЧЕТА, К. МАРЧЕТА, Ж.

МИТРОВ, Н. БРЗОВАН, В. НОВКОВ, П. ДОШЕН, Д. ДИМИТРИЋ, 

Т. СТОЈЕВИЋ и И. РИСТИЋ

Идеје и циљеви били су нам да наставимо политику започетог раз-

воја и да подстакнемо све остале снаге, да радом достигнемо нај-

виши нииво развитка у послератном периоду наше општине.

(72/1989780)

Тужни смо, напустио

нас је наш школски друг

ВИТОМИР 

ВИТА 

СУДАРСКИ

Генерација матураната

1950/1951. Више

гимназије Панчево

(9/198611)

Последњи поздрав

ВИТОМИР 

СУДАРСКИ

КСЕНИЈА МИНИЋ  

с породицом

(66/198762)

ВИТОМИР 

СУДАРСКИ

Велики људи никад не

умиру. Хвала ти за све

што си дао свом Панче-

ву и нашем „Панчевцу”! 

АЦА МАЛУШЕВИЋ

(92/198869)

Последњи поздрав баба 

ЦОЦИ

од унуке СНЕЖЕ, зета

БАНЕТА и праунука

ДЕЈАНА, АНДРИЈАНЕ 

и АНАСТАСИЈЕ.

(123/199011)

Последњи поздрав мајци,

свекрви, баби и прабаби

од сина ЉУБОМИРА,

снаје ЈОВАНКЕ унука

ДАНИЈЕЛЕ и ГОРДАНЕ,

зета PETER 

и праунучад DENNIS,

DINA, JUSTIN EMILIA 

и EMELI.

(124/199012)

Последњи поздрав вољеној мами, баки и прабаки

ЦОЦИ ЧАЛКОВАН
2. I 1929 – 11. VI 2015.

Када нам одлази неко драг, не боли смрт, већ бо-
ли све оно што иде после боли, празнина која ни-
када неће бити попуњена. Боле речи које нисмо
рекли, а могли смо, боле сузе.. Боле успомене... 

Ћерка ЉИЉАНА, син САВА, унуке САНДРА,
КРИСТИНА и АНИЦА, зетови NORBERT, 

THOMAS и БЕБАН и праунуке ХЕЛЕНА и МИА
(124/199813)

16. јуна 2015, у 85. години, преминула је наша

ЕВА ПЕШИЋ
1931–2015.

Сахрана је обављена 17. јуна 2015, у 14 сати, на

Новом гробљу, у Панчеву.

Ожалошћени: син ВЛАДА, ћерка ЉИЉАНА,

снаја ЗОРИЦА, зет МИРОСЛАВ, унучад МИНА,

МИЛАНА, НАЂА и МИЛОШ и остала родбина
(98/)

Последњи поздрав бив-

шој комшиници

ЕВИЦИ ПЕШИЋ
од СТОЈЕ, КАЈЕ 

и ДРАГАНЕ ПОПОВИЋ.

(132/199057)

Последњи поздрав дра-

гој прији

ЕВИ ПЕШИЋ

ЕВИЦИ

од прије РУЖИЦЕ 

и породице

ТАСКОВИЋ.

(134/199087)

10. јуна 2015, у 84. години, преминуо је

наш вољени

МИЛАН ПАВЛОВИЋ

Успомену на његов лик и дело чуваћемо

вечно у нашим срцима. Почивај у миру и

нека те анђели чувају! 

МИЛИЦА, НЕНА, ДУЊА, ЈЕЛЕНА 

и БОБАН

(131/199055)

РАДОВАН 

МРВОШ

Последњи поздрав дра-

гом пријатељу и омиље-

ном течи.

С љубављу БИЉА, 

ЈЕЛЕНА и МАЈА

(105/198908)

АНТАЛ
Никада те нећемо забо-

равити. 

Породица МРКИЋ

(134/4614)
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Последњи поздрав зету

и течи

ЉУБИШИ

1946–2015.

Остаћеш у нашем сећа-

њу и нека те анђели чу-

вају!

Шурак РАДЕ 

с породицом

(14/198624)

Последњи поздрав 

ЉУБИШИ

1946–2015.

од породица 

ПАРИПОВИЋ и ЗОРИЋ.

(15/198623)

МИРА 

АБРАМОВИЋ

Остају нам лепе успоме-

не на наше пријатељ-

ство.

Породица КОЧОВИЋ

(32/198675)

Последњи поздрав нашем

ЉУБИ

Памтићемо те као доброг човека и искреног

пријатеља.

МИЛОШ, БОЈАН и БИЉАНА с породицама
(33/

13. јуна 2015. године престало је да куца срце на-

ше вољене

МИРОСЛАВЕ АБРАМОВИЋ
1939–2015.

Чувају је од заборава супруг МОМИР, синови

ГОРАН и ЗОРАН, снаја СМИЉА и унуци 

ЈЕЛЕНА, НЕВЕНА и ВЛАДАН.
(42/198701)

Последњи поздрав тетки

МИРОСЛАВИ 

АБРАМОВИЋ

МИРЈАНА 

и АЛЕКСАНДАР 

ПАВЛОВИЋ

(43/198702)

Вољеном супругу, оцу, деди и прадеди последњи

поздрав

МИТИ ДАВИДОВУ
1931–2015.

Не постоје речи утехе. Једино празнина која је
остала у нашим срцима тог 12. јуна када си, тата,
одлетео као лептир. 

Ожалошћени: супруга НАДА, ћерка ЈЕЛЕНА,
зет БРАНИСЛАВ, унука ДАНИЈЕЛА 

с породицом и унука ВЕСНА
(45/198704)

Мој Митица

МИТА ДАВИДОВ

Па што би се опраштали? Чега да нам је

жао, ако ти јаве умро сам ти знаш - ја то не

умем. То нека буде тајна. Упркос данима

сивим, кад видиш неку комету да видик

зарумени, упамти: то ја још увек шашав

летим и живим. 

Твоја јединица – пиле твоје ЈЕЛКА

(46/198705)

ЉУБИША

С поштовањем чуваће-

мо успомену на тебе,

великог и племенитог

човека.

ПАЈКО, ПЕРА 

и ИВАНКА с децом

(48/198710)

Последњи поздрав вољеном супругу, оцу, деди и

свекру

ЉУБИШИ ВИЦКОВУ
1946–2015.

Хвала ти што си нас научио како се воли и по-

штује.

Твоји МИЛКА, САША, ВУК и ДРАГАНА
(61/198735)

Последњи поздрав дра-

гом пријатељу

ЉУБИ

Породица ДУКИЋ

(62/198736)

Последњи поздрав куму

ЉУБИШИ ВИЦКОВУ

Почивај у миру!

Кумови ДЕРЕТИЋИ
(67/198768)

ЉУБИША ВИЦКОВ

Не можемо те вратити, а ти ћеш нам увек много

недостајати. По доброти те памтимо и с поносом

жалимо. Хавала ти за све, течо!

Породица из Марибора и Мелбурна с Радом
(68/198773)

Последњи поздрав драгом комшији

ЉУБИШИ ВИЦКОВУ
од породица КОЛАР и МАРИЛОВИЋ.

(69/198775)

Последњи поздрав дивном супругу и најбољем

оцу

АНТАЛУ ЊЕРГЕШУ

Велико хвала за све лепе тренутке које смо за-

једно проживели и за огромну љубав коју си нам

несебично пружао.

Супруга МАРИЈА, ћерка ГАБРИЈЕЛА, 

син ЗОЛТАН, зет АТИЛА и снаја ДАНКА
(75/198783)

АНТАЛ 

ЊЕРГЕШ

Последњи поздрав 

од породице КОТВАШ

и КУРАИ.

(76/198787)

Последњи поздрав ујни

и снаји

МИРИ

од свекрве и породица

ЛУКИЋ, НИКОЛИЋ 

и СТОЈАНОВИЋ.

(78/198795)

После крате и тешке бо-

лести преминуо је наш 

ЉУБИША 

ПОПОВ

1935–2015.

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Ожалошћени: супруга

ГРОЗДА, син 

МИОДРАГ, снаја 

ТАТЈАНА и унуци 

МИЛАН и БОГДАН

(79/198796)

АНТАЛ 

ЊЕРГЕШ

Последњи поздрав од

породице СТАМЕНИЋ.

(86/198823)

Последњи поздрав

ЉУБИ

од комшије СТОЈАНА 

с породицом.

(94/198882)

Последњи поздрав стри-

цу

МИТИ 

ДАВИДОВУ

од ПАЈЕ, МИЉАНЕ 

и АНЕ.

(97/198887)

Последњи поздрав

ЉУБИШИ 

ВИЦКОВУ

од комшија, породице

СРЕДОЈЕВИЋ.

(99/198894)

Последњи поздрав зету,

паши и течи

ЉУБИШИ ПОПОВУ 
од породице КАРА.

(108/198928)

Последњи поздрав

драгом

ЉУБИШИ 

ВИЦКОВУ

Хвала ти на дивном

пријатељству.

Породица ЖИВКОВИЋ

(111/198937)

Последњи поздрав деди

ЉУБИШИ 

ПОПОВУ

од унуке ЈЕЛЕНЕ 

с породицом.

(112/198948)

Последњи поздрав тати

ЉУБИШИ 

ПОПОВУ

од ћерке ЈОВАНКЕ 

и зета БОШКА.

(113/198949)
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СЕЋАЊЕ

НИКОЛА В. ЋУРЧИН
1943–2010.

У нашим си срцима и мислима заувек.

Твоји најмилији
(95/198884)

СЕЋАЊЕ

СПАСЕ 

ЂОРЂИЈЕВИЋ

21. VI 1997 – 21. VI 2015.

Вечно ћеш живети у на-

шим срцима.

Супруга ЉУБИЦА и син

ЗОРАН с породицом

(96/198884)

21. јуна 2015, у 11 сати, даваћемо годишњи по-

мен нашем драгом супругу, оцу, свекру, деди и

прадеди

СТЕВАН ЖИВАНОВ

ЦВЕТИЋ
из Црепаје

Заувек остајеш вољен и непрежаљен. 

Ожалошћена супруга и синови с породицама.
(102/198905)

ЂОКА 

МАРКОВ

Прошла је година без

нашег синовца и брата.

Стриц БОЖА и сестре

ЖИВАНА и ЗОРИЦА 

с породицама

(100/198898)

Шестомесечни помен

НАТАЛИЈА

ЦВЕТАНОВИЋ

Увек си у срцу супруга

ЖИВОЈИНА 

и синова ЈОВИЦЕ 

и БРАТИСЛАВА 

с породицама.

