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ве. Они су желели да скрену пажњу
на положај установе у којој раде и
чију судбину деле.

– Оставка није покушај да побег-
нем од проблема, већ не желим да
учествујем у урушавању установе
старе 230 година. Сматрам да Пан-
чево треба да има своју апотеку и да
мора бити пронађен начин за њено
очување. Досад нисам видела добру
вољу локалне самоуправе и надле-
жних државних органа да помогну,
али се надам да ће то ипак учинити,
јер без тога није могуће одржати
Апотеку – објаснила је своју одлуку
Јелена Ерор.

Она је додала да су постојеће залихе
лекова и друге робе некомплетне и да
их има за свега неколико дана. Нагла-
сила је и да панчевачка апотека једина
у јужном Банату издаје инсулинске
пумпе и друга помагала неопходна те-
шким хроничним болесницима и бе-
бама. Она је изјавила да јој је жао што
грађани након престанка рада Апоте-
ке неће моћи лако да дођу до неопход-
не терапије, па ће тако изгубити сигур-
ност коју сада имају.

Лекови понестају, 
блокада рачуна расте, 
а руководство у оставци

Град има добру вољу, али
не и законски основ да
помогне 

Сумња у сценарио за 
продају тржишта лекова
странцима

Како сада изгледа, Апотека Панчево
иде ка гашењу и биће највероватније
прва жртва необелодањене намере
републичке власти да све такве др-
жавне установе у Србији приватизује
због непрофитабилности. Први чин
те драме у Панчеву одигравао се то-
ком претходне три године, када је
бивша директорка Бранка Милоје-
вић остварила завидан катастрофа-
лан пословни резултат, који се огле-
да у дугу од око милијарду динара.
То је шестина градског буџета.

Притиснути блокадом рачуна ве-
ћом од 175 милиона динара, неис-
плаћеним зарадама за последња три
месеца, те чињеницом да у градском
буџету нема наговештене помоћи за
намиривање поверилаца, директор-
ка Јелена Ерор, председник Управ-
ног одбора Милош Вучковац и сви
чланови тог тела, као и Надзорног
одбора из реда запослених у понеде-
љак, 25. јануара, поднели су оставке.

Запослени су пре тога у раним ју-
тарњим сатима с пиштаљкама про-
шетали од седишта установе у Кара-
ђорђевој улици, поред Суда и фили-
јале Републичког фонда за здрав-
ствено осигурање, до Градске упра-

Одбојкашки пир на
Стрелишту
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седам месеци смањи трошкове по-
словања за близу седам милиона ди-
нара и повећа промет с 33 милиона
динара на преко 48 милиона. Отпу-
штени су они које је запослила бив-
ша директорка, а међу којима није
било фармацеута, већ ратара, повр-
тара и авио-механичара, па је број
радника са 179 смањен на 118, али
то све није било довољно.

Повериоци су, верујући раније да-
том обећању градоначелника Саше
Павлова да ће Град у наредне три годи-
не намирити дугове, пристали на одла-
гање наплате потраживања и наставак
испоруке робе, али је цео договор пао у
воду с буџетском седницом локалне
скупштине. Најпре је немачки „Фе-
никс”, који испоручује половину леко-
ва државним апотекама у Србији, са-
општио да неће више чекати решење
за дужничку кризу у Панчеву, а за њим
су кренули и остали велетрговци. 

Директорка Апотеке Панчево је на-
вела како је из медија сазнала да неће
бити новца у буџету за установу коју во-
ди, али је додала да је раније од Мини-
старства финансија стигао допис да би
финансијска помоћ оснивача тој уста-
нови била у супротности са Законом о
заштити конкуренције. Министарство
здравља, Влада Србије, кабинет преми-
јера и остали надлежни нису одговори-
ли на дописе директорке. Републички
фонд за здравствено осигурање одгово-
рио је да новац који дугује Апотеци не
може уплатити док јој је рачун у блока-
ди, што је целу ситуацију учинило ап-
сурдном. Још је горе то што према
свим расположивим подацима нико
није надлежан да помогне, па се пре-
ћутно као једини излаз сугерише гаше-
ње установе.

» Наставак на страни 6

Економија
Панчево има своје

адуте
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Екологија
Земљиште у нашем

граду није загађено
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Хроника
Френдовање 

победило
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Село
Глогоњски задругари

остали празних шака
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Култура
Акценат на

стваралаштву младих
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Фото-репортаже
Велики просветитељ

као путоказ
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Спорт
„Тамиш” тријумфовао

у Краљеву
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Директорка је подсетила да ће
престанак рада Апотеке Панчево
угрозити становнике панчевачких
села, а нарочито оне старије и сиро-
машније, који не могу да долазе у
град по лекове, јер једино та устано-
ва има апотеке у околним местима.

– Стога је очување примарне
здравствене заштите и пружање
услуга социјално најугроженијима
најважнији задатак Апотеке Панче-
во. Жао ми је што она сада не може
то да чини у потпуности и апелујем
на надлежне да помогну да се Апоте-
ка очува – закључила је Јелена Ерор.

Навела је да је Апотеци рачун бло-
киран већ 31. децембра, два дана на-
кон усвајања панчевачког буџета, ка-
да је повериоцима и добављачима
било јасно да у градској каси неће
бити новца за намирење дугова. Они
су током трогодишњег мандата
претходне директорке Бранке Ми-
лојевић нарасли на 744 милиона ди-
нара, на шта треба додати камату од
око 250 милиона.

Наша саговорница је навела да је
заједно са сарадницима успела да за

АПОТЕКА ПАНЧЕВО ПРЕД ГАШЕЊЕМ?

ИГРАЊЕ ВРУЋИМ ФАРМАЦЕУТСКИМ КРОМПИРОМ

Дуго је брод био је-

дино транспортно

везивно ткиво изме-

ђу континената. 

А онда су измисли-

ли авионе. Па ин-

тернет, уз чију је по-

моћ могуће створи-

ти се, са све сли-

ком, било где. У тре-

нутку. Реч путовање

је с временом изгу-

била свој првобитни

смисао. Али брод је

и даље увек лепо

гледати. И зато што,

уз мало маште, мо-

жеш запловити и от-

путовати. Тамо куда

ти душа иште. 

Срећан пут...



Да, гадна животиња баш зна дa на-
мучи поштеног човека. Али колико
год да је тај створ незгодан у природ-
ном облику, неупоредиво већу штету
може да направи његова метална ва-
ријанта, људском руком сачињена.
Није мало оних које је задесила сле-
дећа ситуација: паркирате се на бр-
зину, само да скокнете до банке како
бисте истресли последњу цркавицу
за рачуне – и кад се за неколико ми-
нута вратите, нема вам аутомобила.
Након што преживите први удар шо-
ка или се освестите у некој ургентној
установи, кад почнете да користите
главу, схватите да вам је у њој паук.
Ни мање ни више...

Тачније, укапирате како вам је
због непрописног паркирања кола
однела скаламерија са чудном хва-
таљком (као она на вашарима којом
се у аутоматима пецају играчке). У
први мах ни казна од минимум пе-
десетак еврића није тако страшна,
јер боље и то него да је машину неки
весељак позајмио на неодређено вре-
ме. Ипак, на ову скупоћу никакав до-
датни трошак није занемарљив.

Иако у нашем граду дуго није било
те „немани”, последњих година сим-
патично возило „Хигијене” у облику
паука неуморно патролира по улица-
ма не би ли штогод „упецало”. И не
мора превише да се мота унаоколо,
јер се зна где „плен увек трза”.

Једно од таквих места јесте и Ули-
ца Ђуре Јакшића (одмах иза зграде у
којој је однедавно „Панчевац”). На-
рочито њена парна страна! Ма, не
прође пола сата а да весела „хигије-
ничарска дружина с хватаљком” не
протутњи по Штросмајеровој калдр-
ми. Улов загарантован...

Пријатељски савет свим мотори-
зованим суграђанима: избегавајте
ову наизглед скровиту уличицу. Бо-
ље да тај новац „проћердате” и купи-
те деци играчку или љубимца.

Наравно, пауци никако не долазе у
обзир. Болно уједају ових дана...

Ј. Ф.

Копи-пејст друштво
Не ризикујемо да ћемо се поновити, већ се свесно понављамо: крајем
сваког јануара реторички се питамо да ли је цркви место у школама,
односно школама у цркви. Морамо то да чинимо јер су овдашњи од-
расли „ђаци” више него лењи, а матори Латини одавно рекоше: Repe-
tition mater studiorum est, или „Понављање је мајка знања”. Шта ће-
мо, имамо посла с понављачима. Маторим.

Повод за ову причу су, наравно, светосавске прославе у панчевач-
ким образовним установа. Школска слава...

Некако смо преживели чињеницу да је нова мода богобојажљиво-
сти узела маха и стога смо престали да пишемо о (бе)смислу обеле-
жавања православних слава јавних предузећа, у којима раде и атеи-
сти и Јевреји и католици... Јер, ствар се понавља из месеца у месец и
из године у годину. Тако се један леп, кућни, угодни и интимни оби-
чај, тиха прослава на коју се позивају најближи рођаци и најбољи
пријатељи (по жељи и свештенство), претворио у своју супротност –
буку, сударање по ходницима с непознатим особама, неумесност и
лакрдију.

Али себи не дозвољавамо да се успавамо и прећуткујемо да деца, на-
ша деца, доживљавају индоктринацију. („У идеолошко-политичком
смислу: настојање неког покрета да помоћу расположивих средстава,
не бирајући их и не држећи се научне истине, наметне искривљена
схватања, веровања и начине понашања широким слојевима народа,
нарочито младим људима”, каже једна од дефиниција тог, за нашу фе-
номенолошку распру сасвим одговарајућег термина.)

Како се другачије може описати организовани славски одлазак де-
це основношколског узраста у православну цркву!?

Идемо у контру: хајде да видимо где су текстописци закона што се
баве образовањем погодили у мету, урадили колосално добру ствар –
одлично су смислили да родитељи уместо њихове деце већ на почет-
ку школовања, с могућношћу промене мишљења, изаберу да ли њихо-
ви наследници треба да иду на часове грађанског васпитања или ве-
ронауке. Камо среће да је остало на томе.

Кључне речи у претходном пасусу јесу „родитељи”, „промена ми-
шљења” и „избор”: грађанско друштво подразумева, постулат му је,
могућност избора у сваком смислу и тренутку. Притом, у име мало-
летних, на почетку, бирају пунолетни најближи сродници или они на
које су клинци упућени – наставници и професори.

Тако се деца уче да се опредељују за то да ли ће лизати сладолед ка-
да кашљу, заобилазити домаће задатке или не, обући танку јакну и
изаћи на снег, прескочити неко слово приликом учења азбуке и да ли
ће гледати цртаће у поноћ или ће у то време бити у дубоком сну. Од-
расли, логично је, сносе сву одговорност и за „дечје”, али и за своје
одлуке, као што је на крају, или на почетку, она о томе коју ћеш по-
литичку опцију подржавати, тј. да ли ћеш бирати уопште и на тај на-
чин утицати на сопствени живот. „Човек је по природи политичка
животиња”, казао је још ономад Аристотел.

У грађанском друштву реч с посебном специфичном тежином јесте
„избор”. И у случају организованог одласка деце у православне хра-
мове фигурира та реч, али само на симболичкој равни; да, предвиђе-
но је да неки родитељ може да каже детету да не оде с другарима у
цркву, али и не, нико то неће учинити, јер није педагошки забранити
малишану да време проводи са својим вршњацима, такав став би мо-
гао само да збуни наследнике.

У Уставу Србије је експлицитно наведено да је ова држава секулар-
на, или, у преводу, да је раздвојена од вера, свих вера, тј. да је грађан-
ска. Здрав разум говори да грађанско друштво не пристаје на то да
мало живимо у Шведској, мало у Северној Кореји. И, да употребимо
политикантску терминологију: ко преузима одговорност за стварање
истомишљеника у копи-пејст маниру?

Погубно је то...

(два златна, једно сребрно и два
бронзана) из Математичке гимнази-
је обавештени су да за њих, из без-
бедносних разлога, нема места на
слављеничком балкону. Тако се јед-
на сјајна замисао градских власти
Београда претворила у својеврстан
низак педагошки ударац младим та-
лентима.

Данима после те бламаже вајкали
су се Мали, градски отац Београда, и
његова свита како, ето, има још 50
талентованих освајача различитих
медаља и како не би било фер да на-
род слави само њих шесторицу. А пе-
десеторо деце на балкону – е, то је
већ безбедносни ризик!

Да неће можда пасти тераса? Или
ће неко киднаповати таленте пред
неколико хиљада људи?

Због њихове брзоплетости, исхи-
трености и непажње Србија ће оста-
ти без још шесторице врсних људи,
јер овакав непромишљен гаф, или,
оштрије речено, у духу нашег мини-
стра спорта – „значи, испала”, оста-
вља дубок траг.

Сетимо се само речи Новака Ђоко-
вића да му је један од најдражих тре-
нутака у животу онај кад је са својим
народом прослављао освајање свог
првог вимблдонског трофеја. Сигур-
но је да би и наш суграђанин Огњен
Тошић ту слику памтио цео живот и
верујемо да би кад-тад узвратио свом
народу, као што то Новак већ годи-
нама чини и као спортиста и као ху-
манитарни радник.

З. Ст.

Болан пауков
угриз

Кажу они које је задесила та несрећ-
на судба да од тога нема горих ко-
шмара. Данима им је нешто неиздр-
живо чангрљало у глави, па су оти-
шли код оториноларинголога, да би
им, напослетку, доца из уха извукао
паука! Ни мање ни више...

Мали, градски
отац

Недавно су ватерполисти Србије по
ко зна који пут прославили с народом
титулу првака Европе. Како традици-
ја налаже – на тераси градске куће у
престоници. Е, сад, ништа ту није но-
во – ни освојена титула ни слављење
спортиста на балкону – ново је то што
се једна сасвим О. К. идеја претвори-
ла у надобудну медијску одбрану ви-
новника немилог догађаја.

Но кренимо редом.
Наиме, многи наши суграђани су,

што на платоу испод престижног
простора у Београду, што пред ТВ
екранима, ишчекивали да се на сла-
вљеничкој тераси у Београду, поред
ватерполиста, појави и наш суграђа-
нин Огњен Тошић, освајач златне
медаље на недавно завршеној Међу-
народној олимпијади из математи-
ке, физике и информатике, како је и
било најављено у протоколу просла-
ве. Међутим, освајачи шест одличја

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Фавела у Рију? Не, „картон-кућа” у Панчеву.  

У центру града, годинама.

Снимио Никола Стоилковић

• Праве од нас будале. То је једина производња која функциони-
ше у Србији.
• Судија није примио мито. И њему се деси да погреши.
• Он је патриота, Србији за љубав!
• Боље је бити у Опатији него у апатији.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

НИКУД НИСМО СТИГЛИ ЈЕР СМО ПРЕДАЛЕКО ОТИШЛИ!

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

ППиишшее::  ССиинниишшаа  ТТрраајјккооввиићћ

Петак, 29. јануар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 
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Беседа о очувању
традиције

Први српски 
просветитељ 
сапутник деце

У Културном центру је у
среду, 27. јануара, у орга-
низацији Црквене општи-

не Панчево одржана ового-
дишња Светосавска акаде-
мија. Након извођења Све-
тосавске химне у аранжма-
ну Панчевачког српског
црквеног певачког дру-
штва, у име домаћина го-
сте и званице поздравио је
протојереј Радослав Мила-
новић. Он је указао на то
да нас је Свети Сава научио
правој вери, истини, досто-
јанству, љубави божјој, да
волимо своје ближње, своју
цркву и отаџбину и подсе-
тио окупљене да Сава бди
над нашим народом и на-
шом децом, којима је са-
путник у њиховом одраста-
њу и сазревању.

Овогодишњу беседу,
„Национално и екуменско
у делу Светога Саве”, гово-
рио је протојереј-ставро-
фор др Драган Милин,
професор на Православ-
ном богословском факул-
тету у Београду. У њој је он
подсетио присутне на лик

и дело првог српског про-
светитеља и на то да се Са-
ва изборио за самосталност
српске цркве, али да кроз
векове многи његови на-
следници својим делима,
свесно или не, доприносе
томе да се особеност наше
цркве губи под утицајима
других братских цркава.
Он је указао на то да се то-

ком служби не певају наше
црквене песме, већ руске,
као и да су Стеван Мокра-
њац и Корнелије Станко-
вић сакупили и записали
велики број оригиналних
српских мелодија песама
за појање од најбољих срп-
ских певача. Како је рекао,
богослужење у нашим цр-
квама потпуно је русизира-
но у време службе патри-
јарха Варнаве, који је волео
руски напев.

У пуној сали Културног
центра у уметничком делу
овогодишње прославе Са-
виндана учествовали су пр-
вак Народног позоришта у
Београду Гојко Балетић,
хор Панчевачког српског
црквеног певачког дру-
штва, чланови КУД-а
„Станко Пауновић”, трио
„Вран гавран”, чланица
Драмског студија „Атеље
младих” Марија Бањац и
други.

З. Ст.

АКТУЕЛНО 3
Петак, 29. јануар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

На Ортопедском одељењу
Опште болнице Панчево у
недељу, 24. јануара, било је
више од четрдесет пријема
пацијената с повредама за-
добијеним на леду, од ко-
јих је петоро оперативно
збринуто.

Како смо сазнали од
доктора Ненада Ковјанића,
начелника тог одељења,
најбројнији пацијенти су

биле жене код којих је ко-
штана структура ослабље-
на остеопоротичним про-
менама. Најчешће повреде
су биле преломи дугачких
костију и зглобова.

Поледица која је прекри-
вена снегом најчешће дово-

ди до оваквих алармантних
ситуација. При ходању по
њој често је немогуће кон-
тролисати корак, због чега
многи доживљавају неугод-
не падове. Због тога се апе-
лује на грађане да у таквим
условима не излазе из кућа,
а уколико је то неизбежно,
најбоље је не држати руке у
џеповима и носити рукави-
це и обућу која омогућава

несметано ходање и не
клиже се.

Уколико ипак дође до
пада, пожељно је одмах се
обратити лекару. Благовре-
мена лекарска интервен-
ција најчешће спречава те-
же последице. С. П.

АЛАРМАНТНО СТАЊЕ НА ОРТОПЕДИЈИ

Пазите где газите

У ПАНЧЕВУ ЕВОЦИРАНЕ УСПОМЕНЕ НА СРЂАНА АЛЕКСИЋА

ИЗГУБИО ЖИВОТ ШТИТЕЋИ 
НАПАДНУТОГ ОД „СВОЈИХ”

Активисти Грађанске
акције и ДС-а 
одвојено положили
букете цвећа на 
спомен-плочу 

Невладина организација Гра-
ђанска акција Панчево и Де-
мократска странка обележиле
су 27. јануара 23-годишњицу
од смрти Срђана Алексића,
младића који је сурово прету-
чен у Требињу током рата у Бо-
сни само због тога што је хтео
да заштити Муслимана кога су
тукла четири српска војника.

Активисти Грађанске акци-
је и чланови Демократске
странке су поводом тога одво-
јено положили букете цвећа
на спомен-плочу посвећену
Алексићу. Она је постављена
пре неколико година у прола-
зу поред зграде Градске упра-
ве, који се од тада зове Пролаз
Срђана Алексића.

Панчево је после Новог Са-
да било други град у Србији
који је на тај начин обележио
успомену на храброг Требињ-
ца. Након тога Алексићу су се
на сличан начин одужили и у
Сарајеву, Подгорици и Бео-
граду.

Љиљана Спасић, председ-
ница Грађанске акије Панче-
во, изјавила је да Алексићево

херојство, племенитост и до-
брота у данашњици пуној су-
ровости и агресије треба да
буду узор широм света.

– Оно што је Срђан урадио
не може ничим да се оспори и
доведе у питање. Остаје нам
да верујемо да у сваком чове-
ку постоји зрнце доброте коју
је он поседовао и показао.
Својом храброшћу се уписао у
историју, а у годинама које
долазе његов чин ће само до-
бијати на значају – додала је
Љиљана Спасић.

Стефан Јосимов из Демо-
кратске странке изјавио је да

смрт Срђана Алексића не сме
бити заборављена и да сви
млади људи треба да се угле-
дају на његов хероизам.

– Желео бих да подсетим да
је Панчево међу првима у Ју-
гославији одало почаст Алек-
сићу одлуком да се пролаз иза
зграде Градске управе назове
по њему. То је учињено на
иницијативу Грађанске акци-
је Панчево, уз помоћ тадашње
власти у нашем граду – рекао
је Стефан Јосимов.

Подсећамо, Срђан Алексић
је најпре приметио како че-
творица војника Републике

Српске туку Муслимана Але-
на Главовића након што су га
извели из кафића. Он им је
повикао да га пусте, али они
су тада насрнули на њега. Ту-
кли су га иако се није бранио,
а наставили су да га шутирају
и ударају кундацима и када је
пао на асфалт. Од тешких по-
вреда је пао у кому и шест да-
на касније је преминуо.

Његова храброст је инспи-
рисала режисера Срђана Ко-
љевића да сними филм „Кру-
гови”, који је добио више
страних и домаћих награда.

М. Глигорић

ОДРЖАНА СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА

Светом Сави у част

ЧЕКАЈУЋИ БЕРЛИНАЛЕ ФОРУМ

Између „Терета” и „Дубине два”
Прошле недеље је организа-
циони одбор Берлинала обја-
вио листу филмова који ће би-
ти приказани на 46. Берлина-
ле форуму. Један од њих је
„Дубина два”, документарни
филм нашег суграђанина Ог-
њена Главонића. Ради се о се-
лекцији авангардних, експе-
рименталних радова, видео-
есеја, политичких репортажа
и још увек неистражених
филмских израза. Како је за
„Панчевац” рекао Главонић,
за један мали, нискобуџетни
документарни филм то је ве-
лико признање, огроман под-
стрек и реклама.

– Берлинале форум је нај-
боље место за почетак живота
овог филма, који је због саме
документарно-експеримен-
талне форме, као и теме коју
обрађује, некако можда уна-
пред осуђен на слабије инте-
ресовање. Када један велики
фестивал избором стане иза
вашег филма, то више није
случај – изјавио је Главонић.

Аутор филма каже да „Дуби-
на два” није документарна вер-
зија играног филма „Терет”, на

којем тренутно ради. Међу-
тим, захваљујући времену и
раду утрошеном на креирање
„Терета” он је дошао до много
нових сазнања, идеја и прича,
које је, да не би прљале и оме-
тале главну нит и структуру бу-
дућег играног филма, таложио
и одлагао са стране, за неке но-
ве, другачије покушаје.

– Може се рећи да је филм
„Дубина два” настао из арти-
кулације управо тих нових са-
знања и идеја које се нису
уклапале у причу нити у фор-
му „Терета”. Будући да рад на

том играном филму траје го-
динама, а да његова експери-

ментално-документарна фор-
ма није била новчано захтев-
на, решио сам да направим
нешто ново и непланирано, а
опет у уској вези с „Теретом”.
Иако стилски и жанровски
различити, мислим да се та
два филма надопуњују, темат-
ски и у тону, и функциониса-
ће, надам се, као диптих – об-
јаснио је редитељ.

Фотографију филма „Дуби-
на два” потписује Панчевка
Татјана Крстевски. Њихова
сарадња датира из студент-
ских дана, а заједно раде и на
остварењу „Терет” и организа-
тори су ПАФФ-а. Д. М.

ТТААЧЧККЕЕ  ССППААЈЈААЊЊАА

Филм „Терет” је заснован на истинитој причи и говори о по-

јединцу и његовом путовању кроз земљу оковану ратом,

али и кроз сопствене дилеме и страхове.

– „Дубина два” је документарац о масовној гробници на-

домак Београда и причама иза догађаја који су довели до

ње. То је експеримент настао синтезом снимака празних

простора и снимљених сведочанстава – изјавио је Огњен

Главонић.

ОСАМНАЕСТА ДОЛОВАЧКА ВИНАРИЈАДA

Пунолетство манифестације
Овогодишњи „Дани вина” у
Долову почињу у суботу, 30.
јануара, у 8 сати, на пијачном
тргу. Промоцијом, дегустаци-
јом и продајом нектара од ло-
зе винари и виноградари оку-
пљени у удружењу „Свети
Трифун” на тај начин ће уве-
сти све заинтересоване у цар-
ство добре капљице и омогу-
ћити им да уживају све до сре-
дине фебруара и завршетка
18. винаријаде.

Иако доловачки винари
вредно раде током целе годи-
не и своје производе нуде на
разним сајмовима и фестива-
лима, најслађе је ипак ово
време резервисано за „Дане
вина”. Винари ће своје произ-

воде понудити Панчевцима на
Корзоу у четвртак, 4. фебруа-
ра, од 11 до 16 сати, а већ су-

традан почиње такмичарски
део манифестације пријемом
узорака вина у сали Месне за-

једнице, од 15 до 20 сати.
Пријем се наставља у суботу,
6. фебруара, од 9 до 15 сати,
док ће се за то време истог да-
на на пијачном тргу одвијати
подела садница винове лозе,
такмичење у испијању шпри-
цера уз дегустацију и касније
обилазак винограда удружења
и винских подрума. Те вечери
ће у Дому културе бити про-
глашени победници, уз дру-
жење и културно-уметнички
програм.

Винаријада се завршава у
недељу, 14. фебруара, на дан
Светог Трифуна. Доловци вас
очекују у наредним данима,
вина свакако има довољно.

Н. Р.

Дефиниција хероизма



Лига социјалдемократа Војво-
дине је на конференцији за но-
винаре одржаној у петак, 22.
јануара, скренула пажњу свим
грађанима на злоупотребу би-
рачког списка, и то „од стране
Градске управе и Градског од-
бора СНС-а у Панчеву”. То је,
према речима Милоша Весе-
линова, председника одбор-
ничке групе ЛСВ-а у нашој
скупштини, „кривично дело,
којем је и он сам, као грађа-
нин, био сведок”.

Објашњавајући своју тврдњу,
Веселинов је навео да су му не-
давно на вратима стана били

активисти СНС-а у кампањи
„од врата до врата”, распитују-
ћи се за укућане, а када их је он
упитао одакле им тај списак,
њихов одговор је био да је то
„бирачки списак”.

– Грађани морају да знају.
Бирачки списак је заштићени
документ. Није јаван и не дели
се около. Ако имамо у виду за-
конске одредбе које се односе
на руковање овим списком и
надлежности оних којима је
поверено руковање, а то је ло-
кална самоуправа града, нема
сумње да је овде реч о прекр-
шају Градске управе и кривич-
ном делу особе која је бирачки
списак разделила Српској на-
предној странци. Ја нисам је-
дини пример овакве злоупо-
требе података грађана у Пан-
чеву. Више суграђана је кон-
тактирало и с нама питајући да
ли су овакве радње дозвољене.
Поручујемо грађанима да се не

боје оваквих метода „застра-
шивања”, да легитимишу особе
које им дођу на врата и слика-
ју списак с којег читају имена
укућана и њихове личне карте.
А Лига ће поднети кривичну
пријаву против службених ли-
ца која су злоупотребила би-
рачки списак – рекао је Весе-
линов и позвао надлежне орга-
не да реагују.

Истовремено, Владан Кеље-
вић, одборник, али и члан Из-
вршног одбора Главног одбора
ЛСВ-а и координатор те стран-
ке за јужни Банат, прокомента-
рисао је последње догађаје у

Белој Цркви. После детаљног
описивања недавних догађаја у
том граду, којима је, према ње-
говим речима, претходило од-
вожење 24 одборника у Јагоди-
ну и одузимање телефона, до
нове скупштинске већине тамо
се дошло „уценама одборника
и претњом да ће неки остати
без посла”, а „насиље је напра-
вило нелегално позвано обез-
беђење”.

– Лига је током ових дана
тражила истину и доказала да
је у праву. Био је низ насилног
превртања власти, не само у
јужном Банату него и широм
Војводине и Србије. На почет-
ку мандата, 2012. године, на
челу општина и градова у ју-
жном Банату нигде нису били
председници општина и гра-
доначелници из СНС-а, а тре-
нутно је то у свих осам општи-
на и градова – подвукао је Ке-
љевић. З. Сп.

ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

Злоупотреба 
бирачког списка

Српска напредна странка
је на конференцији за но-
винаре одржаној у среду,
27. јануара, истакла да ће
поднети тужбу Основном
суду у Панчеву против Ли-
ге социјалдемократа Вој-
водине и Милоша Весели-
нова, шефа одборничке
групе те партије, због тврд-
ње да активисти СНС-а по-
седују бирачки списак који
користе у страначким ак-
тивностима.

Жељко Сушец, пред-
седник Градског одбора
СНС-а, изјавио је:

– Тврдње које је изнео
Милош Веселинов су за
сваку осуду и ми ћемо под-
нети тужбу за изношење
неистине, блаћење и каља-
ње имена и угледа СНС-а,
његових функционера и
чланова. Сви знамо да би-
рачки списак носи одре-
ђен степен тајности и сви
они који га поседују, а ни-
су овлашћени за то, праве
кривично дело, а управо то
се приписује нашим акти-
вистима. Заправо, они
имају табеле по којима се
ради ревизија чланства. То
је кратак упитник којим се
нико од грађана не вређа и
не малтретира. Могу сло-
бодно да кажу да ли ће
гласати за СНС или не, као
и да се не изјасне. То је њи-
хово право, а наше је да ра-
димо анкете.

Чланови СНС-а су иста-
кли да никада неће дозво-
лити да их било ко опту-
жи и припише им било
каква кривична дела за
која нема аргументован
доказ, а да ће они поднети

кривичну пријаву надле-
жном тужилаштву у Но-
вом Саду, против Владе
Аутономне Покрајине
Војводине, а на основу из-
вештаја државног ревизо-
ра, за малверзације и по-
крадени новац грађана.

– Сетимо се извештаја
државног ревизора за
2014. годину, којим је
установљено да је ван за-
кона Влада АПВ потро-
шила скоро две милијар-
де динара грађана Војво-
дине, а где одговорност
сносе ДС, ЛСВ и њихове
„комби коалиције”. Ми
ћемо затражити од над-
лежних истражних орга-
на да се провери финан-
сирање спортских клубо-
ва у Белој Цркви и Кова-
чици, а на целој терито-
рији јужног Баната не са-
мо спортских клубова већ
и Фонда за капитална
улагања и многих других
на нивоу Војводине, где
се готово деценију и по
спроводе овакве малвер-
зације, као што је држав-
ни ревизор установио –
подвукао је Сушец.

Он је додао и да се на
основу недавних догађаја
у Белој Цркви могло ви-
дети какву демократију
спроводе ДС И ЛСВ, ис-
тичући да су њихови чла-
нови као хорда улетели у
просторије локалне само-
управе, са жељом да ломе
намештај и изазову инци-
дент, а да су неколико не-
деља и месеци уназад
спроводили насиље над
члановима и симпатизе-
рима СНС-а. С. П.

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Тврдње за сваку
осуду

У београдском хотелу „Мо-
сква” у недељу, 17. јануара,
одржана је оснивачка скуп-
штина Странке Македонаца
Србије (СМС). За председ-
ника је изабран Горан Или-
јевски из Новог Сада, а пот-
председници су постали Да-
нијела Цветановић, наша
суграђанка из Качарева (за
Војводину), Ана Синицки
(за Београд) и Славе Груев-
ски (за централну Србију).

Документација за реги-
страцију ове партије, при-
премљена током децембра,
већ је предата Министарству
за државну управу и СМС
очекује коначно решење о
упису странке у регистар.

Слоган за предстојеће из-
боре ове нове партије на на-
шем политичком небу већ је
припремљен и гласи: „За
Македонце у Србији пре
свега”. З. Сп.

Градски одбор Социјалистич-
ке партије Србије сматра да
квалитет рада основних и
средњих школа треба унапре-
дити кроз побољшање услова
рада набавком савремених
учила, адекватним одржава-
њем објеката у којима ђаци
бораве и запослени раде, као и
непрестаном едукацијом на-
ставног особља. На конферен-
цији за новинаре одржаној у
среду, 27. јануара, Зорица Бр-
њеварац, председница Савета
за образовање, културу и ин-
формисање Градског одбора
те странке, изјавила је:

– Залажемо се за елитно,
а не елитистичко образова-
ње. Сматрамо да наставни
планови и програми морају
да се мењају и модернизују
како би били прилагођени
потребама ученика.

Бошко Зељковић, коорди-
натор поменутог савета

СПС-а, казао је да је велики
број школских објеката у
Панчеву и околним селима
у прилично лошем стању.

– Средства за капиталне
инвестиције која се издваја-
ју за образовне установе су
мала, школе немају термои-
золацију, па се много новца
троши на грејање. Санитар-
ни чворови су пропали, а ве-
лику опасност представљају
дотрајале електричне инста-
лације, због којих је не тако
давно изгорео кров једне
школе – рекао је Зељковић.

Овом приликом су члано-
ви СПС-а додали да сматра-
ју да је материјални поло-
жај просветних радника из-
узетно тежак јер су њихове
плате, као и примања оста-
лих запослених у јавном
сектору, снижене за десет
одсто.

З. Сп.

Градски одбор Покрета „Снага
Србије” у четвртак, 21. јануара,
у малој сали скупштинске згра-
де одржао је трибину „поводом
десет година од почетка прого-
на Богољуба Карића”, лидера
те странке. Ова „хајка”, према
речима Милана Шуловића,
потпредседника Градског одбо-
ра, кренула је управо на овај
дан, пре тачно једне деценије, а
„на несрећу оних који нису зна-
ли да раздвоје економију од по-
литике”. То су ставили у исти
кош и „прогонили човека само
зато што је успешан привред-
ник и лидер који може да запо-
сли и предводи Србију”.

Шуловић је истовремено
позвао надлежне државне ор-
гане да „напокон примене од-
луку Европског парламента

из априла 2013. године и уки-
ну срамну оптужницу која се
базира на злоупотреби слу-

жбеног положаја”, квалифи-
кацији какву за приватне ком-
паније Европа не познаје.

– Хтели су да униште По-
крет „Снага Србије” и да нас
сведу на ниво групе грађана, а
данас су сви заинтересовани
за наш рад и наш програм.
Наш лидер је издржао и
странка је опстала, а у наред-
ном периоду ћемо грађанима
предочити шта се то заиста
десило – поручио је Дејан
Ђорђевић, први човек Град-
ског одбора ове странке.

На скупу су учествовали и
Перса Мињовић, председница
Извршног одбора овог покре-
та, и Злата Лончар Ћетковић,
председница Статутарне ко-
мисије странке, која је о Бого-
љубу Карићу „као градитељу и
прогнанику” говорила из
правног аспекта.

З. Сп.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

Неједнака медијска
заступљеност

На конференцији за нови-
наре одржаној у среду, 27.
јануара, Српска радикална
странка је нагласила да зах-
тева правичну и подједнаку
медијску заступљеност по-
литичких партија на пред-
стојећим изборима.

– Ми смо као политичка
странка већ дискриминиса-
ни у медијском простору
РТВ Панчева. Постоје еми-
сије у којима гостују пред-
ставници политичких пар-
тија, а одборник СРС-а ни-
кад није позван ни у једну
од њих. Иако је поменута
телевизија приватизована,
она једнако подлеже Закону
о информисању као и оне
које су државне – изјавила
је Смиљана Гламочанин
Варга, председница Јужно-

банатског окружног одбора
ове странке.

Она је додала и да члано-
ви СРС-а подржавају запо-
слене у Апотеци, који с пра-
вом протестују, јер су, пре-
ма њеним речима, због вла-
дајуће странке остали без

примања, а направљен је и
дуг од седам милиона евра.

Станко Богосављев, пред-
седник ГО СРС-а, казао је
да су чланови те партије на
редовном састанку одржа-
ном 18. јануара једногласно
донели одлуку да прва на
листи, што се локалних из-
бора у Панчеву тиче, буде
Смиљана Гламочанин Вар-
га, а самим тим она ће бити
и кандидат за градоначел-
ника.

С. П.

СТРАНАЧКЕ АКТИВНОСТИ
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ОСНОВАНА СТРАНКА МАКЕДОНАЦА 
СРБИЈЕ (СМС)

Данијела Цветановић
потпредседница

ПОКРЕТ „СНАГА СРБИЈЕ – БОГОЉУБ КАРИЋ”

Хајка на градитеља Србије

Тема овонедељних конференција за
новинаре двеју политичких странака
био је бирачки списак. Наиме, Лига
социјалдемократа Војводине тврди

како су активисти СНС-а злоупотре-
били поменути документ и обавешта-
ва јавност да ће због тога поднети
кривичну пријаву, док владајућa

странка најоштрије осуђује такве из-
јаве и најављује исти потез на суду,
али због изношења неистине и нару-
шавања угледа.

СА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ

ОБОСТРАНО ПОДНОШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ ПРИЈАВА

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

Побољшати квалитет
рада школа



ХРОНИКА

Јапанци одустали 
од Багремара 
и траже северну зону

Градоначелник Панчева Саша Па-
влов разговарао је у уторак, 26. јануа-
ра, с Лепосавом Сојић, помоћницом
министарке грађевинарства, саобра-
ћаја и инфраструктуре, о планира-
ним инвестицијама које су у надле-
жности овог министарства. Тачније,
речи је било о намери јапанске ком-
паније „Азалеја” да у Панчеву напра-
ви тренажни центар, о изградњи ре-
зервоара за нафтне деривате у Грин-
филду 2 и измештању индустријске
пруге из насеља стара Миса.

Павлов је потврдио да је локална
самоуправа крајем прошле године
добила писано обавештење од „Аза-
леје” да одустаје од првобитне наме-
ре да центар за специјализовану обу-
ку помораца направи на простору
неизграђене хале „Багремар”. Треба-
ло је да се та инвестиција реализује
по принципу јавно-приватног парт-
нерства, у чему би, осим Јапанаца,
учествовали Панчево и Управа за ка-
питална улагања Војводине, која је
дала више од десет милиона динара
за изградњу хале.

Управа је условила Град да јој вра-
ти уложени новац уколико инвести-
тор неће на том месту градити
спортски објекат. Панчево нема тај
новац, па треба да га обезбеди „Аза-
леја”, што би знатно поскупело ула-
гање, јер би компанија морала да
плати још и рушење хале и изградњу
тренажног центра.

Због тога су Јапанци затражили од
два и по до четири хектара слободне
земље како би објекте направили од
темеља, а изгледа да су најзаинтере-
сованији за северну зону. Градона-

Туристичка организација Панчева
реаговала је на текст под насловом
„Скупи путокази” објављен у „Пан-
чевцу” број 4645 због нетачних пода-
така који су у њему изнети, а односе
се на програм рада те организације.

„Наведено је да ће туристичка
сигнализација коштати 18 милио-
на динара, а то су средства намење-
на укупном пословању ТОП-а то-
ком ове године. Град ће дати не-
што преко 14,5 милиона динара, а
преосталих 3,6 милиона су соп-
ствена средства Туристичке орга-

низације, што су подаци доступни
на сајту Града. За Туристичку орга-
низацију је планирано 4,5 милио-
на, од чега је три милиона динара
добијено на конкурсу Министар-
ства трговине, туризма и телекому-
никација, а остатак из буџета Гра-
да. Постављање ове сигнализације
изводи се према пројекту фирме
’МХМ пројект’ из Новог Сада”, на-
ведено је у исправци ТОП-а.

Извињавамо се овој организаци-
ји и читаоцима због ненамерне
грешке новинара.

ИСПРАВКА И ИЗВИЊЕЊЕ

Петак, 29. јануар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

5

Грађани који живе у удаљенијим на-
сељима Панчева или у околним се-
лима, као и ученици, студенти и за-
послени у Београду или другим ме-
стима готово сваког дана користе
градски превоз. 

Ове недеље смо питали наше су-
грађане колико су задовољни услуга-
ма АТП-а и да ли имају замерке на
његов рад.

