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Село
У ПОНЕДЕЉАК НА БАВАНИШТАНСКОМ ПУТУ

ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА НОВОГ ЗАТВОРА
Предвиђен за смештај
500 затвореника
Површина од око 24.000
квадратних метара
– За осамнаест месеци у Панчеву ће
бити саграђен нови затвор, који ће се
налазити на месту садашње затворске економије на Баваништанском
путу, а садашњи затвор у Његошевој
улици биће претворен у музеј – најавио је 30. маја министар правде у
Влади Србије Никола Селаковић.
Он је заједно с градоначелником
Панчева Сашом Павловим, директором Управе за извршење кривичних
санкција Миланом Стевовићем и
другим републичким и градским
званичницима прогласио почетак
радова на изградњи новог затвора и
положио камен темељац.
Селаковић је нагласио да ће нови
затвор у Панчеву бити грађен у складу
с највишим стандардима, да ће технички бити најсавременији у Србији и
да ће се простирати на површини од
око 24.000 квадратних метара.
Додао је да ће у њему бити смештено 500 затвореника и да ће изградња коштати 23 милиона евра.
Прецизирао је да је Централна
европска банка обезбедила 18 милиона евра, а Влада Србије пет милиона. Министар правде је посебно захвалио градској власти у Панчеву на
томе што је учинила све да би помогла почетак изградње затвора.
Нагласио је да ће изградња новог
затвора допринети даљем растерећењу претрпаних затвора у Србији. Рекао је да је наша држава пре три године била убедљиво прва по томе у
Европи, а да је сада за десет места
поправила свој положај и да европске институције више не могу да јој

Градоначелник и министар постављају камен темељац
замерају на нељудским условима у
којима бораве затвореници.
Селаковић је изјавио да ће се ситуација додатно побољшати када се изгради нови затвор у Крагујевцу и када
се дограде, и самим тим повећају, капацитети постојећих затвора у Сремској Митровици, Лесковцу и Забели и
додао да у Србији има и других градова у којима су затвори у центру, али
да нигде није случај, као у Панчеву,
да је затвор у пешачкој зони.
– То би било исто као када би постојао затвор у Кнез Михаиловој улици у Београду – додао је Селаковић.
У свом обраћању новинарима он је
изјавио и да Министарство правде и
Управа за извршење кривичних санкција у последњих неколико година
позитивно послују и да су вратили
све дугове нагомилане док су на челу
тих институција били људи које је

поставила претходна Влада Србије, у
којој су доминирале садашње опозиционе странке.
– Када смо пре четири године директор Управе и ја преузели дужности које данас обављамо, дугови су
износили више од 980 милиона динара. Ми смо успели да вратимо све.
Систем који данас водимо све мање
кошта државу, а доноси јој све више
новца у буџет. Требало би да то буде
циљ свакога у јавном сектору – нагласио је Селаковић.
Иначе, у Србији постоји 30 затвора. Последњи потпуно нов саграђен
је у Падинској Скели 2012. године, а
до краја ове године почеће да се зида
и затвор у Крагујевцу.
Градоначелник Панчева Саша Павлов изјавио је да ће изградња новог
затвора много значити Панчеву због
тога што ће се паралелно градити ки-

шна и фекална канализација за
објекте у његовом саставу, од чега ће
имати користи сви наши суграђани
који живе на Баваништанском путу.
Према његовим речима, подједнако
је важно и то што ће зграда затвора у
Његошевој убудуће бити предата
граду и претворена у изложбени или
музејски простор.
– Надам се и сигуран сам да ће нови затвор бити завршен на време јер
је за његову изградњу обезбеђен сав
неопходан новац – додао је Павлов.
Подсећамо, нови затвор у нашем
граду биће грађен у складу с најсавременијим стандардима. Спадаће у
категорију оних с највишим степеном обезбеђења и биће опремљен
посебним системима заштите.
Између осталог, на улазу ће бити
постављена најновија контрадиверзиона врата с детекторима за откривање метала, као и непробојна стакла и тунел за скенирање ствари и
ручни претрес. Инсталираће се и
специјални инфрацрвени сензори и
неколико стотина камера за надзор
затвореника.
Комплекс новог затвора у Панчеву
састојаће се од троспратне зграде за
затворенике, кухиње, управне зграде, пријавнице, зграде за посете и
објекта с техником.
Намештај који је потребан за нови
затвор (кревети, душеци, столови,
столице, ормани итд.) направиће затвореници у другим затворима у Србији, па ће трошкови бити знатно
смањени.
У оквиру новог затвора у Панчеву
биће направљен и спортски блок за
затворенике.
Подсећамо, постојећи затвор у
Панчеву саграђен је још у 18. веку и
од тада је служио за смештај затвореника.
М. Глигорић

Панчевци на
„Спартакијади”
» страна 11

Култура
О професорској и
бандитској
књижевности
» страна 13

Друштво
Одабери свој пут
» страна 14

Фото-репортажа
„Касинаши”
постојанији од
вечности
» страна 37

Спорт
Данило поставио
рекорд стазе
» страна 38
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Богатство Панчева
Убрзо, пред читаоцима „Панчевца” наћи ће се медијски производ
какав у новијој историји новинарства у граду није виђен: мултијезични додатак, на четири језика националних заједница. Овај
пројекат подржао је Град Панчево тако што је на овогодишњем
конкурсу за пројектно суфинансирање из области јавног информисања определио средства за његову реализацију. Ради се о
осмостраном додатку на румунском, мађарском, словачком и македонском, с преводима на српски, који ће излазити сваке друге
недеље.
По последњем попису, на територији града Панчева од укупно
123.414 становника, 3,36 одсто је Македонаца, 2,77 одсто Мађара,
2,57 одсто Румуна и 1,15 одсто Словака. Статус и права националних мањина уређени су законима и тако се службено упоредо
са српским језиком користе и мањински језици. У нашем атару
постоје три основне школе у којима је организована настава на
националним језицима: у Банатском Новом Селу и Долову на румунском, а у Војловици на мађарском језику. Тамо је и комплетна администрација двојезична. Та ширина је нешто што треба гајити и унапређивати.
Због отворености према нашим суграђанкама и суграђанима
свих националности, решили смо да развоју мултикултуралности
дамо професионални допринос и на овај експлицитан начин; желимо да доступност актуелних, тачних и истинитих информација на националним језицима у медијској сфери буде већа. Свесни
смо чињенице да припадници мањинских група говоре српски језик, али сматрамо да је необично важно да се, у свакој прилици,
ради на неговању матерњих језика. Ветар у леђа интеракцији култура на истом простору носи нас ка бољем међусобном комуницирању и сарадњи на вишем нивоу.
Медији данас у великој мери утичу на формирање мишљења и
ставова, али они истовремено усмеравају пажњу грађана на друштвене појаве. У том смислу очигледан је недостатак информација о националним мањинама, односно о њиховом идентитету,
култури и појединцима који се истичу у бројним областима. То
мора бити исправљено. Већинско становништво често нема довољно знања и информација о заједничким активностима суграђанки и суграђана који су припадници мањинских група, па је
неопходно испунити овај празан простор и тиме олакшати међукултурни дијалог. С друге стране, националним мањинама у локалној заједници недоступни су медијски садржаји на њиховим
језицима. Зато желимо да се боље упознају мањинске групе с већинским становништвом, али и мањинске групе међусобно. У
време отуђења и зачаурености на глобалном нивоу очување националних идентитета у мултикултуралној средини попут наше мора постати један од приоритета друштва.
Саговорнике ћемо пажљиво бирати и водићемо рачуна о томе
да кроз приче о националним заједницама представимо људе
различитог образовања и социјалног статуса, што ће омогућити
да и депривиране групе буду присутне. Овакав приступ омогућиће читаоцима „Панчевца” да се упознају с разноликостима и
сличностима, рецимо, припадника истог образовног нивоа, а различите националности. Пратите нас...
Ми Војвођани поносни смо на чињеницу да живимо у мултикултуралној средини, у којој се различите а сродне културе преплићу. То је богатство!

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Нема више
самоуправљања
Времена када је радно место гарантовало редовне плате без обзира на
учинак на послу и сигурност до пензије – далека су прошлост.
Уколико оба дома парламента у
Француској усвоје измене закона о
раду и поред штрајкова који ових дана потресају ту земљу, послодавци

ће добити одрешене руке да без великих проблема отпуштају раднике
којима нису задовољни и да уместо
њих запошљавају друге.
Имаће и већу слободу да смањују
плате, повећају радну недељу до 46
сати и да преговарају са синдикатима о одморима и одласцима на боловања. Ове промене које се најављују
и у другим западноевропским државама образлажу се потребом да се
тржиште рада и радне снаге учини
што флексибилнијим.
Промене се осећају и у Србији, па
су у последње време све чешћи случајеви да фирме више не ангажују
раднике преко Националне службе
за запошљавање, већ се обраћају
компанијама за лизинг радне снаге.
С једне стране, они који се на такав начин запосле, морају се помирити с тим да ће имати минимална
права и не баш високе плате. Међутим, нема сумње шта би они одговорили ако би их неко питао да ли би,
насупрот томе, више волели да и даље буду незапослени и без пребијене
паре.
Истини за вољу, у Србији је међу
запосленима било и још увек има
много оних који мало раде, а без об-

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО
•
•
•
•
•
•
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Преподневна дремка.
У четвртак, 2. јуна, у Градском парку
Снимио Владимир Ђурђевић

зира на то сваког месеца очекују да
добију плате. Због таквих је добро
што ће у временима која долазе свако морати да се бори да би задржао
радно место и да се из месеца у месец доказује.
Једино што не би ваљало, јесте да се
оде у другу крајност, па да се залагање
за флексибилније тржиште рада претвори у злостављање радника, као што
се то видело на примеру лесковачке
фабрике „Јура”, где се радницима није дозвољавало ни да иду у тоалет.
Запањујуће је што су одговорни у
тој фабрици у толикој мери кршили
права запослених када се зна да су
власници „Јуре” добили од наше државе огроман новац на име субвенција да би отворили фабрику у Србији.
Поразно је и то да су плате у Србији најниже у Европи, а да послодавци без обзира на то очекују од својих
радника максимално залагање на
послу и добре резултате. Њих треба
подсетити да, примера ради, наши
лекари и медицинске сестре који оду
у Немачку тамо примају неколико
хиљада евра и да су међу најбољима,
а да овде раде за бедне зараде.
М. Г.

Зоран Т. Поповић

Тендер је добио најбољи понуђач. Онај који је понудио најбоље
мито.
Бело је многе наше породице завило у црно.
Коњу не прилази са задње стране, бику не прилази с предње
стране, а будали ни са једне!
Време пролази, а резултата нема. Изгледа да нам време није
наклоњено.
Само слога Србина спасава. Значи, нема нам спаса.
Шљивовица је лек за све. Једино не лечи алкохолизам.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

НАШИ ПОЛИТИЧАРИ СЕ ЧВРСТО ДРЖЕ СВОЈИХ ОБЕЋАЊА И
БЕСОМУЧНО ИХ ПОНАВЉАЈУ!
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У ПЕТАК СТАРТУЈЕ „КЛАСИК ФЕСТ”

РЕПУБЛИЧКА СМОТРА

НИКАД ВИШЕ ИЗВОЂАЧА

Велики број награда

Од „Шубертијаде”,
преко „Класике уз
пиво”, до феноменалног
Валтера Абта
Два концерта у
Римокатоличкој
цркви Св. Карла
Боромејског

Полазници панчевачког Регионалног центра за таленте
„Михајло Пупин” освојили
су велики број награда и
признања на 59. републичком такмичењу ученика Србије у истраживачким радовима.
Двадесет девет ученика из
Панчева, Кикинде, Новог
Сада и Шида, из 14 основних

и средњих школа, бранило је
научноистраживачке радове
из енглеског језика, математике, информатике, заштите
животне средине, хемије, географије, психологије, српског језика и књижевности.
Освојена је двадесет једна
награда – три прва, осам
других и десет трећих места.
З. Ст.

НОВИ БРОЈ ЧАСОПИСА О БИБЛИОТЕКАРСТВУ

Нефер однос према
„Читалишту”

квартета Валтера Абта износити симболичних 200 динара.
Поред Града Панчева, „Класик фест” је финансијски подржало и Министарство кул-

туре РС, што донекле говори о
реномеу који та манифестација има на културној сцени Србије.
Д. Младеновић

Не про пу сти те!
Петак, 3. јун, 20 сати, Римокатоличка црква Св. Карла Боромејског: „Шубертијада 2”.
Субота, 4. јун, 20 сати, Римокатоличка црква Св. Карла Боромејског: „Млади београдски симфоничари”, диригент Радан Јовановић.
Недеља, 5. јун, 11 сати, башта „Дајмонда”: „Класика уз пиво” – ансамбл Балканске камерне академије.
Недеља, 5. јун, 20 сати, сцена Културног центра: квартет
Валтера Абта – класика/џез/фламенко.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ ОБИЛАЗАКА ЗНАМЕНИТИХ МЕСТА

Шетња стазама Вајферта
Окупљање 4. јуна
испред Туристичке
организације Панчева
У оквиру овогодишњих „Дана
Вајферта”, чије су пратеће манифестације већ почеле, а врхунац ће бити програми који
ће се одржати 10. и 11. јуна,
Туристичка организација Панчева је припремила садржај
који заслужује пажњу свих
Панчеваца.
У суботу, 4. јуна, од 11 сати,
испред нових просторија Туристичке организације Панчева,
које се налазе на месту некадашњег ресторана „Снежана”,
почеће „Вајфертова тура”,
шетња чији ће учесници обићи
осам познатих места у нашем
граду која су на неки начин
повезана са славним индустријалцем и добротвором Ђорђем
Вајфертом.
Како су на конференцији за
новинаре одржаној 31. маја
најавили портпарол Туристичке организације Панчева Моника Хусар и директор ТОП-а
Бранислав Ровчанин, у оквиру
овогодишње „Вајфертове туре”
предвиђен је обилазак Вајфер-

тове родне куће, Старе пиваре,
„Славине”, Преображенског
храма, Цркве Свете Ане, Магистрата, породичне гробнице
породице Вајферт, као и родне
куће Олге Смедеревац.
Обилазак тих места предводиће туристички водич који
ће настојати да обиљем информација и занимљивости из
живота Ђорђа Вајферта учини
шетњу што занимљивијом. Важно је напоменути и то да ће

„Вајфертова тура” од ове године постати део редовног програма Туристичке организације Панчева.
„Вајфертова рута” је установљена прошле године, као саставни део манифестације
„Дани Вајферта”, а ове године
је проширена с циљем да се
јавности скрене пажња на још
неке знамените личности Панчева, као што су Урош Предић
и Олга Смедеревац, који су жи-

вели и стварали у време Ђорђа
Вајферта и с њим сарађивали.
– Због тога смо одлучили да
ове године уврстимо у шетњу
и кућу Олге Смедеревац, у којој се данас налази Галерија
савремене уметности, зграду
Магистрата и Преображенску
цркву, због тога што је у њој
иконостас који је урадио Урош
Предић – истакао је Бранислав Ровчанин.
Он је додао да Туристичка
организација Панчева планира да се повеже са сличним
организацијама у Београду,
Бору и Костолцу, српским
градовима у којима је Ђорђе
Вајферт такође живео у једном периоду свог живота.
Према Ровчаниновим речима, циљ је да се свима који су
заинтересовани за живот Ђорђа Вајферта омогући да посете
места у целој Србији с којима
је он имао додирних тачака.
Моника Хусар је подсетила
на прошлогодишњу „Вајфертову руту” и додала да су утисци њених учесника, ученика
Гимназије и новинара београдских медија били више
него позитивни.
М. Г.

ПОЧИЊУ „ДАНИ ПРОТЕ ВАСЕ”

Седмица духовности
и музике
У порти Светоуспенског храма у недељу, 5. јуна, у 19 сати, почеће традиционална
једнонедељна манифестација „Дани проте Васе”. Догађај се одвија под покровитељством Града Панчевa и
Српскe православнe црквенe
општинe Центар, а реализује
се у сарадњи с фестивалом
БУДИ и хором ПСЦПД-а.
Ауторка програма је мр Вера
Царина. У случају кише програми ће се одржавати у
Светоуспенском храму.

ров, и хор дечака „Орлићи”
из Зеленограда (Русија), диригент Андреј Черњецов.

ПРОГРАМ ФЕСТИВАЛА

Четвртак, 9. јун, 19 сати: МУЗИКА ЈЕ ИГРА Вере Миланковић. Учествује Дечји хор
Панчевачког српског црквеног певачког друштва, диригент Борјана Стражмештеров,
уз клавирску сарадњу Ане
Милатовић. Следи представљање књиге Зорана Душковића „Шта сањам и шта ми се
догађа”, а о књизи ће говорити Виолета Блага, Немања Ротар и Милован Лукић.

Недеља, 5. јун, 19 сати:
КОНЦЕРТ ДЕЧЈИХ ХОРОВА. Наступају: Дечји хор
Панчевачког српског црквеног певачког друштва, диригент Борјана Стражмеште-

Недеља, 12. јун, 9.30: ЛИТУРГИЈА И ПОМЕН ПРОТИ
ВАСИ ЖИВКОВИЋУ. Учествују свештенство и хор
Светоуспенског храма.
Д. М.

НАРЕДНЕ СРЕДЕ

Омољички етно-базар
„ПАНЧЕВЦА”

на концерт квартета врсног
музичара Валтера Абта.
– Реч је о фантастичном гитаристи из Минхена, који је
завршио и класичну и џез академију, али је све време у потрази за новим правцима и
идејама. Тешко је описати то
што он свира, ту има Баха
прожетог фламенко ритмовима, има џеза, world music-a... –
рекао је Поповић.
Бобан Танасијевић, музички уредник Културног центра,
каже да програм комуницира
са широком публиком, те да
ће суграђани бити у могућности да отпрате три занимљива
концерта потпуно бесплатно,
док ће улазница за наступ

Поред изузетног квалитета, последњи број обележиће и ружна чињеница да
су у његовом финансирању
изостала средства из Покрајине и Републике (остао
је само новац од Града и
претплатника). Како је објаснио Траиловић, лист је
из броја у број све квалитетнији и има статус часописа од националног значаја, а финансијска помоћ
је изостала због административних зачкољица и
необичних критеријума
конкурса за финансирање
периодике.
Д. М.

АРХИВЕ

Један од прошлогодишњих концерата

Приликом обележавања Дана словенске писмености,
24. маја, у Градској библиотеци је промовисан 28. број
часописа „Читалиште” и
отворена је изложба слика
наше суграђанке Слађане
Динић Ђорђевић. Уредник
„Читалишта” Горан Траиловић посебно је скренуо
пажњу на текстове о компаративном и интернационалном у библиотекарству,
потом на причу о Блиском
истоку као колевци библиотекарства, те на текст о систему јавних библиотека у
Хјустону.

ИЗ

Шести међународни фестивал
класичне камерне музике
„Класик фест” биће приређен
од петка до недеље, 3–5. јуна, у
нашем граду, а уметнички директор манифестације, као и
ранијих година, јесте наш прослављени кларинетиста Огњен
Поповић. Организатор фестивала је Културни центар Панчева, а партнер Балканска камерна академија.
– Мислим да никад нисмо
имали више извођача него
ове године. Томе посебно доприносе млади симфоничари
из Београда. То је један фантастичан ансамбл састављен
претежно од студената ФМУ,
који су пуни ентузијазма, жеље и воље за врхунским свирањем. Они ће извести веома
захтеван програм и биће их
четрдесет у Римокатоличкој
цр кви Св. Кар ла Бо ро меј ског. Почетак фестивала посветићемо Шуберту и то неће
бити први пут, јер је он један
од највећих композитора, и
зато настављамо „Шубертијаде” – истакао је Поповић на
кон фе рен ци ји за но ви на ре
30. маја.
Поред ова два програма, он
је пажњу публике усмерио и
на програм „Класика уз пиво”,
у недељу, у преподневним сатима, у башти „Дајмонда”, те

И ОВЕ ГОДИНЕ СПРОВЕДЕНА ЛЕПА АКЦИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА

Подршка наталитету и новопеченим родитељима
Панчевачки Црвени крст је и
ове године наставио лепу традицију додељивања пакетића
родитељима беба рођених од
8. до 15. маја, када се обележава недеља те организације.
Захваљујући томе, на скромној свечаности одржаној 1. јуна у просторијама Црвеног крста пакетиће са беби-опремом
су добиле маме и тате 36 буду-

ћих становника нашег града,
колико их је за седам дана у
мају ове године угледало свет у
панчевачком породилишту.
Важно је рећи и то да су се
за пакетиће заједнички побринуле организације Црвеног крста Панчева и Војводине, а охрабрује то што их је ове
године подељено више него
пре дванаест месеци.

Циљ ове акције Црвеног крста је подршка свим младима
који зажеле да имају потомство у овим тешким временима, као и стимуланс већем наталитету у Србији.
Да за то и те како има разлога, сведоче драматична упозорења демографа да је број новорођене деце већ годинама драстично низак, а да је, насупрот

томе, вишеструко већи број
умрлих. Због тога и није чудно
то што Србија важи за једну од
најстаријих европских нација.
Према речима др Милана
Ковјанића, председника панчевачког Црвеног крста, ова
акција те организације му је
најдража, јер се њоме помаже
најмлађима и њиховим родитељима.
М. Г.

Удружење жена „Омољчанке” ће у свом месту у суботу,
4. јуна, од 15 сати, приредити манифестацију под називом „Омољички етно-базар”.
Поред домаћина, том приликом ће се окупити организације из десет околних насељених места – Брестовца,
Иванова, Старчева, Долова,
Банатског Новог Села, Глогоња, Качарева и Опова, а
штандове ће имати и панче-

вачка удружења „Панонке” и
„Панчевке”.
Вредне и креативне даме
ће на омољичком платоу
приказати своје рукотворине
– од хеклераја, преко декупажа, до укусних домаћих
специјалитета.
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ПОКРЕТ „ДОСТА ЈЕ БИЛО”

РАЗГОВОРИ С НАРОДНИМ ПОСЛАНИЦИМА

Несавестан рад
руководства АТП-а

НАЈВАЖНИЈЕ РАДИТИ У ИНТЕРЕСУ
ПАНЧЕВАЦА
Неопходно привући
инвестиције
Смањити судске
таксе

Градски одбор Покрета „Доста је било” подсетио је да је
пре неколико месеци скренуо пажњу јавности и изразио сумњу да ће АТП задесити судбина Апотеке.
На конференцији за новинаре одржаној у среду, 1. јуна, Вања Француз, члан ГО
Покрета, изјавио је:
– Нетранспарентан и несавестан рад, и промена чак
тројице директора довели су
до тога да АТП није радио у
складу с планираним активностима, као и да није у стању да финансира текуће пословање.
Он је казао и да је тим поводом заменик градоначелника Предраг Живковић рекао да ће ребалансом буџета
Град финансијски помоћи
том предузећу, али да није
прецизирао на који начин и
у којој мери.
Француз је истакао и да су
АТП након једногодишње
консолидације и набавке нових аутобуса, од којих се
очекивало да ће смањити
трошкове пословања, задесили нови проблеми и да је
јавна тајна да се рачуни за
гориво гомилају.
– Од кључне важности је
спровођење транспарентног
рада. Стога захтевамо од

руководства АТП-а да објављује детаљно извршење буџета с пуном аналитиком,
број запослених, биографије свих руководилаца, извршних менаџера, директора,
начелника, чланова управних и надзор них од бора.
Такође, јавно би требало саопштити попис имовине и
процену њене вредности по
свим ставкама, попис дуговања и потраживања, попис
свих судских предмета који
су у току са активном и пасив ном
ле ги ти ма цијом
пред свим судовима, као и
сваки управни акт – истакао
је Француз.
Он је нагласио да се Покрет залаже и за јавно објављивање свих уговора које
потписује АТП, за систематизацију радних места и
квартално мерење пословања, додавши да све јавне набавке треба да се објављују
на сајту тог предузећа, укључујући и разлоге и услове
који морају да буду образложени.
Покрет „Доста је било”
сматра да тренутно руководство АТП-а нема конкретан
план и не може да одржи
предузеће рентабилним, а
да је потпуна транспарентност кључ за увођење реда.

У Народној скупштини Републике Србије засигурно су места обезбедили Жељко Сушец
и Душан Борковић из Српске
напредне странке, Мариника
Тепић из Лиге социјалдемократа Војводине и Петар Јојић
из редова Српске радикалне
странке.
Тим поводом смо разговарали са Сушецом и Јојићем о
њиховом посланичком делању, као и о плановима и програмима који се тичу Панчева.
Жељко Сушец је изјавио за
„Панчевац” да ће у свом трећем мандату поново радити у
интересу свих грађана Србије
и саме државе.
– Залагаћемо се и доносићемо системске законе који приближавају Србију Европској
унији и који ће пре свега бити
у интересу грађана – казао је
Сушец.

Он је овом приликом истакао да је најбитније да „Петро-

ПОЧЕЛА ИСПЛАТА ДНЕВНИЦА
ЧЛАНОВИМА БИРАЧКИХ ОДБОРА

Чекало се дуже
од месец дана
Неколико чланова бирачких
одбора који су дежурали на
гласачким местима на локалним, покрајинским и
парламентарним изборима,
одржаним 24. априла, засебно се обратило редакцији
„Панчевца” са жељом да сазнају када ће им бити исплаћене дневнице.

На и ме, на шим су гра ђа ни ма ко ји су же ле ли да
оста ну ано ним ни, ре че но
је да ће им но вац би ти
упла ћен на те ку ћи ра чун

Страну
припремила

Сузана
Првуљ

ка да Ре пу блич ка и По кра јин ска из бор на ко ми си ја
про сле де сред ства град ским упра ва ма. Они су се
обра ти ли и пред став ни ци ма стра на ка, ко ји су им
ре кли да не рас по ла жу
ни ка квим кон крет ним ин фор ма ци ја ма у ве зи с на кна да ма.
С обзиром на
то да је од избора прошло
више од месец
дана, овим поводом
смо
кон так ти ра ли
с Милорадом
Милићевићем,
начелником
Градске управе
Панчево. Он је
за наш лист изјавио да је Република
локалној самоуправи проследила средства
крајем прошле
недеље и да је
исплата новчаних накнада одмах почела.
Према његовим речима,
дневнице се исплаћују сукцесивно и до сада је трећини
чланова бирачких одбора новац легао на текући рачун.
Он је овим путем апеловао на све који још увек нису доставили број текућег
рачуна да то ураде у Секретаријату за финансије у
Градској управи.

хемија” не оде у стечај, пре
свега због наших суграђана који су запослени у њој. Додао је
како је у претходном сазиву
био део скупштинске већине
која је изгласала предлог Владе
и Министарства привреде да
„Петрохемија” уђе у групу од
17 заштићених предузећа која
су на „финансијском бајпасу”
буџета Републике Србије.
– Важно је и економски и
привредно развијати Панчево.
Очекујем да ће и представници опозиционих странака који
живе на територији нашег града бити конструктивни у Народној скупштини, јер је она
највиши стуб законодавног тела. Тамо мора да се ради, а не
да се гледају боје политичких
странака. Најбитније је делати
у интересу свог народа – рекао
је Сушец.
Рекао је да ће се, иако Панчево више нема еколошких
проблема као раније, залагати
за привлачење разних пројеката које финансирају министарства грађевине и привре-

де, с циљем привредног подстицаја.
– Од 2000. до 2012. године
све власти пре СНС-а су само
затварале радна места и људи
су остајали на улици. Трудићу
се да помогнем градоначелнику и да поред домаћих инвеститора привучем и стране,
који су преко потребни нашем
граду – подвукао је Сушец.
Петар Јојић је казао да му је
ово шести мандат, а да је у
свим претходним његово залагање за Панчево било непрекидно. Као највећи проблем
истакао је стање Интерног
одељења болнице и Апотеке.
Рекао је да ће истражити како
је дошло до мањка од скоро
две милијарде динара у Апотеци и којим странкама припадају директори који су долазили
из других градова. Сматра и да
је неопходно да се у области
здравства смањи администрација.
– Поред тога, тражићу преко Скупштине кроз посланичка питања да се испита
када је нова депонија почела
да се гради, колико је коштала и колико је пара узео сваки извођач. Према мојим сазнањима, утрошено је око 20
милиона евра, депонија је
три пута отварана и неопходно је да знамо где су украдени материјал, машине, фолија и око 20.000 кубика шљунка – изјавио је Јојић.
Он је нагласио да ће се ангажовати да се државно пољопривредно земљиште јавно даје у закуп и да републичка и
општинска пољопривредна
инспекција врше надзор и контролу, како би се знало ко га
узима у најам, а ко га користи.
Додао је како је жалосно
што је у последње време наступила инфлација фалсификованих диплома и истакао како
се томе мора стати на пут.
Као значајно спорно питање
Јојић је издвојио високе судске таксе, које грађани често
не могу да плате, и обећао да
ће се бавити и решавањем тог
проблема.

СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ

Помоћи породицама с више деце
Српски покрет Двери саопштио је да је почетком маја ове
године свим основним школама стигао допис Министарства
просвете у којем се наводи да
ће бесплатне уџбенике моћи да
добију искључиво ученици чији су родитељи корисници новчане социјалне помоћи, а да
деца из других породица неће
имати то право.
На конференцији за новинаре одржаној у петак, 27. маја,
Виолета Блага, члан Српског
покрета Двери, изјавила је:
– Наиме, доскора су породице с више деце могле да добијају бесплатне уџбенике, а
то више није могуће. Ценећи
да је породична декларација
темељ социјалне политике
Двери, нашем градском одбору обратили су се родитељи
који имају више потомака, како бисмо указали на неправедност такве одлуке.
ГО Покрета нагласио је да
Град Крушевац деци обезбеђује бесплатне књиге уколико их
је троје из једне породице, а да
би локална самоуправа Панчева, с обзиром на то да има
један од највећих буџета у држави, морала да пронађе начин да се ђацима из вишечланих породица поклоне уџбеници.

– Упућујемо позив Градском већу да покаже истинску
солидарност и љубав према
потомству, а сматрамо и да у
школама треба да се скупљају
половни уџбеници како би се
поклањали следећим генерацијама – казала је Виолета
Блага.
Она је нагласила да у Србији годишње умре 30.000 становника више него што се роди и да се само декларативно
показује брига због феномена
беле куге, а да се не чини ништа како би се олакшао социјални положај породицама с
више деце.
– Испоставило се и да је
прича о изгласавању закона

којим би се помогло мајкама с
троје деце путем накнаде само
један популистички чин, без
намере да буде реализован –
истакла је Виолета Блага.
Рекла је и да према подацима Републичког завода за статистику у Србији постоји
100.000 породица с троје деце,
16.000 са по четворо и само
5.264 са по петоро деце.
Двери истичу како је свака од
тих породица свесна обавеза с којима се суочава због одлуке да има
више потомака, међутим наводе и
како би одговорна друштва, а поготово она с ниским наталитетом,
морала да им помогну.
– Не до вољ но раз у ме ва ње
околине је још један проблем

с којим се суочавају вишечлане породице. Сусрећу се са
отвореним непоштовањем и
пребацивањем. Оне не желе
сажаљење, већ помоћ државе.
Многима су пуна уста прича
о разним угроженим категоријама становништва, а овакве породице остају на маргини интересовања разних
институција, медија, као и бораца за људска права – рекла
је Виолета Блага.
Никола Врачар, отац петоро деце, овом приликом је казао да је његов син Веселин
Врачар, ученик седмог разреда Основне школе „Бранко
Радичевић”, освојио прво место на Републичком такмичењу из историје, одржаном 22.
маја у Ивањици.
– Сматрам да није у реду
што само корисници новчане
социјалне помоћи имају право на ове погодности. Тренутно је троје од петоро моје деце
у основној школи и за нас су
то велики трошкови – подвукао је Врачар.
Роберт Кривокућа, отац шесторо деце, истакао је како му
смета лицемерје државе, јер се
с једне стране представља проблем беле куге, а с друге се ништа не предузима по том питању.

Петак, 3. јун 2016.
pancevac@pancevac-online.rs
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ХРОНИКА
ЗАСЕДАЛА ИЗВРШНА ВЛАСТ

НИШТА НОВО У АПОТЕЦИ ПАНЧЕВО

НАЈАВА РЕБАЛАНСА

Рачун блокиран,
плате из буџета

АТП поново на градској
благајни
Буџетску помоћ очекују
још неки комуналци
Градско веће усвојило је у понедељак,
30. маја, извештаје о пословању јавних
и јавних комуналних предузећа у граду и селима за први квартал 2016. године. Из неких од њих јасно је да ће
скори ребаланс буџета бити неминован, јер већ на почетку године недостају средства за обављање основних
функција у појединим фирмама. То је
потврдио и Предраг Живковић, заменик градоначелника задужен за област
финансија у извршној власти.
Дирекција за изградњу и уређење
Панчева није реализовала све планиране активности, али је разлог томе

чињеница да прво тромесечје служи
за уговарање послова чија реализација треба да почне у другом и трећем тромесечју. Из сличних разлога
нешто мање остварење плана пословања имамо и у Градској стамбеној
агенцији. То предузеће, наиме, није
искористило сва планирана средства
јер чека добијање грађевинске дозволе
за једну стамбену зграду, али очекује
да ће тај пројекат бити реализован током године.
ЈКП „Водовод и канализација” завршио је почетком године део фекалне канализација на Кудељарском
насипу, а у току су планиране активности на изради водовода до северних панчевачких села. Највећи проблеми због којих то предузеће из године у годину бележи губитке јесу велика амортизација због огромних
објеката којима управља и ненаплаћена потраживања од корисника старија од 60 дана. „Водовод” је повећао
наплату за испоручену воду и одвођење отпадних вода, али су се дугови из
ранијих година очигледно нагомилали.
Упркос свему, то предузеће има текућу
ликвидност и његово пословање није
угрожено. Проблем је и то што је потрошња воде додатно опала, али ће с
прикључењем северних села она порасти.
Сандра Божић, директорка „Грејања”, изјавила је да је то предузеће током првог тромесечја пословало „без
значајних одступања од плана”, те да је
губитак знатно мањи од планираног.
Она није могла да каже да ли ће најава
„Србијагаса” да ће гас појефтинити за
четири процента значити и ниже рачуне за грејање. Нагласила је како ће то

комунално предузеће тек након што у
јулу добије рачун од „Србијагаса”, моћи да саопшти хоће ли се појефтињење
енергента одразити на висину рачуна.
ЈКП „Зеленило” имало је током првог квартала „мања одступања” од
планираних прихода, која су „само”
36 процената, али највећи део тога
није ненадокнадив. Наиме, ради се о
томе да локална самоуправа није
уплатила 40 милиона динара тој фирми за подизање ветрозаштитних појасева, па „Зеленило” очекује да ће тај
новац добити из буџета у наредном
периоду. Преосталих десетак милиона динара „минуса” односи се на мању наплату остварену на бувљаку и
Зеленој пијаци, што је опет чињеница
која се понавља из године у годину.
Протекла изборна кампања имала
је очигледно одређене последице на
пословање овог градског предузећа
почетком 2016, јер је оно тада имало

велике издатке за набавку парковског мобилијара, односно заменило
је већи број уништених справа на
дечјим игралиштима.
ЈКП „Хигијена” такође је пословала с губитком, али је он мањи од два
милиона динара, јер је изостао очекивани проход од прикупљања и одвожења смећа из Омољице и Долова.
Није наведено шта је разлог томе. И
губитак „Младости” износи око два
милиона динара, зато што та фирма
и даље има проблема да неким клубовима наплати коришћење спортских објеката. Разлог је опет то што
ти колективи нису добили буџетску
помоћ из које плаћају ове услуге.
Овој групи комуналних фирми придружио се поново и АТП. Небојша Гајић, директор предузећа, рекао је како
су разлози за то знатно мања помоћ из
буџета од очекиване још приликом
прављења буџета, те кашњење испоруке контингента нових аутобуса и очекиване акције сузбијања нелегалног
превоза. Да новац добијен из градске
касе за трошкове превоза повлашћених категорија грађана неће бити довољан, знало се одмах, али у АТП-у о
томе тада нико није желео да говори.
Гајић је сада рекао да ће новца бити за функционисање фирме до краја
јуна, што је отприлике период када се
очекује усвајање ребаланса буџета. Он
је навео како су нови аутобусу донели
ниже издатке за одржавање и гориво,
међутим то се није одразило на прво
тромесечје, зато што их је „Икарбус”
испоручио тек крајем фебруара.
Са инспекцијском контролом нелегалног превоза ствари стоје још горе,
јер је она почела тек последњих дана

марта, када је изборна кампања била у
пуном јеку. Директор АТП-а је нагласио како је захваљујући сузбијању „дивљих” превозника приход скочио, али
је затражио да се такве акције спроводе на свим линијама, а не само према
Београду. Он није могао да каже колико ће додатне помоћи градски превозник тражити из панчевачке касе.
Заменик градоначелника је након
свега ипак оценио да је извршна
власт „генерално задовољна пословањем градских предузећа”. Он је најавио да ће ребаланс буџета, који се
очекује крајем јуна, бити прилика да
се неким фирмама помогне. Живковић је прецизирао како измене јавних
прихода траже поједини комуналци,
установе и месне заједнице, те да ће
за десетак дана бити завршена анализа стања појединих корисника буџета. Рекао је како је сада сигурно само
то да ће АТП добити додатна сред-

ства, али се још не зна у ком обиму и
да ли ће то бити једина мера помоћи
тој фирми.
Живковић је такође рекао како ће
ребаланс углавном подразумевати
пренамену постојећег новца, мада је
могуће да ће бити и одређеног повећања јавних прихода.
Д. Вукашиновић

До решења теже него што
се претпостављало
Апотека Панчево и даље не испуњава своју основну функцију, а разлог
је то што јој је рачун још увек блокиран. Упркос свим начелним договорима о томе како ће повериоци
деблокирати рачун ове установе како би она почела да нормализује
пословање, ништа се није догодило.
Како сазнајемо, проблем је у томе
што операционализација претходних договора о корацима који ће
бити предузети ради намирења дугова добављачима и успостављања
нормалног режима рада не иде како је планирано.
Повериоци су затражили да се њихова потраживања детаљно разложе
на главницу, камате и таксе, а проблем је управо ова последња ставка,
јер се дуговања за разноразне таксе
мењају дневно, што отежава прављење рачунице. Веледрогерије на оваквом свођењу рачуна вероватно инсистирају због тога што је договорено да се одрекну камата како би наплатиле главницу својих дугова од
Града, који треба да у наредних неколико година исплати тај новац.
Колико ће трајати тај рачуноводствени посао као предуслов деблокаде рачуна, у овом тренутку нико не
може са сигурношћу да каже.
До тада државни апотекари неће
имати шта да раде, па тако ни да за-

раде своје плате. Због тога је досад
једна трећина фармацеута напустила Апотеку, па их је од четрдесет
двоје остало двадесет деветоро, што
аутоматски значи да, када се једног
дана стање у њој буде нормализовало, неће бити кадровских услова да
сви локали прораде.
Локална самоуправа је пре неколико дана из буџета дала још једну
траншу финансијске помоћи, од које
су исплаћене јануарске зараде, а радници стрепе да ће то бити последње
на шта од Града могу рачунати.
Проблеми Апотеке Панчево били
су главна тема састанка Фармацеутске коморе Србије одржаног у
среду, 1. јуна, у Београду. Опште је
познато да су мање-више све државне фармацеутске установе у земљи у лошем положају и да су узроци исти. Случај Панчева разликује
се по томе што је овдашња Апотека
због умешности бивше директорке
Бранке Милојевић доспела у финансијски амбис пре осталих.
Договорено је да ће Комора од
државе тражити да се исправе нека
лоша законска решења која су допринела оваквом стању у тој делатности. Вероватно не треба очекивати да нова Влада Србије реагује на
ове предлоге у скорије време, јер је
већ устаљен манир да се свака нова
извршна власт, чак и кад је формирају исте странке, понаша као да
све почиње од нуле.
Д. В.