(101/198899)

Поштованом и вољеном

ујаку

СТЕВАНУ 

ЖИВАНОВУ

Увек ћеш живети у мом

срцу.

СТОЈАНКА 

с породицом

(103/198907)

СЕЋАЊЕ
САБОВ

САВА                        ДАНИЦА 
2005–2015. 2010–2015.

Време пролази, а љубав и сећање никада.
Ваши најмилији

(107/198925)

СЕЋАЊЕ

РАДЕНКА 

ДРАГОВИЋ

22. VI 2007 – 22. VI 2015.

Твој мио и драги лик

живеће вечно у нашим

срцима.

Ћерка БРАНКА и унука

БЕБА

(116/198963)

У суботу, 20. јуна 2015, у 10 сати, на Но-

вом гробљу, даваћемо двогодишњи помен

нашој драгој мајци и ћерки

СНЕЖАНИ ЗАВИШИЋ
Време које је прошло није ублажило нашу

тугу и празнину у нашим срцима. По до-

броти те памтимо, спомињемо и у нашим

срцима те носимо. Вољени никад не умиру! 

Почивај у миру и нека те анђели чувају! 

Воле те заувек твоја ћерка ТАМАРА, отац

СЛАВКО и мајка ПАВЛИНА. 

(118/198969)

23. јуна 2015. навршавају се три године

откад није с нама наша драга мама и бака

РОКСАНДА РОСА МИШИЋ

Много нам недостајеш! 

Твоји најмилији: син ЖИВОРАД, ћерка

БОЈКА, унуци ДУШАН, МИЛАН 

и МИЛУТИН и остала родбина

(119/197970)

19. јуна 2015, у 11 сати, даваћемо шеснаестого-

дишњи помен нашем

ДАЛИБОРУ ДАДИ ЧАНКОВИЋУ

Остаћеш увек у нашим срцима. 

Твоји: отац БРАНКО, мајка МИРЈАНА, брат 

ДЕЈАН, снаја ВЕСНА и синовци ЛУКА 

и АЛЕКСА
(121/199001)

21. јуна навршиће се четири године откако

смо остале без нашег вољеног супруга, оца и

таста

МЛАДЕНА ПОПОВИЋА
28. X 1954 – 21. VI 2011.

Најлепше је било имати те поред нас. И даље

смо тужне и празне у времену које нам брзо

пролази и само продубљује бол... 

Воле те твоји  супруга СНЕЖАНА, 

ћерке СОЊА и МИОНА и зет ДУШАН.

(122/199009)

ЈАНОШЕВИЋ

МИЛОРАД               ЉУБИЦА
1924–1995. 1931–2006.

Били сте дивни родитељи, били сте дивни људи.
Почивајте у миру!

МИЛАН и ДРАГИЦА
(8/198609)

25. јуна навршава се годину дана,  за нас тужног

сећања на нашег драгог братанца

ЂОКУ МАРКОВА
2014–2015.

Тетке ЗОРА и ВЕРА
(130/199012)

АЛЕКСАНДАР ВЕСКОВИЋ
2010–2015.

Бол и празнина остају вечно.

Твоји најмилији

(87/198845)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: 

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

Последњи поздрав дра-

гој сестри

РОЗИНИ 

РАЈКОВИЋ

Почивај у миру!

Сестра СОФИЈА

из Аустралије

с породицом

(73/198781)

Последњи поздрав тетки

РОЗИНИ 

РАЈКОВИЋ

од сестричине ЈЕЛИЦЕ

с породицом.

(74/198781)

Завршен је дуг, за многе занимљив и ко-
ристан животни пут

МАРИНО ВИНКО
ROMANO VINCENCO

1926 Savogna D isonzo – 2015. Панчево

од тренутка када те је живот померио с не-
пуних 17 година, из Италије, до уторка 16.
јуна 2015, када завршаваш тај пут у Нишу.

Заувек твоји синови ИВИЦА и МИЛАН,
снаје РУЖА и ГОРДАНА, унучад НИКОЛА,

МИЛИЦА, ДУШАН, ЈОСИП и МАРИЈА,
праунук ВИД као и син ГОРАН 

и снаја ЈЕЛЕНА.

(39/198691)

Последњи поздрав се-

стри 

РУЖИЦИ 

МАРКОВИЋ

од сестре ЖИВКЕ

с породицом.

(80/198797)

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

Последњи поздрав дра-

гој колегиници

МИРИ
од СЛАВКЕ.

(126/199)
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Мом драгом и поштованом тати

БРАНИСЛАВУ БАТИ 

ЈОВАНЧИЋУ

даваћемо четрдесетодневни помен у петак, 19.

јуна, у 11 сати.

Ћерка ДРАГАНА и МИЛОРАД
(35/198684)

ЖАРКО 

КОСТАДИНОВИЋ

1966–2013.

Две тужне године су

прошле, али туга за си-

ном не престаје.

Твој отац БЛАГОЈЕ 

с породицом

(49/198711)

ЖАРКО 

КОСТАДИНОВИЋ

Био си нам радост и сре-

ћа. Иако с нама ниси, у

срцима нашим ти си.

Твоја сестра ЦАЦА 

с породицом

(50/198711)

ЖАРКО 

КОСТАДИНОВИЋ

Бол и празнина остаће

вечни. Чуваћемо те од

заборава.

Сестра ОЛГИЦА 

с децом

(51/198711)

СЕЋАЊЕ на 

ЂУРЂИНУ    КАТИЦУ      ЛАЗУ

ЕРДЕЉАН    ВОЈНОВ     ВОЈНОВ

1995–2015.          2002–2015. 2003–2015.

САВА ВОЈНОВ с породицом
(52/198501)

21. јуна 2015. навршава

се пола године од смрти

наше

СЕЛЕНКЕ 

КОСОРЕ

Недостајеш нам.

Ћерка, зет и унука 

с породицом

(54/198720)

Прошле су две године откако није с нама

ВИДОСАВА РАДОЈЧИЋ
Баба Кева

1947–2013.

Време неуморно пролази. Остају успомене које враћају у срећно
време проведено с тобом.

Твоји ДРАГАН и БОЖА с породицама

(55/198723)

СЕЋАЊЕ

ДОБРИЛА 

ЕРЕЂИН

23. VI 2011 – 23. VI 2015.

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Синови ПРЕДРАГ 

и СВЕТОЗАР 

с породицама

(56/198724)

20. јуна 2015. године, у 11 сати, даваћемо шесто-

месечни помен нашој драгој супрузи и мајци

РУЖИЦИ ГВЕРО

Супруг ШПИРО, син НЕНАД и ћерка БИЉАНА

с породицом
(57/198727)

СЕЋАЊЕ

БОЈАН

РОГИЋ

1974–1994.

Остаћеш заувек у на-

шим срцима.

Твоји најмилији

(58/198729)

Тужно сећање на нашег

драгог и вољеног

ГОРАНА 

КОЈИЋА

1975–1996.

Тугују за тобом твоји

вољени.

(59/198734)

Тужно и болно сећање

на нашег унука

ГОРАНА 

КОЈИЋА 

1975–1996.

Увек ће те се сећати

твоји деда СТЕВА 

и баба СТОЈАНКА.

(60/198734)

21. јуна 2015. навршавају се три тужне године

без наше драге мајке

ТОДОРЕ СИМЈАНОВСКИ
1938–2012.

Време пролази, али туга у нашим срцима остаје.

Ћерке ЗЛАТА и СЛАВИЦА с породицама
(64/198752)

СЕЋАЊЕ

ТОДОРА 

СИМЈАНОВСКИ 
2012–2015.

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Успомену на тебе чувају

сестре МИЛИЦА 

и ЉУБИЦА и снаја 

МИЛИЦА с породицама.

(65/198753)

22. јуна навршава се четрдесет тужних дана от-

кад није с нама наш вољени супруг и отац

АЛЕКСАНДАР ПУРКАР
1961–2015.

Недостајеш за све што је прошло, недостајеш за

све што долази и још увек чекамо да нам се вра-

тиш.

ДАЦА, ЦОКА и ГОГА
(77/198788)

Непрежаљена наша

ЈОВАНКА ФИЛИПОВИЋ
баба Дока

Две године те нема и ми сваким даном све више

осећамо колико нам фалиш. Без тебе живот наш

је свима другачији.

Твоји: супруг ЗОРАН и ћерка СЛАЂАНА 

с породицом
(83/198868)

Сећање на наше најдраже 

МИХАЈЛОВ

ЈОВИЦА                 ЈЕЛЕНА

2009–2015. 2006–2015.

Сва лепа сећања на Вас потискују бол да Вас ви-

ше нема.

Ваши СЛАВКО и СЛАВИЦА
(84/198811)

У суботу 20. јуна 2015. године, у 11 сати, на Ста-

ром православном гробљу, одржаће се годишњи

помен нашој мајци и нани

ЗАГОРКИ МАРКОВИЋ
1941–2014.

Њена ћерка МАРИНА и ЈЕЛЕНА, унуци ПЕТАР

и ЛУКА и зет ЂУРА
(85/198812)

СЕЋАЊЕ

19. јуна навршава се

тринаест тужних годи-

на откако није с нама

ИВКО 

СТОЈАНОВСКИ
Време пролази, а туга

никад неће.

Твоја МИРА с децом 

и унуцима

(10/198617)

ПРЕДРАГ 

ПРЕМЧЕВСКИ

16. VI 2011 – 16. VI 2015.

Време нам није помогло.

Тако бисмо хтели нешто

да те питамо и много то-

га да ти кажемо...

Твоји најмилији

(38/198687)

20. јуна 2015. навршавају се две године од смрти

нашег вољеног супруга и оца

МИЛОЈЕ ЛИЦА ЂОКОВИЋ

Драги Лица и драги наш тата, пролазе дани, а те-

бе нема ни да дођеш, ни да нас обиђеш. Стално

те спомињено и мислимо – зашто је морало тако

да буде? Зашто?

Заувек твоји ЛАЛА, ЗОРАН и ГОРАН
(29/198661)

Четрдесетодневни помен

БОЈАНА 

ТАСИЋ

19. јуна 2015. године, у

11.15, на гробљу у Јабу-

ци, одржаћемо помен.

Син МИЛОРАД и ћерке

РАДОЈКА и ЦАРИНКА

(47/198709)

МЛАДЕН 

СТЕФАНОВ

2014–2015.

Прошла је година...

Много нам недостајеш.

Заувек ћемо те носити у

срцима.

Твоја породица

(31/198672)

СЕЋАЊЕ

МИЛАН 

МАРКЕЗ

1979–1998.

Зувек у нашим срцима.