МИЛИЦА НИКОЛОВСКА, 
пензионерка:

– Ја сам баш радила у АТП-у, а са-
да сам у пензији и сматрам да нам је
градски превоз сјајан. Аутобуси су
редовни, имају грејање и унутра је то-
пло. Има гужве, али ништа није не-
подношљиво. Путујем из Јабуке и
потпуно сам задовољна услугом. Иа-
ко ја не плаћам карту, сматрам да је
и цена разумна и да је готово свако
може приуштити.

МИЛАН БОДРОЖИЋ, студент:
– Сматрам да нам градски саобра-

ћај сасвим солидно функционише.
Понекад аутобуси касне, али то је

свега два-три минута, па није стра-
шно. За Београд често има полазака,
на 15 минута, и то ми одговара. Уве-
че су аутобуси пуни, па се, нажалост,
дешава да дође и до непријатних си-
туација и ружних коментара. Купу-
јем месечну карту за студенте и ни на
цену немам посебне замерке.

МИРОСЛАВА ЂОРИЋ, пензионерка:
– Ја путујем аутобусом на линији

три и он не ваља, а раније сам ишла
оним што иде за Качарево и тај је од-
личан, никада није ни каснио. Цена је
сасвим пристојна, уопште није скупо,
и ту исту карту карту могу користити
за различите правце, што ми се допа-
да. Ужасно је то што су аутобуси јако
неуредни. Такође, похвалила бих
ефикасност аутобуса који иду за Гло-
гоњ – тачни су као швајцарски сат.

МАРЈАН САВИЋ, ауто-механичар:
– Користим градски и међуградски

превоз, јер много путујем. Аутобуси
су стварно редовни и често иду, па
вероватно због тога нема ни велике
гужве. Сматрам да је и цена карте са-

свим приступачна. У аутобусима је
подношљиво, чисти су и готово да не-
мам ниједну примедбу на њихов рад.

ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ, инжењер 
информатике:

– Аутобуси су заиста редовни, али
су углавном потпуни крш, а веома су
и прљави. Гужве има, али не увек, за-
виси од термина. Често има полазака
за Београд, иду на петнаест минута и
то ми савршено одговара, али нажа-
лост нема ноћних вожњи, то јест
оних после поноћи. Ценом карте сам
задовољан и сматрам да је пристојна.

ЈАСМИНА ВРАЦАНОВИЋ, шивач:
– Користим градски аутобус који са-

обраћа на линији три и он баш често ка-
сни, али не знам због чега. Путујем и
четрнаестицом. Немам посебних за-
мерки, све је солидно, међутим једини
проблем је што у шпицу долазе мали
аутобуси, а тада је највећа гужва јер се
ученици враћају из школе. Купујем ме-
сечну карту и мени лично цена не одго-
вара, али верујем да има разлога што
толико кошта. Анкетирала С. Првуљ

М. САВИЋМ. ЂОРИЋ Ј. ЈОВАНОВИЋ Ј. ВРАЦАНОВИЋ

НАША АНКЕТА

КОЛИКО СТЕ ЗАДОВОЉНИ ГРАДСКИМ ПРЕВОЗОМ?

АТП солидно функционише

М. БОДРОЖИЋМ. НИКОЛОВСКА

ГРАДОНАЧЕЛНИКОВЕ АКТИВНОСТИ 

„АЗАЛЕЈА” ОЖИВЉАВА 
СЕВЕРНУ ЗОНУ

челник је рекао да је тамо планира-
на изградња „Агрополиса”, али је ло-
кална самоуправа издвојила из тог
пројекта површину коју Јапанци
траже.

Он је додао како су инвеститори
начелно сагласни да уложе око сто
милиона динара у изградњу канали-
зације од колектора код надвожњака
на Јабучком путу до северне зоне.
Они су заузврат тражили да земљу
добију бесплатно, али би у том слу-
чају по домаћим прописима били
обавезни да запосле од сто двадесе-
торо до сто педесеторо људи с бироа.
Град би уз то добио могућност да, за-
хваљујући изградњи канализације,
даље развија пројекат „Агрополиса”.

Делегација „Азалеје” доћи ће кра-
јем фебруара у Панчево да погледа

још неке локације осим ове, а након
тога ће бити организован састанак
код министарке Зоране Михајловић.

Павлов и Сојићева размотрили су
намеру наше „Транснафте” и немач-
ког „Оилтенкинга” да граде резерво-
аре за деривате на око двадесет хек-
тара у Гринфилду 2. Ова два преду-
зећа сагласна су да сама инфра-
структурно опреме своје земљиште,
а градоначелник сматра да би дола-
зак тако озбиљног инвеститора као
што је „Оилтенкинг” привукао и дру-
ге компаније у Гринфилд 2.

Двоје званичника договорило је
потписивање меморандума којим би
било потврђено да ће из насеља ста-
ра Миса бити измештена индустриј-
ска пруга – и то по нацрту пројектне
документације који је израдила Ди-
рекција за изградњу и уређење Пан-
чева. То је важно због тога што те-
ретни вагони и цистерне из јужне зо-
не пролазе поред кућа, а изградњом
железничке обилазнице око Панчева
интензитет тог саобраћаја знатно би
порастао.

Д. Вукашиновић

Панчево, Решица 
и Смедерево у борби
против поплава

Градско веће Панчева је на седни-
ци одржаној у четвртак, 21. јануа-
ра, прихватило предлог Одељења
за подршку пројектима Секрета-
ријата за привреду да наша ло-
кална самоуправа конкурише за
средства из ИПА фондова ЕУ на-
мењених прекограничној сарад-
њи Румуније и Србије пројектом
„Један проблем, више решења”.

Партнери ће бити румунска оп-
штина Решица и суседно Смеде-
рево, а ради се о набавци опреме
неопходне за деловање у ванред-

СА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Прекогранична сарадња
је сметлишта у Банатском Брестов-
цу. Војвођанска власт је за израду тог
пројекта дала 800.000 динара, али
због измене прописа није било могу-
ће да он буде окончан у договореном
року, па је завршетак посла пролон-
гиран до краја септембра ове године.

Панчевачка влада је на седници
одржаној у среду, 27. јануара, усво-
јила текст споразума с партнерима
Светске банке за спровођење трију
програма. Први је самопроцењивање
градских финансија, други се односи
на антикорупцијске мере и изградњу
интегритета градске управе, а трећи
на повећање степена учешћа грађана
и невладиног сектора у раду локалне
власти. Панчево је један од два града
у Србији који су изабрани на конкур-

су Светске банке за спровођење ових
пројеката.

Наш град ће на конкурс за финан-
сирање програма прекограничне са-
радње Србије и Румуније пријавити
још три пројекта – одлучено је на
овој седници Већа. Они се тичу ре-
конструкције старе амбуланте у Ива-
нову, подизања енергетске ефика-
сности Хале спортова на Стрелишту
и сарадње двеју панчевачких основ-
них школа са истим таквим устано-
вама у Ковачици и Карансебешу.

Градски већници су усвојили
предлог уговора по коме ће РТВ
Панчево остати у простору који сад
користи уз закуп од 167.000 динара
месечно.

Д. В.

ним ситуацијама. Конкретно,
Панчево је заинтересовано за ду-
плирање капацитета постојеће
црпне станице Црвени магацин и
мобилне опреме која се користи
приликом поплава.

Максимална вредност зајед-
ничког пројекта трију локалних
самоуправа је два милиона евра,
од чега би Панчево могло да рачу-
на највише на 600.000 евра. Ком-
плетна средства мораће да обез-
беди Град, али ће 85 процената
износа рефундирати ЕУ.

Веће је прихватило да градона-
челник Саша Павлов с надле-
жним покрајинским секретарија-
том потпише анекс уговора за
пројекат рекултивације и санаци-

И даље само промашена инвестиција

ЗАПОШЉАВАЊЕ МЛАДИХ

Четворо добило посао

Завршна конференција пројекта
„Радном праксом до нових радних
места у јужном Банату” одржана је у
среду, 27. јануара, у Панчеву. Ради се
о програму који је финансирало Ми-
нистарство омладине и спорта, а
спровели су га Панчево, Ковачица и
Пландиште уз подршку Регионалног
центра за друштвеноекономски раз-
вој „Банат” из Зрењанина.

Током трајања пројекта више од
70 младих из ових локалних самоу-
права прошло је планирану теорет-
ску обуку, а 15 менторских предузе-
ћа одабрало је њих 35 који су доби-
ли прилику да обаве тромесечну
праксу. Од тог броја, свега њих че-
творо је успело да у фирмама где су
били практиканти добије посао,
али је најављено да има изгледа за
запошљавање још неколико тих

младих људи. Остали се могу нада-
ти да ће им ова пракса бити препо-
рука код послодаваца за лакше за-
пошљавање.

Снежана Клашња, помоћница ми-
нистра омладине и спорта, оценила
је да када би се овакви програми
спроводили широм Србије, имали
бисмо „плејаду младих који су успе-
ли да се запосле”. Додала је да сада-
шња влада, као што је био случај и с
претходним владама, „уме да препо-
зна колико су млади важни”. Она је
најавила сличан пројекат који ће у
наредном периоду бити спроведен у
сарадњи с немачком Организацијом
за међународну сарадњу. Јужни Ба-
нат је изабран да буде једна од две
области у Србији где ће тај програм
бити реализован.

Д. В.



ЕКОНОМИЈА
Петак, 29. јануар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 

6

Индустријско 
наслеђе, природа,
опуштена атмосфера

За почетaк 
излетници из 
Београда

Када некоме са стране поме-
нете Панчево, прве асоцијаци-
је ће му вероватно бити хемиј-
ска индустрија и загађење. То
је уврежена слика у домаћој
јавности и она није случајна,
мада су се ствари последњих
година промениле, јер је акут-
ног загађења све мање. Где ту
онда има места за развој тури-
зма? Бранислав Ровчанин, ди-
ректор Туристичке организа-
ције Панчева, ову тему види
као допола пуну чашу.

ППААННЧЧЕЕВВААЦЦ::  ККааккоо  ииссппрраа--
ввииттии  ллоошшуу  ппррееддссттааввуу  оо  ППаанн--
ччееввуу??

ББ..  РРООВВЧЧААННИИНН:: Та негатив-
на слика јесте проблем, али то
не може ТОП сам да реши, већ
је неопходно да се локална
власт тиме бави осмишљено.
Моје искуство са сајмова ту-
ризма јесте да они који су упо-
знали Панчево имају позитив-
но мишљење о њему, а ми смо
на томе доста порадили кроз
добар промотивни материјал
и манифестације као што су
„Дани Вајферта” и „Дани
авантуре”. Осим тога, није те-
шко придобити ни оне с ло-
шим предрасудама, јер када
дођу овамо, уместо загађења,
виде цветне декорације, лепе
паркове и архитектуру и опу-
штен живот. Мислим да је са-
да најбитнији наступ Панчева
ка Београду, јер је то велико
тржиште које нам је надохват
руке. Зато треба стављати ак-
ценат на излетнички туризам.

ИНТЕРВЈУ: БРАНИСЛАВ РОВЧАНИН, ДИРЕКТОР ТОП-а

ПАНЧЕВО ИМА СВОЈЕ АДУТЕ

Доловци се 
упознају с 
новинама на 
тржишту 
материјала и 
финансијских 
услуга

Комисија за пољопривреду
Месне заједнице Долово ове
године је наставила праксу
организовања предавања

намењених пољопривред-
ницима. Ради се о кори-
сним информацијама и са-
ветима које произвођачима
пред пролећну сетву дају
стручњаци из различитих
аграрних установа и компа-
нија које производе семен-
ску робу, заштитна средства
и минерална ђубрива, те из

банака и осигуравајућих
друштава.

Уводно предавање о без-
бедном коришћењу пести-
цида и прскалица одржали
су пред Нову годину струч-
њаци Института „Тамиш”, а
едукација је настављена на-
кон новогодишњих и бо-
жићних празника предста-
вљањем понуде неколико
семенских кућа. Предавања
ће се одржавати сваке субо-

те све до краја фебруара, а
ратари и сточари из Долова
биће у прилици да чују све о
новинама које су за ову про-
изводну годину спремили
произвођачи репроматери-
јала и финансијске институ-
ције што прате пољопри-
вредну производњу.

Н. Р.

ЗИМСКА ЕДУКАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНИКА

Спремни за нову 
сезону

» Наставак са стране 1

У међувремену је из Фонда
стигло обавештење да постоји
могућност плаћања новембар-
ске и децембарске фактуре за
лекове издате на рецепт, али
је услов да тим новцем буду
плаћени искључиво лекови
који су издати. Реч је о већим
износима новца, али је то са-
мо део укупног дуга, који не
може битно поправити фи-
нансијску ситуацију, већ само
говори о томе да надлежни
ипак нешто чине. 

Директорка је закључила да
ће локална самоуправа ипак
морати да помогне и додала
да је штета што Град као осни-
вач Апотеке није реаговао на
време на гомилање дугова.
Она је замолила оснивача да
схвати значај установе и нека-
ко ипак помогне. 

Градоначелник Павлов ка-
же да се са овим проблемима
упознао тек када је преузео
дужност, мада је од 2012. го-
дине био на функцији замени-
ка градоначелника. Подсетио
је да је Милојевићева смењена
одмах након што је против ње
поднета кривична пријава.
Павлов је истакао да Апотека
није имала обавезу да подно-
си извештај о пословању свом
оснивачу, те локална власт
није имала увид у њега. Навео
је и да Град нема законску
обавезу финансирања Апоте-
ке, већ то чини Фонд, који
плаћа набавку лекова с пози-
тивне листе и медицинских
помагала, а плате и матери-
јални трошкови се финанси-
рају од марже.

Градоначелник је рекао ка-
ко је локална власт имала на-
меру да помогне установи и
како је он лично предузео низ
корака да би се то остварило,
али се испоставило да за то не
постоји законски основ. Па-
влов је подсетио да се најпре
намеравало да се новац издво-
ји из буџета, а потом из креди-
та, али су надлежни из репу-
бличке власти одговорили да

оснивач не може да субвенци-
онише Апотеку, већ само да
финансира инвестиције, или
да плати извршне судске пре-
суде које се не односе на дуго-
ве за лекове с позитивне листе.

– Из Апотеке сам у децем-
бру добио податак да дугови за
лекове с позитивне листе, по-
магала, плате и остало што се
финансира средствима из Ре-
публичког фонда обухватају
85 одсто укупног дуга устано-
ве. Да смо то намирили, пре-
кршили бисмо закон, а држава
би практично на тај начин два
пута платила исту робу. Сти-
гли смо у зачарани круг, јер

имамо добру вољу, али нема-
мо законски основ да помог-
немо – закључио је Павлов.

Сада се од Министарства
здравља чека упутство за посту-
пање оснивача у насталој ситуа-
цији. Да ли може и на који на-
чин да спроведе пословну кон-
солидацију установе, или треба
да је ликвидира? Градоначел-
ник је додао да панчевачка апо-
тека није усамљени случај и да
сличних проблема имају и оста-
ле државне установе у Србији.

Оно што ово двоје саговор-
ника највероватније није мо-
гло да каже, мада се може на-
зрети по неким другим деша-
вањима на домаћем фармаце-
утском тржишту, изговорили
су запослени у Апотеци.

Борко Бојић, председник
синдиката Апотеке, и искусне
фармацеуткиње Наташа Бе-
лић и Дубравка Николић са-
гласни су у оцени да је све што
се дешава с њиховом устано-
вом део ширег сценарија за
предају српског тржишта ле-
кова странцима. Они су нагла-
сили да приватне апотеке не-
ће моћи да надоместе услуге
које пружа Апотека Панчево.

Прецизирали су да приват-
ници држе само оно што им се
исплати, али не и скупе лекове
и фармацеутска средства који
имају ниску маржу, а потребни
су најтежим пацијентима. То
значи да без Апотеке Панчево
нема примарне здравствене
заштите.

– Ми држимо наркотике, ко-
је има само једна приватна апо-
тека, и правимо лекове и меди-
цинска помагала намењена бе-
бама са срчаним проблемима,

дијабетичарима и другим па-
цијентима, што приватници не-
мају. У Словенији, Италији или
Немачкој нису све апотеке при-
ватне, него има и државних
управо због обезбеђивања при-
марне здравствене заштите –
изјавила је Николићева.

Наташа Белић је рекла како
су Немци најпре купили фар-
мацеутску индустрију, потом
веледрогерије, а сада „Феник-
сове” ћерке-фирме купују
ланце наших приватних апо-
тека које добро послују. Сле-
деће су државне установе.

– Држава није планирала да
ми сад будемо у проблему, не-
го да прво буде изгласан закон
о приватизацији апотека, па
тек онда да настану финансиј-
ски проблеми у државним
установама, а потом да уследи
продаја крајем године. Ми смо
упали у проблеме сувише рано,
јер нас је Бранка покрала и сад
не знају шта ће с нама. Зато
нас пребацују као врућ кром-
пир од једних до других – оце-
нила је Белићева.

Додала је како запослене у
крајњем случају не занима ни
ко ће бити власник, већ да мо-
гу да раде и зараде плате, али
је упозорила на то да би тешки
болесници могли бити угро-
жени оваквим развојем дога-
ђаја. Бојић је нагласио да Апо-
тека од 20. децембра не доби-
ја лекове и да ће залихе потра-
јати свега још неколико дана.

Привремени 
заступник капитала
зауставио продају
зграда

Радници „Мегапројекта” и
остали повериоци мораће
да сачекају с наплатом сво-
јих потраживања док Мило-
рад Ћук, привремени за-
ступник капитала предузе-
ћа, у сарадњи с Министар-
ством привреде не одлучи
на који начин ће дугови би-
ти намирени. Ћук је најавио
да би то требало да буде по-
знато до краја ове недеље.
Услов је да он прибави реле-
вантну документацију из
које би било могуће да стек-
не потпуни увид у финан-
сијско стање фирме, одно-
сно њене обавезе и потра-
живања.

Горан Шкеро, извршитељ
који покушава да наплати
потраживања радника, зака-
зао је раније за понедељак,
25. јануар, продају непо-
кретне имовине „Мегапро-
јекта”, али је она одложена
након што је Привредни суд
у Београду на захтев Мило-
рада Ћука покренуо пред-
стечајни поступак и ставио
забрану на располагање
имовином предузећа до до-

ношења одлуке о томе да ли
ће стечајни поступак бити
покренут. Рочиште на коме
ће то бити размотрено суд је
заказао за 12. фебруар.

Привремени заступник
капитала је рекао да су за
„Мегапројект” могућа два
решења – продаја капитала
или стечај, и да он сматра
како би ово друго можда би-
ло боље, јер би омогућило
фирми да буде продата као
правно лице и настави да
послује.

Агенција за приватизаци-
ју, која ће 1. фебруара пре-
стати да постоји, поништи-
ла је приватизацију „Мега-
пројекта” пре нешто више
од три месеца због тога што
бивши власник Слободан
Младеновић није поштовао
обавезе из купопродајног
уговора. Претходно су рад-
ници више од четири годи-
не слали захтеве Агенцији
да то учини из истих разло-
га, али је та институција све
време продужавала рок
Младеновићу да испуни
своје обавезе, што он упор-
но није чинио. У међувре-
мену је предузеће престало
да послује и остало је без
покретне имовине, а радни-
ци су добили незаконите
отказе.

ЧЕКА СЕ РЕШЕЊЕ ЗА „МЕГАПРОЈЕКТ”

Највероватније стечај

Страну припремио
Драган 

Вукашиновић

••  ШШттаа  ммоожжееммоо  ппооннууддииттии  ттуу--
ррииссттииммаа??

– Када сам дошао на место
директора, покренуо сам те-
ме индустријског наслеђа
Панчева, јер је ово град у ко-
ме је оно најбогатије, без об-
зира на стање у којем се нала-
зи, а потом и значајних исто-
ријских личности што су овде
рођене и живеле. Затим има-
мо приче о Панчеву као
филмском граду и природу
која је тренутно неискори-
шћена. Панчевачки паркови
су изузетно привлачни, а адут
међу њима је Народна башта.
Велике туристичке потенци-
јале имају наше две реке и
Бела стена, па ћемо од ове го-
дине да се све више окрећемо
њима. Због тога ћемо набави-
ти катамаран. Тамиш је пре-
леп, затим парк природе Ива-
новачка ада, Поњавица... На
територији града живи 176
врста птица, а међу њима су и
угрожене врсте, попут црне
роде, што довољно говори о

томе какав је ваздух у граду.
Све то смо спаковали у бро-
шуру која је прошле године
проглашена најбољим тури-
стичким водичем у земљи.
Адут су и многобројне локал-
не манифестације. Ми смо
покренули „Дане Вајферта”
како бисмо их све објединили
и подигли све то на виши ни-
во. Желимо да том манифе-
стацијом вратимо дух време-
на у коме је Вајферт живео.

••  ККааккоо  оодд  ссввееггаа  ттооггаа  ннааппрраа--
ввииттии  ттууррииссттииччккии  ппррооииззввоодд  ссаа
ееккооннооммссккиимм  ееффееккттоомм??

– Туризам доноси велики но-
вац, али захтева и велика ула-
гања. ТОП иде корак по корак
да створи те туристичке произ-
воде, али је за крупније захвате
неопходно много више новца
него што се сада даје из буџета.
Проблем је то што досад нико
није размишљао о туризму као
о прилици за развој, али то тре-
ба да се промени. Рецимо, мно-
ги замерају што је „Авив парк”
испразнио центар града од тр-

говине, али ја сматрам да је
истовремено створио могућ-
ност да се у градском језгру
развија туризам. Требало би са-
да отворити уметничке атељее
и радионице старих заната да
се врати дух старог Панчева.

••  ККааккоо  ррааззввиијјааттии  ттууррииззаамм  уу
ггррааддуу  ккоојјии  ннееммаа  ххооттеелл??

– Једино што ТОП може да
ради, јесте да утиче на пове-
ћање смештајних капацитета
у домаћој радиности, али то је
недовољно. Панчево у свом
центру нема ниједан ресторан
у коме би један аутобус тури-
ста могао да руча, а камоли да
смести толико људи. Зато сам
рекао да засад треба инсисти-
рати на излетничком тури-
зму, како би они који су сме-
штени у Београду могли да
дођу овамо на један дан. Због
тога смо отворили „Вајферто-
ву руту” и предложили обна-
вљање традиције пиварства
преко малих пивара. Ако је
Вајферт својевремено могао
да овамо доведе Београђане
на пиво, не видим зашто не
бисмо могли и ми.

••  ККааккоо  ћћееттее  ииссккооррииссттииттии
ннооввии  ппррооссттоорр  уу  ббииввшшоојј  „„ССннее--
жжааннии””??

– Питање простора је реше-
но и он ће бити искоришћен
за формирање медија центра
из ког ће се најављивати сва
туристичка дешавања. ТОП
треба да координира рад свих
удружења и организатора ма-
нифестација у Панчеву, одно-
сно да буде стожер туристич-
ких дешавања. Направићемо
добар туристички календар
како бисмо били што атрак-
тивнији. Већ на Сајму тури-
зма у Београду крајем фебру-
ара представићемо нови ка-
лендар и смештајне капаци-
тете града.

АПОТЕКА ПАНЧЕВО ПРЕД ГАШЕЊЕМ?

Играње врућим фармацеутским кромпиром

J. Ерор



Секретаријат за заштиту жи-
вотне средине Градске упра-
ве Панчево недавно је издао
трећи број часописа за децу
„Екопедија”, посвећеног за-
штити природе и животне
средине. Вреди напоменути
да је наш град први у Србији
који је покренуо часопис са
оваквом тематиком. Основ-
ни смисао овог еко-листа је
да се основци кроз забаву,
игру, конкурсе и многе друге
занимљиве ствари које ове
новине пружају, едукују о
очувању животног простора.
„Екопедија” излази четири
пута годишње (по годишњим
добима), а цена четвртог
броја је симболична – једна
пчелица. Наиме, редакција
листа је 2016. прогласила го-
дином пчела у знак захвал-
ности јер ови вредни инсекти
доприносе очувању природ-
не равнотеже. Да би добили
примерак часописа, ђаци

треба да нацртају, насликају,
фотографишу или направе
пчелу, а креације деце изло-
жене су у фоајеу градске ку-
ће. Најбољи аутори биће на-
грађени медом.

Наши најмлађи суграђани
имају прилику да сазнају не-
што више о животу и раду Ра-
ше Попова – познатог дечјег
књижевника, публицисте,
глумца и новинара, који се
прославио легендарном деч-
јом емисијом „Фазони и фо-
ре”. Тема броја је посвећена
кампањи „Спасавање пчели-

ца медосница”, чији је циљ
да код најмлађих продуби са-
знања о потреби очувања ове
врсте, као и о значају пчела у
ланцу људске исхране. У ча-
сопису су представљени и ра-
дови полазника вртића „Ла-
ста” који садрже импресије
малишана о пчелама и при-
роди. Уредници овог часопи-
са посветили су простор и ак-
цији „Европска недеља мо-
билности”, која промовише
здраве начине живота и очу-
вање животне средине. Пан-
чевачки основци могу сазна-
ти и штогод из живота наших
светских шампиона у фудба-
лу Немање Антонова и Ми-
лана Гајића, али и о Дамјану
Веселиновићу, једанаестого-
дишњем панчевачком црта-
чу који је сам креативно
осликао „Екобуквицу”.

Бранислав Ровчанин, ди-
ректор Туристичке органи-
зације Панчева, писао је о

чудесном свету птица, а
представљен је и пројекат
Друштва за заштиту животи-
ња и природе „Еколибријум”
о кутијама с кесама за измет
љубимаца постављеним на
јавним местима. Поред тога,
специјалиста медицине
спорта Зоран Ђурђев позвао
је малишане да се активно
баве спортом и да редовно
вежбају, јер су „физичке ак-
тивности математика здра-
вља”. У часопису је најављен
и наставак успешне кампање
„Сакупи и уштеди”.

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА УЧЕНИКЕ

Стваралаштво Баната

НИС је у оквиру програма
„Заједници заједно” допринео
промоцији одбојке међу мла-
дима у нашем граду кроз реа-
лизацију пројекта „Одбојка
деци, фер-плеј будућности”.
Реч је о акцији чланова Жен-
ског одбојкашког клуба „Од-
бојка 013” чији је циљ да про-
мовише овај популаран и вео-
ма успешан спорт међу основ-
цима у нашој земљи. Први чо-
век тог клуба Иван Крговић
рекао је да је идеја била да се
деца међусобно приближе и
упознају с вредностима које
одликују овај тимски спорт.
Поред тога, Панчево је захва-
љујући овом пројекту добило
и десет обучених судија и за-
писничаре. Према речима ор-
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Присуство 
различитих 
дуготрајних
органских 
загађујућих 
супстанци (POPs) на
нивоу граничних
вредности

Земљиште на територији на-
шег града није загађено опа-
сним и загађујућим материја-
ма – речено је на округлом
столу посвећеном заштити
животне средине одржаном у
четвртак, 21. јануара, у град-
ској кући. Др Владимир Бе-
шковски са Универзитета у
Београду истакао је да су не-
давна испитивања панчевач-
ког тла, која су обављена у
оквиру програма партнерства
влада Јапана и Републике Ср-
бије, показала да је присуство
различитих дуготрајних ор-
ганских загађујућих супстан-
ци (POPs) на нивоу гранич-
них вредности.

Да подсетимо, Панчево је у
јануару 2014. склопило спо-
разум с Јапанском агенцијом
за међународну сарадњу, Хе-
мијским факултетом Универ-
зитета у Београду и Удруже-
њем за унапређење животне
средине из Хјога о реализаци-
ји овог значајног еколошког
пројекта. Скупу у Панчеву
присуствовали су Риохеј Ан-
заи, заменик директора JICA,
Акико Нишихара, представ-
ница JICA, надлежни из репу-
бличких и градски институ-
ција, као и професори панче-
вачких школа.

Услов пољопривредног
развоја
Саша Павлов, градоначелник
Панчева, у поздравном говору
је истакао да је питање еколо-
гије и заштите животне среди-
не један од највећих приорите-
та за Панчево. Према његовим
речима, овај пројекат је изузет-
но важан за наш град.

– Поред развијања инду-
стрије, стратешки развојни
циљ Панчева је развијање по-
љопривреде. Стога је изузетно
важно истражити тренутно
стање загађења животне среди-
не, земљишта око индустриј-
ске зоне и пољопривредног зе-
мљишта на територији града –
рекао је градоначелник.

Према речима Владимира
Деље, већника задуженог за

Петак, 29. јануар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

ЕКОЛОГИЈА

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ОДРЖАН ЕКОЛОШКИ ОКРУГЛИ СТО У ПАНЧЕВУ

ЗЕМЉИШТЕ У НАШЕМ ГРАДУ 
НИЈЕ ЗАГАЂЕНО

заштиту животне средине, ко-
ји је учествовао на недавно
одржаном округлом столу, с
обзиром на вишедеценијски
рад хемијске индустрије, упо-
требу застарелих технологија,
дугорочно коришћење пести-
цида, али и НАТО бомбардо-
вање 1999. године, сматрало
се да је Панчево загађено раз-
личитим дуготрајним орган-
ским загађујућим супстанца-
ма (POPs). Сумњи је било ме-
ста јер, како је рекао, услед
бомбардовања 1999. године
полихлоровани бифенили су
цурили из оштећених тран-
сформатора и кондензатора у
околину и, премда су после
бомбардовања спроведене ме-
ре деконтаминације земљи-
шта, постојала је могућност да
још увек има утицаја.

– Како континуирано пра-
ћење присуства POPs хемика-
лија у животној средини и ме-
ре смањења нису спроведени,
јер у Србији нема довољно ка-
пацитета за анализу, инстру-
мената и административних
лица надлежних за POPs, срп-
ски и јапански стручњаци су
закључили да је неопходно
побољшати ситуацију на овом
пољу – рекао је Деља.

Стручност пре свега
Др Владимир Бешковски је
истакао да POPs материје

представљају дуготрајне ор-
ганске загађујуће супстанце
односно органска једињења
која су токсична по људе и
остали живи свет; оне су био-
акумулативне и перзистентне
у животној средини. Закљу-
чио је да су ова једињења от-
порна на фотолитичку, хе-
мијску и биолошку деграда-
цију, „што омогућава да у жи-
вотној средини остану дуго
непромењена и да на тај на-
чин загађују животну средину
у дугом периоду”, упозорио је
Бешковски у свом предавању.

Прошле године је изврше-
но узорковање земљишта на
већем броју локација (тачније
29). Прелиминарни резултати
су показали да су вредности
концентрација загађујућих

материја охрабрујуће. Узима-
њем узорака и испитивањима
помоћу најсавременијих уре-
ђаја разрешена је недоумица
о утицајима који су могли да
се негативно одразе на квали-
тет пољопривредног земљи-
шта, као и подземних и повр-
шинских вода. Истражено је
тренутно стање загађења жи-
вотне средине, односно зе-
мљишта око индустријске зо-
не и других локација пољо-
привредног земљишта на те-
риторији града. Уједно је
спроведена и обука стручних
служби у погледу мера за
спречавање загађења животне
средине дуготрајним орган-
ским материјама, као и еду-
кација ђака и локалног ста-
новништва на ову тему.

ИЗ ЕКОЛОШКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА

Нови број „Екопедије”

ганизатора, у читав програм
је био укључен велики број
деце, тренера и судија.

За потребе играња турнира
било је неопходно набавити
реквизите, тако да захваљују-
ћи донацији од пола милиона
динара сениорска екипа овог
клуба сада игра у новој опре-
ми. Поред тога, повећао се и
клупски фонд одбојкашких
лопти и купљене су нове мре-
же. Клуб има око 400 чланова
и сваким даном све је више
малишана који желе да пођу
стазама врхунских српских
одбојкаша и одбојкашица.

НИС је и прошле године из-
двојио новац за реализацију
програма из области спорта,
културе, екологије, науке и
пројеката хуманитарног и со-
цијалног карактера. Када је
реч о нашем граду, комисија за
одабир пројеката је након ве-
рификације и евалуације свих
програма донела одлуку да 17
пројеката панчевачких орга-

низација, друштава и установа
добије подршку руско-српског
нафтног гиганта. Највише нов-
ца – два милиона динара, од
укупно 15, колико је НИС на-
менио за помоћ нашем граду,
добили су ФК „Железничар” за

програмске активности у овој
години и Економско-трговачка
школа „Паја Маргановић” за
преуређење дела школског
дворишта у вишенаменски
спортски терен и вежбалиште
(1.825.000 динара).

Сва удружења грађана и
друге непрофитне установе с
територија десет општина и
градова с којима је руско-срп-
ски нафтни гигант потписао

споразум конкурисали су за
финансијску подршку пројек-
тима из области спорта, кул-
туре, заштите животне среди-
не, науке и помоћи социјално
угроженим групама. Укупна
вредност целог пројекта изно-
си 110,5 милиона динара и он
се остварује у оквиру корпо-
ративног програма НИС-а
под називом „Сарадња ради
развоја”. Већ седму годину за-
редом НИС реализује про-
грам сарадње с локалним за-
једницама у Србији, који је
постао препознатљив корпо-
ративни бренд те компаније.
Нафтна индустрија Србије, у
оквиру сарадње с регионима,
даје људима могућност да по-
крену свет у бољем правцу,
тако што сами одређују прио-
ритете локалне заједнице у
којој живе. Менаџмент овог
регионалног гиганта дао је
шансу свима који желе да ме-
њају свет набоље да нешто
конкретно ураде.

ПРОГРАМ „ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО”

Подршка здравом начину живота

Jапанска влада помаже Панчевцима

Регионални центар за та-
ленте „Михајло Пупин” рас-
писао је по четрнаести пут
књижевни и литерарни кон-
курс за ученике виших раз-
реда основних школа из Ба-
ната. Тема је слободна, а ра-
дове треба слати под пуним
именом и презименом на
адресу панчевачког центра
за таленте.

На књижевни конкурс ђа-
ци могу пријавити највише
три песме или три кратке
приче, а на ликовни само је-
дан рад. Млади сликари сами

бирају технику израза (слика-
ње, цртеж или графика).
Крајњи рок за слање умет-
ничких дела је 29. фебруар, а
коначни резултати конкурса
биће објављени крајем марта.
Додела признања најуспе-
шнијим сликарима и писци-
ма планирана је за април, ка-
да ће бити одржана 14. смо-
тра уметничких радова уче-
ника Баната. Поред диплома,
победници ће бити награђени
и новчано: прва награда изно-
си 4.000, друга 3.000, а трећа
2.000 динара.

ЈАВНИ ПОЗИВ

Притисак на екологе
Покрајински секретаријат
за урбанизам, градитељство
и заштиту животне средине
издао је саопштење у којем
изражава забринутост због
све чешћих притисака на
представнике удружења
грађана и активиста у обла-
сти заштите животне среди-
не на територији Аутономне
Покрајине Војводине. У се-
кретаријату истичу да је
партнерство са удружењима
грађана од изузетног знача-
ја у процесу унапређивања
стања животне средине и
испуњавања захтева европ-
ских стандарда.

Повод за јавно обраћање
надлежних покрајинских

органа је судски поступак
покренут против еколо-
шких активиста из Бачке
Тополе који су јавно ука-
зивали на проблеме грађа-
на због загађења реке Кри-
ваје и уништавања за-
штитних зелених појасева
уз пољопривредне повр-
шине. У саопштењу стоји
да Покрајински секрета-
ријат подржава активно-
сти удружења грађана и
активиста у области жи-
вотне средине и залаже се
за поштовање законске ре-
гулативе и процедура, као
и за строго санкционисање
свих оних који загађују
животну средину.

ССТТООККХХООЛЛММССККАА  ККООННВВЕЕННЦЦИИJJАА

Реализацијом програма „Подизање капацитета за анализу

и мере смањења дуготрајних органских загађујућих суп-

станци у Србији” Панчево се прикључило кампањи за спро-

вођење Националног имплементационог плана Стокхолм-

ске конвенције. Као одговор међународне заједнице за си-

стемско глобално решење проблема POPs хемикалија доне-

та је Стокхолмска конвенција, која је ступила на снагу

2004. године и чији је основни циљ заштита здравља љу-

ди и животне средине од ових опасних једињења. Републи-

ка Србија је потписница ове конвенције.



Овогодишњи мото под којим
ће у недељу, 31. јануара, у
Србији бити обележен Наци-
онални дан без дуванског ди-
ма гласи: „Свака цигарета
смета”.

Панчевачки Завод за јавно
здравље најављује да ће ак-
тивности које ће тог дана би-
ти спроведене имати циљ да
још једном скрену пажњу до-
носиоцима одлука, стручној
јавности и становништву на
значај потпуне забране пуше-
ња у затвореном простору.
Стручњаци из Завода ће, у
оквиру кампање, у понеде-
љак, 1. фебруара, одржати
предавања у Основној школи
„Жарко Зрењанин” у Банат-
ском Новом Селу и у вртићу
„Лептирић” у Панчеву.

У Србији је 2010. године за-
коном забрањено пушење на
радним и јавним местима и у
јавном превозу, а најављено је
да ће од ове године дувански
дим бити непожељан и у уго-
ститељским објектима. Ис-
траживања су показала да су
досадашње забране дале по-
зитивне ефекте, који се огле-
дају у смањењу изложености
дуванском диму, али и у про-
мени пушачких навика међу
пушачима. Тако је, на при-
мер, у 2014. години 14% пу-
шача смањило број цигарета
попушених у току дана, док је
13% пушача престало да пу-
ши. Драстично је смањена и
изложеност дуванском диму у
школама и на факултетима
(за 37% мање у 2014. у поре-
ђењу са 2010. годином), а
знатно смањење од 14% забе-
лежено је и на радним мести-

ма, док је у угоститељским
објектима дошло до незнат-
ног смањења од 8%.

У Заводу за јавно здравље
наводе да је, упркос помаци-
ма набоље, изложеност дуван-
ском диму у Србији и даље ве-
лика.

– Резултати истраживања
здравља становништва 2013.

године показују да је више од
половине становништва ста-
ријег од петнаест година изло-
жено дуванском диму у затво-
реном простору и да је скоро
исто толико непушача забри-
нуто због штетних последица
дуванског дима по сопствено
здравље. Високој изложености
дуванском диму, посебно на
местима на којима није забра-
њено пушење, свакако допри-
носи и висока толерантност
друштва према употреби дува-
на, на шта указује и податак
да су у 2013. години у својој
кући дуванском диму биле из-

ложене скоро две трећине
младих узраста од тринаест до
петнаест година – наводи се у
саопштењу Завода.

Запослени у тој установи
наглашавају да је, ради за-
штите становништва од штет-
них последица изазваних ду-
ванским димом, потребно
унапредити постојећу закон-
ску регулативу и увести пот-
пуну забрану пушења без изу-
зетака у свим јавним и рад-
ним просторима, укључујући
и угоститељске објекте. Пу-

шачи се томе оштро противе,
али јаки аргументи стоје на
страни оних који се за оваква
законска решења залажу. Ис-
куства свих земаља које су
увеле потпуну забрану пуше-
ња показала су позитивне
ефекте те мере по здравље
становништва, јер се смањио
број срчаних инфаркта и мо-
жданих удара, а потом и дру-
гих болести повезаних са упо-
требом дувана и удисањем ду-
ванског дима – пре свега ма-
лигних и респираторних.

Лабораторијска служба
панчевачког Дома здравља
ће од 1. фебруара функцио-
нисати на другачији начин
него до сада: ради смањења
гужви у чекаоницама и уна-
пређења квалитета рада ва-
ђење крви ће се убудуће за-
казивати.

Деца, труднице и хитни
случајеви, подразумева се, не
треба да закажу преглед, а
сви остали неће моћи да из-
ваде крв ако претходно не по-
зову број 311-344 како би се
договорили о термину. Зака-
зивање ће се вршити радним
данима од 10 до 14 сати. Из
Лабораторије саветују паци-
јентима који већ сада знају да
би у фебруару могли да дођу
на контролу да благовремено
оду по упут код изабраног ле-

кара и потом позову ову слу-
жбу и договоре се о времену
свог доласка.