НАША АНКЕТА
КОЈИ СУ УЗРОЦИ ЧЕСТИХ САОБРАЋАЈНИХ НЕСРЕЋА?

Непажња возача највећи проблем

Б. МАГЛЕНОВ

Р. ЕРДЕЉАНАЦ

Због све учесталијих саобраћајних
несрећа, које се неретко завршавају
трагично, питали смо суграђане шта
мисле о безбедности на путевима,
шта најчешће узрокује незгоде и на
који начин би њихов број могао да се
смањи.
БИЉАНА МАГЛЕНОВ, физиотерапеут:
– Саобраћајне несреће се, по мом
мишљењу, најчешће догађају због
ствари које одвлаче пажњу возачима,
као што су, на пример, мобилни телефони. Такође, млади возачи су често неопрезни, а сматрам да би све
то могло да се регулише чешћим полицијским контролама и још вишим
новчаним казнама.
РУЖИЦА ЕРДЕЉАНАЦ, незапослена:
– Неодговорни возачи су најчешћи
узрок многобројних саобраћајних
несрећа. Неретко се дешава да се
прекорачи брзина, а свакако велику
улогу у свему томе има конзумирање
алкохола, поготово кад је период
слава и празника. Сматрам да и ло-

С. ЦВЕТКОВИЋ

Љ. МАТАРУГА

ши путеви утичу на несреће, а чешћа
контрола саобраћајне полиције би
можда допринела смањењу незгода.
СИНИША ЦВЕТКОВИЋ, пензионер:
– Лоши догађаји на путевима су
најчешће проузроковани непажњом
возача. Возачи почетници треба да
буду много опрезнији. Вожњу би
свакако требало прилагодити и временским условима. Мислим да је
све у главама возача и да би јача
концентрација и много већа пажљивост током пута допринеле смањењу
несрећа.
ЉУБИНКА МАТАРУГА, пензионерка:
– Много фактора доприноси великом броју саобраћајних несрећа. Пре
свега, сматрам да су возачи доста
неопрезни и непажљиви, многи конзумирају алкохол па путују, а ни путеви нам нису у најбољем стању. Мислим да полиција треба чешће да
обавља контроле, па би се можда на
тај начин смањио број тих негативних догађаја.

С. НИК

Ч. ОПАРНИЦА

СТЕВАН НИК, запослен:
– Ја сам возач већ тридесет година
и сматрам да је главни узрок саобраћајних несрећа то што су таксе за регистрацију возила све више, а ниједан ефекат се не види. Путеви су у
веома лошем стању већ десет година.
Ту велику количину новца треба уложити у инфраструктуру и обавезно
мора да се контролише куда иде те
паре.
ЧЕДОМИР ОПАРНИЦА,
професор енглеског језика:
– Инфраструктура је вео ма лоша, а сао браћајнице никако нису
обележене. Људи во зе као да су
пијани и све то до прино си великом бро ју сао браћајних несрећа.
Ја често во зим и констант но је гужва у сао браћају. У суштини, све је
у ло шем ста њу и сма трам да не ко
треба да се по забави сао браћајни цама, а и контро ла исправно сти
во зила би мо жда до принела смањењу несрећа.
Анкетирала С. Првуљ
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САВЕТИ СТРУЧЊАКА ИНСТИТУТА „ТАМИШ”
Радмила Хераковић, саветодавац за заштиту биља

Биљне ваши – увек
присутне штеточине

Петак, 3. јун 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ЧИЈА ЈЕ ТУЂА ЗЕМЉА У КАЧАРЕВУ

СВИ ПРОТИВ СВИХ ЗБОГ
БАНАТСКИХ ЊИВА
Паори обрадили
земљу на коју право
полажу држава
и задруга „Клас”
Склопљена вансудска
поравнања, чека се
потпис Министарства

Променљиво време током
априла и маја погодовало је
развоју лисних ваши на ратарским, повртарским и воћарским биљним културама.
Реч је о ситним инсектима
овалног облика тела, који
могу бити жути, смеђи, ружичасти или црни. Биљне
ваши наносе директне штете
биљкама тако што исисавају
сокове из њиховог лишћа,
услед чега настају деформације на листовима. Индиректне штете се огледају у
томе што се ови инсекти јављају као вектори вирусних
обољења која могу изазвати
велика оштећења засада.
Биљне ваши се јављају током читавог периода вегетације, па стога могу имати велики број генерација, нарочито у воћњацима и повртњацима. Због сталне присутности која захтева често сузбијање, лако развијају отпорност на инсектициде, тако да се препоручује коришћење заштитних средстава

различитог механизма деловања (пиретроиди, неоникотиноиди).
Што се тиче стрних жита,
произвођачи који су током
обављања фунгицидног третмана против проузроковача
фузариозе класа пшенице у
тај раствор додали и инсектицид, заштитили су усеве од
биљних ваши.
У повртарској и ратарској
производњи неопходни су
стални прегледи биљака како би инсектицид био примењен на почетку појаве првих колонија ове штеточине.
Њено касније сузбијање може бити отежано, посебно у
случајевима када долази до
коврџања лишћа, па штеточине у њему постану заштићене од деловања контактних инсектицида.
Важно је још нагласити да
сузбијање ваши хемијским
средствима у повртарској и
воћарској производњи треба
ускладити с бербом плодова
и водити рачуна о каренци.

ХОТЕЛ „СЛОБОДА” ПО СТАРОМ

Само пуста обећања?
Месец мај је истекао, а радови на реновирању некадашњег хотела „Слобода” ни
изблиза на напредују како је
то обећано почетком марта,
када је јавности званично
представљена краљевачка
фирма „Мерлин поинт” као
закупац тог објекта.
Подсећања ради, та компанија је најавила како намерава да од „АИК банке” након
неког времена откупи објекат
који ће најпре закупљивати, а
претходно је планирано да он
буде уређен у неколико фаза,
јер је у крајње запуштеном
стању.
Саша Марковић, представник „Мерлин поинта”, изјавио је тада да до краја маја
треба да буду реновирани башта хотела, бар и већа свечана сала, која се налази до баште. Било је планирано да до
краја јуна буде завршено реновирање десет соба и два
апартмана изнад тог дела хотела, а да до краја септембра
тај објекат добије и другу свечану салу, која гледа на Градску управу, и још десетак соба
изнад ње.
Радници „Зеленила” су
истог дана започели радове
на рашчишћавању шута и
свакојаког смећа из објекта,
а потом су са спољне стране
постављене скеле. Од тада
више нису виђене никакве
активности у бившој „Слободи” или око ње и овај објекат
поново стоји закључан.
Градска управа је издала
одговарајуће дозволе за радове на згради хотела, а потом
је удовољено ранијем захтеву
„Мерлин поинта” да за по-

требе хотела добије десетак
паркинг-места у његовој близини.
Покушаји да ступимо у
контакт с Марковићем и
проверимо о чему се ради
остали су без успеха. Он се
најпре није јављао на позиве,
а потом је искључио телефон, иако је претходно изјавио да новинари могу у било
које доба да добију од њега
све информације које их занимају.
„Панчевац” није боље прошао ни приликом покушаја
да неке податке у вези са
овим добије од „АИК банке”,
која је власник објекта, па
није јасно где је „запело” са
оживљавањем најстаријег
хотела у граду, чему се јавност таман порадовала.
Марковић је раније најавио како је фирма коју представља заинтересована и за
хотел „Тамиш”, али тај аранжман очито није било могуће склопити, бар под условима које је очекивао „Мерлин
поинт”. Краљевачка фирма
углавном закупљује угоститељске објекте, јер јој је то
исплативије, да би их тек након неког времена откупила,
а то у случају „Тамиша” није
долазило у обзир из законских разлога, јер је он био
предмет приватизације.
Да ли је то један од разлога што се на „Слободи” ништа не ради, може само да се
нагађа. Има, такође, гласина
да је инвеститор из Краљева
очекивао и одређене новчане
подстицаје из градске касе,
које није добио, али то тек
треба проверити.

Ако је неко помислио да су сви
проблеми у вези са закупом
државне земље решени препоруком Министарства пољопривреде да се произвођачима
дозволи коришћење ових ораница уз вансудско поравнање,
преварио се. С обзиром на сва
досадашња искуства с том
проблематиком, могло би се
рећи да је то очекивано. Подсетимо, Министарство је дало
необавезујућу препоруку да се
локалне самоуправе договоре
са својим ратарима како да
уђу на одређене површине земљишта, да се пријаве до 1.
маја и тиме стекну право на
„легализацију” кроз вансудска
поравнања по цени од 190
евра за хектар.
Тако се углавном и догодило
уз мање или више муке тамо где
пољопривредници нису могли
да се договоре о томе ко ће заузети коју парцелу. Слични проблеми нису заобишли ни Качарево,
само овог пута није реч о размирицама међу паорима, већ о њиховом спорењу с Градском управом и качаревачком Земљорадничком задругом „Клас”.
Реч је о томе да је направљен
класичан имовинско-правни
чвор у вези са нешто преко 200
хектара земље на коју претендује више њих – најпре Министарство пољопривреде, потом
„Клас” и на крају земљорадници. И сви сматрају да имају власничка или корисничка права
над тим њивама.
Спорни хектари су се нашли
у прошлогодишњем и овогодишњем програму закупа државне земље након што су од
катастра добијени подаци да

су они власништво Министарства пољопривреде. На основу
тога паори су ушли у отприлике 180 хектара, посејали, испрскали, ишпартали те оранице и пријавили се на време за
вансудско поравнање.
Онда је настао проблем, јер
је „Клас” уложио приговор Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у
чијој је надлежности Републички геодетски завод, односно катастар. То је додатно замрсило
ствар и довело до недоумица у
локалној самоуправи. Очигледно је да овај спор треба у суштини да реше два министарства, али то може потрајати, а
ратари желе да знају шта ће бити с њиховом летином.
Ненад Манић, портпарол
„Банатских паора”, рекао је
како сматра да качаревачка
задруга нелегално обрађује
тих 200 хектара још од 2006.
године и изразио сумњу да се
ту дешавају мутне радње.
– Ми смо од тих 205 хектара
ушли у 180, а то значи да и даље неко ради „на дивље”.
„Клас” је тужио наше чланове
због обраде парцела, али нема
доказ да је он власник те земље. Проверили смо у катастру
и тамо пише да је та земља вла-

сништво Србије, мада уз напомену да постоји жалба „Класа”.
Тај процес може трајати годинама, а људи су посејали и чекају да плате и скину летину.
Били смо у Управи за пољопривредно земљиште Министарства пољопривреде, где
нам је речено како би локална
самоуправа без обзира на све
морала да нам направи вансудска поравнања – изјавио је
Манић.
То се на крају и догодило у
среду, 1. јуна, али је и даље питање како ће и да ли ће уопште држава суштински решити ово спорно питање, пре свега сама са собом. Реч је о једној од многих варијација теме
трансформације власништва
из друштвеног у остале облике
својине. Током тих поступака
многи су се обогатили због недостатка доказа, а када је реч о
пољопривредном земљишту с
нерешеним својинским односима, оно је и даље погодно за
различите манипулације и богаћење „на црно”.
Случај с качаревачком земљом далеко је од решеног.
Само је привремено нађено
решење за актуелни проблем,
али ће и то морати да сачека,
јер потпис на одлуке о вансуд-

ском поравнању не ставља нико из локалне самоуправе, већ
надлежни у Министарству.
Много занимљивије биће
пратити случај у вези с власништвом. „Клас” тврди како
је те парцеле стекао теретним
послом још средином деведесетих година прошлог века од
правног наследника некадашњег ПИК-а „Тамиш”, што
Министарство пољопривреде
негира. Посебно питање је то
како се та земља користила
донедавно, по ком правном
основу и куда је ишао новац од
тога.
Што се тиче качаревачких
паора, они су искористили ситуацију коју је креирало надлежно министарство и ушли у
вероватно срачунат ризик.
Манић је напоменуо како је
„Клас” тужио пољопривреднике који су запосели спорну земљу. Они се надају да задруга
не може да докаже како има
правни основ за ту тужбу, али
уколико она ипак добије процес против државе, може се
испоставити да ће група Качареваца морати да плати обештећење за узурпацију задружног власништва, а то онда
вероватно неће коштати 190
евра по хектару.

СВЕЧАНОСТ У НИС-у

Победници олимпијада знања
У пословном центру НИС-а у
Новом Саду у суботу, 28. маја,
свечано су проглашени победници олимпијада знања из физике, хемије и руског језика,
које се четврту годину заредом
одржавају уз подршку компаније НИС. Свечаности су присуствовали Александар Чепурин, амбасадор Руске Федерације, генерални директор НИСа Кирил Кравченко, проф. др
Душан Николић, ректор Универзитета у Новом Саду, Надежда Кушенкова, директорка
Руског дома, представници
Друштва физичара, Друштва
хемичара Србије и Славистичког друштва Србије, као и менаџмент НИС-а.
Јавности је свечано представљен српски олимпијски
тим који ће бранити боје наше

земље на Међународној физичкој олимпијади у Швајцарској, а чине га Душан Новичић, Михајло Спорић, Душан
Ђорђевић и Вук Радовић из
Математичке гимназије из Београда и Милоје Ђукановић из
Гимназије „Вук Караџић” из

ЗА ЈЕД НИ ЦИ ЗА ЈЕД НО
НИС je, због великог интересовања јавности, рок за пријаву пројеката у оквиру конкурса „Заједници заједно” продужио до 21. јуна.
Све заинтересоване непрофитне организације и институције из једанаест градова и општина у Србији у којима НИС
послује, а међу њима је и Панчево, могу конкурисати пројектима из области културе, науке, спорта, заштите животне
средине и помоћи социјално угроженим групама.
Oдлука о продужењу рока донета је како би свим заинтересованима било омогућено да пријаве своје пројекте.

Лознице. Поред њих, представљен су ђаци који ће овог лета
учествовати на Међународној
хемијској олимпијади у Грузији, а то су: Павле Крављанац
и Милица Јауковић (Прва београдска гимназија), Андреј
Кукурузар (Гимназија „Вељко
Петровић” из Сомбора), Стефан Стојановић (Лесковачка
гимназија) и Јован Стојковић
(Гимназија „Бора Станковић”
из Врања).
На свечаности су уручена
признања учесницима Олимпијаде из руског језика, а апсолутни победници такмичења су Ирена Маџгаљ из Основне школе „Ристо Ратковић” из
Бијелог Поља, Вања Крстивојевић из Четрнаесте београдске гимназије и Александар
Балубџић из Треће гимназије
из Београда. Троје првопласи-

раних награђени су златним,
сребрним и бронзаним статуама „Енергије знања”.
Да подсетимо, прошлог месеца НИС је доделио признања победницима Српске математичке олимпијаде, који ће
Србију представљати на 57.
Међународној математичкој
олимпијади у Хонгконгу, а међу њима је био и наш суграђанин Огњен Тошић.
Нафтна индустрија Србије, у
оквиру корпоративног програма „Енергија знања”, промовише успешне младе људи који
стварају у тишини и постижу
велике успехе (освајају медаље
на међународним научним такмичењима, унапређују своју
локалну заједницу, стварају врхунска уметничка дела, осмишљавају креативне подухвате
итд.). Нафтни гигант је свечаношћу у Новом Саду, у складу
са идејама и циљем компаније
да унапређује знање и пружа
подршку здравим темељима
друштва, указао част генијалцима и представио их јавности
како би талентовани ученици
постали инспирација, понос и
узор за своје вршњаке и све нас.

Страну припремио
Драган
Вукашиновић
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ОДРЖАНА РАДИОНИЦА О НОВИМ АЛАТИМА У ОБРАЗОВАЊУ

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ПРИСТУП
ПРОБЛЕМУ
Европски пројекат
„Scientix” у Панчеву
Увођење иновација у
образовни систем
У Електротехничкој школи
„Никола Тесла” одржана је занимљива радионица посвећена новом приступу у реализацији наставног процеса. Захваљујући Центру за промоцију
науке, професори и наставници панчевачких основних и
средњих школа имали су могућност да три дана сарађују с
предавачем Росом Доран, професором португалског Института за обуку наставника, која
у оквиру европског пројекта
„Scientix” широм Европе реализује радионице овог типа.
Реч је о програму чији је циљ
афирмисање потребе за развојем науке, технологије, инжењерства и математике (STEM),
јер је нови тренд у ЕУ да се кроз
просветну политику развијају и
промовишу наведене дисциплине. Роса Доран је један од експерата када је реч о области унапређивања образовне праксе у
домену природних наука увођењем иновација у образовни систем и учесници су били у прилици да много тога чују о овој
значајној теми и будућности
образовања на европском тлу.
Проблем су политичари
Наставно особље широм Европе схватило је да је модел

ВЕСТ ИЗ „ЗМАЈЕВЕ ШКОЛЕ”

Дружење
са животињама
Европски експерт у ЕТШ „Никола Тесла”
образовања потпуно застарео
и да га треба мењати. Међутим, надлежни нису спремни
да радикално промене школски систем, који је утемељен
још у доба индустријске револуције. Професорка Роса Доран сматра да политичари морају променити приступ образовању и да у том процесу треба да консултују наставнике:
– Тешко је утицати на просветне власти, зато промена и
нема. Стога је једино решење
да образовна револуција крене
од дна ка врху. Професори и
наставници су једини свесни
проблема који влада у школству. Они су ти који министрима могу показати које су активности најбоље да би се унапре-

дио наставни процес и шта је то
што је деци потребно. Ми још
увек користимо модел образовања устројен за потребе индустрије и превазиђене стандарде. У школама се не подстиче
креативност, нити се обраћа
пажња на индивидуалне способности ученика – рекла је Роса Доран и закључила да се ђаци формирају по једном истом
калупу, истом моделу и да на
крају школовања имају иста
знања и исте способности. Према њеним речима, у образовању главну улогу треба да имају
сами ђаци, а професори су ту да
им помогну.
Технолошки бум
Сама радионица била је осмишљена тако да се просветари

БУ ДИ КАО ТЕ СЛА
Поводом 160 година од рођења највећег српског научника, компанија „Самсунг” у сарадњи
с Музејом Николе Тесле и Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања организује национални конкурс „Буди као Тесла” за све основне школе на територији Републике Србије. Идеја конкурса је да кроз свој такмичарски рад, инспирисан Теслиним
иновацијама, учесници представе вештине и потенцијале из различитих области интересовања. Право учешћа на конкурсу имају искључиво основне школе, а не појединци. Заинтересовани учесници своје радове могу пријавити на сајту www.budikaotesla.rs све до 16. јуна.
Најбољих десет радова одабраће стручни жири, а од 27. јуна до 8. јула сваки посетилац
званичног сајта пројекта имаће прилику да гласа за најбољи рад по свом избору. Победник
ће бити проглашен на дан рођења Николе Тесле у оквиру велике изложбе на Калемегдану.

упознају са савременим моделима образовања и новим
софтверским алатима који
треба да им омогуће продуктивнији и креативнији рад са
ученицима. На интернету, у
оквиру одређених портала, наставном особљу је доступан
велики број истраживања, научних радова, приручника,
виртуелних лабораторија и
оних „на даљину”. Технолошки бум омогућио је сиромашнима да вежбе из физике и
хемије реализују помоћу занимљивих програма у виртуелним лабораторијама, које реалистично дочаравају праве
физичке и хемијске реакције.
Поред тога, постоји могућност
да наставник затражи да се у
одређено време обави каква
вежба са опасним хемикалијама у правој лабораторији. Интернет ће потом урадити своје,
тако да ће ђаци у директном
или одложеном преносу моћи
да посматрају ослобађање или
настајање опасних једињења.
На порталу GRAASP професори могу да поставе проблем
креиран тако да ђаци кроз етапе научноистраживачког рада
(оријентација, концептуализација, истраживање, закључак и
дискусија) дођу до коначног
решења, тј. одговора.

Основна школа „Јован Јовановић Змај” приредила је манифестацију „Мој кућни љубимац” у суботу, 28. маја, у
школском дворишту. Ученици од првог до осмог разреда
донели су своје кућне љубимце, тако да су куце, маце, зеке,
птице, рибице, чинчиле и веверице тог дана биле у центру
пажње. Знатижељни погледи

ђака и насмејана и поносна
лица власника љубимаца потврдили су још једном да је
организовање оваквог дружења у школи пун погодак.
Према речима организатора, циљ манифестације је
развијање љубави и одговорног односа ученика према
животињама и ширење другарства међу ученицима.

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ

Успех ученика
Гимназије
Ученици Гимназије „Урош
Предић” остварили су сјајан
успех на 26. Републичком такмичењу из српског језика и језичке културе, које је одржано
прошлог викенда у Тршићу.
Ученица панчевачке Гимназије Тијана Лукић освојила је
треће место у категорији ђака
прве године средње школе, а
Милан Милетић је био други
у категорији других разреда.

Међу ученицима треће године Дејана Маљковић је заузела друго место.
Друштво за српски језик и
књижевност Србије од 1990.
године организује такмичења
(школско, општинско, окружно и републичко) из српског језика и језичке културе,
као и такмичења из књижевности за ученике средњих
школа у Србији.

ИЗЛОЖБА ЕКО-ФОТОГРАФИЈА

Објективом кроз свет

КОНКУРС МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Пројекти за унапређивање животног простора
Држава из буџета
издвојила
20 милиона динара
По пројекту
максимално
900.000 динара
Рок за подношење
пријава 7. јун
Министарство пољопривреде
и заштите животне средине
расписало је 24. маја јавни
конкурс за доделу средстава за
подршку пројектима за заштиту животне средине удружења и других организација
цивилног друштва, а који су од
јавног интереса. Пројектима
од јавног интереса сматрају се
они којима се искључиво и непосредно следе јавне потребе
и који су усмерени на остваривање општекорисног циља за
локалну или ширу заједницу.
Према речима надлежних у
Министарству, циљ конкурса је
унапређивање заштите животне
средине кроз јачање свести јавности о значају очувања животног простора. Како истичу, заинтересована јавност може да
пријави пројекте који се односе
на заштиту природних вредности, земљишта и воде, који ре-

шавају проблем управљања отпадом, доприносе ублажавању
климатских промена, баве се
спровођењем Архуске конвенције или промовишу зелену
економију. Предложени програми треба да унапреде свест
грађана када је реч о наведеним
тематским областима, али и коначни резултати морају бити
конкретни и мерљиви. Рок за
подношење пријава је 15 дана
од дана објављивања јавног
конкурса на интернет страници
Министарства и на порталу „еУправа”.
Сопствени приходи
Држава је из буџета за ову
намену издвојила 20 милио-

на динара, а највећа сума на
коју заинтересовани грађани
могу рачунати је 900.000 динара по пројекту. Поред тога,
држава ће покривати 80 проце на та укуп них тро шко ва,
тако да су удружења у обавези да пронађу други део извора финансирања за преосталих 20 посто. То могу бити
сопствени приходи, средства
из буџета Покрајине или локалне самоуправе, али и новац из иностраних фондова
или донација. Право учешћа
имају удружења, задужбине и
фондације уписане у регистар Агенције за привредне
регистре који делују на тери-

торији Републике Србије и
чији циљеви се према статутарним одредбама остварују
у области заштите животне
средине.
Масовност и одрживост
Предност ће имати она удружења која ће својом активношћу
популарисати јачање свести о
заштити животне средине (информисање, промотивне активности, издаваштво, фестивали,
кампање, еколошке изложбе;
обележавање међународних важних датума – еколошких празника и др.). Пројекти у којима
су присутни неформални видови образовања (еколошке школе, семинари, радионице, округли столови, скупови и сл.) такође ће имати подршку Министарства.
Након истека рока Конкурсна комисија ће у предвиђеном
периоду (60 дана) предложити
Министарству пољопривреде и
заштите животне средине листу
вредновања и рангирања пријављених пројеката. У Министарству напомињу да ће одабир
предложених програма бити
обављен по строго дефинисаном критеријуму. Ниво унапређења животне средине, масовност и покривеност, одрживост
и степен имплементације главна су мерила по којима ће комисија вредновати понуђено.

У организацији Завода за
јавно здравље, у уторак, 31.
маја, у фоајеу Културног
центра отворена је изложба
фотографија са шестог фото-конкурса „Објективом кроз
свет око нас”, посвећеног
обележавању Светског дана
заштите животне средине.
Тема овогодишњег такмичења фотографа била је „Стваран свет око мене”. Организатори истичу да су учесници успели да фотографијом

покажу лепоте и вредности
Србије које се морају сачувати. Поред тога, многи од њих
су оком камере забележили
све оно што је у нашем окружењу нарушило природни
склад – угрозило животну
средину и здравље људи.
Конкурс је реализован
под покровитељством Фото-савеза Србије. Право учешћа имали су сви фотографи с радовима насталим у
Србији.

АНТИГЛОБАЛИСТИЧКА ЛИГА БИЦИКЛИСТА

Нова етапа
Наредног викенда биће одржано друго коло антиглобали стич ко-ул тра ле ви чар ске
лиге за бициклисте. Етапа је
кружна и дуга 103 километра, а води од панчевачке
гимназије преко Долова,
Мраморка и Делиблата, до
насеља Чарда, па назад преко Ковина, Скореновца, Брестовца, Омољице и Старчева, до циља у центру Панчева. Трка има еколошку димензију и посвећена је Свет-

ском дану заштите животне
средине, који се обележава
5. јуна.
Старт је заказан за суботу,
4. јун, у 9.30, испред панчевачке гимназије.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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ХРОНИКА
Х РАНА З А Д У Ш У

Ограде – сидро
или пропелер?

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, још мало о
оградама. Зашто их се тако
тврдоглаво и упорно држимо, шта нас је „усидрило” у
зони комфора и не дозвољава нам да погледамо изван?
Ако нас, ипак, нешто тамо, с
друге стране, привуче, шта
је то што нас упорно враћа
ту где јесмо? Зашто некима
успева да пређу границу?
Зашто стално нешто чекамо: да се догоди, да прође,
да „легне”, да нестане, да
буде, да се „преломи”, да
постане, да нестане, да остане... и тако унедоглед? Лепо
смо дотерали своје ограде,
нађубрили их, редовно заливали, још редовније бринули и ето га – настале су с
временом прелепе баријере.
Скројили смо их баш по
својој мери и тврдоглаво их
бранимо и чувамо као нешто највредније.
Међутим, у неком тренутку живота ограде почињу да
сметају. Гуше нас, притискају и јача осећај да смо заглављени у „морања” и „тако требања” свакодневице.
Препознајемо у себи моћ
која „диже сидро” и извлачи
нас из зоне комфора. Сада
треба да допустимо „урушавање” свега што се налази
унутар ограда. Уверења која
нам учвршћују сидро јака су
попут најдебљег ланца и др-

же нас у страху и немоћи.
На нама је да та иста уверења која нас коче почнемо да
мењамо. Када осетимо да
нам је тесно, када смо
спремни за више, боље, даље... е, тада почиње. Уверење је само мисао, реченица
коју смо највише пута током живота слушали: није
то за тебе; новац је прљав;
нема пара без мотике; не
можеш ти то; баш само тебе
чекају; гледај ти своја посла... Кад осетимо да та уверења нису наша, да су нам
наметнута, тада почињемо
да сазнајемо ко смо ми у
ствари. Све мисли које нам
непрекидно брбљају да нисмо, не ваљамо и да све морамо, полако имамо жељу
да заменимо оним што заиста мислимо. Прво неповерљиво завирујемо у себе, тражећи изговоре за повратак у
познато унутар ограда. Ако
останемо окренути себи,
проналазићемо много истомишљеника који су кренули
у изградњу својих личних
пропелера и почећемо да
градимо сопствене. Пропелери нас убрзавају на путу
успеха и самоспознаје.
Сталним понављањем себи мисли о личној вредности, о самопоштовању, о љубави и слободи, почињемо
да се доживљавамо на сасвим другачији начин, ојачавамо материјал од којег су
наши пропелери саздани и
замењујемо стара уверења
новим. Када једном осетимо
како је дисати и бити изван
ограда, успех зависи само од
наше упорности да „грабимо”, тражимо, учимо и примењујемо. На путу самоспознаје никада нико није остао
сам јер – када је ученик
спреман, учитељ се појави!
Срећан пут и добра срећа
онима који су решили да
пређу преко својих граница.

РФЗО ОБАВЕШТАВА ТРУДНИЦЕ

Комисија одобрава
боловање до три месеца

Републички фонд за здравствено осигурање недавно је
увео значајну новину за све
будуће мајке које су приморане да користе боловање
ради одржавања трудноће.
С циљем обезбе ивања једноставнијег и ефикаснијег остваривања права на привремену
спреченост за рад, осигураницама које на боловање одлазе
због болести или компликација у вези са одржавањем трудноће, првостепена лекарска комисија моћи ће да продужи боловање на период до три месеца, уместо 30 дана, као што је
то до сада био случај.
Ова промена правила омогућиће женама с ризичном
трудноћом да, уместо једном
месечно, на комисију одлазе
на свака три месеца. Како је
већини њих строго препоручено мировање, разлог за овакву измену досадашње процедуре је више него оправдан.

– Веома ме је обрадовала
ова вест. Поред тога што морам да мирујем, јер ми је
трудноћа
високоризична,
увек ми је тешко да се организујем када треба да одем на
комисију, јер супруг не може
да изостаје с посла, а имам
још двоје мале деце. И крвни
притисак уме да ми скочи,
посебно кад се узнемирим, а
одласци на комисију су за мене увек представљали вишеструки стрес. Сада је ситуација далеко боља. Вероватно ме
до поро аја чека још само један одлазак на комисију, што
је право олакшање – рекла је
једна од осигураница којих се
ова новина тиче.
Како наводе у Републичком
фонду за здравствено осигурање, ре и доласци трудница
утицаће и на то да осигураници из других категорија краће
чекају свој ред на лекарским
комисијама.

Петак, 3. јун 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН БЕЗ ДУВАНСКОГ ДИМА

ТИХИ УБИЦА У БЕЛОМ ОДЕЛУ
Цигарете добијају нова,
безлична паковања
Пушачи и даље
одолевају
Тровање на
добровољној бази
Сваке године 31. маја Светска
здравствена организација и
њени партнери обележавају
Међународни дан без дуванског дима, како би ставили у
фокус здравствене ризике повезане са употребом дувана и
важност спровођења делотворних политика, којима се
смањује конзумирање дуванских производа.
Овогодишња кампања, коју
је СЗО реализовао у сарадњи
са Секретаријатом Оквирне
конвенције о контроли дувана,

јединица Превентивног центра Дома здравља, која је у
уторак спровела акцију превентивних прегледа у фабрици авиона „Утва”, а истог дана је др Сања Секулић ученицима Економско-трговинске
школе „Паја Маргановић” одржала предавање о штетности
дуванског дима.
Оштра борба
У центру пажње овог 31. маја
била је иницијатива да се државе које то још нису учиниле,
припреме за увођење безличних (стандардизованих) паковања дуванских производа.
Оваква амбалажа, на којој је
ограничено или чак забрањено коришћење логоа, боја,
бренда или рекламних порука,
у појединим земљама света је
већ уобичајена.
Безлична паковања је прва
применила Аустралија још
крајем 2012. године, а законе

хватни мултисекторски приступ овом проблему.
Само цена је релевантна
Питали смо наше суграђане
шта мисле о новим паковањима
цигарета и да ли сматрају да ће
она допринети смањењу броја
пушача у нашем окружењу.
– Пушач сам већ више од
две деценије. Пошто су цигарете поскупеле преко сваке
мере, пре неколико месеци
сам прешла на дуван, који купујем на Зеленој пијаци. Нисам још видела нове паклице,
али није ми ни важно како изгледају. Купила сам себи фину дамску табакеру и у њу одлажем цигарете које сама замотам. Не верујем да ће амбалажа променити навике пушача. Не би се то десило ни
када би на паклицама штампали језиве фотографије разних пушачких болести или
чак лешева, као што су наја-

Паклени калеидоскоп
спроведена је под слоганом
„Припремимо се за безлична
паковања”, а придружио јој се
и панчевачки Завод за јавно
здравље.
Стимуланс је у теби
Та установа је у уторак, 31. маја, у оквиру фестивала БУДИ, у
дворишту Народног музеја
приредила радионицу за децу
„Покрени идеју у себи”. Тим
дружењем уједно је обележен
и 5. јун – Светски дан заштите
животне средине, а деца су, између осталог, осликавала мајице јединственим здравствено-еколошким порукама, како
би вршњаке, али и одрасле, на
специфичан начин подсетила
на то да стимуланси попут дувана и других психоактивних
супстанци нису неопходни за
креативност.
Свој допринос обележавању
овог дана дала је и мобилна

о имплементацији таквих паковања прошле године су
усвојиле Ирска, Велика Британија и Северна Ирска, као и
Француска. Примена тих прописа почела је недавно, тако
да се и у Србији већ могу видети поједине марке цигарета у
новом „белом оделу”.
Како тврде у Институту за
јав но здра вље Ср би је „Др
Ми лан Јо ва но вић Ба тут”,
безлична паковања представљају значајну меру која смањује потражњу за дуванским
про из во ди ма та ко што се
ума њу је њи хо ва при влач ност, онемогућава се да паковање буде средство за рекламирање производа, ограничава се лажно обележавање и повећава се ефикасност
здравствених упозорења. Ова
иницијатива се надовезује на
друге мере контроле дувана,
којима се обезбеђује свеобу-

вљивали. Пушачу је битан садржај кутије, а не оно што је
на њој – категорична је педесетогодишња Данка.
Њено мишљење дели и студент Драган, који каже да је
прву цигарету запалио још у
дворишту основне школе.

– Виђао сам те безличне паклице у иностранству ранијих
година и чак и не изгледају лоше. Мени је свеједно каква је
кутија, не свиђа ми се једино
кад је празна. Више ме брине
најављено драстично поскупљење цигарета. Не знам шта
ћу када се то деси, јер ми је дуван који људи у последње време
све чешће сами мотају, одбојан.
Гадно мирише; мораш да се цимаш око мотања; ако немаш
филтер, пола цигарете поједеш... Мада, ту бар нема хемије као у овим индустријским
цигаретама. Ко зна, можда бих
се навикао кад бих баш морао –
закључује наш саговорник.
Тридесетседмогодишња Ана
је заклети непушач и подржава сваку иницијативу која доприноси смањењу броја оних
што конзумирају дуван.
– Не подносим мирис дима
цигарете и избегавам друштво
пушача. Једва чекам да их ударе по џепу и да забране пушење
на јавним местима, па да продишем. Не верујем да ће нове
паклице довести до значајног
помака, али апсолутно подржавам сваку иницијативу која се
тиче борбе против дуванског
дима – оштро закључује Ана.
Какви год ставови наших
суграђана били, чињеница је
да је пушење један од водећих
фактора ризика за развој хроничних масовних незаразних
обољења. Статистике потврђују да је дуван главни кривац за
чак 13,7% изгубљених живота
у нашој земљи. Невољна изложеност младих дуванском диму је изузетно велика и износи
чак 97,4 посто, а главни разлог
је тај што велики проценат деце и омладине живи у породици с пушачима.
Пушење и изложеност дуванском диму доводе до бројних
негативних последица по здравље, међу којима су болести срца и крвних судова, астма и малигна обољења. Но иако су свесни чињенице да је дуван један
од највећих отрова које свесно
уносе у свој организам, пушачи
се ипак и даље нерадо одричу
ове лоше навике.

ВЕ РО ВА ЛИ ИЛИ НЕ
Поред 4.000 штетних, 43 канцерогене и ниједне корисне
материје које садржи дуван, произвођачи у цигарете убацују и чак 600 отрова. Неки од њих су: сумпор – да би неквалитетан дуван добио жуту боју, олово – ради кориговања
укуса, антифриз – да би се стабилизовала влага, азбестна
влакна – да се пепео не би крунио и титан-диоксид – да би
пепео био што бељи.
Сваког дана у Србији се попуши око 73 милиона цигарета, а само Београђани за 24 сата произведу скоро шест тона опушака! Зависност од дувана је по својој снази на
другом месту – одмах иза хероинске.

ВЕЛИКИ УСПЕХ ПОДМЛАТКА ЦРВЕНОГ КРСТА

Панчевци прваци Војводине
Екипа подмлатка панчевачког
Црвеног крста, коју чине чланови основношколског узраста, постигла је фантастичан
успех на Покрајинском такмичењу у пружању прве помоћи, одржаном у суботу, 28. маја, у Суботици. Шесточлани
тим се вратио у Панчево са
златним пехаром! На такмичењу су учествовали и омладинци, који су се пласирали
на пето место.
Злато на овом престижном
надметању извојевале су Наташа Вујић (вођа), Ана и Ива
Иванов (чистачи) и Марија
Љубобратовић, Анђела Поповић и Анастасија Николић
(техничари). Девојке је од октобра прошле године припремао Сава Веселиновић, дугогодишњи активиста Црвеног

крста, едукатор и координатор
Тима за борбу против трговине људима.
– Ово је било такмичење у А
лиги и на њему је, поред наше,
учествовало још 13 екипа. Састојало се од низа полигона на
којима су такмичарске екипе
имале задатак да у представљеној ситуацији помогну повређеној особи. Био је ту и КПР
полигон, где се на лутки представља реанимација. Све се одвијало под будним очима судија, које су оцењивале технику
сваког члана екипе, као и вођу и
целокупан рад тима – дочарао
је надметање Веселиновић.
Он је додао и то да је за пет од
шест чланица екипе дан уочи
такмичења био прилично буран.
– Пет наших такмичарки је
вече уочи такмичења просла-

вљало малу матуру, тако да су
без имало одмора замениле хаљине за униформе и у 5 ујутру
се запутиле ка Суботици. То их
није спречило да остваре победу и пласман на Републичко
такмичење, које ће бити одржано крајем септембра. Девојке су пресрећне, с обзиром на
то да је такмичење било заиста
тешко, а претходиле су му напорне припреме. Само проглашење је било јако напето, јер су
прозиване екипе од четрнаестог до првог места, при чему
првe четири екипе одлазе на
Републичко такмичење. Радост
је наступила већ када је прочитано пето место, а оне нису
прозване. Ипак, право славље
је кренуло кад смо схватили да
имамо медаљу, и то златну – с
поносом истиче Веселиновић.

Ово није први овакав успех
панчевачке екипе Црвеног крста – Панчевци су на самом
војвођанском врху када је реч
о пласманима из претходних
година, а запажене резултате
су постизали и на републичким и савезним такмичењима.
Последњи пут је освојена круна пре три године, и то дупла
(и омладина и подмладак су
били прваци), и од тада није
било пехара, а сада се ови сјајни момци и девојке враћају на
трагове старе славе и настављају блиставу традицију.