Сестра ИВАНА, брат

СТЕВАН и отац ДАНЕ

(41/198694)
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телефон:
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и чи-

туља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

20. јуна, у 11 сати, на Новом гробљу, дајем

шестомесечни помен мом сину јединцу

ЗОРАНУ МАНИЋУ

Не постоје речи да опишу бол и тугу у мом

срцу. Бескрајно сам поносна што си баш

ти био мој син. Твојим одласком и ја сам

престала да живим.

Твоја неутешна мајка ЈАГОДА

(13/198621)

Прошла је година откад није с нама

МИЛАН МИША 

МАРКОВИЋ
Прошли су дани, месеци, а ево и година

откако си нас напустио, а бол и туга нима-

ло не јењавају. Никада те нећемо, нити

можемо заборавити.

Сестра ЂУЛА, зет МИЛАН, сестрићи 

РАДОМИР и ГОРАН с породицама 

и сестричина МИЛИЦА

(20/198634)

МИЛАН МИША МАРКОВИЋ

Хеј брате, прође тужна година, остаје туга која се не лечи док по-

стојимо. Много те волимо. У нашој причи живиш и даље.

Твоје сестре МАРА, ЗОРА и СТАНОЈКА и зетови МИЛОШ, 

САВО и РАДЕ с породицама

(21/198635)

У недељу, 21. јуна, у 11.30, на Старом православном гробљу, даће-

мо четрдесетодневни помен нашој драгој супрузи, мајци и баки

МАРИЈИ ЛАЦКОВИЋ
рођ. Јаношев

1938–2015.

Драга су нам сећања на тебе и заувек ћемо их чувати од заборава.

Твоји најмилији

(28/198657)

20. јуна, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо једногодишњи по-

мен нашем вољеном

МИЛАНУ МАРКОВИЋУ

Увек твоји: супруга РАДМИЛА, ћерка МИЛЕНА, син МАРКО, 

снаха ВЛАДИСЛАВА и унук МИЛАН

(36/198680)

Нашем драгом и незаборављеном зету и

течи

МИЛАН МАРКОВИЋ

Увек те се радо сећамо и помињемо.

С љубављу и поштовањем 

породица ЂОГО.

(37/198686)

Прошла је година откад

није с нама наш драги

ВЕЛИЧКО 

ЖИВАНОВИЋ

Супруга МИЛКА, ћерке

БИЉАНА и ЉИЉАНА,

зетови ЗОРАН и ЈОВАН

и унучад НИКОЛА, 

МАРИНА, АЛЕКСА 

и СТРАХИЊА

(44/198703)

СЕЋАЊЕ

ЗОРАН 

МАНИЋ

Куме, вољени никада не

умиру. Поносни смо

што смо те имали.

Твоји: САШКА, 

ЈОВАНА, СУЗАНА 

и АЦА

(11/198621)

СЕЋАЊЕ

ЗОРАН 

МАНИЋ

Зоки, нека те анђели чу-

вају, а ми ћемо те чува-

ти од заборава!

Твоји: ЦОМА, МИЛИЈА

и ВЕСНА

(12/198621)

24. јуна 2015, годину дана туге и бола

СЛАВКО СУБА

Хвала ти за сву љубав и доброту коју си

нам пружио.

Твоји најмилији.

(30/198669)

Годишњи помен

СЛАВКО СУБА

24. VI 2015.

Много је лепих успоме-

на да Вас вечно памти-

мо и с поносом причамо

о Вама.

Синовац ЖИВА УРС 

с породицом

(81/198798)

Две године су прошле

АЛЕКСАНДРА ВАРГА
16. VI 1994 –17. VI 2013.

Уместо тебе само сећања, бол и успомене.

Недостајеш нам, Сања.

Тата ИВИЦА с породицом

(88/198848)

16. јуна 2015 навршава

се девет година откако

није с нама наш драги

НЕНАД 

ЦВЕТКОВИЋ

1961–2006.

С љубављу га се сећају

отац СИНИША и брат

САША с породицом

(70/198777)

Прошле су четири ту-

жне године откако није

с нама наш драги су-

пруг и тата

СТЕВАН 

ЖЕБЕЉАН

22. VI 2011 – 22. VI 2015.

И даље не верујемо да

си нас заувек напустио и

очекујемо да се појавиш

насмејан са шалом. Го-

дина прође, дан никад.

Супруга БРАНКА 

и ћерка БЕБА

(117/198163)

22. јуна је три године

без нашег драгог

ЧЕДЕ 

РЕГОЈЕ

1936–2012.

Године пролазе, али не

доносе заборав. Ти тра-

јеш кроз најлепше

успомене које подсећа-

ју шта смо изгубили. 

Супруга АНА и син 

ЉУБОМИР 

с породицом

(133/199059)
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21. јуна навршава се

осамнаест година отка-

ко није с нама наша

МИЛКА 

ИВКОВИЋ

Син СТОЈАН, унук 

МИЛОРАД, унука РАДА

и праунуци НЕМАЊА 

и МИЛОШ

(1/198594)

13. јуна 2015, у 10.30, на Новом гробљу, у Панче-

ву, даваћемо четрдесетодневни помен нашој

драгој супрузи, мајци, тетки и баки

ЗОРИЦА КОВАЧЕВИЋ

Супруг ВУЛЕ и синови и ћерке с породицама
(2/198346)

СЕЋАЊЕ

КОВАЧЕВ

МИРКО               ЈОВАНКА

1981–2015. 2005–2015.

Никада вас нећемо заборавити.

Ћерка МИРОСЛАВА и син ДУШАН
(3/198598)

ПОМЕН

ДРАГИЊА СТОИЛКОВСКИ
рођ. Кркобабић

23. XII 1931 – 24. VI 2010.

Прошло је пет тешких година. Носимо те

у срцу и чувамо од заборава.

Породица

(4/198602)

18. јуна навршавају се три тужне године

ИВИЦА СПАСОВСКИ
1986–2012.

Време које је прошло није ублажило нашу тугу,

бол и празнину у нашим срцима. По доброти те

памтимо и с поносом носимо у нашим срцима. 

Твоји најмилији: тата ДРАГАН, мама МИЦА,

син АЛЕКСА – АКИ, супруга ТАЊА 

и сека МОНА
(5/198604)

Тужно сећање

ЗДРАВКО

ПАНИЋ

2001–2015.

Увек у нашим мислима

и срцима.

Његови најмилији: 

ЂУЋА, ОЛГА, ИВАН

и сестра ЉУБИЦА

(6/198605)

23. јуна 2015, у 11 сати, на Старом православном гробљу, даваћемо

четрдесет дана нашој

МИРЈАНИ РАДОСАВЉЕВИЋ

Остаћеш у сећању твојих најмилијих.

Твоја породица

(7/198606)

СЕЋАЊЕ

22. јуна 2015, навршава се једанаест годи-

на од смрти мог вољеног супруга

ЈОВИЦА ЂОКИЋ
1936–2004–2015.

Кажу да време лечи све, али празнину на-

сталу твојим одласком нико и ништа не

може испунити, нити ће.

Твоја ВЕРИЦА

(16/198627)

Драги Васо

ВАСА

дани пролазе, пету го-

дину си нанизао.

Твоји најмилији

(17/198628)

ПОМЕН

МИРЈАНА РАДОСАВЉЕВИЋ

Време пролази, али не доноси заборав, нити

умањује бол и тугу. 

Вечно ћеш живети у срцима твоје маме и брата

НЕНАДА.
(22/198636)

17. јуна навршавају се
три године откако смо
остали без једине ћер-
ке, мајке и супруге

ЉИЉАНА 
ТРАЈКОВСКИ

Много вољена, никад
прежаљена, увек у ми-
слима и срцу.

Мајка ЗОРИЦА, син 
БОЈАН и супруг 

СЛОБОДАН
(23/198639)

Прошло је дванаест ту-

жних година без моје

најдраже мајке

РИСКЕ 

МИТИЋ

2003–2015.

Све што си била живеће

заувек. 

С љубављу твоји: ТАЊА,

ПЕРА, БОКИЦА 

и МИКИ

(26/198653)

Прошло је шест година откад нас је заувек напу-

стио

НЕНАД Ђ. КОНЧАР
2009–2015.

Много нам недостајеш. 

С пуно туге и љубави твоја ВЕРА, синови ЂОРЂЕ

и АЛЕКСАНДАР, снаје ВУКИЦА и ДРАГАНА 

и сада већ одрасла унучад ЈЕЛЕНА, НЕНАД, 

САША, МИЛИЦА и АЛЕКСАНДРА
(27/198656)

Мили тата

ЗОРАН 

СТОШИЋ

2005–2015.

С вечном тугом у срци-

ма чуваћемо успомену

на тебе. 

Твоји синови СТЕФАН

и НЕМАЊА с мамом

(34/198685)

ПОМЕН
ОРАВЕЦ

ПАВЕЛ                   ЈУЛИЈАНА
1927–2008. 1933–2014.

Увек сте у нашим срцима.
ИВАНА, БОЈАНА, АНЂЕЛИЈА и МИРОЉУБ

(40/198698)

СЕЋАЊЕ

ГОЈКО ГВОЗДЕНОВИЋ
2005–2015.

Супруга СЛОБОДАНКА, ћерка ГОРДАНА и син ГОРАН
с породицама. 

(53/198715)

Навршава се тужна година без нашег во-

љеног

МИЛАНА МРАОВИЋА
Помен ће се одржати 21. јуна. 

Ни време које прошло, ни време које ће

проћи неће ублажити нашу тугу за тобом.

Постоји љубав коју смрт не прекида и ту-

га коју време не лечи.

Твоји најмилији: ДАРИНКА, НЕНА, 

ЗОРА, МИШКО, АНА и ИВАН

(63/19875)

Шестогодишњи помен

ДАНИЦИ ЋОСИЋ

С љубављу РУЖА

(91/198865)

Три тужне године отка-

ко ниси с нама, тајко

наш, волимо те највише

ИВИЦА 

СПАСОВСКИ

18. VI 2012 – 18. VI 2015.

Твоја ТАЊА и АКИЋ

(127/199035)

ИВИЦА 

СПАСОВСКИ

Твојим одласком живо-

ти су нам опустели, а

мисао на тебе и овај је-

дан живот, све тежи. 

Породица ЛАЗИЋ

(129/199037)

23. јуна се навршава 50

година од смрти мог је-

диног и никад незабо-

рављеног брата

ТЕОДОР 
РИСТИЋ 
Тоша Трпков

Док живим, живећеш и ти.
Твоја сестра МАРИЈА

КОВАЧЕВИЋ

(25/198650)
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Крајишки демократски фо-
рум у свом саопштењу упу-
ћеном медијима у уторак,
16. јуна, подсећа на то да се
ове године навршавају две
деценије од „највеће траге-
дије српског народа који је
живео на просторима Хр-
ватске и бивше Републике
Српске Крајине”.