Вађење крви ће се и убудуће
обављати у истим терминима
као и до сада – сваког радног
дана од 7 до 9 сати, само што
ће пацијенти долазити тачно у
договорено време, уместо да у
Лабораторију одлазе раном
зором како би заузели место у
реду и избегли непријатну си-
туацију да због гужве и не
стигну да ураде потребне ана-
лизе до истека времена за
пријем пацијената.

ППииттаањњее::  ЧЧллаанн  ппооррооддииццее  јјее
ппррее  ннееккооллииккоо  ддааннаа  ииммааоо
ттеежжаакк  ииннффаарркктт  ии  ууггрраађђеенн
ммуу  јјее  ссттееннтт..  ООнн  ииммаа  3366  ггоо--
ддииннаа  ии  ооттаацц  ммуу  јјее  ммллаадд
ппррееммииннууоо  ууппррааввоо  оодд  иинн--
ффааррккттаа..  ККоојјее  ссуу  вваашшее  ппррее--
ппооррууккее  уу  ввееззии  сс  њњееггооввиимм
ббууддуућђиимм  ннааччиинноомм  жжииввооттаа
––  шшттаа  ттррееббаа  ддаа  ррааддии,,  аа  шшттаа
ннее  ссммее  ннииккааккоо  ккааккоо  ббии  ррии--
ззиикк  ддаа  ммуу  ссее  ззддррааввљљее  ддоо--
ддааттнноо  ппооггоорршшаа  ссммаањњииоо  ннаа
ннаајјнниижжуу  ммеерруу??  ДДаа  ллии  оонн
ммоожжее  ддаа  жжииввии  јјееддннааккоо  кквваа--
ллииттееттнноо  ккааоо  рраанниијјее??
ООддггооввоорр::  Квалитет живота
након прележаног ин-
фаркта миокарда може
бити потпуно очуван, а
неретко и побољшан. Ваш
рођак очито има израже-
но генетско оптерећење за
коронарну болест и то се
не може променити. По-
требно је да коригује фак-
торе ризика на које може

да утиче, пре свега пуше-
ње, стрес и гојазност. Ва-
жно је да вредности крв-
ног притиска и глукозе у
крви буду оптималне.

Свакако мора користити
лекове за снижење холе-
стерола – статине, чак и
ако су му вредности нор-
малне, јер ти лекови одла-
жу или спречавају нови
инфаркт. Лекови који раз-
ређују крв су неопходни
годину дана након уграђи-
вања стента, како се он не
би запушио и тако изазвао
нови инфаркт. Подливи по
кожи су чешћи уз ове ле-
кове, али се упркос томе
њихова употреба никако
не сме прекидати.

Да би се квалитет живо-
та побољшао, потребно је
што раније започети ре-
довну физичку активност.
Током рехабилитације сва-
ки пацијент добија савет о
томе који ниво активно-
сти је за њега благотворан.
И, за крај, најважније –
редовне контроле кардио-
лога!

Први месец у новој години
био је права слика и прили-
ка протекле године. Другим
речима, рад наше службе је
и даље у великој мери усло-
вљен кваром скенера панче-
вачке Опште болнице, па се
много тога збива на релаци-
ји Панчево – Ургентни цен-
тар. Трачак наде се појавио
са информацијом да је сти-
гао дугоочекивани део нео-
пходан за рад скенера.

Болест, међутим, не би-
ра ни место ни време. Њу
не занима број уговорених
радника, болесничких по-
стеља, расположивих сани-
тетских возила или било
шта друго што репрезенту-
је квалитет здравствене за-
штите. Незадовољство па-
цијената такмичи се с го-
тово једнаким незадовољ-
ством здравствених радни-
ка. И једни и други се батр-
гају у мрежи бирократије
која проналази савршене
начине да оправда своје
постојање. У вестима ћете
често чути о лекарским
грешкама, казнама због
погрешно исписаних реце-
пата или насиљу у здрав-
ственим установама. Гото-
во никад нећете чути ин-
формацију о непоштовању
правилника који је донело
Министарство здравља, а
који прецизно описује ми-

нималне услове за рад по-
јединих здравствених уста-
нова или служби. Простим
речима, свако радно место
упражњено пензиониса-
њем или раскидом уговора
о раду мора се попунити
новим радником уколико
број уговорених радника
не прелази лимит дефини-
сан правилником. Пракса
је постала сасвим другачи-
ја, па је број угашених рад-
них места појединцима по-
служио као одскочна даска
у каријери, иако је тиме
нанета немерљива штета
панчевачком здравству. Да
се разумемо, овде се не ра-
ди о директорима или на-
челницима, којима не мо-
же бити у интересу уруша-
вање сопствених установа.
У питању су ситне биро-
кратске душе руковођене
јединим мотивом да обез-
беде што већи део колача
за сопствене потребе.

Да не би све било само у
духу актуелних проблема,
поновићемо неколико саве-
та намењених пацијентима с
високим крвним притиском,
који нам се често јављају у
овом периоду. Уколико ре-
довно узимамо терапију, а
изабрани лекар је констато-
вао добру контролу крвног
притиска, не треба да буде-
мо забринути због повреме-
них скокова притиска. То се
посебно односи на ситуације
које нису праћене компли-
кацијама у виду бола у гру-
дима, отежаног дисања или
јаке главобоље праћене неу-
ролошким знацима.

Лекар ће кориговати те-
рапију ако је то потребно, а
универзални савети по пи-
тању исхране и физичке ак-
тивности су нешто што би
требало усвојити као живот-
ни стил. 

Болест не пита 

ХХИИТТННАА  ППООММООЋЋ

Пише: 
др Мирослав Тепшић

Одговара: 
др Ана Ковачевић 
Кузмановић, 
интерниста кардиолог

Како после инфаркта
срца?
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pancevac@pancevac-online.rs

Страну припремила 
Драгана
Кожан

Одлична идеја и још
боља реализација

Кад помогну они 
којима треба помоћ

Дрво као сведок

„Хајде да се френдујемо”, на-
зив је једног од најхуманијих и
вероватно најбоље осмишље-
них пројеката младих волон-
тера у нашем граду. Написали
су га и реализовали чланови
панчевачког удружења „На по-
ла пута” Јована Стојиљковић и
Срђан Илијин са координатор-
ком Марином Куриљ, а подр-
жало га је Министарство
омладине и спорта РС. Писме-
на потврда да похвале на њи-
хов рачун нису нимало неуте-
мељене, стигла је ових дана из
Центра за развој цивилног
друштва (ЦРЦД): од 18 проје-
ката реализованих у оквиру
програма „Млади су закон”, за
најбољи је проглашен управо
„Хајде да се френдујемо”.

Удружењу „На пола пута”
припала је похвалница за до-
принос развоју активизма и
волонтеризма младих и за по-
свећеност друштвеном укљу-
чивању особа са интелектуал-
ним потешкоћама. Програм
„Млади су закон” покренуло
је Министарство омладине и
спорта 2010. године с циљем
промоције волонтеризма и
пружања подршке младима
да допринесу бољем животу у
месту у којем живе.

Замена улога
Пројекат „Хајде да се френдује-
мо” реализован је у сарадњи с
Геронтолошким центром у пе-
риоду од октобра до краја де-
цембра прошле године и засни-
вао се на идеји да млади са ин-
телектуалним тешкоћама кроз
активан волонтерски рад, разне

НАЦИОНАЛНИ ДАН БЕЗ ДУВАНСКОГ ДИМА

Не чекајте забрану, забраните сами себи

ПРИЗНАЊЕ ЗА ПРОЈЕКАТ УДРУЖЕЊА „НА ПОЛА ПУТА”

ФРЕНДОВАЊЕ ПОБЕДИЛО

Претварање пријатељства у уметност

радионице, организована дру-
жења и изласке с корисницима
Геронтолошког центра унапре-
де квалитет свог живота и жи-
вота старијих суграђана.

– Млади са интелектуал-
ним тешкоћама су циљна гру-
па којој се редовно пружају
помоћ и подршка, а учешћем
у овом пројекту добили су је-
динствену прилику да замене
улоге и да они буду ти који ће
пружити помоћ другима.
Кроз реализацију пројектних
активности они су развили
осећај друштвене корисности
и припадности, побољшали су
слику о себи и ојачали само-
поуздање, док су корисници
Геронтолошког центра, поред
директне подршке, стекли
осећај друштвене прихваће-
ности. Чланови обеју група су
током пројекта изразили ве-
лико задовољство и жељу за
учешћем у различитим актив-
ностима и, најзад, развијали
су и међугенерацијску сарад-

њу и толеранцију – навела је
Јована Стојиљковић, аси-
стенткиња на пројекту.

Дани за незаборав

Лепо дружење наших младих
и старијих суграђана оплеме-

мета, читалачке, ликовне и
еколошке секције, радиони-
це за физичке активности и
игре меморије, као и друже-
ња и посећивање различитих
социокултурних манифеста-
ција.

– Једна од посебно зани-
мљивих активности, на коју
смо веома поносни, била је
еколошка радионица. У окви-
ру ње су млади волонтери са
интелектуалним тешкоћама
с корисницима Геронтоло-
шког центра уређивали парк
испред те установе. Том при-
ликом су посадили дрво, као
траг који ће нас годинама
подсећати на овај пројекат.
Радо ћемо памтити и ма-
скенбал, који није био пред-
виђен пројектом, али је
осмишљен током његовог
трајања, на свеопшту радост
и одушевљење – рекао је Ср-
ђан Илијин, асистент на про-
јекту.

Тим из удружења „На пола
пута” који је реализовао ово
лепо тромесечно „френдова-
ње” сигуран је да ће се оно на-
ставити, као и да ће сарадња с

ниле су бројне занимљиве ак-
тивности: радионице за изра-
ду накита и украсних пред-

Геронтолошким центром из-
недрити и неке нове заједнич-
ке пројекте и активности.

ДРУГАЧИЈА ПРОЦЕДУРА ОД ФЕБРУАРА

Вађење крви 
се заказује

Ако имате здравствени проблем и потребан вам је савет стручњака, питање

пошаљите на имејл адресу dragana.kozan@pancevac-online.rs или редовном

поштом на адресу Вука Караџића 1, Панчево. Потребно је да питање буде што

концизније, а одговор потражите у неком од наредних бројева нашег листа.

Лекари којима можете поставити питања су: др Ана Ковачевић Ку-

змановић (интерна медицина и кардиологија), др Горан Војиновић (ин-

терна медицина и нефрологија), др Душан Стојић (хирургија), др Не-

бојша Тасић (урологија и функционисање Опште болнице), др Ненад

Ковјанић (ортопедија и трауматологија), др Жељко Божић (ОРЛ и мак-

силофацијална хирургија), др Слободан Продановић (педијатрија и

неонатологија), прим. др Душанка Милошев Жиловић (инфективне бо-

лести и хепатологија) и др Славица Ђокић (неурологија).

Заједно су средили парк



У кабинету градоначелника
Панчева у петак, 29. јануара,
биће свечано додељени кљу-
чеви нашим суграђанима који
су конкурисали за закуп град-
ских станова на пет година у
новој згради у Улици Макси-
ма Горког 97.

Том догађају ће присуство-
вати градоначелник Панчева
Саша Павлов, председница
Комисије за доделу станова
Зденка Јокић и директор
Градске стамбене агенције
Александар Бркић.

Конкурс за закуп је обја-
вљен 25. октобра прошле го-
дине, а за седам станова, ко-
лико је било понуђено, прија-
вило се седамдесет троје заин-
тересованих.

Међу тим становима, који
ће бити усељени почетком на-
редног месеца, два су трособна
(површине 60,1 и 50,88 метара
квадратних), четири су дво-

собна (48,34, 45,98, 39 и 38,66
квадрата), а један је једносо-
бан (29,98 метара квадрат-
них). Закупци тих станова мо-
раће сами да обезбеде грејање.

Ти станови нису предвиђени
за откуп, а уколико њихови бу-
дући станари не буду три ме-
сеца узастопно платили кому-
налије, уговори с њима биће
раскинути.

Право учешћа на конкурсу
имали су појединци и поро-
дице који живе најмање пет
година на територији града
Панчева, држављани су Репу-
блике Србије или су поднели
захтеве за стицање држа-
вљанства.

Критеријуми за давање ста-
нова у закуп били су стамбени
статус и услови становања, ви-
сина примања, имовинско ста-
ње, број чланова домаћинства,
као и инвалидност или теле-
сно оштећење.

– Не само да ми, становници
Улице Михајла Пупина, ни-
смо узнемирени због прису-
ства саобраћајне полиције већ
смо јој захвални за  то. Откако
је почела да свакодневно па-
тролира, престао је пролазак
тешких камиона који су нам
сметали својом буком и оште-
ћивали асфалт – изјавио је је-
дан Омољчанин који је реаго-
вао на текст „Омољчане узне-
мирила саобраћајна полици-
ја”, објављен у прошлом броју
„Панчевца”.

Он је истакао да проблем са
сечењем и поновним поста-
вљањем саобраћајних знакова
у Улици Михајла Пупина, о
чему смо писали у том тексту,
постоји још од 2011. године.
Додао је да су становници те
улице поводом тога потписи-
вали петицију коју су упутили
на више адреса, надлежнима у
градској власти и у панчевач-
ком правосуђу.

Они су тада упозорили над-
лежне да у истој улици посто-
ји објекат једне приватне
фирме који је, како кажу, не-
легално саграђен и нема до-
зволе за рад. Према њиховим
речима, до тог објекта свако-
дневно пролазе камиони који
су тежи од десет тона, колико

је максимално дозвољено. Ти-
ме се упропашћава асфалт, а
бука камиона угрожава ред и
мир становника те улице.

„Они су једном приликом
пролазили кроз старо немач-
ко гробље под заштитом др-
жаве, што такође сведочи о
бахатом понашању поједина-
ца”, пише између осталог у
овој петицији.

Према речима Омољчанина
који се поводом прошлоне-
дељног текста обратио нашој
редакцији, становници Улице
Михајла Пупина су потписи-
вали још једну петицију, про-
шле године. Њу су послали
Агенцији за саобраћај.

„Захтевамо да се у Улици
Михајла Пупина постави сао-

браћајни знак којим се огра-
ничава носивост теретних во-
зила до пет тона. Постојећи
пут је пресвучен асфалтом, а
пројектант је предвидео мак-
симално оптерећење до 10 то-
на. Међутим, у улици постоји
фирма до које свакодневно
пролазе камиони тежи од 40
тона. Да не би дошло до уни-
штавања асфалта, молимо вас
да поставите саобраћајни знак
којим се ограничава тежина
камиона. Захтевамо и да се
дивљи пут који води од Улице
Михајла Пупина преко старог
немачког гробља затвори сту-
бовима да оно не би било даље
уништавано јер је под зашти-
том државе”, пише у овој пе-
тицији.

ХРОНИКА

Панчевачко Повереништво
за избеглице објавило је са-
општење у којем обавешта-
ва сва расељена лица из
Хрватске што живе у на-
шем граду да се до 15. фе-
бруара могу пријавити на
конкурс за стамбено збри-
њавање који су расписале
хрватске државне институ-
ције.

Нове захтеве бивших но-
силаца станарских права у
Хрватској, као и допуне

оних који су већ поднети,
треба предати у уредима др-
жавне управе у Загребу и
другим жупанијама широм
Хрватске.

Информације о седиштима
органа управе у тој држави
могу се прочитати на интер-
нет страници www.duosz.hr а
детаљно упутство о предаји
захтева бивших носилаца ста-
нарског права у Хрватској ис-
такнуто је на огласној табли
Повереништва за избеглице.
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У прошлом броју нашег ли-
ста питали смо вас каквих се
људи треба клонити. „Пан-
чевац” и издавачка кућа
„Вулкан издаваштво” при-
премили су по један приме-
рак књиге „Мирис љубави”
Колина Фалконера за два
наша читаоца или читатељ-
ке који су најкреативније од-
говорили на то питање.

Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:

„Треба се клонити људи
којима је ЕКГ једини доказ
да имају срце.” 060/6672...

„Питам ја ћеркицу за од-
говор на ово питање. Каже –
кловнова, а ја мислим да је у
праву: они маскирани су
најгори, клони их се.”
064/2096...

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

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора нај-

креативнијег одговора на
питање шта је најефикасни-
ја „психотерапија” за њих.
Они ће освојити по један
примерак књиге „Тајни врт”
Џохане Басфорд.

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

„Хладно зимско јутро, чај
и њена рука у мојој.”
064/0541...

„Гледати ’Великог Брата’,
’Парове’, ’Фарму’... и схва-
тити да има несрећнијих
људи од нас.” 064/9694...

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

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

Д. К.

Наш сектор урбанизма успешно ради на
изради стратешких процена и планова.

Mаја Витман,
директорка Дирекције за изградњу 

МАЈА ВИТМАН, ДИРЕКТОРКА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА

НАJЗАДОВОЉНИJА САМ ЗБОГ 
РЕКОНСТРУИСАНИХ АМБУЛАНТИ 

Петак, 29. јануар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 

Прошле године 
урађено више него у
бољим временима

Град је и ове године
Дирекцији поверио
много послова

Највећи посао у Панчеву ове
године биће реконструкција
Улице 7. јула – најавила је
Маја Витман, директорка Ди-
рекције за изградњу и уређе-
ње града.

Према њеним речима, тај
посао је вредан 136 милиона
и значајан је због тога што је
реч о улици дужине 810 мета-
ра која води до индустријске
зоне, а када се њено ренови-
рање заврши, она ће повези-
вати Стрелиште и Војловицу.

Почетак радова је планиран
за април, а оквирни рок за за-
вршетак ове инвестиције је 90
календарских дана. Поред ре-
конструкције саобраћајнице и
пешачких стаза, у плану су и
простор за бициклисте, 144
обична паркинг-места и шест
паркинга за инвалиде, монти-
рање јавног осветљења, као и
реконструисање кишне и фе-
калне канализације и водовода.

ППААННЧЧЕЕВВААЦЦ::  ННаа  ччееммуу  ћћее
ДДииррееккцциијјаа  јјоошш  ббииттии  ааннггаажжоо--
ввааннаа  ооввее  ггооддииннее??

ММ..  ВВИИТТММААНН:: Очекујемо
почетак радова на вештачком
језеру Пескана и на приступ-
ној саобраћајници за северну
индустријску зону. Такође,
настављамо реконструкције
амбуланти у граду и у насеље-
ним местима. Захваљујући
томе оне ће бити комплетно

вици. Хтела бих да кажем и да
настављамо одличну сарадњу
са Секретаријатом за пољо-
привреду, па ћемо захваљују-
ћи томе радити санацију
атарских путева након зим-
ског периода. Планом за го-
дину која је пред нама пред-
виђено је и одржавање јавне
расвете у граду, градских ули-
ца и пословног простора. Хте-
ла бих да најавим и замену
саобраћајне сигнализације и
постављање нових семафора,
чиме ће бити омогућено да и
возачи у Панчеву користе тзв.
зелени талас.

••  ЧЧииммее  ссттее  ннаајјззааддооввоољљнниијјии
ккааддаа  јјее  рреечч  оо  ооннооммее  шшттоо  јјее
уурраађћеенноо  уу  ппрроошшллоојј  ггооддииннии??

– Издвојила бих добро
функционисање зимске слу-
жбе током снежних падавина,
решавање проблема у више

сређене, а та активност пот-
пуно завршена. Подједнако
ми је драго и због тога што су
на нашој листи овогодишњих
приоритета и реконструкције
више школа, како у граду, та-
ко и у насељеним местима.
Планом наших послова за ову
годину су обухваћени и одр-
жавање спортске инфраструк-
туре и наставак периодичног
одржавања улица у насеље-
ним местима. То се односи на
Долово, Старчево, Качарево,
Банатски Брестовац, Банат-
ско Ново Село, Иваново и
Глогоњ. Кад су у питању та
места, могу рећи да су пред-
виђени и радови на саобра-
ћајницама, изградња тротоа-
ра и трију капела: у Иванову,
Глогоњу и Банатском Новом
Селу. Уз то, реконструисаће-
мо постојећу капелу у Војло-

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Клоните се кловнова!

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Први пут после много година почеће да се ради и на Пескани

САОПШТЕЊЕ ИЗ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Позив избеглицама
из Хрватске

У ПЕТАК СВЕЧАНА ДОДЕЛА КЉУЧЕВА

Кров над главом за сиромашне

градских школа и пластифи-
кацију дна великог базена код
Хале спортова на Стрелишту.
Подједнако је важно и то што
су завршени реновирање фа-
саде у школи „Јован Јовано-
вић Змај” и изградња при-
ступног пута, стазе и паркинг-
места у школи „Стевица Јова-
новић”. У току су адаптације
поткровља у школи „Миро-
слав Антић”, помоћног објек-
та у школи „Мара Мандић”,
као и фискултурне сале и
свлачионице у школи у Ива-
нову. Од важних послова који
су завршени у прошлој годи-
ни хтела бих да истакнем и
реконструкцију пијаце у Јабу-
ци, као и решавање проблема
у вези с водоводном мрежом у
Глогоњу и канализацијом у
Омољици. После четрдесет
година смо успешно рекон-
струисали амбуланту у Кача-
реву и започели радове на ре-
новирању здравствене стани-
це у Долову, који ће се наста-
вити у овој години. На моје
велико задовољство, Град
Панчево је Дирекцији за из-
градњу и уређење поверио
спровођење и реализацију
бројних инвестиција у овој го-
дини. Захвална сам Градској
управи због тога што је подр-
жала оно што радимо. Нама је
то изазов и спремни смо за
њега. Надам се да ће све што
нам је поверено бити реализо-
вано, на опште задовољство
свих становника Панчева, и
да ћемо у другом делу године,
када се заврши грађевинска
сезона, моћи да покажемо ре-
зултате нашег рада и учинимо
град и насељена места још бо-
љим местима за живот. 

РЕАГОВАЊЕ ОМОЉЧАНА НА ПРОШЛОНЕДЕЉНИ ТЕКСТ У „ПАНЧЕВЦУ”

Хвала саобраћајној полицији

ЈОШ ЈЕДНО УПОЗОРЕЊЕ ЈКП-а „ХИГИЈЕНА”

Наставља се 
уништавање контејнера
Наши бахати и немарни су-
грађани су од почетка овог
месеца бацањем врелог пе-
пела и паљењем ватре уни-
штили осам великих пла-
стичних контејнера, чиме су
проузроковали материјалну
штету у износу већем од
300.000 динара – саопшти-
ла је ЈКП „Хигијена”.

Десетог јануара је изгорео
контејнер у насељу Стрели-
ште, на раскрсници улица
Вељка Петровића и Михаи-
ла Петровића Аласа. 

На пијаци у Улици Миха-
ила Обреновића на Тесли су
због немара уништена нај-
пре четири, а потом још два
контејнера. Поред њих, запа-
љени су и они који су били
постављени на паркингу код
апотеке „Фабег” на Котежу 1.

На основу тога може се
рећи да грађани игноришу
савете из „Хигијене” да нај-
пре сачекају да се пепео
охлади, а да га потом одла-
жу у џакове које ће оставља-
ти поред контејнера. 

АКЦИЈА ДРУШТВА ПРИЈАТЕЉА 

ЖИВОТИЊА „ЉУБИМЦИ”

Правили кућице 
за напуштене псе

На иницијативу Друштва
пријатеља животиња „Љу-
бимци”, у холу зграде Град-
ске управе 23. јануара одр-
жана је акција у којој су во-
лонтери правили кућице за
напуштене псе.

Направљено је једанаест
кућица и оне ће бити поста-

вљене на различитим ме-
стима у граду на којима се
ове животиње окупљају.

Подсећамо, активисти
„Љубимаца” су правили ку-
ћице и прошле зиме и у то-
ме су били први у Србији,
што су објавили бројни ме-
дији.



Припадници Специјалне
бригаде, елитне јединице
Војске Србије, обележили су
27. јануара у касарни „Раст-
ко Немањић” у Панчеву свој
дан и славу Свети Сава.

На тај начин су евоцира-
ли успомене на датум када
је бригада 1992. године
формирана и када је успе-
шно обавила свој први бор-
бени задатак.

Команда Специјалне бри-
гаде се налази у Панчеву, у
касарни „Растко Немањић”,
где је једна од база, а друга
је у Нишу. Припадници
Специјалне бригаде су
оспособљени за извођење

падобранских, противтеро-
ристичких, извиђачких, ро-
нилачких и диверзантских
акција, као и за прикупља-
ње обавештајних података.

Да би заинтересовани по-
стали део Специјалне брига-
де, морају проћи изузетно
тешку и ригорозну обуку.
Међутим, и поред тога, ин-
тересовање за улазак у ту је-
диницу не јењава, па је тако
већ годинама број пријавље-
них неколико пута већи од
броја тражених кандидата.

Припадници Специјалне
бригаде опремљени су нај-
бољом опремом и наоружа-
њем, а до сада су вежбали с
колегама из америчке вој-
ске и армија готово свих
европских држава. Два пута
су били и на маневрима са
специјалним јединицама
руске армије.

Полицајац из Панчева Ненад
Роглић и његов колега из Ко-
вачице Јанко Њемога добит-
ници су награда за најбоље ре-
зултате у раду које су постигли
током децембра прошле годи-
не. Признања су им уручили
заменик градоначелника Са-
ша Левнајић и начелник Ју-
жнобанатског округа Зоран
Тасић на свечаности која је
приређена у згради Градске
управе 26. јануара.

Комисија састављена од
највиших старешина у Поли-
цијској управи Панчево оце-
нила је да је Ненад Роглић за-
служио награду због напора
које је уложио у расветљавање
криминала у Долову и на Ста-
ром Тамишу.

– Ја и моје колеге смо доста
урадили на откривању почи-
нилаца више кривичних дела
и на проналажењу оружја у
илегалном поседу. Зато бих
овом приликом захвалио сви-

ма који раде са мном, као и
становницима Старог Тамиша
и Долова, јер када се нешто
догоди, од њих добијамо по-
четне информације, које нам
много значе у даљем раду –
изјавио је Роглић.

Други награђени, Јанко Ње-
мога, у обраћању новинарима
је истакао да награду која му је
додељена схвата као подршку и
признање за свакодневни рад.

– Полицијска станица Кова-
чица, где радим, карактери-
стична је по томе што покрива
територију која је мултиет-
ничка и на којој живи преко
тридесет хиљада становника
различитих националности.
Има разних кривичних дела,
почев од најситнијих па до
највећих крађа и разбојништа-
ва. Ја и моје колеге смо оства-
рили добре резултате у њихо-

вом расветљавању, јер смо от-
крили починиоце преко осам-
десет одсто тих кривичних де-
ла. Осим тога, помогли смо и
полицајцима из Смедерева да
реше неке случајеве тешких
крађа – рекао је Њемога.

Заменик градоначелника
Саша Левнајић истакао је да
полицајцима који часно и по-
штено раде свој посао треба
показати да се њихов рад пра-
ти и цени. Он је додао да ће
градска власт учинити све да,
колико год је то могуће, по-
могне рад полиције и да се
њено ангажовање неће свести
само на додељивање награда.

Према речима начелника Ју-
жнобанатског округа Зорана Та-
сића, додељивање награда за по-
лицајца месеца има добар ефе-
кат зато што мотивише запосле-
не у Полицијској управи и у по-
лицијским станицама на тери-
торији јужног Баната да пости-
жу што боље резултате у раду.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Петак, 29. јануар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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НЕСХВАТЉИВА ПРАКСА СУДИЈА

СРАМНЕ ПРЕСУДЕ ОДГОВОРНИМА 
ЗА ТРАГИЧНЕ УДЕСЕ

Делиоци правде, као
по правилу, изричу
благе пресуде 
кривцима за 
трагичне саобраћајне
удесе

Какву поруку тиме
шаљу другим 
возачима и узимају
ли у обзир како је
породицама 
настрадалих?

Једно од београдских тужила-
штава ће се жалити на пресу-
ду Марку Милићеву, који је
аутомобилом „кантримен” у
јулу 2014. на Бранковом мо-
сту налетео на Луку Јованови-
ћа, усмртио га и побегао с ли-
ца места.

Иако је током истражног
поступка непобитно утврђено
да је Милићев возио пијан,
брзином већом од дозвољене,
да није пружио помоћ унесре-
ћеном и да је побегао с места
несреће, те да је након удеса
отишао из земље и ухапшен је
у Кини после месец дана
скривања, кажњен је са само
четири и по године затвора!?

Тиме је још једном потвр-
ђено да судије најрадије ка-
жњавају кривце за саобраћај-
не несреће минималним ка-
знама, чак и онда када се ти
удеси заврше трагично.

По две године за сваку жртву
Још увек се памти срамна пре-
суда судског већа Предрагу
Бојанићу због саобраћајне не-
среће у којој су погинуле наше
суграђанке сестре Љиљана
(23) и Милена Русов (28), као
и њихова другарица Јадранка
Јовић (23) и Предраг Фуштић
(37). Бојанић је кажњен са са-
мо осам година затвора!?

Судија који је донео такву
одлуку узео је Бојанићу као
олакшавајућу околност то

што је показао кајање, као и
то што пре тог трагичног до-
гађаја није имао ниједан сао-
браћајни прекршај.

Пракса изрицања благих
казни виновницима саобра-
ћајних удеса с трагичним по-
следицама укорењена је и у
панчевачком суду.

Младић који је возећи ау-
томобил у Старчеву налетео
на осамнаестогодишњу Алек-
сандру Варгу и тешко је по-
вредио, након чега је она пре-
минула у Ургентном центру у
Београду, кажњен је за то јед-
ногодишњим кућним притво-
ром, уз обавезу ношења елек-
тронске наногице.

У жалби на ту одлуку адво-
кат породице настрадале де-
војке је подсетио на то да је
максимална дозвољена брзи-
на кретања возила у Старчеву
40 километара на сат, а да је
током вештачења утврђено да
је младић возио најмање 70
километара на сат.

Смањена ионако мала казна
Адвокат је указао и на то да је
представник Основног јавног
тужилаштва у овом случају

прво најавио да ће тражити
минималну казну од две годи-
не затвора, након чега је при-
хватио понуду адвоката опту-
женог да казна његовом шти-
ћенику буде преполовљена!?

Панчевачке судије су пока-
зале благост и толеранцију и у
случају Кинеза Ванга Вејва,
кривца за саобраћајну несре-
ћу од 30. августа 2009. у Ули-
ци Моше Пијаде. Он је ауто-
мобилом прегазио нашег су-
грађанина Радета Рашића док
је возио бицикл.

Да све буде апсурдније, суди-
ја који је водио овај случај је
после спроведене истраге и су-
ђења ослободио Кинеза криви-
це и након молбе његовог адво-
ката пустио га је да привреме-
но отпутује из наше земље, јер
је наводно један од чланова ње-
гове породице био болестан и у
изузетно тешком стању.

Оптужени Кинез се није
вратио у Србију, а колико је
одлука судије да га пусти била
погрешна, најбоље се видело
након што је Апелациони суд
у Новом Саду наредио да се
суђење у овом случају понови

и поништио ослобађајућу
пресуду.

Возио пијан, настрадало дете
Један од доказа за благост
панчевачких судија када је
реч о саобраћајним несрећа-
ма јесте и пресуда В. Н.-у из
Долова. Њему је Апелациони
суд у Београду крајем прошле
године потврдио првостепену
двогодишњу казну за саобра-
ћајну несрећу коју је изазвао
11. фебруара 2010. године.

Он је тог дана изгубио кон-
тролу над возилом и прешао у
саобраћајну траку намењену
возилима која су долазила из
супротног смера. Тада се су-
дарио с другим аутомобилом,
чији возач није успео да га из-
бегне.

Услед јачине ударца, жени
на задњем седишту аутомоби-
ла који је возио оптужени ис-
пало је мало дете из руку, уле-
тело у простор између возаче-
вог и сувозачевог седишта и
од задобијених повреда пре-
минуло на путу до болнице. У
тренутку несреће В. Н. је
имао 2,62 промила алкохола
у крви.

СВЕЧАНОСТ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ

Награђени најбољи полицајци

Министарство унутрашњих
послова и Управа саобраћај-
не полиције спровешће иду-
ће недеље на читавој тери-
торији Србије акцију „Блиц
маратон”, током које ће
припадници саобраћајне
полиције 24 часа мерити бр-
зину кретања возила у бли-
зини школа, обележених пе-
шачких прелаза и на кри-
тичним деоницама путева.

Циљ акције је већа без-
бедност у саобраћају с обзи-
ром на то да свако прекора-
чење брзине у зимским
условима, па и оно најмање,
повећава ризик од саобра-
ћајних удеса.

Слична акција спроведе-
на је и прошле године у два

наврата и тада је због пре-
брзе вожње кажњено 5.300
возача.

Током овогодишње акци-
је за контролу брзине кори-
стиће се ручни радари, си-
стеми видео-надзора и сни-
мачи којима су опремљени
полицијски аутомобили
пресретачи.

Предвиђено је да се акци-
ја контроле брзине одвија
тако што ће саобраћајни по-
лицајци снимати сва возила
која се буду кретала брже
него што је дозвољено.

Након тога возачи ће би-
ти заустављани и кажњава-
ни због прекршаја које су
починили или ће им на кућ-
не адресе бити достављани
снимци, с позивом да плате
казну у одређеном року,
или да јаве полицији уколи-
ко је неко други био за вола-
ном њиховог аутомобила.

Ауто-мото савез Србије
објавио је резултате зимске
акције бесплатне техничке
контроле исправности „Ис-
правно возило – безбедно
возило”, која је одржана од
23. до 28. новембра прошле
године.

Од 5.000 возила, колико
је тих дана прегледано, чак
41 одсто их је имало неки

квар. Највише неисправно-
сти се односило на кочни-
це (31 одсто), код 36 одсто
возила нису били у реду
фарови и мигавци, а 14 од-
сто аутомобила није имало
исправне уређаје за упра-
вљање.

Као и у ранијим акција-
ма, и током ове су најзаин-
тересованији за проверу
техничке исправности били
власници старијих аутомо-
била који су претпоставља-
ли да њихова возила имају
неки квар.

ИДУЋЕ НЕДЕЉЕ ВЕЛИКА АКЦИЈА

Саобраћајна полиција
контролише возаче

ОБЕЛЕЖЕН ДАН СЕЋАЊА НА ЖРТВЕ ХОЛОКАУСТА

Не заборавити геноцид над Јеврејима
Низом комеморација одржа-
них широм света и у Србији
27. јануара је обележен Ме-
ђународни дан сећања на ви-
ше од шест милиона Јевреја
који су страдали током Холо-
кауста у нацистичким лого-
рима.

Тај датум је установљен 1. но-
вембра 2005, на основу одлуке
Генералне скупштине Уједиње-
них нација, у знак сећања на
дан када је Црвена армија 1945.
године ослободила концентра-
циони логор Аушвиц, у коме су
нацисти на најмонструозније

начине убили најмање 1,5 ми-
лиона Јевреја, Руса, Рома, Срба,
Пољака и припадника других
нација. Тај логор је био највеће
губилиште на територији Евро-
пе током Другог светског рата,
због чега је постао симбол Хо-
локауста и страдања.

Да би се сачувала успомена
на тај страшан и мрачан пери-
од у историји човечанства и да
се такво страдање више никад
не би поновило, Међународни
дан сећања се сваке године
обележава под геслом „Ника-
да више”.

У КАСАРНИ „РАСТКО НЕМАЊИЋ”

Специјална бригада
обележила славу

Висина изречених казни требало би да превентивно делује на возаче



СЕЛО

Уређење платоа Дома кул-
туре ка парку, у организа-
цији Одреда извиђача „На-
дел”, успешно је окончано
након готово три месеца ра-
да, чиме је центар Старчева
постао још лепши и атрак-
тивнији, а поменути про-
стор функционалнији и без-
беднији.

Ова активност је једна од
осамнаест из региона Бео-
града, као и из Средњоба-
натског и Јужнобанатског
округа које је финансирало
Министарство омладине и
спорта Републике Србије у
оквиру пројекта „Млади су
закон”. Завршне презента-
ције учињеног одржане су
18. јануара у Београду.

Акција уређења платоа
иза Дома културе, реализо-
вана под слоганом „Лепше

је уредно”, освојила је треће
место, што се може сматра-
ти великим успехом с обзи-
ром на жестоку конкурен-
цију. Старчевачки скаути су
добили и посебно признање
за допринос локалној зајед-
ници, посвећеност раду и
најкреативнији промотив-
ни видео-материјал.

Одред извиђача „Надел”
за наредни период планира
неколико већих еколошких
акција, поред осталог и за-
почињање радова на уређе-
њу простора Дома културе
ка парку, „код кухиње”.
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Узалудне две 
деценије борбе за
вредну имовину

Кључна одлука да
нема правног 
континуитета између 
„Слоге” и 
„Демократије”

Одлуком Управног суда Репу-
блике Србије одбијена је ту-
жба Земљорадничке задруге
„Демократија” из Глогоња
против Министарства финан-
сија којом је тражен поништај
решења Агенције за имовину
Града Панчева. Тим захтевом
поменута организација имала
је намеру да, доказивањем
правног континуитета, добије
имовину некадашње Земљо-
радничке задруге „Слога”.

Тако је пропао и трећи по-
кушај Глогоњаца да спор, који
траје готово две деценије,
преиначе у своју корист.

И трећа – несрећа!
Подсећања ради, раних педе-
сетих година прошлог века у
Глогоњу је основана задруга
под називом „Слога” и као та-
ква успешно је функциониса-
ла све до 1975. године, када је
припојена ПИК-у „Тамиш”.
Том приликом је у овај комби-
нат, без накнаде, унета имови-
на вредна око милион и триста
шездесет хиљада долара (по-
ред обрадиве земље, и тракто-
ри, комбајни, берачи...), да би
1997. године прешла под
окриље ИСХ „Фрикома”.

У то време су ситни произ-
вођачи основали Земљорад-
ничку задругу „Демократија”,
како би кренули у борбу за
316 хектара земље (отприли-
ке пола су оранице, а пола па-

шњаци), коју држава издаје у
закуп, као и за објекте (кори-
стио их је „Фриком”), попут
кланице, продавнице, бензин-
ске пумпе...

Тада је започет дуготрајан и
мучан поступак, иако је прво-
степени орган већ наредне го-
дине одбио тужбу „Демократи-
је”. Након жалбе је уследило и
друго решење (2001. године),
према којем је глогоњским за-
другарима додељена бензинска
пумпа. Али и то је убрзо пони-
штено на захтев „Фрикома”.

У међувремену су Глогоњци
платили 1.800 евра судском
вештаку да процени ко је (и
колико) уложио у објекте и с
обзиром на то да је 1996. го-
дине донет закон који је омо-
гућавао да задругама буде
враћена имовина (десет годи-
на касније усклађен са европ-
ским), ови пољопривредници
су се понадали да ће њихове
жеље бити услишене, па су

2012. године поднели нову
жалбу, и то Управном суду.

Предуг спор
Међутим, пре извесног времена
тај правни субјект је на основу
доказа које је приложио тужи-
лац (као и оних које је утврдио
првостепени орган) установио
да „Демократија” није правни
следбеник „Слоге”. У преводу,
судска и управна пракса су на
становишту да није довољно са-
мо основати нову задругу на
подручју на којем је некада по-
словала стара, већ је потребно
утврдити њихов правни конти-
нуитет. У решењу се још наводи
да финансијски извештаји и би-
ланси, као и чињеница да није
достављен ниједан уговор о ко-
операцији говоре у прилог томе
да тужилац није пословао или
пружао услуге, односно да је
био у пасивном стању.