Страну припремила
Драгана

Кожан
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ДРАГАН ДОМАЗЕТОВСКИ ЗАПОЧЕО ШТРАЈК ГЛАЂУ

ОГОРЧЕН НА ПАНЧЕВАЧКО ПРАВОСУЂЕ
Велики број наших
суграђана подржава
овај протест
У Суду кажу да је
проблем у томе што
је купио кућу, а није
проверио папире
ЛЕП ОБИЧАЈ ГРУПЕ НАШИХ СУГРАЂАНА
Познати панчевачки фризер
Драган Домазетовски Доме
почео је у среду, 1. јуна, у пет
минута до дванаест, штрајк
глађу испред зграде панчевачког суда и позвао све Панчевце да га подрже у томе.
– То сам одлучио због донете
пресуде о исељењу из куће коју
сам легално купио и реновирао.
Уједно сам почео да сакупљам
потписе подршке за мој захтев
да се испита законитост те одлуке – истакао је Домазетовски.
Да је његов позив Панчевцима имао одјека, видело се
по томе што је велики број
грађана дошао да га подржи и
да потпише његову петицију.
Како је почело
Домазетовски је 2006. купио
кућу предвиђену за рушење, након чега је уписано да је он њен
власник. Међутим, три године
касније, пошто је у њено реновирање уложио много новца
који је стекао радом у својој
фризерској задрузи, стигли су
му обавештење да се куповина
поништава и тужба претходног
власника куће.
Ових дана је добио опомену
да мора да се исели заједно са
укућанима и стварима у року
од неколико дана или ће исељење принудно спровести судски извршитељи. Домазетовског је посебно револтирало то
што му је стигло решење на
основу кога за кућу из које мора да се исели треба да плати
порез!
Домазетовском није помогло ни то што је Апелациони

Дружењем побеђују
отуђеност

Штрајк Домазетовског привукао је бројне новинаре
суд у Новом Саду пресудио у
његову корист. Он је изјавио
за „Панчевац” да има много
разлога да сумња у корумпираност неких људи у панчевачком суду и у њихову спрегу
с појединим адвокатима.
– Страшно је што је купопродајни уговор за кућу у чије
реновирање сам уложио пуно
новца поништен, иако је био
валидан – истакао је Домазетовски.
Шта каже друга страна
Међутим, у пресуди Основног
суда у Панчеву која је донета
26. октобра прошле године
њему је наложено да се с породицом и стварима исели из
куће и да је преда жени која га
је тужила иначе ће бити принудно исељен.
У пресуди се између осталог наводи да је она тражила
да се оспори и поништи купопродајни уговор на основу
којег је Домазетовски постао
власник спорне куће, јер је

склопљен без њеног знања и
сагласности.
„Након утврђивања чињеничног стања суд је закључио
да је захтев тужиље основан,
због чега га је усвојио. Осим тога, правоснажном пресудом је
утврђено да је Домазетовски
био у поседу куће без правног
основа, на основу уговора о купопродаји који је проглашен
ништавним, с обзиром на то да
је оспорен. Савестан купац би
пре закључења купопродајног
уговора извршио увид у правно
стање непокретности коју купује, а Домазетовски то није учинио”, пише такође у пресуди.
Неминовно напуштање куће
У жељи да чује и другу страну
у овом спору, „Панчевац” се
обратио Основном суду. У тој
институцији нам је речено да
је Апелациони суд у Београду
6. априла ове године потврдио
пресуду панчевачког Основног
суда којом је Домазетовском
наложено да напусти кућу.

– Током поступка који је вођен пред Основним судом у
Панчеву непобитно је утврђено да је тужиља једини власник спорне некретнине и да
је уписана у листу непокретности Службе за катастар у
Панчеву – речено нам је такође у суду.
Одговорено нам је и да је Домазетовски тужио власницу
спорне куће са захтевом да му
плати око пет милиона динара,
колико је уложио у реновирање
куће. Тај судски поступак још
није правоснажно завршен.
Осим тога, у Основном суду
смо сазнали и то да је Домазетовски тужио особу која га је
довела у заблуду да је власница куће. Након завршетка суђења у Панчеву та особа је
проглашена кривом и осуђена
је на годину и осам месеци затвора. Међутим, Апелациони
суд је преиначио ту пресуду и
ослободио окривљену од свих
оптужби.

У времену у коме живимо
све је више отуђености и седења уз компјутере и телевизоре, а све је мање пријатељских разговора и дружења.
Група наших старијих суграђана који су шездесетих,
седамдесетих и осамдесетих
година прошлог века живели
у одрастали у делу Улице цара
Лазара решила је да се одупре
томе, па је крајем прошле недеље организовала сусрет и
дружење.
– Окупљамо се последње
недеље у мају. Наши сусрети
почињу шетњом по улици у
којој смо некада живели, на
углу Цара Лазара и Краљевића Марка, а завршавају се у
једној од градских кафана.
Већ трећу годину заредом
организујемо дружења. На
њима разговарамо, оживљавамо успомене, препричавамо згоде и незгоде, гледамо
старе фотографије. Осим то-

га, с пијететом се присећамо
оних који више нису с нама
и трудимо се да сачувамо сећања на њих и успомене –
изјавио је Властимир Секулић, један од зачетника овог
лепог обичаја.
Он је додао да заједнички
сусрети станара из Улице цара
Лазара служе и за размену информација о томе где ко сада
живи и ради и шта је постигао
у животу, јер се често деси да
се сретну људи који се нису
видели и по 30 и 40 година.
Секулић је рекао и да би
било лепо када би се слична
дружења организовала и у
другим деловима Панчева,
јер би се на њима окупљао велики број наших суграђана.
– За то је потребно само
мало добре воље и жеље да
се свакодневица подели с
другима, а корист од тога је
вишеструка – закључио је
Секулић.

НОВОСТИ ИЗ „ХИГИЈЕНЕ”

Свакодневно прање
улица

ЈКП „МЛАДОСТ” НАЈАВЉУЈЕ

Почиње да ради отворени базен
Отворени базен код Хале
спортова на Стрелишту почиње да ради 20. јуна. Биће отворен свакодневно за грађане, а
цене улазница ће износити
као и претходних година – 150
динара за одрасле и 105 динара за децу, по чему је панчевачки базен међу најприступачнијима када се упореди са
сличним спортским објектима
у окружењу.
Ученици ће понедељком
моћи бесплатно да уђу, уз
школску књижицу, а градски
Завод за јавно здравље ће и
ове године узимати узорке из
базена и контролисати чистоћу воде.
– ЈКП „Младост” ће учинити све да посетиоцима, поред
купања, буду понуђени и додатни садржаји да би им било
што лепше. Због тога ћемо заједно с Градским секретаријатом за културу и спорт и Домом омладине организовати

пратеће програме – најавио је
Предраг Стојадинов, директор
ЈКП-а „Младост”.
Он је додао да ће и ове године, као и прошле, бити организовано ноћно купање, јер

се показало да има заинтересованих за такав вид рекреације.
Стојадинов је додао да су
најважнији послови у оквиру
припреме базена за почетак

ово го ди шње се зо не ку па ња
углавном завршени и да ће
по че так ра да ба зе на би ти
ускла ђен с пли вач ким ми тингом који ће бити одржан у
Панчеву.
Подсећамо, Јавно комунално предузеће „Младост” је прошле године завршило обимне
и изузетно важне радове на
отвореном базену, захваљујући
чему је осигуран несметан рад
тог спортског објекта, на којем
се лети свакодневно окупља између 1.200 и 1.500 посетилаца.
Замењене су дотрајале електричне инсталације, јер им је
функционисање било угрожено због пожара. У оквиру тих
радова су постављени неки важни делови у подстаници, а
први пут након много година
офарбано је корито базена.
Поред тога, обновљене су
трибине и постављене нове
клупе, а затим су преуређени
травњак и спортски терени.

ДИРЕКТОРИМА ШКОЛА КОЈЕ ОРГАНИЗУЈУ ЕКСКУРЗИЈЕ

Јавите се саобраћајној полицији
С обзиром на то да се у наредном периоду очекује пораст
броја ђачких екскурзија, Управа саобраћајне полиције апеловала је на све директоре школа
да најкасније 48 сати пре пола-

Страну припремио

Михајло
Глигорић

ска на пут обавесте надлежну
организациону јединицу Управе о превознику, месту и времену поласка ученика, као и о
броју ангажованих аутобуса.
То је неопходно да би саобраћајни полицајци могли да
испланирају и реализују контролу аутобуса и њихових возача пре него што повезу ђаке
на екскурзију.
Приликом контроле аутобуса и возача испитује се да ли

они имају прописану документацију за возила којима
управљају и за себе, као и исправност аутобуса, јесу ли во-

зачи пијани, као и то поштују
ли прописе о радном времену
и коришћењу прописаних одмора и пауза.
У прошлој години саобраћајна полиција је прегледала
више од 1.400 аутобуса који су
возили ученике на екскурзије
и из саобраћаја искључила
њих тринаест због техничке
неисправности, као и десет возача због алкохолисаности и
умора.

ЈКП „Хигијена” је саопштила
да ће њени радници свакодневно прати улице због врућина и да ће се то обављати у
свим деловима града.
То јавно комунално предузеће објавило је и да су његови радници били ангажовани на прављењу бетонске
подлоге на углу улица Иве

Курјачког и Војвођанског булевара, где ће бити постављени контејнери за одлагање
свих врста отпада.
Бетонирање подлога за постављање контејнера спроводи се у деловима града у којима „Хигијена” има највише
посла због стварања дивљих
депонија.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Неромантични пајац
У прошлом броју нашег листа питали смо вас откад је
бити романтичан постао знак
дисквалификације. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Романтично ресетовање”
Жане Полиаков за два наша
читаоца или читатељке који
су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Откад је мој супруг клекнуо
и... запросио ме.” 064/9694...
„Откад ме је дисквалификовао онај неромантични пајац, који је виши од мене само кад стане на новчаник.
Судбо клета!” 060/3015...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкре-

ативнијег одговора на питање
шта је за њих искреност и доброта. Они ће освојити по један примерак књиге „Кућа са
окућницом” Љубивоја Ршумовића.
То издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих одговора:
„То је оно са чим се рађамо, а што нас с временом натерају да заборавимо. Па док
се опет сетимо, прође воз...”
064/1690...
„То су две основне ствари
које не можете да видите на
телевизији.” 062/4728...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима. Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.
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ПАНЧЕВАЧКА ПОЛИЦИЈА ОРГАНИЗУЈЕ ТРИБИНЕ

ТРАГОМ ЈЕДНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ

Заштита од криминала

ЗАШТО НЕ СМЕМО ДА СЕ
БРАНИМО ОД ПРОВАЛНИКА
Београђанин који је
напао лопова што му
је ушао ноћу у стан
поново на суду
Сличан случај био и у
Панчеву

У жељи да допринесе бољем
информисању грађана о њиховој безбедности и заштити
имовине од криминалаца,
панчевачка полиција организоваће ових дана три трибине у нашем граду.
О овој теми ће се први пут
говорити 7. јуна, од 18 сати, у
сали Месне заједнице на Котежу (Улица браће Јовановић бб.).

Следећа трибина биће одржана 9. јуна у 19 сати у сали
Месне заједнице Горњи град.
Место одржавања треће трибине је Месна заједница Војловица, а термин је 10. јун у
18 сати.
Одржавање ових трибина је
део акционог плана који спроводи панчевачка полиција,
под називом „Грађани, опрез –
чувајте своју имовину”.

ТЕЖАК УДЕС КОД „АЗОТАРЕ”

Возач погинуо
на лицу места

У тешкој саобраћајној несрећи
која се догодила 29. маја око
14 сати у Спољностарчевачкој
улици, у близини „Азотаре”,
погинуо је Д. Ј. из Старчева, рођен 1982. године.
Он је био за воланом аутомобила „опел вектра” и у једном тренутку је, из засад неу-

тврђених разлога, у пуној брзини ударио у дрво и преврнуо се на кров. Због тежине
повреда које је задобио, возач
је остао на месту мртав, а аутомобил у коме се налазио
био је толико смрскан да су
позвани ватрогасци како би
извукли његово тело.

ПОВОДОМ ЈЕДНОГ ДОГАЂАЈА

Похвале полицајцима
који су одбили мито
Синдикат српске полиције
похвалио је двојицу својих
колега из Новог Пазара због
тога што су пре неколико дана, након што су ухапсили
двојицу лопова на делу, одбили да приме мито од 1.000
евра које су им они понудили
како не би били ухапшени.
Лопови који су затечени
током обијања киоска и крађе цигарета најпре су покушали да подмите полицајце
са по сто евра, а када су они
то одбили, хтели су да се извуку тако што су увећали понуду десет пута.
Међутим, ни то им није
било од користи. Ухапшени
су и приведени, а пртљажник
аутомобила који су користили био је пун цигарета које су
украли. Због тога су против
двојице лопова поднете кривичне пријаве за тешке крађе
и покушај давања мита.
Синдикат српске полиције
сматра да овај догађај надилази оквире места у коме се
десио, јер оповргава убеђење
бројних грађана о распрострањености корупције у
српској полицији.
„Наше колеге из Новог Пазара су реаговале како би и
већина српских полицајаца

који раде свој посао предано,
часно и поштено. Надамо се
да ће њихове старешине умети то да цене и да награде.
Грађани Србије могу да буду
спокојни, јер је српска полиција на улици махом поштена и љубазна и зато нека не
наседају на новинарска претеривања и предрасуде”, пише такође у реаговању Синдиката српске полиције.
То удружење је подсетило
да је због погрешног предубеђења грађана о распрострањености корупције у полицији
Сектор унутрашње контроле
у тој служби недавно почео
да спроводи тзв. тестове интегритета.
Према објашњењу Синдиката српске полиције, то значи
да ће припадницима МУП-а за
које се сумња да су подложни
корупцији, њихове колеге које
они не познају нудити новац и
да ће потом пратити како ће
реаговати.
Они који подлегну искушењу и узму понуђено мито,
биће окарактерисани као полицајци који су починили тежу повреду радне дужности.
Једна од могућих последица
тога биће престанак радног
односа.

Хоће ли Сашку Богеском, Београђанину коме се ових дана
поново суди због тога што је
напао провалника што му је
пре три године ушао у кућу,
помоћи изјава вештака да је у
крви лопова нађена дрога?
Овај судски процес, који је
за десетине хиљада оних који
су подржали Богеског на „Фејсбуку” безразложан, поново је
актуализовао питање како су у
српским законима нормиране
самоодбрана и реакције у случају уласка незваних лица у
нечији стан, кућу или на приватан посед.
Подсећамо, Кривичним закоником који се примењује у нашој земљи дозвољени су одбрана од напада на живот и тело,
као и одбрана личне имовине.
Међутим, параграфи су изричити у томе да не сме бити
прекорачена граница нужне
одбране. На пример, уколико
лопов уђе на нечији приватан
посед, његов власник сме да
пуца из ватреног оружја на њега једино у случају да крадљивац први потегне на њега пушку или пиштољ!?
(Не)основана иницијатива
полиције
У медијима су недавно објављени текстови о томе да је таква
законска решења критиковао
један од синдиката у полицији.
Подсећамо, његови чланови су
званично затражили од Владе

Србије да се по хитном поступку усвоји закон о заштити приватне својине.
Тим актом би требало прописати да се више не кажњавају грађани који, штитећи
своје животе, имовину и животе чланова својих породица,
нанесу повреде лоповима и
провалницима.
– Закон за који се ми залажемо већ постоји у Америци.
У њему пише да уколико провалник уђе у стан, кућу или на
приватан посед и нападне укућане, они нису законски одговорни уколико га лише живота или га повреде – истакнуто
је у захтеву Синдиката запослених у полицији.
Велики број грађана подржао је ову иницијативу, али је
било и оних који се нису сло-

жили с њом, и то такође у полицији!?
Челник једног од синдиката
у МУП-у изјавио је да ниједна
држава у Европи није донела
такав закон и да „нико не сме
да проглашава нечије животе
вредним, а друге безначајним”.
Осамдесетдвогодишњак
пуцао на лопова
Подсећамо, и у панчевачком Вишем суду се водио један процес
који је актуализовао питање нужне одбране. Судило се осамдесетдвогодишњем Милку Лакетићу, јер је тешко ранио провалника који му је ушао кроз прозор
у кућу и напао га у кревету.
Лакетић је одмах после тог
догађаја ухапшен, јер је пуцао
у двадесетпетогодишњег лопова из пиштоља за који није
имао дозволу.

Крадљивац је том приликом
тешко рањен, али је захваљујући лекарима преживео, потпуно се опоравио и након тога је
тужио Лакетића зато што га је
ранио!?
– Ако постоји школ ски
пример нужне одбране, онда
је то овај догађај. Старац је
имао пиштољ у кући јер је
учествовао у Другом светском
рату, а пуцао је у провалника
зато што се уплашио за свој
живот када га је лопов напао.
Поставља се питање кога суд
треба да штити у овом случају: провалника од нападнутог
или све нас од лопова ако се
усуде да нам изненада уђу у
кућу? – изјавио је за „Панчевац” један од локалних адвоката који су били ангажовани
у овом случају.

ПОТВРЂЕНА ПРЕСУДА ПАНЧЕВАЧКОГ СУДА

Четири године затвора за трговину људима
Апелациони суд у Београду
потврдио је првостепену пресуду Вишег суда у Панчеву од
22. децембра 2015. којом је
Саша Б. (41) из Качарева кажњен на четири године затвора због трговине људима.
Како пише у пресуди, он је тада проглашен кривим зато што
је неколико месеци у Качареву
држао у једној кући затворену
двадесетдвогодишњу девојку.
Након што јој је одузео исправе,
он ју је уз претње злостављао и
приморавао на проституцију.
Како је након његовог хапшења писала београдска штампа,
он је после неколико месеци
продао девојку Николи Р., који је
живео у Банатском Новом Селу.

Међутим, није ни слутио да
ће злостављана девојка да му
исприча шта јој се дешавало,
те да ће он након тога о свему

обавестити полицију. Према
његовим речима, то је учинио
зато што се сажалио на њу.
Београдски листови су након
хапшења Саше Б. објавили да је
он продавао девојку другим мушкарцима иако је био ожењен.
Његова супруга је у изјави датој
новинарима негирала да је он
било шта лоше урадио и оповргла је све наводе из кривичне
пријаве коју је против њега поднела панчевачка полиција.
Она је потврдила да је злостављана девојка живела с њима у
кући неколико месеци, али је
нагласила да је то било зато што
је наводно била заљубљена у њеног и Сашиног сина. Није негирала да је девојка отишла из Ка-

чарева у Банатско Ново Село с
Николом Р., али је испричала
да је он био насилан према њој
и да је њен муж покушао да је
заштити. Како је рекла, он је
пријавио њеног супруга полицији да би му се осветио. Међутим, Никола Р., који није био ни
дан у притвору, изјавио је новинарима да то није тачно и да никад није тукао девојку.
На првостепену пресуду Саши Б. коју су донеле судије у
нашем граду жалили су се виши јавни тужилац у Панчеву и
бранилац окривљеног. Међутим, Апелациони суд је донео
пресуду којом је одбио све
жалбе као неосноване и потврдио првостепену пресуду.

ЕВОЦИРАНА ТУЖНА ГОДИШЊИЦА

Сећање на генерала Величковића
Припадници нашег Ратног ваздухопловства који су учествовали у одбрани Србије од НАТО
агресије 1. јуна су на „Фејсбуку”
обележили седамнаестогодишњицу погибије генерала Љубише Величковића.
Он је изгубио живот 1999.
године док је након једног од
тадашњих бомбардовања Панчева обилазио положаје ракетне батерије код Омољице. Заједно с њим тада су страдала
још два официра који су били
у његовој пратњи: пуковник
Божидар Пејчић и мајор Светомир Трифуновић.
Према једној од верзија тог
догађаја, Величковић је наре-

дио да се укључи радар и прецизно лоцира један амерички авион који је био у близини. Међутим, други НАТО авиони су то
регистровали и одмах су гађали
и погодили наш положај.
У натписима о Величковићу
његове колеге су подсетиле да
је његова погибија била велики
губитак зато што је он важио за
једног од најспособнијих официра наше армије.
Они истичу да је био изузетно храбар и наводе да о томе
најбоље говори податак да се
током НАТО агресије није бојао да оде на фронт како би обишао наше ратне положаје иако на то није био обавезан, с

обзиром на то да је тада био
главнокомандујући нашег Ратног ваздухопловства и противваздушне одбране.
Пре напада на нашу земљу
1999. године генерал Величковић је две године боравио
на стручном усавршавању у
Русији. У тој земљи се заједно
с тамошњим пилотима образовао за лет на авиону „Миг
29”, у време када је тај ловац
тек улазио у употребу.
Након тога Величковић је
остварио бриљантну војничку
каријеру, током које је више
пута одликован и два пута
ванредно унапређиван. Био је
носилац „Златног летачког

знака”, најцењенијег признања међу пилотима.
У знак сећања на генерала
Величковића и двојицу официра који су страдали с њим,
пре четири године је на месту
где су изгубили животе подигнуто спомен-обележје. Ту се
сваке године на дан Величковићеве погибије окупљају његови саборци и полажу цвеће.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА КОЈИ УЧЕ БУГАРСКИ ЈЕЗИК

ПАНЧЕВЦИ НА „СПАРТАКИЈАДИ”
Успеси малих
Ивановчана,
Омољчана и ученика
„Микине” школе
Ученици из три панчевачке
основне школе који факултативно изучавају бугарски језик
и културу имали су у другој
половини прошлог месеца запажене активности.
Најпре су на међународном
такмичењу „Спартакијада 2016”,
одржаном у бугарским Златним
Пјасцима од 15. до 19. маја, наш

ГА РА И ДРУ ГИ ЉУ БИМ ЦИ
У Основној школи „Моша Пијаде” у Иванову у суботу, 28.
маја, одржана је четврта изложба кућних љубимаца.
Ученици су довели и донели своја омиљена бића – од расних куца, мешанаца, папагаја, зека и маца до једне вране по
имену Гара. Њу је у шуми, испод гнезда, пронашао Андрија
Немет, ученик шестог разреда, пружио јој дом и одгајио је.
Мали љубитељи животиња могли су и да одслушају предавање под називом „Одговорно власништво и добробит животиња”, које је одржала Драгана Јовановић, професорка немачког
језика и цертификовани наставник за заштиту животиња.

град представљале фудбалска и
одбојкашка екипа сачињене од
шесторо ученика ивановачке
школе „Моша Пијаде” и по
осморо из школа „Доситеј Обрадовић” из Омољице и „Мирослав
Антић Мика” из Панчева.
Смештај ученика је обезбедила Државна агенција Републике Бугарске за Бугаре у дијаспори, а за превоз до одредишта побринуо се Град Панчево,
обезбедивши финансије. Путовање је било и едукативног
карактера, јер су ученици оби-

шли знаменитости Варне и
главни град Софију.
Ове образовне установе
спроводе пројекат Министарства образовања и науке Републике Бугарске под називом
„Матерњи језик и култура ван
граница”, који реализује Огњан Цветков, професор бугарског језика и културе.
Ђаци из три школе су већ у
суботу, 28. маја, у Звонцима
(општина Бабушница) учествовали на Републичком такмичењу из бугарског језика.
У финале се, поред осталих,
пласирало и седам ђака с територије Панчева. Од њих су најбоље прошли Емилија Станојевић из Омољице (14 од укупно 20 поена) и Ивановчанка
Јована Благоев (12 поена), а
Милица Груловић и Сара Гаин
освојиле су по 10 поена.
Бугарски језик са елементима националне културе као изборни језик учи се једино у
Иванову, а у Панчеву и Омољици је то факултативни предмет, који финансира Министарство образовања и науке
Републике Бугарске.

ПРЕДСТАВЉАМО НОВЕ ПРЕДСЕДНИКЕ СКУПШТИНА МЗ (1)

МЗ Глогоњ: др Мирела Петровић
Прва у много чему
Први пут је једна жена постала председник Скупштине МЗ Глогоњ (а врло вероватно и неке сеоске месне заједнице у последњих четврт века). И не само то – она
је и прва лекарка из поменутог села бар
десетинама година уназад.
У питању је др Мирела Петровић, новастара чланица Градског већа за здравство. Рођена је 1985. године, а диплому
Медицинског факултета Универзитета у
Београду стекла је пре шест година; убрзо се запослила у локалној здравственој
амбуланти, чији је и шеф постала недуго
затим.
Када је реч о политичком искуству – била је члан месне скупштине у протеклом
сазиву, у оквиру којег је водила комисију за
здравство. Чланица Градског већа постала
је пре десет месеци, а на минулим изборима по други пут је (на листи СНС-а) добила
велико поверење суграђана, што ју је довело на чело Месне заједнице.
Има много куриозитета у вези са овом
младом, образованом и вредном особом,
која се храбро прихватила одговорне, али
волонтерске функције
– То што сам прва жена у Глогоњу која
води месну заједницу, па још и млада,
биће ми само додатни стимуланс. Самим
тим трудићу се да жене и млади добију
пажњу какву заслужују, али у том погледу нећу нимало занемарити ни однос
према, рецимо, пензионерима или социјално угроженим. Иако више немамо неку надлежност над удружењима, друштвима и спортским клубовима, било би
пожељно да заједно наступамо на конкурсима, јер бисмо тако имали више
шанси за пролазак. Надам се да ће ми у
томе помоћи добра комуникација с прео-

сталих осморо чланова Скупштине, као и
с многим другим суграђанима, и то, пре
свега, захваљујући искуствима из времена
док сам радила као лекар – навела је млада докторка.

Према њеном мишљењу, месна скупштина у протеклом сазиву није претерано
добро функционисала; састанци су се
одржавали малтене само да би био поштован законски рок од три месеца.
– На почетку прошлог мандата поделили смо неке ресоре, али ни ту се ништа
значајно није догађало. Сада ћемо морати
да радимо кудикамо транспарентније и за
сваки проблем да имамо адекватно решење. Ја лично трудићу се да суграђанима
увек будем на располагању, јер им је по-

некад довољно само да их неко саслуша –
истакла је Мирела Петровић.
Што се конкретних планова тиче, нова
председница најављује завршетак радова
на изградњи капеле, а уследиће и асфалтирање комплетне улице Бориса Кидрича.
– Нажалост, не зависи све од нас, већ и
од градских институција, као што су Дирекција за изградњу и уређење града Панчева и друга јавна предузећа. Намера ми
је и да с њима успоставим што бољу комуникацију. У плану су и пуштање у рад новог Дома културе, наткривање пијаце, инвестиционо одржавање амбуланте и санација водоводне мреже. Тешко остварива
жеља је изградња канализације, док бих ја
интимно волела да у дело спроведемо
пројекат пешачке зоне у парку. Постоје
индиције да ћемо ускоро бити прикључени на градски водовод, а на помолу је и
уређење приобаља. Када је реч о Тамишу,
већ дуже време желимо да саградимо
мост преко те реке који би нас повезао с
територијом Палилуле. Делује амбициозно, али ако бисмо се у тим стремљењима
удружили с поменутом београдском општином и Ковачицом, на дуге стазе то не
мора да буде тако неоствариво. За почетак је битно да наставимо започете разговоре – најавила је председница месне
скупштине.
Без обзира на то што је млада, иако је
то несвојствено за њене генерације, веома
је везана за село.
– Поред многих драгих људи, главни
разлог је природа која нас окружује. Одрастала сам у близини парка и зато бих
волела да он буде што уређенији. Наравно, ту је и Тамиш, као једна од ретких оаза душевног мира – закључила је др Мирела Петровић.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Дом
културе је променио статут,
чиме су услови за избор директора усаглашени с новом
законском регулативом. Сеоска слава Спасовдан биће
обележена у четвртак, 9. јуна.
Банатско Ново Село: Дечји
ансамбл инструменталних
солиста наступио је у петак,
27. маја, у просторијама листа „Либeртатеа” на обележавању седамдесет година часописа за децу на румунском
језику. Старији дечји фолклорни ансамбл је у финалу
смотре дечјег фолклорног
стваралаштва у Бачкој Тополи освојио златну плакету. У
току су припреме за фестивал „Банатска труба”, који ће
бити одржан 25. јуна.

путу у наставку Босанске
улице. Ове недеље биће бетонирано дно језера и попуњаване ударне рупе на коловозима. Трибина под називом „Република Ћопић” биће
одржана у четвртак, 2. јуна,
од 20 сати. Наредног дана
биће отворена изложба ученичких радова у Дому омладине, а увече ће на истом месту бити приређена ревија
младих музичких талената.
Омољица: Удружење жена
„Омољчанке” ће у суботу, 4.
јуна, од 15 сати, у центру села приредити манифестацију под називом „Омољички

Долово: Серијал радионица
карикатуре за децу Николе
Драгаша у Дому културе
окончан је протеклог викенда. Касачке трке биће одржане у недељу, 5. јуна, од 15.30,
на локалном хиподрому.
Глогоњ: Милорад Максимовић, музичар из Јабуке, одржао је мини-концерт у уторак, 31. маја, у Дому културе.
Наредног дана фудбалери су
одиграли финалну утакмицу
баража за попуну вишег ранга такмичења.
Иваново: Четврта изложба
кућних љубимаца одржана је
у суботу, 28. маја, у школском дворишту. Истог дана
су ученици ОШ „Моша Пијаде” у Звонцима (општина Бабушница) учествовали на републичком такмичењу из бугарског језика.
Јабука: Скупштина Месне заједнице донела је одлуку о
братимљењу с местом Македонски Брод. Уређење приобаља почеће следеће недеље,
а ускоро у парку треба да буде
постављена теретана на отвореном.
Качарево: Завршено је уређење прилаза ка депонији, а
у току су радови на атарском

етно-базар”. У Дому културе
су при крају пробе фолклорне секције и школе анимираног филма, чији ће полазници учествовати на републичком фестивалу филма младих у Београду. Позоришном
представом за децу у тој
установи следећег петка почиње летњи програм.
Старчево: Изложба слика Томислава Сухецког из Вршца
отворена је у четвртак, 26.
маја, у галерији „Боем”. Две
млађе екипе чланова Одреда
извиђача „Надел” учествовале су на међународном извиђачком вишебоју и у конкуренцији двадесетак екипа
једна је заузела пето, а друга
осмо место. Осмаци из ОШ
„Вук Ст. Караџић” последњег
дана школе ритуално су се
окупали у фонтани на Тргу
неолита.

ДВАПУТ МЕСЕЧНО

Гинеколог
и у Брестовцу

НА ПОКРАЈИНСКОЈ СМОТРИ

Успеси фолклораша из Новог Села
Први дечји ансамбл старијег узраста фолклорне секције Дома
културе „3. октобар” из Новог
Села још једном је постигао запажен резултат на војвођанском
нивоу. И ове године је освојена
златна плакета на финалној
смотри дечјег фолклорног стваралаштва, одржаној у недељу,
29. маја, у Бачкој Тополи.
Жири је међу три најуспешније у Покрајини у поменутој категорији сврстао кореографију Вељка Опарнице на

Миња Богојевић

Страну припремио

Јордан
Филиповић

тему игара из рашке области,
под називом „Пошла Јагода на

воду”, а музички аранжман је
урадио Жанијел Шубља.

Поред тога, на истом такмичењу титулу најбољег понела је најмлађа играчица
тог ансамбла – Миња Богојевић, ученица петог разреда новосељанске основне
школе.
Разиграни малишани су, са
освојених 98 бодова, били одмах иза панчевачког КУД-а
„Станко Пауновић” НИС–РНП
и тако су се квалификовали на
финалну републичку смотру,
која ће бити одржана 25. јуна
у Ваљеву.
На тај начин Панчево ће поново имати представнике на државном такмичењу, што је изузетно признање и подстрек за
аматеризам у нашем граду.

Захваљујући одлуци Града
Панчева да финансира трошкове одласка у села лекара
специјалисте Дома здравља,
гинеколог је најзад почео да
ради и у Брестовцу.
Тако су прошлог четвртка,
26. маја, припаднице нежнијег пола и у седмом панчевачком селу (без ове врсте
услуге тренутно су само Јабука и Иваново) добиле прилику да их прегледа лекар
специјалиста за грану меди-

цине која се бави болестима
и лечењем женског репродуктивног система.
Првих двадесет пацијенткиња примио је специјалиста гинекологије и акушерства др
Слободан Овука, који је и директор Дома здравља Панчево, што ће се понављати сваког
другог четвртка од 12 сати.
Претходно заинтересоване
Брестовчанке треба да се
пријаве за преглед код изабраног лекара.
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Петак, 3. јун, 20 сати, Римокатоличка црква Св. Карла Боромејског: „Шубертијада 2” („Класик фест”).
Субота, 4. јун, 20 сати, Римокатоличка црква Св. Карла Боромејског: „Млади београдски симфоничари”, диригент Радан Јовановић („Класик фест”).
Недеља, 5. јун, 11 сати, башта „Дајмонда”: „Класика уз пиво” – ансамбл Балканске камерне академије („Класик фест”).
Недеља, 5. јун, 12 сати, круг у Градском парку: руски хор
дечака „Орлићи”, Зеленоград (БУДИ).
Недеља, 5. јун, 20 сати, сцена Културног центра: квартет
Валтера Абта – класика/џез/фламенко („Класик фест”).

Балет/фолклор/плес
Понедељак, 6. јун, 19 сати, дворана Културног центра: 53.
градска смотра музичко-фолклорног стваралаштва одраслих,
у организацији Културно-просветне заједнице Панчево.
Уторак и среда, 7. и 8. јун, 18 сати, дворана Културног центра: годишњи концерти Балетске школе „Димитрије Парлић”.

Изложбе
Понедељак, 6. јун, 19 сати, Галерија савремене уметности:
отварање изложбе „Олга Смедеревац у својој кући” („Дани
Вајферта”).
Уторак, 7. јун, 19 сати, Туристичка организација Панчева:
отварање изложбе рукотворина „Банатска шара Јованке Познанов” („Дани Вајферта”).

Предавања
Понедељак, 6. јун, ОШ „Јован Јовановић Змај” и вртић
„Лептирић”: предавање Ивана Умељића под називом „Шта
пчеле знају?”.
Среда, 8. јун, 18 сати, Галерија Милорада Бате Михаиловића: предавање за одрасле др Александре Јовановић
Магyар „О темпераменту” (БУДИ).

Петак, 3. јун 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ИЗЛОЖБА РАДОВА УРОША ПРЕДИЋА У МУЗЕЈУ

ЗНАМЕНИТИ САВРЕМЕНИЦИ
ЂОРЂА ВАЈФЕРТА
Очигледна Предићева
истрајност у
вишедеценијском
сликању портрета
Следи изложба из
заоставштине Олге
Смедеревац
„Још један поглед на Уроша
Предића”, назив је изложбе
која је у понедељак, 30. маја, у
оквиру пратећег програма
градске манифестације „Дани
Вајферта”, отворена у свечаној
сали Народног музеја. Представљено је тридесетак његових слика и цртежа из фонда
Народног музеја, а суграђане
је с Предићевим боравцима у
нашем граду упознао глумац
Страхиња Блажић, прерушен
у славног сликара. Он је подсетио на то да је Урош Предић
овде завршио гимназију (тада
реалку), да је 1907. почео да
осликава иконостас у Прео-

Урош Предић међу својим сликама
браженском храму, али и на
чињеницу о дружењу с доктором Светиславом Касапиновићем (изложен је и његов портрет), сусретима с Томандлом,
Олгом Смедеревац, Јагодићима, Вајфертом... Последњи пут
је у Народном музеју био

Представе
Четвртак, 9. јун, 19 сати, дворана Културног центра: представа за младе „Кир Јања” Окрет театра из Београда – за ученике седмог и осмог разреда и средњошколце (БУДИ).

Књижевност
Уторак, 2. јун, 19 сати, читаоница Градске библиотеке: промоција путописа др Радмиле Гикић Петровић „Кореја постскриптум”.

КОНЦЕРТ ПРИЈАТЕЉСТВА

ПСЦПД у Обреновцу
Панчевачко српско црквено
певачко друштво приредило
је у петак, 27. маја, „Концерт
пријатељства” у Соколском
дому у Обреновцу. Панчевачком друштву се придружио
тамошњи хор „Обреновачке
девојке”, а концерт је био израз жеље за културном сарадњом двају градова. Панчевци
су у Обреновцу гостовали на
позив Центра за очување традиције и културе Термоелек-

тране „Никола Тесла” из
Обреновца, а у име локалне
самоуправе концерту је присуствовао већник за културу
Немања Ротар.
За ПСЦПД је ово био увод
у концертну сезону, која ће
обухватити наступ на „Данима проте Васе Живковића”, фестивал „Хорови међу
фрескама”, као и учешће на
„Нишким хорским свечаностима”.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Девојка која је победила
ИСИС: Фаридина прича
Августа 2014. Фарида је,
као и било која друга тинејџерка, уживала у летњем распусту. Међутим,
живела је у планинама северног Ирака, а оно што је
уследило тешко је и замислити: њено село било је
мета ИСИС-а.
Присталице Исламске
државе убиле су мушкарце
и дечаке, укључујући и њеног оца и брата, а затим одвеле Фариду и друге жене у
заточеништво. Ово је прича
о томе шта се догодило Фариди након што је заробљена: о пребијањима, силовањима, трговини робљем.
Ово је прича о томе како је
Фарида схватила да ће, што
жешћи отпор буде пружала,
људима који су је заробили
бити теже да је муче. И зато
се грчевито борила за живот, смело пркосећи смрти:
ударала је, шутирала, оптужујући их да раде против

НОВЕ КЊИГЕ

Бити странац у породици
У издању „Малог Нема” прошле недеље је објављена прва
књига нашег суграђанина Бошка Штулића. Реч је о драми
„За све је магла крива”. У њој
се на драмски иновативан начин говори о томе како је бити
странац у сопственој породици, а то се доводи и у везу с колективном егзистенцијалном
драмом.
„Кулминациону тачку представљају сусрет и дуги разговор између оца и сина након
дугог ћутања. У том разговору
је сва драма. И свачија драма.
Ко није бар за секунду искорачио ка мржњи према родитељу? Ко бар једном у животу
није жудео за тим да све оно

што је годинама потискивано
и прећуткивано родитељима
каже у лице?”, наводи се у
опису књиге.

Најскупља
српска/албанска реч?
Међу „Лагуниним” мајсторима савремене српске приче
поново се нашао наш суграђанин књижевник Вуле Журић,
као један од шеснаест аутора
збирке „Прича о Косову”. Ту
књигу су приредили Александар Илић и Игор Маројевић, а
Журић се представио причом
„Крвава порота”. Приређива-

чи су настојали да одгонетну
да ли је Косово најскупља српска или албанска реч, а саме
приче говоре о времену у распону од 1389. до ових дана.
Поред Журића, зборником су
обухваћени и радови Вука
Драшковића, Мухарема Баздуља, Срђана Тешина, Марка
Видојковића и других аутора.

1950. године, када је била
приређена изложба 37 његових портрета.
И на овој изложби се истичу
портрети, као жанр којим се
Предић највише бавио.
– Предић је насликао више
од 1.000 портрета током своје
дуготрајне и плодне каријере.
Међу делима из овог фонда
можемо пратити Предићеву
истрајност у портретском жанру, којим се надовезује на класицистичке и бидермајерске
постулате, доминантне и код
његових претходника у српској уметности 19. века. Он је
до краја остао веран свом стилу, није експериментисао ни
трагао, што се може видети и
на овој изложби, на којој има
дела од касних осамдесетих
19. века па до тридесетих година 20. века – рекао је аутор
поставке Димитрије Јованов,
кустос – историчар уметности
у Народном музеју.
Поред портрета, могу се видети и Предићеве ране студије, цртежи, слике с религијском тематиком...
– Када је реч о сликама с религијском садржином, то је у
великој мери зависило и од наручилаца. У почетку није имао
амбиције да се тиме бави. Кад

је насликао први иконостас у
Новом Бечеју, мислио је да ће
то бити последњи његов рад
тог типа, али животне прилике
су га натерале да преиначи ту
одлуку – додао је Јованов.
Приликом отварања изложбе Светлана Месицки, директорка Народног музеја
Панчево, истакла је значај сарадње Народног музеја и Туристичке организације Панчево, јер је неопходно установити у коликој мери културни
програми могу одговорити и
на захтеве туристичког тржишта.
Бра ни слав Ров ча нин, ди ректор Туристичке организације Панчево и један од иницијатора „Дана Вајферта”, изјавио је да је важно да се поред лика и дела Ђорђа Вајферта, који је обележио период између два рата, скрене
пажња и на друге знамените
личности Панчева тог времена, попут Уроша Предића и
Олге Смедеревац.
С тим у вези, већ наредног
понедељка, 6. јуна, суграђани
ће моћи да погледају изложбу
посвећену Олги Смедеревац,
која ће бити приређена у њеној некадашњој кући, тј. у Галерији савремене уметности.

РАДИОНИЦА У НАРОДНОЈ БАШТИ

Још један „Ликовни трг”

ВЕЛИКИ УСПЕХ АЛЕКСАНДРЕ КИНЂИЋ

Лауреат и у Москви
своје вере. Све док једног
дана врата њене собе нису
остала отворена. Искористила је прилику и побегла
у пустињу, спремна да умре
за слободу.
Потресна и истинита,
Фаридина прича сведочанство је из прве руке о животу невиних људи ухваћених у пакао ИСИС-а.

Два читаоца који до среде, 8. јуна, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу одговор на питање: „Када пркос има,
а кад нема смисла?”, наградићемо по једним примерком књиге „Девојка која је победила ИСИС: Фаридина
прича” Фариде Халаф и Андрее Хофман. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке 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.