Избеглице и протерани
са ових територија прежи-
вели су, како се наводи,
многе ратове, бомбардова-
ње, подстанарске дане, ко-
лективне центре и градњу
нових огњишта. У саопште-
њу се указује и на нови про-
блем: избегла и протерана
лица ових дана осећају
страх од најављеног поску-
пљења струје.

„Избјеглице, протјерана
и расељена лица се питају
како преживјети ову најно-
вију недаћу. За њих је наја-
вљено поскупљење струје
(реално, уз то иде и пове-
ћање цена и трошкова у

свим сегментима живље-
ња) прави ’струјни удар’ –
на стандард и на живот
уопште”, пише у овом са-
општењу.

Крајишки демократски
форум сматра да „ово дру-
штво и актуелна власт, која
се радо представља као она
која води социјално одго-
ворну политику, треба да
пронађу механизме којима
би рањиве социјалне кате-
горије друштва заштитили
од најављеног поскупљења
струје”.

По мишљењу Крајишког
демократског форума, „те-
рет финансијске консоли-
дације друштва уз мјере
рационализације и опти-
мизације треба да понесу
припадници средњих, ви-
ших и високих друштве-
них слојева, којима неко-
лико хиљада динара новог
намета не би угрозило
прилично лагодан живот”.

С. П.

НОВИ СПОРТ ОСВАЈА ПАНЧЕВКЕ

КАД ЉУДСКО ТЕЛО ПРКОСИ 
ЗАКОНИМА ГРАВИТАЦИJЕ

Не постоје никакве
старосне или неке
друге границе за 
тренирање

Наша суграђанка Маја Дими-
тријевић и група њених прија-
тељица већ дуже време вредно
тренирају нови спорт пол-денс
фитнес, који је настао као мо-
дификација древне индијске и
кинеске вештине, а доказује да
људско тело може да пркоси
законима гравитације.

Све што је потребно, јесу
упорност, позитивна енергија
и спремност да се овлада спе-
цифичном комбинацијом кар-
диотренинга, јоге, гимнастике,
балета и вежби снаге. Притом
се обликује цело тело, изграђу-
је тонус мишића прилагођен
женама и не постоје никакве
препреке да се на шипци висо-
кој три метра без проблема из-
воде најзахтевније фигуре.

Маја Димитријевић каже
да вежбање пол-денс фитнеса
доноси женама многе предно-
сти, попут лепо обликованог
тела, јачања самопоуздања и
постизања добре кондиције.
Према њеним речима, на тре-
нинзима нагласак није само
на вежбању, него и на друже-
њу, забави и стварању добре
атмосфере. Она наглашава да
не постоје никакве старосне
или неке друге границе за
тренирање и додаје да међу
девојкама које вежбају пол-
денс фитнес има и оних које
су мајке.

САОПШТЕЊЕ КРАЈИШКОГ 
ДЕМОКРАТСКОГ ФОРУМА

И „струјом” на 
избеглице

– Једна од честих предрасу-
да је да се овим спортом могу
бавити само жене које су у до-
број кондицији, иду у теретану
и имају мишиће. Такво схвата-
ње је погрешно. Ми крећемо
од нуле и нису битне ни тежи-
на ни године. Могу да вежбају
и жене у четрдесетим година-
ма. Неопходна је само добра
воља, а суштина је у коришће-
њу сопствене снаге. Сваки чо-
век је направљен да може све,
али многи међу нама нису све-
сни тога, боје се и онда сами у

себи стварају баријере. Овај
спорт је идеалан за жене које
мрзи да иду на трчање и у тере-
тану, а волеле би да здраво жи-
ве. Ми овде вежбамо, али сва-
ки тренинг је истовремено и
пражњење од стреса, забава и
опуштање – објашњава Дими-
тријевићева.

Она је пре девет година била
повређена у саобраћајној не-
срећи, након чега је провела
годину и по дана у болници.
Потпуно се опоравила захва-
љујући пол-денсу.

Занимљиво је да је тај спорт
осмислила Американка Шајла
Кели, лична тренерка славне
холивудске глумице Деми Мур.
Овај спорт је у Србији још у по-
воју, а клубови постоје у Панче-
ву, Новом Саду и Београду. На-
ше суграђанке које тренирају
пол-денс фитнес приказале су
своје умеће новембра прошле
године на прослави модног ча-
сописа „Грација” у београдском
тржном центру „Ушће” и изма-
миле бројне аплаузе.

М. Глигорић

У организацији ТК-а „Све-
ти Сава” и ТК-а Младост, у
нашем граду је недавно
стартовала Лига тениских
рекреативаца, у којој уче-
ствује 70 такмичара, а ме-
ђу њима је и шест дама.
Тенисери су распоређени у
седам група, а сами су од-
ређивали с ким ће играти
на основу свог тениског
умећа, без обзира на годи-
не живота.

Веома је интересантна
чињеница да учесници
могу на посебан начин
боље да се упознају и с ра-
дошћу проводе време на
терену.

– Веома смо задовољни
одзивом с обзиром на то
да се ова врста тениског
надметања први пут орга-
низује у нашем граду. Ме-
чеви се увелико играју, ат-
мосфера је добра и влада

прави такмичарски дух.
Такође, позивамо све за-
интересоване даме, без
обзира на ниво њиховог
тениског знања, да нам се
јаве и учествују у овом
спортском надметању.
Наставићемо да промови-
шемо тенис како међу де-
цом, тако и код старије
популације. Циљ нам је да
окупимо што већи број
љубитеља белог спорта, да
се боље упознамо и квали-
тетно дружимо – истакли
су организатори Лиге те-
ниских рекреативаца Вла-
димир Видојевић и Вла-
димир Поповић.

Заљубљеници у тенис
овог пута не размишљају
превише о резултату. Дру-
жење и промоција здра-
вог живота су у првом
плану. 

С. Д.

ЛИГА ТЕНИСКИХ РЕКРЕАТИВАЦА

Дружење на првом
месту

У прошлом броју нашег
листа питали смо вас која
љубав је јача од било ка-
квог искушења. „Панче-
вац” и издавачка кућа
„Вулкан издаваштво” при-
премили су по један при-
мерак књиге „Мајстор и
Маргарита” Михаила Бул-
гакова за два наша читао-
ца или читатељке који су
најкреативније одговори-
ли на то питање.

Награђени су читаоци
који су послали следеће
СМС-ове.

„Она која је јача и од
(не)затроване панчевачке
воде. Кад ми моја љубав
каже да пробам воду и
проверим да ли сме да се
пије, ја пробам, па куд пу-
кло.” 063/1100...

„Најчистија, најискре-
нија и највећа, безусловна
и бескрајна, јача и од ис-
кушења, јесте љубав пре-
ма плоду тог искушења –
детету.” 060/8760...

Награде се могу преузе-
ти у књижари „Вулкан” у
„Авив парку”.

Издавачка кућа „Лагу-
на” наградиће два аутора
најкреативнијег одговора
на питање: „Како почиње
најмрачнија бајка дана-
шњице?” Они ће освојити
по један примерак „Књиге
о теби” Клер Кендал.

То издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног утор-
ка, преузму аутори следе-
ћих одговора.

„Најмрачнија бајка да-
нашњице почиње речима:
’А онда су они дошли на
власт...’” 062/2137...

„Има једна земља која се
граничи сама са собом. У
њој живе најлепше жене, а
наталитет опада. На нај-
плоднијој земљи живе људи
који гладују...” 060/6672...

С добитницима ћемо
контактирати наредних
дана, како бисмо њихове
податке проследили спон-
зорима.

Нова наградна питања
потражите на страницама
овог броја „Панчевца”.

Д. К.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Љубав према плоду
искушења

За сада постоје клубови у Панчеву, Новом Саду и Београду

КАКО ИЗВЕШТАВАЈУ БРОЈНИ МЕДИЈИ

Међу жртвама експлозије у Шведској и Омољчанин
Један од четворо погинулих у
експлозији о којој медији у
Шведској већ неколико дана
детаљно извештавају, живео је
у Омољици.

Он је страдао прошлог петка
у детонацији бомбе која је била
подметнута под аутомобил у
једном кварту у Гетеборгу.

Том приликом су погинули
и 29-годишњи Дејан Мандић,
један држављанин БиХ и Ман-
дићева ћерка, која би у августу
напунила пет година. Аутомо-
бил у којем су они били, екс-
плодирао је током вожње, док
су се враћали с пецања. 

Засад нема много информа-
ција о поводима за подметање
бомбе, а оно што су објавили
шведски и наши медији, само
су непотврђене спекулације.
Због тога је Роберт Карлсон, је-
дан од полицијских старешина
у Гетеборгу, замолио све Србе
који живе у том шведском граду
да му јаве сваку информацију
која може довести до откривања
истине. Он је изјавио да је још
рано за теорије које су се поја-
виле у медијима о томе да је
експлозија повезана с међусоб-
ним обрачуном криминалаца.

М. Г.

КАРАТЕ ТУРНИР „КУП ВЛАДИМИРОВЦА”

Одлични млади борци
У Банатском Карловцу је про-
шлог викенда одржан карате
турнир под називом „Куп Вла-
димировца”, на којем је уче-
ствовало 200 такмичара из 17
клубова из Румуније и Србије.
„Младост” из нашега града
наступио је са 23 такмичара,
који су освојили 23 медаље.

Највредније трофеје су за-
служили: Срђан Јокић, Тибор
Мичик, Милорад Петровић и
Урош Станојевић. Сребрним
одличјима су се окитили: тим
кадета (Јокић, Мичик и Пет-
ковић), тим мушких нада (Бо-
јан Векецки, Урош Станојевић
и Јован Милетић), тим жен-
ских нада (Јана Којчић, Елена
Секешан и Јована Новаков),
тим пионира (Милорад Пе-
тровић, Игор Ћирковић и Лу-
ка Станојковић), као и такми-
чари у појединачним наступи-
ма: Јована Новаков, Немања
Милосављевић, Бојан Векец-
ки, Тара Ђурђевић и Сара Жу-
нић. Бронзе су зарадили: Јова-

на Новаков, Јован Милетић,
Небојша Петковић, Маја Жу-
нић и Јана Којчић (две). 

Запажени су били и: Огњен
Богданов, Александар Попов,

Небојша Божић, Михајло Кр-
чадинац, Милица Драгиче-
вић, Вишња Тончев и Милица
Амановић, али ипак нису
освојили трофеје. Тренери Ти-

хомир, Милош и Јелена Ма-
китан и Миљан Живаљевић
могу бити задовољни насту-
пом својих каратиста.