С друге стране, чланови „Де-
мократије” су уверени да је
истина на њиховој страни. Они

су, како тврде, пословали у пу-
ном капацитету од оснивања
1997. до 2005. године (након
тога евидентно је да су износи
мали, јер се на рачуну обртало
углавном до десет хиљада го-
дишње). То је за њих суштин-
ски важно, будући да је за ме-
риторну одлуку требало да бу-
де битно стање у време подно-
шења захтева и да у наведеном
периоду задрузи неосновано
није враћена имовина. Чиње-
ница да је спор предуго трајао
није њихова кривица, а како је
време одмицало, дошли су у
позицију да, у суровом окруже-
њу, све теже функционишу.

Коначна одлука суда је да
из наведених организационих
и статусних промена јасно
произлази да „Демократија”
није правни наследник „Сло-
ге”, па се тако изјаловио план
глогоњских задругара да обно-
ве производњу и запосле нај-
мање двадесеторо људи.

НАКОН МАРАТОНСКОГ СУДСКОГ ПОСТУПКА

ГЛОГОЊСКИ ЗАДРУГАРИ 
ОСТАЛИ ПРАЗНИХ ШАКА

ПРОЈЕКАТ ОДРЕДА ИЗВИЂАЧА „НАДЕЛ”

Лепше је уредно

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Спор предуг, окружење сурово – тешко се функционише

ББааннааттссккии  ББрреессттоовваацц::  Месна
заједница припрема доку-
ментацију за асфалтирање
појединих улица. Наставља
се и проблем с псима лута-
лицама, чији се број свако-
дневно увећава, и то највише
у „широком шору” (Улица
Жарка Зрењанина), школ-
ском дворишту и парку.

ББааннааттссккоо  ННооввоо  ССееллоо::  Кому-
нално предузеће завршило
је јавне радове на одржава-
њу јавних површина, у који-
ма су учествовале три особе
са инвалидитетом, док је
још троје радило на попло-
чавању и одржавању стаза.
У плану је и постављање де-
сет канделабара у најужем
центру села.

ДДооллооввоо:: Одржана је редовна
изборна скупштина фудбал-
ског клуба, на којој је поно-
во за председника изабран
Радојица Ђорђевић. Деца из

дружионица Дома културе
правила су переце у част
Светог Саве, а поменута
установа организоваће го-
стовање стендап комичара
Мирослава Ђорђевића у су-
боту, 30. јануара. Истог дана
на пијачном тргу биће отво-
рени „Дани вина”, који ће се
наставити у граду промоци-
јом на Корзоу у четвртак, 4.
фебруара, од 11 до 16 сати.

ГГллооггооњњ:: На турниру у сто-
ном тенису, одржаном у су-
боту, 23. јануара, у Дому
културе, прва три места су
освојили Владимир Јовчев-
ски, Љубиша Додић и Ан-
дрија Идворјан. Поменута
установа обележила је кр-
сну славу Светог Саву у сре-
ду, 27. јануара. Завршена је
изградња еко-чесме, која ће
свечано бити пуштена у рад
у петак, 29. јануара.

ИИввааннооввоо::  У току су припре-
ме за Дан матерњег језика,

а недавно је одржан саста-
нак организационог одбора
у Дому културе. Омладин-
ски клуб те установе неће
радити до даљег због вели-
ких трошкова.

ЈЈааббууккаа::  Још увек је неизве-
сно да ли ће Скупштина
Месне заједнице усвојити
финансијски план или ће
бити уведена принудна
управа. Трибина на тему
превенције утицаја алкохо-
ла, дроге и дувана на којој
ће говорити др Мирослав
Тепшић, начелник Хитне
помоћи, биће одржана у су-
боту, 30. јануара, од 18 сати.

ККааччааррееввоо::  Скупштина Ме-
сне заједнице је на послед-
њој седници усвојила фи-
нансијски план и план јав-
них набавки. Завршетак ра-
дова на реконструкцији ам-
буланте у четвртак, 28. јану-
ара, пропратиће делегација
коју ће предводити градо-
начелник Саша Павлов и
директор Дома здравља др
Слободан Овука. Представа
под називом „Принцеза на
зрну грашка” београдског
позоришта „Пинокио” биће
одиграна у петак, 29. јануа-
ра, у 12 сати и у 13.30.

ООммоољљииццаа:: Редовна скуп-
штина фудбалског клуба
одржана је у недељу, 24. ја-
нуара, када је, поред оста-
лог, констатовано да су при-
јатељи клуба отплатили дуг
од 325.000 динара. Дом кул-
туре ће, у сарадњи са Исто-
ријским архивом, у четвр-
так, 28. јануара, у 18 сати,
отворити изложбу под нази-
вом „220 година занатства у
Панчеву”, а седам дана ка-
сније у исто време биће
представљена „Антологија
руске поезије” Аните Панић.

ССттааррччееввоо:: Месна заједница
ради на прикупљању доку-
ментације за реализацију
пројекта реконструкције
пијачног платоа на Тргу
неолита. У току је опсежна
поправка јавне расвете. Из-
ложба слика Стевана Мар-
куша отворена је у четвр-
так, 21. јануара, у галерији
„Боем”.

Месне актуелности 
– од четвртка до среде –

У ИВАНОВУ РЕНОВИРАНА ФИСКУЛТУРНА САЛА

Пристојнији услови за правилан развој деце

АКТИВНОСТИ ГЛОГОЊСКИХ ОМЛАДИНАЦА

Деле срећу на све стране

Након дужег ишчекивања
ученици ивановачке Основне
школе „Моша Пијаде” дожи-
вели су нешто лепо – пре десе-
так дана окончано је ренови-
рање фискултурне сале.

Средином новембра, у ре-
жији ЈП Дирекције за изград-
њу и уређење Панчева, запо-
чети су радови у оквиру којих
су санирана сва оштећења; зи-
дови су окречени, а плафон је
комплетно адаптиран, па сада
испуњава све безбедносне

критеријуме, с обзиром на то
да је раније постојала опа-
сност од урушавања поједи-
них делова.

Град Панчево је финанси-
рао цео посао, а Покрајински
секретаријат за спорт и омла-
дину поклонио је школи (као и
другим образовним установа-
ма које немају салу) опрему за
гимнастику – струњаче, разбо-
је, козлиће, шведске клупе...

Ђацима се нарочито допало
то што је поменути простор

добио и нови под веселих боја,
који је прикладан за извођење
гимнастичких вежби, као и за
одвијање тимских спортова.

Директорка школе Сања Си-
мић Мијатовић каже да рено-
вирана сала (површине сто ква-
драта и висине нешто мање од
три метра) сада пружа пристој-
не услове за извођење наставе
физичког васпитања, као и за
правилан раст и развој ученика.

– Очекујем да ће, када то бу-
ду дозволиле економске при-

лике, наши ученици добити
објекат који у потпуности од-
говара Правилнику о норма-
тивима школског простора и
опреме. Од великог значаја је
да се настави с таквим улага-
њима како би деца имала оп-
тималне могућности за одра-
стање и учење; да се људи не
би даље исељавали из најма-
њег панчевачког села и да би у
перспективи број становника
почео да расте – истакла је ди-
ректорка ОШ „Моша Пијаде”.

Омладинска организација из
Глогоња је у недељу, 24. јануа-
ра, уз помоћ Црвеног крста
Панчево организовала хума-
нитарну акцију под називом
„Подели срећу”. Волонтери
поменутог удружења су сорти-
рали помоћ која је стигла у
виду гардеробе, пелена и гар-
деробе за најмлађе и подели-
ли су је социјално угроженим
мештанима тог села.

Није згорег споменути да су
омладинци протекле године
били изузетно ангажовани.
Најпре је новцем Покрајин-
ског секретаријата за спорт и
омладину опремљена канце-
ларија у глогоњском Дому
културе. Из тог извора је пла-
ћен и пројекат „Омладински
клуб Глогоњ”, који је обиловао
спортским и културних дога-
ђајима – турнирима у одбојци
на песку, стоном тенису и ба-

скету, као и програм под нази-
вом „Културни шок 2”, у окви-
ру којег су свирала три локал-

на бенда: „Полумрак”, „Ватре-
на вода” и „Trouble Heart”, у
стендап вечери је гостовао Ср-

ђан Јовановић с представом
„Микрофонија”, док су у ко-
маду „Ко је овде идиот?” игра-
ли Срђан Ивановић и Милан
Калинић. Крајем прошле го-
дине одржано је књижевно ве-
че на којем је угошћен писац
Марко Видојковић.

Град Панчево је подржао
пројекат „Сиђимо на реку 2”
(направљени су два стола и
четири клупе који ће бити по-
стављени на обали Тамиша), а
Покрајински секретаријат за
урбанизам, градитељство и за-
штиту животне средине про-
грам под називом „Сто комада
да ваздух влада”, у оквиру ко-
јег су волонтери реновирали
све клупе у парку.

Уз све то Омладинска орга-
низација Глогоњ је приредила
и три акције добровољног да-
вања крви у сарадњи са Заво-
дом за трансфузију Панчево.



Првобитно планиран за изво-
ђење у дворани, анплагд кон-
церт састава „Канда, Коџа и
Небојша” приређен је 22. ја-
нуара на пуној сцени Култур-
ног центра Панчева. Тај амби-
јент се показао као добро ре-

шење, јер се између Оливера
Нектаријевића и публике вео-
ма брзо створила одлична ко-
муникација. У поставци бен-
да, поред Оливера, били су и
Владан (бубњеви), Влада (аку-
стична гитара), Јанко (аку-

стична гитара) и Бошко (бас).
Репертоар је био прилагoђен
анплагд наступу, a поред неких
старијих хитова, публика је чу-
ла и више нумера са албума
„Воља за ноћ”. Као што је Нек-
таријевић приметио у интер-

вјуу у прошлом броју „Панчев-
ца”, старим фановима, онима
који су остали у Србији, при-
дружили су се и неки млађи
обожаваоци, који су исто као и
омладина из деведесетих неви-
дљиви у овом систему.

У пуном фоајеу Културног
центра Панчева у четвртак,
21. јануара, отворена је изло-
жба слика „Панчево очима
уметника” наше суграђанке
сликарке Јелене Бадњевац
Ристић. Она се представила
радовима који су настали у
последње две године, током
којих је њена пажња била
усмерена на приобаље Тами-
ша и друге призоре савреме-
ног Панчева.

– Определила сам се за мо-
тиве Панчева, јер је то мој
град и волим све што му при-
пада. Овог пута сам се прете-
жно бавила приобаљем Тами-
ша, и то у разним годишњим
добима, мада ме посебно им-
пресионира зима на Тамишу,
када снег све прекрије и тек
понеки чамац извири из сне-
жне белине – каже Јелена
Бадњевац Ристић.

Како је приликом отварања
изложбе рекла књижевница
Александра Хајдин, ауторки-
ни широки и пастуозни нано-

си стварају пејзаже који су
угодни оку посматрача и до-
чаравају лепоту сваког годи-
шњег доба, посебно зиме.

Јелена Бадњевац Ристић
тренутно ради серију слика
које описују мотиве њеног де-
тињства и ране младости. Би-
ће то слике мањег формата,
које ће у низу градити једну
лепу причу.

Ова ауторка је рођена у
Панчеву. Завршила је Еко-
номски факултет и студирала
је историју уметности. Досад
је имала 28 самосталних и из-
лагала на 200 групних изло-
жби. Учествовала је у бројним
колонијама, које су много до-
принеле њеном трагању за
сопственим изразом. Чланица
је СУЛУВ-а и удружења „Све-
тионик”.

У недељу, 31. јануара, у еми-
сији „Метрополис” на телеви-
зији АРТЕ у Француској и Не-
мачкој, у оквиру петнаесто-
минутног представљања срп-
ске културне сцене, биће речи
и о овдашњем „Гррр! Програ-

му”. Поред Александра Зогра-
фа, о уметничким и друштве-
ним струјањима у нашој зе-
мљи говоре чланови рок бенда
„Репетитор”, активиста Срђа
Поповић, дизајнерка Ана Љу-
бинковић и други актери.

Културни телекс

Културни центар чет пет суб нед пон уто сре

Франифонија
19.00
21.00 

19.00
21.00 

19.00
21.00 

19.00
21.00 

Пас је човеков највернији
пријатељ и пратилац. Ова
дивна радосница намење-
на је свим власницима па-
са, као и онима који желе
то да постану, с циљем да
сачувају најдраже тренутке
из живота свог љубимца:
како је стигао у дом, које су
му омиљене игре и место
за спавање, шта воли, а
шта не...

Када допуните књигу
фотографијама, добићете
малу ризницу успомена на
све оно у чему сте ви и ваш
пас заједно уживали.

Петак, 29. јануар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

12 КУЛТУРА

„Мој пас” 
Тањe Лучић

Два читаоца који до среде, 3. фебруарa, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији наставак реченице:
„Ко има пса, (треба да) има и...”, наградићемо по једним
примерком књиге „Мој пас” Тањe Лучић. Имена добит-
ника ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а на-
граде се могу преузети у књижари „Вулкан”.

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

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Стране припремила 

Драгана 
Младеновић

Релативизација 
злочина често 
почиње од забавних
медијских садржаја

Позоришна представа „Ле-
ни”, у режији Татјане Ман-
дић Ригонат, одиграна је у
уторак, 26. јануара, у дворани
Културног центра. Реч је о
копродукцији „Битеф теа-
тра”, Културног центра Пан-
чева и Академије уметности у
Београду, у којој се откривају
лик и дело најпознатије Хи-
тлерове пропагандне уметни-
це – Лени Рифенштал.

Пропагандна уметност
Представа је урађена као мул-
тимедијални триптих. Први
део је драма „Лени” Валерије
Шулцове и Романа Олекша-
ка, други драматизација есеја
Сузан Зонтаг „Фасцинантни
фашизам”, док је трећи део
видео-снимак разговора с ре-
дитељима Срђаном Драгоје-
вићем, Лазаром Стојанови-
ћем и Милом Турајлић.

Комад почиње замишље-
ним шоу-програмом Џонија
Карсона у којем гостује Лени.
Водитељ поставља гошћи не-
пријатна питања о њеној одго-
ворности за креирање наци-
стичке пропаганде. Њена од-
брана је заснована на естетици
и Лени се хвата за појам лепог
као дављеник за сламку, док је
Џони директно и беспоштедно
суочава с нацистичком про-
шлошћу. У њихов вербални
двобој, готово случајно, улази
старија госпођа – Немица и
велики Ленин фан. Њена поја-
ва, као пример типичног кон-
зумента такве пропагандне
уметности, изводи Лени из

равнотеже, јер у старичиним
речима види дубоке корене
нацистичке идеологије, чијем
је ширењу, у артистичкој фор-
ми, и сама допринела. 

Према речима Горана Јев-
тића (који је сјајно интерпре-
тирао лик луцидног водите-
ља), Лени је умела да искори-
сти нове могућности науке и
технике, до тада мало познате
обичним људима, нарочито у
филму „Тријумф воље”, који
почиње снимком Хитлера у
авиону.

– Лени показује гледаоцима
снимак неба из његове хори-
зонталне равни и тако, услов-
но речено, приказује Хитлера
као неког новог месију, бога,
пророка. Он лети по небу и
спушта се у Немачку захваће-
ну идејом рата, обећава куле и
градове, послове, повратак до-
стојанства и сви крећу за њим.
За те филмове неко данас мо-
же рећи да су били чиста
уметност, али они су у ствари
били опасна пропаганда и

контра од оног што уметност
као потрага за лепим треба да
буде – изјавио је Јевтић.

Моћ катарзе
Према речима директора
Културног центра Немање Ро-
тара, представа „Лени” уз
„Моје награде” представља
значајан учинак Културног
центра Панчева на пољу позо-
ришне продукције у протеклој
години.

– Ради се о озбиљним кома-
дима, који отварају врло акту-
елне политичке, социолошке
и етичке проблеме. Реч је о
концепту који нуди Европска
унија, порасту насиља и фа-
шизма, утицају медија и про-
паганде на све видове живота,
девастацији културног поља
живљења помоћу ступидних

телевизијских емисија и све-
општем карневалском пропа-
дању у заборав. Ове представе
нуде, из данашње перспекти-
ве, готово заборављену моћ
аристотеловске катарзе. Зато
смо и одлучили да реализује-
мо ове пројекте с нашим
партнерима Народним позо-
риштем и „Битеф театром”.
Хтели смо да одржимо луч из-
ворног смисла постојања по-
зоришта. Мислим да су обе
представе одлично прихваће-
не, како од публике, тако и од
стручне јавности. Драго нам је
и да смо указали шансу на-
шим суграђанима да раде на
овом пројекту: Наташи Ша-
рић (костим – прим. аут.) и
младом глумцу Ненаду Хера-
ковићу – рекао је Ротар.

С. Ћирковић

Музика
Петак, 29. јануар, 22 сата, дворана „Аполо” Дома омлади-
не Панчево: програм „Седамдесете су поново у моди” –
„James Brown Tribute Band” и маскенбал. Улаз је слободан.

Субота, 30. јануар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омлади-
не: концерт састава „Mud Factory” с гостујућим бендовима.

Четвртак, 4. фебруар, 19 сати, дворана Културног центра:
„Прешернов дан” – свечана академија поводом обележава-
ња словеначког културног празника у организацији удруже-
ња Словенаца јужног Баната „Логарска долина” Панчево.

Тематски програм
Четвртак, 28. јануар, 20 сати, дворана „Аполо” Дома
омладине: плесна представа „Венера пред огледалом” Ти-
јане Малек.

Среда, 3. фебруар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омлади-
не: вече стендап комедије „Ђаво из јагоде” са Срђаном
Динчићем. 

Књижевност
Петак, 29. јануар, 13 сати, Гимназија „Урош Предић”:
књижевно поподне са афористичаром Зораном Т. Попови-
ћем.

Среда, 3. фебруар, 20 сати, фоаје Културног центра: про-
моција књиге „Сачекуша” Предрага Пеце Јеремића.

Изложбе
Понедељак, 1. фебруар, 19 сати, фоаје Културног центра:
изложба слика Клуба за одрасла и стара лица.

Уторак, 2. фебруар, 17 сати, Шаховски клуб „Светозар
Глигорић”: изложба слика „Панчево, волим те” Драгице
Бабић.

Среда, 3. фебруар, 19 сати, Галерија савремене уметно-
сти: изложба скулптура „Светлост у скулптури” Томислава
Тодоровића и Славка Живановића.

ПОВРАТАК У СЕДАМДЕСЕТЕ

Вече посвећено 
Џејмсу Брауну

У дворани „Аполо” Дома
омладине у петак, 29. јануа-
ра, у 22 сата, биће приређе-
но вече посвећено великану
фанка, соула и госпела, ве-
ликом шоумену и врхун-
ском музичару – Џејмсу

Брауну. Том приликом ће
наступити „James Brown
Tribute Band”, а у плану је и
маскенбал, уз обавезну гар-
деробу из седамдесетих го-
дина прошлог века. Улаз је
бесплатан.

СЛИКЕ ЈЕЛЕНЕ БАДЊЕВАЦ РИСТИЋ

Панчево очима 
уметника

У ФРАНЦУСКОЈ И НЕМАЧКОЈ

О „ГРРР! Програму”

ПАНЧЕВАЧКА ПРЕМИЈЕРА ПРЕДСТАВЕ „БИТЕФ ТЕАТРА”

ЛЕНИ РИФЕНШТАЛ, 
ИЗМЕЂУ ЛЕПОТЕ И ЗЛА

КОНЦЕРТ „КАНДЕ, КОЏЕ И НЕБОЈШЕ”

Најјача је 
„Воља за ноћ”

Замишљени шоу-програм Џонија Карсона у којем гостује Лени



Петак, 29. јануар 2016.

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

Два најбржа читаоца који до среде, 3. фебруара, у 12 са-
ти, СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији од-
говор на питање: „У чему се огледа трагикомичност не-
ке ситуације?”, наградићемо по једним примерком књи-
ге „Чизмаши” Драгослава Михаиловића. Имена добит-
ника ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а на-
граде 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 мре-
жи, 39,60 динара у Теленор мрежи  и 38,64 динара у мт:с мрежи.

ММООЈЈ ииззббоорр ММООЈЈ

Вања Раденковић, 

пи-ар Народног музеја

ФФИИЛЛММ:: У време када нам
филмска индустрија пружа
тродимензионалне ефекте,
када у биоскопу готово може-
мо да додирнемо актере, за-
једно с њима трчимо, ходамо
и бијемо битке против ствар-
них и измишљених ликова,
препоручујем вам филм за-
снован на истинитом догађа-
ју – „Недодирљиви” („Intouc-
hables”). Богаташ Филип
(Francois Cluzet) након не-
среће током параглајдинга
остаје квадриплегичар и у
неком тренутку свог новог
живота тражи асистента. С
друге стране, Дрис (Omar Sy)
покушава да превари систем
и од послодаваца моли за по-
тврду како би остварио право
на социјалну помоћ. Филип
изазива Дрисa да месец дана
буде његов асистент...
Kомичним дијалозима и ма-
естралном мимиком „Недо-
дирљиви” нас уче колико је
живот вредан живљења, да
препреке сами стварамо, ко-
лико су важни међуљудски
односи и да сви ми једни
другима можемо бити про-
зор у (неки други) свет, уко-
лико се издигнемо изнад
предрасуда.

ККЊЊИИГГАА::  Трилогију „Столе-
ће” велшког писца Кена
Фолета чине романи „Сту-
бови земље”, „Зима света” и
„На рубу вечности”. Уколи-
ко сте љубитељ историјских
романа, верујем да ћете
уживати у пресеку догађаја
који су обележили 20. век.

Са пет међусобно повеза-
них породица проћи ћете
кроз Први светски рат, Ру-
ску револуцију, борбу су-
фражеткиња за право гла-
са, превирања у време Тре-
ћег рајха, Шпански грађан-
ски рат, Други светски рат,
послератни период, борбу
Афроамериканаца за рав-
ноправност у САД и Хлад-
ни рат. Фолет одлично ба-
лансира са улогама „малог”
и „великог” човека у борби
за слободу.

ММААННИИФФЕЕССТТААЦЦИИЈЈАА „Музе-
ји Србије, десет дана од 10
до 10”, која је први пут одр-
жана прошле године, и то у
67 градова у Србији, па тако
и у нашем Народном музе-
ју, ове године ће бити одр-
жана од 12. до 21. маја. Те-
ма овогодишње манифеста-
ције је „Мој музеј, мој град”
и бавиће се местом и уло-
гом музеја у локалној зајед-
ници, а циљ је да посетиоци
постану интегрални део му-
зеја и његовог развоја. У
оквиру ове манифестације
обележавају се и Европска
ноћ музеја и Међународни
дан музеја.

Препреке 
стварамо сами

Култни роман „Чизмаши”
највећег живог српског пи-
сца Драгослава Михаило-
вића поново је у књижара-
ма захваљујући „Лагуни”.

Споља гледано, „Чизма-
ши” су роман о војсци. Жи-
ка Курјак, нижи официр
старе југословенске војске,
главни је јунак и наратор
који у њему уверљиво, ди-
јалекатски обојено, припо-
веда своје трагикомичне
животне и судбинске ломо-
ве. Тако је овај роман лика,
са елементима пикарског
романа, заправо конститу-
исан као узбудљива и по-
тресна прича о трагици
једне судбине и, посредно,
пропасти једне државе у
бурном историјском вре-
мену између два светска
рата.

Сећајући се својих аван-
тура и приповедајући о њи-
ма са дна живота, из ду-
шевне болнице, погружен
и сломљен, парадоксални
јунак романа „Чизмаши”, у
завршници, болно отре-
жњујуће увиђа да „грђи од
човека је, опет, једино чо-
век”. И тако указује на чи-
њеницу и потребу да се о
судбини човека појединца

захваћеног матицом исто-
ријске трагике приповеда
без патетике, једноставно и
животно, односно изразито
уверљиво.

Сабрана књижевна дела
Драгослава Михаиловића у
12 књига биће први пут об-
јављена у „Лагуни”. Овај
великан српске књижевно-
сти друге половине 20. ве-
ка је за роман „Чизмаши”
добио НИН-ову награду
1983, а 2015. је снимљена и
ТВ серија „Чизмаши” у ре-
жији Дејана Зечевића.

„Чизмаши” Драгослава
Михаиловића

и направили смо специјално
издање „Драфта”. Редакција
тог листа је, припремајући
специјал, била у прилици да
се упозна са историјом Дома
омладине и свим оним ства-
рима које су обележиле наста-
нак, развој и функционисање
наше установе. Писање тог
броја „Драфта” уједно је била
и припрема за креирање мо-
нографије о Дому.

••  ККааддаа  јјее  рреечч  оо  ппррооггррааммииммаа,,
шшттаа  ббииссттее  ииззддввоојјииллии  ккааоо  ннаајј--
ббииттнниијјее  ддооггаађђаајјее  уу  ггооддииннии  ккоојјаа
јјее  ттеекк  ссттааррттооввааллаа??

– Акценат ће бити на раду
Дома омладине кроз ствара-
лаштво. Наиме, уместо уоби-
чајених програма, више ћемо
се концентрисати на ствара-
лаштво кроз разне секције,
скупове, радионице, клубове.
Циљ је да се млади на тај на-
чин привуку да долазе у Дом
омладине, а не само да им се
нуде програми и забава. Уз
то, радиће се на умрежавању
наше институције с домови-
ма културе у насељеним ме-
стима.

••  АА  ккааккввее  ссуу  ррааддииооннииццее  ии
ссееккцциијјее  уу  ппллааннуу??

НАШ ГОСТ: МАРИЈА ЈЕВИЋ, ДИРЕКТОРКА ДОМА ОМЛАДИНЕ ПАНЧЕВО

АКЦЕНАТ НА СТВАРАЛАШТВУ МЛАДИХ
струкције пода важно је да нај-
пре сазнамо због чега је до тога
дошло, да не бисмо опет били у
таквој ситуацији. Под у „Аполу”
мора бити акустичан, а притом
ту постоји и подно грејање, и
пре поправке је неопходно
утврдити прави узрок оштеће-
ња. Међутим, то није једини
проблем те дворане. Наиме,
вентилација је постављена уз
димњак, па се дешава да венти-
лациони систем усиса дим, због
чега се у самој дворани укључи
противпожарни аларм.

••  УУ  ппллааннуу  јјее  ии  ииннввеессттииццииоонноо
ооддрржжаавваањњее  ззггррааддее  ДДооммаа  ооммллаа--
ддииннее..  ШШттаа  ссее  ппоодд  ттиимм  ппооддрраа--
ззууммеевваа??

– Познато је да ова зграда
никада није била у функцији
младих... Важно је да се овде
успостави ред, да се уведе
портирска служба и да се у
сваком моменту зна ко је у
згради, ко улази и ко из ње из-
лази. У плану је реконструк-
ција пода ходника прве етаже,
с молерско-фарбарским радо-
вима на зидовима и плафони-
ма у унутрашњости зграде,
али и уређење платоа испред
Дома омладине, што ће бити
реализовано у сарадњи са ЈП
Дирекцијом за изградњу и
уређење Панчева. Такође, по-
требно је побринути се о зеле-

нилу, расвети, мобилијару, све
то у сарадњи са „Зеленилом”.

••  ДДаа  ллии  ћћее  ДДоомм  ооммллааддииннее  ии
ддввооррааннаа  „„ААппооллоо””  ббииттии  ооттввооррее--
ннии  ии  ззаа  ссааддрржжаајјее  ккоојјии  ннииссуу  уу
ссккллааддуу  сс  ммеејјннссттрриимм  ииддееооллооггии--
јјоомм  ии  ппооллииттииккоомм,,  ккааоо  шшттоо  јјее
ттоо  ббииоо  ссллууччаајј  ппррее  нноо  шшттоо  ссттее
ссттууппииллии  ннаа  ммеессттоо  ддииррееккттооррккее
ооввее  ииннссттииттууцциијјее??

– Политика се не меша у
мој рад и креирање плана и
програма. Њих правим ис-
кључиво у сарадњи са уредни-
цима Дома омладине и сма-
трам да је сам програм пока-
зао да смо отворени за све.

– Школа цртања и „Драфт”
постоје, а планирамо да, по-
ред драмске секције за децу,
покренемо и позоришну ради-
оницу за младе, затим фото-
-кино клуб и слично.

••  ББууџџееттоомм  ГГррааддаа  ППааннччеевваа
ооппррееддеељљеенноо  јјее  ооссаамм  ммииллииооннаа
ддииннаарраа  ззаа  ррееккооннссттррууккцциијјуу  ббии--
ллееттааррннииццее  уу  „„ААппооллуу””..  ШШттаа  ообб--
ууххввааттаајјуу  ттии  ррааддооввии??

– Поред билетарнице, биће
урађени тоалети, пошто по-
стојећа два тоалета нису до-
вољна за капацитете дворане
„Аполо”. Планирамо и да на-
правимо галеријски простор.
Наиме, идеја је да јавне на-
бавке буду завршене до јуна, а
за саму реализацију биће нео-
пходно двадесетак до месец
дана.

••  ННееммааллаа  ссррееддссттвваа  ссее  ппооммии--
њњуу  ии  уу  ввееззии  ссаа  ооддрржжаавваањњеемм  ппоо--
ддаа  уу  „„ААппооллуу””,,  шшттоо  ззввууччии  ддооссттаа
ччуудднноо  јјеерр  јјее  ччииттаавв  ооббјјееккаатт  ррее--
ккооннссттррууииссаанн  ппррее  ннееккооллииккоо  ггоо--
ддииннаа..

– Откако сам овде, покуша-
вам да пронађем узрок због ко-
јег се на средини новог пода у
дворани „Аполо” направио ка-
налчић с рупама. Пре рекон-

Иако није било посебно наја-
вљивано у медијима, предава-
ње проф. др Владете Јеротића
о Његошу, које је одржано у
четвртак, 21. јануара, приву-
кло је преко триста људи, тако
да су и читаоница, ходник, сте-
пениште које води ка галерији
и сама галерија Градске би-
блиотеке били препуни. Јеро-
тић том приликом није гово-
рио само о „Горском вијенцу”,
који он пореди с Милтоновим
„Изгубљеним рајем”, већ и о
многим другим интересант-
ним темама. Његова неверо-
ватна ерудиција и познавање

најразличитијих области – од
психологије и религије до
историје, књижевности и фи-
лозофије – повели су публику
на једно необично умно и ду-
ховно путовање.

Између осталог, он је гово-
рио о темама из књиге „Ислам
и хришћанство” на којој тре-
нутно ради.

– Пажљиво сам читао цео
Куран, а онда и по други пут.
Поднаслов моје књиге је
„Оригинална места у Курану”,
а шта је оригинално? Адам и
Ева су подједнако криви, ако
су криви, јер су појели плод

заједно. Нема змије ни јабуке
у Курану, а шејтан се обраћа
Адаму и каже му исто што и
змија Еви – рекао је Јеротић.

Он је изјавио да су монотеи-
стичке религије борбене, иако
то неки називају ревношћу, и
често подразумевају борбу за
једног бога. Тога је било и би-
ће, али свакако није оправдано
гајити анимозитет и предрасу-
де према исламу као религији,
а посебно према Курану, јер је
то озбиљна и света књига, јед-
на од три свете књиге. Потом је
додао да муслимани много ви-
ше и чешће читају Куран него
што хришћани читају Библију.

Јеротић се осврнуо и на чи-
њеницу да се много тога изгуби
приликом превода неких дела
на страни језик. Како је рекао,
прави читалачки ужитак доно-
си, рецимо, читање Рилкеове
поезије на немачком, као што
је случај и с нашим народним
песмама и, посебно, „Горским
вијенцем”, јер се приликом
превођења на други језик доста
тога из њих изгуби.

Организатор овог догађаја
је Задужбина „Владета Јеро-
тић” из Београда, а домаћини
су били удружење „Лас хен-
тес” и Градска библиотека
Панчево.

ГОСТОВАЊЕ ВЛАДЕТЕ ЈЕРОТИЋА

Знањем противу предрасуда

Марија Јевић је на месту ди-
ректорке Дома омладине три
и по месеца (од 15. септембра
2015) и њој je припала част да
са осталим запосленима про-
слави четрдесет година од
оснивања те установе културе.
Пре тога она је била директор-
ка Дома културе у Качареву.

Шта је обележило рад Дома
омладине у последњим месе-
цима 2015. и какви су инве-
стициони радови и програми
у плану – нека су од питања на
која је Марија Јевић покуша-
ла да одговори.

ППААННЧЧЕЕВВААЦЦ::  ККааккоо  ббииссттее  ооццее--
ннииллии  ффууннккццииооннииссаањњее  ДДооммаа
ооммллааддииннее  ооттккааккоо  ссттее  ннаа  њњееггоо--
ввоомм  ччееллуу??

ММ..  ЈЈЕЕВВИИЋћ :: Задовољна сам
тиме како смо завршили го-
дину и, уопште, програмима
које смо реализовали у но-
вембру и децембру. Било је
дана када смо имали по два-
три садржаја у низу и за све
њих смо имали публику, па и
на догађајима који нису ко-
мерцијални. Чак смо и на
крајње уметнички оријенти-
саном филмском програму
(који уређује Огњен Главонић
– прим. аут.) забележили изу-
зетно велику посећеност. У
децембру смо дан за даном
имали три концерта, који су
подразумевали три различи-
та музичка правца и три раз-
личите циљне групе: вече
електронске музике, џез кон-
церт и наступ Коље и „Гробо-
власника”. Поред сталних ак-
тивности, Школа цртања је
организовала годишњу изло-
жбу радова својих полазника,
а наставило се с циклусом
предавања о уметности и дру-
гим изложбама.

••  ИИааккоо  ссттее  ккррааттккоо  ннаа  ччееллуу
ДДооммаа  ооммллааддииннее,,  ппррииппааллаа  вваамм
јјее  ччаасстт  ддаа  ооббееллеежжииттее  јјууббииллеејј
ттее  ууссттааннооввее  ––  ччееттррддеессеетт  ггооддии--
ннаа  њњеенноогг  ррааддаа..

– Да, то је за мене била
част, јер је тај јубилеј важан и
за град, а не само за Дом
омладине. Четрдесет година
је ваљало обележити још 30.
јануара 2015, али до тога није
дошло, па ме је то сачекало.
Тим поводом смо направили
типски филм који доноси ре-
троспективу рада ове инсти-
туције културе, под називом
„Четрдесет година младости”,

ИСПРАВКА И ИЗВИЊЕЊЕ

Свечана фоаје сала
У тексту „Милиони и друге
духовне потребе”, који је обја-
вљен у прошлом броју „Пан-
чевца”, наведено је да ће „за
ангажовање обезбеђења и
спремачица као техничке по-
дршке за реализацију програ-
ма Културног центра Панчева
у Свечаној сали Народног му-
зеја Град издвојити још мили-
он динара”. Међутим, иако се

у буџету Града Панчева наво-
ди „свечана сала”, то се не од-
носи на Свечану салу Народ-
ног музеја, већ на фоаје Кул-
турног центра, који неки од-
недавно називају свечаном
салом.

Извињавамо се наведеним
установама културе и читао-
цима „Панчевца” због нена-
мерне грешке.

Било је дана када смо
имали по два-три 
садржаја у низу и за
све њих смо имали
публику

Марија Јевић 



Обилазак сам наставио пеши-
це како бих што непосредније
ухватио ритам пренасељене
метрополе на путу ка „Бирла
Бавану”, или „Бирла кући”, у
којој је Мохандас Карамчад
Ганди, или Махатма, или Ве-
лика Душа, како га је назвао
Рабиндранат Тагор, провео
последње дане живота. Индиј-
ска влада је откупила про-
страну белу грађевину од бо-
гате породице Бирла да би је
15. августа 1973. године пре-
творила у „Ганди Смрити”,
свето место, меморијални му-
зеј посвећен оцу нације.

На самом улазу у поплоча-
но двориште доминирају два
обелиска од тамноцрвеног
гранита. Oдатле се улази у
једноспратну кућу у облику
слова П, где је централни део
ослоњен на витке стилизова-
не стубове. Са оближњим Раџ
гатом, 36 хектара зелених по-
вршина, пo брежуљцима сме-
штених дуж обале реке Јаму-
не, и великом изложбеном
поставком у шест павиљона,
он чини јединствен мемори-
јални комплекс са основном
Гандијевом поруком: „Мој
живот je моја порука”. Овде
су, поред Махатминих, кре-
мирани земни остаци Индире
и Раџива Гандија.

Са Махатма Ганди роуда, из
улице Сатијаграја, каменом
стазом окруженом травњацима
улази се, искључиво без обуће,
у изузетно уређен меморијални
парк. Првобитни историјски
назив овог места био је Сахџа-
ханабад гат или Гат старог Дел-
хија. На самом месту кремаци-
је посебну пажњу привлачи ни-
ско постављена платформа
квадратног облика израђена од
црног гранита прекривеног
ситним латицама жутих цвето-
ва, са одблеском вечног пламе-
на и санскритом записаним по-
следњим Гандијевим речима:
„Хи Рама” (O, Божe).

Прошло је три по подне, а
хаос и метеж на узаврелим
градским улицама нису посу-
стајали. Напротив, бивали су
све жешћи. Док се лагано про-
бијам у источни део града Ма-
тура роудом ка комплексу
„Низамудин Дарга”, кроз
облаке прашине и небројено
мноштво ужурбаних Индуса,
без престанка ме салећу наме-
тљиви возачи шарених рик-
ши. Како бих их се ослободио,
најупорнијем нудим неразум-
но ниску цену за превоз до Ху-
мајунове и Иса-канове гроб-
нице – само двадесетак рупи-
ја. Зачудо, понуда је у тренут-
ку прихваћена и ми смо већ
усред саобраћајног колапса.

Недуго потом човек који ву-
че рикшу изненада с главног
пута и планиране руте скреће
у лавиринт прашњавих уличи-
ца, водећи ме на место које,
по његовом речима, неизо-
ставно треба посетити. Води
ме у оближњу невероватно до-
бру и јефтину продавницу као
да зна шта ми је потребно. Не
обазирући се на моје негодо-
вање, он упорно граби напред,
све док приликом једног од
многобројних застоја нисам
љутито искочио ван и кренуо у
супротном смеру. Видећи да
му превара није успела, као да
се ништа није догодило, без
узбуђења и извињења, мој во-
зач је ипак одлучио да ме од-
везе куда сам наумио, али за
додатних двадесет рупија. На-
шавши се непланирано у пот-
пуно непознатом крају, нема-
јући куд, пристадох.

За двадесетак минута био
сам на улазу у чувени Хумају-
нов маузолеј, јединствени би-
сер могулске архитектуре од
црвеног пешчара и прву гроб-
ницу и грађевину те величине
изграђену у једном врту Инди-
је. Саградио ју је у 16. веку, на
обалама реке Јамуне, чувени
персијски архитекта Мирза по
наруџби Хумајунове супруге
Хамиде. Хумајунов маузолеј је
раскошнији од гробнице њего-
вог претка и освајача Азије Ти-
мура Великог у Самарканду.
Таква грађевина била је прете-
ча могулске архитектуре, чији
је врхунац достигнут изград-
њом Таџ Махала. Због изузет-

не лепоте уврштена је у „Уне-
скову” листу светске баштине.

Маузолеј, који доминира с
предивним геометријском вр-
том подељеним у 36 квадрат-
них поља оивичених воденим
каналима и каменитим стаза-
ма, налази се на масивној
платформи с низом аркада
што га визуелно проширују и
наглашавају његов средишњи
део с великим лучним порта-
лом под куполом. Испод ма-
сивне куполе је осмоугаони
централни простор са два ка-
мена саркофага – краља Хума-
јуна и његове супруге. Стварни
гробови су у нишама испод по-
да. Са обе стране маузолеја на-
лазе се засебне грађевине с ку-
полама и куглама на високо
истакнутим јарболима, којима
припадају још четири мање
зграде са саркофазима члано-
ва краљевске породице.