Тринаестогодишња обоисткиња Александра Кинђић, ученица четвртог разреда ОМШ
„Јован Бандур”, у класи проф.
Катерине Крстић, лауреат је

првог степена у конкуренцији
дувачких инструмената на
дванаестом Московском међународном фестивалу словенске музике. Та манифеста-

ција је приређена од 19. до 22.
маја, а на такмичењу су учествовали бројни солисти, оркестри, хорови и ансамбли из
тринаест земаља, и то у дисциплинама класике, фолклора и
традиционалне музике. Ову
значајну награду Александри
Кинђић је доделио међународни жири коме је председавао Анатоли Лубимов, истакнути руски обоиста и чувени
професор Руске музичке академије „Гнесин” у Москви.
Талентована панчевачка музичарка је у Москву отпутовала
као победница регионалног такмичења словенске музике, које
је у априлу одржано у Београду.
О каквом је детету реч, говори и податак да је она у последњих годину дана освојила
шест титула лауреата и велики
број првих награда на међународним такмичењима у земљи
и иностранству.

Радионица „Ликовни трг”
одржана је у недељу, 29. маја,
у Еко-павиљону у Народној
башти, у оквиру Шестог међународног бијенала уметничког дечјег израза. Реч је о сликарској радионици намењеној
најмлађим суграђанима, коју
већ неколико година организује Удружење ликовних уметника „Светионик” из Панчева.
С децом су ове године стварали чланови удружења: Мими-

ца Миљана Алексић, Јелена
Бадњевац Ристић, Слађана
Динић Ђорђевић, Биљана Долић, Драган Ђорђевић, Јелена
Лалић, Жени Келец, Нада
Оњин Жужић, Ивана Маркез
Филиповић, Емил Сфера,
Мирјана Шимуновачки Шуњеварић и други афирмисани
уметници и ликовни педагози.
И ове године је у плану изложба радова насталих у „Светиониковим” радионицама.

ПРЕДАВАЊЕ ЗА ДЕЦУ

Шта пчеле знају?
У организацији Дома омладине, у понедељак, 6. јуна, у ОШ
„Јован Јовановић Змај” и вртићу „Лептирић” биће одржано
предавање под називом „Шта
пчеле знају”. Предавање је посвећено значају пчела за екосистем, начину производње и
лековитом дејству меда, као и
осталим детаљима из тајног

живота пчела. Предавач ће бити Иван Умељић, уредник часописа „Пчеларски журнал”.

Стране припремила

Драгана
Младеновић
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ЗАВРШЕНИ „МАЈСКИ ДАНИ КЊИГЕ”

О ПРОФЕСОРСКОЈ И БАНДИТСКОЈ
КЊИЖЕВНОСТИ
После двадесет
година „Вучје ноћи”
доступне и српским
читаоцима
Искрен, самокритичан,
духовит и утемељен
наступ Милисава
Савића
Након свечаног отварања и
„титосталгичног” загревања
„Мајски дани књиге” су у наставку – од 26. до 28. маја –
(манифестација је почела 24.
маја) понудили више књижевних садржаја. Захваљујући
програмима за децу и онима
за одрасле, заинтересовани су
могли да сазнају много тога о
актуелној словеначкој и српској књижевној сцени. Први
пут су сада у мајско савезништво ступили Градска библиотека и Дом омладине, тако да
је један од садржаја реализован као заједнички програм
„Мајских дана” и „Рукописа
39”. Такође, у галерији Библиотеке отворена је изложба
слика наше суграђанке Слађане Динић Ђорђевић, под називом „Излазак из вртлога”, која
се може погледати до 24. јуна.
Из Словеније, с љубављу
Прозаисти Мојца Кумердеј и
Владо Жабота из Словеније и
преводилац и песникиња Ана
Ристовић разговарали су 26. маја с Вулетом Журићем о словеначкој књижевности. Мојца је
домаћој публици позната по
збирци прича „Тамна материја”,
коју је на српски превела Ана
Ристовић, а објавила ИК „Геопоетика”. Како је рекла ауторка –
која је последњих година предано радила на свом првом исто-

Вуле Журић у разговору с Владом Жаботом, Мојцом Кумердеј и Аном Ристовић
ријском роману – код ње нема
хиперпродукције, пошто настоји да простудира тематику којом се бави. За разлику од српских писаца, словеначки ствараоци могу конкурисати код
Друштва словеначких писаца за
стипендију, што им отвара могућност да се неко време искључиво посвете том послу.
Један од најзначајнијих романа Влада Жабота „Вучје ноћи” на српски је преведен двадесет година након што је објављен у Словенији. То што се
његове књиге и даље преводе,
даје му осећај да оне не умиру
и да комуницирају с новим
читаоцима.
– Последњих десет година
променило се нешто у духу
друштва. Много је утицаја са
Запада, посебно у погледу развоја културне индустрије, и
имам утисак да се много тога
пише како би се читалац забавио и како би му било скраћено време. У писању тражим
изворе, дубље ствари и имам
осећај да просечан читалац
нема времена да се удуби у то.
Писац зато мора себи да одго-

вори на питање зашто пише –
рекао је Жабота.
Многе занимљивости о словеначкој књижевности, али и
књигама панчевачких гостију,
изнела је и Ана Ристовић, која
годинама активно преводи са
словеначког. Она је, такође,
дан касније у „Погону” водила
разговор с писцем Душаном
Чатером.
La sans pareille
Једна од традиција јесте да на
„Мајским данима књиге” гостује добитник НИН-ове награде
за ту годину. Пошто је Драган
Великић у склопу прошлогодишње манифестације представио свој роман „Иследник”,
овом приликом је позван Милисав Савић, чији је роман „La
sans pareille” био у најужем избору за НИН-ову награду и
освојио је награде „Меша Селимовић” и „Бора Станковић”.
Вуле Журић сматра да је та
књига право освежење на домаћој књижевној сцени и да
подразумева повратак озбиљном писању и читању. Милисав Савић је подсетио на чи-

њеницу да критичари о њему
говоре као о аутору који се мења, али код њега то није ствар
моде, већ потребе.
– Када је о мењању реч,
имам на уму Итала Калвина,
који је почео као неореалиста,
а завршио као борхесовац и
најзад створио своју школу. И
зашто да не. Ја сам писац који
стално покушава да напише
нову књигу – рекао је Савић.
Он је открио да књижевност
дели на професорску и бандитску. Репрезентанти професорске књижевности били би
Умберто Еко и Милорад Павић, а њихов учитељ Борхес,
јер они сматрају да се све битно за књижевност налази у библиотекама. Супротно од тога
је бандитска концепција, коју
је тако назвао по Радету Драинцу, а она подразумева да
писац познаје живот, да има
биографију; такви аутори су,
рецимо, Хемингвеј, Исак Бабељ и други. Иако не фаворизује ниједан од та два концепта,
Савић мисли да је данас победила професорска књижевност.

ПРЕДСТАВЉЕНИ „РУКОПИСИ 39”

Дијалог с младима на регионалном нивоу
Зборник поезије и кратке прозе младих с простора бивше Југославије „Рукописи 39” представљен је у суботу, 28. маја, у
дворани „Аполо” Дома омладине. Многобројни посетиоци
и поштоваоци ове угледне
књижевне манифестације имали су прилику да чују песме односно кратке приче 26 од 56
аутора, колико их је заступљено у овогодишњој збирци.
Нешто више о ауторима публика је могла да сазна захваљујући кратким разговорима
које су с њима водиле Јасмина
Топић и Драгана Младеновић.
– „Рукописи” обављају важну функцију на нашој књижевној сцени, о чему потврду
дају и сами аутора који дођу
сваке године у Панчево и рефлектују своја искуства, причају како им је то помогло да
се развију... Успостављамо дијалог с младим писцима из региона и дајемо им прилику да

М. Мажибрада чита своју причу
се међусобно упознају, комуницирају на књижевној радионици, промоцији и после промоције, да понесу и пренесу
информацију својим књижевним срединама. Тако шире
причу о „Рукописима” и о
Панчеву, па и други млади аутори чују за овај зборник –
рекла је Јасмина Топић.
Уреднички тим је ове године прочитао више од хиљаду

„КОЧИЋЕВО ПЕРО” ЗА „ОКЕАН ДУНАВ”

Награда Васи Павковићу
Награда „Кочићево перо” биће
додељена писцу Васи Павковићу за књигу прича „Океан Дунав”, која је недавно објављена
у издању Задужбине „Петар
Кочић” Бањалука–Београд.
Како је наведено у саопштењу, „Кочићево перо” се додељује за висока достигнућа у савременој књижевности и оданост
лепоти Кочићеве мисли и речи.
Према речима Николе Вуколића, председника жири-

ја, за човека Павковићевог
духа и радозналости, човека
контемплације, али и неспутаног активизма, све може
да бу де под сти цај ду бо ког
раз ми шља ња и умет нич ке
креације.
У жирију су, поред Вуколића,
били Миљенко Јерговић и Младен Весковић. Награда ће Павковићу бити додељена 13. јуна у
Српском књижевном друштву у
Београду.

песама и прича које је послало 315 аутора. Тај задатак су
оба виле Дра га на Мла деновић, Јасмина Топић и Чарна
Поповић, а аутономију у одлучивању када су у питању
словеначка поезија и проза
имала је Ана Ристовић, односно Зоран Танески за радове
из Македоније.
– Различитих смо поетских
сензибилитета, па често дола-

зи до конструктивне расправе.
Аутори се сами наметну квалитетом и изборе се за место у
зборнику због тога што шаљу
добре песме или приче. „Рукописи” су као живо биће које
функционише по некој својој
унутрашњој динамици, а ми
као уредници смо ту да пратимо ту динамику и да подесимо
сензоре за оно што завређује у
тој години да буде објављено –
објаснила је Јасмина Топић.
Следеће године „Рукописи”
прослављају јубилеј – 40 година постојања. Иницијатор и
први уредник зборника био је
песник и професор Гимназије
Момчило Параушић. У почетку је овај зборник обухватао
само стваралаштво панчевачких младих писаца, с временом се проширио на целу Србију, да би од 24. броја званично постао Зборник поезије и
кратке прозе младих с простора бивше Југославије. М. М.

ЧА ТЕР И ОТРО ЦИ
Књижевно вече чији су учесници били словеначки писац Душан Чатер и отроци – Тино Дежелић и Горан Чолакхоџић из
Хрватске и Срђан Гагић из Србије – одржано је први пут у сарадњи с манифестацијом „Мајски дани књиге”, у петак, 27.
маја, у кафићу „Погон”. Они су говорили о свом стваралаштву
и стању на књижевној сцени држава из којих долазе. Чатер је
представио своје две књиге које су преведене на српски језик
(„Стари је опет пијан” и „Џехенем”), Гагић збирку „Меко ткиво” – избор нове поезије с простора бивше Југославије чији је
уредник, Дежелић своју прву збирку поезије „Pessoin kovčeg”,
а Чолакхоџић песничку књигу „На крају тај врт”. Модераторке
програма биле су Ана Ристовић и Јасмина Топић.
Пратећи програм „Рукописа” обухватио је и две радионице у Дому омладине. Читани су стари бројеви зборника, писане су песме и приче...

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Уска стаза ка далеком
северу” Ричарда Фланагана
У месецу када „Лагуна”
обележава осамнаест година постојања, на задовољство читалаца, представљамо трихиљадити наслов
„Уска стаза ка далеком северу” Ричарда Фланагана,
величанствен роман о љубави и рату, овенчан Букеровом наградом 2014.
Књига се бави једном од
најозлоглашенијих епизода у јапанској историји изградњом бурманске Пруге смрти за време Другог
светског рата.
У овом роману се најбоље
огледа списатељски дар Ричарда Фланагана, због којег
га сматрају једним од најзначајнијих савремених прозних писаца. Вешто се крећући од јапанског заробљеничког логора до данашње
Аустралије, од недаћа Дорига Еванса и његових другова
заточеника до мука њихових
јапанских тамничара, овај
роман дивље лепоте прича о
љубави и смрти, рату и истини, о човеку који сазрева и

напредује, али и открива шта
је све изгубио.
Објављен 2013. године,
роман „Уска стаза ка далеком северу”, без разлике,
оставио је снажан утисак на
критичаре широм света и
сви су сложни у оцени да је
реч о врхунској књижевности и роману који је „будући
класик”. Ово је и први роман Ричарда Фланагана који се појављује на српском
језику у преводу Ненада
Дропулића.

Два читаоца који до среде, 8. јуна, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Чему нас историја може научити?”, наградићемо по
једним примерком књиге „Уска стаза ка далеком северу” Ричарда Фланагана. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке 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.

избор

МОЈ
МОЈ
Празник за уши
Алекса Паровић
АЛБУМ „Празник за
уши” (Бдат Џутим)
јесте суво злато домаћих издања хип-хопа. Први пут када
сам чуо албум Тимбета, одличног репера из групе „Бед копи”, помислио сам да
је то почетак једног
новог и сјајног таласа
за домаћи реп. Нажалост, није изашло
много квалитетних
реп албума после
његовог. Сјајни инструментали су само
увертира у одличне
животне приче које
је у форми рима
Тимбе пружио слушаоцима на једном
комплетном реп албуму.
Овај звук ми представља тотални бег од данашње брзине живота и наметнутог система вредности, нешто што
увек могу да пустим да бих
се развеселио или опустио.
Тешко је рећи који је најбољи албум у историји домаћег репа, али „Празник за
уши” оправдава своје име и
сигурно бих га сврстао у најбоља три албума са ових
простора.
КАФИЋ: Када је место у питању, ту нема грешке – јутарња кафа у кафићу „Штаб
Погон” свакодневни је ритуал
у мом животу. Сјајно место
пуно позитивне енергије и
добрих и паметних људи.
Одлични радници само
употпуњују дух целог кафеа,
који се разликује од осталих
угоститељских објеката на
начин који се тешко може
описати речима. Невероватан склад одличне кафе и
мира пружа аутентичност
која ме тера да се увек вра-

тим. Наравно, ту су и журке,
на које ретко идем у последње време, али увек када
одем, одлично се проведем.
Све у свему, једно лепо место на које могу отићи у свако доба дана, али најрадије
ујутру.
ДРУШТВЕНА ИГРА „Ризико”. Моји другари и ја, што
више одрастамо, то смо више клинци. Враћамо се у детињство играњем друштвених игара, од којих нам је
најдража „Ризико”. Квалитетно проводимо време уз
ову неизвесну и занимљиву
друштвену игру рата, коју
смо наставили да играмо
после неких седам-осам година паузе. Друштвене игре
видимо као много ефикаснији и бољи начин забаве
од игрица с конзолама, па
смо самим тим виртуелне
игрице заменили овим с таблама и коцкицама. Тако
смо с места фудбалских и
кошаркашких менаџера поново постали генерали!
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ОДАБЕРИ СВОЈ ПУТ
Професионална
оријентација, шта је то?
Паушална и слабо
утемељена процена
способности
У БОЛНИЦИ, 3. ЈУНА

Бесплатни лекарски
прегледи
Наши суграђани који би желели да провере своје здравље без претходног заказивања и чекања, то ће моћи да
учине у петак, 3. јуна, од 10
до 14 сати, у дворишту Опште болнице.
Они ће без обавезе показивања здравствених књижица
моћи да преконтролишу шећер, притисак, масноћу у крви, густину костију и друге
важне здравствене параме-

тре. Поред тога, моћи ће да
питају лекаре све што их занима и да од њих добију корисне здравствене савете.
Лекарски прегледи у Општој болници су део пројекта
„Војвођанска кућа здравља”,
који заједнички организују
Секретаријат за здравство
Војводине и Дом здравља
„Др Милорад Мика Павловић” из Инђије.
М. Г.

ИДУЋЕГ ВИКЕНДА У ДОЛОВУ

Занимљив касачки дан

Коњички клуб „Доловац” приредиће у недељу, 5. јуна, од
16.30, занимљив касачки дан
на свом хиподрому. У томе ће
имати несебичну помоћ локалне месне заједнице, као и
спонзора.
И парадни и касачки коњички спорт у Долову има
дугу традицију. Својевремено су Доловци имали грла и
возаче попут Живана Субина
и Жарка Кулузића, који су се
са својим тркачким грлима
надметали и побеђивали на
разним стазама широм Србије, па и на Београдском

хиподрому. Поред учешћа у
другим местима, Доловци су
и на свом тркалишту бар једном годишње организовали
касачке трке, обично око
своје сеоске славе, 22. маја.
Тако ће и ове године, управо
у склопу прославе дана Долова, у недељу приредити трке касача.
Планирано је пет трка, уз
учешће грла из домаћег и из
иностраног узгоја. Организатори су обезбедили вредне награде за победнике и учеснике, као и културно-уметнички
програм.
Н. Р.

ЈОШ ЈЕДНО СЕЋАЊЕ
НА БАТУ ЖИВОЈИНОВИЋА

Кад људина помаже
У то време водио сам на
Радио Панчеву емисију „Ви
питате, ми тражимо одговор”. Питања нису стизала
само телефоном и писмима, него су људи долазили у
редакцију и лично да се о
нечему распитају или због
неког проблема који нису
били у стању да реше.
Тако дође један мој Брестовчанин и каже: „Имам
ћерку од двадесет једне године, шећераш је, ’оће да
јој секу ногу. Је л’ можеш
икако да помогнеш?” Умирим га како сам знао и обећам да ћу још истог дана
нешто учинити. Знао сам
да се Бата Живојиновић
вратио с Кубе, где су му кубански лекари спасли ногу
од гангрене. На једвите јаде
дођем до броја његовог телефона.

Окренем број и јави се
његова супруга Лула. Уз извињење што их узнемиравам, објасним о чему се ради, а Лула каже да не зна
како би они ту могли да помогну... А онда чујем Батин
глас, који је вероватно са
стране слушао своју жену:
„Дај ми телефон!” „Да те
чујем!” Поновим му све
укратко, а он као из топа:
„Нек дође у петак!”, уз објашњење у колико сати, на
коју клинику и ком лекару
да се јави. Додао је на крају: „И здраво!”
Одмах сам пренео добре
вести девојчином оцу. У
свему томе одушевила ме
је Батина људска спремност да помогне у невољи,
и то некоме кога никад није ни видео ни чуо. Људина.
С. Вукадиновић

ПРЕДСТАВА У „АПОЛУ”

Три лица огледала
У дворани „Аполо” Дома
омладине у петак, 3. јуна, у
20 сати, биће изведена представа „Три лица огледала”.
Како се наводи у саопштењу,
реч је о експерименту, позо-

ришном и друштвеном, који
у једно спаја глумца као особу, лик и друштвено освешћено биће. Улаз на представу је слободан.
Д. М.

Дружење осмака са
интересантним
успешним људима из
различитих бранши
Матуранти панчевачких основних школа завршили су ове недеље своје осмогодишње школовање и сада многи од њих
„ударају гланц” на стечено знање припремајући се за полагање завршног испита. Укупан
бодовни салдо (три теста плус
успех из школе) дефинисаће
даљи развојни пут будућих
средњошколаца. Стога је већина осмака схватила озбиљност
ситуације и већ месецима се
припрема за полагање квалификационог испита из матерњег језика, математике и општег образовања.
По завршетку тестирања следи уписивање жеља, тј. ученици
ће бити у прилици да сачине
списак средњих школа у којима
намеравају да наставе школовање. Овај посао није нимало
лак и избор који је пред њима
осмаци треба да схвате веома
озбиљно. Држава у којој живимо је избор занимања препустила случају. Оно што је уочљиво, јесте да се у основним
школама не спроводи тестирањe индивидуалних способности и склоности читаве
генерације осмака, већ се све
своди на разговоре или тестирање појединаца, и то уколико
тако нешто затраже родитељи.
Код нас се читав процес професионалне оријентације свео на
паушалне и слабо утемељене
процене како ђака, тако и њихових родитеља. Зато и не тре-

ба да чуди што је све већи број
средњошколаца немотивисан и
што се одређени број ученика
првог разреда исписује или
пребацује на друге смерове или
у друге средње школе. Тамо где
не постоји јасна визија нити
стратегија у просветној политици, не може бити ни сарадње
између средњих стручних школа и привреде, општих гимназија и српских универзитета, а
то је предуслов развоја савременог и употребљивог образовног система.
Одлучност за снове
С друге стране, основне школе,
свака на себи својствен начин,
труде се да помогну својим
осмацима да не погреше много
приликом одабира будућег занимања. Тако су запослени у
ОШ „Јован Јовановић Змај” дошли на сјајну идеју да организују дружења осмака са интересантним успешним људима из
различитих бранши – са онима
који су имали одлучности и
храбрости да следе своје срце
на путу остваривања снова.

Крајем марта у „Змајевој
школи” одржано је прво предавање у оквиру серијала
„Одабери свој пут”. Гошћа је
била др Ана Чернок, која је
осмацима предочила своју заљубљеност у геологију, упознала их са животом једне
Панчевке на студијама у Бечу,
лепотама Ирана и показала
им колекцију метеорита. Други гост је био Владимир Савић, триатлонац, ајронмен-рекордер, тренер и професор
физичког. Змајевцима је причао о томе како је открио триатлон, како изгледа ајронмен
трка (3.800 м пливања, 180 км
вожње бицикла и пун маратон) и зашто је важно да се
спортисти образују. Владимир, за кога је такмичење борба са самим собом, открио је
ђацима и једну тајну – да се
велики циљеви остварују ситним свакодневним победама.
Како да опстанеш
Иван Алексијевић, пијаниста,
композитор и аранжер, разговарао је са осмацима о музи-

ци, формалном и неформалном уметничком образовању,
стицању искустава кроз рад с
бољима од себе, о уживању
које му пружа посао који воли. Матуранти „Змајеве школе” су потом угостили мале
привреднике Татјану Стојановић и Стевана Пантелића. Тема ове радионице из серијала
„Одабери свој пут” била је како покренути посао, изборити
се за место на тржишту и како
на њему опстати. Њима су непрестано учење, савладавање
ризика и уложени велики труд
омогућили да у својим раним
тридесетим имају позамашан
број клијената.
Едукативан серијал је завршен прошле недеље учешћем
познатог музичара и писца
млађе генерације Марка Шелића Марчела. Матуранти су
сазнали где треба да траже
упориште за праве изборе и
одлуке, као и то да су веома
важни хероји из стварног живота, али и из света књижевности, стрипа и филма.
З. Станижан

ИЗЛОЖБА О НАСЛЕЂУ ВОЈВОДИНЕ

Индустријализација, а не обнова кметства
„Индустријско и техничко наслеђе Војводине”, назив је изложбе која је у среду, 1. јуна,
отворена у холу Градске управе Панчево, a настала је у сарадњи завода за заштиту споменика културе у Зрењанину,
Петроварадину, Суботици и
Панчеву. Изложено је 35 паноа с фотографијама и пропратним текстовима који говоре о хидротехничком и железничком наслеђу, као и о
прерађивачкој индустрији и
стамбеним колонијама. Како
је рекла др Мирјана Ђекић,
руководилац пројекта, ауторски тим је радио од 2012. го-

дине, а изложба је прошле године први пут била приређена
у Етнографском музеју у Београду.

Алекса Цигановић, конзерватор при Републичком заводу за заштиту споменика културе, рекао је да ова поставка

оповргава тезу да током 19. и
почетком 20. века у Војводини
имамо обнову кметства. Напротив, казао је Цигановић,
као што се види на изложби,
имамо високоразвијену индустријску и техничку културу.
Миодраг Младеновић, директор панчевачког Завода за
заштиту споменика културе, у
шали се извинио ауторима што
је изложба отворена у најпрометнијем изложбеном простору, а осталим посетиоцима
због тога што је на једној од
фотографија Вајфертова пивара у издању пре но што је (недавно) реновирана.
Д. М.

РАДИОНИЦА КАРИКАТУРЕ У ДОЛОВУ

Креативни малишани
Циклус радионица карикатуре
Николе Драгаша који је до сада
одржан у Јабуци, Качареву,
Панчеву и Брестовцу настављен
је у суботу, 21. маја, у Долову.
Иако се у називу појављује
карикатура, радионице се не
базирају само на овом виду
уметности, већ се баве цртањем
уопште и покушајем да се код
малишана стимулише креативност. Првој доловачкој радионици одазвало се седамнаесторо малишана основношколског
узраста. Они су помало стидљиво дошли у малу салу доловачке културне установе, али
их је предавач Никола Драгаш
убрзо орасположио.
Драгаш је малишанима поделио материјал за радионицу.
Папири на којима су били обични свакодневни мотиви хлеба,

јабуке, опанка, шљиве, лука,
фруле и сличних ствари чекали
су да постану права мала уметничка дела. Ментор је дао неколико идеја за то шта све може
настати од поменутих мотива, а
онда су мале креативне руке уз
помоћ паметних главица започеле своје радове. Тако су од

хлеба настали диносаурус и велика зелена жаба, од фрулице
брод... Опанак се претворио у
трактор и чамац с пецарошем
на њему, шљива је постала хамбургер и корњача, а шајкача велика риба која јури рибицу.
Радионица је настављена у
суботу, 28. маја, када су мали-

шани цртали познате карактеристичне личности, попут Мистера Бина, Мерилин Монро,
Чарлија Чаплина... Наредног
дана клинци су по сопственом
нахођењу на папир пренели
карактеристичне мотиве познатих доловачких манифестација – „Штрудлијаде” и
„Винаријаде”.
Доловачким радионицама
је завршен циклус обуке малишана у селима, који ће се
наставити у септембру припремом за „Жаоку”. У међувремену, током лета, тачније
од 25. јуна до 30. јула, сваке
суботе, од 11 до 14 сати, у просторијама Дома омладине,
Драгаш ће водити летњу школу карикатуре са заинтересованим малишанима.
Н. Р.
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НЕМАЧКИ ЛУКСУЗ ЗА ВРЕМЕ ВЕЛИКЕ ДЕПРЕСИЈЕ

ТРКАЧИ МЕСЕЧИНЕ

Последњи предратни
модел „Мајбаха”
Од кабриолета до
седмоседа
Аутомобилска индустрија је,
по неком неписаном правилу,
одувек своја најбоља и најуспешнија возила правила за
време или након тешких историјских периода двадесетог
века. Може се рећи да су готово свака држава и већина компанија имале овакве моделе,
па чак и они произвођачи чији су аутомобили луксузни. Један од њих је и „Мајбах”.
Одговор на кризу
Велика депресија која је почела крајем двадесетих и трајала читаву деценију, озбиљно
је уздрмала глобалну економију пред почетак Другог
светског рата. Тој ситуацији
су морали да се прилагоде сви
на тржишту, а поготову они
чији су производи представљали луксуз. „Мајбах” се, као
оличење раскошних и изузетно скупих аутомобила, нашао
пред проблемом, јер је у Немачкој опала потражња за
оваквим возилима.
Не желећи да одустану од
своје изворне идеје, власници
фабрике су се одлучили на корак који је уродио плодом, а то
је производња више модела на

једној основи. Тиме су знатно
смањени трошкови развоја и
производње, што је остављало
простор за неизбежни луксуз.
Тако је настао модел СВ, који
је представљен 1936. године и
био је последњи предратни аутомобил „Мајбаха”. Први произведени примерак била је велика лимузина у коју је могло
да се смести чак седам путника,
а касније су се појавили и примерци кабриолета и седана.
Каросерије су прављене ручно у граду Равензбургу у радионици Хермана Спона. Поред
луксузног ентеријера и испу-

њавања жеља купаца када је у
питању изглед аутомобила,
„Мајбах” је познат и по перформансама својих возила. Тако је било и у случају модела
СВ, у који су уграђивани шестоцилиндрични мотори с редним распоредом, радних запремина 3.500, 3.800 и 4.200
кубних центиметара. Зависно
од мотора који је био уграђен,
аутомобил је добијао додатну
ознаку: СВ35, СВ38...
Адаптивна унутрашњост
Најснажнији мотор је имао
снагу од 140 „коња”, а од типа
каросерије, односно тежине,
зависила је и максимална брзина аутомобила. Кабриолет
СВ је достизао и, тада невероватних, 190 километара на
час. Луксуз нису представљали само лакирано дрво и кожа
у ентеријеру или хромирани
детаљи, већ и нове технологије које су биле примењиване.
Овај аутомобил је тада имао и
напредан тип полуаутоматског мењача с пет брзина.
Возила која је производио
„Мајбах” имала су и велику
употребну вредност и све је било подређено комфору. Тако
је, на пример, кабриолет у
основи имао два седишта и ве-

лики простор за пртљаг који
се налазио иза њих. По потреби, гепек се лако трансформисао у додатна два седишта.
Неке верзије лимузина имале
су опцију да се сва седишта у
возилу помере како би се добио лежај. Неке од ових могућности применио је 2003.
године „Мерцедес”, када је
поново оживео бренд „Мајбах”, у виду модела 57 и 62.
На луксуз и престиж није
био имун ни Адолф Хитлер, за
кога је посебно направљено
неколико верзија модела СВ, а
као и сви произвођачи моторних возила, и „Мајбах” је морао своје погоне да стави у
службу Трећег рајха. Продукција је стала 1940, а линије за
склапање су поново покренуте
1948. Током шест година направљено је укупно 520 различитих варијанти модела СВ, а
процењује се да је остало свега неколико аутомобила.
„Мајбах” је до 1954. године,
када је престао да ради, направио укупно 2.300 возила, а
у свету су очувана 152. Стога
не треба да чуди податак да за
модел СВ на тржишту олдтајмера треба издвојити и више
милиона евра.

Алтернативна горива су
одавно у употреби, а у неким земљама, као што је
Бразил, велики број аутомобила користи метанол који
се добија прерадом шећерне
трске. У Италији су отишли
корак даље, па је тако патентиран систем у возилу
који производи запаљиви
гас из еспресо кафе. Идеја је
оригинална, али још увек
није исплатива, јер је потребно скоро 60 шољица тог
напитка како би аутомобил
прешао 1.500 метара.
Током двадесетих година
прошлог века у Сједињеним
Државама је на снази била
забрана производње, конзу-

мирања и продаје алкохола.
Прохибиција је, наравно, с
временом укинута, а током
забране људи су илегално
производили алкохол, који
се тада популарно звао „месечина”. „Светлост месеца”
је требало и транспортовати
а да вас снаге реда и закона
не примете или у крајњем
случају не ухвате. Зато је
свако од произвођача имао
своје „тркаче месечине”. То
су били модификовани тркачки аутомобили тог времена, који су били веома лаки, како би имали што боља
убрзања и максималне брзине, јер је требало утећи
потери са значајном количином пића у возилу.

- - - - - САВЕТИ - - - -

„КИНЕЗИ” СУ СВУДА ОКО НАС
Колико пара, толико музике
– пословица је која се може
употребити у свим сферама
живота, па тако и када говоримо о ауто-индустрији, односно резервним деловима
за возила. У Кини се прави
готово све што нам је познато, од игле до локомотиве, и
није увек све лошег квалитета. Међутим, ми говоримо о оним деловима који јесу и како заправо да купите
резервни део. Из Кине се
најчешће увозе фелне и
пнеуматици, а колико су
кинески делови заступљени
на нашем тржишту, говори
следећи податак: само један
продавац гума и делова то-

Оно што је карактеристично за копију оригиналног дела, поред лошег квалитета израде који је уочљив, јесте паковање. Кинески делови су упаковани у
кутије чија је лошија израда
видљива већ на први поглед. На поменутој амбалажи не постоје хомологацијске ознаке или ознаке стандарда које резервни део задовољава. Такође, на кутији
би требало да буде одштампано име генералног увозника или заступника продаје у Србији. Уместо тих
података, на кутији често
стоји налепница фирме која
је увезла робу сумњивог

ком месец дана увезе од
двадесет до тридесет великих контејнера у које може
да стане између десет и петнаест тона робе.
Поред гума и фелни, увозе се и комплети каишева и
шпанера, компоненте од гуме, елементи електроинсталација и друго. Како препознати оригиналан или квалитетнији заменски део?
Пре свега по цени – квалитетнији делови су скупљи, и
то и до четири пута. Сервисирање у овлашћеном сервису такође може бити добро решење уколико сумњате да можете наћи и препознати квалитетне резервне
делове. Претражите и по
интернету мишљења и искуства других возача о проблему који су имали с резервним деловима и начин
на који су то решили.

квалитета. Неретко се дешава да купци робу добијају у
обичним кутијама без икаквих ознака произвођача,
што би требало да „пробуди”
сумњу код потрошача.
Уградњом јефтиних делова ризикујете да компонента коју сте заменили брзо
откаже, па ћете поново морати да посетите сервис – у
најбољем случају. Оно што
се неретко дешава, јесте да
лош квалитет негативно
утиче на остале компоненте
у возилу, па је могуће да интервенција механичара након тога буде и скупља од
оригиналног дела.

Страну припремио

Немања
Урошевић
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

Продајем опел мериву 2003 годиште, 1.7,
ЦДТИ. 064/144-32-23.
(СМС)
ОПЕЛ астра 1.8, 16 В,
2001, 5 В, одлична,
може замена.
064/134-06-30.
(220387)
ПЕЖО 206, 1.4, 2004,
5 В, металик, очуван,
може замена.
064/134-06-30.
(220387)
ГОЛФ 2 дизел, петора
врата, пет брзина,
1987. годиште, 600
евра, хитно. 065/55781-42. (220845)
АУТО голф 3, 1997,
прешао 82.000 км,
тенда 4.80 х 2 м.
061/254-17-08.
(220857)
МЕРЦЕДЕС 160 А,
2001, регистрован,
сервисиран, нове гуме, 2.750 евра.
060/035-36-64. (220)
ОПЕЛ зафира 1.8 Б,
16 В, рено 5 делови.
065/616-77-11.
(220884)
ПРОДАЈЕМ рено сеник 1.5 ДЦИ, 2008. годиште, регистрован,
4.300 евра. 062/404144. (220897)
ШЕВРОЛЕТ спарк,
2008, 4 В, клима, нове
гуме, нов акумулатор,
97.000 км, регистрован до 6. јуна 2017,
2.750 евра, први власник. 064/144-27-40.
(221185)
КОРСА 1.2, 2002, петора врата, фабричко
стање, на име.
064/130-36-02. (2211
ПУНТО 3, 1.2, 8 В,
троје врата, атестиран
плин, власник.
064/130-36-02. (2211
ПУНТО 3, 1.2, 8 В,
2008, петора врата,
све од опреме, прешао 78.000 км.
064/130-36-02. (2187)

ТВИНГО 1.2, 2003,
атестиран плин, кожа,
клима, шибер.
064/130-36-02. (2211)
ПЕЖО 206, 1.1, 40 кв,
2005. годиште, клима,
власник, очуван, повољно. 064/134-06-16.
(221173)
ПУНТО 1.2, 2002, петора врата, клима, регистрован, 1.450 евра.
064/321-77-99.
(2211329
ФОЛКСВАГЕН поло
1.3,1998, петора врата, регистрован, 700
евра. 064/300-40-01.
ЈУГО 55, 2003. годиште, прва фарба, власник, 650 евра.
064/240-67-56.
(221140)
АУТО-КЛИМЕ за све
типове возила сервисирамо и пунимо гасом са дигиталном
машином, пуњење
2.500 динара. „Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05.
(221146)
ПРОДАЈЕМ нисан караван 1996. годиште,
регистрован до фебруара 2017.
065/333-55-25.
(221150)
КОРОЛА ХЛ, 1.8 Д,
регистрован, 750
евра. 064/027-47-11.
(220950)
ПРОДАЈЕМ југо 55,
регистрован, плин,
1991. годиште, 350.
064/212-32-94.
(220997)
ПРОДАЈЕМ ладу 111
караван, 1.6 и, новембар 2005, 84.000 км,
први власник.
060/364-92-30.
(220983)
ОПЕЛ кадет лимузина
1986, нов плин атестиран, регистрован,
400 евра. 061/626-0662. (221102)
ПРОДАЈЕМ опел зафиру 2.0 ДТИ, у одличном стању, 3.200
евра. 065/377-15-70.
(220926)

ОГЛАСИ

ГОЛФ 1, 1.9 ДТИ
2005, регистрован
годину дана,
аутоматска клима,
власник.
063/837-71-79.
(221280)
ФИЈАТ пунто 1.2, 8
вентила, 2004.
годиште, увоз
из Немачке, све плаћено на име купца,
1.750 евра. Тел.
061/220-65-58.
(221271)
ПУНТО 1.2, 5 В, 2004,
клима, алу фелне,
увоз Немачка, 2.250
евра. 065/988-55-65.
(221268)
РЕНО клио 1.2, бензин, 2005, у одличном
стању. 063/320-618.
(221229)
ЈУГО ин 2005, регистрација истекла 5.
маја 2017, прешао
70.000 км, 750 евра.
063/366-038.
(221258)
НА ПРОДАЈУ пежо
106, 2001. годиште,
власник, 1.500 евра.
064/187-89-09.
(221290)
ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, од
80 до 1.500 евра.
062/193-36-05.
(221007)
КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, 90
до 800 евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21.
(220906)
КУПУЈЕМ возила до
3.000 евра, исплата
одмах, позовите.
064/300-40-01.
(221132)

marketing@pancevac-online.rs

АПАРАТИ

ТВ половни, разних
величина, слушни
апарат, замрзивач горење. 348-975,
066/348-975.
(220844)
ВЕШ-МАШИНА, фрижидер и половни делови од веш-машина.
Тел. 252-05-10,
063/703-76-07.
(221137)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ супрасна мангулица,
063/857-65-50. (СМС)
ПРОДАЈЕМ пилиће
прочишћене кукурузом. 062/170-42-74.
(СМС)
НА ПРОДАЈУ два женска јагњета расе цигаја. Повољно. 064/07455-15. (СМС)
ШАПУРИНЕ, прасиће,
дебеле свиње продајем. 372-768,
064/172-44-10.
(219639)
ПРОДАЈЕМ гробницу.
064/848-84-22.
(219629)
ОСБ плоче за подашчавање кровова, цена 296 динара квадрат, превоз на адресу купца. Тел.
062/437-236. (и)
ОСБ плоче за подашчавање кровова, цена 296 динара квадрат, превоз на адресу купца. Тел.
062/437-236. (и)
ПРОДАЈЕМ француски лежај Симпо, са
два ноћна ормарића.
060/861-83-17.
(220797)
ПРОДАЈЕМ пчеле и
ројеве. Тел. 063/75244-20. (220837)
ЦРЕП глинекс класик,
нови Бечеј, 700 комада продајем. Тел.
069/128-67-56.
(220842)
РАБАРБАРА продајем
саднице, јестива, вишегодишња, лековита
и декоративна биљка.
353-528, звати увече.
(220846)
ВАЛОВ за гашење
креча, капацитет 50
килограма. 311-126,
063/743-29-54.
(220868)
ДИЗЕЛ агрегат ломбардини нов, 10 киловата. 311-126,
063/743-29-54.
(220868)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, вршим
ремонт ваших, достава, гаранција.
062/170-43-10. (2208)
ПРОДАЈЕМ два канцеларијска стола, фотељу, три столице, две
полице, договор. Тел.
060/502-89-25.
(220872)

ПРОДАЈЕМ јариће,
козе, алпино јарца
или мењам за козу.
065/348-22-00.
(22093)
ПРОДАЈЕМ фасадне
гасне пећи лампард
од 6; 3.5 и 2.5 кв, цена договор. 063/74939-69. (220889)
ПРОДАЈЕМ сво покућство, култиватор
ИМТ 506, АПН 4,
веш-машину.
062/172-35-64. (2219)
ПОВОЉНО windovs
XP, кућиште, екран,
веб камера, тастатура, миш, звучници,
принтер, скенер, фотокопир. 064/252-5003. (2121025)
САТЕЛИТСКА кровна
антена са свим елементима. Повољно.
063/169-01-92. (2204)

ПРОДАЈЕМ А бас
прим, класичну гитау,
гитарско појачало,
електричну гитару.
Тел. 064/226-83-34.
(221020)
МУШКИ бицикл каприоло диаволо 8-14,
женски црвени фаворит, продајем. 317188. /220151)
ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе. 063/773-4597, 371-568. (220947)
СИМПО тросед, две
фотеље, сточић и каучи, две фотеље. Тел.
251-08-53. (220993)
ФРИЖИДЕР за СТР,
ауди 80 за делове,
млин за кафу. Тел.
631-708. (221000)
НА ПРОДАЈУ зечеви
од месец и по дана.
069/130-35-91. (2209)