А. Ж.



остављена на располагање мо-
гућност да прежу што више
коња у своје фијакере и тако
однесу престижни пехар.

Своје учешће у овом своје-
врсном наметању пријавили
су гости из Смедерева, а за
њима и Панчевци и Јабучани.
Најупорнија публика очеки-
вала је расплет у овој дисци-
плини. Они мало старији шу-
шкали су да су се на неким
фијакеријадама тако надме-
тали до ситних сати. Ипак,

након одустајања осталих
пријављених Борис Мијал-
ковски из јабучке ергеле „Ве-
личковић” упрегао је у свој
фијакер седам коња и тако
однео престижну титулу за
најбројнију запрегу.

Након вишечасовног пара-
дирања на хиподрому учесни-
ци су дружење наставили у
локалном ватрогасном дому,
уз вечеру и музику до дубоко у
ноћ.

Н. Радоњин

Четвртак, 18. јун 2015.
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Средина јуна у Долову сада је
већ традиционално резерви-
сана за дефиле прелепих па-
радних коња упрегнутих у не
мање лепе фијакере.

Старији мештани памте бо-
ља времена за овај хоби, али
су заједно са оним млађима и
ове године могли да уживају у
11. доловачкој фијакеријади.

Коњички клуб „Доловац” при-
редио је у недељу, 14. јуна, на
локалном хиподрому, једана-
есту фијакеријаду. Улицама
тог места јездили су пре свега
липицанери, али су се нашли
и понеки вранац и зеленко, а
циљ им је био локални хипо-
дром, на којем је одржан де-
филе.

Коњички спорт у Долову
има вековну традицију. У
другој половини прошлог ве-
ка готово свака кућа поседо-
вала је ове племените живо-
тиње у својим шталама. Оне
су служиле за рад, али и за па-
радирање јужнобанатским
шоровима. Крајем прошлог
века, с напретком механиза-
ције и општом кризом у дру-
штву, број коња у доловачким
домаћинствима драстично се
смањио. Ипак, пре нешто ви-
ше од деценије група младих
ентузијаста решила је да ожи-
ви овај традиционални хоби и
почела је да у својим шталама
поново гаји коње, који ће слу-

ФИЈАКЕРИЈАДА У ДОЛОВУ

ЗА КОЊИМА ЖЕЉА ДА НАС МИНЕ...

Након двопрега представи-
ли су се четири тропрега и
исто толико четворопрега.
Организатори су обезбедили
медаље и захвалнице за све
учеснике, а пехаре и дипломе
за најбоље у својим конкурен-
цијама. Награде су додељене
и за најмлађег и најстаријег
возача, за даму возача, нај-
лепши фијакер, најлепшу
опрему, атракцију дана, као и
за најлепшег пастува и коби-
лу. За крај је остављена наја-
трактивнија дисциплина – ви-
шепрег, у којој је возачима

жити пре свега за параду. Та-
ко је настала и манифестаци-
ја „Доловачка фијакеријада”,
која је с временом напредова-
ла и постајала све масовнија,
да би ове године достигла свој
досадашњи врхунац.

За такмичарски део се при-
јавило готово шездесет уче-
сника у разним категоријама.
Доловцима су у госте дошли
коњари из комшијских места
– Баваништа, Мраморка,
Панчева и Црепаје, али и из
мало удаљенијих јужнобанат-
ских села, попут Иланџе, Гаја,

ИИ  ММИИ  ККООЊЊАА  ЗЗАА  ТТРРККУУ  ИИММААММОО

Поред парадног спорта, Коњички клуб „Доловац” негује и ка-

сачки, па је тако 31. маја на свом хиподрому приредио и за-

нимљив касачки дан. У шест узбудљивих трка надметала су

се грла и возачи који су славу

стекли на много већим хипо-

дромима, попут београдског.

Касачки спорт у Долову

има врло дугу традицију. Де-

ценијама љубитељи брзих ко-

ња могу уживати бар једном

годишње у занимљивим трка-

ма. Доловци су се присетили

неких људи који су својевре-

мено прослављали овај спорт

и њихово место широм држа-

ве, пре свега Живе Субина, Жарка Кулузића и Миленка По-

пова, а одужили су им се пригодним речима и називима по-

јединих трка. Такмичила су се грла старости од три године

и старија, а поред домаћих грла, посластица дана била је тр-

ка француских коња.

Организатори су били задовољни одзивом како учесни-

ка, тако и публике, а и временски услови су послужили.

Све у свему, не памти се тако добар касачки дан у нашем

окружењу.

Више од десет хиљада људи
посетило је прошле суботе,
13. јуна, панчевачки ритејл
центар „Авив парк”. Главни
разлог за одлазак тамо био је
прослава четвртог рођендана
тог гиганта међу тржним цен-
трима, а додатне разлоге је
свако могао да одабере по
сопственом укусу и нахођењу
– куповина по повољним це-
нама, програм за децу или
пак концерт популарног пева-
ча Сергеја Ћетковића само су
неки од њих. Запослени у
„Авиву” одлучили су да, као
што и приличи слављеници-
ма, приреде сјајну журку за
све Панчевке и Панчевце, али
и госте из других градова.

Поред тога што су током чи-
тавог дана имали прилику да у
већини продавница пазаре по
ценама сниженим и до 60 од-
сто, посетиоци су у поподнев-
ним часовима могли да одведу

своје малишане да погледају
републичко дечје такмичење
„Распевано пролеће”. Ипак,
централни догађај, који су сви

с нестрпљењем ишчекивали,
свакако је био концерт Сергеја
Ћетковића, одржан увече.
Улаз је, наравно, био беспла-
тан, а на хиљаде људи је сат и
по времена плесало и певало
уз шармантног Сергеја и његов
бенд. Нови и стари хитови су,
као и увек, посебно разгалили
женска срца.

– Јако ми је драго због тога
што је Сергеј дошао у наш
град и свима нама приредио
прелепо вече за памћење. По-
себно ми се допало то што је
на почетку позвао публику да
буде хумана и да се слањем
СМС-а прикључи акцији по-
моћи болесној деци. Он је и
познат по томе што увек ука-
зује на такве акције, а и сам

помаже малишанима. Атмос-
фера је заиста била сјајна.
Сигурна сам да су сви који су
били на концерту препуни

па чак и из Кикинде и Смеде-
рева. Публици су се најпре
представили једнопрези, ко-
јих је било двадесетак. У кон-
куренцији фијакера у које су
била упрегнута по два коња
продефиловало је тридесетак
парова испред судијске три-
бине. Тамо се сместио четво-
рочлани жири, састављен од
младих одгајивача ових пле-
менитих животиња из Долова,
а чинили су га и Милан Жи-
војновић, Слободан Павлов,
Жељко Ристић и Мирослав
Живојновић.

„АВИВ ПАРК” ПРОСЛАВИО ЧЕТИРИ ГОДИНЕ ПОСЛОВАЊА

Сергеј Ћетковић као рођендански поклон

Двопрези на делу

Признање за најлепшу опрему

Чувај... иде седмопрег Три генерације мраморачких коњара

сија остаће и блиска сарадња с
локалном заједницом и пома-
гање у пројектима за које про-
ценимо да су значајни за гра-
ђане – рекла је „прва дама”
овог центра.

„Авив парк” је отворен 2011.
године као прва инвестиција
израелске компаније „Авив
Арлон”. Та компанија планира
за наредни период отварање
још једног тржног центра у Бе-
ограду, на Звездари, као и по-
четак изградње стамбеног
комплекса на истој локацији.
Радови на зрењанинском
„Авив парку” приводе се крају,
а примопредаја локала очеку-
је се у октобру. Д. К.

лепих утисака – рекла је једна
наша суграђанка након Ћет-
ковићевог наступа.

Реакцијама публике на
концерт, али и похвалама ко-
је су стизале од посетилаца
током дана, посебно је била
задовољна Данка Гладовић,
директорка маркетинга ком-
паније „Авив Арлон”.

– Знамо да је „Авив парк”
једно од омиљених места у
граду, како за шопинг, тако и
за дружење, па смо концерт
Сергеја Ћетковића поклонили
својим верним посетиоцима
као знак пажње и наше посве-
ћености локалној средини.
Жеља запослених у „Авиву”
јесте да понуде грађанима ме-
сто где могу набавити све што
им је потребно за живот по
приступачним ценама, али и
где ће имати прилику да про-
веду слободно време на квали-
тетан начин. Уз то, наша ми-



Клуб америчког фудбала
Пантерс из нашега града ни-
је успео да оствари зацртани
план за ову сезону. Пантери
су прошлог викенда, у по-
следњем колу Суперлиге, на
свом терену изгубили од но-
восадских Војвода са 14:35,
па су тако пропустили и по-
следњи шансу да се пласира-
ју у плеј-оф и борбу за титу-
лу. Трибина на Спортском
центру „Младост” поново је
била пуна, али ни подршка
навијача није била довољна
да Пантери савладају веома
добру екипу из Новог Сада.

Већ после првог полувре-
мена било је јасно да Ново-
сађани имају квалитет за
тријумф. Њихов квотербек
Пауел био је централна лич-
ност у том периоду игре.
Пантери су се после одмора
пренули. Захваљујући Сте-
фану Дедићу и Немањи Јо-
кићу резултатски су се при-
ближили ривалу, али то је
било све што смо видели од
домаћег тима. Гости су
оправдали назив фаворита, а

у наш град су дошли као је-
дини непоражени тим у ли-
ги. Иако нису успели у наме-
ри да се нађу међу четири
најбоље екипе у Србији, на-
ши суграђани нису разоча-
рали. Дошло је до промена у
тиму у поређењу с прошлом
сезоном. Састав је подмла-
ђен, пристигли су нови Аме-
риканци, као и први тренер.
Ради се добро с младима, а
истиче се и женски тим.

Панчевци су завршили се-
зону у Првој лиги, али ово
није крај њихових обавеза.
Они настављају такмичење у
регионалној лиги Алпе
Адрија, у којем су догурали
до полуфинала. У суботу, 20.
јуна, љубитељи америчког
фудбала у нашем граду још
једном ће моћи да виде сво-
је љубимце на делу. Пантери
ће на Спортском центру
„Младост” угостити тим из
Марибора и покушати да
стигну до саме завршнице
овог међународног такмиче-
ња. Тај сусрет почиње у 16
сати. С. Д.

БК Динамо и наш град су у
недељу, 14. јуна, били дома-
ћини турнира у једном ле-
пом и помало заборављеном
спорту. У парку Барутана
одржани су завршница Пр-
венства Војводине у велтер
категорији и комплетно ше-
сто коло Лиге Србије у
олимпијском боксу. Конку-
ренција је била прилично ја-
ка, јер се надметало 110 бо-
раца, међу којима је било и
двадесетак боксера из пан-

чевачких клубова Динамо и
Професионалац.