Највећи део комплекса у
рајском врту саграђен је од
црвеног пешчара. Само су зи-
дови куполе са апликацијама
од белог мермера. Поред
главне зграде, у прекрасном
парку, постоји и неколико
мање значајних споменика,
као и двадесетак година ста-
рија гробница Иса-кана, авга-
нистанског племића из поро-
дице владара династије Сури.

Док је сунце лагано наги-
њало западу, старим „амба-
садором”, таксијем из педе-
сетих година, пожурио сам
на југ Делхија да посетим
прелепи храм Бахаи, изгра-
ђен 1980. Храм се налази не-

далеко од „Лајпа Нагара” у
парку Калкај. Због једин-
ственог и необичног облика
назива се joш и Лотосов
храм. Ово ремек-дело мо-
дерне архитектуре које спаја
културу и историју Индије са
савременом архитектуром
састоји се од 27 џиновских
полуотворених латица лото-
са од белог мермера, групи-
саних по три у девет група.
Лотос, национални симбол
Индије, овде симболизује
љубав, мир, чистоту и бе-
смртност. Храм је висок 40
метара и окружен са девет
стилизованих језера која
симболишу девет уједиње-
них спиритуалних путева ре-
лигије бахаи. Представља је-
дан од највећих и најважни-
јих центара бахаизма јужне
Азије, у коме нема религије,
идола нити церемонија.

Док сам у друштву од можда
хиљаду присутних седео на
једноставној дрвеној клупи,
размишљајући у тишини про-
страног Лотосовог храма,
схватио сам да је тај простор
идеалан за поподневну меди-
тацију и прочишћење од днев-
них стресова велеграда. Као
такав, отворен је за поклонике
свих вероисповести, због чега
га сваког дана у тишини посе-
ти више од десет хиљада људи.

Напуштајући необично све-
тилиште кроз једна од девето-
ра врата, ни слутио нисам шта
ме чека у повратку с цело-
дневног истраживања град-
ских знаменитости.

ФЕЉТОН/ДРУШТВО14
Петак, 29. јануар 2016.
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ЧЧЕЕТТРРДДЕЕССЕЕТТ ДДААННАА ДДРРУУММООВВИИММАА ИИННДДИИЈЈЕЕ ИИ ННЕЕППААЛЛАА  ((33)) ПИШЕ: СЛОБОДАН МОМЧИЛОВИЋ

Таџ Махал у Агри

ГАНДИ: „МОJ ЖИВОТ JE МОJА ПОРУКА”

БУДИМО ХУМАНИ

Треба да спасемо
(бар) два живота

Габријели хитно 
потребно 15.000
евра

Влада и даље чека
на операцију цисте
на мозгу

Тридесетпетогодишњу Га-
бријелу Трифу из Алибунара
јавност је, нажалост, још пре
неколико година упамтила
као девојку која је због тумо-
ра на мозгу изгубила вид и
слух и која комуницира са
светом тако што јој отац на
длану исписује речи.

Ни шест операција у Ита-
лији и Немачкој, колико их

је ова млада жена досад
имала, није било довољно да
она потпуно оздрави. Са се-
дам година је изгубила мај-
ку, а 2003. године, за време
студија енглеског језика на
Филолошком факултету, по-
чела је да губи вид и устано-
вљено је да је од мајке на-
следила тешку болест. Њена
дијагноза је неурофиброма-
тоза тип два – ретко обољење
које се манифестује кроз ви-

шеструке промене у виду ту-
мора на централном нер-
вном систему.

Приликом редовне контро-
ле у децембру прошле године
на Универзитетској клиници
у Тибингену, у Немачкој, где
је Габријела већ оперисана,
установљено је да има нову
промену у виду тумора на
грудном делу кичмене мо-
ждине која мора хитно да се
одстрани. Целокупан меди-
цински третман на тој клини-
ци кошта око 15.000 евра, а
интервенцију је потребно
урадити већ у фебруару, због
тешких и опасних комплика-
ција које овај тумор може да
изазове. Габријела и њен отац
живе од додатка за туђу негу
и мале пензије и немају но-
вац за операцију. Сви који
желе да помогну, новац могу
уплатити на динарски рачун:
265000000464351326 или на
девизни (у еврима):
RS35265050000016071571.

ХХУУММААННИИТТААРРННАА  ЖЖУУРРККАА  УУ  „„ККУУППЕЕУУ””

У сусрет обележавању рођендана велике македонске и

балканске звезде Тошета Проеског Форум младих Ма-

кедонаца организоваће у суботу, 30. јануара, хумани-

тарну манифестацију под називом „Срце није камен”.

Тим поводом ће се од 10 до 13 сати у Служби за тран-

сфузију одржати традиционална акција добровољног

давања крви. У 22 сата у клубу „Купе” биће приређена

велика хуманитарна журка на којој ће наступити Алек-

сандра Милутиновић и Даниел Кајмакоски. Улаз ће ко-

штати 200 динара, а сва прикупљена средства биће до-

нирана Центру за церебралну парализу у Београду.

Форум младих Македонаца је већ четврту годину за-

редом организатор ових активности, уз помоћ и подр-

шку Међународне фондације „Тоше Проески” из Кру-

шева (Македонија) и Националног савета Македонаца у

Србији. СРПСКИ ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

Више активности за предшколце
Чланови Покрета „Двери” су
на конференцији за новинаре
одржаној у среду, 27. јануара,
истакли да ће се они залагати
за то да свака одлука власти
буде у интересу породице и да

ће се ефекат сваке мере по-
сматрати према њеном деј-
ству на породични живот.

– Једна од мера које ће
„Двери” Панчева применити,

јесте побољшање рада вртића
ангажовањем наставника фи-
зичког и здравственог васпи-
тања и наставника музике и
уметности уопште. О физич-
ком и менталном васпитању и

здрављу наше деце
морамо темељно и
професионално во-
дити рачуна још
пре одласка у шко-
лу, јер тада најбрже
и најлакше усвајају
навике и склоности
– рекао је Милутин
Илић, председник
Градског одбора
ове странке.

Он је додао
да је ова мера зна-
чајна због чињени-

це да због темпа рада и живота
родитеља потреба за вртићима
константно расте и да деца све
више времена проводе у њима.
Како је навео, новац за овај

РЕАГОВАЊЕ НА ТЕКСТ „НЕКА ВАС ЗУБ 

ЗАБОЛИ ШТО ПРЕ!”, „ПАНЧЕВАЦ” БРОЈ 4645 

Зубобоља новинарки
Рационализацијом кадра у Сто-
матолошкој служби Дома здра-
вља Панчево испод црте и без
посла нису остали они с лошим
резултатима рада, како је нови-
нарка произвољно закључила.

Међу стоматолозима, без по-
сла је остао млад доктор са од-
личним резултатима рада, са
4.000 услуга пружених грађа-
нима за период који се вредно-
вао. То је остварење дупло веће
од остварења шест лекара који
су остали у служби. Такав рад

је остварен у тиму са стомато-
лошком сестром којој је то, на
сву срећу, омогућило останак у
служби. Ово је доказ нетачно-
сти информације коју је нови-
нарка објавила, да тим лекар-
–сестра заједно добија отказ.

Са тридесет и једном годи-
ном живота и са пет година
стажа није успео да остане на
послу само због своје младо-
сти. А коме још требају млади
и вредни стручњаци?

Зорица Парежанин

пројекат „Двери” би обезбеди-
ле уклањањем страначког ви-
шка запослених из јавних слу-

жби и установа, додавши да је-
дан „примач плате” годишње
кошта милион динара. С. П.

Оба рачуна отворена су у
„Рајфајзен банци” и гласе на
Габријелу Трифу, Жарка Зре-
њанина 22, Алибунар.

О нашем суграђанину
Влади Ђорђевићу, који има
девет година и мора у Ис-
танбул на операцију цисте
на мозгу, већ смо много пу-
та писали. Нажалост, апели
су били готово узалудни.
Упркос акцијама прикупља-
ња помоћи, сума од 27.000
евра, колико износе тро-
шкови интервенције, делује
недостижно. Ђорђевићи
имају троје деце, живе као
подстанари и само је отац
Синиша запослен. Његова
плата износи око 50.000 ди-
нара, а само за Владине ле-

кове месечно се потроши
више од пола те суме. Дечак
је досад оперисан два пута:
извађен му је бубрег након
што је утврђено да на њему
има тумор, а потом је опе-
рисао и срце.

Влади је терапија недав-
но по ко зна који пут поја-
чана. Питање је докле ће
дозе лекова моћи да се по-
већавају. Овом малишану
живот може да спасе само

операција, а на рачуну по-
родице тренутно је свега
3.100 евра. Имају једну
икону у дрвету, вредну 400
евра, коју би желели да
продају, а коју им је по-
клонио Панчевац Добри-
вој Ђорђевић како би по-
могао Влади. Уколико же-
лите да купите ово умет-
ничко дело или можете да
помогнете на неки други
начин, јавите се Владином
тати Синиши на број
064/67-67-371.

Средства за помоћ Влади
могу се уплатити на динар-
ски рачун Синише Ђорђеви-
ћа: 340-32110017-94, код
„Ерсте банке”, с назнаком:
„Помоћ за Ђорђевић Влади-
мира”. Уплате из иностран-
ства врше се на девизни ра-
чун Станке Ђорђевић: IBAN
RS35340000003216654566.
SIF код је GIBARS22. 

Д. Кожан



Раст кинеске економије ви-
дљив је у сваком смислу, а
један од података који то
најбоље илуструју јесте број
аутомобила на улицама нај-
многољудније земље на све-
ту. Крајем седамдесетих у
Кини је било регистровано
свега милион аутомобила, а
2008. године тај број је по-
растао чак на 51 милион.
Међутим, куповна моћ про-
сечног Кинеза и даље није
довољна да би себи приу-
штио аутомобил, па тако од
сто људи свега њих шесторо
поседује своје возило.

Раст аутомобилске инду-
стрије, а самим тим и броја
аутомобила на улицама у
Кини наставиће се и у деце-
нијама које следе. Тако је
потрошња дизела и бензина
током 2005. године износи-
ла око 110 милиона тона, а
процењује се да ће до 2030.
тај број „скочити” на неве-
роватних 500 милиона тона
горива.

Добити возачку дозволу у
Кини није тешко… Иако је
потребно 70 сати практичне

обуке (30 више него у Срби-
ји), пасти на тесту је прак-
тично немогуће. Званични
испитивачи на тестовима су
веома лоше плаћени, па су
самим тим и лако подми-
тљиви. Инструктори вожње
су у овим случајевима по-
средници, наравно уз аде-
кватан проценат.

Може се рећи да је Кина
земља нових возача… Наиме,
већина Кинеза се за управља-
чем аутомобила понаша као
да су пешаци, а претпоста-
вља се да нису успели да про-
мене своје навике због брзе
економске транзиције и мо-
гућности куповине аутомо-
биле. Ово је поготову изра-
жено у великим градовима,
где се и налазе готово сва мо-
торна возила у земљи. Воза-
чи се тако крећу по пешач-
ким стазама, парковима и
веома ретко укључују пока-
зиваче правца. У случају да
промаше искључење са ауто-
-пута, најнормалније ће се
зауставити, убацити у ри-
кверц и вратити на искључе-
ње које су прошли.

- - - - - ЗАНИМЉИВОСТИ - - - - - - - - - - - - ИСТОРИЈАТ - - - - - - - 

ЗЕМЉА НОВИХ ВОЗАЧА

- - - - - САВЕТИ - - - - 

На способност возача ауто-
мобила, поред умора и пси-
хофизичког стања, знатно
утиче и квалитет ваздуха у
кабини возила. Издувни гасо-
ви аутомобила не само да су
непријатног мириса већ има-
ју велики утицај на возача и
путнике. Поред тога што ло-
ше делују на осетљивије осо-
бе или људе с хроничним
обољењима респираторних
органа, издувни гасови имају
негативно дејство и на тре-
нутно физичко стање возача,
које се може манифестовати
као умор и закаснеле реакци-
је на ситуације у саобраћају.

Да бисте спречили нега-
тивне ефекте издувних га-
сова у кабини, потребно је
да путнички простор у во-
зилу редовно проветравате
током боравка у њему. При-
суство нежељених гасова је
поготову изражено у град-
ској вожњи и гужвама, када
је већи број учесника у сао-
браћају, и у моментима ка-
да се стоји на семафору.
Издувни гасови возила која
се налазе око вас улазе у
унутрашњост кроз вентила-
циони систем или врата на
аутомобилу која лошије
дихтују. Повременим отва-
рањем прозора ћете решити

проблем и то треба да вам
пређе у навику.

Међутим, често се дешава
да на отвореном путу, када
нема других аутомобила, та-
кође осећате гасове у каби-
ни. То је знак да највероват-
није имате проблем са из-
дувним системом. Потенци-
јални проблеми у овом слу-
чају могу бити: рупе на из-
дувној грани, лош дихтунг
издува, као и запушен ката-
лизатор који смањује проток
гасова па они због тога улазе
у кабину. Решење проблема
је свакако посета сервису и
замена дотрајалих елемена-
та ауспуха, али не би било
наодмет да преконтролише-
те и дихт-гуму на вратима,
која спречава прекомеран
улаз гасова и воде. Уколико
често возите по граду, можда
не би било лоше да прили-
ком наредне замене филте-
ра уградите кабински фил-
тер са активним угљем, који
у великој мери смањује кон-
центрацију нежељених че-
стица из гасова аутомобила.

ЗАШТО ПРОВЕТРАВАТИ КАБИНУ

Петак, 29. јануар 2016.

automobilizam@pancevac-online.rs 
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Страну припремио

Немања 
Урошевић

Први аутоматски 
мењач у Европи

Концепт који је 
променио приступ
производње 

И поред чињенице да је модел
16 био технолошки напредни-
ји од конкуренције, „Рено” се
ту није зауставио. Почетком
1969. године опрема тог ауто-
мобила постаје још богатија,
јер добија: светлосну сигнали-
зацију за вожњу уназад, енте-
ријер пресвучен кожом, елек-
тричне подизаче предњих ста-
кала, као и панорамски кров,
што је била реткост у возили-
ма европских произвођача.

Испред „Ролс-Ројса”
Улагање у даљи развој не треба
да чуди јер је од самог почетка
1965. године „купио” већину
својим дизајном и могућно-
шћу возила да се прилагоди
свим потребама возача. Квали-
тет и особине овог, може се
слободно рећи, индустријског
подухвата наишле су на пози-
тивне реакције стручне јавно-
сти. Тако је „рено 16” 1966. го-
дине проглашен аутомобилом
године у прилично јакој конку-
ренцији, победивши чак и мо-
дел „силвер шедоу” чувеног
британског произвођача „Ролс-
-Ројса”.

Током своје петнаестогоди-
шње продукције популарна

ПОЛА ВЕКА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИХ ВОЗИЛА (2)

„шеснаестица” је доживела
многе промене. Рестилизова-
на верзија је почела да се про-
изводи 1971. Основни модели
на почетку су покретани мо-
тором радне запремине од
1.470 кубика и снаге 55 „ко-
ња”, а фабрика баш и није би-
ла задовољна перформанса-
ма. Тако је у рестилизован
модел уграђиван нешто јачи
агрегат од 1,6 литара и 85
коњских снага. О значају овог
аутомобила говори и чињени-
ца да је „рено 16” био први
француски аутомобил са ау-
томатским мењачем. Купци
који су, бар према речима
произвођача, желели једин-

ствено искуство у вожњи, мо-
гли су да одаберу аутоматску
трансмисију која је била акту-
елна од 1969. па до 1972. го-
дине. Модели који су били
опремљени овим мењачем,
имали су посебан амблем ко-
ји се налазио на вратима гепе-
ка, како би се с поносом иста-
као технолошки напредак
компаније „Рено”.

Тржишна експанзија
Од 1973. па до краја произ-
водње 1980. године руковод-
ство фабрике је одлучило да
више не експериментише с
моторима и не улаже у развој
нових погонских јединица. У
„рено 16 те-икс”, како је гла-
сила ознака возила, уграђиван
је један мотор од 1.600 кубика
и 93 коњске снаге. То је било
довољно за оптималне возне
перформансе аутомобила и
солидну максималну брзину
од 175 километара на час. На-
равно, Французи се нису зау-
ставили с „новотаријама” по
питању опреме, па је тако по-
ред свега наведеног ова верзи-
ја имала и централну браву,
активне појасеве за путнике и
још неколико ситница које су
власницима овог возила олак-
шавале употребу и обезбеђи-
вале сигурност.

Током петнаест година
производње „рено 16” је на-
прављен у нешто више од 1,8
милиона примерака у фабри-
ци у месту Сандовил у Нор-
мандији, која је била намен-
ски изграђена за производњу
тог аутомобила. Може се сло-
бодно рећи да је то возило до-
принело тржишној експанзи-
ји француског произвођача, а
у прилог томе говори и чиње-
ница да је половина произве-
дених возила извезена. Тако-
ђе, „шеснаестица” је допри-
нела пробоју и на тржиште
Сједињених Држава, које је у
то време било прилично неза-
интересовано за европска во-
зила.

Слободно можемо рећи да
су развој и продукција овог
аутомобила поставили теме-
ље филозофије на којој ће се
у будућности базирати про-
изводња возила марке „ре-
но”, а то је спој иновативно-
сти и „ослушкивање” тржи-
шта и потреба савременог чо-
века. Стога, када следећи пут
будете сели за управљач свог
„реноа”, будите сигурни да је
велики број ствари у вашем
аутомобилу настао на основу
искустава стечених у произ-
водњи модела 16.



ВОЛВО С 80, 2002, 2,4 л,
3.200 евра. 063/880-00-69.
(СМС)

МЕРЦЕДЕС 190 Д, регистро-
ван до децембра 2016. годи-
не. Лимарија и мотор одлич-
ни, може и замена за мотор,
скутер до 50 кубика, уз допла-
ту. 063/839-73-94. (213145)

ГОЛФ 2, 1989, петора вра-
та, бензин, плин, атести-
ран, 350 евра. 063/782-54-
07. (213159)

СТИЛО 2002, ДТД, вла-
сник, сервис, децембар
2016, нов акумулатор.
065/263-28-78. (213170)

РЕНО меган 1.5 ДЦИ,
2008, фул, 2/3 врата, зим-
ске гуме, 3.500 евра.
062/207-505. (213177)

СЕАТ кордоба 1997, власник,
регистрован, атестиран.
064/226-66-37. (213193)

ПРОДАЈЕМ пасат Б2 и па-
сат Б3. 064/147-35-07.
(213210)

ДЕЛОВИ суза, југо, кец,

мотори, петостепени ме-

њачи, алу-фелне. 064/856-

60-65. (213217)

ЈУГО  корал 1.1, 2004, ате-
стиран плин, црвен, вла-
сник. 064/142-55-93.
(213217)

ТОМОС аутоматик, А 5,
1989, регистрован, као нов,
320 евра. 367-636. (213317)

ГРАНДЕ пунто 1.3, 2005.
годиште, троје врата.
065/449-87-75.(213265)

ПРОДАЈЕМ комби застава
турбо ривал, 2004, реги-
строван. 060/028-14-80.
(213386)

АЛФА 146, 1.6, 1998. годи-
ште, власник, 900 евра.
064/894-12-03. (213469)

ЈУГО 55, 1987. годиште, у
возном стању, регистрован.
Тел. 063/760-53-42.
(2134669)

ТОЈОТА корола 2001. годи-
ште, 1.9 дизел, клима, по-
дизачи, у одличном стању.
063/211-115. (213465)

СУЗУКИ jimi 4 х 4, 2010.
годиште, 1.3, купљен нов, у
Србији. 063/211-115.
(213465)

ФОРД фокус продајем,
2002. годиште, 1.8 ТДЦИ,
урађен велики сервис.
060/488-38-15. (213410)

ФОЛКСВАГЕН тоуран 1.9
ТДИ, власник, црна боја.
061/293-33-26. 

ФИЈАТ стило 2003, 19 ЈТД,
одличан, на име, 2.100
евра. 063/289-350.
(213426)

КАМИОН мерцедес 1317,
8.500 кг, 1989. годиште,
2.500 евра. 064/111-22-56.
(213399)

ГРАНДЕ пунто 1.4, 2008,
троје врата, све од опреме,
85.000 км. 064/130-36-02.
(213393)

ПУНТО 1.9, 1999, петора
врата, клима, централно,
атестиран плин. 064/130-
36-02. (213393)

ПУНТО 3, 1.2, 8 в, 2007,
троје врата, атестиран
плин, власник. 064/130-36-
02. (213393)

ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2003/4,
петора врата, у првој боји,
на име. 064/130-36-02.
(213393)

ПЕЖО 106, 1996. годиште,
добро стање, цена 725 евра.
066/460-288. (213456)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до 500
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (213296)

КУПУЈЕМ томос аутомати-
ке, исправне, неисправне.
367-636. (213317)

ФОЛКСВАГЕН половна во-
зила неисправна и хавари-
сана купујем. 063/215-641.
(213256)

КУПУЈЕМ кола у било ком
стању, од 80 до 1.000 евра.
062/193-36-05. (р)

КУПУЈЕМ круњач, прекру-
пач „оџаци”, црвени. Тел.
065/561-01-03. (213452)

ИЗДАЈЕМ гараже на Коте-
жу 1. 069/409-83-42.
(213283)

ВЕШ-МАШИНА, фрижи-
дер и половни делови од
веш-машина. Тел. 252-05-
10, 063/703-76-07.
(213174)

ПОВОЉНО веш-машине
ардо 100 евра, вирпул 50
евра. Тел. 064/123-17-88,
354-852. (213349)

ТЕЛЕВИЗОР купљен нов,
мобилни нокиа 500 скрин-
тач. 062/847-13-62.
(213360)

ТВ половни из увоза, 37,
54, 66, 72. 348-975,
066/348-975. (213240)

ПРОДАЈЕМ рачунар пен-
тијум 4. 065/583-38-53.
(213236)

БУКВА, багрем, цер и сечени-
це. 064/357-82-08. (209002)

ПРОДАЈЕМ полован ква-
литетан очуван намештај
из увоза. 060/510-89-78,
065/592-78-75. (213055)

ПРЕОСТАЛО огревно дрво,
буква, цер, храст, по цени
од 3.800 динара. 061/251-
07-50. (212812)

БРИКЕТ буков, 4.500 дина-

ра, кубик преостала коли-

чина, тестера штил.

064/482-65-53. (212315)

ОГРЕВНО дрво за ложење,

буква, багрем, 3.500 дина-

ра. 063/891-72-54.

(212480)

ДРВО за ложење повољно:

багрем, буква, цер.

061/320-28-02. (212480)

ПРАСИЋИ и јагањци на
продају, вршим печење на
дрва, ражањ, повољно.
064/997-79-09. (212436)

ПРЕОСТАЛА огревна дрва,
буква, багрем, цер.
061/624-19-84. (212517)

КРУЊАЧ-ПРЕКРУПАЧ,
инвалидска колица, пећ на
нафту. 251-62-40. (213116)

ПЕРЈАНА јакна шевињон,
нова, мушка, Л, уникат, гр-
талица моторна. 064/354-
69-76. (213142)
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БАЛИРАНУ детелину и ме-
снату прасад, продајем.
060/444-55-01. (213144)

ПРОДАЈЕМ гуме различи-
тих димензија. 064/179-31-
08, звати од понедељка.
(213147)

АУТО-ГУМЕ, R17 225/45,
„сава”, произведене априла
2015, вожене једну сезону.
060/552-58-24. (213160)

ПЛАСТЕНИК 3 х 5, дупли
најлон, метална конструк-
ција, повољно. 063/240-
784. (213167)

ХИТНО, повољно прода-
јем, тросед, одличан.
064/169-47-83. (213162)

СТОЛАРСКА машина, ула-
зна храстова врата, боксер-
ски џак, рукавице и прико-
лица. 065/263-28-78.
/213170)

ШПОРЕТ, судопера, орма-
ри, витрина, грејалице, ра-
дијатор, радни део.
065/353-07-57. (213186)

ПРОДАЈЕМ очувану кухи-
њу, судопера плус три дела.
063/706-16-65. (213196)

ПРОДАЈЕМ: троседе, кау-
чеве, угаону гарнитуру, ре-
гале, мост + регал, гарни-
туру мојца, витрину, комо-
ду, сто + четири столице,
спаваћу собу комплет,
комплет кухињу, дечја ко-
лица, телевизоре, ел. шпо-
рет, ТА пећи, пећ на дрва,
машину за веш, суђе, тепи-
хе, половне ауто-гуме, би-
цикле, разно. 063/107-78-
66. (ф)

ПРОДАЈЕМ веш-машину,
крека весо, тики бојлер са
чесмом, мењач за ауди 80
јаје, моторну тестеру дол-
мар. 631-291, 064/822-96-
82. (213245)

КОТАО са бојлером 35 кв,
под гаранцијом четири го-
дине, мегал. 064/123-63-
65. (213372)

ДВОСЕД, регал, комода, ор-
мани, веш-машина, микро-
таласна , електрични шпо-
рет, судо-машина, фрижи-
дер, судопера с радним ви-
сећим, витрина, полица,
грејалица, шиваћа. Тел.
063/861-82-66. (213356)

ФИСАКЛНЕ касе шарп и
галеб на продају, повољно.
063/369-846. (213315)

ПРОДАЈЕМ кухињске еле-
менте са судопером, кауч
са маказама, француски
лежај за ТА пећ, ел. шпо-
рет, машина за веш, два
ТВ-а са сточићем. 064/245-
22-77. (213326)

ПРОДАЈЕМ кауч, две фоте-
ље, плакар, сто и столице.
064/565-11-36. (213304)

ТРОФАЗНИ циркулар 3 кв,
са санкама, 350 евра. Тел.
064/206-52-20. (213298)

ПРОДАЈЕМ саднице воћа и
зечеве хајкун. Тел.
013/354-906, 064/144-53-
58. (213299)

ПРОДАЈЕМ шапурине.
064/370-79-47. (213308)

ПРОДАЈЕМ пећ амити,тро-
сед као нов, столица за љу-
љање. 060/040-48-11.
(2132799

ОГРЕВНО дрво довозим,
најповољније цене, пресе-
цање бесплатно, буква, ба-
грем, цер. 065/440-09-65.
(213217)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
кухиња 10.000 динара. 371-
568, 063/773-45-97.
(213237)

ПОВОЉНО огревно дрво,
багрем, буква, храст, 3.300
динара. 065/501-56-
51.(213250)

БРИКЕТ висококалоричан,
еколошки огрев од храста и
букве, преостале количине.
061/296-91-67. (и)

ПРОДАЈЕМ две зимске гу-
ме за југо. Тел. 060/140-54-
44, Дуле. (213382)

ПРОДАЈЕМ засад леске,
стар четири године, повр-
шине 2,6 хектара. 065/278-
24-00. (213384)

ПРОДАЈЕМ спаваћу собу
са плакарима и францу-
ским лежајем, 5.000 дина-
ра. 064/128-19-94.
(213440)

ШПОРЕТ на дрва, шпорет
ел, веш-машина, тросед
мојца, машина за сушење
веша. 061/631-99-26.
(213440)

ВЕШ-МАШИНЕ, сушили-
це, фрижидери, замрзива-
чи, теписи из Немачке, га-
ранција. 062/824-23-21.
(213397)

ПРОДАЈЕМ полован грађе-

вински материјал, врата,

прозори, ламинат (као

нов), металне конструкције

за веранду у стаклу, сани-

тарију и др. 258-01-25,

063/321-134. (213409)

ТОПИЛИЦА за восак депи-
леве, козметички сто, сто-
лица, јонос дарсонвал, ва-
позон, лупа, преостали во-
сак. Све за 600 евра.
063/887-84-75. (213415)

НА ПРОДАЈУ електрични
шпорет „слобода” Чачак.
064/428-18-75. (213417)

ПРАСИЋИ и свиње на про-
дају, могућност клања. Ми-
ћа, 064/303-28-68.
(213450)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, фри-
жидер, замрзивач верти-
кални, веш-машину.
061/136-12-81. (213451)

СЛАМА на продају, до 300
бала. Мића, 064/303-28-68.
(213450)

ПРАСИЋИ и свиње на про-
дају, могућност клања. Ми-
ћа, 064/303-28-68.
(213450)

КУПУЈЕМ старе: сатове,

новац, пенкала, разгледни-

це, књиге, ситне антиквите-

те. 013/233-35-01, 064/265-

82-98. (213364)

КУПУЈЕМ обојене метале,

гвожђе, акумулаторе, веш-

машине, фрижидере, теле-

визоре.  061/321-77-93.

(213377)

КУПУЈЕМ гвожђе, акуму-

латоре, алуминијум, бакар,

месинг, веш-машине, за-

мрзиваче. 061/322-04-94.

(213377)

КУПУЈЕМ бакар, месинг,

алуминијум, гвожђе, замр-

зиваче, веш-машине, теле-

визоре. 064/484-13-76.

(213377)

КУПУЈЕМ гвожђе, веш-ма-

шине, замрзиваче, алуми-

нијум, бакар, телевизоре и

остало. 061/206-26-24.

(213377)

КУПУЈЕМ ордење, медаље,

значке, новац, сатове, пен-

кала. 013/313-458,

063/199-60-36, 064/481-14-

77. (213383)

КУПУЈЕМ половно покућ-

ство, намештај и остале

ствари. 066/900-79-04.

(213407)

ПРОДАЈЕМ кућу у Иланџи,
на углу, са 15 ари плаца.
063/880-00-69. (СМС)

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац 10 ари, Новосељански
пут, повољно. 066/385-289.
(212782)

ПРОДАЈЕМ кућу 70 м2, Ср-
бијанска 55, издајем локал,
Војвођанска 85. 064/651-
16-22. (212396)

ПРОДАЈЕМ земљу у Омољи-
ци и Старом селу код Ивано-
ва. 063/306-753. (212842)

ПРОДАЈЕМ кућу за руше-
ње, 2,3 ара, Првомајска,
18.500. 061/293-16-73.
(212975)

КУЋА 120 м2, на 5 ари.
Преспанска 15, Замена.
063/307-674. (213032)

КАЧАРЕВО, спратница са
ајнфором, усељива, 5 ари
плаца. 063/218-860.
(213070)

ПРОДАЈЕМ кућу на новој
Миси. Тел. 064/993-35-00.
213126)

КАРАУЛА, нова кућа 86 м2,
плац 4 ара, власник.
065/258-87-77. (213154)

НА ПРОДАЈУ кућа у Доло-
ву. 258-37-86, 066/334-085.
(213206)

КУЋА стара са плацем од
25 ари, повољно. Црепаја.
063/240-784. (213167)

ПРОДАЈЕМ кућу на спрат,
82 м2, са окућницом 124 м2,
у Сутомору, могућа замена
уз договор. 060/441-11-09.
(213164)

ПРОДАЈЕМ њиву у селу, 44
ара, Војловица, дозвољена
градња. 064/256-35-40.
(213171)

ПОЧЕТАК Стрелишта, део

куће + анекс, укњижена,

замена. 064/952-19-80.

(213192)

ВИКЕНДИЦА, Б. Бресто-
вац, 9.500 евра, Поњавица,
Бели брег. 064/226-66-37.
(213193)

ТРИ фртаља ланца (прве
ливаде), Б. Брестовац,
2.000 евра. 064/226-66-37.
(213193)

ЊИВА четврте класе, 80
ари, к. о. Војловица.
064/354-69-76. (213232)

КУЋА, 170 м2, Котеж 1, за
адаптацију, 35.000 евра
или замена за стан. (470),
„Дива”, 345-534, 064/246-
05-71. (и)

ПРОДАЈЕМ ланац земље у
Црепаји, стари виногради.
060/351-03-56, (213276)

МИСА, кућа три етаже, 200
м2, грејање, 100.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(213242)

МИСА, продаје се нова екс-
тра квалитетна кућа, Ул.
Козарачка, одмах усељива,
138 м2 бруто, 1/1, власник,
прелепо двориште, одлич-
на локација. 063/637-673.
(213253)

ЛЕГАЛИЗОВАНА, укњиже-
на кућа са 7 ари плаца,
„Аеродром”, поред пруге.
060/338-08-96. (213267)

ПРОДАЈЕМ  кућу на старој
Миси, два дворишна стана.
Тел. 063/472-433, 063/440-
447. (213252)

КУЋА, центар, 84 м2, ПР + I
+ PК. (071), „Самиго ин-
вест”, 062/886-56-09.
(213273)

СТРЕЛИШТЕ, 56 м2, VI,
ЦГ, 27.000, договор. (071),
„Самиго инвест”, 062/886-
56-09. (213273)

ГРАЂЕВИНСКИ плац, 51
ар, шири центар. 063/389-
972. (213273)

ПРОДАЈЕМ плац, Миса,
дозвољена градња.
060/766-23-36. (213338)

БАЊА ВРУЈЦИ, прода-
јем/мењам део куће за
Панчево и околину.
064/438-12-35. (213334)

ПРОДАЈЕМ 18 ари плаца
са викендицом. 063/865-
80-06. (213283)

СТАРА МИСА, троипособ-
на кућа, 100 м2, 5 ари,
34.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (и)

ГОРЊИ град, усељива тро-
собна кућа, 88 м2, 2 ара,
30.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (и)

БЛИЗИНА центра, спратна,
183 м2, четворособна, 3,7
ара, 77.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (и)

ЦЕНТАР, тринаестособна
кућа, око 600 м2, 10 ари,
160.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (и)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ ку-

ћу на Јабучком путу, преко

сервис „Пивашевић”. Тел.

060/348-19-88, 065/219-14-

22. (213306)

ПРОДАЈЕМ воћњак-башту,

крај Надела, 28 ари.

063/771-18-49. (213309)

КОТЕЖ 1, 120 м2, 3,3 ара,
38.000; Војловица 130 м2,
14 ари, 38.000. (396),
„Лајф”, 317-634, 061/662-
91-48. (213319)

ДОЛОВО, реновирана кућа
16 ари, 19.000. (396),
„Лајф”,317-634, 061/662-
91-48. (213319)

КУЋА, Топола, 83 м2, 7 ари
плаца, 27.000. (300), „Ћур-
чић”, 362-816, 063/803-10-
52. (213328)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војло-
вици. Тел. 063/311-281.
(213332)

СТАРА МИСА, две кућице,
90 м2, 24.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(213352)

ДОЛОВО, 73 м2, 16 ари, ре-
новирана, 18.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(213352)

УКЊИЖЕНА кућа, 110 м2,
14 ари плаца. Тел. 064/665-
89-64, 064/549-08-78.
(213359)

КУЋА, нова Миса, 140 м2,
хитно, 55.000. (394),
063/899-77-00. (213362)

ЦЕНТАР, кућа, 70 м2, 5
ари, 55.000; 140 м2, стари-
ја, 4 ара, 48.000.(394),
063/899-77-00. (213362) 

ПРОДАЈЕМ ПЛАЦ НА Ба-
ваништанском путу 15,5
ари. 060/028-14-80.
(213386)

ПРОДАЈЕМ кућу ближе
центру, 8 ари, 120 м2, по-
вољно. 066/937-00-13.
(2133819

ПОВОЉНО кућа у изград-
њи, стављена под кров, 425
квадрата, сутерен + призе-
мље + спрат. Плац 8 ари,
без посредника. 065/811-
31-92. (213384)

ПРОДАЈЕМ нову кућу у
центру, 130 м2, укњижено,
повољно. 060/028-14-80.
(213386)

ПРОДАЈЕМ нову кућу у
Старчеву, 100 м2, близу
центра, 16 ари плац.
060/028-14-80. (213386)

СТАРА МИСА, одлична ку-
ћа, 300 м2, 6 ари, заме-
на/продаја, 70.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (213374)

СТРЕЛИШТЕ, 140 м2, 2 ара,
46.000. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-15.
(213374)

СТРЕЛИШТЕ, 220 м2, нови-
ја, 5 ари, 75.000, прода-
ја/замена. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-15.
(213374)

ТЕСЛА, нова кућа, 140 м2,
1.5 ар, продаја, замена,
95.000. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-15.
(213374)

ЦРЕПАЈА, 140 м2, 16 ари,
45.000, продаја/замена.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (213374)

САМОШ, 80  м2, 10 ари,
9.000, Нови Козјак, 100 м2,
8.000. (238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(213374)

ПРОДАЈЕМ обрадиво зе-

мљиште, 77 ари, између

Омољице и Брестовца.

063/808-82-73. (213468)

НА ПРОДАЈУ кућа за ста-
новање, плац 20 х 40.
064/813-00-21. (213433)

ПРОДАЈЕМ кућу у Долову.
013/263-40-21. 
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ПРОДАЈЕМ ланац земље у
„лапу”. 064/113-47-76.
(213416)

ЈАБУЧКИ, стамбено по-
словни објекат, 600 м2,
8.40, само 37.500. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(213454)

КУПУЈЕМ кућу, викендицу
у Панчеву, до 10.000 евра.
Тел. 062/431-227. (213202)

КУПУЈЕМ укњижену само-
сталну кућу у ширем цен-
тру, за познатог купца.
(470), „Дива некретнине”,
345-534, 064/246-05-71. (и)

ПРОДАЈЕМ стан, двори-
шни, шири центар, све но-
во, хитно, 15.500 евра.
065/551-17-22. (СМС)

ПРОДАЈЕМ дуплекс 37 м2

+ 17 м2 пословног просто-
ра, центар, 35.000.
064/186-50-87. (212000)

ТЕСЛА, двоипособан, 74
м2, II спрат, ЦГ. 069/176-
08-57. (212704)

ПРОДАЈЕМ троипособан
стан, Ваљевска 22, Котеж 2,
80 м2, 49.000 евра, може за-
мена. 069/214-41-49.
(212409)

СОДАРА, троипособан
стан, 83 м2, сређен, могућ
је договор. 064/482-44-94.
(212426)

ОДМАХ усељив стан, 78 м2,
Стрелиште, два мокра чво-
ра, вреди видети. 064/340-
26-43. (212508)

НОВ СТАН стан 54 м2, Све-
тог Саве 85. Плин, паркинг,
укњижен. 063/309-535.
(2128741)

КОТЕЖ 1, двособан, 50 м2,
I спрат, ЦГ, одличан, вла-
сник. 064/323-91-93.
(212882)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 80
м2, IV, ЦГ, гаража, власник,
35.000. 064/323-91-93.
(212882)

ПЕНЗИОНЕРИ, нудим до-
животно издржавање по
најповољнијим условима.
Пуна правна сигурност.
Учините вашу старост без-
брижном и достојанстве-
ном. 061/324-40-85. 

МИСА, 15.000, 40 м2, 55 м2.
063/377-835. (213019)

ПЕНЗИОНЕРИ купујем
стан са Вашим плодоужит-
ком (остајете у стану). Ва-
ше месечне рачуне плаћа-
мо ми. 061/324-40-85. 

ТРОИПОСОБАН стан на
продају, 84 м2, VI спрат, без
посредника, 065/398-98-
99. (213045)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру,
Синђелићева 21-б.
064/440-35-42. (213122)

ЈЕДНОСОБАН стан, први
спрат, бе грејања, Тесла.
062/960-82-46. 

ПРОДАЈЕМ стан, Тесла, I
спрат, 52 м2, ТА пећ.
069/214-30-64, 063/865-66-
85. (213116)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
мањи у центру, четворосо-
бан, Котеж 2. 063/856-74-
02. (213155)

ДВОСОБАН СТАН тип
Станко, II спрат, подрум,
укњижен, реновиран, од-
мах усељив. 065/380-93-57.
(213143)

СТАН на Стрелишту, 60 м2,
II спрат, ЦГ, реновиран.,
062/646-066. (213152)

СТРЕЛИШТЕ, велики дво-
собан стан, потпуно сре-
ђен. 066/004-787. (213172)

ТЕСЛА, 52 м2, IV спрат,
24.500 евра. Договор, вла-
сник. 061/132-11-18.
(2131849

СТРЕЛИШТЕ, центар, нов
стан од 86 м2. Тел. 267-71-
74. (213222)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ дво-
собан стан, Котеж 1,за ма-
њи једнособан, власник.
063/765-83-10. (2132159

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру на
Тесли, ТА, V, без посредни-
ка. Тел. 063/867-58-19.
(213227)

ТРОСОБАН стан, Содара,
74 м2, I спрат, ЦГ, власник.
064/616-47-67. (212233)

СТРОГИ центар, двоипосо-

бан, 63 м2, V, 43.000. (398),

„Кров”, 060/683-10-64. (и)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 62

м2, 29.000. (398), „Кров”,

060/683-10-64. (и)

КАРИНГТОНКА, једноипо-

собан, 49, ВП, одличан,

29.000. (398), „Кров”,

060/683-10-64. (и)

НА ПРОДАЈУ стан на Стре-

лишту, 43 м2, III, ЦГ.