ГУСАНИ радијатори,
прохромска полица
већа, петоделна, кафански шанк, два
радничка ормана.
064/110-70-71.
(221001)
МУЗИЧКУ линију сони
са грамофоном, видео рекордер касеташ, телевизор и антену са појачалом.
063/169-01-92.
(220974)
УГАОНУ преграду (купатило), за каду 1.40
м, звучнике пионир 90
вати, тросистемске,
повољно. 063/169-0192. (220974)
ПРОДАЈЕМ бицикл
мереда ситибајк крос,
28 инча, алуминијумски рам, добра опрема. 060/364-92-30.
(220983)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ биоптром
цептер лампу са постољем, повољно.
060/364-92-30.
(220984)
ПРОДАЈЕМ: троседе,
каучеве, угаону гарнитуру, регале, мост +
регал, гарнитуру мојца, сто + 4 столице,
спаваћа соба комплет, комплет кухиња,
дечја колица, ел. шпорет, ТА пећи, пећ на
дрва, машину за веш,
суђе, тепихе, половне
ауто гуме, бицикле
разне. 063/107-78-66.
(220985)
ТА пећ, 2,2 кв, вешмашина, комбиновани
фрижидер, микроталасна, шиваћа. Тел.
063/861-82-66.
(221121)
САЛОНСКИ половни
тросед са механизмом, двосед и фотеља, повољно. Тел.
061/604-99-45.
(221142)
БИЦИКЛИ , косилица,
веш-машина, фрижидер, ТВ 54, 60, 80 цм,
шпорет. 061/631-9926. (221147)
ЛАПТОП, косачица,
машина за судове,
веш-машина миле,
машина за плочице,
фрижидер, шпорет.
063/198-84-00.
(221145)
ЕТЕРНИТ за покривање крова и форд таунус 12 м, 1967. годиште. Тел. 064/507-2084. (221165)
ТРОСЕД, два тепиха,
крем боје, 2 х 3 м, били (2 х 1.70), повољно. 063/871-77-13.
(221156)
ЧЕТИРИ трпезаријске
столице и стаклени
трпезаријски сто, као
ново. 234-798,
064/063-77-69.
(221157)
ПИЛИЋИ уређени,
очишћени, кућна достава. 065/410-97-34.
(221289)

МАЊИ фрижидер, судопера са радним висећим, стилски трпезаријски сто са столицама. Тел. 063/86182-66. (221121)
РАСПРОДАЈА новог
намештаја. Столице
од 1.000, столови до
3.500, кревети од
10.000. Стара Утва.
060/600-14-52.
(221101)
ПРАСИЋИ, балирана
детелина, слама на
продају. Мића, Новосељански пут 175,
Панчево. 064/303-2868. (221`288)

ПРОДАЈЕМ струг и
бансек за обраду дрвета. 063/865-80-73.
(221125)
ПОЛОВНА ауто-приколица, нерегистрована, исправна, 10.000.
Тел. 064/049-62-72.
(221107)
ПРОДАЈЕМ климу само за хлађење, и судо-машину очувану,
исправну. 063/89212-09. (220928)
ПРОДАЈЕМ фасадни
графитни стиропор
неопор и природно
сушене чамове фосне.
064/127-77-69.
(220930)
ОРМАН, ТВ комода,
сет сточића, писаћи
столови, врата са
штоком. Тел. 063/86182-66. (221121)
УГАОНА гарнитура,
брачни кревет, кауч,
тросед мојца, фотеља
мојца. Тел. 063/86182-66. (221121)
ШПОРЕТ смедеревац
деветка, десни, у добром стању, 10.000
динара. 060/380-5620. (22`1252)
ПРОДАЈЕМ ПВЦ врата и алуминијумска,
половно. 064/559-1743. (221205)
ДЕТЕЛИНА на продају. 062/867-07-67,
Старчево. И(221209)
НА ПРОДАЈУ регал,
ормани, кревети, вешмашина, кооде, витрине, столови и столице, ципеларник, ТА
пећ, шанк, кухиње,
француски лежај,
округли сто, дневни
сточић, ТВ поилица,
мост регал. 0964/15538-13. (221222)
ПРРОДАЈЕМ фрижидер, замрзивач, комбинацију, веш-машину. Мића, 013/346790, 064/129-73-60.
(221296)
ТРОСЕД на извлачење, очуван, пуно дрво, 10.000 динара.
064/612-11-10.
(221229)
ПРОДАЈЕМ прасиће.
062/197-75-27. (2216)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старо гвожђе, телевизоре, вешмашине, замрзиваче,
фрижидере и остали
отпад. 064/158-44-10,
063/101-11-47.
(219480)
КУПУЈЕМ све врсте
покућства, плинске
боце и остало.
066/900-79-04. (0855)

ОГЛАСИ

КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац,
сатове, пенкала. Тел.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(220856)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ОМОЉИЦА, новија,
укњижена, 16.000; Самош прелепа нова намештена, 14.500. (67),
„Милка М”, 063/74428-66. (4664)
КУЋА,Миса, ПР+ПК,
33.000; шири центар,
две јединице, само
50.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(44664)
КУЋА на продају, Србијанска 55, Панчево.
064/651-16-22.
(219589)
КУЋА на Кудељарском насипу, усељива,
са 9 ари плаца.
064/040-82-72.
(220110)

ДОЊИ град, кућа сређена, са два стана, ЕГ,
плац 7 ари. 061/22447-97.(220636)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Иванову, 15 ари плаца, звати 17 до 21 сат.
629-428. (220999)
КАЧАРЕВО, спратница са ајнфором, нова,
усељива, недовршена,
5 ари. 063/218-860.
(220410)
ПРОДАЈЕМ кућу, Тесла. 069/552-03-71.
(220479)
НА ПРОДАЈУ једнособан стан на Стрелишту. 069/151-49-52.
(219857)
ДЕВОЈАЧКИ бунар,
викендица на асфалту
40 м2, купатило, струја. Тел. 063/832-5097. (4663)
КУЋА, Девојачки бунар, центар, власник.
063/161-95-55.
(220829)
ВИКЕНДИЦА, Девојачки бунар 80 м2, 7
ари плаца, сви услови
за живот. Тел.
063/841-16-27,
063/837-37-71.
(220830)
ПРОДАЈЕМ стару кућу, центар, на 1.4 ара,
сва инфраструктура,
18.000. 060/353-9910. (220834)
ПРОДАЈЕМ стару кућу са плацем 30 ари у
Банатском Новом Селу. 013/210-12-40.
(230838)
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ПРОДАЈЕМ виноград
с викендицом у Старим виноградима код
Црепаје. 064/523-2832. (220848)
ПРОДАЈЕМ плац, Пелистерска, преко пруге, 8 ари, 10.000 евра.
063/150-37-49.
(220841)
ПРОДАЈЕМ плац у Бањи Врујци, 6 ари, врло повољно. 061/25417-08. (220857)
БАШТА 33 ара, под
разним воћем, кућа и
помоћни објекти 120
м2, пластеник, 10 ари
ограђено. Вреди погледати. 064/194-0387. (220859)
ПРОДАЈЕМ плац 6,25
ари, Јабука, започета
градња. 063/351-527.
(220915)
ПРОДАЈЕМ кућу,
17.000 евра, на Баваништанском путу.
069/138-95-80. (2208)
ПРОДАЈЕМ кућу нова
Миса или мењам за
новију мању. 064/22136-12. (220894)

ПРОДАЈЕМ викендицу
у Долову, површина
25 ари, и гаражу и циглу велики формат.
313-716. (2209049
ПЛАЦ 5 ари, нова
Миса, Шарпланинска,
дозвољена градња.
065/331-16-68.
(220991)
КАРАУЛА, нова кућа
86 м2, енергетски пасош, власник, укњижена. 065/258-87-77.
(220892)
ПРОДАЈЕМ две куће
на плацу од 7.5 ари,
легализовано, трофазна, повољно, Скадарска 14. Милан,
065/435-69-93.
(220881)
КУЋА, Баваништански
пут, преко пута Касарне, 112 м2, 10 ари,
1/1, струја, вода, телефон. 064/248-9434. (220890)

КУЋА за рушење, 2.3
ара, 18.000 евра, Првомајска.
061/155-72-40.
(22088)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
реновиран стан, Котеж 1. 065/510-24-44.
(220502)
ПЛАЦ 10 ари, Кудељарац, власник,
5.000 евра. Хитно, замена. 064/321-77-99.
(221132)
ЦЕНТАР, кућа 140 м2,
3 ара, 57.000; 100 м2,
4 ара, 45.000. (394),
„Гоца”, 063/899-7700. (221136)
ТЕСЛА 216 м2, 3 ара,
70.000, 150 м2, 3 ара,
80.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(221136)
МИСА 200 м2, три
етаже, 45.000; Новосељасни пут 140 м2, 8
ари, 45.000. (394),
„Гоца”, 063/899-7700. (221136)
КУЋА код Болнице,
100 м2, 48.000, усељива, Новосељаснки пут,
22 ара, 70 м2, 28.000.
(394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(221136)
ПАНЧЕВО, центар,
кућа 98 м2 + 26 м2, на
3 ара, продајем/мењам. 063/768-96-43.
(211135)
ОМОЉИЦА, строги
центар, стан 44 м2,
део куће, сређен,
15.500. 061/324-4085. (221144)
ПОЧЕТАК Војловице,
лепа кућа 115 м2, 7.5
ара, 36.000. (398),
„Кров”,
060/683-10-64.
(221151)
ГОРЊИ град, трособна усељива кућа, 2
ара, 27.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (221151)
ГОРЊА црква, кућа
за рушење, 5 ари,
45.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(221151)
КУЋА, Крњача, плац 5
ари, 65.000, хитно.
(661), „Весна 2”,
066/937-00-13.
(221161)
НА ПРОДАЈУ викендица на Девојачком
бунару. Тел. 064/16518-68. (221080)

ПРОДАЈЕМ плац, Миса, дозвољена градња.
060/766-23-36.
(221047)

КОТЕЖ 1, одлична, 98
м2 + 40 м2, 57.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(221087)
КАЧАРЕВО, 96 м2, 5
ари, усељива, 16.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(221087)

НОВА МИСА, новија
200 м2, локал, договор. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(221011)

КУЋА, Долово, близу
центра, 16,5 ари, цена
по договору. Тел.
061/134-37-08.
(221073)

НОВА МИСА, кућа
100 м2, на 7 ари.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(221011)

ПРОДАЈЕМ кућу у
центру града, повољно, вреди погледати.
063/756-06-04.
(221074)
КУЋА на продају, нова Миса, 220 м2, цена
65.000 евра, договор.
Тел. 064/577-65-61.
(221076)
ПРОДАЈЕМ две куће у
Банатском Брестовцу.
Тел. 064/143-64-35.
(221077)
ПЛАЦ Баваништански
пут, преко пута новог
затвора, 7 ари, ограђено, 1.800 евра/ар.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(и)
ТЕСЛА, кућа у мирној
улици, 3.6 ари, 80 +
120 м2, 55.000 евра,
договор, замена. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

НА МАРГИТИ мања
засебна кућа. Може
ауто до 2.000 евра +
доплата. 064/248-9016. (221014)

ПРОДАЈЕМ плац 6,57
ари са кућом 55 м2.
Тел. 063/275-510.
(221031)
ПРОДАЈЕМ плац стара Миса. 013/361601, 064/866-25-76,
065/361-60-11.
(221017)
ПРОДАЈЕМ плац 20
ари у Девојачком бунару. 062/154-43-27.
(220973)
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ПРОДАЈЕМ једнособан стан 30 м2 на
Стрелишту. Тел.
013/321-338,
063/892-38-30.
(220911)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КОТЕЖ 1, кућа 160
м2, плац 2.5 ара, камени темељ, три јединице, мирно место,
повољно, 69.000 евра,
договор. (242),
„Кварт”, 064/125-6267. (221006)
ЈАБУКА, продајем њиве 54 ари, близу села,
94,5 ари, код глогоњског моста. 063/70374-41, 013/235-80-56.
(221103)
ПРОДАЈЕМ кућу на 5
ари, шири центар.
063/777-27-08,
013/355-575.
(220966)
КУЋА, 176 м2, на 8
ари плаца у Панчеву,
Цара Душана 100,
60.000 евра. Тел.
019/804-167,
063/753-99-54.
(2209889
ПРОДАЈЕМ кућу на
мирном месту, самостална, треба мало
реновирање. 064/32085-47. (220925
ТЕСЛА, кућа две
стамбене јединице,
65.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-9148. (2211324)
КУЋА две одвојене
етаже 250 м2, плац 22
ара, Кајмакчаланска.
064/124-57-94.
(221109)
МАКСИМА ГОРКОГ,
салонска кућа, плац 7
ари, 70.000 евра.
(396), „Лајф”, 317634, 061/662-91-48.
(2211324)
БАШТА, Јабучки пут,
11 ари, 6.500. (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48.
(2211324)
ПЛАЦ 10 ари, виноградарска кућа, вода,
струја. 064/124-57-94,
Кудељарац. (211109)
КУЋА 120 м2 на 5 ари,
власник, легализовано, Преспанска 15.
063/307-674.
(221093)
КУДЕЉАРАЦ, 140 м2
+ 25 м2, локал, 5 ари
плаца, компелт реновирана, спратна, усељива, 78.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(221112)

БАНАТСКИ брестовац, на продају кућа
на спрату, новија
градња, грејање на
гас, 5 ари окућница,
поред главног пута.
013/626-252. (22117)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу са двориштем, у
ширем центру. Цена
70.000. Тел. 061/26646-45. (221201)

КУЋА са два локала
код Турске главе, 150
м2, 2 ара, 60.000.
(228), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
СТАРА МИСА, 300 м2,
6 ари, 60.000. (228),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
ТЕСЛА, нова кућа,
130 м2, 1.5 ар, 95.000.
(228), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
ТЕСЛА 87 + 87 м2, 4.2
ара, 50.000. (228),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
СТРЕЛИШТЕ, 140 м2,
2 ара, 46.000. (228),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
ЦРЕПАЈА 135 м2, 16
ари, 45.000; Самош
80 м2, 9.000. (228),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
НОВА МИСА, 150 м2,
2 ара, 45.000. (228),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.

ТРУЈИНО насеље на
путу, Ковин - Б. Црква, прелеп плац 18
ари. 061/139-28-10.
(221263)
ПРОДАЈЕМ плац на
Баваништанском путу,
9 ари, повољно. Тел.
066/363-454. (22151)
ПЛАЦ с две стамбене
јединице, 180 м2, 120
м2, на углу, Горњи
град. 060/034-19-58.
(221241)
ПЛАЦ, нова Миса са
локацијском дозволом, власник.
064/260-05-34.
(221277

ПРОДАЈЕМ двоипособан у насељу Пепељара, 58 м2, 23.500.
060/861-83-17.
СТРЕЛИШТЕ, продајем стан, 43 м2, ВП,
ЦГ, тераса и подрум.
061/224-47-97.
(220636)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ спратну
кућу 200 м2, Максима
Горког 3.8 ара.
063/301-360. (22113)
ПРОДАЈЕМ ланац земље на новом путу
Качарево-Панчево,
близу села. 064/33320-46. (221179)
ПЛАЦ на продају, Новосељански пут, 8
ари. 064/808-72-51.
(221272)
НА ПРОДАЈУ викендица и 15 ари плаца
на Новосељанском
путу. 063/336-461.
(221199)
ПРОДАЈЕМ кућу, Кочина 3, поред Зелене
пијаце. 064/231-60-24.
ПЛАЦ 32 ара, фронт
27 м, укњижена, вода,
струја, телефон, канализација, договор.
064/351-12-41.
(221233)

ТОПОЛА, 21.000, 70
м2, 3 ара. (636),
„Стрелиште
некретнине”,
062/886-56-09.
(221226)
ПРОДАЈЕМ кућу у Банатском Брестовцу.
Тел. 013/626-691,
065/628-48-33.
(22`293)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру, ново, Котеж 1, без
посредника. 063/250082. (219935)
ДВОРИШНИ до улице, сређен, 12.000;
Топола до улице, само 11.000. (67), „Милка М”, 063/744-28-66.
(4664)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, ВП, 53, 22.000;
Миса, двоипособан,
одлична, 19.000. (67),
„Милка М”, 063/74428-66. ((4664))

ТЕСЛА, трособан, три
лође, само 30.000;
Миса, I, укњижен,
36.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(4664)
ХИТНО, Самачки, I,
13.000; Маргита, ПР,
нов, прелеп, 17.500.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4664)
ТЕСЛА, I, 49, 37.000,
лукс, Маргита, ПР,
нов, укњижен, 39.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4664)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан у строгом центру, ТА, III спрат.
062/388-130.
(219973)
ЦЕНТАР, станови и
гараже, укњижено,
етажирано, 53-120 м2.
630-850 евра/м2, са
ПДВ-ом. 063/323-584.
(220056)
ПРОДАЈЕМ двособан
стан, Стрелиште, II
спрат, две терасе, подрум, 58 м2, власник.
063/429-192.
(220883)

ТРОСОБАН стан, 78
м2, Стрелиште, IV
спрат, два мокра чвора. Тел. 064/340-2643. (220622)
КОТЕЖ 2, трособан,
продајем/мењам за
мањи стан/кућу.
063/771-15-68.
(220448)
СТРОГИ центар трособан 60 + 6 м2, двострано орјентисан.
064/337-20-11. (2204)
ПРОДАЈЕМ трособан,
60 м2, центар, нов,
27.000 евра. 061/67097-96. (220821)

НОВА МИСА, трособан 85 м2, ЦГ, замена
за мањи стан.
064/134-06-30.
(220387)
ТЕСЛА, код „Авива”.
49 м2, ЦГ, VI, без посредника, повољно.
063/776-81-58.
(220847)
ПРОДЈЕМ нов стан на
Стрелишту, четворособан, лифт, ЦГ. Тел.
064/267-71-74.
(220916)
СТРЕЛИШТЕ, VII
спрат, ЦГ, 86 м2, власник. 064/276-04-80.
(220886)

НАЈПОВОЉНИЈИ станови и куће на свим
локацијама. (300),
Агенција „Ћурчић”,
362-816,
063/803-10-52.
(220901)
СОДАРА, власник,
продајем стан 57 м2,
Савска 14/27, 28.000
евра. 060/321-53-60.
/220907)
ПРОДАЈЕМ стан 62
м2, на Стрелишту.
064/170-57-10,
065/824-39-44.
(220902)
КОТЕЖ 1, једнипособан, III, 49 м2, тераса,
ЦГ, 26.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(221087)
ТЕСЛА, двособан, II,
50 м2, ТА, 23.500.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(221087)
ТЕСЛА, двособан, I,
54 м2, ТА, тераса,
29.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(221087)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53 м2, I, тераса,
ТА, 24.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(221087)
СТРЕЛИШТЕ, 57 м2,
тераса, VI, ЦГ, добар,
26.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(221087)
КОТЕЖ 2, леп једноипособан, 48 м2, ВП,
26.500. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(221087)
КОТЕЖ 2, двособан
реновиран, 61 м2, V,
29.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(221087)
СТРОГИ центар, већи
једнособан, I, 40 м2,
ЦГ, идеалан за ординацију, 34.000. (49),
„Мустанг”, 069/22666-58. (221087)
МИСА, етажа, 90 м2 +
тавански простор,
26.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(221087)
МИСА, Конструктор,
46 м2, једнособан, I,
тераса, 23.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (221087)
МИСА, Конструктор,
58 м2, двособан, I,
леп, 30.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (221087)
СТАН на продају, договор, замена кућа,
Војловица, Кудељарац. 064/130-27-34.
(221088)

ЦЕНТАР, 60 м2, двоипособан, ЦГ гас, нов,
усељив. 065/822-4822, 064/658-41-64.
(221084)
ТЕСЛА, нови станови
разних структура, усељиви у јуну. 065/82248-22, 064/658-41-64.
(221084)
СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, 48 м2, нов
усељив. 065/822-4822, 064/658-41-64.
(221084)
ТЕСЛА, трособан, 77
м2, ВП, са грејањем и
М. Горког 58, I спрат,
без грејања, продајем
без посредника. 23348-01, 064/217-49-94.
(221071)
40 КВМ, 55 м2, 15.000
евра, Миса. 063/377835. (221070)
ЈЕДНОИПОСОБАН
стан, Тесла, у згради
поред Пекаре, 32 м2.
064/180-85-95.
(221078)
ЈЕДНОИПОСОБАН,
Котеж 2, приземље,
50 + 6 м2, одмах усељив, 25.500. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

ТРОСОБАН, Содара,
60 м2, реновиран,
ПВЦ, плакари, приземље, 33.000 евра, замена за већи. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)
ГАРСОЊЕРА, Котеж
1, ЦГ, 28 м2, 23.000
евра. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (и)

НОВОГРАДЊА, стан
од 78 м2, добра локација. 062/443-367.
(221025)
ЈЕДНОСОБНИ, Миса,
35 м2, 21.000; Тесла,
центар, 22.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(221027)
ТЕСЛА, 57 м2, двоипособан, ТА, тераса,
30.000, усељив. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(221027)
ЦЕНТАР, дуплекс,
приземље, 43 м2, три
собе, два купатила,
35.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(221027)
КОТЕЖ 71 м2, трособан, 43.000; једнособан 45 м2, 28.500.
(324), „Медиа”,
315-703,
064/223-99-20.
(221027)
СТРЕЛИШТЕ, 56 м2,
двособан, намештен,
27.000, усељив. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(221027)
СТАН, Тесла, VI
спрат, лифт, ЦГ, 58 м2
+ две терасе.
061/311-47-17.
(2210259
ТЕСЛА, новоградња,
790 евра/м2, 50 м2, 62
м2, 68 м2. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(221011)
СТРОГИ центар, дворишни, 38 м2, сређен.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(221011)
МИСА, новоградња,
35 м2, усељив,
21.000. (188),
„UnaDalli”,
064/255-87-50.
(221011)

ПОВОЉНО, двособан,
Содара, одличан распоред, ЦГ, 27.000.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)
СТАН, Котеж 2, I
спрат, застакљена тераса, 46 м2. 063/12280-76. Горан.
ТРОСОБАН стан, 74
м2, X спрат, зграда
Капетаније, Содара,
двостран 2, купатила,
власник, 46.000.
066/052-393.
(221044)
ДВОСОБАН стан, 61
м2, VII спрат, Стрелиште, главна улица,
сређен, власник,
31.000. 066/052-393.
(221044)

КОТЕЖ 2, Кикиндска,
двособан, VII, договор. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (2211)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 74 м2, ЦГ, IV,
34.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(221011)
СТРЕЛИШТЕ, сређен
двособан стан, договор. Тел. 064/968-5680. (220972)
ПРОДАЈЕМ стан у
центру, 53 м2, укњижен. Тел. 064/290-4655. (220943)
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан, почетак
Котежа 2, IV спрат.
Тел. 063/852-55-56.
(220938)

Петак, 3. јун 2016.

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ луксузан
стан у центру 157 м2,
на првом спрату.
060/312-90-00.
(220949)
ПРОДАЈЕМ у центру
зграду 500 м2 и код
„Родића” 1.650 м2.
060/312-90-00.
(220949)
СТРЕЛИШЕ, једнособан 35 м2, ТА, приземље, 15.000. (1756),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(220969)
КОТЕЖ 1, двособан,
61 м2, III, ЦГ, 33.000.
(1756), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(220969)
ТЕСЛА, једнособан,
29 м2, IV, TA,тераса,
18.000. (1756), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(220969)
ЦЕНТАР, двоипособан, 64 м2, ТА, III, тераса, 35.000. (1756),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(220969)
ТЕСЛА, двособан, 47
м2, етажно грејање,
III, 24.000. (1756),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(220969)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32 м2, ЦГ, V,тераса. 21.000. 1756),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(220969)
ТЕСЛА, једнособан,
27 м2, 16.500; двособан 50 м2, 23.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(221171)
ЦЕНТАР, трособан 80
м2, комплет намештен, 50.000 евра.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(221171)

КОТЕЖ, једнособан,
45 м2, 26.000; трособан, 74 м2, 42.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(221171)
КОТЕЖ, једноипособан, 39 м2, 19.000;
двоипособан, 66 м2,
43.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(221171)
ТЕСЛА, двособан, 46
м2, 23.000; двособан,
49 м2, 28.500. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(221171)
СОДАРА, двособан,
63 м2, 33.000; двоипособан, 75 м2, 40.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(221171)

СОДАРА, двособан,
53 м2, дворишни, гаража, 18.900. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (221171)
МАРГИТА, трособан,
64 м2, 40.000; троипособан, 96 м2, 65.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(221171)
МАРГИТА, једнособан, 36 м2, новоградња, гас, високо приземље. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(221171)
МИСА, једноипособан, 35 м2, 21.000;
двоипособан, 54 м2,
32.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(221171)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 37 м2, 23.000;
двоипособан, 58 м2,
30.000.(097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(221171)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 45 м2, 22.000,
двособан 52 м2,
23.500. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(221171)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 65 м2, 33.000;
трособан, 80 м2,
40.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(221171)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 60 м2, III, ЦГ,
29.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(221171)
ТЕСЛА, гарсоњера,
III, TA, 24 м2, нове
ствари, 19.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(221162)
КОТЕЖ 2, једнособан,
III, 44 м2, ЦГ, 25.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (221162)
КОТЕЖ 1, двособан,
III, 57 м2, ЦГ, 30.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (221162)
ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан, ВПР, 44 м2,
ЕГ, 23.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(221162)
КОТЕЖ 2, троипособан, VII, 79 м2, ЦГ,
46.000. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(221162)
СОДАРА, трособан,
ВПР, 63 м2, Цг,
33.000. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (2212)
СТРЕЛИШТЕ, 58 м2,
II, 33.000. (636),
„Стрелиште некретнине”, 062/886-56-09.
(221128)
СТРЕЛИШТЕ, 65 м2,
III, 29.000. (636),
„Стрелиште некретнине”, 062/886-56-09.
(221128)
СТРЕЛИШТЕ, 51 м2, I,
37.000, новоградња.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/88656-09. (221128)
ШИРИ центар, трособан, 68 м2, I спрат,
ТА, терасе, гаража,
31.000. 060/760-0432. (221130)

ОГЛАСИ

ЦЕНТАР, 45 м2, двособан, ТА, 22.000; 115
м2, четворособан,
65.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(221136)
ТЕСЛА, 45 м2, двособан, 22.500; 68 м2,
двоипособан, 35.000.
(394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(221136)
КОТЕЖ 2, 74 м2, трособан, сређен, 42.000;
80 м2, троипособан,
55.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(221136)
КОТЕЖ 1, 57 м2, двособан, 28.000; 71 м2,
трособан, 39.000.
(394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(221136)
ВЕЛИКИ избор дворишних станова од
12.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(221136)
ПЕНЗИОНЕРИ. Купује
се стан са вашим плодоужитком, остајете у
стану. 061/324-40-85.
(221144)

ПЕНЗИОНЕРИ, нуди
се доживотно издржавање по најповољнијим условима.
061/324-40-85.
(221144)
МИСА, ПРОДАЈЕМ
поткровље 100 м2 са
свим прикључцима,
власница. 065/333-5525. (221150)
ВЕЉКА ВЛАХОВИЋА,
двособан, 62 м2, I,
29.000. (398),„Кров”,
060/683-10-64.
(221151)
ЦЕНТАР, сређен дворишни 82 м2, трособан, гаража, 33.000.
(398),„Кров”,
060/683-10-64.
(220639)
ЦЕНТАР, 1.5, 44, ЦГ,
26.000;Содара 2.5,
ЦГ, договор. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(221152)
СТРЕЛИШТЕ, гарсоњера, 28, 14.000; Доњи град, 64, 13.000.
(338), „Јанковић”,
348-025. (220680)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 55, 29.000; једноипособан, 44 м2,
ЦГ, договор. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(220680)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, центар Стрелишта, 28.000. (661),
„Весна 2”, 066/93700-13. (221161)
СОДАРА, двособан,
60 м2, I спрат, 32.000.
(661), „Весна 2”,
066/937-00-13.
(221161)
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ТЕСЛА, двособан, VI
спрат, 58 м2, ЦГ,
35.000. (661), „Весна
2”, 066/937-00-13.
(221161)
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан у Новом Саду, 48 м2, 43.200 евра.
065/833-85-36. (и)
КОТЕЖ 2, 78 м2, I,
47.000; 53 м2, 30.000.
(396), „Лајф”, 317634, 061/662-91-48.
(221124)
СОДАРА, трособан,
41.000; двособан, I,
34.000; двособан, VI,
26.500. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-9148. (221124)
СОДАРА, Доситејева,
троипособан, 58.000;
војне двоипособан,
39.500.(396), „Лајф”,
317-634, 061/662-9148. (221124)
СТАРА ПОШТА, двособан, ЦГ, I, 41.000.
(396), „Лајф”, 317634, 061/662-91-48.
(221124)
САЛОНСКИ стан, 114
м2, 65.000; 86 м2,
40.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-9148. (221124)
КОТЕЖ 2, 60 м2 или
мењам уз доплату за
мањи. Тел. 064/47578-16. (221096)
ЦЕНТАР, изнад СД, IX
спрат, 56 м2 + две терасе. 063/164-88-64.
(221110)
ЦЕНТАР, једноипособан, V спрат, 45 м2 +
тераса.
063/825-83-25.
(221110)
ТЕСЛА, мањи двособан, 47 м2, III, TA,
уредан, 22.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(220631)
СТРОГИ ценар, СДК,
трособан, 68 м2, VII,
ЦГ, 54.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(220631)
КОТЕЖ 2, двособан,
63 м2, III, ЦГ, 32.000.
(336), „Олимп”,
351-061,
063/274-951.
(220631)
СТРЕЛИШТЕ код банке, двособан комфоран 60 м2, V, ЦГ, усељив, 28.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(220631)
ЦЕНТАР, Карађорђева, једноипособан, 45
м2, I, ЦГ, 36.500, договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(220631)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 65 м2, I, ЦГ,
32.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(220631)

КОТЕЖ 1, једноипособан, 45 м2, V, ЦГ,
усељив, 30.000, договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(220631)
ТЕСЛА, 61 м2, трособан, 30.000. (238),
„Тесла некретнине” ,
064/668-89-15.
КОТЕЖ 1, 57 м2, двособан, 28.000. (238),
„Тесла некретнине” ,
064/668-89-15.
ТЕСЛА, 42 м2, једноипособан, 25.000.
(238), „Тесла некретнине” , 064/668-89-15.
ТЕСЛА, 24 м2, гарсоњера, 19.000. (238),
„Тесла некретнине” ,
064/668-89-15.
СТРЕЛИШТЕ, 43 м2,
једнособан, 23.000.
(238), „Тесла некретнине” , 064/668-8915.
КОТЕЖ 2, 92 м2, четворособан, 59.000.
(238), „Тесла некретнине” , 064/668-8915.
СОДАРА, 42 м2, једнособан, ненамештен,
централно, клима, повољно. 064/252-50-03.
(220112)
ТЕСЛА, први спрат,
44 м2, ТА, реновиран,
брзо усељив. 231-9550, 064/423-31-43.
(221285)
СТРЕЛИШЕ, 62 м2,
нов паркет, ПВЦ столарија, купатило, власник. 066/004-787.
(221277)
ПРОДАЈЕМ двособан,
Котеж 1, без посредника. Тел. 063/16461-70. (221249
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру, 23 м2, сређена,
Стрелиште. 066/300630. (221225)
СТАН, новоградња, 50
м2, 36.500, Светозара
Милетића, први
спрат. 061/572-93-17.
(221245)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ нов стан од
45 м2. 063/740-61-26.
КУПУЈЕМ стан једнособан, једноипособан.
062/771-513. (21941)
КУПУЈЕМ стан до
17.000, дајем ауто,
3.000 евра, остало
кеш. 064/134-06-30.
(220387)
КУПУЈЕМ троипособан или четворосбан
стан у ширем центру.
064/385-31-15. (2271)
АГЕНЦИЈИ за некретнине „Стрелиште некретнине” потребни
станови, куће, дворишни станови, плацеви,
на свим локацијама
града и околним местима. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09.
(221128)
АГЕНЦИЈИ „Кров” потребни мањи станови.
060/683-10-64, Стефан. (221151)
КУПУЈЕМ двособан
стан на Стрелишту.
064/194-69-03.
(221123)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ стан 47 м2,
Котеж 2, 062/271-124.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ кућу самцу
или двочланој породици. Тел. 060/36673-51. (СМС)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан празан, Копаоничка 23. Нова Миса.
063/655-353. (СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан на Тесли, први
спрат, полунамештен.
064/208-13-63.
(220287)
ИЗДАЈЕМ кућу 100
м2, строги центар, Ул.
Живојина Мишића 6,
погодна за канцеларијски простор, ординације, агенције, школице, итд. 023/857315, 064/575-57-04.
(219880)
ИЗДАЈЕМ празну гарсоњеру, ЦГ, Котеж 1,
лепа локација, на дуже. 013/317-864.
(219951)
ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан изнад
СДК. Тел. 063/422024. (220711)
ИЗДАЈЕМ стан у згради + дворишни + гарсоњера, све намештено. Стрелиште, 362406, 064/218-83-45.
(220412)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
на дужи период, депозит обавезан.
063/617-421.
(220511)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
на дужи период, депозит обавезан.
063/617-421.
(220511)
ИЗДАЈЕМ самцу намештену собу, употреба кухиње, купатила.
321-408. (220822)
ИЗДАЈЕМ стан на Миси. 063/784-22-70 или
013/373-020. (220839
КУЋА, 30, нова, интернет, кабловска,
двориште, намештена,
80 евра. 060/086-4241. (220826)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, нова Миса, Тимочка 32. Тел.
013/371-635,
064/297-81-68.
(220832

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
војном лицу, брачном
пару, суповцима.
061/306-79-81.
(220834)
ИЗДАЈЕМ празан двоипособан стан, Тесла,
ЦГ, кабловска, после
17 сати. 061/261-3256. (220840)
ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан без грејања у згради. Содара.
013/344-167,
064/950-23-40.
(220839)

СТАН за издавање на
Тесли, у кући. Тел.
063/849-94-07.
(220862)
У САМАЧКОМ издајем намештену гарсоњеру самцу, 80 евра.
065/353-07-57.
(220866)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан на Стрелишту,
ненамештен, ЦГ, клима. 064/317-04-71.
(220871)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру 18 м2, са
центрланим грејањем
у Синђелићевој улици
бр. 22, на дужи рок.
064/250-26-83.
(220910)
ИЗДАЈЕМ намештену
собу самцу.
013/320-847.
(220912)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, интернет,
посебан улаз.
069/220-26-72,
013/370-991,
063/202-672.
(220885)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ кућу 120
м2, са окућницом у
центру Старчева. Тел.
353-500. (220921)
ИЗДАЈЕМ на Стрелишту празан двособан
стан. Тел. 064/493-0055. (220919)
НАМЕШТЕН стан,
клима, кабловска, интернет, близу центра
издајем. 061/689-8622. (221186
ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан, Котеж
2. Тел. 064/119-0834.(221191)
ИЗДАЈЕМ празан двособан стан на Тесли, I
спрат, ЦГ, 100 евра.
064/120-19-37.
(221235)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештен стан, центар, повољно, одмах усељиво, WI-FI, паркинг.
065/691-88-23.
(221232)
ИЗДАЈЕМ кућу, близу
пошта, амбуланта,
школе, пијаца, аутобуска, мирно.
061/721-15-84. (2237)
ИЗДАЈЕМ стан у Војловици, Ул. Братства
јединства бр. 116.
Тел. 367-316. (221197
ИЗДАЈЕМ двособан
празан стан, 56 м2,
ЦГ, Содара. 066/332236. (221204)
ИЗДАЈЕМ кућу на Тесли, намештена, све
ново. 064/559-17-43.
(221205)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан. 060/163-88-58.
(221211)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, Котеж
1. 064/324-07-87.
(221225)

ИЗДАЈЕМ једнособан
комплетно намештен
стан, Цг, интернет,
центар.
065/344-85-77.
(221212)
ИЗДАЈЕМ празан двособан стан, Котеж 1,
IV. Teл. 064/866-2413. (221224)
ИЗДАЈЕМ стан 30 м2,
намештен, ЦГ, близу
„Авив” парка.
064/224-60-22.
(221182)
ИЗДАЈЕМ намештен
двоипособан стан, у
центру, Доситејева.
Тел. 065/248-81-87.
(221183)
ИЗДАЈЕМ полунамештен стан 40 м2, нова
Миса, засебан улаз.
062/173-00-40.
(2211679
ИЗДАЈЕМ двособан
ненамештен стан.
066/209-400.
(221114)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан, велики, празан,
засебан улаз, нова
Миса. 062/161-48-74.
(220929)
ИЗДАЈЕМ намештену
собу код Хотела „Тамиш”, употреба кухиње и купатила. Тел.
065/672-33-00.
(220932)
ИЗДАЈЕМ дворишни
стан 40 м2, екстра локација. Тел. 063/77888-15. (220939)
ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан на
Стрелишту, Косте
Абрашевића 14, други
спрат. Тел. 013/25142-79, 063/826-97-71.
(2209449
ПОТРЕБАН опремљен
нов или реновиран
двособан или трособан стан на Тесли.
063/670-982.
(220924)

ОГЛАСИ

ТРАЖИМ кућу за становање, на дуже време. 063/821-08-09.
(221091)
ИЗДАЈЕ се намештена
соба с купатилом у
центру. 063/761-0356. (221064)
СТАН за издавање,
двособан, одмах усељив. 343-620,
063/555-041. (22106)
ТРОСОБАН мањи
лукс поптуно намештен, ПВЦ, клима, интернет, Тесла.
064/877-53-09. (2119)
ИЗДАЈЕМ мању кућу,
намештену старијем
брачном пару.
064/986-21-74.
(221012)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан.
060/333-27-42.
(220948)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Самачком хотелу, први
спрат. 013/352-758,
063/327-423.
(220953)
ИЗДАЈЕМ двособан
комфоран намештен
стан у центру, ЦГ,
клима. 064/237-05-28.
(220989)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан на Тесли. 064/424-88-28.
(221292)
ИЗДАЈЕМ стан, нова
Миса, двособан, посебан улаз, струјомер,
кабловска, телефон.
063/117-15-17.
(2212878)
СТАН код Спортског,
Миса, засебан улаз,
сутерен, намештено,
повољно. 064/026-9500. (212279)
ИЗДАЈЕМ празан стан
37 м2, на Котежу 2.
064/353-23-69.
(221276)
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НАМЕШТЕН једнособан стан у центру, с
грејањем, клима, кабловска, интернет.
063/118-22-09.
(221274)
КОД Аутобуске станице издајем намештен/ненамештен једнособан стан,ТА, кабловска.
063/742-14-27.
(221269)
ФУНКЦИОНАЛАН,
леп, двособан стан на
Котежу 1, издајем, 50
м2. 069/153-15-64.
(221261)
ГАРСОЊЕРА стан,
код Спортског центра,
зграда, први спрат,
засебан улаз.
064/436-85-26.
(221253)
ИЗДАЈЕМО комплетно намештене станове за издавање од 58
и 84 м2. Контакт,
063/693-298,
063/693-944. (ф)
ИЗДАЈЕ се комфорна
кућа од 100 м2, на 10
ари плаца са магацинским простором.
063/693-944,
063/313-844. (Ф)
МАЊИ дворишни
стан за једну-две особе, Содара.
061/287-37-97.
(221244)
ДВА стана једноипособан и гарсоњењра,
намештено, засебан
улаз, повољно, центар. 061/131-79-04.
(221242)
ЛОКАЛИ

ПОТРЕБАН приватан
простор или магацин
за личну теретану са
паркингом. 062/770945. (СМС)