Динамо се представио са
11 боксера, који су постигли
запажене резултате. Најви-
ше се истакао Алекса Петро-
вић, који је на основу једно-
гласне одлуке судија тријум-
фовао у категорији пионира
до 33 килограма.

Поклоници племените ве-
штине у нашем граду могли
су да присуствују и финалу
Првенства Војводине у вел-
тер категорији, у којој је по-
беду извојевао Стефан Лу-
кић из шабачке Мачве.

– Бокс је тренутно на вео-
ма ниским гранама јер нема
система, као у атлетици на

пример. Наш спорт нема
шампионе који ће привући
медије и публику, па самим
тим и спонзоре. Најбољи
пример како треба радити је-
сте атлетика. Сада сви долазе
на новосадски стадион „Ка-
рађорђе”, сви желе да слика-
ју Ивану Шпановић, траже
интервју од ње, увек је на на-
словним странама... Она је
истинска звезда, какве боксу
недостају већ деценијама. Да
би се направио озбиљан ре-

зултат, мора постојати си-
стем који ће изнедрити шам-
пионе. Иако имамо прилич-
ну масовност спортиста, бокс
тавори. Људи памте наш
спорт још из давних време-
на, када смо имали шампио-
не – рекао је Тадија Качар,
један од најуспешнијих југо-
словенских боксера, освајач
бројних медаља на европ-
ским и светским првенстви-
ма и Олимпијским играма, а
сада директор Боксерског са-
веза Војводине.

Организатори су добили
похвале од БСВ-а, па треба
очекивати да наш град че-
шће буде домаћин боксер-
ских турнира.  А. Ж.

Наш борац је поентирао и у
наредној акцији, али судије
нису прихватиле први че-
ленџ који је уложио његов
тренер Стојадинов, па му ни-
су доделиле поен... Боба је
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ЕВРОПСКЕ ИГРЕ У БАКУУ

БОБИ „ОТЕЛИ” МЕДАЉУ
Одличан наступ 
нашег суграђанина

Пристрасне судије

Прве Европске игре се тренут-
но одржавају у Азербејџану, а
у првој групи спортиста која
је изашла на борилиште био
је и најбољи каратиста Србије,
наш суграђанин, Слободан
Битевић.

Као актуелни првак Евро-
пе, популарни Боба се квали-
фиковао за наступ у Бакуу,
заједно с још седам најбољих
бораца на Старом континен-
ту у категорији преко 86 кг.
Већ при жребању се видело
да ће Битевић наступити у
тежој групи, али то га није
омело да се у маниру иску-
сног борца пласира у полу-
финале. У првом колу је по-
бедио Португалца Рејеса, у
другом Холанђанина Шепар-
да, да би у трећем колу дожи-
вео пораз од увек незгодног
Немца Хорна, па се у полу-
финале пласирао као други у
групи. У борбу за финале је
ушао пун самопоуздања, са
жељом да поново тријумфује
над Турчином Енесом Ерка-
ном, с којим се састао и у фи-
налу првенства у Истанбулу.
Боба је тактички одлично за-
почео меч, а сталним напа-

СУПЕРЛИГА У АМЕРИЧКОМ ФУДБАЛУ

ПАНТЕРИ НИСУ УСПЕЛИ

Момци Жикице 
Милосављевића 
прославили улазак 
у Прву лигу

Панчевке у четвртак
завршавају сезону 

Јабука не престаје да слави.
Прошлог петка је стигла и
званична потврда да је истои-
мени рукометни клуб изборио
пласман у виши ранг и да ће
од наредне сезоне играти у
Првој лиги.

Тим поводом, а по традици-
ји, у месту надомак Панчева
одржан је сусрет првог тима
на табели и селекције Друге
лиге. После шездесет минута
ревијалне утакмице на сема-
фору је писало 34:34, а затим
је уследило славље. Комесар
лиге Иван Мандић уручио је
играчима и руководству РК-а
Јабука велики победнички пе-
хар и медаље за освојено прво
место. Да Јабучани умеју да

оправдале улогу фаворита.
Иако су наше суграђанке већ
уморне од напорних утакми-
ца и путовања, још увек про-
налазе снагу да играју добро,
чак веома квалитетно. Зато и
не чуди још једна победа иза-
браница Ивана Петковића.
Снагу тима који он предводи,
осетиле су и играчице Топли-
чанина, које нису могле да се
супротставе веома располо-
женој Светлани Ничевски
(десет голова) и њеним саи-
грачицама. Ивана Танелов се
пет пута уписала у листу стре-
лаца, а головима су се истакле
и Мила Беадер и Маја Радој-
чин, које су по четири пута са-
владале противничког голма-
на.

Наше суграђанке су после
нове победе задржале треће
место на табели, а до краја
Мини лиге остала је да се од-
игра још једна утакмица. У
четвртак, 18. јуна, у Халу
спортова на Стрелишту дола-
зи Слога. Утакмица почиње у
19 сати. С. Д.

ПЛЕМЕНИТА ВЕШТИНА ОПЕТ У ПАНЧЕВУ

АЛЕКСА НАЈБОЉИ ПИОНИР

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ЈАБУЧАНИМА ПЕХАР И МЕДАЉЕ

се радују и на прави начин
прославе сваки успех, увери-
ли смо се још једном на бан-
кету који су приредили после
меча.

Руководство тог спортског
колектива угостило је Сашу
Павлова, заменика градона-
челника Панчева, Александра
Фаркаша, градског већника
задуженог за спорт, и многе
друге истакнуте спортске рад-
нике и спортисте из Панчева
и околине. Добри домаћини

нису заборавили никога ко им
је помогао на путу ка великом
успеху. О одличној сарадњи
Јабучана и медија говори и
долазак колега из београд-
ских и локалних редакција.
Било је забавно, а прослава је
трајала до дубоко у ноћ.

Рукометашице ЖРК-а Пан-
чево одиграле су прошлог ви-
кенда одложени меч Мини
прве лиге против Топличани-
на у Прокупљу. Панчевке су
победиле са 21:28 и тако

сталним атацима успео да
потисне Еркана, али је у јед-
ном нападу добио  казну за
јачи контакт. У одлучујућој и
пресудној акцији Битевић је
направио страшну акцију за
изједначење на 2:2, судије су
показале поен нашем борцу,
али је, уз пренемагање Ерка-
на и уз лекарску интервенци-
ју, Боби поново додељена ка-
зна, па је он на веома при-
страсан начин онемогућен да
победи и да се нађе у финалу.

У борби за бронзу Битевић
је у прве три акције остварио
сигурне поене у мечу против
Павлова из Македоније, али
је, нажалост, судијски лоби
наставио лакрдију. Приликом
сваког поена нашег борца тре-
нер македонског такмичара је
тражио челенџ, који му је сва
три пута прихваћен, а бодови
су додељени Павлову. Резул-
тат је био 3:3, а после тога Бо-
ба је потпуно психички пао и
дозволио противнику да пове-
де с 5:3 и практично му пре-
отме бронзану медаљу.

Права је штета, пре свега за
Бобу, Динамо и град Панчево,
што му није дозвољено да
освоји прву медаљу за Србију
на Европским играма. Не тре-
ба потцењивати ни четврто
место, али остаје жал за про-
пуштеном шансом, јер је тро-
феј био тако близу.

А. Живковић

У румунском граду Крајови
прошлог викенда је одржано
Првенство Балкана за кадете.
Међу репрезентативцима Ср-
бије била су и три члана Ди-
нама: Андреа Стојадинов, Са-
ра Славковић и Филип Рин-
ковец.

Андреа је била најуспе-
шнија и окитила се шампи-
онском титулом у категорији
до 48 кг. У првом колу је била
слободна, потом је савладала
такмичарку БиХ, у полуфи-
налу је била боља од ривалке
из Грчке, а у финалу је побе-
дила џудисткињу из Румуни-
је. Сара је освојила бронзано
одличје у категорији преко 70
кг после победе у реперсажу
над ривалком из Турске и
тријумфа над колегиницом
из репрезентације Василијом
Маројевић. Филип је заузео
седмо место.

У исто време остали чланови
ЏК-а Динамо, које је предво-
дио тренер Љубомир Стани-
шић, учествовали су на тради-

ционалном турниру „Свети
Вид” у Ријеци. Поред 20 поје-
диначних трофеја, Динаму је
припао и пехар за освојено тре-
ће место у укупном пласману.

Златне медаље су освојили:
Милица Секуловић, Алекса
Ђуровић (две), Владимир Бог-
дановски, Филип Француз,

Андријана Кр-
тенић, Ена Сте-
фановић, Неда
Остојић и Слав-
ко Станишић.
Сребрна одличја
су заслужили
Филип Француз,
Владимир Бог-
дановски и
Алекса Стојади-
нов, а бронзана:
Немања Јурица
(два), Тијана
Стојанов, Мили-
ца Секуловић,

Андријана Кртенић, Вук Ко-
шић (два) и Младен Буља. На
пета места су се пласирали
Милош Секуловић и Игор
Омаста. 

Млади борци ЏК-а Панчево
су прошле суботе учествовали
на међународном турниру у
Нишкој Бањи.

Нина Албијанић, Милена
Вујовић и Александар Лупу-
лов освојили су најсјајнија од-
личја, а Лазар Ваневски се
окитио бронзом. На пета ме-
ста су се пласирали Милош
Мандарић и Немања Нишић.

Џудисте је предводио њи-
хов тренер Марко Атанасов.

А. Ж. и С. Д.

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

АНДРЕА ШАМПИОН БАЛКАНА

дима је озбиљно угрожавао
Еркана. У једном тренутку,
због мале Битевићеве несмо-
трености, Турчин је ножним
ударцем повео са 2:0, али је
Боба одмах смањио на 2:1.



У Хали спортова на Стрелишту
прошлог викенда је одржано
Првенство Војводине у теквон-
ду, на којем се окупио велики
број такмичара. Клуб из наше-
га града се представио с триде-
сетак бораца, који су постигли
запажене резултате. У укупном
пласману Панчевци су заузели
треће место и потврдили да
спадају у ред најбољих теквон-
до клубова у земљи.