060/318-61-30. (213307)

СОДАРА, двоипособан, 61
м2, ЦГ, ВПР, укњижен,
29.000 евра. 063/768-22-
61. (213311)

СТАН, Стрелиште, 56 м2,

ЦГ, повољно, 20.000 евра.

063/868-02-06. (213314)

КОТЕЖ 2, 61 м2, 26.500;

Котеж 1, 55 м2, 32.000 и 26

м2, 17.000. (396), „Лајф”,

317-634, 061/662-91-48.

(213319)

СТРОГИ центар, 55 + 6 м2,

I,  42.500. (396), „Лајф”,

317-634, 061/662-91-48.

(213319)

СОДАРА, 74 м2, I, IV, VII,

ЦГ, 45.000. (396), „Лајф”,

317-634, 061/662-91-48.

(213319)

СОДАРА, приземље, 54 + 6

м2, 28.000. (396), „Лајф”,

317-634, 061/662-91-48.

(213319)

СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА,

40 м2, I, 25.000; Зеленгора,

приземље, 54 м2, 27.000.

(396), „Лајф”, 317-634.

(213319)
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ТЕСЛА, 55 м2, IV 24.,000;
60 м2, I, 27.500 и двоипосо-
бан, V, ЦГ, 37.000. (396),
„Лајф”, 317-634, 061/662-
91-48. (213319)

САЛОНСКИ 114 м2, 67.000,

86 м2, 42.000, велики избор

дворишних станова. (396),

„Лајф”, 317-634, 061/662-

91-48. (213319)

МИСА, 35 м2, I, 18.000; Со-

дара, 38 м2, IV, 18.000.

(396), „Лајф”, 317-634,

061/662-91-48. (213319)

ГАРСОЊЕРА, 26 м2, тера-
са, ТА грејање, клима, ин-
терфон. 063/392-417.
(213321)

ТЕСЛА, једноипособан, 43
м2, одличан, тераса, 25.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (213330)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56
м2, одличан, полунаме-
штен, 27.000. „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(213330)

КОТЕЖ, двособан, 50 м2,
31.500; 65 м2, 35.000. „Ме-
диа”, 315-703, 064/223-99-
20. (213330)

ТЕСЛА, двособан, 52 м2, на-
мештен, усељив, 30.000.
„Медиа”, 315-703, 064/223-
99-20. (213330)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 61
м2, VII, ЦГ, одличан,
31.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(213328)

СОДАРА, трособан, 76 м2,
III, ТА, 37.000, договор.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (213328)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
32 м2, III, ЦГ, тераса, 21.500.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (213328)

ВОЈЛОВИЦА, 51 м2, I, TA,
двособан, 18.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (213328)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 58
м2, II, ЦГ, 28.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (213328)

ПРОДАЈЕМ трособан стан,
завршна фаза изградње,
Горњи град. Тел. 013/341-
789. (213322)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан, центар, 95 м2, могућа
замена за мањи стан.
063/141-19-04. (213351)

ТЕСЛА, двособан, II, 50 м2,
TA, 25.500. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (213352)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53
м2, I, тераса, 24.000.  (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(213352)

СОДАРА, двособан, 51 м2,
V, TA, 24.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(213352)

СОДАРА, одличан двоипо-
собан, 67 м2, V, 33.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(213352)

КОТЕЖ 2, једнособан, 36
м2, V, 19.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(213352)

КОТЕЖ 2, двособан, 61 м2,
V, 26.500. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (213352)

ДВОРИШНИ, строги цен-
тар, гарсоњера, 15 м2,
10.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (213352)

МИСА, етажа, 80 м2, тро-
собна, 26.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(213352)

ТРОСОБАН стан, Котеж 2,
продајем/мењам за стан,
кућу. 063/771-15-68.
(213358)

СТАН, 41 м2, нова Миса,
реновиран, 17.500. Дого-
вор. 064/668-97-77.
(213353)

СТАН на продају, 45 м2,
двособан, полунамештен.
Контакт, 063/693-944,
063/693-298. (ф)

СТРОГИ центар, II, ЦГ, јед-
ноипособан, 50 м2, дво-
страно орјентисан, вла-
сник. 063/871-77-13.
(213337)

ЈЕДНОСОБАН, Котеж 2, 37
м2, одмах усељив, 20.000
евра. (470), „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71. (и)

ЈЕДНОСОБАН, Стрелиште,

ТА, 17.000 евра, 35 м2.

(470), „Дива”, 345-534,

064/246-05-71. (и)

ДВОИПОСОБАН, квалите-

тан, Тесла, одмах усељив,

68 м2 + 8 м2. (470), „Дива”,

345-534, 064/246-05-71. (и)

ДВОИПОСОБАН, центар,

64 м2, ЦГ, две терасе, одмах

усељив. (470), „Дива”, 345-

534, 064/246-05-71. (и)

ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА,

65 м2, V, 40.000. (188),

„UnaDalli”, 064/255-87-50.

(213242)

КОТЕЖ 1, једноипособан,

35 м2, ЦГ, 20.000. (188),

„UnaDalli”, 064/255-87-50.

(213242)

ЦЕНТАР, двособан, ЕТ, II,

без улагања, 37.000. (188),

„UnaDalli”, 064/255-87-50.

(213242)

КОТЕЖ 2, двособан, 64 м2,

ЦГ, 31.000. (188), „UnaDal-

li”, 064/255-87-50.

(213242)

КОТЕЖ 1, 75 м2, V, ЦГ, сре-

ђен, 45.000. (188), „UnaDal-

li”, 064/255-87-50.

(213242)

СТРЕЛИШТЕ, једноипосо-

бан, 35 м2, ЦГ, 22.000.

(188), „UnaDalli”, 064/255-

87-50. (213242)

СОДАРА, војне зграде, дво-

ипособан, нижа спратност.

(188), „UnaDalli”, 064/255-

87-50. (213242)

ПЕПЕЉАРЕ, двособан, 43
м2, ТА, 25.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(213242)

ТЕСЛА, двособан, 56 м2, I,
ЦГ, 33.000. (188), „UnaDal-
li”, 064/255-87-50.
(213242)

КОТЕЖ 2, 63 м2, двособан,
38.000, 74 м2, трособан,
46.000. (394) „Гоца”,
063/899-77-00. (213362)

КОТЕЖ 2, 50 м2, једноипо-
собан, 25.000; 85 м2, трои-
пособан, 56.000. (394), „Го-
ца”, 063/899-77-00.
(213362)

ЦЕНТАР, нов 35 м2, једнои-
пособан, 50 м2, двоипосо-
бан, 650 евра. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (213362)

КЕЈ Радоја Дакића, 46 м2,
једноипособан, леп, 30.500.
(394), „Гоца”, 063/899-77-
00. (213362)

МИСА, 37 м2, једноипосо-
бан, 15.500; 40 м2, двоипо-
собан, 19.500. (394), „Го-
ца”, 063/899-77-00.
(213362)

ЦЕНТАР, 20 м2, 14.500; 45

м2, двособан, 23.000; 64 м2,

двоипособан, 41.00. (394),

„Гоца”, 063/899-77-00.

(213362)

ЦЕНТАР, 90 м2, 42.000,

трособан; 115 м2, четворо-

собан, 65.000.(394), „Гоца”,

063/899-77-00. (213362)

СТРЕЛИШТЕ, 35 м2, једно-

собан, 19.000; 60 м2, двосо-

бан, 30.000; 59 м2, двоипо-

собан, 33.000. (394), „Го-

ца”, 063/899-77-00.

(213362)

ТЕСЛА, 45 м2, двособан,
25.000; 52 м2, двособан,
33.000; 68 м2, трособан,
37.000, хитно. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (213362)

КОТЕЖ 2, четворособан,
VII, ЦГ, 80 м2, 47.000.
(320), „Премиер”, 063/800-
44-30. (213044)

ЦЕНТАР, двособан, II, 57
м2, ЦГ, 37.000. (320), „Пре-
миер”, 352-489, 063/800-
44-30. (213044)
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НОВА МИСА, једнособан,
I, 35 м2, ТА, 17.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (213044)

СОДАРА, двособан, 45 м2,
V, ЦГ, 23.000. (320), „Пре-
миер”, 352-489, 063/800-
44-30. (213044)

ТЕСЛА, једнособан, II,  28
м2, ЦГ, 17.500. (320), „Пре-
миер”, 352-489, 063/800-
44-30. (213044)

КОТЕЖ 2, једнособан, V,
лифт, 36 м2, ЦГ, 19.000.
(320), „Премиер”,
063/800-44-30. (213044)

КОТЕЖ 2, двособан, 59,
29.000; Котеж 1, једносо-
бан, 35, 21.000. „Јанковић”,
348-025. (213380)

СТРЕЛИШТЕ, двоипосо-
бан, 55, 31.000; Ц. Лазара
улично, 35, 11.000; Тесла,
једнособан, 28, 17.000.
„Јанковић”, 348-025.
(213380)

ПРОДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту, 24.000 евра.
066/937-00-13. (213381)

НОВА МИСА, етажа, 139
м2, мало двориште, 39.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (213374)

КОТЕЖ 1, двособан, 57 м2,

31.000. (238), „Тесла не-

кретнине”, 064/668-89-15.

(213374)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 59

м2, 33.000. (238), „Тесла не-

кретнине”, 064/668-89-15.

(213374)

ЦЕНТАР, двособан, 57 м2,

40.000. (238), „Тесла не-

кретнине”, 064/668-89-15.

(213374)

ТЕСЛА, трособан, 61 м2,
33.000. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-15.
(213374)

ДВОСОБАН сређен стан,
центар, II спрат, ТА, видео-
надзор, уградна кухиња, 50
м2, 32.000 евра. 063/182-
00-53. (213401)

ТЕСЛА, двособан, 51 м2, те-
раса, 30.000, договор.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (213374)

СТРЕЛИШТЕ, 43 + Т, ЦГ,
ВПР, 24.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15. (213374)

ТЕСЛА, гарсоњера, 24 м2,
ЦГ, ВПР, 20.000. (238), „Те-
сла некретнине”, 064/668-
89-15. (213374)

ПРОДАЈЕМ стан 56 м2, но-
воградња, на Јабучком пу-
ту, цена договор. 064/169-
13-77.(213395)

ПРОДАЈЕМ стан, Стрели-
ште, 44 м2, I спрат, ЦГ.
066/365-228. (213404)

КОТЕЖ 2, двособан, 60 м2,
IV, ЦГ, 31.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (213406)

ТЕСЛА, двособан, 59 м2, IV,
ЦГ, сређен, брзо усељив,
25.000. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(213406)

МИСА, једнособан, 35 м2, I,
TA, усељив, 18.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (213406)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57
м2, I, ЦГ, уредан, 27.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (213406)

КОТЕЖ 2, једнособан, 38

м2, II, ЦГ, 21.000, договор.

(336), „Олимп”, 351-061,

063/274-951. (213406)

ШИРИ центар, двоипосо-

бан, 57 м2, II, ТА, новија

градња, 35.000, договор.

(336), „Олимп”, 351-061,

063/274-951. (213406)

КОТЕЖ 2, двоипособан, 70

м2, III, ЦГ, 41.000. (336),

„Олимп”, 351-061,

063/494-898. (213406)

СТРЕЛИШТЕ, 30 м2, ВП,

ЦГ, усељив, 20.000. (336),

„Олимп”, 351-061,

063/274-951. (213406)

ПРОДАЈЕМ стан, нова Ми-

са, 46 м2, ТА, изузетно по-

вољно. 066/365-228,

069/555-26-76. (213404)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ дво-

собан стан, Котеж 1, Осло-

бођења, IV, није последњи,

сређен, усељив. 064/218-

15-72. (213442)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан на Тесли, ЦГ. 063/877-
25-31. (213441)

СТАН на продају, Котеж 1,
57 м2, власник. 060/314-19-
98. (213444)

СТРОГИ центар, двособан,
II, ЦГ, лифт, нова зграда,
60.000. 063/690-269.
(213420)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру у
центру са ЦГ, у згради, хит-
но и повољно. 064/507-00-
84. (213438)

СТАН од 45 м2, на продају,
новоградња, добра локаци-
ја. 062/443-367. (213455)

СТРЕЛИШТЕ, ПР, 35,
15.500; Самачки, I, 18,
13.500. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (213454)

ДВОРИШНИ до улице, 30
м2, 13.000; 7. јули, 35 м2,
18.500. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (213454)

ДЕБЕЉАЧА, нова, прелепа,
рај, 7,41, 88 + 31, 28.000.
(67), „Милка М”, 063/744-
28-66. (213454)

ДВОСОБАН, Стрелиште,
VII 52, 23.000, Тесла, ВП,
41, 24.500. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(213454)

МИСА, ПР + 1, 40.000, Ко-
теж 2, ПР, 49, 26.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(213454)

МЕЊАМ кућу или стан у
Алибунару за једнособан
стан у Панчеву. 062/849-
66-44. (213458)

СТАН, Котеж 2, двособан,
44 м2, сређен, одмах усе-
љив, поткровље, 25.000
евра, може замена за већи
стан или кућу, уз моју до-
плату. 061/685-88-03.
(4646)

КУПУЈЕМ једнособан стан.
(071), „Самиго инвест”,
062/886-56-09. (213273)

КУПУЈЕМ стан, кућу, део
куће за адаптацију.
064/218-15-72. (213442)

ИЗДАЈЕМ породици двосо-
бан,ненамештен стан на
Тесли, ЦГ. 064/175-63-14.
(СМС)

ГАРСОЊЕРА, ТА грејање,
код Стоматолошког факул-
тета. 064/386-55-96.
(212190)

ИЗДАЈЕМ кућу. 616-024.
(212435)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру на Стрелишту.
064/970-80-68. (213117)

ТЕСЛА, једнособан наме-
штен стан, ТА грејање. Тел.
064/214-30-86. (213123)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ двособан

стан, Тесла, I спрат, 52 м2,

ТА пећ. 063/865-66-85,

069/214-30-64. (213116)

НАМЕШТЕН дуплекс од 80

м2, Улица Илариона Рувар-

ца 4. 063/330-754. (213124)

СОБУ издајем самцу, у цен-

тру града, повољно. Тел.

062/377-345. (213158)

СТАН 50 м2, ЦГ, I спрат, ка-

бловска, ненамештен, Ко-

теж 2. Звати поподне.

064/329-49-06, пре подне,

063/731-65-10. (213156)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан

у центру, ЦГ, клима. Тел.

060/177-76-00. (213151)

КОД Болнице издајем на-

мештену гарсоњеру, самцу,

70 евра. 065/353-07-57.

(213186)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан.

060/032-27-09. (213163)

ЦЕНТАР, 55 м2, двособан,

сређен, парно грејање, не-

намештен. Тел. 064/354-

69-01. (213169)

ДВОСОБАН стан за издава-
ње, полунамештен.
063/721-65-13. (213207)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан,
самцу, самици. Браће Јова-
новић 33-д, стан 2.
063/163-19-90. 

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан, ЦГ. Содара.
061/229-04-00. (213224)

ИЗДАЈЕМ двособан нена-
мештен стан. 066/209-400.
(213366)

ИЗДАЈЕМ намештену собу,
кухињу, купатило, Тесла,
женској особи, повољно.
061/132-11-18. (213376)

ПОВОЉНО, издајем наме-
штену гарсоњеру, ужи цен-
тар. 063/810-92-39.
(213377)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
Стрелиште, 50 м2, централ-
но грејање. 063/730-30-94.
(213357)

ИЗДАЈЕМ једнособан нена-
мештен стан у поткровљу,
на Содари, повољно. Тел.
063/746-24-63. (213348)

НАМЕШТЕН стан, Стрели-
ште, 46 м2, грејање, Вељка
Влаховића 25. 062/382-
434. (213343)

ИЗДАЈЕМ празан једносо-
бан стан на Котежу 1.
062/431-774, 013/355-575.
(213287)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрели-
шту, близу Народне баште,
у кући. Тел. 063/777-55-84,
013/362-124. (213294)

ИЗДАЈЕМ стан, једносо-
бан, на Содари, 37 м2.
065/809-45-52, 065/225-01-
77. (213301)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру, шири центар, ка-
бловска, интернет.
064/280-30-33. (213302)

ТЕСЛА, новоградња, наме-
штен, трособан, 63 м2, 210
евра. (097), „Перфект”,
013/334-536, 064/348-05-
68. (213311)

ТЕСЛА, једнособан, 30 м2,
ЦГ, I, намештен, 100 евра.
013/334-536, 064/348-05-
68. (213311)

НАМЕШТЕН стан, 49 м2,

ЦГ, Тесла. 064/967-28-91,

617-815. (2133299

ЈЕДНОСОБНИ, Тесла, 32

м2, 20.000; Котеж 38 м2,

22.500. (324), „Медиа”,

315-703, 064/223-99-20.

(213330)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Тесли, ненамештен, ЦГ, на
дуже. 063/895-83-05.
(213333)

ЛУКСУЗАН, нов, намештен
трособан стан, 63 м2, на ду-
же. Тесла. 317-411,
069/317-41-11. (213278)

ИЗДАЈЕМ троипособан,
ЦГ, Котеж 2. 345-534,
064/246-05-71. (213275)

ИЗДАВАЊЕ са препору-
ком. Агенција „Дива” (470),
прикупља понуде за изда-
вање станова, кућа, локала.
345-534, 064//246-05-71.
(213275)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру у центру, ТА, 70
евра. 069/113-00-73.
(213263)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, Ми-
са, Тимочка 32. 064/297-
81-68, 064/993-71-74, 371-
635. (213248)

ТРАЖИМ цимера, центар.
069/426-26-46. (213238)

ИЗДАЈЕМ намештен мањи
једнособан стан на Тесли
са ЦГ. 064/280-60-36.
(213437)

ИЗДАЈЕМ комплетно на-

мештен двособан стан на

Содари. 063/820-90-71.

(213440)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрели-

шту, близу школе. 060/152-

10-51. (213413)

КОТЕЖ 1, издајем двосо-

бан стан, полунамештен,

III спрат, . 062/147-70-84.

(2134189

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,

Котеж 1. 064/651-12-21.

(213419)

ДВОСОБАН намештен

стан, шири центар, 130

евра, грејање гратис.

060/340-70-60. (213421)

ИЗДАЈЕМ намештен стан

на новој Миси. Тел.

060/037-19-40. (213422)

ИЗДАЈЕМ једноипособан

намештен стан, Котеж 2,

приземље, 100 евра.

064/866-23-21. (213428)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, полунамештен, у но-
вој згради, Лава Толстоја
10. 063/389-971. (213448)

НАМЕШТЕН једнособан
стан, са три лежаја, код Хоте-
ла, 80 евра. 064/122-48-07. (р)

НОВ двособан стан, 50 м2,
Содара, ЦГ, интернет, III
спрат. 065/451-29-15. (и)

СТАН, Стрелиште, двосо-
бан, намештен, са парним
грејањем и лифтом.
063/472-446. (213463)

ИЗУНАЈМЉУЈЕМ стан у
центру, намештен, 50 м2,
клима, интернет, грејање.
063/211-115. (213465)

НАМЕШТЕН двособан
стан у кући, центар, Цара
Душана, ТА/крека, Wi-Fi.
064/152-49-17. (213457)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,

нова Миса, предност сами-

це. 060/740-35-03. (213451)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
строги центар, 32 м2 + 20
галерија, 110.Тел. 064/659-
34-68. (213472)

ИЗДАЈЕМ леп локал, Тр-
жни центар „Трубач”, први
спрат, 22 м2, на дуже.
064/370-79-47. (212620)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ, мо-
же и замена локал на Ново-
сељанском путу 113. Тел.
063/838-33-97. (212654)

ПРОДАЈЕМ локал 20 м2,
центар. Тел. 063/694-860.
(212612)

ЛОКАЛ за издавање на Ко-
тежу 2, 30 м2. 064/134-62-
62. (212872)

ИЗДАЈЕМ локал, 50 м2,
центар, светао, излог, пар-
кинг. 062/830-10-75.
(213190)
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ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ ло-
кал, поред Гимназије.
064/144-80-16. (213199)

ИЗДАЈЕМ локал преко пу-
та Диспанзера, 15 м2.
064/231-07-33. (213200)

ЛОКАЛ 75 м2, локал 30 м2,
Његошева, радионица Ка-
рађорђева. 064/994-13-16.
(213282)

ИЗДАЈЕМ локал, атрактив-
на локација, код пијаце и
три школе. 060/351-03-56.
(213276)

ХИТНО, одличан локал
унутар Зелене пијаце, 25
м2, 15.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (и)

ДВОРИШНА зграда 70 м2,
строги центар у добром
стању, погодно за пословни
простор. 062/192-55-94.
(213378)

ПОСЛОВНО-МАГАЦИН-
СКА зграда, на продају/из-
давање, комплетно опре-
мљена, повољно. 062/162-
53-21. (2134119

ИЗДАЈЕМ канцеларијски
простор, 25 м2, центар, Р.
Путника 2-а, 100 евра.
063/341-871. (213443)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
Сокаче, од 30 м2. Тел.
063/812-42-83. (213453)

ПОТРЕБНИ  радници у пе-
рионици аутомобила.
069/108-06-54. 

АУТО-СЕРВИСУ „Scan Au-
to”  потребан радник.
064/240-69-63, 013/210-00-
78. (212489)

АУТОПЕРИОНИЦИ потре-
бан радник. 063/865-27-76.
(213118)

ПИЦЕРИЈИ „Баден-Баден”
потребан конобар или ко-
нобарица. 063/109-36-99.
(213119)

ХИТНО потребна девојка
за рад у кафићу на Зеленој
пијаци. 061/275-54-35,
064/419-38-58, звати од 9
до 16. 

ПОТРЕБАН човек који се
разуме у лимарију и ради
све са лимарским маказа-
ма. 064/575-10-02.
(213214)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало Ле-
сковац”, у центру града,
потребне раднице за ро-
штиљом. 063/834-88-10.
(213270)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало Ле-
сковац”, потребне раднице
у кухињи и за роштиљом.
063/897-55-04. (213270)

ПОТРЕБНА млађа високо-
образована жена ради чу-
вања једногодишње девој-
чице. Креативна, весела,
динамична особа са иску-
ством. 064/314-07-41.
(213297)

ПОТРЕБНИ вредни млађи
људи за посао скелара.
064/180-77-37. (213277)

ПОТРЕБНЕ девојке за рад у
кол центру, позвати сваким
радним даном од 9 до 15
сати. Тел. 062/975-05-68.
(213427)

СТУДИЈУ за едукацију
„Николада” у Ковину, по-
требан је професор немач-
ког језика. 064/342-28-22.
(213392)

ПОТРЕБАН столар, Панче-
во. 064/111-22-56.
(213394)

Потребан продавац у сало-
ну намештаја Панчево.
064/111-22-56. (213394)

ЧУВАЛА бих децу, пред-
ност Тесла. 013/251-24-96,
064/501-54-37. (СМС)

МЕДИЦИНСКА сестра не-
говала би старија лица.
065/585-35-95. (СМС)

ВЛАГА, решите се влаге за-
увек, машинско сечење зи-
дова, постављање домећег
кондора В-3, В-4, руски
кондор, двадесет година
успешног рада. 062/427-
614. (СМС)

В О Д О И Н С Т А Л А Т Е Р ,
уградња, одржавање, воде,
канализације, кабина, сла-
вина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (209516)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА Пан-
чево, машински сечемо
влажне зидове, гаранција.
060/691-01-13. (109695)

МАСЕРКА, релакс, парци-
јална антицелулит. Тел.
062/817-17-31. (212691)

БРАВАРСКО-ЗАВАРИВАЧ-

КИ радови, поправка, изра-

да металних конструкција:

ограда, капија, гелендера,

степеништа, гаража. Варе-

ње алуминијума и прохро-

ма. 061/204-83-36.

(212413)

МЕДИЦИНСКЕ сестре: да-

вање терапије, купање и

нега болесника. 063/737-

59-60. 

ДИМНИЧАР, чишћење

димњака, котлова и каље-

вих пећи. 063/155-85-95.

(212633)

СЕЧЕМ и цепам дрва по-
вољно. 064/271-56-57,
063/822-97-26. (213067)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови.
Тел. 251-19-81, 063/852-
22-43. (213106)

ПРОБАЈТЕ бовен масажу,
прва бесплатна. 231-99-54,
064/348-07-60.

МАТЕМАТИКА, часови
(основци, средњошколци),
искусна дипломирана про-
фесорка математике. Цен-
тар. 343-370. (212808)

АЛ ПВЦ столарија, венеци-
јанери, ролетне, попра-
вљам, штелујем, уграђујем.
064/181-25-00. (213139)

РАДИМО све физичке по-
слове: рушења, разбијање
бетона, бетонирања, иско-
пи, одношење ствари, итд.
064/122-69-78. (213138)

ОБАРАЊЕ стабала, крчење
плацева, вађење пањева,
откуп дрва, утовари шута,
рушења, повољно. 060/035-
47-40. (213138)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шења купатила, адаптаци-
је, замене, поправке, од-
мах. 331-657, 063/777-18-
21, 064/495-77-59.
(213148)

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ локала, ста-
на, куће, аутомобила, ка-
миона, гараже, осталих
објеката. 063/800-01-96.
(213153)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА, Пан-
чево, машински сечемо
влажне зидове, гаранција.
060/691-01-13. 

СПРЕМАМ пословне про-
сторије, локале, цена по-
вољна, просторија уредна.
062/314-680, 069/254-53-
66. (213187)

ДИГИТАЛНА телевизија,
уградња за све типове теле-
визора. 064/437-64-33.
(213182)

МАТЕМАТИКА, часови за
основце, повољно.
061/360-49-74. (213203)

БРАВАРСКО-ЗАВАРИВАЧ-
КИ радови, израда и мон-
тажа ограда, надстрешни-
ца, застакљивање тераса.
062/816-33-84. (213209)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке,
израде инсталација, бојле-
ри, индикатори, купатила,
ТА. 062/271-661, 061/132-
85-43. (213221)

МАТЕМАТИКА, физика,
статистика, информатика,
могућност месечног плаћа-
ња, професор. Центар.
013/353-569, 061/603-94-
94, 066/405-336. (213222)

СРПСКИ, часови, припре-
ма пријемних за средње
школе и факултете.
064/462-37-64. (213216)

ЕЛЕКТРИЧАР, оправке
бојлера, шпорета, индика-
тора, разводних табли, ин-
сталација. Мића, 064/310-
44-88. (2132299

ЧАСОВИ математике за
основце и средњошколце.
Тел. 064/651-17-51.
(213233)

ПРЕВОЗ ствари, робе, пик-
апом, комбијем, камио-
ном, селидбе са монтажом,
демонтажом намештаја.
Дејан, 061/626-14-50,
065/440-97-00. (213367)

СВЕ врсте физичких посло-
ва: утовар-истовар робе се-
лидбе, сечење, цепање др-
ва, копање, одвоз шута,
старог непотребног наме-
штаја, чишћење подрума,
тавана, шупа, слични по-
слови. Дејан, 065/440-97-
00, 061/626-14-50, 341-
571. (213365)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,
013/351-073, 064/157-20-
03. (213367)

КОМБИЈЕМ превозим ро-
бу, ствари, селидбе и све
остало, најповољније.
065/361-13-13. (213266)

СЕРВИСЕР свих врста бојлера
и веш-машина, тражи посао.
Тел. 064/926-59-43. (213254)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, фа-
саде, столарија, попуст
пензионерима, повољно.
061/288-20-19. (213335)

РЕЛАКС, медицинска и ан-
тицелулит масажа, естет-
ски и медицински педикир.
061/308-95-86. (213342)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, по-
правке, преправке купати-
ла, одгушење канализације
одмах. 063/269-173.
(212345)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, по-
правка старе, уградња нове
инсталације, машинска од-
гушења санитарија.
062/382-394. (213334)

ПАРКЕТ и ламинат, по-
ставка,  хобловање и лаки-
рање. 061/314-90-18, 601-
892. (213291)

ПОПРАВКА, столарија,

браварија, санитарије,

монтирање бојлера, шпо-

рета, грејача. Слободан.

063/865-80-74. (213305)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако др-

во које вам смета. 063/369-
846. (213315)

ДУБИНСКО прање наме-
штаја, тепиха, душека, уну-

трашњости аутомобила.
Наташа, 361-474, 060/361-

47-41. (213323)

ВОДОИНСТАЛТЕР најјеф-

тинији у граду. 013/367-

686. (213286)

ВЕОМА одговорно делим

ваш рекламни  материјал.
Искуство у раду. 064/493-
00-08. (213280)

МЛАДА и одговорна жена

чувала би децу. 065/434-
01-42. (213264)

МОЛЕРАЈ, фасаде, стола-

рија, гипс, обраде око про-
зора. Комплетне адаптаци-
је. 063/893-39-94. (213243)

ПРОФЕСИОНАЛНА него-
ватељица, негује старе, бо-

лесне, непокретне, поузда-
но, супер повољно.

060/366-63-69. (213250)

БРАВАРИЈА, надстрешни-

це, врата, капије, ограде,
рукохвати, разне ситне по-
правке, врло повољно. Тел.

060/140-54-44. Дуле.
(213382)

ЧУВАЊЕ и рад са децом са
тешкоћама. Изузетно иску-
ство у раду са децом.
069/552-03-71. (213435)

КОМБИ превоз робе, се-
лидбе, најповољније. Ра-
дош, 069/260-00-40.
(213386)

СПРЕМАЊЕ кућа и стано-
ва и помоћ старијима. Тел.
063/761-11-89. (213432)

ЕНГЛЕСКИ свим узрасти-
ма, долазим, јефтино, 21
година искуства. 013/251-
78-97, 063/782-51-48.
(213425)

КЕРАМИЧАР с дугогоди-
шњим искуством, уградња
свих врста подних и зидних
плочица. 064/128-38-49.
(213400)

ЕНГЛЕСКИ и српски, при-
јемни за средње школе.
Тел. 343-749. (213389)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шења канализације, адап-
тације купатила, сервис,
одмах, повољно. 377-930,
064/586-85-39. (213394)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, гипс, изолација,
ламинат, повољно.
013/372-247, 060/037-22-
47. (213460)

ЧАСОВИ математике,
основна и средња школа.
Магистар технолоших нау-
ка. Миленко. 063/829-89-
16. (213464)

ЧИШЋЕЊЕ олука, сечење
дрвећа, вађење пањева, кр-
чење, кошење. 064/196-17-
32. (213462)

СЕЛИДБЕ комбијем и ка-
мионом, Војводина, Срби-
ја, с радницима или без.
Најповољније Иван.
063/107-78-66. (ф)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
Иван. 063/107-78-66. (ф)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, већ од 700 динара,
услуга селидбе пикапом,
комбијем 1,5 т, камионима
3, 5 и 7 т, с радницима или
без њих, у свим правцима,
плаћање могуће чековима,
100 дана и преко рачуна.
Борис, 013/352-236,
063/253-028, 064/444-66-
74. bombon-
cicb@gmail.com, www.se-
lidbepancevo-boris.ser.rs.
(Ф)

СЕЛИДБЕ станова, локала,
кућа, магацина, екипа рад-
ника, све по вашој жељи, за
фирме специјални попу-
сти, бесплатан долазак и
процена посла од 0 до 24
сата, за вас радимо и неде-
љом. Изаберите најбоље.
Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-
74. bombon-
cicb@gmail.com, www.se-
lidbepancevo-boris.ser.rs.
(Ф)

СЕЛИДБЕ Борис, већ од
700 динара, пик-ап, комби
1,5 т, камиони 3–7 т, уто-
варна рампа, с радницима
или без њих, гаранција за
безбедност вашег намешта-
ја, могућност складиштења
ствари. Борис, 013/352-
536, 063/253-028, 064/444-
66-74. bombon-
cicb@gmail.com, www.se-
lidbepancevo-boris.ser.rs.
(Ф)

СЕЛИДБЕ и превоз робе –
Борис – већ од 700 динара,
с пик-апом, комбијима, ка-
мионима, екипа радника,
монтирање, демонтирање,
паковање ствари, кутије за
паковање, фолија за зашти-
ту намештаја, селите се без
стреса. Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-
74. bombon-
cicb@gmail.com, www.selid-
bepancevo-boris.ser.rs. (Ф)

ПАРКЕТ постављам и хо-
блујем, мајстор с дугогоди-
шњим искуством из Дебе-
љаче, с материјалом или
без њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (201894)

ПОВОЉНО! Превоз робе,
селидбе комбијем, цена по
договору. 064/147-14-77,
013/311-514. (212057)

ЕЛЕКТРОСЕРВИС „Лукић”
поправља: веш-машине, бој-
лере, шпорете, пећи и елек-
троинсталације. 060/180-02-
83, 013/251-28-97. (212324)

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

СЕЛИДБЕ, превоз друге ро-
бе, Панчево, даље, цена до-
говор.  063/193-22-29,
013/366-843. (213125)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм, 16
мм и све врсте видео касе-
та квалитетно преснима-
вам на ДВД. 343-563,
063/288-278. (213134)

СЕРВИС телевизора, про-
даја половних, монтирање
ТВ антена, сателита, елек-
тричар, ауто-електричар.
063/800-01-96. (213153)

РОЈАЛ МГ, уградња, поправ-
ка: ролетне, венецијанери,
тракасте, римске, панелне,
роло, зебра завесе, хармо-
врата, туш-кабине, комар-
ници, тенде, роло-заштитна
врата. Горан, 013/351-498,
063/816-20-98. (213336)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-
ре, замрзиваче, климе, шпо-
рете, бојлере, ТА пећи попра-
вљамо квалитетно са гаран-
цијом. „Фриготехник”, 361-
361, 064/122-68-05. (2132189

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шење купатила и канализа-
ције, водоводне адаптације,
замена вирбли, вентила, ба-
терије и санитарије. Све за
воду. Радимо нон-стоп, 0-24
сата. Долазим одмах. Пен-
зионерима екстра попуст.
013/235-39-21, 064/290-45-
09, 061/348-20-00. (213228)

ТВ СЕРВИС „Плус”, по-
правка телевизора, мони-
тора, даљинских. Д. Туцо-
вића 28. 353-463. (213326)

РОЛО НАЈ вам нуди по-
правку,уградњу ролетни, ве-
нецијанера, тракастих заве-
са, роло-комарника, хармо-
врата, туш-кабина, роло-
врата (челичних, заштит-
них), тенди. Ми смо најква-
литетнији,  најјефтинији, с
највећом гаранцијом. Про-
верите. 013/344-594,
063/894-21-80. (213310)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шење купатила и канализа-
ције, замена вирбли, батери-
ја и вентила, све за воду, 0-
24 сата, пензионерима екс-
тра попуст, долазим одмах.
013/348-139, 064/493-44-63,
061/317-26-33. (213286)

ОДГУШЕЊЕ одвода и ка-
нализације специјалним
машинама. Може преко
рачуна. „Acqua”, 062/532-
346. (213258)

СЕЛИДБЕ, камионски,
комби превоз, екипа рад-
ника. 063/731-77-67,
064/280-30-16, 013/236-77-
34, Владимир. (213350)

СЕЛИДБЕ, превоз робе, ка-
мионом, радници, повољно.
Вук. 064/176-91-85, 063/278-
117, 013/365-051. (213368)

ТЕПИХ СЕРВИС, дубинско
прање тепиха. Сушење у
комори. 302-820, 064/129-
63-79. (213457)

МОМАК, слободан, 43 годи-
не жели познанство даме,
ради везе, повремених су-
срета. 061/304-70-66. (СМС)

СТАРИЈИ господин жели
упознати даму ради зајед-
ничког живота. 060/411-
2427. (213111)

ПРИМАМ млађу масерку на
стан (у центру), храну, џепа-
рац и коришћење салона за
масажу, с тим да се стара о
мени и мојој ћерки. Пензио-
нисани архитекта. 063/309-
785 и 347-020. (213178)

ИНВАЛИД. ПЕНЗИОНЕР,
1968, жели да упозна жену
ради брака, озбиљну.
065/672-87-01. (213234)

МУШКАРАЦ, 55 година, ма-
теријално обезбеђен, жели
да упозна жену или девојку
до 40 година, ради дружења,
излазака, звати око 21 сат.
013/352-203. (213361)

ИЗДАЈЕМ апартман у цен-
тру Златибора, повољно.
063/709-44-97. (212814)4

ЗЛАТИБОР, четворокревет-
ни апартман, повољно код
„Титове виле”. 031/384-19-
31, 060/845-31-10. (213232)

АПАРТМАН, строги центар
Златибора, издајем повољ-
но. 065/892-74-62.
(213300)
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МИЛАН ПОПОВИЋ
1939–2016.

Наш драги отац, дека и супруг преминуо је 25. јануара 2016, али ће

нам заувек остати у најлепшој успомени.

Ожалошћени: син ЈОВАН с породицом, 

ћерка МАРИЈА и супруга ЛЕПОСАВА

(73/213346)

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да су преминули наши драги

ЂЕРФИ

ЕРЖЕБЕТ                   БАРАБАШ
26. I 2016.                                     25. I 2016.

у 88. години                                   у 93. години
Сахрањени су 27. јануара 2016, на војловачком гробљу

Ожалошћени: син ШАНДОР, ћерка ЕРЖИКА и зет СТЕВА, унуци ШАНДОР,

ЗОРАН и његова жена ВЕСНА, СТЕВАН и његова жена ЛИДИА, ИЛДИКО

и њен муж ЧАСЛАВ, праунуке СИМОНА и ИРИНА

(92/213414)

Покрајински секретаријат за урбанизам, гради-

тељство 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-Азотара д. о. о. Панчево,

Улица Спољностарчевачка бр.80 из Панчева, поднео

je захтев за давање сагласности на студију о процени

утицаја на животну средину Пројекта Реконструкција

објекта влажног поступка и гранулацијског торња у

погону КАН, „ХИП- Азотара” д. о. о, на к.п. бр. 15645

КО Панчево.

Подаци и документација из захтева носиоца пројекта

могу се добити на увид радним данима од 10 до 14 са-

ти у просторијама Покрајинског секретаријата за ур-

банизам, градитељство и заштиту животне средине,

Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље,

канцеларија бр. 39) и у просторијама Градске управе

града Панчева, улица Трг краља Петра I бр. 2 - 4, до

22. II 2016. године. За време трајања јавног увида за-

интересована јавност може у писменом облику под-

нети примедбе и мишљења на изложену студију о

процени утицаја, на адресу Секретаријата.

Јавна расправа и презентација одржаће се 23. II

2016. године, у згради Владе АП Војводине (призе-

мље, канцеларија бр. 39) у 14 сати. (Ф-118)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

„ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО 

РАСПИСУЈЕ

К О Н К У Р С
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА - ЛОКАЛА

бр. 7 у ламели 9, укупне површине 25,38 м2, на „Зеле-

ној пијаци”, Улица Ослобођења б.б., по почетној цени

од 1.000,00 динара по метру квадратном.