„ПАНЧЕВАЦ”, телефон:013/301-150
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ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал у Тржном центру „Трубач”. 064/370-79-47.
(4663)
ИЗДАЈЕМ два локала
15 и 25 м2, преко пута
Диспанзера. 064/23107-33. (220520)
ИЗДАЈЕМ локал у Кочиној 4, код Зелене
пијаце. 063/217-130.
(220511)
ПРОДАЈЕМ локал, 25
м2, у Панчеву, Максима Горког 31.
064/424-95-20.
ХАЛА 200 м2, Јабучки
пут, за сваку делатност, повољно. Тел.
064/490-33-18. (2198)
ПРОДАЈЕМ локал у
ТЦ „Трубач”, 19 м2.
Тел. 063/738-76-93,
060/067-11-44. (2193)
ЛОКАЛ продајем,
Синђелићева 15, комплетно адаптиран, 29
м2, 13.000 евра.
063/265-457. (22000)
ЗА ИЗДАВАЊЕ, локал
на Тесли, ауто-перионица или магацин.
Тел. 063/849-94-07.
(220862)

ИЗДАЈЕМ локал 35 м2
у центру. 063/770-2325. (220922)
ИЗДАЈЕМ локал 12 м2,
излог, центар, В. П.
Бојовића 19. 063/314803. (220923)
ИЗДАЈЕМ радионицу,
има трофазну, канализацију, воду, столарски сто. Карађорђева. 064/994-13-16.
(220888)
ИЗДАЈЕМ опремљен
локал за фризере. Цара Душана. 013/304506, 064/329-37-84.
(220899)
ИЗДАЈЕ се локал,
Стрелиште, Вељка
Влаховића. 064/13466-62. (221117)
ПРОДАЈЕМ халу 435
м2, све делатности,
95.000 евра. Стара
Утва. 064/111-22-56.
(221101)
ИЗДАЈЕМ локал у
центру. 062/520-096.
(221083)
ЛОКАЛ новоградња,
41 м2, код школе.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(221011)
ИЗДАЈЕМ локал на
пијаци. Тел. 063/80858-16. (220987)

ОГЛАСИ

ЛОКАЛ, разрађен, Ж.
Зрењанина 25 м2 +8
м2, 36.000 евра или замена за стан. 345-534,
064/246-05-71. (и)
ЛОКАЛ 37,5 м2, Лава
Толстоја 10. 064/65841-64, 065/822-48-22.
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ИЗДАЈЕМ локале, 210,
520, 1000, 1600, 450,
800, 1.650, 27.
060/312-90-00. (2249)
ИЗДАЈЕМ локал, насеље Тесла,добра локација, разрађен.
065/205-92-33.
(2214)

ИЗДАЈЕМ халу у центру града, властити
паркинг, камионски
прилаз, 550. 064/14352-98. (220949)
ИЗДАЈЕМ локал на
Стрелишту, 18 м2, погодан за сваку намену.
Тел. 064/959-98-83. (2)

МАГАЦИНСКИ простор 200 м2, прометна
локација, шлеперски
прилаз. 061/139-28-10.
ИЗДАЈЕМ пословни
простор, 30 м2, повољно. Цара Душана
38. 062/886-56-02,
013/351-477. (

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН возач Ц и
Е категорије, са искуством, за каду.
069/301-17-00.(СМС)
ПОТРЕБНЕ раднице
за прехрамбену продавницу, са искуством. 069/307-02-89.
(СМС)
ПОТРЕБНИ радници
за рад на терену. Исплата дневно.
062/825-27-25.
(219095)
ПОРОДИЦИ у Немачкој потребна жена за
негу старих лица са
познавањем немачког
језика. 062/571-007.
(220475)
ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало Лесковац”, потребне раднице у кухињи
и за роштиљем.
063/897-55-04. (4663)
ЋЕВАБЏИНИЦИ у
центру града потребне раднице у кухињи
и роштиљу. 063/83488-10. (4663)
ПОТРЕБАН радник за
сезонски посао, теренски рад зими, са
знањем румунског језика, договор.
064/116-30-31.
(220369)
ЖЕНСКОМ фризерском солону „Биса”,
потребан женски
фризер. Контакт,
061/130-08-43.
(220190)
ПОТРЕБНИ физички
радници., 064/949-9272. (2212159
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ПОСАО
ПОНУДА

ЛИВНИЦИ у Панчеву
потребан бравар-заваривач, за рад у производњи. Услови: минимум три године
радног искуства, возачка дозвола Б категорије.
064/641-77-68.
(220825)
ПОТРЕБНИ продавци
за рад на терену.
062/825-27-25.
(221223)
ПОТРЕБНИ кувар и
конобар. Винарија
„Ђурић”, Максима
Горког 71. (221214)
ПОТРЕБНИ радници
за рад на трактору и
тримеру. Разговор за
посао сваким радним
даном од 10 до 11,
Панчево, Улица Гробљанска 50. (221219)
ПОТРЕБАН мајстор за
рад у производњи намештаја. 065/507-0984. (221138)

ПРИВАТНОМ предузећу потребна секратарица и девојка за
рад у рачуноводству.
mksajam@gmail.com
(221138)
МЕДИЦИНСКИ и
естетски педикир, релакс и терапеутска
масажа. 013/351-907,
061/308-95-86.
(221127)
ХИТНО потребан мушко-женски фризер.
Тел. 064/569-07-81.
(221117)
ПРОДАВАЦ кокица и
сладоледа потребан.
СМС поруке са личним подацима слати
на контакт. Тел.
063/772-34-95. (ф)
САЛАТА бар, потребни искусни кувари и
конобари., Доставити
CV лично на адресу
др Жарка Фогараша
бр. 6, најкасније до 6.
јуна 2016. (221081)
РЕСТОРАНУ потребни
конобар/ица и жена
за рад у кухињи.
060/335-82-58.
(221075)

ОГЛАСИ

АУТО-ПЕРИОНИЦА
„Зоки 87” тражи радника са искуством.
Доћи лично, Книћаниноав 34-б. (221058)
ФИРМИ „Pan Bau
Maх”, потребни радници за рад на градилишту /(зидари, тесари, армирачи, физикалци). Пријаве слати
на office@panbaumax.rs (2210519
ПОТРЕБНА жена за
бригу о женској особи. Информције на
тел. 063/851-88-03.
(221048)
ПОТРЕБНИ радници
са искуством за рад у
перионици аутомобила „Периша”,
063/281-954.
(221039)
ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребни пица-мајстор и раднице за палачинке. Доћи лично.
(221009)
ПОТРЕБНА девојка за
рад у кафићу.
060/362-22-21. (2633)
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ПЕКАРИ „Арома” потребан пекар. Тел.
060/441-11-09, назвати од 10 до 15 сати.
(221258)
ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у ресторану у
продаји и кухињи.
Тел. 013/377-230.
(221255)
ПЕРИОНИЦИ „Пионир” потребни радници са искуством.
013/258-02-17.
(221254)
ПОТРЕБАН возач Б, Ц
и Е категорије, са искуством. Обавезно из
Панчева. Снабдевање
радњи и вожња селидби. CV послати на
bomboncicb@gmail.com
обавезно са сликом.
(220985)
ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у маркету, искључиво са искуством
и само из Панчева.
Послати CV на
bomboncicb@gmail.com
или га донети у Моше
Пијаде 4, код Хотела
„Тамиш”, маркет
„Бомбончић”, обавезно са сликом.
(220985)
ПОТРЕБНА искусна
чиста жена за рад у
припреми хране Пицерији New York Slice.
Контакт 063/868-4444. (221270)
САЛОНУ намештаја
потребан монтер-возач. CV донети лично,
у суботу, од 8 до 10
сати на адресу: Војводе Петра Бојовића 12.
(221267)
ПИЦЕРИЈИ у центру
града потребна женска особа, рад на
припреми и продаји.
064/555-33-34.
(221298)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ПОУЗДАНА поштена
вредна жена, за чување деце или старих
људи. 069/417-33-14.
(СМС)
ЧАСОВИ енглеског,
немачког и српског,
превођење текстова.
064/ 486-05-98.
(СМС)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА,
Панчево, машински
сечемо влажне зидове, гаранција.
060/691-01-13.
(217223)

ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова
и каљевих пећи.
063/155-85-95.
(220001)

ЕЛЕКТРИЧАР, оправке
бојлера, шпорета, разводних табли, индикатора, инсталација. Мића, 064/310-44-88. (21

КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством
лепи све врсте плочица, повољно, ефикасно. 063/825-16-94.
(220202)

АЛУ, ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, тракасте завесе, уграђујем,
поправљам.
063/882-25-09.
(2200016)
ТРАЖИМ посао,
превозим шодер
и песак са малим
кипером.
064/271-56-57.
(220373)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање,
воде, канализације,
кабина, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76.
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика,
часови. 013/251-1981, 063/852-22-43.
(2208369
МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање
столарије, фасаде,
пензионерима попуст.
013/235-78-82,
065/557-81-42.
(220845)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке, израде инсталација, индикатори и
бојлери, купатила, ТА.
062/271-661,
061/132-85-43.
(2208439
КОМБИ превоз робе
до 1.5 тоне, тражим
посао. Позовите.
063/747-94-73.
(220851)
ПОМОЋ у кући око
чувања старијих људи
или деце. 064/243-0409. (220763)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, гипсани
радови, изолација,
повољно. 013/372247, 060/037-22-47.
(220874)
МОЛЕРАЈ, фасаде,
столарија, гипс, обраде око прозора, комплетне адаптације.
063/893-39-94.
(220877)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар. 013353-569,
066/405-336,
061/603-94-984.
(220918)
РУШЕЊА кућа, зидова, бетона, бетонирања, чишћења, однос
ствари, кошење траве,
итд. 060/035-47-40.
(220896)
КОШЕЊЕ траве, корова, вађење пањева,
утовари - шута, ствари. 064/122-69-78.
(220846)
КОШЕЊЕ, крчење,
вађење пањева, сечење дрвећа, фрезирање. 064/196-17-32.
(221294)

СВЕ врсте физичких
послова: утовар/истовар робе, селидбе, сечење, цепање дрва,
копање, одвоз шута
непотребног намештаја, чишћење подрума, тавана и шупа,
слично. Дејан.
065/440-97-00.
(221295)

ОГЛАСИ

КЕРАМИЧАР, квалитетно, поуздано, повољно. 063/318-780.
(221094)
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим кипером до два
кубика. 065/334-2338. (221113)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка, израда инсталација, бојлера, најјефтиније у граду.
063/804-57-99.
(221273)

ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, с
искуством, тражи посао. 064/120-77-64.
(22`085)
ПРАЊЕ тепиха, дубинско прање намештаја, аутомобила.
Наташа, 361-474,
060/361-47-41,
066/361-474. (22105)
МОЛЕРСКИ радови,
столарија. Павел,
063/809-66-61.
(221008)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправка старе уградња нове, инсталације,
машинска одгушења,
санитарија. 062/382394. (220989)
СЕРВИСИРАЊЕ, допуна и уградња климе, повољно. Тел.
064/520-48-80,
063/740-83-98. (4664)
ПОПРАВКА, столарија, браварија, санитарије, монтирање бојлера, шпорета, грејача. Слободан.
063/865-80-74.
(220975)
СПРЕМАМ станове,
пословне просторије,
пеглање, цена повољна. Тел. 062/821-8731. (220978)
ШИШАЊЕ ограде, кошење траве по двориштима. 069/130-3591. (220963)
БРАВАРИЈА, надстрешнице, ограде, терасе, врата, капије, роштиљи по мери, ситне
поправке, врло повољно. 060/140-54-44,
Дуле. (220964)

KIZZA – камиони с
корпама за рад на висини од 17 - 23 метра,
сечење и резање стабала и грања. Жарка
Зрењанина 146-а
(преко пута старе
„Утве”).
063/218-894,
064/668-97-86,
013/366-888.
(217325)
СЕЛИДБЕ, Борис комби, 1.5 т,камиони 3 –
7 т, утоварна рампа,
са или без радника.
Гаранција за безбедност вашег намештаја,могућност складиштења ствари. Борис,
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (220985)

ПОВОЉНО, превоз
робе, селидбе комбијем, цена по договору.
064/147-14-77,
013/311-514.
(220960)

УСЛУГЕ

КЕРАМИЧАР, повољан, квалитетан педантан и молер тражи
посао. 061/203-70-87.
(221230)
МАЛИМ трактором
косим и одржавам
воћњаке, баште, повољно. Дуле.
064/163-58-85.
(2211202)
ТРАНСПОРТ робе и
селидбе, брзо, ефикасно, повољно. Никола.
061/159-74-73.
(221129)
ШИШАЊА и бријања,
на кућној адреси. Могућ договор. Тел.
061/818-17-25.
(221159)
СВЕ врсте керамичких
радова, квалитетно и
повољно. Мирослав,
062/824-11-51.
(211097)
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством,
квалитетно, педантно,
повољно. 064/252-5175, 062/153-37-06.
(221092)

ТВ и сателитске антене, монтажа и дигитализација
вашег телевизора.
064/866-20-70.
(221036)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 21 година искуства. 013/251-78-97,
063/782-51-48.
(11`021)
ПОПРАВКА кровова и
адатапција свих објеката. 064/866-25-76,
060/027-65-31.
(221015)
БРАВАРИЈА, све врсте
браварских радова,
квалитетно, договор.
061/236-09-38.
(220991)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар.
013/351-073,
064/157-20-03.
(220992)
АУТОПРИКОЛИЦЕ,
издавање, 10 евра
дан, позовите.
064/235-08-15.
(220979)
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СЕЛИДБЕ и превоз
робе „Бомбончић” –
Борис – комбијима,
камионима, екипа
радника, монтажа,
демонтажа, паковање
ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се без стреса!!!
Борис, 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (220985)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијима и каминома,
профеисонално, екипа раднике, све релације по Србији, откуп
намештаја.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(220985)
СЕЛИДБЕ и превоз
робе „Бомбончић” –
Борис – комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без
радника. 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74.
(220985)

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим и великим кипером 064/664-85-31,
013/342-338. (СМС)
ВЛАГА. Решите се
влаге заувек! машинско сечење зидова.
Постављање изолације, гаранција 100%.
Тел.062/427-614.
(СМС)
ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим искуством из Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38.
(219407)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(220344)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ виљушкара за утовар и
истовар робе.
064/648-24-50.
(217325)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ виљушкара за утовар и
истовар робе.
064/648-24-50.
(217325)

KIZZA – превоз шљунка, песка, сејанца, ризле, мањим (1.500
дин) и већим камионима (2.000 дин).
Жарка Зрењанина
146-а (преко пута старе „Утве”).
063/218-894,
013/366-888.
(217325)
KIZZA – истовар и
утовар робе виљушкарима на свим теренима, рушење старих
кућа и других објеката, утовар шута с одвозом. (217325)
KIZZA – изнајмљивање виљушкара носивости 10 тона.
063/218-894,
013/366-888.
(217325)
KIZZA – изнајмљивање ваљка за равнање
и сабијање терена,
насипање, набијање
вибро плочама.
(217325)
KIZZA – ископ великим и мини багерима
подрума, темеља, канала, канализационих
прикључака, септичких јама с одвозом.
Жарка Зрењанина
146-а (преко пута старе „Утве”).
063/218-894,
013/366-888.
(217325)
KIZZA – сечење бетона и асфалта до 20
цм, изнајмљивање
компресора за разбијање бетона свих величина и дебљина.
(217325)

KIZZA – самоходна
дизалица за рад на
висини од 33 метра.
064/668-97-86. (4652)
KIZZA – издавање
рамовских скела са
превозом (до 100 м² –
10 евра/дан, дo 200
м² – 20 евра/дан...),
агрегата за струју.
Жарка Зрењанина
146-а (преко пута старе „Утве”). 063/218894, 064/668-97-86,
013/366-888.
(217325)

ПРЕВОЗ малим камионом шљунка, песка,
сејанца, шута, ископ
багерима. 064/64824-50, најповољније у
граду. (217325)
РОЛЕТНЕ, венецијанери, тракасте завесе,
комарници, израда,
монтажа, поправке.
063/775-96-08,
013/353-923. (22054)
ПАРКЕТ: постављање
паркета, хобловање,
полирање и лакирање,
дугогодишње искуство. 063/822-94-82,
063/865-45-31.
(219135)
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УСЛУГЕ

РОЛЕТНЕ, комарници, венецијанери, ново и поправљам. „Орка”, 064/189-40-91,
354-777. (217759)
СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, радници, повољно. Вук.
064/176-91-85,
063/278-117,
013/365-051.
(219206)
СЕЛИДБЕ, 1.000, радници, попуст на ванградске.
064/482-65-53.
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила,
судопере, адаптације,
замене, поправке,
013/331-657,
064/495-77-59,
063/777-18-21.
(22120)
СЕЛИДБЕ, превоз
друге робе, Панчево,
даље, цена договор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(220088)
МОЛЕРСКИ радови,
кречење, глетовање,
гипс, плафони, зидови. Адаптације, материјал. 060/131-81-70.
(220833)
ГИПСАРСКИ радови,
плафони, зидови, купатила, изолација
поткровља, материјал.
060/131-81-70,
063/292-733.
(220833)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле, металне подупираче, мешалице за бетон. 064/351-11-73.
(220864)
СЕРВИС телевизора,
разних електро-уређаја, мобилних телефона, ауто-електричар, електричар. Дејан, 063/800-01-96.
(220870)
ОБЕЗБЕДИТЕ локал,
стан, кућу, викендицу,
аутомобил новом методом. Дејан,
063/800-01-96.
(220870)

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

ПРЕВОЗИМ мањим
кипером повољно песак, шљунак, сејанац,
одвозим шут.
064/354-69-94.
(220909)
СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без
радника. Најповољније. Иван. 063/107-7866. (220985)
СЕЛИДБЕ робе и ствари комбијем и камионом, професионално,
екипа радника, све
релације по Србији,
откуп намештаја.
Иван. 063/107-78-66.
(220985)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење судопере,
купатила,адаптације,
поправке, замена.
331-657, 063/777-1821, 064/495-77-59.
(220965)
ЗАМРЗИВАЧИ, фрижидери, веш и судо
машине, поправка и
сервис. Климе – сервис и уградња. „Фриго
Пеђа”, 013/301-300,
063/771-24-16.
(220962)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови, гипс,
керамика, најповољније у граду, проверите. 061/141-38-02,
063/179-69-74.
(221118)
КЛИМЕ свих типова и
поризвођача сервисирамо, поправљамо и
уграђујемо с гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361,
064/122-68-05.
(221146)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче,
климе, шпорете, бојлере, поправљамо с
гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05.
(221146)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде. 061/283-66-41,
064/317-10-05.
(221149)
СЕЛИДБЕ, камионски
комби превоз, екипа
радника, одвозимо
непотребне ствари.
063/731-77-67,
064/280-30-16,
013/236-77-34,
Владимир.
(2211069

МОТОРИСТИ, ваш
вулканизер, Радничка
1-а. 063/240-591.
(221165)

ТЕПИХ сервис, дубинско прање тепиха,
превоз бесплатан.
302-820, 064/129-6379. (221238)
РАЗНО

ПОЛИРАМ фарове,
фабричко стање, Радничка 1 а. 063/240591. (221165)

ИСПРАВЉАМ алу
фелне, Радничка 1-а.
063/240-591.
(221165)
РОЈАЛ МГ, ролетне,
комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата, роло
заштита. 063/816-2098, 013/351-498.
(219218)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне адаптације. Замена вирбли, вентила,
батерије и санитарије,
одвајање водомера.
Све за воду, канализацију од 0-24 сата,
нон-стоп. Пензионерима екстра попуст.
013/235-39-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00. (2205)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила,
канализације, замена
вирбли, батерија,
вентила, све за воду,
0-24 сата, Пензионерима екстра попуст.
013/348-139,
064/493-44-63,
061/317-26-33. (2296)
КИРБИ, дубинско усисавање, прање тепиха,
намештаја. Мики, Тибор., 065/329-49-07,
258-30-62. (221266)

МУШКАРАЦ, 49 година, тражи жену средњих година ради дружења.
Тел. 063/741-76-13.
(220896)
МЛАДИЋ 28 година,
желим да упознам пунију девојку за озбиљну везу.
061/130-66-21.
(221037)
ОГЛАШАВАМ неважећим сведочанство
VIII разреда Основне
школе „Јован Јовановић Змај” на име Невена Мрваљевић.
(220958)
ОГЛАШАВАМ неважећом ђачку књижицу ОШ „Мирослав Антић Мика” на име
Алекса Калинић.
(221019)
ИЗДАЈЕМ кафић са
спортским теренима
за рођендане.
060/362-22-21,
060/362-22-26.
(221264)
НЕМАЧКИ пензионер,
69 година, тражи слободну жену за заједнички живот, од 55 до
60 година.
013/236-72-95,
064/501-91-05.
(221198)
СЛОБОДАН, озбиљан
господин, ако желите
да живите и радите у
EU, јавите се.
063/178-01-78.

ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартман у
близини бање Врујци,
опремљен. 062/287382. (СМС)
ИЗДАЈЕМ апартман у
Врњачкој бањи. За
информације позовите 069/320-85-70, или
погледајте сајт nikverayu.wix.com/apartman-djuric (218410)
ИЗДАЈЕМ двокреветну собу или апартман
у Херцег Новом, близу
мора. 064/047-35-18.
(220720)
СОКОБАЊА, апартмани и собе, близу
центра, кабловска,
двориште, ново.
061/636-08-57,
www.soko-banja.org
Зорица. (200638)
АПАРТМАНИ, Крашићи код Тивта, 120 м
од мора. 060/512-1954, 063/243-859,
011/322-73-50. (2195)
ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора.
Повољно. 063/709-4497. 219603)
БАОШИЋИ, Херцег
Нови, једнособан
стан, 4 особе, климатизован, тераса.
060/321-60-07.
(220186)

ЛЕТОВАЊЕ у Рисну, 5
евра лежај са употребом кухиње. 063/84804-12. (220831)
СОКОБАЊА, новоопремљен апартман 55
м2, у центру, повољно.
064/246-89-60.
(220852)
ЗЛАТИБОР, новоопремљен апартман
код Сателита са паркингом.
064/246-89-60.
(220852)
ПОВОЉНО издајем
апартман и собе, Бања Врдник, Фрушка
Гора.
061/110-38-01.
(221260)
ВРЊАЧКА БАЊА, издајем лукс стан, близу
центра, леп, клима.
063/265-314.
(2212579
ХЕРЦЕГ НОВИ, издајем собе и апартмане.
063/827-23-63.
(221162)
ИЗДАЈЕМ апартман
на Златибору на IV
спрату, има лифт,
близу аутобуске.
064/049-62-72.
(221107)
У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
издајем апартман.
311-861, 063/812-0689. (221111)

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!
ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ СМС-а
Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат број 1202 могу
слати ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.
Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности
ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ,
ЛОКАЛИ, ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.
Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца” будући да је уз
текст огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати одговарајућу изјаву.
Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима, као и са
Законом о оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити стопиран без права
клијента на надокнаду трошкова.

Петак, 3. јун 2016.

У складу са чланом 45а Закона о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,
50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне послове

ОГЛАШАВА

ОГЛАСИ

У складу са чланом 45а Закона о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС,
50/2013-УС и 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014}
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске
и стамбено-комуналне послове

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД
План детаљне регулације за двоструки 110
KV далековод ТС Панчево 2-прикључно
разводно постројење „Бела Анта” у Долову
Излаже се на рани јавни увид План детаљне
регулације за двоструки 110 К\/ далековод ТС
Панчево 2-прикључно разводно постројење „Бела Анта” у Долову (у даљем тексту План).
Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању
од 15 дана и то почев од 03. 06. 2016. до 24. 06.
2016.године.
Наведени плански документ, биће изложен
на рани јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр. 2 - 4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 610,
сваког радног дана од 9 до 15 сати. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/308-905.
План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању раног јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева.
План ће бити изложен на рани јавни увид и у
згради Месне заједнице Долово, улица Краља Петра I број 5.
Заинтересована правна и физичка лица могу
поднети примедбе у току трајања раног јавног
увида, искључиво у писаном облику, Градској
управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на
планска решења.
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ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД
План детаљне регулације инфраструктурног
комплекса за обновљиве изворе енергије
на подручју „Бела Анта” у Долову
Излаже се на рани јавни увид План детаљне
регулације ннфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју „Бела Анта” у Долову (у даљем тексту План).
Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању
од 15 дана и то почев од 03. 06. 2016. до 24. 06.
2016. године.
Наведени плански документ, биће изложен
на рани јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр. 2 - 4, у холу, на шестом спрату, као и у канцеларији 610,
сваког радног дана од 9 до 15 сати. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/308-905.
План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању раног јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева.
План ће бити изложен на рани јавни увид и у
згради Месне заједнице Долово, улица Крал»а
Петра I број 5.
Заинтересована правна и физичка лица могу
поднети примедбе у току трајања раног јавног
увида, искључиво у писаном облику, Градској
управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам. грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на
планска решења.

Покрајински секретаријат за урбанизам,
градитељство и заштиту животне средине,
на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о поднетом захтеву за одлучивање
о потреби израде студије о процени
утицаја на животну средину
Носилац пројекта Wellbury - Bela Anta
д.о.о., улица Игманска бр. 15, из Београда
поднео је захтев за одлучивање о потреби
процене утицаја на животну средину пројекта Инфраструктурног комплекса за ветрогенераторско поље Бела Анта у Долову.
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 10 дана од
дана објављивања овог обавештења, могу доставити своје мишљење у писаној форми на
адресу Секретаријата.

28. маја 2016, у 60. години преминуо је наш

ВИДАН МАНЧИЋ

РАДНО ВРЕМЕ

1956–2016.
Сахрана је обављена 30. маја 2016, у 12 сати на гробљу у Глогоњу.
Ожалошћени: супруга ВЕСНА, син СТЕФАН, мајка ЈЕЛИЦА, браћа
СТАНОЈА и ЗОРАН, сестра ЈОВАНКА с породицом и породица
СКРЧЕВСКИ

БЛАГАЈНЕ:
ДУШАН ПАЈКОВИЋ

понедељком и

(163/221206)

1958–2016.

уторком од 8 до 18,

С’ љубављу, нека те анђели чувају.

Последњи поздрав куму

Последњи поздрав колеги

Твоја БИЉАНА

средом од 8 до 15,

(193/4664)

Последњи поздрав нашем течи

а четвртком

ВИДАНУ МАНЧИЋУ

и петком
ДУЛЕТУ

од 8 до 13 сати

Заувек ћеш бити у нашим срцима!
БАНЕ, ОЉА, МИОНА и МАТЕЈА

Остаћеш упамћен као вредан, марљив, одан и
искрен!
Никада те нећемо заборавити.

(194/4664)

Нашој другарици

КИГЕНУ

Наш драги незаборављени Ненаде

Блок VI РНП.

МАРЕ с породицом

(30/220920)

(122/221121)

Последњи поздрав драгом

ПОНЕДЕЉАК И
УТОРАК
С ПОПУСТОМ
Обавештавамо
кориснике наших
услуга да на цене
огласа и читуља
одобравамо попуст свим радним
данима осим
средом.

АНДРИЈАНИ ЂОШИЋ

проф. др НЕНАД БРАНКОВИЋ

Заувек ће нам остати у мислима твоја благост и
ведрина.

изненада је преминуо 29. маја 2016, у 41. години

Твоје IV-5 са разредним старешином

Ожалошћени: НЕНАД и МИЛАНКА ШАЛЕТИЋ
са сином КРСТОМ БАТОМ и ћерком
НАТАШОМ с породицама

(195/221021)

(65/221021)

НЕШКУ

од породице ПЕКЕЧ
(66/221029)

26

Петак, 3. јун 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ

Најдража наша

Најдража наша
Захваљујемо се целокупном особљу одељења хирургије за бригу, помоћ и подршку
коју су пружили нашој вољеној Андријани.

АНЧИ

Породица ЂОШИЋ

Била си оличење доброте, лепоте и племенитости... Била си непоновљива. Небо је добило једног
анђела.
Бескрајно смо тужни...
Заувек ћеш бити у нашем сећању и нашим срцима.
Воли те твоја породица КРСТЕВСКИ: ДАНЕ,
ВЕСНА, ДРАГАНА, ДЕЈАН и МИЛИЦА

АНДРИЈАНА

(117/221115)

1982-2016

(145/22175)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

Последњи поздрав драгој

013/301-150

Драга наша

Бићеш у сваком нашем уздаху, у свакој нашој сузи, свуда око нас.
Не дамо те забораву анђеле наш.
Волимо те.

АНДРИЈАНИ

Отац СТЕВАН, мајка АНУЦА и сестра МАРИЈАНА

од сестре НЕДЕ
с породицом

(140)

(100/2210829

АНДРИЈАНА
Отишла си анђелима,
јер си анђео и сама била.
У срцима нашим
неизбрисив траг си оставила.
Памтићемо доброту, којом си пленила.
Бол остаје, душа плаче,
јер си нас напустила...
Воле те заувек ДАЦА, МИЛИЦА и ЖИКА

Последњи поздрав

(88/221065)

Поводом прераног одласка

АНДРИЈАНЕ

АНДРИЈАНИ
породици Ђошић
дубоко саучешће од
СВЕТЛАНЕ, НЕЛЕ,
НАДЕ и СЛАВИЦЕ

Колектив „Димић Аграр”-а
(22/220898)

(72/221040)

АНДРИЈАНА ЂОШИЋ
Драга наша
Лако је брисати сузе

АНДРИЈАНИ
АНДРИ

АНЧИ
Одлазиш јер небо себи узима само најбоље. Учинила си сваки тренутак бољим,
сваки осмех лепшим, сваку срећу још већом.
Срећа је што смо те имали и заувек ћеш
живети у нашим мислима, јер наша љубав
јача је од времена и заборава.

прелепом прерано
уснулом цвету!
С љубављу
ОБРАДОВИЋИ
и ГРУЈИЧИЋИ

Воле те МАРИЈАНА и МИЛОШ
(143/221170)

АНДРИЈАНА
ЂОШИЋ

Али је тешко носити тугу
Никад те нећемо заборавити,
и увек ћеш остати у нашем срцу.
Породица ПЕРИН: ујак и ујна, браћа ЕМАНУЕЛ и КРИСТИЈАН
са супругама АНИШОАРОМ и ГОРДАНОМ
са децом ЕЛЕНОМ и ЛУКОМ

(139/221163)

ПАНЧЕВАЦ

Увек ћеш бити наш анђео чувар.

Лако је палити свећу

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
БРАНКА и ИВАНА
с породицама

(123/221122)

(187/221281)

Последњи поздрав драгој комшиници

телефон:
013/301-150

АНДРИЈАНА ЂОШИЋ
АНДРИЈАНИ ЂОШИЋ

Последњи поздрав драгој

од породице МИХАЈЛОВИЋ
(46/220970)

Поносни што смо те знали, били твоји школски другови, и волели.
Вољени не умиру.
Твоје VIII-5 са разредним и учитељицом
(146/211174)

Последњи поздрав

АНДРИЈАНИ
Остаћеш вечно у нашем сећању.
МАРКО, МИЛОШ, ЖИВКО, ОЛГИЦА, ДИВНА и БАКА
(23/220898)

Нано,
наша срца и мисли никада нећеш напустити.
Другари из зграде
(47/220970)

АНДРИЈАНИ ЂОШИЋ
од сестре ЉИЉЕ и БИЉЕ са својим породицама
(148/221172)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Драга наша
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Последњи поздрав

Вољена моја

АНЧИ

АНДРИЈАНА ЂОШИЋ

АНДРИЈАНИ
ЂОШИЋ

АНДРИЈАНА
Све је ово премало за крај,
Да се поздравим с тобом

Живот зна бити суров па ти узме оно што
волиш и што ти је драго, али лепа сећања
нико не може узети.

то не могу сад,

Андријана, почивај у миру.

ту на твоме двору нисам више краљ.
Никада те нећемо заборавити.
Твоји: стрина НЕВЕНКА, браћа ИВИЦА
и НЕНАД с породицама

Све је ово премало за крај.
Заувек твој ГОРАН

Бака АНА, ЈАГОДА и НИКОЛА

(141/221168)

(32/220932)

(98/221079)

С тугом и неверицом

Много лепих успомена,
да с поносом причамо о
теби и да те никад не заборавимо.
Остају сећања и вечна
туга за тобом.

Последњи поздрав дру-

Драга наша

гарици

АНДРИЈАНА ЂОШИЋ

АНЧИ

Неверица, туга и бол за
нашом

Чика ЋИРА
с породицом
(119/221115)

Последњи поздрав

АНДРИЈАНОМ

АНДРИЈАНА

С великом тугом опраштамо се од тебе.

Доброта, искрен осмех
и радосне очи.
Таву ћу те памтити.

АНДРИЈАНИ

22. VIII 1982 – 29. V 2016.
Нека те анђели чувају.
Анђеле, памтићемо те.
Породица ГОЈКОВИЋ

Воле те: ИВАНА, ЈОВАНА, МАЈЧЕ, АНИТА,
БИЉА и САЊА

(126/221130)

(71/221038)

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгој комшиници

АНДРИЈАНА
ЂОШИЋ

АНДРИЈАНИ ЂОШИЋ

1982–2016.

Станари у Ђуре Даничића 4
(118/221115)

НАТАША БАЧЕВИЋ

Тетка ВЕРИЦА
с породицом

ГОЦА

(144/221171)

(99/221082)

(192/2212)

Последњи поздрав

АНДРИЈАНИ

од ПАВЛА, МИЉАНЕ и НИКОЛЕ ЧОЛАКА

АНДРИЈАНИ

(63/221024)

(115/221104)

(147/221177)

Последњи поздрав

Поштованој

СНЕЖАНА АРАЛИЦА
Заувек ћеш живети у нама.
Пријатељ ГОЈКО, прија ГОЦА и СНЕКИ
(68/221033)

СНЕЖАНИ
АРАЛИЦИ

1962–2016.
Хвала за бескрајну љубав коју си нам пружила.
Научила си нас како се воли, безусловно, не тражећи ништа заузврат.
Хвала на апсолутној посвећености, осмесима подршке, сјаја у очима, топлини и уверењу да је у животу све могуће и остварљиво.
Посматрајући тебе спознали смо животне вредности и постали бољи људи.
Кроз нас овде живиш и даље а ми ћемо те волети докле год нас буде.
Синови ВЛАДИМИР и БРАНКО и снајка МАЈА

(73/221041)

СНЕЖАНИ АРАЛИЦИ

Почивај у миру.
МИЛАН АРАЛИЦА

последњи поздрав од сестре ЗОРИЦЕ, сестричине
ИВАНЕ, ВАЊЕ и АЛЕКСАНДРЕ

(158/221196)

(69/221030)

Последњи поздрав

Драга наша

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

(67/221034)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и читуља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

тетка БОЖАНИ
од ЧУКЕ
(133/221148)

АНДРИЈАНИ
ЂОШИЋ
Била си анђео, отишла
међу њих, нека Те они
чувају!
БРАНКА ПЕРИЋ
с породицом

Драгој сестри

СНЕЖАНИ АРАЛИЦИ

од породица
ПЕТРОВСКИ, ПЕТКОВИЋ
и НИКОЛИЋ
(173/221239)

Твоја МИЦА, МИЛОШ
и чика РАДЕ

Последњи поздрав вољеној мајци и свекрви

Последњи поздрав драгој

АНДРИЈАНИ ЂОШИЋ

и искрено саучешће
породици од мамине
генерације из основне
школе „Гоце Делчев”
Јабука

Анђеле наш, живећеш
вечно у нашим срцима.

Заувек ћеш бити у нашим мислима.

Била си лавица до краја.

БОБО
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
ОЉА, КРИСТИНА и ЛОКА
(134/221148)

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,
а четвртком
и петком
од 8 до 13 сати

АНЧИ
Заувек ћеш остати у
мом срцу!

МИЉАНА
(97/2210719
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Последњи поздрав

Збогом

Великом пријатељу и другу за вечно сећање и незаборавне тренутке

ДУЛЕТУ
драги брате!
ВЛАДАН, ДРАГАНА и АНДРЕА
од СЕКУЛЕ и ОЉЕ

(93/221068)

ДУЛЕТУ ПАЈКОВИЋУ

(172/221231)

Последњи поздрав легенди града

Последњи поздрав другу, пријатељу

Његови пријатељи: КИКИ, ЗОКИ БУБИН, ЗОКИ
МЕХАНИЧАР, ТОМА ЦИГА, БРАНА, ДУЋА, МИКАН,
ЦУМЕ ГАРАВИ, ИКА ПЛАСТИКА, ДУКИ ЗЕТОЊА,
ДАЦА, МАРЦИ, НЕША МИЛОК, МИЋА ЗООШОП
(127/221131)

ДУЛЕТУ ПАЈКОВИЋУ
Последњи поздрав нашем драгом пријатељу

Последњи поздрав

ЧИЧА ОСТОЈА, СТЕВА ХРЋАН, ЗОКИ и
ОЉА, ЂОЛЕ и РАЈКА, ЈОЦА ОБРАДОВИЋ,
НИКОЛА и МИШКО МАРКОВИЋ, РАДЕ и
БОКА, ПАНТА, КОКА, МОЦ, ДОКСИ,
ЋУРЕ, САВИЦА, ЈАНКЕЉА, ЗОЛИ, ЈАЛЕ,
ПИРКЕ, СИБИН, МИЦИ, БЕРИ,
МИКИЦА, СРЕЈА ГАША, БРАНКО
ПУПИЋ, СТЈЕЉА, ЋОРА, ДАРКО, ЈОЦА
ГУВЕРНЕР, БУЦА ЂЕНЕРАЛ

за незаборавно проведено време. Пријатељи не умиру.
Породица ДРАШКОВИЋ

(120/221118)

ДУЛЕТУ

ДУШАНУ ПАЈКОВИЋУ

ДУШАНУ ПАЈКОВИЋУ

(79/221051)

Последњи поздрав

Последњи поздрав вољеном брату
од породице
ПЕТРОВАЧКИ
(153/221190)

ДАЧА и ПАЈКО „AL SISTEM” ПАНЧЕВО

ДУШАНУ ПАЈКОВИЋУ

(124/Ф-936)

Последњи поздрав

ДУЛЕТУ
ПАЈКОВИЋУ

ДУШАНУ ПАЈКОВИЋУ

(162/221208)

последњи поздрав великом пријатељу и човеку.
БИЉАНА
и БРАНИСЛАВ
ОБРАДОВИЋ

ДУЛЕТУ

Пријатељи из кафеа „Титоград”: ЗРНИЋ, БОЛЕ,
РАДЕ КАПЕТАН, ПЕРЦЕ, ФРИЦ, ЛАЛЕ,
ДР БОСКЕ, БОРА ЋУРЧИН, СКАЛЕ, ЗВОНКО,
РАЈА и БАТА ЗЛАТАР

Последњи поздрав

Брат ЈОВИЦА
(80/221052)

(154/221192)

Последњи поздрав Дулету

Најбољи човјек на свијету

КСЕНИЈА и МИЛАН
(175/2212439

ДУЛЕТУ
Туга, бол, сећање...

ДУШАН ПАЈКОВИЋ
1958–2016.
СИМКЕ, ПИЛЕ, ВУЧКО, БОРКО и ЗЛАЈА
(169/221220)

ДУШАН
ПАЈКОВИЋ
Последњи поздрав ГОЦА
и МИЋА

од ВЛАДЕ, ФИФИЈА, ЗОКИЈА, НЕЂЕ, ЕДИЈА
и ГИЦЕ
(170/221228)

(167/221217)

Последњи поздрав

Дуле, нека ти је мир и спокој у души.

Последњи поздрав

ДУШАН

ДУШАН ПАЈКОВИЋ

ДУЛЕТУ

САЊА МИЛАКОВ и ЗОРАН АДАМОВИЋ

Последњи поздрав од МИЋЕ и ИКЕ МАРИНО
с породицом

(171/46649

(161/221206)

од породице ВЕРЧЕВИЋ

„Спокој твојој души, добри човече”
ЈАБЛАН

(164/221210)

(166/221217)

ДУЛЕТУ
Нека те анђели чувају.
ДАЦА, МАША
и KEENAN
(160/221120)

Петак, 3. јун 2016.