Шампиони Војводине по-
стали су: Миленко Несторов,

Александар Батало, Немања
Станковић, Марија Јанковић,
Никола Ресановић, Милица
Неделковски, Милан Јожика

и Стефан Илић. Сребрним ме-
даљама су се окитили: Мила-
на Веселиновић, Александар
Андрић, Ирена Прудеус, Ми-

лан Дехељан, Горана Недељ-
ков, Миња Бојовић, Лука Ран-
ђеловић, Никола Грујић, Раст-
ко Достанић, Иван и Милица
Матић и Лара Бокун, а бронзе
су заслужили: Марко Андо-
новски, Јована Јовановић,
Матеја Поповић, Милица Га-
јић, Андреја Поповић, Лука
Бабић, Алекса Ранђеловић,
Александар Жица, Сара Цвет-
ковић и Влада Арсеновић.

У надметању пионира од
шест до осам година Панчев-
ци су били други у екипном
пласману. У конкуренцији бо-
раца од девет до једанаест го-
дина пласирали су се на треће
место, баш као и кадети и ју-
ниори.
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Страну припремио

Александар
Живковић

У Сремској Митровици је
прошлог викенда одржано
финале Купа Србије у атле-
тици за млађе јуниоре.
Атлетски клуб Динамо је
наступио са пет чланова и
освојио две медаље.

Поново је изузетну форму
показала Тамара Полић, ко-
ја је учествовала у три фи-
налне дисциплине. Она је у
трци на 400 м постигла ре-
зултат 57,44 и заузела друго
место, док је стазу од 200
метара претрчала за 25,90
секунди. Она се са својим
клупским другарицама над-
метала и у штафети на 4 x
100 метара и освојила је
бронзану медаљу. Поред ње,
тим клуба из нашега града
чиниле су и Дарија Ђорђе-
вић, Милица Милинковић и
Анђела Тасић.

Треба рећи да се Тамара
Полић интензивно припре-
ма за Светско првенство, ко-

је почиње за месец дана у
Колумбији. Запажене резул-
тате у Сремској Митровици
остварили су и пионири Ан-
ђела Тасић и Иван Божа-
нић.

У Бугарској ће следећег ви-
кенда бити одржано екипно
Првенство Европе. Наша ре-
презентација ће наступити у
најјачем саставу и покушаће
да се пласира у елитну групу
атлетских земаља.

На том такмичењу ће уче-
ствовати и атлетичарка Ди-
нама Зорана Барјактаровић.
Иако још увек јуниорка, не
треба сумњати да ће она до-
стојно репрезентовати Пан-
чево и Србију.

ЗОРАН НАУНКОВИЋ, ТВОРАЦ ФУДБАЛСКОГ ЧУДА ИЗ ПАНЧЕВА

„ДИЗЕЛКА” СЕ СПРЕМА ЗА ПУТ 
КРОЗ ВОЈВОДИНУ

Четвртак, 18. јун 2015.

pancevac@pancevac-online.rs 
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ММаатт  уу  ддвваа  ппооттееззаа
(решење из прошлог броја: Тц6)

ИИззббоорр  РР..  РРааддоојјееввиићћ

ШАХОВСКИ КУТАК

НОВОСТИ СА АТЛЕТСКЕ СТАЗЕ

фудбалску јавност у граду, Ба-
нату, па и целој Војводини.

– Драго ми је што се још је-
дан фудбалски колектив пла-
сирао у виши ранг. То је до-
бро за најважнију споредну
ствар на свету у Панчеву. Но-
воосновани клуб, Динамо
1945, за само једну сезону
остварио је успех и пласирао
се у Прву јужнобанатску лигу,
па овим путем желим да че-
ститам људима који га воде,
али и играчима. Идемо даље,
заједничким снагама можемо
и морамо да се изборимо за
још бољи статус фудбала у
нашем граду. Током недавно
окончане сезоне Железничар
је остао без Предрага Јешића,
техничког секретара, који је
преминуо пре неколико месе-
ци. Он је оставио неизбрисив
траг у нашим успесима, наро-
чито у опстанку нашег жен-
ског тима у Првој лиги, али и
пласману сениора у Српску
лигу. Сада имам и моралну
обавезу да не одустанем од
пута којим смо заједно крену-
ли – завршио је причу за
„Панчевац” Зоран Наунко-
вић.

Наш саговорник је већ ис-
такао велики значај играча и
стручног штаба у успесима
популарне „дизелке”, али има
још људи који су уткали себе у
успон ФК-а Железничар. То
су, пре свих, Мирослав Стани-
мировић, председник клуба, и
Ненад Бојковић, члан Управ-
ног одбора, али и пријатељи
без којих „Жеља” не би био то
што јесте – Никола Амбруш,
Александар Хрануели, Саша
Алексић и Александар Ма-
ринковић.

Људи, свака част!

у данашње време може пости-
ћи успех када се позитивна
енергија и добра атмосфера
каналишу у једном правцу.

– „Дизелка” креће у српско-
лигашке битке! Играћемо на
нашем стадиону, на СЦ-у
„Младост”, а овом приликом
бих захвалио Милану Стани-
шићу, директору ЈКП-а „Мла-
дост”, који нам је много помо-
гао да испунимо услове игра-
ња у Војвођанској лиги. Сада
ћемо од ФСВ-а вероватно до-

Железничар 
за кратко време 
доспео у жижу 
интересовања

Ни најревноснији спортски
хроничари у нашем граду ве-
роватно не могу да се сете ка-
да је неки панчевачки клуб за
тако кратко време направио
тако велики успех. Иако има
богату традицију и одувек је
био миљеник овдашњих по-
клоника најважније споредне
ствари на свету, Фудбалски
клуб Железничар је таворио,
углавном, у Другој јужноба-
натској лиги, најнижем степе-
ну такмичења. Ипак, у по-
следње четири сезоне тај
спортски колектив доживља-
ва прави процват.

С доласком Зорана Наунко-
вића у управу популарна „ди-
зелка” је направила велики
заокрет, почела је да ниже
фантастичне успехе, али и да
прескаче рангове. Сада је ФК
Железничар истински спорт-
ски понос Панчева и колектив
који заслужује сваку пажњу.
Од средине августа, када по-
чиње нова фудбалска трка за
бодове у нашој земљи, попу-
ларна „дизелка” ће се надме-
тати у Српској лиги група
„Војводина”, у трећем рангу.

По свему до сада урађеном
и виђеном, Железничар за-
служује и подршку градских
структура. Тај добро органи-
зован фудбалски систем мо-
гао би да буде пример и оста-
лима како треба да функцио-
нише спорт у Панчеву.

– Свака част момцима и
стручном штабу. Они су нај-
заслужнији за још једну шам-

Подгорица је прошлог викен-
да била домаћин Отвореног
првенства Црне Горе у олим-
пијском и спринт триатлону.
Конкуренција је била веома
јака, а трка је одржана у од-
личним условима. Триатлон
клуб Тамиш је имао два пред-
ставника – спринт дистанцу је
„одрадио” Данило Јовановић,
а у олимпијском триатлону се
надметао Марјан Лукић.

Чланови клуба из нашега гра-
да су и овог пута успешно завр-
шили своје трке. Без обзира на
то што је био међу најмлађим
такмичарима, Данило је убе-
дљиво победио и окитио се злат-
ном медаљом. Одлично плива-
ње му је омогућило да на бици-
клу, у чему је и најјачи, стекне

велику предност над конкурен-
цијом и да трку оконча са скоро
десет минута „вишка” у односу
на другопласираног.

На олимпијској дистанци
Марјан Лукић је заузео пето
место у апсолутној конкурен-
цији, али је победио у групи

такмичара старијих од 40 го-
дина. Његов резултат још ви-
ше добија на значају ако се
зна да су трку испред њега за-
вршили Андреј Виштица, пр-
вак Европе у дугом триатлону
за 2013. годину, Марко Деси-
мировић, јуниорски шампи-
он Србије у дуатлону, Јакша
Диклић, освајач европске ти-
туле у дугом триатлону у
2013. за такмичаре млађе од
24 године, и Лука Чупић, нај-
бољи триатлонац из Црне
Горе.

Организатори трке су од-
лично обавили посао, а у поје-
диним сегментима поставили
су висок стандард другим ор-
ганизаторима триатлон трка у
региону.

ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО ЦРНЕ ГОРЕ У ТРИАТЛОНУ

ДАНИЛО ТРИЈУМФОВАО И У ПОДГОРИЦИ

ЗОРАНА НА ПРВЕНСТВУ ЕВРОПЕ

ТАМАРА У ТОП-ФОРМИ

клуб има све селекције, да сва
путовања и домаћинства пио-
нира, кадета, женског тима и
сениора буду покривена, а да
притом све млађе категорије
тренирају бесплатно у нашем
клубу. Уосталом, обавеза спорт-
ских колектива, по закону, је-
сте да омогуће да се сваки
грађанин бави спортом – ис-
тиче Наунковић.

Железничар је својим фе-
номеналним резултатима
пробудио помало успавану

ПИОНИРСКИ МИТИНГ

НОВИ ТРОФЕЈИ ЗА ТАМИШ

На такмичењу за млађе ка-
тегорије у Вршцу АК Дина-
мо је освојио шест медаља.

Страхиња Стевшић је
тријумфовао у тркама на 60

и 200 м, Алекса Дојчиновић
је зарадио две бронзе, а Ла-
на Анђеловски се окитила
сребрним и бронзаним од-
личјем.

Прошлог викенда је одржано
Отворено првенство Вршца у
атлетици, на којем је једанае-
сточлана екипа АК-а Тамиш
из нашега града, предвођена
тренером Зораном Коцићем,
освојила чак 13 медаља.

У надметању старијих ју-
ниора свој дебитантски на-
ступ за Тамиш Александар
Бошковић је „зачинио”

освајањем сребра на 400 м и
бронзане медаље у трци на
100 м. Један од најбољих ре-
зултата на такмичењу оства-
рила је Доротеа Балог у гру-
пи атлетичарки до четрна-
ест година. Она је освојила
најсјајније одличје у трци
на 200 м, а поставила је и
нов лични рекорд – 28,28.

Одлични су били и најмла-
ђи учесници. У конкуренцији
атлетских школа Ана Драго-
јевић је била најбржа на 60 и
200 метара. Урош Игња је

освојио злато у трци на 60 м
и сребро на 200 м, док је Тео-
дора Васиљевић била друга
на 60 м и трећа на 200 м.
Исти резултат је остварио и
Иван Шајн, а Алекса Нерти-
ца се окитио бронзаним ме-
даљама у обе трке. Иако су
имали запажене наступе, На-
дица Шајн, Владимир Драго-
јевић, Теодора Марјановић и

Стефан Лазић нису освојили
одличја.

На стадиону Војне акаде-
мије у Београду 13. јуна је
одржано Првенство Србије у
конкуренцији ветерана. Члан
АК-а Тамиш Сава Живанов
окитио се титулом вицешам-
пиона у скоку удаљ. Сава
Живанов, који је наставник
физичког васпитања, одне-
давно је у стручном тиму АК-
а Тамиш и биће укључен у
рад атлетске школе тог клуба
током лета.