-    Локал бр 13 у ламели Ц, укупне површине 9,00 м2,

на Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шеми-

ћа б.б., по почетној цени од 5.000,00 динара по метру

квадратном

- Локал бр 10 у ламели Е-4, укупне површине 9,00 м2,

на Робној пијаци „Аеродром” Улица Светозара Шеми-

ћа бб по почетној цени од 3.000,00 динара по метру

квадратном

-   Локал бр 1 у ламели Е-4, укупне површине 9,00 м2,

на Робној пијаци  „Аеродром”, улица Светозара Ше-

мића б.б,  по почетној цени од 3.000,00 динара по ме-

тру квадратном

Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављива-

ња Конкурса. Ближи услови Конкурса биће истакнути

на огласним таблама Радне заједнице (Панчево, Ди-

митрија Туцовића 7-а),  Робне пијаце „Аеродром”  и

Зелене пијаце у Панчеву. (Ф-121)

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на жи-

вотну средину („Службени гласник РС”’ број 135/04 и 36/09)

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ  ЗА  ЈАВНОСТ

Секретаријат за заштиту животне средине је 27. I 2016.

године на основу захтева носилаца пројекта „SCRAP IRON”’

Д. O. O.,  Панчево, Жарка Зрењанина бр.106, донео решење

број: XV-07-501-403/2015 којим је утврђено да за Пројекат

складиштење и механички третман метaлног и другог неопа-

сног отпада на локацији Панчево, Жарка Зрењанина бр.106

(бивша Фабрика намештаја „Гај”’) на катастарској парцели

бр. 6874 к. о. Панчево, није потребна процена утицаја на жи-

вотну средину.

Увид у решење из претходног става може се обавити у про-

сторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске

управе града Панчева, Панчево, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, со-

ба 614, радним даном од 10 - 14 сати.

На донето решење заинтересована јавност може изјавити

жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељ-

ство и заштиту животне средине, Нови Сад, у року од 15 дана

од дана његовог објављивања обавештења, а преко овог органа.

(Ф-122)

ALMEX d.o.o. Панчево расписује конкурс 

за следеће радно место:

Маркетинг менаџера

1 извршилац 

Опис посла:

- Спровођење маркетиншких планова и програма

- Планирање оглашавања 

- Организација промотивних активности компаније

- Контактирање са медијима

- Подношење извештаја о маркетиншким активно-

стима

Услови: 

- ВСС

- Радно искуство на истим или сличним пословима

- Знање енглеског језика и рада на рачунару

- Возачка дозвола Б категорије

- Вештине презентације и представљања компаније

- Спремност на тимски рад и добре органозационе

способности

Напомена:

Предност имају кандидати са искуством из области

пољопривредне и остале механизације.

Mail адреса на коју можете слати CV је

zaposlenje@almex.rs

Контакт телефон: 013/306-511

Конкурс је отворен до 15.II 2016.

Ауто-сервис „Кртола”

тражи аутомеханичара са искуством.

Контакт тел. 013/348-422

Јабучки пут б.б, Панчево
(ф)

На основу члана 6. Правилника о програму и начину полагања испита за обавља-

ње делатности ауто-такси превоза путника („Службени лист града Панчева”,број

25/12), Градска управа града Панчева – Секретаријат за привреду и економски раз-

вој расписује 

ОГЛАС 
ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ

ДЕЛАТНОСТИ ТАКСИ ПРЕВОЗА

У ГРАДУ ПАНЧЕВУ ТОКОМ 2016. ГОДИНЕ

1. Предмет огласа: Полагање испита о познавању територије града Панчева и пропи-

са из области ауто-такси превоза путника.

2. Испит може полагати лице (кандидат) који има возачку дозволу Б категорије, нај-

мање три године

3. Полагање испита обавиће се у просторијама Градске управе града Панчева, у ма-

лој сали  Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I број 2 - 4, у термину :

· дана 18. III 2016. године у 9.00 сати

· дана 17. V 2016. године у 9.00 сати

· дана 30. IX 2016. године у 9,00 сати

· дана 16. XII 2016. године у 9,00 сати

4. Пријава за полагање испита се подноси Градској управи града Панчева – Секрета-

ријату за привреду и економски развој, преко Градског услужног центра, шалтер

број 3, у  термину :

· за полагање 18.III 2016. године пријава се подноси од 22. II2.2016. године до 04.

III.2016. године

· за полагање 17. VI 2016. године пријава се подноси од 23. V 2016. године до 03.VI

2016. године

· за полагање 30. IX 2016. године пријава се подноси од 05. IX 2016. године до 16.

IX 2016. године

· за полагање 16. XII 2016. године пријава се подноси од 21. XI 2016. године до 02.

XII 2016. године

5.  Писана пријава кандидата за полагање испита садржи :

1. име, очево име и презиме

2. датум и место рођења

3. јединствени матични број

4. податке о пребивалишту

5. податак о томе који пут полаже испит

Уз пријаву кандидат прилаже :

1. оверене фотокопије извода из матичне књиге рођених, личне карте-пријаве   

пребивалишта (ако је са чипом) 

2. оверену фотокопију возачке дозволе Б категорије (коју кандидат поседује

најмање три године)

3. доказ о уплати средстава на име трошкова полагања испита (накнада за по

лагање испита)

4. доказ о уплати градске административне таксе

6. Литература за полагање испита може се преузети у Градској управи града Панче-

ва – Агенција за саобраћај, III спрат – канцеларија 308, након уредно поднете при-

јаве за полагање испита. 

Информација о висини накнаде за полагање испита, висини градске административ-

не  таксе и друге релевантне информације могу се добити у Агенцији за саобраћај,

III спрат – канцеларија 308, контакт особа је Јелена Недељковић, телефон: 308-781.

7. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. (Ф-124)

Радно време 
благајне: 

понедељком и
уторком

од 8 до 18,
средом од 8 до 15 

а осталим
радним данима
од 8 до 13 сати
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

Последњи поздрав

ПРОДАНУ 

ЈЕВТИЋУ

Увек ћемо те памтити.

Твоји најмилији: 

супруга РАДА, ћерка

НАДА, зет ДРАГОЉУБ и

унуке ТАЊА и ДИЈАНА

(6/213140)

У суботу, 30. јануара, у 11.30 даваћемо
трогодишњи помен

ВИТОМИРУ ЈАЋИМОВИЋУ 
ЈАЋИ

1946–2013.

Нисмо те заборавили и нећемо.

Твоји: мајка НАДЕЖДА, 

супруга ЉИЉАНА, ћерка НАДА, 

син СТЕВАН, зет БЕРНАРД, унуци ХАНА 

и ФИЛИП и сестра ЗОРИЦА  с породицом

(14/213161)

22. јануара 2016. изненада је преминула

ЈЕЛЕНА МАСЛ
1960–2016.

Сахрана је обављена 27. јануара 2016. године на

Католичком гробљу.

Ожалошћени: синови ДАВИД и ФИЛИП, 

ћерка МАРИНА и супруг ДЕЈАН

(37/213229)

Последњи поздрав

ЈЕЛЕНИЦИ

Тетка НАДА, НИКОЛА и ДРАГИЊА

(38/213230)

ИВАНКА СТАНИМИРОВИЋ

Уз дубоко поштовање и с тугом, због растанка,
опраштамо се од драге комшинице. 

Почивај у миру

Станари зграде Г-10
(45/213259)

Драгој прији

ИВАНКИ СТАНИМИРОВИЋ

последњи поздрав.

Пријатељ РАДЕ с породицом

Хвала ти на свему што си чинила у несебичности
чувања и васпитања твојих ИВАНЕ и УРОША

(46/213260)

Последњи поздрав драгој

прији

ИВАНКИ

СТАНИМИРОВИЋ

од РАДМИЛЕ и ЈОВАНА

ТАДИЋА из Качарева

(49/213268)

21. јануара преминула је наша

ЈЕЛЕНА ВИЛОТИЋ
1934–2016.

Хвала ти на безграничној и несебичној

љубави коју си нам пружила. Увек ћеш би-

ти у нашим срцима и мислима, јер вољени

никад не умиру.

Ожалошћени: супруг КОСТА, 

ћерка ВЕСНА, зет МИЛОРАД и унук МАРКО

(51/213270)

Последњи поздрав нашој

баки

ЈЕЛЕНИ

Почивај у миру.

Породица ЈОВЧИЋ

(52/213272)

Последњи поздрав мојој другарици

ИВАНКИ СТАНИМИРОВИЋ

Твојим одласком изгубила сам великог пријатеља,

колегиницу  и друга.

РАДА МИЛИВОЈЕВИЋ

(54/213281)

25. јануара 2016. преминула је у 71. години

наша вољена

ИВАНКА СТАНИМИРОВИЋ
1945–2016.

Сахрана је обављена 26. јануара 2016, на

Новом гробљу.

Ожалошћени: супруг РАДОШ, 

син ВЛАДИМИР и ћерка НАТАША 

с породицама, брат ТОМИСЛАВ, сестре

ОЛГА, МИРА и ЈАДРАНКА са породицама

(26/213196)

Последњи поздрав нашој снаји

ЈЕЛЕНИ ВИЛОТИЋ

Породица ТАДИЋ

(57/213288)

Последњи поздрав 

СТАНИЈИ ИЛИЋ
рођ. 1927 – умрла 22. I 2016.

Сахрањена 23. јануара 2016.

од  супруга АЛЕКСАНДРА, сина НОВИЦЕ, 

ћерке ЗОРИЦЕ с породицама и остале родбине

(58/213290)

С болом и тугом обавештавамо да је 22. јану-

ара 2016, у 80. години преминула наша драга

РАТКА СТАМЕНКОВИЋ

Вечно ожалошћени: супруг ДОБРИВОЈЕ,

син ДРАГАН, ћерка ВУКОСАВА, 

унуци БОЈАН и ПРЕДРАГ, снаја МАРИЈА 

и праунуци ФИЛИП и ВУК

(62/213312)

Драгој

ИВАНКИ

Све је утихнуло, али успомена и сећање на вас неће никад.

ВЕСНА и ДАРА

(70/213339)

Последњи поздрав во-

љеној тетки

ЈЕЛЕНИ 

ВИЛОТИЋ

Сестрић СТЕВИЦА 

и БРАНКА

(78/213369)

Драга бако

ИВАНКА СТАНИМИРОВИЋ

Хвала за све што си учинила за нас. Много ћеш

нам недостајати. 

ИВАНА и УРОШ

(82/213387)

Последњи поздрав

МИРОСЛАВУ
од породице 

НИКОЛАЈЕВИЋ

(84/213391)

Последњи поздрав

МИЛАН 

МАЏЕВСКИ

Твоји најмилији: 

ЗОРАН и БОБАН 

с породицама

(103/213459)

Последњи поздрав прија

ИВАНКИ

Прија ЉИЉА 

с децом

(109/213473)
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25. јануара 2016. године

изненада је преминуо

наш драги

БОРИС 

ПАВЛОВСКИ

1942–2016.

С тугом и болом опра-

штамо се од њега.

Његови најмилији:

супруга ДРАГА, синови

ДРАГАН и НЕБОЈША 

и ћерка СВЕТЛАНА

с породицама

(42/213246)

СЕЋАЊЕ

СТЕВАН 

ГАЂАНСКИ

3. II 2014 – 3. II 2016.

С љубављу и поносом чу-

вамо успомену на тебе.

Твоји најмилији

(86/213396)

1. фебруара навршава се годину дана, откако

није с нама наш вољени

ЈЕЛЕНКО ЂУРЧИНОВИЋ
1. II 2015 – 1. II 2016.

Успомену на њега чувају и негују његови 

најмилији: супруга НАДА, син ПЕЦА 

и кћи ОЉА с породицама

(94/213424)

IN MEMORIAM

31. јануара 2016. навршава

се једанаест година од

смрти наше драге

БРАНИСЛАВЕ 

ВУКАЈЛОВИЋ

рођ. Исаковић

С љубављу породица

(90/213408)

СЕЋАЊЕ

ЈОВИЦА 

СТОЈОВИЋ

Памтимо те по добром.

Колектив „Bimax”-а 

д. о. о. Панчево

(101/213450)

Последњи поздрав драгом оцу, деди и тасту

ЉУБОДРАГУ АЛЕКСИЋУ

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Твоји најмилији: ћерка МАРИЈАНА, 

унука НАТАША и зет ПЕЂА

(105/213470)

Вољеном брату

МИЛАНУ 

РАДЕТИЋУ 

БАТИ

1952–2014–2016.

Много недостајеш...

Твоје сестре МИРА и

ВЕРА с породицама

(104/213461)

Навршавају се две тужне

године од смрти

ДУШАНА 

МАРИНКОВИЋА

1963–2014.

Не постоји време које

доноси заборав, нити

сећање у којем те нема.

Живиш у свакој нашој

сузи, речи и успомени.

Супруга СЛАВИЦА, 

ћерка ТАЊА 

и син СВЕТОЗАР

(107/213472)

Тужан нам је сваки 1. фе-

бруар јер подсећа на

вјечни растанак са тобом

ДУЛЕ

Свастика РАТКА 

и пашеног НИКОЛА

(108/213472)

Последњи поздрав драгом брату

МИРОСЛАВУ СТОЈАНОВИЋУ

1937–2016.

С великом љубављу и тугом: МИЛАН, ДРАГАНА, 

БОЈАН и ДЕАНА с породицама

(23/213187)

Последњи поздрав вољеном супругу, оцу и деди

МИРОСЛАВУ СТОЈАНОВИЋУ

1937–2016.

Увек ћеш бити у нашим срцима.

Ожалошћени: супруга МИРЈАНА, син ИЛИЈА, 

ћерка ДРАГАНА, снаја ИВАНА, зет МИЛАН, унука

ЕМИЛИЈА, унуци ФИЛИП, АЛЕКСАНДАР и МИЛОШ

(22/2121839

Напустио нас је наш драги брат

МИРОСЛАВ СТОЈАНОВИЋУ
1937–2016.

Увек си браћу дочекивао са осмехом.
Остајеш у нашим срцима...

Почивај у миру.

Твоја браћа ЂУРА и АЛЕКСАНДАР с породицама

(65/213318)

20. јануара преминула је наша драга

ДАНИЦА ПОПОВ
1939–2016.

из Омољице
Твоји унуци ВЛАДИМИР и ЛАЗАР и снаја ТАЊА

(7/213146)

Последњи поздрав деверу и стрицу

МИЛАНУ ПОПОВИЋУ

од снаје ДАНИЦЕ и братанца СТЕВА с породицом

(83/213388)

Последњи поздрав тати

МИРОСЛАВУ 

СТОЈАНОВИЋУ

од ћерке ДРАГАНЕ 

с породицом

(32/213213)

Последњи поздрав при-

јатељу 

ШАЊИЈУ

од БИНЕТА

(100/213446)

Последњи поздрав куму

ПЕТРУ 

ПЕТКОВСКОМ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Од кумова МАТЕ, 

НАДЕ и ЈЕЛЕНЕ

(87/213402)

Последњи поздрав ком-

шији Пери

ПЕТРУ 

ПЕТКОВСКОМ

од комшије 

МИЛЕТА с породицом

(95/213429)

Последњи поздрав

ПЕТРУ 

ПЕТКОВСКОМ 

Заувек ћеш бити с нама.
Твоји: ДАЧА, МИКИ,
РУЈКА, БОСА, БАГЕ,

МАТА, ЈОВА, ВАСА, ПЕ-
ЦА, МИЛЕ, МАРТИН,

ИВАН, МИРЧЕ, СЛАВЕ,
БРАНКО, МИКА,

РАША, ЈОЦА, БРАНЕ,
ЛОКИ, МИЦА,

РАЦЕ,МИРКО, ТАНЕ И
МИЛЕ

(88/213403)

Последњи поздрав куму Пери

ПЕТРУ 

ПЕТКОВСКОМ
Кум ПЕЦА с породицом

(96/213430)

Преселио се у вечност

легендарни рукометаш

„Динама”

ЈОВАН 

СЛАВКОВИЋ

1956–2016.

Небески тим постаје све

бољи. С тугом се опра-

штамо од великог игра-

ча и доброг човека.

Пријатељи и саиграчи:

ПАНТА, МОЦ, ЉУБО О.,

БОЛЕ, ЋУРЕ, МАРЦИ,

СЕКУЛА, КОКА, 

ДОКСИ и РАДЕ

(25/213195)
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30. јануара, на гробљу у

Омољици окупићемо се по-

водом годишњице смрти

нашег драгог

ЗЛАТОМИРА 

МИРЧЕТИЋА

Породице 

МИРЧЕТИЋ и ИЛИЋ

(61/213304)

СЕЋАЊЕ

САВО 

РАТКОВИЋ

29. I 2000 – 29. I 2016.

С љубављу и поштовањем.

Твоје сестре: 

МИЛА, ЦАНА и ДОБРА

с породицама

(33/213219) 

МИЛАН 

ЛУЖАЈИЋ

2. II 2009 – 2. II 2016.

Прошло је седам година

откада си ме оставио да

самујем.

Твоја супруга 

МАРИЈА

(35/213221)

СЕЋАЊЕ

ЈОСИФ 

СТАНКОВИЋ
2011–2016.

Живот није време које про-

лази, већ дани  који се памте.

Супруга СЛАВКА, ћерке

СТАНИМИРКА и 

ГОРДАНА с породицама

(39/213235)

Сећање на наше драге

ЂУРАШ

МИЛОШ                  ГРОЗДАНА
16. IX 1932 – 8. II 2003.              11. IX 1937 – 27. I 2007.

Памтимо вас по добром и носимо у срцима.

Син ЗОРАН, снаја ВЕСНА 

и унуци ГОРАН и ЗОРАНА

(41/213241)

31. јануара 2016. навршиће се дванаест

година откако није с нама наша драга

РОСА ЛУЧИЋ 

ЛОЛА

Увек ћемо те се сећати и чувати од заборава.

Твој ДРАШКО, синови САША и ДУШАН,

снаја ВИОЛЕТА 

и унуке МИЛИЦА и МИЉАНА

(44/213251)

Прошло је тужних годину дана како с нама више

није наша мајка, бака и прабака

ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

Годишњи помен даваћемо 30. јануара 2016, у 12

сати, на Старом православном гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: ћерка МАРИЈА, син ДРАГОСЛАВ,

унуке АЛЕКСАНДРА и ЈОВАНА,

унук СЛОБОДАН и праунук КОНСТАНТИН

1. фебруара навршава се

тужних четрдесет дана от-

како није с нама наш драги

ЗДРАВКО 

ЦРНОБРЊА

Сестра НЕВЕНКА 

с породицом

(75/213354)

Прошло је четрдесет дана

откако си нас напустио

ЗДРАВКО 

ЦРНОБРЊА

Сестра МАРТА и зет

ИЛИЈА с породицом

(76/213355

Наши драги мама и тата

ГОЉЕВАЧКИ

НАДА               ЗОРАН

27. I 2015.                   27. II 1991.

Увек ће бити део нас.

С љубављу ћерке ДРАГАНА 

и РАДМИЛА с породицама
79/213371)

31. јануара 2016. године навршавају се две године туге

МИЛЕНКО ПЕРИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Твоја породица

(81/213379)

РАДМИЛА

ЈЕЛАЧА

Прошло је девет година

како си нас напустила, а

као да је јуче било и

много нам недостајеш.

Твоја ћерка с децом

(89/213405)

3. фебруара навршава се

пет година  откако ниси

с нама.

БОШКО 

ОРАШАНИН

Само је време прошло,

туга и бол остају заувек.

Твоја ДАНИЈЕЛА

(91/213412)

2. фебруара навршава

се двадесет година од

смрти нашег

СТЕВАНА 

РАНИСАВЉЕВИЋА

Чувају га од заборава

мајка МИЦА и сестра

ЦИЦА с породицом

(93/213423)

Прошло је три године от-

кад није с нама наша драга

ВАЈКА 

АТАНАЦКОВИЋ

Успомену на њу чувају

син ДРАГАН, снаја МИ-

РА и унука МИЛИЦА

(97/213435)

Годишњи помен и десетогодишњи, у суботу, 30. ја-
нуара 2016, у 11 сати, на гробљу Котеж у Панчеву

ИДВОРЈАН

СТОЈМИРКА           ВАСА
1942–2015.                     1939–2006.

Вољени моји, мајко и татицко!
Кажу да време лечи све!
Време никада неће моје ране зацелити!
Заувек у нашим мислима и срцима.

Унук ДАНИЛО и ћерка АНГЕЛИНА
(98/213437)

30. јануара 2016, на Но-
вом гробљу, даваћемо
годишњи помен драгој
мајци и баки

ДИКОСАВИ

ГОЛИЋ
Време није учинило да
те заборавимо. Туга ни-
је  мања.

Ћерка МИРЈАНА
и унуци СЛОБОДАН и

НИКОЛА с породицом

(17/213175)

Сећање на наше драге

ЉИЉАНУ              ЈЕЛЕНУ 

ЈОВАНОВИЋ        ЈОВАНОВИЋ

MINRATH               2003–2016.

2011–2016.

Заувек ћете бити у нашим срцима.

Ваши најмилији
(16/213173)

ЗДРАВКО ЦРНОБРЊА

Време неће избрисати године дружења и искреног

пријатељства с тобом.

Пријатељ РАНКО с породицом

(55/213284)

Нашем драгом и незаборављеном супругу и тати

БОРИСЛАВУ ИВКОВИЋУ
31. I 2007 – 31. I 2016.

Још увек се не миримо са суровом истином да си

заувек отишао. 

Твоје: БЕБА, БОКА, МИЛИЦА и ГОРДАНА

(19/213179)

СЕЋАЊЕ

БОРИСЛАВ 

ИВКОВИЋ

31. I 2007 – 31. I 2016.

Породица 

ТОПАЛОВИЋ

(102/4646)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у

понедељак 1. фебруара 2016, у 11 сати, на Новом

гробљу одати четрдесетодневни помен нашем

драгом

ЗДРАВКУ ЦРНОБРЊИ

Његова неутешна породица

(59/213291)

31. јануара 2016, навр-

шава се шест тужних ме-

сеци откада ниси с нама

НИКОЛА 

СУБОТИН

1957–2015.

Успомене на тебе чувају

супруга, ћерка, унука и зет

(99/213445)

САША

ВОЈВОДИЋ

Прошло је седам годи-

на, а као да је било јуче.

Твоја ВЕСНА

(71/213340)
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ГОДИШЊИ ПОМЕН

30. јануара 2016. навршава се година од смрти наше вољене

ВЕРОСЛАВЕ КРЧАДИНАЦ
рођ. Матић

дипл. физико-хемичар

Година је прошла, али бол и туга остају заувек.

Супруг ЛАЗАР и синови КОСТА 

и СТОЈАН с породицама

(3/212864)

У среду, 3. фебруара 2016. навршава се четрдесет

дана од смрти наше драге мајке, свекрве и бабе

НАДЕ ПЕШИЋ
1935–2015.

Остаће заувек у нашим сећањима по својој до-

броти и племенитости.

Син БОРИВОЈЕ, снаја СНЕЖА, 

унук МИЛАН и унука МИЛЕНА с породицом

(15/213168)

ЈЕФКА 

СИЉАНОСКИ

1939–2012.

Године пролазе, али

туга и успомене остају

заувек.

Твоји најмилији

(29/213205)

Петогодишњи помен

РАДОСЛАВ МИЈАТОВ
13. VIII 1939 – 28. I 2011.

Његова СЕКА с породицом

(36/213226)

3. фебруара 2016. навршавају се две године

откако није с нама наш

МИЛЕНКО ЛУКОВИЋ

Недостајеш нам...

Заувек си су нашим срцима, успоменама и причама.
Твоји: супруга ДЕСАНКА, син БОЈАН, 

ћерка БОЈАНА, унук ФИЛИП
и снаја АЛЕКСАНДРА

(50/213268)

СЕЋАЊЕ

ЈАНО ТОМАН

2006–2016.

Навршило се десет годи-

на откад ниси с нама.

Увек ћемо се сећати тебе.

Твоја породицама

(56/213285)

СЕЋАЊЕ

ВЛАДИМИР СТОЈКАНОВИЋ
2011–2016.

Владо, године пролазе без тебе, шта рећи. 

Мој бол је све већи и већи без тебе.

Твоја супруга ВЕРА
(60/213293)

Сећање на наше драге родитеље

НИКОЛИЋ

НАДА НАДИЦА     ДОБРИВОЈ
2015–2016.                       2006–2016.

Годишњи помен мајци и десетогодишњи помен оцу.

Никада вас нећемо заборавити и прежалити.

Ваше ћерке: ЉИЉАНА, ВЕРА, 

ВЕСНА и МАРИЈА с породицама
(69/213332)

СЕЋАЊЕ

НИКОЛИЋ

ДРАГОМИР        МИЛЕНА
судија окр. Суда          рођ. Јовановић

1911–1989.                   1918–2010.

С љубављу и поштовањем 

породица НИКОЛИЋ
(67/213324)

У суботу, 30. јануара, у 10.30, у Храму Светог Са-

ве, у насељу Младост, дајемо шестомесечни по-

мен нашој драгој

ЈЕЛЕНИ КОЗЛИНИ
Ожалошћени: супруг протојереј ВОЈИН, 

синови МИРОСЛАВ и СИМО, ћерке МАРИЈА 

и МИРЈАНА, зет МИЛОШ, снаја МАРИНА, 

унучад САРА, УРОШ и ФИЛИП

(47/213261)

Две године без наше вољене

БИСЕРКЕ ЗЕЉКОВИЋ

29. I 2014 – 29. I 2016.

ПОРОДИЦА

(53/213274)

СЕЋАЊЕ

БОЖИЦА 

НИНИЋ
2004–2016.

Вечно ћеш остати у на-

шим срцима.

Твоји најмилији: 

отац ЈОВАН, брат 

ЂУРА, снаја ДРАГАНА 

и братанац СТЕФАН

(18/213170)

СЕЋАЊЕ

СТЕВИЦА 

ДАБИЋ
Бато, 2. фебруара је твој

рођендан. С тугом и бо-

лом поклонили смо ти че-

трдесет и три сузе, да ти

осветле пут, тамо у тами.

Твоји најмилијих

(20/213180)

4. фебруара 2016, у 11

сати, одржаће се четрде-

сетодневни помен нашем

драгом

БЛАГОЈУ

ЈОВАНОВИЋУ

Породица

ЈОВАНОВИЋ

31/2122129

СЛАВИША ВОЈВОДИЋ

Године пролазе, а ти нам све више недостајеш.

Твоји најмилији

(72/213340)

САВА САВКОВИЋ
28. I 2007 – 28. I 2016.

Сећање с тугом.

Твоји најмилији

(77/213365)

2. фебруара навршава се дванаест година  отка-

да нема наша драге и вољене

БОЖИЦЕ НИНИЋ

У нашим срцима заувек остаје сећање на твоју

љубав и топлину. 

Твоји: БОРИС, 

ДРАГАН и СТОЈАНКА
(80/213373)

10. фебруара 2016. на-
вршавају се две године
откако није с нама

ТОМИСЛАВ 

ВУКАШИНОВ

1941–2014.

Увек ће бити у нашим

срцима.

Твоји ВУКАШИНОВИ

(40/213224)

У понедељак, 1. фебруара

2016. године на Новом гро-

бљу дајемо четрдесетоднев-

ни помен нашој вољеној

ЈЕЛИСАВЕТИ 

КЕЉЕВИЋ
Поносни смо што смо

те имали.

Твоји најмилији

(43/213147)

27. јануара 2016. навр-

шила се година од смрти

РАДОМИРА 

ДРИЊАКА
1943–2015.

Поносни што смо те

имали, а заувек тужни

што смо те изгубили.
Породица

(48/213262)

МИЛЕТА ПАВЛОВ
2009–2016.

Прошло је седам тужних година откако си само

у нашим срцима.

Твоји најмилији: БАНЕ, ПЕЂА, 

СНЕЖА, САША и ВЛАДА
(85/213390)

ПОМЕН

МИОДРАГ 

КОВАЧЕВИЋ
2007–2016.

Заувек ћеш бити у нашим
срцима.

Твоја супруга СТАНА,
син ЖЕЉКО, унучад

МАРКО и КАТАРИНА,
ВЕСНА с МАРКОМ и

ћерка МИЛИЦА 
са супругом

(10/213150)
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Пола године бола и туге

ДРАГАНА 

ПЈЕТЛОВИЋ

рођ. Вујасиновић

Тешко је живети без тебе.

Вечно ћеш нам недоста-

јати.

Мама МИРЈАНА 

и сестра БРАНКА

(1/212794)

СЕЋАЊЕ

ДИМИТАР  
ЗАГОРАЦ  

27. I 1999 – 27. I 2016.  
Њихови најмилијих

(2/212715)

3
СЕЋАЊЕ

ВЕРОСЛАВА КРЧАДИНАЦ

Много је успомена да те вечно памтимо и никад
не заборавимо.

СОФИЈА и РИСТА КАРАВЛА
(4/21292)

30. јануара 2016. дајемо шестомесечни помен

МИЛОШУ ПОПОВИЋУ
3. VIII 2015 –3. II 2016.

Време пролази, а туга за тобом је све већа.
Живећеш у нашим срцима и мислима док
постојимо.

Много нам недостајеш.

Твоја супруга ЗОРКА, син ЗОРАН, 
снаја МИЛИЦА, ћерка МИЛИЦА, 

зет БОБАН, унуке БИЉАНА, 
ЈЕЛЕНА и МАРИЈАНА, унук САША 

и остала родбина и пријатељи

(8/213149)

Обавештавамо сву родбину и пријатеље да

ћемо 30. јануара, у 10 сати, на Новом гро-

бљу, давати годишњи помен нашем вољеном

ЈОВИЦИ СОЈОВИЋУ

Туга и бол  се не могу мерити временом,

већ празнином која је остала за тобом.

Твоји најмилији: синови СРЂАН 

и ЂОРЂЕ, супруга РАДА и снајка ТАЊА

(1/213156)

ЈОВИЦА 

СОЈОВИЋ

Сећање на тебе чува-

ћемо с пуно љубави и

поштовања.

Твој БОКШАН, НЕНАД,

ЗЛАТКО и ГОЦА

(12/213157)

СЕЋАЊЕ

на наше родитеље и тетку

ДИМИТРИЈЕВИЋ

МИРОСЛАВ     АНИЦА          ВЕРА 

1996–2016.             2010–2016.        МАРКОВИЋ
1988–2016.

Ваша деца са својим породицама

(13/213160)

СЕЋАЊЕ

ОЛГА МУРГИН
2000–2016.

С љубављу твоји најмилији

(21/213181)

ПРЕДРАГ ЏУНИЋ
2015–2016.

Годишњи помен дајемо у суботу, 30. јануара 2016, у
11 сати.

ЉИЉА и ЂИНА с породицама

(24/213143)

МИЛОШ 

ЈАШИН
30. I 1998 – 30. I 2016.

Оно што је било лепо,

нека заувек остане у

сновима... 

Вечно ће трајати...

Твоји: РАДМИЛА, 

СРЕДОЈЕ и ТАЊА

(27/213291)

СЕЋАЊЕ

СЛАЂАНА 

УРС

наставник

1955–2007–2016.

Дани пролазе, туга

остаје. Никада те неће-

мо заборавити. Ти жи-

виш у нама.

Твоји: мајка 

РАДОВАНКА 

с породицом УРС

(28/213204)

У суботу, 30. јануара 2016, у 11 сати, дајемо годишњи помен у цр-

кви са два торња у Панчеву, нашем

др РАТОМИРУ МАТИЈЕВИЋУ
лекару спец. интернисти

кардиологу

Чувамо успомену на њега.

ПОРОДИЦА

(30/213208)

1. фебруара навршава се девет година како није

с нама наш

АНТУН ТОНИ ВИНКОВИЋ
Време пролази, не умањује тугу, бол и сећање на

тебе.

Твоји најмилији

(34/213220)

Вољена, прошло је пет

дугих година туге 

НАДА 

СТАНКОВСКИ

1947–2011–2016.

из Јабуке

Вечно ћеш бити у срци-

ма својих најмилијих.

Супруг ЗДРАВКО, 

ћерке ЦЕЦА и СЛАЂА 

с породицом

(5/213120)

И годину дана после...

ЈОВИЦА СТОЈОВИЋ
Свако сећање на Тебе једнако боли.

С љубављу и тугом заувек: мајка САВКА, 

сестра ЉУБИНКА и брат ДРАГАН 

с породицама

(68/213327)

СЕЋАЊЕ

МИЛОВАН 

МРКОВИЋ

2006–2016.

Тешко је стегнути срце да

не боли, душу да не пати,

сине мој мили, сузе да не

теку. 

Много нам недостајеш.

Твоји: једина

ћерка ТИЈАНА, 

мајка ЉУБИЦА 

и отац РАДОВАН

(63/213316)

МИЛОВАН 

МРКОВИЋ

2006–2016.

Десет година прошло је,

боли што те нема још

више, ваљда си напокон

пронашао мир, или си и

сада насмејан и жив!

Твој брат ГОРАН 

с породицом

(64/213316)

У суботу, 30. јануара 2016. године, у 11 сати, да-

ваћемо шестомесечни помен нашем драгом

ДРАГАНУ ГАВРИЛОВИЋУ

Не постоје речи које би описале колико нам не-

достајеш.

Време пролази, бол и туга остају.

Ожалошћени: мајка ЗОРКА, 

ћерка НИНА и супруга САШКА с МИЛИЦОМ
(66/213320)

СТЕВАН

ЗАГОРАЦ
1987–2016.

ЈЕЛЕНА
ЗАГОРАЦ

2002–2016.

Године пролазе, а’л време

је стало.  Вечна успомена на

МИЛОВАНА 

МРКОВИЋА 

МИШУ

Од ујка ЈОВЕ 

и брата РАЦЕ

(106/213471)

Прошло је шест месеци

откад си заувек отишао

мој драги Мишо

МИЛОШ 

ПОПОВИЋ
3. VIII 2015 –3. II 2016.

Твоја супруга ЗОРА

(9/213149)



ГРАД ПАНЧЕВО 
На основу чланова 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр.83/14) , чланова 54. и 98. став 2. Стату-

та града Панчева („Службени лист града Панчева” бр.25/15, пречишћен текст), Акционог плана града Панчева за развој јавног информисања за

период 2015 – 2017.године и Одлуке о буџету града Панчева за 2016. годину, градоначелник града Панчева, расписуjе

К О Н К У Р С
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2016. години

I  НАМЕНА СРЕД-

СТАВА И ИЗНОС

Према Одлуци о буџе-

ту града Панчева за 2016.

годину, средства у износу

од 33.300.000 динара, на-

мењена су за Конкурс за

суфинансирање пројеката

производње медијских са-

држаја из области јавног

информисања  у 2016. го-

дини 

Намена конкурса је

суфинансирање производ-

ње медијских садржаја из

области јавног информи-

сања, који доприносе

истинитом, непристра-

сном, правовременом и

потпуном информисању

свих грађана града Панче-

ва; заштити и развоју људ-

ских права и демократије;

унапређивању правне и

социјалне државе; слобод-

ном развоју личности и за-

штити деце и младих; раз-

воју културног и уметнич-

ког стваралаштва; развоју

образовања, укључујући и

медијску писменост као

део образовног система;

развоју науке, спорта и

физичке културе; заштити

животне средине и здра-

вља људи; и осталих ме-

дијских садржаја који до-

приносе задовољавању по-

треба грађана за инфор-

мацијама и садржајима из

свих области живота, без

дискриминације.  

Садржаји намењени

деци морају поштовати

етичке норме и све закон-

ске прописе  из области

заштите права детета. 

Mедијски садржаји ко-

ји буду предложени у при-

јави на Конкурс града

Панчева, уз уважавање

критеријума наведених у

претходном ставу треба да

обезбеде информисање и

укључивање грађана у раз-

вој локалне заједнице тако

што ће омогућити:

- да се оствари јавни

интерес грађана Панчева

и насељених места за про-

изводњу и објављивање

следећих медијских садр-

жаја: општи информатви-

ни медијски садржаји, са-

држаји из области полити-

ке, културе, образовања,

комуналне политике, ре-

лигије, економије, соци-

јалне заштите, заштите

животне средине, цивил-

ног сектора, мањинских

група, деце, омладине,

спорта, културе, разоноде

и све друге садржаје који

су битни за живот грађана 

- да се обезбеди право-

времено информисање

грађана Панчева и насе-

љених места у случају еле-

ментарних непогода, не-

срећа и свих ситуација ко-

је могу изазавати пореме-

ћај у уобичајеном животу

грађана (временске непо-

годе, загађење и слично)

-  процесе јавних слу-

шања и јавних расправа у

поступку израде и доно-

шења oдлука Скупштине

града Панчева, које ди-

ректно утичу на квалитет

живота, стандард и уважа-

вање људских и мањин-

ских права сваког члана

локалне заједнице

-  презентовање ин-

формација од јавног зна-

чаја из делокруга рада ор-

гана града Панчева

- да се обезбеди право-

времено и потпуно ин-

формисање као и едука-

ција грађана о партципа-

тивном буџетирању, то-

ком процеса израде  и до-

ношења Одлуке о буџету

града Панчева за 2017. го-

дину 

- презентацију и пра-

ћење имплементације

свих пројеката финанси-

раних из буџета града

Панчева, путем Конкуса,

за организације цивилног

друштва

- презентовање рурал-

ног развоја у насељеним

местима са територије

града Панчева, промоције

и едукације пољопривред-

ника, значаја удруживања,

али и садржаја из културе,

здравства, бриге о марги-

налним групама

- презентовање спорт-

ских и културних догађаја,

као и културног и инду-

стијског наслеђа са тери-

торије града Панчева, са

циљем очувања и правље-

ња архивске грађе о локал-

ним актерима и темама.

II  ПРАВО УЧЕШЋА

На Конкурсу може уче-

ствовати: 

1. издавач медија чији

медиј је уписан у Регистар

медија, односно Регистар

јавних гласила у Агенцији

за привредне регистре;

2. правно лице, односно

предузетник који се бави

производњом медијских

садржаја и који приложи

доказ да ће суфинансиран

медијски садржај бити ре-

ализован путем медија.

Право учешћа на конкур-

су немају издавачи медија

који се финансирају из

јавних прихода.

Право учешћа на конкур-

су немају лица која су у

претходном периоду до-

била средства намењена

пројектном суфинансира-

њу, а нису на време и у

прописаној форми подне-

ла наративни и финансиј-

ски извештај.  

Учесник Конкурса мо-

же конкурисати само са

jедним проjектом. 

Издавач више медија

има право учешћа на Кон-

курсу с једним пројектом

за сваки медиј.

Учесник конкурса мо-

же поднети захтев за су-

финансирање пројекта у

износу до највише 80%

вредности предложеног

пројекта, односно највише

до износа утврђеног кон-

курсом.

Учесник конкурса који

је у текућој календарској

години већ користио сред-

ства намењена пројектном

суфинансирању у области

јавног информисања на

републичком, покрајин-

ском или локалном нивоу,

може учествовати на кон-

курсу за суфинансирање

истог пројекта само још

једном у тој години, и то у

износу који уз средства ко-

ја је већ добио, не прелази

80% вредности пројекта.

III  КРИТЕРИЈУМИ

ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА 

Критеријуми на

основу којих ће се оце-

њивати пројекти прија-

вљени на Конкурс су:

1. Мера у којој је пред-

ложена пројектна актив-

ност подобна да оствари

јавни интерес у области

јавног информисања:

1.1. у којој мери су пред-

ложена пројектна актив-

ност и изложени циљеви

њене реализације реле-

вантни за остваривање на-

мене конкурса;

1.2. у којој мери је веро-

ватно да ће предложене

пројектне активности до-

вести до остваривања по-

стављеног циља;  

1.3. у којој мери однос из-

међу предложених тро-

шкова и очекиваних ре-

зултата указује да би ко-

ришћењем буџетских

средстава на најрационал-

нији начин био остварен

јавни интерес;

1.4. доступност понуђеног

медијског садржаја 

2. Mера пружања веће

гаранције привржености

професионалним и етич-

ким медијским стандар-

дима.