Пријатељ

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Последњи поздрав великом пријатељу и брату.
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Последњи поздрав великом другу

Последњи поздрав нашем

ДУШАН

ДУШАНУ ПАЈКОВИЋУ

ДУЛЕ ПАЈКОВИЋ

ДУШАНУ
ПАЈКОВИЋУ

Нећемо те заборавити.
Почивај у миру.

Ниси нас напустио, само нас чекаш...
Фамилија КАНДИЋ

Браћа ШОШКИЋ из Панчева и Берлина

(34/220934)

(150/22186)

ЈОЦА, ЈЕРЕМА, ПЕЦА,
ЧЕДА, ДАЧА и БАКИ

од ТИНЕ, КРЉЕ,
МИЉАНА, ГАГЕ
и ПЕЦЕ

Искрено саучешће
Владану Пајковићу од
РАША НИШАВИЋА

(70/221035)

(168/2212169

(183/221262)

Последњи поздрав куму

Последњи поздрав

ДУЛЕТУ

Последњи поздрав брату

ДУЛЕ
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
… Пријатељи су као звезде, не видиш их УВЕК, али
знаш да су УВЕК ту негде...
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
(180/221247)

С тугом се опраштамо од нашег драгог

ДУЛЕТУ ПАЈКОВИЋУ

ДУЛЕТУ
ПАЈКОВИЋУ
од пецароша са сплава:
СТЕВЕ, ДУКИЈА и ГАРЕ

ДРАГОЉУБ с породицом

(157/221194)

(121/221119)

Последњи поздрав

ДУШАН ПАЈКОВИЋ

ДУШИЦА, МИЛАНА и БУДИМИР ПЕНЧИЋ
(94/221069)

(81/221054)

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом пријатељу

ДУЛЕТУ

Последњи поздрав највећем боему Панчева.
ДОКСИ, ПЕРА ЈЕФТИЋ, МОЦ, ПАНТА и РАДЕ

Последњи поздрав драгом

Породица ЛУКИЋ

(59/221013)

Умро је наш пријатељ

ДУШКА

ДУЛЕТУ

од ДЕБЕ с породицом

од БРАНКЕ и ВАСЕ

(165/221213)

(62/221022)

(159/221200)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

ДУШКУ ПАЈКОВИЋУ

Почивај у миру.

ДУШАНУ
ПАЈКОВИЋУ

ДУЛЕТУ

ДУКИЈУ

Породица БОЈИЋ

ЕСКО

(58/221010)

(83/221056)

„Има једна крчма у планини...”

Последњи поздрав драгом пријатељу

РАШКО

од пријатеља из Карате
клуба „Динамо”

РАШКО, МАША
и МАТИЈА

од комшија ПАНИЋ
у Његошевој 5

(95/221069)

(137/221155)

(96/221069)

(53/220990)

Тужна срца јављамо свим рођацима и пријатељима да је 30. маја 2016, у 82. години преминуо
наш драги

ДУЛЕТУ

од ЛЕПЕ и ЈОВЕ
с породицом и особља
мењачнице „Тава”

ДУШАН
ПАЈКОВИЋ

ДУЛЕ
ПАЈКОВИЋ

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашем

Напустио нас је наш
драги и вољени друг из
гимназијских дана

ДУШАН
ПАЈКОВИЋ

од ЈОВАНКЕ и ЗОРАНА
БОЖИЋА из Америке

Почивај у миру.
САНДРА и ВУК

(61/221022)

(82/221056)

ДУШАН ДУЛЕ
ПАЈКОВИЋ
БАТИ
БОБАН, ЈЕЛЕНА, АНДРЕЈ и ЛАРА

Била је част и задовољство бити део Вашег радног тима. Зато је тужно ово моје збогом Шефе.
КАТА МРДИЋ

Успомена на његов
ведар дух и насмејан
лик остаће трајно
у сећању другарица
и другова из његовог
IV-6, 105. генерације
Гимназије
„Урош Предић”

(152/221189)

(156/221194)

(103/221090)

НИКОЛА ВУКОБРАТ
1934–2016.
Сахрана је обављена 1. јуна 2016. године, у 16 сати, на гробљу Котеж у Панчеву.
Ожалошћени: супруга ДРАГА, браћа и сестре
с породицама, свастике и зетови с породицама
и остала родбина и пријатељи

НИКОЛА ВУКОБРАТ

Последњи поздрав мом

(102/221089)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

БАТИ
ЦАЦА
(104/221090)

БАТИ
од свастике МИРЈАНЕ, паше БЛАГОЈА и сестрића
АЛЕКСАНДРА
(101/221089)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и
читуља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

МЕЛАНИЈА БАЈИН

ДУЛЕТУ

Последњи поздрав драгој мајци, баби и прабаби од
сина ДРАГАНА и ћерке ОЛГИЦЕ с породицама
(64/221028)

БОЛЕ и ТАЊА
(189/221285)
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Последњи поздрав мојој вољеној супрузи

ЉИЉАНИ
ЈАКШИЋ
1956–2016.

Не верујем да више никада нећу видети твој мио осмех.

Неутешни супруг НЕБОЈША
(110/ф935)

Петак, 3. јун 2016.

Последњи поздрав најмилијој куми

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

31

Последњи поздрав мојој вољеној другарици

ЉИЉАНИ ЈАКШИЋ
1956–2016.

ЉИЉАНИ ЈАКШИЋ

Заувек ћу памтити све оне дивне дане проведене с тобом.
БИЉА РИСТИЋ с породицом

1956–2016.

27. маја 2016. преминуо је наш вољени

(109/221094)

Тужни ће бити сви моји дани без тебе.
С тугом се опраштамо од наше вољене
Од куме ЗОРИЦЕ с породицом
(111/ф-935)

ЕФТИМИЈА ВИДЕСКИ ЈЕФТА
Последњи поздрав великом пријатељу

ЉИЉАНЕ ЈАКШИЋ
Нек те наша љубав прати на твом путу ка вечности.
Заувек ћеш остати у нашим срцима и сећањима.
У тузи се опраштамо од тебе.
Стрина КСЕНИЈА, брат ЗОРАН, сестра ЈАСМИНА и зет ГОРАН

ЉИЉАНИ ЈАКШИЋ
од ЗОРИЦЕ ЈАКОВЉЕВИЋ с породицом

(114/221100)

(113/ф-935)

1931–2016.
Наш племенити деда, одлази са душом
чистијом од шарпланинских снегова, са
добротом банатске равнице.
Није лако проживети осамдесетпет година, сачувати достојанство упркос многим
животним искушењима.
Хвала ти за бескрајну љубав коју си нам
даривао.
Ожалошћени син СТОЈАН и ћерка
СЛАВИЦА с породицама
(37/2209469

Последњи поздрав нашој

Последњи поздрав комшиници

Последњи поздрав драгом ујаку

Последњи поздрав другу
и пријатељу

ЉИЉИ

ЛАЗАРУ СИМИЋУ

ТОМИ
МИЛОСАВЉЕВИЋУ

Последњи поздрав нашем драгом

ЉИЉАНИ ЈАКШИЋ
од комшија
САВАНОВИЋА

од ТОЈЕ и ДРАГАНА ЦВИЈИЋА с породицом
(112/ф-935)

(151/2211839

С тугом и болом обавештавамо све пријатеље и познанике да је 26.
маја 2016. године преминуо наш драги отац и деда

1943–2016.
од МИЛАНА и МИОДРАГА

од породице КУРЈАЧКИ

(55/220998)

(181/221249)

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и
пријатеље да је 28. маја 2016, у 67. години преминуо наш драги

ЖИВОЈИНУ
ТОДОРОВИЋУ
1943–2016.
Остаћеш заувек у нашим срцима.
Твоји: супруга ЛОЗА,
син ДРАГАН и ћерка
ВЕРИЦА с породицама
(28/20914)

ИЛИЈА
БОГДАНОВ
1952–2016.
Тужна је и болна истина
да те више нема. Био си
узор и пример како се
достојанствено живи до
последњег часа. Твоју
доброту и племенитост
заувек ћемо носити у
срцу.

Последњи поздрав зету
Твоја супруга
ВИДОСАВА, ћерке,
зетови, унуци и унука

МИРОСЛАВ СТОШИЋ

ТОМА
МИЛОСАВЉЕВИЋ

(45/220968)

1950–2016.
Сахрана ће бити обављена 3. јуна 2016, у 15 сати,
на Католичком гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: мајка МИЛЕВА, синови
МИОДРАГ и ДЕЈАН с породицама, као и остала
родбина и пријатељи

од свастике СТОЈАНКЕ

(176/221244)

(27/220914)

ЖИВОЈИНУ
ТОДОРОВИЋУ

СЕЋАЊЕ

Сахрана је обављена 30. маја 2016, на војловачком гробљу.
Последњи поздрав сину

Последњи поздрав

Његови најмилији
(131/221143)

РОДОЉУБУ
СТОШИЋУ

t

Последњи поздрав пријатељу

3. VI 2007 – 3. VI 2016.

МИРОСЛАВУ СТОШИЋУ

МИРОСЛАВУ
СТОШИЋУ

оцу моје дјеце.

ТОМИ МИЛОСАВЉЕВИЋУ

од БРАНЕ и ЖАНЕ с породицом
(182/221250)

ТОМА
МИЛОСАВЉЕВИЋ

ДУШКА СТОШИЋ
(179/221246)

1930–2016.
Последњи поздрав течи
Томи од СТАНКА, КАЈЕ
и ДУШАНА
ПАНАЈОТОВИЋА
(43220959)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и читуља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

Сине, отишао си с болом и тугом у загрљај
свом брату, а у мени се
отворише две тешке и
претешке ране на срцу ,
које ћу носити док живим. Те ране не могу
престати или зацелити.

Прошло је осам година
откако си отишао, али
си вечно остао да живиш у мом срцу.

Мајка МИЛЕВА
(178/221244)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

Твоја мајка МИЛЕВА
(177/221245)

013/301-150
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Последњи поздрав вољеном

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ

26. маја 2016, у 84. години преминуо је наш драги отац,
таст, деда и прадеда

ЗДРАВКУ УЗЕЛЦУ
од брата СТЕВЕ и снаје МИРЕ
Брате почивај у миру и нек те анђели чувају.
(10/220861)

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом стрицу

Захваљујемо се целокупном особљу четвртог спрата Интерног одељења Болнице Панчево, посебно др Милени Марјановић као и
др Ради Јевтовић, особљу Одељења хирургије др Душану Стојићу и сестри Викици и
особљу Дома „Газела”, власници Милки Новосел, на указаној нези и бризи током лечења нашег драгог оца, таста, деде и прадеде
Здравка Узелца.
Ћерка ВЕСНА с породицом
(14/220869)

ЗДРАВКО УЗЕЛАЦ
ЗДРАВКУ
УЗЕЛЦУ
Носиће га у срцу његови најмилији

Станари у Моравској 14

од братанца САШЕ

(51/220986)

(50/220982)

Ћерка ВЕСНА, зет ТИХОМИР, унуке АНА и ИВАНА
и праунуке

5. јуна 2016. навршава
се четрдесет дана од
смрти

ЗДРАВКО УЗЕЛАЦ
Последњи поздрав чики
од НИКИЦЕ
с породицом
(33/2209349

Најбољој мами, баки и
ташти

ЖИВАНА
НЕДЕЉКОВИЋА

ЖИВАН НЕДЕЉКОВИЋ

Успомену на тебе чувају твоја сестра ЈЕЛЕНА,
сестрић ДРАГАН
и унуци МИЛИЦА
и ИВАН
(44/220960)

Татице, нема дана да нас неко не позове и
каже како си био добар и поштен човек, и
да треба да будемо поносни што смо имали
таквог оца. Ми смо то одувек знали и били
поносни на тебе, човека великог срца и анђеоске душе, који је упркос тешком детињству, успео да изгради своју личност, да
вредно учи и ради и буде човек о коме сви
говоре све најлепше. Био си борац за правду и важније ти је било да помогнеш другима него себи. Надамо се да си сада на лепшем и бољем месту, где ће сво твоје знање и
доброта бити вредноване.
Дај нам снаге да издржимо све...

Последњи поздрав драгом шефу

МИЛКИ
Увек ћеш остати у нашим срцима, никада те
нећемо заборавити.
Твоја ћерка СОЊА,
унуке АНЂЕЛА
и СОФИЈА
и зет НЕДЕЉКО

ВЛАДИМИР МИРКОВИЋ
МИЛКА
ЂУРОВИЋ
29. VIII 1951 – 23. V 2016.
Живети са Тобом је част
и привилегија, а ја сам
је имао четардесетпет
година. Ти си била моја
царица и остала моја
царица.
За мене не постоји никаква утеха.
Твој супруг МИЛОРАД
ЂУРОВИЋ

Најдражој сестри

ЖИВАНУ
НЕДЕЉКОВИЋУ

Твоји најмилији
(87/221062)

(86/221061)

Последњи поздрав драгој комшиници

МИЛКИ
од сестре МИЛИЦЕ,
сестрића НЕШЕ
и МИКИЈА.
Заувек ћеш бити у нашим срцима и мислима.
Породица МИРКОВИЋ
из Сенте

ЉУБИЦА БУБА ЂУРИЋ

(190/221287)

МИЛКА
ЂУРОВИЋ
Најдража наша мама,
бако...
Остаћеш заувек у нашим срцима, никада те
нећемо заборавити јер
праве вредности никада не умиру.
Твоја ћерка НАТАША,
унук МАРКО, унука
ЛАНА и зет ГОРАН

(24/220900)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

(188/221283)

10. јуна 2016. навршава
се година одкако није с
нама наш

(77/221045)

28. маја 2016. преминула је наша мама, баба и
тетка

МИЛИВОЈ
ПАНИЋ
МИЛАН
ПАВЛОВИЋ
Ништа више није исто.
Остала је празнина, туга
и сећање.
Твоји најмилији

БИСЕРКА
БРАЈАНОВИЋ
БЕБА

Време пролази, сећање
на нашег брата и туга
остају заувек.
Сестре ЛЕПА, РАДА
и БРАНА
(91/221068)

Сећање на драге родитеље

ВЕЉКОВИЋ

1929–2016.

(19/220880)

ЉУБИЦА ЂУРИЋ БУБА

Твоја ГОЦА

(174/221240)

од станара у
Д. Петровића Шанета 5

Заувек ћеш бити у нашим срцима...
ВЕРА, НАДА, ЗОРАН, МИРЈАНА, БОБА, ЛАНЕ,
АЛЕКСАНДРА, САРА и САША

Прошло је четрдесет дана без тебе

Бол и радост што смо те имали се смењују. Хвала ти за све срећне успомене из мог детињства.

28. маја 2016. године
опростили смо се од наше вољене мајке, бабе и
свекрве

ЉУБИЦИ
ЂУРИЋ

(186/221274)

ЈОВА ЈАКОВЉЕВ

(89/221066)

Последњи поздрав нашој Буби од супруга МИЛЕТА,
сина ДЕЈАНА, унука ОГЊЕНА и МИЛИЦЕ
и снаје МАРИЈАНЕ

Воле те: ЦАЛЕ, ФИЛИП, тета МИРА,
МИЛИЦА, КАТАРИНА и ВЛАДИМИР

(76/221045)

(85/221061)

од колега из
компресорске: СЛОБЕ,
ЗОРАНА, ДРАГАНА,
ЗДРАВКА и ЈАНКА

Најтужније двадесетдве године одткада
није с нама наш

23. маја 2016. године
преминула је моја драга
супруга

(13/220869)

Обавештавамо родбину и пријатеље да четрдесетодневни помен обележавамо 5. јуна, у 11.30, на Новом гробљу

ЗДРАВКУ УЗЕЛЦУ

МИЛКЕ
ВУКШИЋ
1930–2016.
Ожалошћени синови
ЗОРАН и МИЛАН
с породицама
(20/220882)

Заувек у нашим срцима.

ГАВРИЛО
Твоји најмилији
(9/220860)

4. VI 1986 – 4. VI 2016.

ОЛГА
3. XI 1992 – 3. XI 2016.
Њихови најмилији
(116/221105)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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У суботу, 4. јуна даваћемо шестомесечни помен нашем вољеном баци
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Четрдесетодневни помен

БЕЛИЋ
из Идвора

Четрдесетодневни помен

НИКОЛА

МАРИЈИ ДУНДОВИЋ КИШ

РУЖИЦА

1928–2015–2016.
1927–1999–2016.
Волела сам вас, волим вас и волећу вас до краја живота. Много ми
недостајете.
Ваша ћерка СВЕТЛАНА и зет ДРАГАН
(4/220850)

Сећање на драге родитеље

МЕДАН
22 година од смрти оца

и 12 година од смрти мајке

1956–2016.
Вољена сестрице, кека, баба Марија. Небо
је добило једног дивног анђела, а ми који
бејасмо немоћни пред судбином, са великом љубављу ћемо чувати све успомене и
твој драги и вољени лик у нашим срцима.
Нека те у тишини вечног мира прати наша
љубав јача од времена.
Твоја сестра ГОГА, сестрић ГОРАН
с МИОМ и ЕМИ, сестричине КАТАРИНА
и ВАЛЕРИЈА са СИЛВИОМ и ИВАНОМ
(105/221095)

7. јуна 2016. даваћемо четрдесетодневни помен
нашој драгој мајци и супрузи

МАРИЈА ДУНДОВИЋ КИШ
1956–2016.
Мезимице моја, време пролази, бол за тобом у души и срцу не престаје, а велика
празнина у овом мом животу остаје.
Живећеш док и мајка живи кроз најлепше
успомене које ме болно подсећају на твоју љубав, доброту и пажњу коју си ми даривала. Нека те мајчина љубав прати у
твој вечни мир.
Твоја мајка ДРАГИЦА
(106/221096)

МАКСА

СТАНКА

Навршава се тужних четрдесет дана од смрти
моје сестре

С поносом успомене на њих чувају њихове ћерке МИРЈАНА
и ЗОРА с породицама

МАРИЈИ ДУНДОВИЋ КИШ

(142/221169)

1956–2016.

4. јуна, у 11 сати, даваћемо двогодишњи
помен нашем вољеном

Време пролази ,а туга и бол остају за све времена у срцима твог сина јединца МИОДРАГА
и супруга ИШТВАНА

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

(108/221098)

МАРИЈЕ ДУНДОВИЋ КИШ
1956–2016.
Бол и туга се не пишу већ се памте и носе у срцу.
Оставила си траг који се не брише и не заборавља, сећања која не бледе, него су све јача и јача.
Почивај у миру.
Твој брат МИОДРАГ с породицом

ДЕЈАН МАЈЕР

(107221096)

4. VI 2014 – 4. VI 2016.

ДЕЈАНУ МАЈЕРУ
2014–2016.
Тугу у нашим срцима не може време да
избрише, јер увек си био део нас и остаћеш вечно у нашим срцима.
Мама МИРА, тата БАТА, син ДЕНИС,
сестра ИВАНА, ИВАН, АЊА и тетка
АНИЦА с породицом
(129/221138)

Прошле су две године
од твог одласка заувек.
Нисам те заборавила и
никад нећу.
У болном срцу твоје тетке живећеш док ја будем живела.

Твоја тетка АНКИЦА
(130/2211419

ДЕЈАН МАЈЕР

2014–2016.
Кажу проћи ће...
Мање болеће... Кажу! Али не пролази. Постојиш
у мислима, у свакој сузи која падне, у сваком
тренутку када ти име изговорим, када пожелим
да те загрлимм, пољубим. Ниси нестао, али нема
те где највише недостајеш, у животу. Сине мој,
Дејо мој! И све више и више боли и никада више
бити бити као пре.
А кажу проћи ће...
Твоја мајка МИРА

МАРИЈА
ДУНДОВИЋ

Кума МИКА

1950–2001.
Петнаест година није с
нама, али је у нашим срцима.
Његови најмилији:
ЂУЂА, ОЛГА, ИВАН
и сестра ЉУБИЦА

(138/221160)

(52/220990)

(128/221139)

У суботу, 4. јуна 2016. на Старом православном
гробљу, у 11 сати, даваћемо шестомесечни помен нашем

Прошло је двадесет година од растанка с нашом вољеном мамом

СЕЋАЊЕ

ТРИФУНОВИЋ

Бол није у сузама и речима, већ у мојој души
и срцу где ћеш вечно
живети.

ПОМЕН

ЈОКА

МИЛИВОЈУ ИЛИЋУ
Тата волимо Те много.
Твоји најмилији: супруга СЛАВУЈКА и синови
ВЛАДИМИР и ДУШАН с породицама

Време пролази, а сећање на вас не бледи.

НАКО ТРАЈКОВИЋ
1939–2011.
Твоји: ВЕРА, НИКОЛА и СИНИША с породицама
(185/197494)

ЗОРИЦОМ
ПАПУЛИЋ
1942–1996.

Ваши најмилији
(48/220977)

(57/221005

31. маја навршило се пет година откако није с нама
наш драги

Шестомесечни помен

ИЛИЈА

28. IX 1926 – 29. IX 2009. 24. VII 1926 – 30. V 2011.

професору

ЗДРАВКО
ПАНИЋ

СЕЋАЊЕ

Помен ћемо одржати 4.
јуна, у 11.30, на Старом
православном гробљу.
Захвални за све.

ТРАИЛОВИЋ

НАСТА
9. VI 2001 – 9. VI 2016.

ГОРДАНА
ПОПОВИЋ

ГОРДАНИ
ПОПОВИЋ

Шест месеци како те
немам, туга и жалост
остају.

Чувамо те у нашим срцима и сећању.

Твоја деца ВЕВЕ, ЂОЛЕ
и ПЕГА

Твоја мама

Тетка БОСА, ЕМИР
и СЕНА

(191/2212)

(135/221153)

(136/2211549

МИЛЕНТИЈЕ

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

21. II 2009 – 9. VI 2016.
Породица ТРАИЛОВИЋ

Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и читуља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.

(184/221265)
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У суботу 4. јуна, у 10.30, на Старом горбљу даваћемо једногодишњи помен супрузи, мајци и баки

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ДОМИНИК БОЉАНАЦ

ЕРЖЕБЕТ ВЕЛИКИНАЦ
1932–2015.

ПЕРСИ ЧИКИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Живећеш у нашим срцима и душама док смо и сами живи.

Твоја доброта и мио глас остаће вечно у
нашем сећању.

Тешка година пуна сећања, време пролази а ми с поштовањем и љубављу чувамо
успомену на твој драги лик.

Тетка ДОРИКА, теча ДУШАН и сестре
АЛЕКСАНДРА и ВЛАДАНА

Твоје ћерке: ВЕРИЦА и ЈЕЛИЦА
с породицама

(90/221067

(36/220944)

Твоји: супруг ДРАГОЉУБ, ћерка СЛАВИЦА, зет РАДОСЛАВ, унука
ЈЕЛЕНА и унук АЛЕКСАНДЕР
(74/221042)

СЕЋАЊЕ

У суботу, 4. јуна даваћемо годишњи помен
нашем вољеном

ДРАГОМИР ТОМИЋ
2. VI 2012 – 2. VI 2016.

ЉУБОМИРУ ЈОВАНОВИЋУ
Постоје ране које време не лечи, постоје
сузе које ветар не брише, погледи који те
свуда траже и срца у којима живиш вечно.

1926–2015.

3. јуна навршава се девет година откако није с
нама наш драги

ДУШАН
БОГОВИЋ

ДИМИТРИЈЕ МИТА РОКСИЋ

Лепа сећања на тебе заувек остају.
ЛИДИЈА, МАРИНА
и ЈЕЛЕНА с породицом

С љубављу и поштовањем супруга
СЛОБОДАНКА, ћерка МИРА, син МОМЧИЛО,
снаја МАРИНА, унуци ЕМИЛ, МОМИР и МАРКО

(17/220878)

(31/220927)

Дејка, стално си у нашим мислима, много
нам недостајеш.

Твоји најмилији: син ЛУКА, ћерке
КАТИЦА и СОФИЈА и супруга ЉИЉАНА
ТОМИЋ

ЉУБА, МАЈА, МИМА и твоја ћерка
ЉИЉАНА

(125/221126)

(78/221050)

У суботу, 4. јуна, у 11 сати, даваћемо шестомесечни помен нашем

Две године како није са
нама

Сећање на

6. јуна навршава се четрдесет дана од преране
смрти

ПАНИЋ
ВУКОСАВУ
ДЕНЧАН
Шест година туге, бола
и празнине откако ниси с нама.
Твоја ћерка САНДРА
с породицом и супруг
БОШКО

МИОДРАГУ МИЋИ ШКОРИЋУ
1950–2015.

Породица ШКОРИЋ
(75/221043)

7. јуна навршиле су се
четири године откако
ме је напустио мој вољени син и велика нада

У суботу, 4. јуна навршава се четрдесет дана
нашем вољеном

ГОРДАНА

рођ. Марковић
1952–2016.
1979–2016.
Наши родитељи. Волели су нас безгранично. Часни, достојанствени, мудри и племенити. Наше сећање је вечно.
Захвална деца: кћери ЛЕПОСАВА,
РАДМИЛА и БРАНИСЛАВА, снаја
СВЕТЛАНА, унуци ЗОРИЦА, БОБАН,
ДУШАН, ЉИЉАНА, МАРИНА, МАРИЈА,
САНДРА и ЂОРЂЕ и бројни праунуци

Никада те нећу преболети и прежалити.
Твој отац СТОЈАН

Ћерке САЊА и МАЈА,
зет НИКОЛА, унука
НИКА и таст РАДОВАН

(5656/2210029

(39/220955)

3. јуна 2016. навршавају се три године откад није више с нама наш драги

ЈОЖЕФ ОЛАС
1939–2016.
25. маја навршило се
четрдесет тужних дана
откако си нас трагично
напустио. Много нам
недостајеш.
Твоја ћерка ЗОРИЦА,
син ЗОРАН, зет РАДОЈЕ
и унуци СЛАЂА,
НЕНАД и ВЛАДА

ИЛИЈА РАДИВОЈША
1937–2013.
Хвала ти за све.
Увек ћеш бити у нашим срцима.
Супруга МИЛКА, син НЕБОЈША, унук ИЛИЈА
и снаја ЗОРА
(54/2209949

(1/220827)

ПАВЛУ
АБРАМОВИЋУ
Много је лепих успомена да те памтимо, време
пролази али заувек ћеш
бити у нашим срцима.

(40/220952)

ЂОРЂЕ

У суботу, 4. јуна 2016. године, у 11 сати, дајемо
четрдесетодневни помен нашем вољеном брату,
стрицу и деверу

2012–2016.
из Ковачице

У 11.30 на Старом православном гробљу даваћемо помен најбољем супругу и оцу.
Супруга СЛАВИЦА, син СТЕФАН и ћерке
МИЉАНА, ЈОВАНА и НЕВЕНА

(42/220957)

(92/221068)

МИЛОСАВ
Стојана
ПИПЕРСКИ

ДИМИТРИЈА МРВАЉЕВИЋА
МРЦИЈА

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
ПАВЛУ АБРАМОВИЋУ

Много нам недостаје твоја доброта и љубав. Заувек ћеш живети у нашим срцима, а успомену на
тебе ћемо чувати вечно.
С љубављу и поштовањем и неизмерном тугом
што ниси с нама.
Твоји: брат ЗЛАТКО, братић АЛЕКСАНДАР
и снаја МИРЈАНА
(38/2209559

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,
а четвртком
и петком
од 8 до 13 сати

Вољеним родитељима

БЛАГОЈЕВИЋ

ДРАГИЊА
1929–2016.

КОСТА
1930–1995.
Ћерка ВЕРА с породицом
(155/221193)

Петак, 3. јун 2016.

Вољеном оцу

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У суботу, 4. јуна, у 11 сати, на гробљу у
Старчеву даваћемо годишњи помен нашем вољеном
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СЕЋАЊЕ

ЉУБИША
ВИЦКОВ

МИТИ ДАВИДОВУ

2015–2016.

Ево и година откад ниси с нама мој Митице, ту негде међу свим речима које ћутим
туга се заплете, сећањима те браним од
времена, да сенку не баци на све што си
био, а што ћу тек сутра причати мојој деци. За сада само у тишини то сећање зна
да буде много гласно и да ме победи.
Фалиш нам свима, сваки загрлим дан са
надом да ћеш ми кад отворим врата твоје
куће поново рећи: „Пиле моје”.
Твоја јединица ЈЕЛИЦА

Памтимо те по добром и
чувамо од заборава.
СТОЈАНКА
с породицом

ЉУБИШИ ВИЦКОВУ
2015–2016.

СЕЋАЊЕ

(8/220858)

Недостајеш нам пуно, али те с поносом
чувамо у нашим срцима и мислима.

ЈЕЛИЦА МАНАСИЈЕВИЋ

Твоји: МИЛКА, САША, ВУК и ДРАГАНА

2003–2016.

(7/220858)

(16220875)

ЉУБИША

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у
суботу, 4. јуна, у 11 сати, на Новом гробљу давати годишњи помен драгом

ЉУБИША ВИЦКОВ
Драги течо никад те нећемо заборавити. Лепе успомене на тебе по целом свету ћемо носити.
Браћа ПЕТРОВИЋ с породицама

3. јуна навршава се тринаест година откако си
отишла, а ми остали да тугујемо за тобом.

Увек ћеш бити с нама.
Комшије породица
СРЕДОЈЕВИЋ

Твоји: супруг МИЛОЈЕ, син ЗОРАН
и ћерка ЗОРИЦА с породицама

(41/220913)

(3/220849)

Дан по дан, месец по
месец, 9. јуна 2016. је
година

7. јуна навршава се пет година откада није с нама наша драга мајка и бака

ПЕРСА ЧИКИЋ

ЉУБИЦА ГЛАВОНИЋ

(49/220819

МИТИ ДАВИДОВУ
12. јуна 2016. навршава се година дана, утехе нема, заборав не постоји, рана је доживотна, љубав према теби Мито је вечна.

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

МИЋИЋ

Твоја супруга НАДА
(15/220875)

2011–2016.
Мама, година туге и бола.
МИЛИЦА, ДУШКО
и ЛУКА

СЕЋАЊЕ

СРДАНОВ
РАДОМИР ПУЉА

ВИНКА

1990–2016.

Много нам недостајеш.
Твоје ВОЈКА и ВЕРА с породицом

(12/220867)

(2/220828)

2011–2016.
1. јуна навршавају се три године откако није с
нама наш вољени супруг, отац и деда

КОСТА

АНГЕЛИНА

2003–2016.

2006–2016.

МИЛАН
КИЋА

9.VI 2012 – 9. VI 2016.
Заборав не постоји, јер има нешто што никада
не умире, а то је љубав и сећање.
Успомену на вас чувају: ЦИЦА, САША,
АНЂЕЛИЈА, ИВАН и МИЛАН

ВЕРА МИШКОВИЋ
рођ. Мићић
2007–2016.

2008–2016.
Њихови најмилији

(35/220937)

4. јуна навршава се пет година откако није с нама наш вољени

РАДОВАН

(18/220879)

СЕЋАЊЕ

ЦВЕТО

АЛЕКСА СТОЈЧЕСКИ

1936–2011–2016.
Време није ублажило тугу која траје и трајаће
вечно. По доброти те памтимо, с поносом помињемо и од заборава чувамо.
Твоји: супруга СПАСЕНА, ћерке ЉИЉАНА
и МИРЈАНА, зетови БАЛЕ и ПЕРА, унучад
СЛОБОДАН, МАРКО и МИРОСЛАВ, унуке
МАРИЈА, ЈОВАНА и СВЕТЛАНА и праунучад
АЛЕКСАНДАР и ПЕТАР

АНА ХРИБ

Никада те нећемо заборавити.
Породица ПАВКОВ
(5/220853)

4. VI 2010 – 4. VI 2016.

Снаја ЦВИЈЕТА и син
ПАВЛЕ

ЦВЕТА
МАЏОВСКИ
Сестро моја, поносна
сам што сам имала сестру змаја, а тужна до
краја живота што сам те
изгубила.
ОЛГА с породицом

Твоји: супруга ДЕСА, ЗОРИЦА и НАДИЦА
с породицама

(6/220854)

(25/220905)

Обавештавамо родбину
и пријатеље да 4. јуна
2016. године дајемо једногодишњи помен нашој драгој

ДЕЈАН ПЕШИЋ

У петак, 3. јуна навршавају се двадесетчетири
године од смрти нашег

4. јуна 2016. је годишњи
помен вољеној сестри

РАДЕ

(29/200917)

(84/221060)

ЦВЕТИ
МАЏОВСКОЈ

СЕЋАЊЕ

ЦВЕТИ
МИЛЕНА ПАЛ

АЛЕКСАНДАР КОМАНОВ

3. VI 2012 – 3. VI 2016.
Отишао си тихо и неприметно, али никада нећеш из
наших живота.
Твоји: син БРАНИСЛАВ и супруга ГОРДАНА

6. VI 2004 – 6. VI 2016.
Недостајеш...
ДАВИД и ЛИДИЈА
с породицама

(26/220908)

(132/221147)

МИОДРАГА
МИЛЕТА
КУНДАКОВИЋА
1992–2016.

Срећни смо били док
смо те имали, а тужни
јер смо те изгубили.
Сестра НАТАЛИЈА и зет
РАДЕ с породицом

Прерано нас је напустила, али ће вечно живети
у нама.
Супруг МИЛОЈЕ, син
БОБАН, снаја
СЛАВИЦА, унука
ЈОВАНА и унук ЛУКА

(60/221016)

(149/221178)

Године пролазе али сећање на твоју пажњу,
љубав и бригу за нас,
никада неће.

ЈАНКОВИЋ
1952–1987–2016.

Као вечна љубав увек си
део наших живота.

Увек ће те волети
МИЛАН, МАРКО

Твоји најмилији

и НЕНА

(11/220865)

(21/220887)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Петак, 3. јун 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 09-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Дежурне апотеке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

РОЂЕНИ

Пише: Талида talida.kv@gmail.com, 063/636-053

Добили ћерку
22. априла: Велику – Снежана Миливојевић Транде и Корадо Транде; 26. априла:
Теодору – Јелена Јејна и Драган Стевић; 29. априла: Невену – Слободанка и Ненад Младенов; 4. маја: Јовану – Милица и Дејан Стојанов; 6. маја: Ђурђину – Весна Тодоров и Александар Башић; 9. маја: Хелену – Јована и Марко Чкоњовић, Петру – Марина и Предраг Станковић; 10. маја: Марту – Вукосава и Денис Мирковић, Теодору – Ивана и Владимир Сплајт; 11. маја: Тијану – Ањичка и Мирослав
Цицка, Иву – Гордана и Иван Марковић, Анђелу – Сузана Секељ и Дејан Михајловић; 12. маја: Уну – Јована и Мирко Живковић; 14. маја: Анђелу – Татјана и Бобан Петковић, Анастасију – Анђелка Којић и Владимир Цветановић; 16. маја: Ану
– Марија и Мирослав Марков; 17. маја: Сару – Јасмина Добресков.

19. маја: Светомир Мијајловић (1945), Загорка Петровић (1928), Светомир Милошевић (1935); 20. маја: Марија Крачун (1934), Ђока Лекић (19469, Радивој Грујић
(1948), Ана Петковић (1934); 21. маја: Јованка Петровић (1939); 22. маја: Милан
Букур (1957), Зора Пупин (1930), Зора Ђекић (1919); 23. маја: Весна Величковски
(1964), Милка Ђуровић (1951), Добринка Већански (1929), Вукица Димитровски
(1927), Драгослава Андрић (1935), Драган Кричан (1961), Меланија Бајин (1930);
24. маја: Добринка Ранић (1935), Бибијана Биро (1939), Јелица Вентурини (1955),
Лазар Симић (1943), Боро Жунић (1952); 25. маја: Верица Уламовић (1936), Божана Шварц (1946), Владе Нешевски (1941), Снежана Аралица (1962), Мирјана Илијин (1929), Марта Цревар (1931); 26. маја: Живојин Тодоровић (1943), Мирко Тешић
(1938), Тома Милосављевић (1930), Зуза Влчек (1937), Даница Радосављев (1949).

Припрема: Момир Пауновић

2

3

4

5

6

КВАДРАТ 7 х 7

7

Речи су састављене од следећих слогова: А, ИС, КО, МА, МИ, НИ, НИ, НИТ,
ПИ, ПТИ, РИ, РИ, РИ, СКИП, СТИ, ТА, ТАН, ТАР, ТИ, ТИС, ЧА.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. штап као симбол краљевске власти, жезло, 2.
глумачка одела, 3. верификован, проверен, 4. врста ловачких паса, 5. силикат
калцијума и титана, јак експлозив, 6. горке материје (лат.), 7. запаљење слузокоже носа (мед.).

1
2
3

БУДУЋИ ПРЕМИЈЕР

ЛЕКАР ЗА КОСТИ
Ко слова премеће,
речи преокреће,
ТОРПЕДО претвара
у правог лекара.

6
7

Летонски
ЏЕЗ
Симбол Ауто-ознака
шаховски
ПИЈАНИСТА велемајстор кисеоника Лесковца
(Игор)

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)
Напуните батерије јер вас чека
прави стампедо већ крајем седмице. Много састанака и нових
познанстава, али и неочекиваних добитака.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Одморите се како знате и умете.
Обузео вас је немир и не знате како да га се решите. Ванредни новчани прилив ће вас смирити.

Смањите трошкове на разуман
ниво. Изненадна посета или пут
из корена ће променити ваша
занимања и донети нову динамику у послу.

Велики
опанак

Енигмати могу
лако да се сложе:
РАДАМАНТ и владу
формирати може.

Ишчезавање

Трећи
вокал

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Расположени сте и то се види

Помало сањате, помало спава-

на вама. Уз подршку пријатеља
или блиских сарадника направићете већи помак у каријери. Порадите на свом имунитету.

те, али снови се остварују. Ништа није немогуће. На помало
чудан начин долазите до новца.
Краћи изненадни љубавни пут.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Пробајте да отворено разгова-

Финансијска ситуација је ста-

рате и решавате проблеме. Очекујте добар период, нова пословна пријатељства и ванредне приходе. Могуће путовање.

билна без обзира на ваш страх.
Можда је прави тренутак за доношење одлуке о новом поглављу живота. Турбулентно јесте,
али храбро напред.

Девица

Било би добро ове седмице избећи сукобе ма које врсте. Претворите се у шпијуна и посматрајте само из прикрајка. Одговори ће доћи сами по себи кад
се најмање надате.

СУДОКУ

Давање
НепромишГрад и лука
савета,
љено
у Нигерији
саветовање
потрошити

4

7

9

Острво у
Јадрану
Плоча за
излагање
нечега

8

2

1

7

2

4

3

Носач
(турц.)

Град и лука
на Аљасци

Мера
за хартију

6

Повезано
у ланцу
Зелени део
биљке

Ознака за
ампер
Град и река
у Белгији

1
9

2

5

3

Бирачи,
изборници
(лат.)

Остатак
посеченог
дрвета
Пречник

Не (рус.)
Симбол
сумпора
Противници
Бољшевика

7
5
8

РЕШЕЊА – Квадрат 7 х 7: скиптар, костими, испитан, птичари, титанит, амарини, ринитис. Стиховни анаграми: ортопед, мандатар. Судоку: 241937658, 357684129, 698152734,
469875213, 125463897, 783291465, 812549376, 936718542,
574326981. Скандинавка: колонисти, о, епе, Вис, ви, аспект,
атентатор, ланчано, а, Иван Алексијевић, оморина, налази,
Дамаск, пањ, њет, електори, Есери.

Дијагнозе
Лудолфов
број

Запара,
спарина

9
1

3

Главни град
Сирије

3

9

Нападач на
живот
познате
личности
МУЗИЧАР Неопходна
СА СЛИКЕ течност (мн.)

9

6

Гледиште
Река у
Аустрији

Лична
заменица

(19. 2 – 20. 3)

агујте исхитрено. Конкретних
проблема немате, осим жеље да
све брзински решите. Не ломите
ствари преко колена.