ШАМПИОНАТ ВОЈВОДИНЕ У ТЕКВОНДУ

ПАНЧЕВЦИ НА ТРЕЋЕМ МЕСТУ

пионску титулу у низу. Пред
нама су дани пакленог рада,
јер нова сезона креће већ сре-
дином августа, што значи да и
припреме морају ускоро да
почну. Све ће морати да буде
јасно у наредних двадесетак
дана, али сигурно је да ће Же-
лезничар појачати како
играчки, тако и тренерски ка-
дар – започиње причу Зоран
Наунковић, творац фудбал-
ског чуда из Панчева.

Железничар је одличан при-
мер, али и прави доказ, да се и

бити и нове захтеве, које ће-
мо, надам се заједнички, ус-
пети да испунимо. Имамо
обећање градских челника да
ће нам помоћи, јер су увидели
да је ово лепа спортска прича
– наставља наш саговорник.

Такмичење у Српској лиги
захтева и више новца, бољу
инфраструктуру и, свакако,
јачу логистичку подршку.

– Оквирно, за надметање у
овом рангу потребно нам је
бар три милиона динара. Ка-
да то кажем, онда мислим да



Чак и просечан пратилац спортских
збивања у Панчеву схвата колики је
успех направљен. Ова лепа спортска
прича могла би и другима да послужи
као пример. У околностима у којима
живимо и радимо, Тамиш се изборио
да Панчевци у свом граду виде Црвену
звезду, Партизан и остале водеће срп-
ске тимове.

–  Ако изузмемо неколико високих
пораза на домаћем терену – али чак
ни то није толико спорно – могла би
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Лука Баста, 
школарац:
– Само игрице на ком-
пјутеру ме занимају.
Уживам у томе и по цео
дан сам у том фазону.
Тако ће бити и овог ви-
кенда. Избегавам шет-
ње и тако то.

Тамара 
Јаковљевић, 
балерина:
– Планирам да идем у
Омољицу код баке и де-
ке. Тамо имам две се-
стре. Волим тамо да
одлазим јер се увек ле-
по проведем.

Игор Тимченко,
воли музику:
– У плану је одлазак на
Белу стену, а једна од
могућности да се релак-
сирам је и базен. Раз-
мишљам и о изласку с
друштвом.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

З. Компар Ј. Филиповић

Банатски шпедитерски бостан

Некада се, барем у Банату, здраво добро знало: када дође лето

– свега на шоровима: стари се задиване на клупи, деца јурцају

уз крпењачу, а около њушка разна перад.

И време тако лагано језди, док се наједаред не појаве запре-

жни (некад давно) или тракторски (нешто скорије) шпедитери на-

товарени бостаном. Е, ондак – јуриш; деца мусава од ува до ува,

матори оквасе брке, а понешто остане и за кокошији кљун.

Нажалост, стари Банат је ишчезао, али, на срећу, не и ками-

они с лубеницама, прецизније с лубен-дињама...

Освежавајућа белосветска поврћка

Захуктава се лето, а с њиме и разни пратећи пориви. Пре свега,

потреба за освежавањем прегрејаних организама.

Тим поводом неки „безобзирнији” „запалиће” на море, други,

„лојалнији”, у наше бање, док ће већина, сасвим сигурно, остати

да гута прашину дома свога.

А да би се прогунуле све гадости које нам се из атмосфере

сервирају, један од најпроверенијих дигестива је широм белог

света омиљена воћка (прецизније, поврћка) – лубеница!

Кинеска „шутирајућа” лубеница

Много је пута поновљено да је лубеница здрава. Поред тога што

је пуна воде и веома освежава, она такође чисти бубреге, крвне

судове, црева и друге дигесталије. У себи садржи и антиоксидан-

се, па тако чак и кожу штити од опаких сунчевих зрака.

Међутим, као и у свакој, и у овој причи зачује се понеки ди-

сонантан тон, па појединци не мисле да је бостан толико делотво-

ран. Напротив...

Е, таквим неверним Томама препоручујемо кинеску врсту и, ако

их баш толико не воле, могу да их се нашутирају до миле воље!

И то је здраво...

Пример многима

Наставити уходаним стазама

Кошаркашки клуб Тамиш је још јед-
ном потврдио да има одлично разрађен
систем успеха. Степеник по степеник,
уз велики рад, тај колектив је досегао
сам врх српског спорта. Углед КК-а Та-
миш перманентно расте, а самим тим
спорт у Панчеву још више добија на
значају. Велики део заслуга за овако до-
бру позиционираност у српском спорту
припада Дарку Јовичићу, првом човеку
клуба. Јовичић је, за разлику од мно-
гих, на време установио клупски си-
стем у којем се тачно зна свачија улога.
Рационалним трошењем новца, без ра-
сипања, сачувао је клуб. Неки га не раз-
умеју, јер је увек корак испред других,
али докази да ради квалитетно и на оп-
шту добробит овдашњег спорта, расути
су свуда око нас. Радо је пристао да го-
вори за „Панчевац”.

– Кад смо се прошлог лета окупља-
ли пред почетак нове сезоне, имао
сам неку наду, рекао бих, као да је
букнула нека искра у мени која је на-
говештавала добар резултат, али да-
леко је то било од тога шта смо на
крају направили. Нажалост, током
надметања у КЛС-у и борбе да стигне-
мо до Суперлиге много смо се исцр-
пели, па касније у елитном такмиче-
њу нисмо успели да се прикажемо у
правом светлу. Кад је реч о прелом-
ним моментима који су допринели да
се такмичимо с најбољим тимовима у
Србији, издвојио бих два детаља. Пр-
ви је добар одабир играча, а други од-
лична атмосфера коју смо имали то-
ком целе сезоне. Било је и тешких
тренутака током играња у КЛС-у. Из-
губили смо у Крушевцу већ добијену
утакмицу, затим и од ОКК Београда,
после доста сумњивих судијских од-
лука, па се чинило да смо далеко од
Суперлиге. Успех је још већи када се
узме у обзир да смо прошли и кроз те-
шке периоде. Зато је била неопходна
добра атмосфера у тиму, а она није
недостајала ни ове сезоне – рекао је
наш саговорник.

ДАРКО ЈОВИЧИЋ, ПРЕДСЕДНИК КК-а ТАМИШ

ГОДИНА ЗА ПАМЋЕЊЕ
је било много деце, будућих спортиста.
А то је један од мојих мотива што сам
уопште у спорту. Да привучемо децу и
кроз спорт од њих правимо добре људе –
истакао је Јовичић.

На неки начин границе су померене,
а не треба сумњати да ће КК Тамиш на-
ставити стазом успеха. 

– Увек понављам да је стабилност клу-
ба на првом месту. Сениори су се потвр-
дили, али мени је важно да и остали сег-
менти клуба буду добри, посебно да се

ЗЗААВВРРШШ
ННАА

У завршници Купа Србије на подручју
наше покрајине рукометаши Динама
рођени 1996. године и млађи у уторак,
16. јуна, победили су фаворизовану
Војводину из Новог Сада са 40:29. Су-
срет у Хали спортова на Стрелишту
пратило је око 300 гледалаца.

То је била утакмица за памћење. Иа-
ко се у локалном храму спорта осећа-
ла спарина, која је отежавала нормал-
но играње, млади динамовци су нас
очарали. Приступ утакмици и против-
нику, њихово понашање на терену и
рукометно знање уверили су нас да РК
Динамо има право богатство у својим
редовима. Новосађани су стигли у
Панчево као тим који има апсолутну
предност, али како то у спорту бива,
кад потцените ривала, врло брзо сти-
же казна. Током свих шездесет минута
младићи у жуто-црним дресовима би-
ли су бољи од ривала. Сјајна одбрана
омогућавала је да изводе брзе полу-
контре и контранападе, који су у већи-
ни случајева били успешни. Још јед-
ном је Миљан Буњевчевић одушевио.
Постигао је 10 голова, био надмоћан, а
лепо га је било видети како „гине” и у

одбрани. Јован Стојановић, Милош
Петровић, Срђан Шапоњић и одлични
голмани Милош Јандрић и Никола
Радовановић, али и остали играчи,
омогућили су нам да уживамо у лепој
спортској приредби. Рукометаши Вој-
водине нису знали шта их је снашло.

Овим тријумфом млади динамовци
су обезбедили пролаз у наредну рунду
такмичења. Већ у суботу, 20. јуна, оче-

кује их нови ривал, а то ће бити неки
од тимова из Београда, који је тријум-
фовао у централној зони Купа Србије.
Како било, већ смо довољно видели.
Уз озбиљан рад и страственост коју су
већ исказали, младићи које предводи
Александар Живковић не само да су
будућност Динама већ снага која може
да помогне реномираном спортском
колективу у сваком тренутку. С. Д.

ЈУНИОРСКИ КУП СРБИЈЕ ЗА РУКОМЕТАШЕ

СУПЕРИОРНИ ДИНАМО

да се подвуче црта и да се каже: добро
је било. Победили смо једном Кон-
стантин, а два пута играли с Војводи-
ном на једну лопту до победе, што се
каже. Сасвим солидни смо били и у
Нишу, али нисмо издржали. То је то.
Против Звезде и Партизана смо игра-
ли одлично. Чак и разлика коју су они
направили помало није реална у од-
носу на оно што смо пружили. На
другој страни су догађаји које смо ор-
ганизовали. Није било ни једне једи-
не грешке, а многи, врло уважени
спортски радници честитали су нам
на томе како смо све те утакмице
припремили. Напунили смо Халу
спортова два пута, а не сећам се кад је
то још неком пошло за руком. Ми-
слим да тако нешто много значи за
све у Панчеву. Посебно ме радује што

озбиљно ради с млађим категоријама.
Сређујемо много тога око инфра-
структуре. Увек смо у ритму. Поносан
сам на то како смо до сада радили.
Никоме не дугујемо, поштују нас, не
само у кошаркашким круговима, а
линија напретка се наставља. Већ раз-
говарамо с неким играчима о проду-
жењу сарадње. Одлично иде и кад је
реч о КК-у Динамо. Панчево је сигур-
но и град кошарке. У овом спорту ра-
де озбиљни људи, па ни резултати не
изостају. Наставићемо да се трудимо
да и даље будемо узор многима –
нагласио је Дарко Јовичић.

У КК-у Тамиш су свесни да могу да
се крећу у оквирима финансијских
могућности. Већ су се довољно дока-
зали, само им треба омогућити да на-
предују. С. Дамјанов