2.1 да ли су учеснику

конкурса изречене мере

од стране државних орга-

на, регулаторних тела или

тела саморегулације у по-

следњих годину дана, због

кршења професионалних

и етичких стандарда;

2.2  доказ о томе да су на-

кон изрицања казни или

мера предузете активно-

сти које гарантују да се

сличан случај неће поно-

вити; 

Специфични критерију-

ми за оцењивање проје-

ката су:

1. општи информативни

и специјализовани медиј-

ски садржаји од значаја за

живот и рад грађана као и

презентовање рада органа

локалне самоуправе на те-

риторији града Панчева; 

2. актуелност теме 

3. допринос у очувању

српског националног и

културног идентитета и

jезика;

4. допринос очувању на-

ционалног и културног

идентитета националних

мањина које живе на тери-

торији града Панчева; 

5. допринос  предложе-

ног пројекта унапређењу и

равноправности положаjа

осетљивих  и маргиналних

друштвених група;

6. пројекти који допри-

носе медијској оригинал-

ности и разноврсности;

IV РОКОВИ

Пријаве на Конкурс

подносе се у року од 20 дана

од дана обjављивања у не-

дељном листу „Панчевац“.

Конкурсна комисија је

дужна да образложени

предлог достави градона-

челнику града Панчева

најкасније у року од 30 да-

на од дана закључења кон-

курса.

Решење о расподели

средстава градоначелник

доноси најкасније у року

од 60 дана од дана закљу-

чења конкурса.

Период имплемента-

ције пројеката је најкасни-

је до 31. XII 2016.године, а

рок за подношење изве-

штаја је до 31. I 2017.годи-

не.

V  ДОКУМЕНТАЦИЈA

Учесник конкурса је оба-

везан да попуњен образац

за учешће на Конкурсу до-

стави у пет примерка.

Образац се преузима са

сајта града Панчева.

Учесник Конкурса је оба-

везан да приложи и копије

следећих докумената у

једном примерку:

1. решење о реги-

страциjи правног лица

или предузетника у

Агенциjи за привредне ре-

гистре;

2. решење о регистраци-

ји из Регистра медија од-

носно Регистра јавних

гласила у Агенцији за при-

вредне регистре;

3. доказ о уплати пореза

и доприноса за обавезно

социјално осигурање за-

послених за месец који

претходи месецу подне-

шене пријаве на конкурс

(копије оверених ППП

ПД, ЕБП ПУРС и извод из

банке) `

4. доказ о техничкој

опремљености за реализа-

цију понуђених медијских

садржаја (изјава одговор-

ног лица или попис основ-

них средстава)

5. дозвола за емитовање

радио и/или ТВ програма

издата од Регулаторног те-

ла за електронске медије; 

6. оверена изjава/сагла-

сност медија (или више

њих) да ће програмски

садржаj бити емито-

ван/објављен у том медију

(обавезно само за правна

лица и предузетнике реги-

строване за продукциjу

телевизиjског и радиjског

програма);

7. визуелни приказ пред-

ложеног медијског садр-

жаја (трејлер, примерак

новина, џингл и сл);

8. доказ о уплати градске

административне таксе у

износу од 115,00 динара

на рачун број: 840-

742241843-03, број моде-

ла: 97, позив на број: 02-

226, намена Тарифни број

1. Одлуке о градским ад-

министративним таксама

(„Службени лист града

Панчева” бр. 16/08, 26/09,

25/10, 38/12,  24/13,

29/14, 14/15 и 38/15).

VI  ПОЗИВ ЗА УЧЕ-

ШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинар-

ска и медијска удружења,

регистрована најмање три

године пре датума распи-

сивања Конкурса, да пред-

ложе чланове конкурсне

комисије. Позивају се и

медијски стручњаци заин-

тересовани за учешће у

раду Комисије да се писа-

ним путем обрате граду

Панчеву – Секретаријату

за јавне службе и социјал-

на питања. 

Уз предлог за чланове

комисије доставити доказ

да је удружење регистро-

вано најмање три године

пре датума расписивања

овог Конкурса, као и био-

графије предложених кан-

дидата. 

Предлоге слати до закљу-

чења Конкурса. 

VII ОПШТЕ ИНФОРМА-

ЦИЈЕ

Комплетан текст Кон-

курса и Образац за прија-

ву обjављују се и могу се

преузети  на сајту града

Панчева, где су видљиви и

доступни све време траја-

ња Конкурса. 

Решење о суфинанси-

рању пројеката по распи-

саном конкурсу, биће

обjављено на интернет

страници града Панчева

www.pancevo.rs , и доста-

вљено свим учесницима

конкурса у електронској

форми.

Конкурсни материјал

се не враћа.

Пријаве које стигну

ван прописаног рока или

на погрешном обрасцу,

неће бити разматране.

Пријаве слати на адресу: 

Градска управа 

града Панчева, 

Трг Краља Патра I, 

број 2 – 4, 

26000 Панчево, 

са назнаком за: КОНКУРС

ЗА СУФИНАНСИРАЕ

ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОД-

ЊЕ МЕДИЈСКОГ САДР-

ЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВ-

НОГ ИНФОРМИСАЊА

Додатне информациjе

се могу добити у Градској

управи града Панчева, у

Секретаријату за јавне

службе и социјална пита-

ња, радним даном од 8 до

15 сати, у канцеларији

број 204, или  на телефо-

не: 013/308-795 и

013/308-906. (Ф-123)
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Покрајински секретаријат за урбанизам, гради-

тељство и заштиту животне средине, на основу члана

14. Закона о процени утицаја на животну средину

(„Службени гласник РС”, бр. 135/04) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о поднетом захтеву за одређивање обима

и садржаја студије о процени утицаја на

животну средину

Носилац пројекта НИС а. д. Нови Сад, Блок Пре-

рада, Улица Народног фронта бр. 12, поднео је захтев

за одређивање обима и садржаја студије о процени

утицаја на животну средину за Пројекат Реконструк-

ција система за предгревање шарже на постројењу С-

300 Каталитички реформинг, на кп. бр. 3545 КО Вој-

ловица, СО Панчево.

Подаци и документација из захтева носиоца пројекта

могу се добити на увид у просторијама Покрајинског

секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту

животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови

Сад, (приземље, канцеларија бр. 39)

Сви заинтересовани, у року од 15 дана, од дана објављи-

вања овог обавештења, могу доставити своје мишљење у

писаној форми на адресу Секретаријата. (Ф-119)

СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС 

за избор у звање и заснивање радног односа  и то:

За избор једног ДОЦЕНТА за ужу научну област Ба-

зична и предклиничка стоматологија.

Услови: докторат из области медицинских наука,

као и остали услови предвиђени Законом о високом

образовању („Сл. Гласник Републике Србије” бр.

76/2005) и Статутом Стоматолошког Факултета.

Радни однос се заснива на одређено време од пет (5)

година. 

Пријаве са биографијом и доказима о испуњавању усло-

ва из конкурса достављају се у року од 8 (осам) дана од

дана објављивања конкурса, на адресу: Стоматолошки

факултет, Панчево, Ул. Жарка Зрењанина бр. 179.

Све додатне информације могу се добити на телефон:

013/235-12-92.



Друштво пријатеља животи-
ња „Љубимци” организовало
је још једну акцију прављења
кућица за напуштене животи-
ње, која је спроведена у субо-
ту, 23. јануара, у згради Град-
ске управе Панчева.

сламе, а на лицу места свима
је објашњен процес израде.

Након неколико сати на-
порног рада вредни волонте-
ри су направили једанаест
склоништа за незбринута би-
ћа, међу којима је било и ма-

ставили након прошлогодишње
акције и даље служе као скло-
ништа за бројне животиње, па
се надамо да ће и ове нове по-
трајати – наводи Курајов.

Двадесетак волонтера је
учествовало у мајсторисању, а
све њих је будним оком пра-
тио специјалан мали преслат-
ки „супервизор”.

Сава и нерадна жена”. Напо-
слетку је сада већ медијски
афирмисан састав „Бенд и во-
кали” у свом маниру отпевао
чувену македонску народну
песму „Јовано, Јованке”.

Истог дана је глогоњски
Дом културе први пут обеле-
жио славу уз садржајан про-
грам. Фолклорна секција је
извела игре из Србије, цркве-
ни хор неколико нумера по-
свећених Светом Сави, а ре-
цитовали су и ученици Основ-

Петак, 29. јануар 2016.
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не школе „4. октобар” – Јелена
Трајковић, Николина Георги-
јевска и Наталија Стојчић.

Два дана раније Скупштина
МЗ Котеж организовала је,
трећи пут заредом, манифе-
стацију „Светосавски дани”,
која је почела изложбом радо-
ва ученика из двеју школа
(„Стевица Јовановић” и „Васа
Живковић”), а настављена је
свечаном академијом коју је
отворио дечји црквени хор.

Присутнима се обратио

Школска слава Свети Сава
обележена је у знак сећања на
првог српског архиепископа,
великог просветитеља и уте-
мељивача државе, цркве и
школства.

Поред свих образовних
установа, тим поводом одр-
жане су свечаности и у још
неким институцијама, као
што су Дом за децу и омлади-
ну „Споменак”, Месна зајед-
ница Котеж или глогоњски
Дом културе.

Славу посвећену Светом Сави
у среду, 27. јануара, обележи-
ло је много институција. Јед-
на од њих је и Дом за децу и
омладину без родитељског
старања „Споменак”.

Након што је хор „Бенд и
вокали” отпевао „Ускликни-
мо с љубављу”, директорка
поменуте установе Тања Лу-
кић Апт је, у име колектива,
изрекла топле речи добродо-
шлице. Ту прилику искори-
стила је да захвали свим са-
радницима и пријатељима на
свесрдној помоћи, као и да
напомене како свакодневна
борба да се ова деца изведу на
прави пут изискује огромну
енергију и посвећеност.

Званице је поздравила и
Ана Томанова Маканова, пот-
председница Скупштине АП
Војводине, која је навела да је
величина човека у безрезер-
вном давању, што је најбољи

МАНИФЕСТАЦИЈЕ ПОВОДОМ СВЕТОГ САВЕ

ВЕЛИКИ ПРОСВЕТИТЕЉ КАО ПУТОКАЗ

Не купуј – удоми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац”
организују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке
недеље биће представљени љубимци за бесплатно удомља-
вање, односно објављене њихове фотографије са основним
подацима.

Нови власници ће потписивати уговор којим ће се оба-
везати на то да ће својим будућим љубимцима пружити
адекватну негу.

Лепооки
Усред најоштрије зиме наша сугра-
ђанка је с Новог гробља избавила
прелепог мешанца, заједно с још
неколико његових „браће” и „сеста-
ра”. Одмах након спасавања обез-
беђен му је привремени смештај.

Стар је четири месеца и биће сред-
њег раста, а сада тражи озбиљног
власника који ће бринути о њему.

Лабрадорка
Женка је ухваћена пре не-
колико дана у Улици Жар-
ка Зрењанина, али без ми-
крочипа, па у градском
прихватилишту нису мо-
гли да утврде власништво.

Млада је и веома је по-
слушна; пратила је прола-
знике и виђана је и на та-
мишком кеју.Уколико је
неко препозна или жели
да је удоми, може је наћи
у градском прихватили-
шту у Власинској 1 (број
телефона 013/352-148).

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

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

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

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

градоначелник Саша Павлов,
истакавши да је Свети Сава
оличење упорности, љубави и
вере, као и путоказ у превази-
лажењу искушења.

У наставку програма сме-
њивали су се наступи рецита-
тора, хорова „Вокал кидс” и
„Вокал тинс”, као и дечјег
тамбурашког оркестра „Не-

вен”. Подељене су и награде
ученицима из поменутих
школа – за ликовне радове
Анастасији Несторов, Сари
Јагодић, Јелени Жугић, Тео-
дори Цицић, Страхињи Хи-
нић и Александри Тепавац,
док су за литерарне радове
признања добиле Тамара Је-
ротић и Софија Максимовић.

начин да се изгради хумано
друштво у којем се, поред
свих правих вредности, по-
штују и различитости.

Уследила је приредба на
којој су деца из „Споменка”
показала делић онога што
знају. Рецитовали су Брани-
слав, Светлана, Јована, Вери-
ца, Ања и Миши; Тијана и
Светлана отпевале су песму
„Ко удара тако позно”, а по-
себну пажњу изазвала је мала
представа под називом „Свети

ЈОШ ЈЕДНА АКЦИЈА ДРУШТВА „ЉУБИМЦИ”

„Зидане” кућице за животиње

Свако ко је желео и био у
могућности, могао је да по-
клони нешто од материјала за
израду кућица, попут плоча
стиропора, већих картонских
кутија, силикона, најлона или

њих и већих, па и двособних
„станова”.

Председник поменуте орга-
низације Иван Курајов рекао
је да ће ови мали објекти бити
размештени на различите ло-
кације по граду.

– Неколико њих је и даље не-
распоређено, па позивамо су-
грађане да нам пошаљу предло-
ге за места где има напуштених
паса или мачака. Морам иста-
ћи да многе кућице које смо по-

Дечји црквени хор

Дом културе у Глогоњу

Директорка „Споменка”

„Вокал кидс”



Шесто коло Лиге пионира
Војводина одржано је у Зре-
њанину, а чланови СД-а
„Панчево 1813” још једном
су бриљирали.

Као и до сада, тим пио-
нирки из нашега града био је
веома убедљив, па је освојио
прво место с рекордних 536
кругова. Пионири су овог пу-
та заузели пето место.

У појединачном надмета-
њу пионирки Марија Алек-
сић је са 182 круга тријум-
фовала и овог пута, па убе-
дљиво води на табели. Ивана
Виславски је с једним кру-
гом мање заузела друго ме-
сто, док је Анастасија Грујо-
ски била четврта са 173 кру-
га. Стефан Михајлов је био

шести (175 кругова), а на-
ступили су и: Владимир
Стајчић (174), Александар
Павловић (149), Сергеј Ву-
касовић (147) и Стеван Ка-
линић (144 круга).

До краја овог такмичења
остала су још два кола, која
ће бити одржана у Сремској
Митровици и Уљми. Већ са-
да је познато да су пионирке
осигурале прво место, а пио-
нири треће.

Зрењанин је био домаћин
и трећег кола Лиге кадета и
млађих јуниора Војводине
који су се надметали у гађа-
њу из ваздушног оружја.

Тим кадеткиња СД-а
„Панчево 1813” освојио је
прво место с 1.112 кругова, а
тријумфовала је и екипа
млађих јуниорки, која је
упуцала 1.135 кругова.

У појединачном надметању
млађа јуниорка Исидора Сто-
јановић заузела је друго место
с 387 кругова, а сјајне резулта-
те су постигле и Ивана Ви-
славски (375 кругова), Марија
Алексић (373) и Анастасија
Грујоски (364). У гађању из ва-
здушног пиштоља Ема Пузић
је са 298 кругова заузела че-

тврто место у надметању ка-
деткиња и осмо место у конку-
ренцији млађих јуниорки.

Екипа кадета из нашега
града освојила је друго ме-
сто с 1.626 кругова, а млађи
јуниори су били трећи с
1.668 кругова.

Сјајан успех су постигли:
Ђорђе Јовчевић (560 круго-
ва), Никола Адвигов (556),
Давид Даутовић (552), Вла-
да Стајчић (518) и Игор
Стајчић (493 круга).

Сви наведени стрелци су
освојили нове бодове и на-
ступиће у финалу овог так-
мичења, које ће у марту бити
одржано у Новом Саду.

сандра Петровић биле су неу-
мољиве. Лако, без икаквих тр-
завица, Динамо је освојио пр-
ви сет.

У наставку сусрета Панчев-
ке су биле још убедљивије.
Добрим сервисом потпуно су
пореметиле игру гошћи из
Крагујевца, а онда је, при ре-
зултату 19:9, тренер Владиса-
вљев шансу да играју пружио
и девојкама с мањом минута-
жом, па је публика у хали на
Стрелишту могла види и Ти-
јану Стојковић, Миљану Трај-
ковић, Данијелу Стојановић и
Милену Спремо.

„Лавице” надиграле
Крагујевчанке

Борац неумољив у
мечу против Металца

Субота, 23. јануар, у нашем
граду била је резервисана за
игру преко мреже. Љубитељи
одбојке могли су да прису-
ствују дуплом програму, јер
су у Хали спортова на Стре-
лишту своје ривале угостили
и ЖОК Динамо и ОК Борац.
Одавно се није догодило, као
у овој рунди, да оба наша
клуба буду изразити фавори-
ти. И „лавице” и Старчевци
угостили су последњепласи-
ране тимове из својих ранго-
ва...  Без обзира на то није
смело да буде опуштања, јер
је у спорту познато да је нај-
теже добити унапред добије-
не утакмице... На срећу свих
љубитеља одбојке у нашем
граду, ни одбојкашице Дина-
ма ни играчи Борца нису до-
зволили никакво изненађе-
ње. Бодови су, очекивано,
остали у Панчеву.

У Суперлиги за одбојкашице
на програму је било дванаесто
коло. После пораза у Старој
Пазови панчевачке „лавице”
су дочекале „фењераша” из
Крагујевца, играле су макси-
мално ангажовано и већ после
68 минута освојиле су нова три
бода: Динамо–Крагуј 3:0, по
сетовима: 25:17, 25:13 и 25:22.

Иако су домаће играчице
важиле за апсолутног фавори-
та, тренер Александар Влади-
сављев је на старту сусрета на
терен послао најјачу екипу
коју Динамо тренутно има.

Наши суграђани, али и вер-
ни читаоци „Панчевца”,
спортисти и рекреативци,
никуд не иду без свог оми-
љеног штива.

Ових дана је у нашу ре-
дакцију стигла фотографија
из француског ски-центра
Тиња, као поздрав читаоци-
ма најстаријег живог недељ-
ника на Балкану.

На 2.100 метара надмор-
ске висине, у паузи између
спустова, Неша, Думба, Са-
ле, Иван, Тиха и Зоки чита-
ју, наравно, „Панчевац”.

С ВАТРЕНЕ ЛИНИЈЕ
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на делу могла да види и ка-
детску репрезентативку Срби-
је Тијану Стојковић, као и Ни-
ну Коцић, Драгану Мирковић,
Ању Владисављев... Предстоји
нам гостовање у Београду и
мегдан с Црвеном звездом.
Ако будемо играли како уме-
мо, сигуран сам да и у овом
дуелу можемо освојити бар
један бод – рекао је шеф
стручног штаба Динама
Александар Владисављев.

Дванаеста рунда шампио-
ната била је на програму и у
Првој лиги. После великог
тријумфа над Младим радни-
ком из Пожаревца одбојкаши
Борца су у Хали спортова на
Стрелишту с максималним
резултатом савладали и по-
следњепласирани Металац из
Горњег Милановца, по сето-
вима: 25:11, 25:21 и 25:12.

Око 200 поклоника игре
преко мреже није могло да
ужива у лепој одбојци из јед-
ноставног разлога – играо је
само један тим! Момци тре-
нера Драгољуба Стојановића
надвисили су нејаког против-
ника из Горњег Милановца у
свим елементима одбојкашке
игре. Ипак, најважније је то
што одбојкаши Борца нијед-
ног тренутка нису потценили
ривала, па су од самог почет-
ка играли максимално анга-
жовано. Саша Рајковић је сер-
висима потпуно пореметио

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

ОДБОЈКАШКИ ПИР НА СТРЕЛИШТУ

ћа, Радована Меденицу и Ми-
лоша Симића, али су аплаузе
за пожртвовану, добру и анга-
жовану игру заслужили и
Александар Гаврилов, Нема-
ња Милетић, Милан Зиндо-
вић, Владимир Кнежевић, као
и већ поменути Рајковић, По-
знић, Милић и Спасојевић.

– Ово је била очекивана по-
беда, али радује ме да су мом-
ци озбиљно приступили мечу.
Предстоји нам дуел са Желе-
зничаром, нашим дужником
из првог дела првенства, али
пошто поново играмо на свом
терену, морамо да победимо
и да наставимо да „гурамо” ка
врху табеле – рекао је Драго-
љуб Стојановић, тренер стар-
чевачких одбојкаша.

Поред победе над Метал-
цем, нашем тиму одговара и
то што су Пожаревљани пора-
жени у Суботици, па су се са-
да Борац и Млади радник из-
једначили по броју победа...

– Одрадили смо посао без ве-
ликих трзавица. Металац је
тим који је практично већ ис-
пао у нижи ранг, па би све осим
наше убедљиве победе било из-
ненађење. У мечу против Же-
лезничара немамо избора. Ако
желимо на врх табеле, морамо
редом да побеђујемо ривале –
истакао је Давор Милошевић,
капитен Борца. 

Утакмица с Београђанима
биће на програму у недељу,

У Новом Саду је прошлог
викенда одржано прво коло
Купа Србије у стрељаштву за
пионире, кадете и млађе ју-
ниоре који су се надметали
по развојном Б-програму.
Као и увек, запажен наступ
су имали и чланови СД-а
„Панчево 1813”.

Исидора Стојановић је по-
стигла врло висок резултат.
Она је упуцала 391 круг, пла-
сирала се на пето место, али

је освојила и шест бодова на
путу до финала, у категорији
млађих јуниорки у гађању из
пушке. Марија Алексић је
„убила” 384 круга и заузела
шесто место, али је зарадила
пет бодова у надметању ка-
деткиња. Учествовале су и
Ивана Виславски (371 круг)
и Анастасија Грујоски (369).

Следеће од укупно три ко-
ла биће одржано у фебруару
у Крагујевцу.

БОДОВИ ЗА ИСИДОРУ И МАРИЈУ
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ШАХОВСКИ КУТАК

Стране припремио

Александар
Живковић

НИКУД БЕЗ НАЈСТАРИЈЕГ ЖИВОГ НЕДЕЉНИКА НА БАЛКАНУ

„ПАНЧЕВАЦ” У ФРАНЦУСКОЈ

Николина Ашћерић, Јелена
Лазић, Александра Петровић,
Нина Коцић, Драгана Марко-
вић, Слађана Мирковић и
Ања Владисављев су од самог
почетка играле озбиљно, нису
потценила ривала, па је већ
после уводних минута овог
меча разлика у класи била
евидентна. На сервис капите-
на Јелене Лазић „лавице” су
повеле с 5:0, а ни тајм-аут
тренера Крагујевчанки није
донео промену. Нина Коцић,
Николина Ашћерић и Алек-

успеле да се приближе на
22:19 и 24:21, али питање по-
бедника ни у овом сету није се
постављало ниједног момента.

– Ово је био јако битан меч
за нас. Сада, када је готово,
изгледа да нисмо имали те-
жак посао, али Крагуј је вео-
ма непредвидива екипа, која
је с Црвеном звездом и Визу-
ром играла по пет сетова...
Нисмо смели да се опуштамо.
Задовољан сам победом, јер
нас ови бодови ослобађају
притиска око опстанка у ли-

ги. Овим тријумфом смо ис-
пунили први план за ову сезо-
ну – обезбедили смо да се Ди-
намо и догодине надмеће у
елити, а да Панчево и даље
има суперлигаша. Сада мо-
жемо много мирније да чека-
мо наставак шампионата и да
евентуално покушамо да се
укључимо у борбу за горњи
део табеле. Наша екипа је
претрпела доста промена то-
ком првенства, сада играмо и
без Иване Остојић и Сање
Старовић, али нема везе. Же-
лимо да афирмишемо младе
девојке, па је наша публика

госте. Милош Милић и Бојан
Познић су решетали поље
Металца, а када им се при-
кључио и Радо Спасојевић,
резултатска катастрофа је би-
ла неминовна.

У другом сету је дошло до
малог опуштања код домаћих
играча, али и поред тога није
било резултатске неизвесно-
сти. Тренер Стојановић је у
последњем, трећем сету шан-
су да играју пружио и момци-
ма који су током шампионата
имали мању минутажу, па је
публика на Стрелишту могла
да поздрави и Ивана Бојкови-

Трећи сет је донео помало
очекивано опуштање код до-
маћих одбојкашица, али оно
није било опасно по коначан
исход. После константног вођ-
ства Динама Крагујевчанке су

НЕМА ШАЛЕ С МАЛИМ ДАМАМА



У недељу, 24. јануара, тач-
но у подне, први пут у овој
години, у клупским просто-
ријама на Градском стадио-
ну окупили су се првотимци
ФК-а Динамо 1945. Тиме су
званично почеле припреме
„брзог воза” за пролећни део
сезоне у Првој јужнобанат-
ској лиги.

Прозивку играча је извр-
шио први тренер Мирослав
Милошевић, а окупљене
фудбалере су поздравили и
челници Динама Зоран Ра-
дојковић, Александар Пав-
ковић, Драган Павловић,
Драгослав Ћурчин и Зоран
Нешковић. На првом састан-
ку се окупило двадесетак

играча, а екипу засад сачи-
њавају исти играчи који су и
окончали први део шампио-
ната. Подсећамо, Динамо је
први део сезоне у Првој ју-
жнобанатској лиги завршио
на првом месту на табели, са
40 бодова. Панчевци имају
скор од тринаест победа и
једног нерешеног резултата.

– Пре свега желим да вам
пожелим добродошлицу и
много среће током зимских
припрема. Пред нама је ва-
жан период, јер сви знамо
да су добри тренинзи услов
за постизање добрих резул-
тата. Време нам не иде на-
руку, терени су тешки, али
не сумњам да ћете дати све
од себе како бисте што
спремније дочекали наста-
вак првенства.  Управа клу-
ба ће се потрудити да вам
обезбеди несметане услове
за рад, а на вама је да се на-
метнете тренеру – обратио

се у поздравном говору пр-
вотимцима председник Ди-
нама Зоран Радојковић.

Први тренинг је протекао
у нешто лаганијем ритму,
али нема сумње да фудбале-
римa предстоји жесток рад.

– Надам се да ће момци
озбиљним приступом тре-
нинзима показати да заслу-
жују дрес првотимаца. На-
ше амбиције су јасне, жели-
мо у виши ранг, а пред нама
је важан део припрема. Же-
лимо да их одрадимо што
боље и квалитетније. Ком-
биноваћемо вежбе с лоптом
и кондиционе тренинге. Ра-
дићемо на доступним тере-
нима у нашем граду, на
Спортском центру „Мла-
дост”, у теретани... Засад
званично још нико није на-
пустио клуб, а што се тиче
нових играча, у преговори-
ма смо с неколико евентуал-

них појачања. Прикључили
смо неке момке из омла-
динског погона првом тиму,
па и од њих очекујем да по-
кажу да су светла будућност
Динама. На првој прозивци
нису били сви играчи, али
били су одсутни из оправда-
них разлога – додао је шеф
стручног штаба Динама Ми-
рослав Милошевић, коме ће
у раду помагати тренер Не-
над Николић.

Првом тренингу су прису-
ствовали фудбалери: Јован
Томић, Стефан Луковић,
Алексеј Николајев, Славен
Јуриша, Никола Скокна,
Драган Дашић, Лука Лукић,
Саша Јакимовски, Небојша

Арбутина, Марјан Спасић,
Ненад Радојевић, Никола
Паројчић, Бојан Андонов-
ски, Бранислав Тошић, Не-
бојша Спасић, Саша Теофа-
нов и Алекса Јевтић.

Прву контролну утакмицу
„брзи воз” ће одиграти 3.
фебруара против Земуна, а
већ су заказани и пријатељ-
ски мечеви с Радничким из
Ковина, Синђелићем, Вр-
шцем, омладинским тимом
Чукаричког, Борцем из Са-
кула и Пролетером из Ба-
натског Карловца. Пролећ-
ни део првенства у Првој ју-
жнобанатској лиги почиње у
марту.

Наш град је у недељу, 24. ја-
нуара, био домаћин седмог
турнира у оквиру Зимске лиге
Србије у рагбију за млађе ка-
тегорије. У Хали спортова на
Стрелишту се надметало три-
наест екипа: девет у конкурен-
цији пионира и четири кадет-
ска тима. Љубитељи овог
спорта могли су да виде на де-
лу 120 малишана.

Рагби клуб Динамо 1954
представио се са четири екипе
– по две у свакој конкуренци-
ји. Као и у досадашњем току
лиге, млади „вепрови” с Тами-
ша, које предводи тренер
Александар Недељковић, по-
тврдили су да се дух рагбија
вратио у наш град. У надмета-
њу пионира Динамо 1954 је
освојио прво и треће место,
јер је учествовао са две екипе,
а у конкуренцији кадета наши
суграђани су били трећи и че-
тврти.

– Задовољан сам резултати-
ма које су постигли и пионири
и кадети, с обзиром на то да
ми крећемо од нуле. Жеља
нам је да вратимо углед раг-

бија у Панчеву, као што је то
некад било. Имаћемо још
много турнира на којима ће
учествовати рагбисти нашег
клуба, од којих очекујем до-
бре пласмане. Добром органи-
зацијом прошлонедељног так-
мичења показали смо да же-
лимо да сарађујемо са свима и

да се развијамо. Динамо 1954
ће се ове сезоне надметати у
Првенству Србије, али и у Ку-
пу наше земље, како у сениор-
ској, тако и у кадетској и пио-
нирској конкуренцији. Пред
нама је тешка година, у којој
је главни циљ консолидација
клуба, а наша жеља је да Ди-

намо има све селекције, али
да почне да ради и женска
рагби секција – рекао је Игор
Стојадиновић, члан Управног
одбора РК-а Динамо 1954.

Идућег викенда се наставља
Зимска лига Србије, а турнир
ће бити одржан у нашем глав-
ном граду.

Петак, 29. јануар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 
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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ТАМИШ ТРИЈУМФОВАО У КРАЉЕВУ 

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Београд: Ц. ЗВЕЗДА – ДИНАМО

ПРВА ЛИГА

Панчево: БОРАЦ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

недеља, 18 сати

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ТАМИШ–СПАРТАК

субота, 19 сати

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Панчево: КРИС КРОС –АКАДЕМИК

недеља, 20.30

Прошлонедељни 

резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Панчево: ДИНАМО–КРАГУЈ 3:0

ПРВА ЛИГА

Панчево: БОРАЦ–МЕТАЛАЦ 3:0

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Краљево: СЛОГА–ТАМИШ 70:74

Играло се „на једну
лопту”

Важни бодови за 
миран наставак 
првенствене трке

Следи дуел са 
Суботичанима

Утакмицама седамнаестог ко-
ла прошлог викенда је наста-
вљена првенствена трка за бо-
дове у Кошаркашкој лиги Ср-
бије. После убедљивог, пома-
ло и очекиваног тријумфа над
новосадском Војводином, на
домаћем терену, екипа Тами-
ша се припремала за велико
искушење. Следио је пут у
Краљево и мегдан с тамо-
шњом Слогом, увек неугод-
ним ривалом. То је био веома
важан дуел за тим из нашега
града. Састали су се релатив-
но изједначени ривали (с тим
да су Краљевчани имали по-
беду више), а бодови су били
преко потребни и једној и
другој екипи. Управа нашег
клуба обезбедила је момцима
Бојана Јовичића добар преду-
слов за добар резултат, па се
на ово путовање отишло дан
раније... Ништа није препу-
штено случају. На крају се
уложени труд исплатио: Сло-
га–Тамиш 70:74, по четврти-
нама: 13:8, 19:24, 19:19 и
19:23.

Иако Панчевци, по тради-
цији, у мечевима против Сло-
ге имају позитиван скор, увек
је тешко играти у Краљеву,
пред великим бројем дома-
ћих навијача. Тако је било и
овог пута. Тешка утакмица,
рововска битка, већим делом
изједначена... Играло се прак-
тично „на једну лопту”. Ипак,
момци из нашега града су још
једном показали да су најбо-
љи када је то најпотребније.
После победе над Војводином
атмосфера је постала још бо-
ља, наши кошаркаши су доби-
ли додатну дозу самопоузда-
ња, а челници клуба су им
омогућили да пут Краљева
крену дан раније, да тамо
преспавају, да се одморе и
окрепе, да се опусте и потпу-
но концентрисани уђу у ва-
жан дуел.

Слога је на свом терену
увек тим за поштовање. Ипак,
има и своје слабости, а тренер
Тамиша Бојан Јовичић их је и

овог пута добро уочио. Иако је
у првој четвртини постигнуто
врло мало кошева, тај период
утакмице припао је домаћем
тиму. Панчевци су заигра-
ли ангажованије у на-
ставку меча и успели
су да наметну свој ри-
там, па су у другој
четвртини надок-
надили „минус”
од пет поена.
На одмор се
отишло с
н е р е ш е -
ним ре-
зултатом
– 32:32.

Г о т о -
во иден-
т и ч н а
с л и к а
на пар-
к е т у
краље-
в а ч к е
двора-
не ви-
ђена је
и после
о д м о р а .
Ж е с т о к а
борба за сваку
лопту и сваки
кош водила се и
у трећој четврти-
ни. Ни тада није
било победника
(19:19), а онда је
уследио фантасти-
чан финиш наших
кошаркаша. Фурио-
зна четврта четврти-
на почела је поенима
најбољег актера меча
Николе Вујовића, ко-
ји је свој тим носио
до вредне победе.
Севнула је „трој-
ка” Николе Си-
мића... У јед-
ном моменту
Тамиш је дошао
до двоцифрене
предности. Краљев-
чани су покушавали да како-
тако парирају, али за више од
часног пораза нису имали ни
снаге ни умећа.

Тамиш је и овог пута тим-
ском игром стигао до вред-
них бодова. Сви момци који
су играли успели су да се упи-
шу у листу стрелаца. Овог пу-
та је тим из нашега града
предводио сјајни Никола Ву-
јовић, који је уз осамнаест
поена забележио и четрнаест
скокова, а одличан је био и
Иван Смиљанић, с десет пое-

на. Душан Милошевић је дао
осам кошева, Александар Ил-

кић је девет пута био пре-
цизан, а Немања Ма-
нојловић и Филип
Думић су постигли
по седам поена. Ни-
кола Симић је уба-
цио две „тројке” ка-

да је то било најва-
жније, Душан Ху-

кић је остварио
пет, а Радо-

слав Пеко-
вић четири
п о е н а .
Овог пута
у игру
н и ј е
у л а з и о
с а м о
млади
С а ш а
Р а д о -
вић.
– Ово
је ва-
ж н а
побе-
да за
н а с .
Осво-
ј и л и

с м о
преко по-

требне бодове. У Кра-
љево смо отпутовали
дан раније, како бисмо
што спремније дочека-

ли важан ду-
ел. Крену-
ли смо по-
сле препо-
д н е в н о г
тренинга

у нашој ха-
ли; тамо су

момци с кон-
диционим тре-

нером такође
одрадили важан

део припрема пред меч. Ис-
користио бих ову прилику да
захвалим управи клуба што
нам је омогућила да одемо
дан раније у Краљево, то нам
је баш много значило. Што се
тиче саме утакмице, играли
смо онако као што играмо на
свом терену, с пуно енергије,
концентрације... Момци су у
важним моментима били
смирени и заслужују похвале
за све приказано. Сада смо
смањили притисак, јер смо се
„одлепили” од зоне испадања,
па много мирније можемо да
се припремамо за предстоје-
ће дуеле. Ухватили смо при-
кључак са екипама из врха
табеле и ако наставимо да
играмо у добром ритму, мо-
жемо себи поставити и више
циљеве. Предстоји нам ново
велико искушење, јер у Пан-
чево долази Спартак из Субо-
тице,  један од најбољих ти-
мова у нашој лиги. Има од-
личног тренера, тим је поја-
чан трима играчима и нема
сумње да ће нам бити изузет-
но тешко. Очекујем тврду
борбу, „на једну лопту”. Побе-
дом бисмо потврдили „брејк”
у Краљеву и у још бољој ат-
мосфери дочекали наредне
ривале – рекао је шеф струч-
ног штаба КК-а Тамиш Бојан
Јовичић.

После седамнаестог кола
Кошаркашки клуб Тамиш
заузима шесто место на
првенственој табели, са ско-
ром од осам победа и девет
пораза. 

Дуел са Суботичанима би-
ће на програму у суботу, 30.
јануара, у Хали спортова на
Стрелишту, а уз подршку с
трибина наши кошаркаши
би лакше дошли до још јед-
ног тријумфа.

ЗИМСКА ЛИГА У РАГБИЈУ

МАЛИ „ВЕПРОВИ” НА ПРВОМ МЕСТУ

ННААЈЈББООЉЉИИ  ЦЦЕЕННТТААРР

Играч Тамиша Никола Вујовић

био је најбољи центар у седам-

наестом колу Кошаркашке ли-

ге Србије.

У победи тима из нашега

града над Слогом постигао је

осамнаест поена, а поред тога

био је и најбољи скакач ове

рунде шампионата, са четрна-

ест скокова. Његов укупан ин-

декс успешности је 28.

ФУДБАЛЕРИ ДИНАМА 1945 ЗАПОЧЕЛИ
ПРИПРЕМЕ

ЗАХУКТАВА СЕ „БРЗИ ВОЗ”

Комплетне 
припреме 
обавићемо у нашем
граду и надам се 
да ће нас повреде и
болести мимоићи
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Милош 
Јаћимовски,
средњошколац:
– Викенд ћу провести у
кругу породице и с
пријатељима. Плани-
рам и да изађем уве-
че, као и да учим, чи-
там књиге и уживам.

Милош 
Петковски, 
средњошколац:
– Овог викенда ћу се
припремати и полагаћу
тестове за возачки ис-
пит, а надам се добром
успеху. Остатак време-
на провешћу одмарају-
ћи се и с пријатељима.

Наталија 
Петровић, 
ученица:
– За викенд ћу се нај-
више одмарати и учити.
Такође, планирам да
увече изађем, а најве-
роватније ћу отићи на
сплав „Чаробна ноћ”.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Н. Стоилковић З. Спремо

О кулисама

Погон који је некад био понос Панчева, сада је занимљив само

фотографима.

Као кулиса из некаквог превазиђеног индустријско-мануфак-

турног времена у коме се продавала и израбљивала овдашња

јевтина радна снага.

Док се на свили, која се извозила у Француску и Аустрију, бо-

гатио белосветски олош.

Чега данас у Панчеву нема.

О свили

Једна од најзначајнијих индустријских грана у Панчеву, током

скоро два века, била је производња свиле.

Отуда је на обали Тамиша крајем 19. века и подигнут овај ве-

лелепни фабрички погон.

А да би се нахраниле свилене бубе, морало је да буде и дудова.

Зато је свуда по граду било овог дрвећа и свега онога што иде

уз њега.

А нарочито дудиња и дудоваче.

О дудари

У нашој вароши више нема фабрике свиле, а једва да има и ду-

дова, дудиња и дудоваче.

Код железничке станице која се некад звала Предграђе, а да-

нас се зове Варош, остао је само паркић под називом Дудара.

Као што у њему нема ниједног дуда, тако ни у данашњој згра-

ди Свиларе нема ни педља свиле.

А чега тамо вредног има, најбоље показује наша фотографија.

Биће

Интонирање химне Светом Сави је саставни део прославе

Ђаци и родитељи у Успенској цркви Било је и озбиљних позоришних комада

И фолклораши су имали важан удео

Слане переце, а тако слатке...

Уз њих је повратак кући много „укуснији”

Најмлађи су, ипак, најслађи

Слава Свети Сава прослављена је, као и сваке годи-
не, у свим панчевачким основним школама уз садр-
жајан културно-уметнички програм. Наравно, ђаци
су били у првом плану, од оних најмањих – првака,
па до већ зрелих осмака.

У знак сећања на утемељивача српског школства
било је предавања, рецитовања, игре, песме, глуме,
неизбежних переца и, наравно, осмеха...

Ј. Филиповић

ШКОЛЕ ОБЕЛЕЖИЛЕ СВЕТОГ САВУ

ПРИРЕДБЕ, ПЕРЕЦЕ, ОСМЕСИ...

Богат уметнички програм
обавезан је за Савиндан

Препун школски хол,
просветитељу у част 