7
Врста мача
Одисејево
острво

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

Досељеници

Предлог уз
локатив

га што желите. Мало милом, мало силом, али решићете све што
планирате уз осмех. Новчани
прилив.

Бик

Пробајте да се смирите и не ре-

СТИХОВНИ АНАГРАМИ

4
5

Ви знате како да дођете до оно-

УМРЛИ

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ
1

(23. 9 – 22. 10)

Потрудите се да избегнете сваки вид сукоба с партнером, јер
ће све почети као убеђивање, а
завршиће се као бурна свађа с
могућим далекосежним последицама.

ВЕНЧАНИ
21. маја: Катарина Максимовић и Стефан Крстевски, Барбара Биклић и Јован Тот,
Ивана Дробњак и Александар Узон, Биљана Тасић и Мирко Росић, Александра Лаловић и Дарко Радоњић; 22. маја: Јелена Живановић и Бранислав Стојиљковић,
Александра Урсулић и Александар Вујић, Душица Радованчев и Петар Шкулић, Јелица Аћа и Бранко Ивановић, Ивана Караћ и Владимир Петровић.

Вага

(21. 3 – 20. 4)
Почетак недеље ће обележити
озбиљни разговори о послу – о
промени радног места или о новом послу. Не журите превише са
одлукама. Очекујте мањи новчани добитак.

Добили сина
3. маја: Лава – Ивана Милићевић и Ервин Краљевић; 6. маја: Мартина – Ребека и
Дарко Гошевац; 7. маја: Вукашина – Ана и Бранислав Ђурин; 12. маја: Атилу – Валерија Рацић Берић и Золтан Душ, Војина – Марина и Немања Царан; 13. маја: Андреја – Јелена Николић и Горан Јокић, Данила – Вања и Младен Регоје; 14. маја:
Сергеја – Тијана и Дејан Николић, Јакова – Тања и Петер Ђерфи, Ивана – Александра Остојић Ранчић и Зоран Ранчић; 15. маја: Лазара – Милена Дамјанов и Денис
Мирковић; 16. маја: Лазара – Милица Богојевић и Јован Стикић, Николу – Тијана Вукасовић Пустаи и Небојша Вукасовић; 20. маја: Ђорђа – Анђела и Бојан Тодоровић.

Ован
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ЕКИПА УГЛЕДНИХ ПАНЧЕВАЦА НИЈЕДАН ДАН БЕЗ ДРУЖЕЊА

„КАСИНАШИ” ПОСТОЈАНИЈИ ОД ВЕЧНОСТИ
Један град карактеришу грађевине, паркови, природа, инфраструктура... Али сасвим
сигурно – ништа тако веродостојно као људи. Панчево их је
одувек имало – од Ђорђа Вајферта, преко проте Васе и Јована Павловића, па до данашњих величина попут Небојше Глоговца или Нађе Хигл.
Но једна група људи одавно,
у најпозитивнијем смислу,
привлачи пажњу свих који јој
се нађу у близини.
У последњих безмало пола
века били су виђени сваког поподнева од 13 сати како мудро
беседе на свеколике теме. Некад давно у „Долини”, „Слози”, „Парку”, а у последње време на сплаву „Жути лиман”.
Ипак, најдуже су потрајали
у „Касини”, па им је отуд прилепљен надимак „касинаши”...
Затекли смо их у препознатљивом добром расположењу. Причу је почео Мирослав Жужић
Жуле, који се онако глумачки
импулсивно „излетео” тврдњом
да је све почело у „Касини”.
Другари су га очас исправили
тиме да је у питању једна друга
култна кафана – „Слога”. Или
можда „Долина”?!
То бенигно надгорњавање
саставни је део „штимунга” ове
јединствене групе високообразованих и, пре свега, квалитетних људи.
Од свакодневице до спорта
Драшко Гаћеша, некадашњи
оториноларинголог, негује овај
ритуал већ тридесет година.
Паузирао је неко време због
посла, али у последњих осамнаест година ту је свакодневно,
изузев недељом, када кафана
не ради. Из његове генерације
било је девет чланова боемског
друштва, али је само он остао.
Јосип Леополд Буца, стоматолог у пензији, каже да им је
прво састајалиште заправо била „Долина”, у којој су се углавном окупљале занатлије, па онда и виђенији интелектуалци.

Друштво у „Касини”, 1995.

Свакодневно на „Лиману”
– Ту се налазило и наше
друштво из Гимназије, које је
било веома компактно и симпатично другим људима, па
смо се с временом ширили,
све док то није попримило
оволике размере. Одатле смо
прешли прво у „Слогу”, па у
„Парк” и на крају у „Касину”.
Све у свему, остали смо скуп
умерених људи који, надам се,
неће бити упамћени ни по чему негативном – наводи Буца.
Милан Мића Раданов, умировљени педијатар, потврдио
је да то дружење траје још од
Гимназије, када су, у оно време, педесетих година, сви одлазили у Студентски дом. Тамо
су суботом и недељом организоване игранке, упознаване девојке и будуће супруге, а одатле се прелазило у „Касину”...
Живи пример да у друштву
владају братство и јединство
јесте Роберт Сенеши, некад
спољни трговац, који је десет
година успешно водио наш
женски клуб, потом исто толико и мушки рукометни клуб, а
био је и савезни рукометни судија.

Јованчић, Стевић, Гаћеша, Миковић

Ђорђе Зојкић је прва генерација студената организатора
режије. Посао га је везивао за
телевизију, позориште и филм,
тако да кафану никако није
могао да избегне.
– Београђани су ми завидели
зато што живим у Панчеву, јер
кад дођем овамо на викенд и
сретнем друштво у „Касини”, донесем толико позитивне енергије какву у престоници ниси могао да замислиш. Увек се полемисало на широку лепезу тема –
од свакодневице до спорта. Јасно, већ дуже време главни јунак нам је Ноле. Политике је
било најмање, будући да су се
овде увек налазили стожери
опозиције. Последњих година
причамо и о „оним стварима”,
али онда неко од старијих постави питање: „А шта је то
секс?!”, па се сви „зграну” – шаљиво ће Зојкић.
Слободоумно и жучно, али
без последица
На истински угодној тераси
„Жутог лимана” уз Тамиш су и
Драгослав Бата Димитријевић
и Јован Белић, који су радили
у спољној трговини за „Генекс”
и „Плинару”. Увек с радошћу
долазе на ово дружење и, колико год да траје, никад им не
досади.
Иако има „свега” седамдесет
две године и најмлађи је члан
боемске скупине, Мирослав
Жужић нимало није „инфериоран”. Напротив, као прекаљени глумац, прави је емитер доброг штимунга, који описује
следећим речима:
– Водимо толико испреплетене дијалоге, али свако сваког
разуме, па је то атмосфера коју је тешко описати. Што је
најважније, увек имамо тему

за разговор. Мени се, рецимо,
догодило да ме пре неки дан
удари аутомобил и сви детаљно могу да опишу шта се све
тада одиграло. Попију се, уврх
главе, два пића, често буде и
неких гурманлука, али можда
чак и више моје приче о рецептима, кад свима крене вода
на уста. Буде и жучних расправа, па се деси да два најбоља
пријатеља који се друже већ 65
година, још од Гимназије, плаПедесете у „Слободи”

Ђорђе Муња

ну један на другог, али већ сутра дођу као да ништа није било. „Смењују” се и владе – од
градских, преко покрајинских,
све до републичке, па чак и
америчке. Имамо различите
ставове, али не и накарадне.
Било је ту и тамо неких искакања, премда су такви убрзо
отишли. Све у свему, реч је о
најслободоумнијој групи грађана – то могу да потпишем.
Ови знаменити, али надасве
ведри и духом млади Панчевци једанпут годишње одлазе у
Жулетову викендицу у Песку на
„убиство путем хране и пића”

НЕКАДАШЊИ ПИОНИРИ ОБЕЛЕЖИЛИ ТИТОВ РОЂЕНДАН

Штафета младости у Новом Селу
Педесетак људи обележило је
у среду, 25. маја, у Новом Селу,
Дан младости, празник који је
до пре нешто мање од четири
деценије слављен поводом рођења маршала Тита, доживотног председника СФР Југославије.
Иако је одавно укинут, многи некадашњи пионири радо
га се сећају по чувеном слету и
ношењу штафете младости.
Идеја да те успомене оваплоти
пала је на памет локалном фотографу Ранку Савичићу Ђоки.
Он је сам изрежирао цео догађај испред своје куће (покрај
сеоског вртића).
– Неколико дана раније помислио сам како би било лепо
да се ових дана мало дружимо, па нам је на ум пало да то
буде баш у среду, 25. маја, на
Дан младости. Тако смо се макар начас вратили у нека добра стара времена. Присетили

ту која симболише свих шест
република и две покрајине некадашње СФРЈ, са звездом петокраком на врху. Свечани
тон целом догађају својом музиком дала је фанфара „Tineretea”, под диригентском палицом Саше Мандреша.
У „званичном” делу програма одржана је симболична трка са штафетом „на челу”, све
време праћена звуцима трубе.
На циљу су бацане латице ружа, а након сликања и снимања дружење је настављено уз
храну и пиће.
Напослетку су сви, у добром
расположењу, пожелели да се
поново окупе наредног 25. маја.
смо се тога како је било лепо у
току слета, трчања, ношења
штафете на стадиону, док је
данас свако окупљање на тим
спортским објектима у најмању руку проблематично. Ако
ова идеја заживи, следеће го-

дине бисмо у центру села код
споменика организовали богатији програм – закључио је
Савичић.
У тој замисли га је подржао
и новосељански столар Јонел
Лазар. Он је направио штафе-

уз песму и шалу. Редовно
скокну и по сир у Ковин код
госпође Мире, која има неколико стотина оваца и коза. Наравно, захвални су Урошу, Пеци
и Ољи зато што их већ десет
година свакодневно госте на
„Жутом лиману”, где пред Нову годину праве журку на коју
долазе и даме.
Многи, нажалост, већ на
оном свету
Када је прављена ова прича,
оправдано су изостали неки
уважени „касинаши”: некадашњи судија Окружног суда Ђурица Киш, па бивши директор
„Луке Дунав” Риста Ђордан,
доктор Бранко Стевановић,
бивши врховни судија Драган

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Адамовић, као и Милан Гаћеша из Иванова, један од најчувенијих архитеката.
Много је и другова из иностранства или других градова,
који, чим допутују, најпре
сврате до кафане – Влада Нешин, Андра Крстић, Србољуб
Стевановић, Руди Сова... Долазила су и браћа Журановић
– Бата и Пеђа, који је не тако
давно преминуо.
Кад смо код те сетне теме,
нужно је споменути и „касинаше” који су се преселили на
онај свет. Тешко их је све и побројати, а у питању су саме легенде Панчева: спортски радник и правник Бата Јованчић,
адвокат Милан Миковић Рикле, стоматолог Константин
Бикар, кардиолог Стева Каначки, новинар Недељко Дејановић Денди, адвокат и тамбураш Цане Којић, па Душан
Патић, правник и адвокат, један од највећих спортиста
свих времена у Панчеву, као и
Миле Благојевић, Славко Бачујков, Панта Арсеновић,
Александар Биров Гулаш, Милан Миковић, Богдан Петровић, Константин Цаца Бикар,
закључно с Ралетом Васићем...
Једно је извесно – непоновљиве „касинаше” сасвим сигурно овај град никад не може
заборавити.
Ма, трајнији су и од вечности...

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Не купуј – удоми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац” организују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке недеље
биће представљени љубимци за бесплатно удомљавање, односно објављене њихове фотографије са основним подацима.
Нови власници ће потписивати уговор којим ће се обавезати на то да ће својим будућим љубимцима пружити адекватну негу.

Ушкица
Женка која подсећа на бигла, а
вероватно је реч о некој врсти гонича, пронађена је у „Авив парку”
без чипа и огрлице.
Ушкица је у доброј кондицији,
па се може претпоставити да је
недавно побегла од куће. Није
агресивна и добро се слаже с људима и другим псима.
Уколико је неко препозна или жели да је удоми, може је
наћи у градском прихватилишту у Власинској 1 (број телефона 352-148). Ако добије власника, биће бесплатно стерилисана и обележена микрочипом.

Јабучило
Мужјак хаскија који је недавно пронађен у Јабуци тражи
свог власника или нови дом.
Миран је, послушан и, као
скоро сви припадници те расе, прилично тих и привржен. Савршен је чувар, али и
пријатељ за игру, а уз одговарајућу негу може бити и
украс нечијег дворишта или стана.
Дели бокс са још једним чупавцем у градском прихватилишту и чека позив на наведени број.

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.
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ФЕСТИВАЛ ТРИАТЛОНА НА АДИ ЦИГАНЛИЈИ

ДАНИЛО ПОСТАВИО НОВИ РЕКОРД
Златне медаље и за
Ксенију Бубњевић и
Марјана Лукића
У недељу, 5. јуна,
у нашем граду
– Првенство Србије
у спринт-триатлону
БАЛКАНСКО ПРВЕНСТВО У КИК-БОКСУ

ТРИЈУМФ ОГЊЕНА ДРАГОЈЕРЦА
Наш суграђанин, млади, талентовани, али и већ доказани борац Огњен Драгојерац, остварио је још један велики успех.
Он је прошлог викенда на Балканском шампионату у кик-боксу, који је одржан у Врбасу,
освојио титулу шампиона.
Као члан репрезентације
Србије, требало је да Оги ради мечеве у категорији до 78
кг, али пошто није имао противника, стручњаци из нашег националног тима у договору са Огњеном проценили су да може да се такмичи
и у тежој категорији. И нису
погрешили. Зато титула најбољег на Балкану има још
већи значај.
Драгојерац је на значајном
надметању у Врбасу у обе
борбе изразито доминирао.
Радио је паметно, технички
чисто, искористио је своју брзину. Тријумфовао је на поене, а његове победе су биле
чисте као суза.

– Оба ривала су била из Србије. Напорно сам вежбао за овај
шампионат. Припремали смо
се скоро два месеца, тренирали
два пута дневно, имао сам и
контролна такмичења. Сада се
све исплатило. Захвалио бих
свима који су ми помогли да дођем до великог успеха. Када то
кажем, онда пре свега мислим
на тренере из „Српске Спарте”
Зорана Рајачића, Зорана Ставревског и Зорана Савића, као и
на мог тренера у КБК-у Нови
Београд Жељка Вуковића, али и
на пријатеља и саборца Марка
Радаковића и његову ММА академију Панчево – истакао је нови шампион Балкана Огњен
Драгојерац.
Пред нашим суграђанином
су нови изазови. Одмора готово да и неће бити, пошто
мора да настави да тренира
како би се што боље припремио за наредна искушења.
Већ за средину јуна у плану је
да има меч у дисциплини К1.

НАДМЕТАЊЕ У ДИЗАЊУ ТЕГОВА

ФИЛИП ВЛАЈИЋ ШАМПИОН
Смедерево је у суботу, 28. маја,
угостило најјаче људе с нашег
полуострва. Првенство Балкана
у пауерлифтингу окупило је
такмичаре из Грчке, Црне Горе,
Босне и Херцеговине, Хрватске
и Србије, а целу манифестацију је организовала Српска пауерлифтинг федерација, уз помоћ и подршку Спортског савеза града Смедерева.
Програм је почео у 10 сати
мерењем такмичара, а прилично дуго и исцрпљујуће надметање стартовало је у 13 сати
и трајало до три сата после поноћи наредног дана, када су

(тотал 475 кг). Фантастичан је
био и Новак Лукић, који је у
конкуренцији јуниора до 93 кг
такође зарадио највреднији
трофеј, а у надметању сениора
био је пети (тотал 545 кг). Снежана Милошевић је у категорији сениорки до 72 кг телесне
тежине освојила вицешампионску титулу (тотал 180 кг), а
Александар Живковић је као
јуниор такође заслужио сребрно одличје, али и бронзу у конкуренцији сениора до 74 кг (тотал 300 кг).
Треба напоменути да је
Александар најмлађи такми-

Прошлог викенда је у нашем
главном граду, тачније на Ади
Циганлији, приређен прави
фестивал триатлона. У организацији ТСБ-а, одржан је
такмичарски дан на коме се
надметало преко 100 учесника
у три различите трке. Када је
ТК Тамиш у питању – ништа
ново. Панчевци су и овог пута
освојили велики број медаља,
у свим категоријама.
У најважнијој трци, која се
састојала од 1.900 метара пливања, 90 км вожње бицикла и
21,1 км трчања, учествовало је
троје такмичара Тамиша, а
што је најважније – сви су
освојили златне медаље.
Ксенија Бубњевић се на
трон попела после двогодишње паузе због порођаја. Иако
је имала грешку у току вожње,
када је обишла један круг више, сјајним трчањем је дошла
до новог тријумфа у каријери.
У мушкој конкуренцији, више

него убедљиво, с новим рекордом стазе 4,19:32, титулу шампиона је освојио Данило Јовановић.
Иако је дебитовао на овој
дистанци, а још увек нема ни
19 година, Данило је још једном потврдио да је прави бисер и нова звезда триатлона у
Србији.
Најсјајније одличје освојио
је и Марјан Лукић, у групи
такмичара од 40 до 44 године.
Треба истаћи да је Марјан у
апсолутном пласману заузео
пето место, што је сјајан резултат, поготову ако се зна да
су испред њега били момци
који су 15–20 година млађи од
њега.
У пратећој трци, на осмом
Београдском акватлону, ТК
Тамиш је наступио с 34 такмичара, који су освојили десет
медаља.
Највредније трофеје су заслужили Вања Исевски, Алексија Коцић и Богдан Јелача.
Сребром су се окитили: Марко
Глишић, Ања и Војин Давидовић, Растко Радосављевић и
Огњен Перишић, а бронзана
одличја су зарадили Лука
Ђондовић и Алекса Карлаш.
За чланове ТК-а Тамиш нема одмора. Већ у недељу, 5. јуна, у нашем граду ће бити одржано Првенство Србије у
спринт-триатлону, као и 23.
„Панчевачки триатлон”.

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

СЈАЈНИ ДИНАМОВИ БОРЦИ
Балкански шампионат у џуду
за кадете одржан је 28. и 29.
маја у Кикинди. У конкуренцији бораца из девет земаља надметали су се и млади репрезентативци Србије, међу којима је
било и троје џудиста Динама.
Предвођени својим тренером Љубомиром Станишићем, наши млади суграђани су
и на овом шампионату постигли изванредне резултате.
Шампионке Балкана постале су Андреа Стојадинов и
Анђела Ранђеловић, а Филип
Ринковец се окитио сребрним
одличјем.
Такође прошлог викенда, у
дворани „Миленијум” у Вршцу, одржан је квалитетан
међународни турнир, на којем

се надметало преко 500 бораца из Црне Горе, Италије, Румуније и Србије. Динамо се
представио са 43 такмичара,
који су освојили 20 медаља,
али и пехар намењен друго-

пласираној екипи у укупном
пласману. Поред тога, за најуспешнијег полетарца је изабран Матија Зубовић. Екипу
су предводили Патар Илијин
и Неда Остојић.

Највредније трофеје су зарадили: Матеја Стојановски,
Милица Секуловић, Немања
Ју ри ца, Ма те ја Зу бо вић и
Милош Стојановић. Сребром
су се окитили: Стефан Момиров, Михајло Шугић, Миле на Се ку ло вић, Вла ди мир
Богдановски и Душан Ковачевић, а бронзе су заслужили: Никола и Дејан Долинга,
Никола Митић, Данило Мила но вић, Ма ри ја Сто ја нов ски, Вукашин Дамњановић,
Ђор ђе Ја ки мов ски, Фи лип
Француз, Петар Мљач и Вук
Кошић.
У екипном делу такмичења
Вук Кошић је наступио за вршачку Локомотиву, с којом је
освојио сребрно одличје.

КУП СРБИЈЕ У СТРЕЉАШТВУ

СРЕБРО ЗА ДЕЈАНА
У Новом Саду је прошлог викенда одржано треће, последње коло Купа Србије у гађању
из малокалибарског оружја по
А-програму. За Стрељачку дружину „Панчево 1813” наступио
је сениор Дејан Пешић, који је
освојио сребрну медаљу у лежећем ставу. У основном мечу
је био други са 617,4 круга, а
задржао је друго место и након
финалног меча. У дисциплини

тростав 3 x 40 хитаца (стојећи,
лежећи и клечећи став) био је
такође други у основном мечу,
са 1.156 кругова, али је у финалном распуцавању заузео четврто место у конкуренцији од
осам најбољих сениора.
Овим резултатима Дејан је
потврдио пласман у финале
Купа Србије, које ће бити одржано наредног викенда, такође у Новом Саду.

СУСРЕТ РАГБИ ВЕТЕРАНА
додељени пехари, медаље и
дипломе најзаслужнијима.
Чланови клуба Спартанс из
нашега града су на претходним такмичењима излазили
само на бенч-прес, а сада су
се први пут такмичили и у
триатлону (чучањ, бенч-прес
и мртво дизање).
Сви чланови панчевачког
клуба заслужују похвале за феноменалне резултате, али најуспешнији је био Филип Влајић,
који је освојио златну медаљу у
категорији такмичара до 74 кг
у сениорској конкуренцији и
постао нови државни рекордер
у дисциплини мртво дизање

чар кога је клуб Спартанс до
сада имао као представника у
пауерлифтингу. Кристијан
Рајковић је заузео осмо место
у конкуренцији сениора до 93
кг (тотал 485 кг).
„Експедицију” из нашега
града предводио је председник клуба Новак Филиповић.
Учешћем на Првенству Балкана чланови клуба Спартанс
су завршили први део такмичарске сезоне. После краће
паузе они ће ускоро започети
припреме за јесењи циклус
такмичења, који обухвата државна првенства у бенч-пресу
и дизачком триатлону.

ГОДИНЕ ИМ НИШТА НЕ МОГУ...
Стадион ФК-а Борац у Старчеву недавно је био поприште ревијалног окршаја старих спортских пријатеља и
некадашњих рагби сабораца.
Ветеранска селекција Србије
одмерила је снагу са изабраним тимом домаћина. Меч је
од лич но су дио Алек сан дар
Лелик.
Пред око 200 гледалаца на
почетку меча је интонирана
химна Србије, а потом се играло три пута по 15 минута. Иако
је резултат био у другом плану,
нека остане забележено да је
репрезентација победила са 4:0.

ФОТО:

АЛЕКСАНДРА ШЕКУЛАРАЦ

Поред играча из нишких и
београдских клубова, за репрезентацију су играла и четири ветерана панчевачког

Динама, и то Владимир Парчетић, Томислав Мијић, Марко Секуловић и Ђорђе Гавриловић, који је био и најбољи

играч ове утакмице, са два
есеја.
Екипа Борца је била појачана осморицом рагбиста Динама, а треба напоменути и да су
четири играча Борца добила
позив селектора да наступају
за репрезентацију, али су изразили жељу да у овој утакмици играју за матични клуб.
Наредно дружење рагби ветерана биће у Нишу, потом
следи гостовање у Загребу, а
сезона се завршава крајем
септембра, када ће у нашој земљи бити одржан велики међународни турнир.

КРОС СПАРТАКА
У организацији АК-а Спартак,
прошлог викенда је у Опову
одржано крос-такмичење, на
којем је учествовало 250 младих атлетичара из тринаест
клубова. Чланови АК-а Та-

миш, које је предводио тренер
Зоран Коцић, остварили су одличне резултате.
Златне медаље у тркама на
300 односно 500 метара освојили су Стефан и Сања Марић,
а Ана Драгојевић је зарадила
бронзано одличје. У надметању на 800 м Душан Видовић је
заслужио сребро.
Боје клуба из нашега града
бранили су и: Тереза Ковачевић, Олга Лисицин, Ања Марић, Урош Игња, Јелена Васиљевић, Владимир Драгојевић
и Алекса Нертица.

ДАН РАГБИЈА
Кадетска екипа Рагби клуба
Динамо, предвођена тренерима
Недељковићем и Кајаном, изгубила је у финалу Купа Србије од
београдског Рада с 31:24.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

„ЖЕЉИН” ПОБЕДНИЧКИ ПОЗДРАВ

Овог викенда

„Дизелка” се тријумфом
опростила од својих
навијача

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Беочин: ЦЕМЕНТ–ЖЕЛЕЗНИЧАР
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Старчево: БОРАЦ–СЛОГА
Гај: ПАРТИЗАН – МЛАДОСТ (В)
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БУДУЋНОСТ
Качарево: ЈЕДИНСТВО – МЛАДОСТ (О)

Сезона за памћење
Утакмицама претпоследњег,
29. кола првенствена трка за
бодове у Српској лиги група
„Војводина” ушла је у сам финиш. Прошлог викенда фудбалери Железничара су последњи пут у овој сезони играли
пред својим навијачима. Они
су на терену СЦ-а „Младост”
угостили Слогу из Темерина,
приказали веома добру игру и
славили победу од 3:1.
Око 400 симпатизера популарне „дизелке” аплаузима је
поздрављало сваки потез момака у плавим дресовима, што
само још једном потврђује да
је Железничар постао истински љубимац спортски оријентисаних Панчеваца.
Први тренер домаћег тима
Александар Стевановић поверење је указао екипи у саставу:
Бранислав Катанић, Немања
Текијашки, Жељко Ковач, Милош Илић, Марио Гудан, Жељко Стајчић, Александер Чишић, Стефан Чикић, Данило
Ковачевић, Милош Ђуровић и
Сретен Новаков. Прилику су
добили и Марко Јовановић,
Слободан Спасковски и Милош Басарић.
Иако је Железничар од самог почетка имао иницијативу и био тим који доминира,
први су у вођство дошли гости
из Темерина. У 28. минуту су
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се Темеринци мало извукли
из опсаде свог гола и – повели
с 0:1. Нападач Слоге је снажно шутирао са ивице шеснаестерца домаћина, а лопта се
одбила од пречке и завршила
иза леђа голмана Катанића.
Железничар се није ни уплашио ни збунио после неочекиваног вођства гостију. Наставио је да игра своју игру, да
стеже обруч око гола Слоге, а
награда за труд уследила је
само неколико тренутака касније. У 33. минуту Чишић је
одлично извео корнер, а Немања Текијашки је био највиши у скоку и лепим ударцем

главом послао је лопту на
право место – у мрежу Слоге.
Гол за изједначење, али и подстрек за даље нападе... Само
два минута касније резултат је
био потпуно промењен. Данило Ковачевић је сјајним ударцем са преко двадесет метара
„матирао” немоћног голмана
гостију и довео свој тим у вођство од 2:1.
И после одмора, иако је имао
предност, Железничар је наставио своју доминацију. Жељко
Стајчић и његови саиграчи су
просто плесали по терену, акције су биле течне и прецизне,
па гости нису имали баш ника-

кву наду да могу начинити изненађење. Тачку на једно од
најбољих издања Железничара
у овом првенству ставио је
Александер Чишић у 84. минуту: Железничар–Слога 3:1.
Панчевачка „дизелка” у последњем колу, идућег викенда, путује у Беочин, на мегдан
с домаћим Цементом. Наравно, сви навијачи би највише
волели када би се њихови миљеници тријумфом опростили
од ове сезоне, али без обзира
на исход последњег меча, може се констатовати да је Железничар имао још једну сјајну
сезону иза себе.

СУПЕР Б ЛИГА
Зрењанин: ПРОЛЕТЕР–ДИНАМО

43:35

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–ХЕРЦЕГОВИНА

31:23

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–СЛОГА

3:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Уљма: ПАРТИЗАН – МЛАДОСТ (О)
Панчево: ДИНАМО 1945 – ЈЕДИНСТВО
Војловица: МЛАДОСТ–ЈУГОСЛАВИЈА
Б. Н. Село: СЛОГА – ПАРТИЗАН (Г)
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – БОРАЦ

4:3
5:1
2:7
1:2
3:3

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ТРОФЕЈИ ИЗ ВРШЦА
Сјајне резултате на Првенству
Србије за јуниоре, које је одржано прошлог викенда у Вршцу, остварили су и чланови
Бадминтон клуба Динамо.

ФОРМИРАНА ЖЕНСКА СЕКЦИЈА ФК-а ДИНАМО 1945

КОНАЧАН ЦИЉ – СУПЕРЛИГА!
И поред пораза, мали „вепрови са Тамиша” показали су
да се игра са јајоликом лоптом
полако али сигурно враћа у
наш град.
Већ у недељу, 5. јуна, поклоници рагбија у нашем граду имаће
прилику да уживају. На СЦ-у
„Младост”, у 12 сати, почеће
турнир пионира, а у 14 сати на
терен ће изаћи и сениори.

ЗЛАТНА САЊА
Јуниорско првенство Србије у
бадминтону одржано је прошлог викенда у Вршцу. У веома јакој конкуренцији одличне резултате су остварили и
чланови БК-а Панчево.

Челници ФК-а Динамо 1945
донели су одлуку да формирају женску секцију тог спортског колектива, која од следеће сезоне треба да се такмичи
у Другој лиги група „Север”.
То је договорено на састанку
коме су присуствовале девојке, председник клуба Горан
Јањовић, координатор Иван
Зорић и будући представник
ЖФК-а Динамо 1945 Петар
Чавић.
Све је замишљено као дугорочан пројекат, с коначним
циљем да се женска екипа
пласира и у Суперлигу Србије.
Само неколико дана по
формирању екипе, коју чине
углавном девојке што су наступале за ЖФК Железничар,
на Градском стадиону у Панчеву одиграна је и прва утакмица женске секције Динама

Грудић, Андријана Тановић,
Бранка Лазаревић и Далиборка Кривокапић.

ТУРНИР КАДЕТА

1945, и то против Сремица из
Сремске Митровице.
Гошће су дошле у подмлађеном саставу, што су искусне
Панчевке умеле да казне и да
победе с 1:0. Одлучујући погодак је постигла Бранка Лазаревић, капитен.

Нека остане забележено да
су под вођством тренера Петра
Почуче прву утакмицу за ЖФК
Динамо 1945 одиграле: Дајана
Митић, Бојана Цвијић, Милица Брош, Далиборка Дупало,
Ивана Ђуркин, Александра
Шикић, Негица Илић, Драгана

У организацији ФК-а Динамо 1945, у уторак и среду,
7. и 8. јуна, биће одржан
кадетски турнир на коме
ће, поред две екипе домаћег клуба, учествовати и:
Вождовац, Земун, БСК из
Борче, Пожаревац, ОФК
Београд и Рад.
Све утакмице ће бити одигране на терену код Хале
спортова на Стрелишту, а
фудбалски програм у оба
дана почиње у 9 сати.

Марија Самарџија је освојила злато у конкуренцији девојчица до једанаест година, а Катарина Виг се окитила бронзом. У надметању дечака истог
узраста Михајло Виг је заслужио вицешампионску титулу,
а бронзу је зарадио Вања Бокан, који је савладао клупског
другара Петра Радонића.

МИЛОШ СИЛНИ
Сјајне резултате на турниру
„Трофеј Вршца” остварили су
и чланови ЏК-а Панчево.

МЕЂУНАРОДНА РЕГАТА У ПЈЕШТЈАНИМА

БИЉАНА „ОСВОЈИЛА” СЛОВАЧКУ

Најуспешнија је била Сања
Перић, која је освојила титулу
шампиона у конкуренцији играчица до тринаест година. Анђела Витман се окитила бронзаним одличјем.
Иако су били солидни, без
трофеја су остали: Наталија
Бохаревић, Никола и Михајло
Борка, Дарко Рашовић, Миона
Филиповић, Маша Алексић и
Стефан Мијатовић.

Странe припремио

Александар
Живковић

Међународна традиционална
регата која се сваке године
одржава у словачком граду
Пјештјани и представља једно
од најјачих светских надметања за кадете, јуниоре и млађе
сениоре и овог пута је окупила
велики број такмичара.
Од 27. до 29. маја у том словачком граду надметала су се
342 такмичара из 23 земље. У
саставу репрезентације Србије
било је и троје чланова ККК-а
Панчево. Боје наше земље бранили су кадет Алекса Левнајић
и јуниори Иван Стојановић и
Биљана Релић, које је предводио тренер Ђурица Левнајић.
Панчевци су и овог пута дали огроман допринос одличном резултату наше националне селекције, а најбоља је
била Биљана Релић, најуспешнија такмичарка Србије.
У трци једноседа на стази
од 200 ме та ра Би ља на је

Златну медаљу је освојио Милош Мандарић, сребром су се
окитили Лазар Ваневски и Ана
и Александар Лупулов, а бронзе
су заслужили: Марија Стојшић,
Немања Нишић, Милена Вујовић и Лазар Албијанић.

ШАХОВСКИ КУТАК

Robert
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освојила најсјајније одличје,
а златну медаљу је заслужила и у надметању К-2, на истој дистанци. У такмичењу
једноседа на 500 метара Ре-

лићева се окитила бронзаном медаљом.
Захваљујући сјајној Биљани
Релић ККК Панчево се из Словачке вратио с три одличја,

што може бити огроман подстрек пред Европско првенство, које ће бити одржано
средином јула у бугарском
граду Пловдиву.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Tф7)
Избор Р. Радојевић

Т

Р
ПО

С

БАЛКАНСКИ ШАМПИОНАТ У КАРАТЕУ

ДАРКО СПАСКОВСКИ ВИЦЕШАМПИОН
Одлична тактика тренера
Стојадинова

поражен. Миљану се не може ништа
замерити, јер је он тек закорачио на
међународну сцену. Он зна и воли да
се бори и имаће прилике у наредном
периоду да покаже какав је таленат.
Предраг Стојадинов, шеф стручног
штаба КК-а Динамо, задовољан је наступом својих младих такмичара, који настављају континуитет клуба у
постизању врхунских резултата.
За репрезентацију Србије на Балканском шампионату наступила су и
три такмичара Карате клуба Младост
из нашег града, и то Јована Новаков у
борбама у групи девојчица рођених
2003. године, Јана Којчић (борбе,
2002. годиште) и Милорад Петровић
(борбе, 2004. годиште).
Јована је у првом колу с минималним резултатом изгубила од сјајне каратисткиње из Македоније. Јана је у
првој рунди савладала репрезентативку БиХ, али је у другом колу, због не-

Млади борци оправдали
очекивања
Балканско првенство у каратеу за пионире и наде одржано је прошлог викенда у нашем главном граду.
Београд је угостио преко 850 младих
бораца из једанаест земаља, а у тако
јакој конкуренцији одличне резултате су остварили и чланови репрезентације Србије.
У укупном пласману наша селекција је заузела треће место, а једна од
шест сребрних медаља засијала је и
на грудима Дарка Спасковског, најуспешнијег младог такмичара Динама.
Тај талентовани борац освојио је титулу вицешампиона Балкана у категорији до 52 кг, у конкуренцији
дечака рођених 2002. године.
На путу до финала Дарко се борио
свим срцем, а остварио је четири вели-

ке победе. У првом колу је савладао
ривала из Словеније са 4:1, потом је
надвисио борца БиХ са 8:0, да би у трећем колу тријумфовао са 2:0 над противником из Хрватске. У полуфиналу
Дарко је с 1:0 савладао изванредног
такмичара БиХ, иначе прошлогодишњег првака Балкана и до тада непораженог борца. Млади Спасковски је
захваљујући одличној тактици коју му
је припремио тренер Стојадинов успео

да неутралише нападе, да успешно поентира и на крају победи најтежег ривала, у веома бучној и на тренутке
напетој атмосфери у дворани „Ранко
Жеравица”.
Дарко је у финале ушао помало
психички „испражњен” после успеха
у полуфиналу, што је одлични борац
из Словеније искористио и тријумфовао је са 2:1. Наш млади суграђанин
је тако још једном доказао свој неоспорни таленат. Уколико настави
марљиви рад, не треба сумњати да ће
остварити завидну каријеру.
Боје Динама на овом шампионату
бранили су и Александар Здешић и
Миљан Варсаковић.
Александар се надметао у катама и
приказао је неколико одличних наступа, али није имао довољно среће
да се окити медаљом. Иако је заузео
седмо место, оправдао је позив селектора у национални тим.
Миљан Варсаковић, најмлађи такмичар Динама и дебитант у репрезентацији, наступио је у категорији до 45
кг у групи дечака рођених 2005. године. Он је у првом колу радио с хрватским борцем и имао је иницијативу,
али му је главни судија доделио казну
за контакт, па је после прегласавања

достатка искуства, изгубила од репрезентативке Турске.
Милорад је у првом колу био слободан, у другом је победио представника Црне Горе, а у трећем је изгубио
од ривала из Македоније, који је потом ушао у финале и „повукао” га у
реперсаж. У борби за бронзу Милорад
се састао са албанским каратистом,
али је задао један ударац јачи од дозвољеног, па су судије процениле да
треба да буде дисквалификован. Иако је остао без трофеја, Милорад је
показао да његово време тек долази.
Тренер КК-а Младост Тихомир Макитан задовољан је наступом својих
такмичара, јер су показали да су способни и за најтежа такмичења у саставу репрезентације Србије.
A. Живковић

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Кроз иглене уши
Није лако објаснити како... Али се увек некако провучемо.
Посебно у погледу кућног буџета. Иако се приходи и расходи
никако не уклапају (у корист расхода, дакако), опет се, на овај
или онај начин, пузле на крају склопе. Некако вежемо крај с
крајем, провучемо се кроз иглене уши, преспемо из шупљег у
празно, исечемо уши да закрпимо... знате већ шта.
И таман одахнемо, крај месеца, кад ево га, стиже нови, а с
њим и нови рачуни, нови назовиприходи и разјарени расходи.

Пет нијанси сиве
Ко има проблема са сивилом које нас је обавило, а још му се не
иде одавде, увек има лакши излаз. Само укључи један од сто ружичастих канала, по могућства информативног карактера, и ето
му колорита колико жели.
Бар је тамо, у ружичастом свету, све како треба. Србија цвета, отварају се фирме, граде фабрике, све напредује... А биће још
боље! И напредније!

ЕВРОПСКИ КУП У РАФТИНГУ

ВИР НА ПРВОМ МЕСТУ
Прво коло државног првенства у рафтингу и надметање у оквиру Европског купа одржани су недавно у
Нишу. Као и увек, конкуренција је била веома јака, а наш град је на том
такмичењу имао два представника.
Боје Панчева браниле су екипе Вира
и Авантуре 4 х 4.
Вир је показао завидну форму и освојио је прво место у укупном пласману.
Надметање у Нишу било је веома значајно за овај искусни тим, јер је то уједно било и изборно такмичење за
одлазак на Светско првенство. Чланови
Вира су у Нишу користили нови чамац,
јер су са старим имали много потешкоћа, пошто је пуштао на више места и
није било могуће тренирати у њему.
Друга панчевачка екипа, Авантура
4 х 4, наступила је у подмлађеном саставу и у укупном пласману заузела
осмо место.
Друго коло државног првенства биће одржано у јулу у Зубином Потоку.

Допола зид, отпола небо
Оптимистима је чаша допола пуна, песимистима допола празна.
Песимисти више пажње придају негативним него позитивним
информацијама, иако оптимистичан став према некој идеји подразумева улагање више труда и доноси боље резултате.
Песимиста ће, дакле, када види ову фотографију, рећи да је допола зид, а изнад рупа. Оптимиста ће га исправити и објаснити му
да то, у ствари, није рупа, него небо – допола зид, а отпола небо.
Једино ће реалиста схватити да ту нема места за расправу.

µВ. Ђурђевић ?Д. Младеновић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Миљана Ваневска,
средњошколка:

Борис Тавић,
средњошколац:

Ена Магленов,
шестогодишњакиња:

– Највероватније ћу
викенд највише
искористити за одмарање
код куће. Такође,
планирам да увече одем
с друштвом у шетњу и до
неког кафића на пиће.

– У суботу ћу током
дана шетати, а увече
ћу време провести с
девојком и друштвом у
некој кућној варијанти.
У недељу ћемо
највероватније отићи
до „Шарана”.

– За викенд ћу
вероватно ићи на
Дунав, где ћу се играти
и искористити лепо
време. Дружићу се
с мамом, татом,
баком и деком.
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