Снимање дроновима немогуће
без компликоване процедуре

Култура у
пролећном руху

» страна 6

» страна 10

Број 4660, година CXLVIII

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 6. MA JА 2016.

ГРАД

Друштво/
економија
Свастикин бут
» страна 5

Екологија/просвета
Мотивишу и
подржавају креативност
» страна 7

ФОТО ВЛАДИМИР ЂУРЂЕВИЋ

Хроника
Деца с необичном
породицом
» страна 8

Село
ПРОГЛАШЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА

ПОБЕДНИЦИ ПОЗНАТИ, ЧЕКА СЕ САСТАВ ВЛАСТИ
ГИК одбио приговоре
листа Двери–ДСС
и СПС–ЈС–ДПМ
Конститутивна седница
Скупштине 17. јуна
Резултати избора за Скупштину
Панчева нису промењени након
приговора које су Градској изборној
комисији упутиле коалиција ДСС-а
и Двери, те Социјалистичка партија
Србије. ГИК је одбио све те приговоре, а његову одлуку је потврдио и
Управни суд, последња инстанца која одлучује у оваквим случајевима.
Примедба социјалиста односила
се на нетачан податак о броју гласова унет у записник на бирачком месту 51 у Месној заједници Младост.
У том документу пише како је коалиција око СПС-а освојила 40 гласова,
а накнадним бројањем је установљено
да је за њу гласало 79 бирача. Социјалисти су затражили да се записник
усагласи с фактичким стањем, али је
приговор упркос несумњивој грубој
грешци одбијен. Образложење ГИК-а
је било да Никола Дангубић, председник панчевачког СПС-а и будући
одборник, није овлашћена особа те
коалиције, те да зато није могао да
поднесе приговор.
Иначе, да је ова примедба усвојена, не би променила крајњи резултат
избора, односно социјалистима не
би донела још једно одборничко место, већ би се они само по укупном
броју добијених гласова још више
приближили другопласираним демократама.
Двери и ДСС уложили су два приговора. У једном су рекламирали
различите нерегуларности у вези с
контролним листићима на шест бирачких места и навели кршење правила на бирачком месту број 67, где
је у џаку нађен један листић више од

броја изашлих бирача. Други приговор се односи на нерегуларности примећене на три изборна места, на којима је затражено понављање избора.
Наведено је да на месту број три у
Банатском Новом Селу у записник
нису унети резултати свих листа које
су учествовале на изборима, већ само
четири првопласиране. Осим тога,

копије записника са изборног места
65 у Панчеву не слажу се са оригиналом. Копије не садрже податке о резултатима гласања, као ни о томе колико је било важећих и неважећих
листића, а оригинални документ их
има, али га нису потписали сви чланови бирачког одбора, што указује на
то да су они унети накнадно.

Исте нерегуларности утврђене су и
на бирачком месту 66, али је ГИК све
приговоре листе ДСС-а и Двери одбио као неблаговремене и због тога
што их је поднела неовлашћена особа, тачније Милутин Илић, овлашћени подносилац листе и кандидат за
одборника. Што се првог основа за
одбијање тиче, приговор се мора
поднети у року од 24 сата од затварања биралишта, што ове две странке
никако нису могле да учине, јер су их
уочиле накнадним прегледом изборног материјала, који је трајао двоструко дуже.
Све наведено намеће бар два закључка. Најпре, да су све поменуте
странке имале довољно обучене,
дисциплиноване и ревносне контролоре на бирачким местима, до
тих нерегуларности не би ни дошло
или би оне биле уочене одмах, па
не би накнадно 30 сати у ГИК-у
претресале џакове с листићима и
записницима.
Други закључак је да решења изборне комисије и Управног суда о
одбијању приговора не негирају њихову основаност. Да поједноставимо,
они који нису прешли цензус, платили су високу политичку цену за сопствену неспремност и неумешност,
али то не значи да су избори на поменутим местима били регуларни.
Напротив, само су наведени државни органи искористили формалне
грешке подносилаца проговора да
затрпају очигледне брљотине у бирачким кутијама и џаковима.
Када се узме у обзир овај панчевачки микросегмент протеклих српских избора, постаје јасно због чега
су циници у праву када тврде да није
важно ко је гласао, већ ко је те гласове
бројао. Дакако, то важи у системима
где не постоје довољни услови да се
избори могу оценити као фер и слободни.
» Наставак на страни 5

Најважније питање
биће како скупити
кворум
» страна 9

Култура
Играње формом и
властитом лектиром
» страна 11

Фото-репортаже
Традиционално,
уз понеку новину
» страна 29

Спорт
„Тамиш” стартује са
шампионом
» страна 30
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Док се на монитору слова претварају у ове речи, траје други-трећи... изборни дан – 4. мај, наставак србијанског циркуса, са све мађионичарима,
кловновима и гутачима ватре, створеног око свете институције демократије: избора. Домаће животиње, попут крава и оваца, овог пута су биле
поштеђене; у циркусу нису учествовале, нико их није мазио чак ни у
предизборној кампањи: политичари, саосећамо с њима, па хвала у њихово име! Ситна „дивљач” се ту и тамо појављивала, али тако је то када се
у политику из распојасаног крда залута.
Пре среде, 4. маја (еј, непоновљиви маршал Тито се упокојио на овај
дан пре 36 година, слава му!), беше тишина, у складу са законом. Додуше, састојала се у томе што само нисмо гледали предизборне спотове на
телевизијама с националном фреквенцијом, све остало је било веома
видљиво и надохват слушног апарата: повишени тонови, гужва, ароганција... Да не говоримо о друштвеним мрежама, за које, очито, правила
о тишини не важе; логично, немогуће је да буде другачије, јер када би
се и на „фејс”, „твит”, „инстаграм”... односили закони што прописују
предизборну ћутњу, то би значило упропаштавање есенције демократије – права да свако у својој кући, за својим компјутером, мисли на свој
начин, у складу са сопственим начелима, убеђењима и веровањима, као
и права да сазна све.
Први изборни дан догодио нам се 24. априла, а тишина пре њега била
је још гласнија. Предизборна ћутња смишљена у време телевизије, радија и новина, дефинитивно је превазиђена у ери савремених технологија.
Али то није проблем грађанки и грађана, постоји бар један реално
многоструко већи: грађанство ослушкује генералну тишину у медијима
већ јако дуго. Овог пута – у складу са околностима.
Доктрину „добошарског” замајавања народа и народности, становника, добрих комуниста, не грађана ове земље, увео је бравар Јосип Броз
(или његов двојник руски високообразовани шпијун?); као своју прихватио ју је Слоба Милошевић, с њом наставио Борис Тадић, а логику „где
ја стадох, ти продужи” наследио је Александар Вучић. И томе, после његове ере једнога дана, сигурно неће доћи крај, једноставно – примило се.
Народ, не грађанство, воли да има неприкосновеног лидера, једног, оног
у кога се куне, првака... Тако остаје отворен пут друговима члановима
партије и сваком малом локалном Титу да се, у пратњи добоша, башкаре и бахате, уз пуна уста одговорности. То су те старе-нове складне околности.
Отуд и добошарска тишина: немогуће је да неко у главном граду објави да „Београд на води” личи на вређање интелигенције а да не попије
рафал из режимских таблоида да је непријатељ земље; таман посла да
неко у Панчеву забележи да у последње две-три године у граду није реконструисана ниједна улица (пардон, завршено је пре неки дан педесет
метара Улице Николе Ђурковића) и да се о њему гласно не ћути.
Ко би се „качио” с влашћу када је после избора постало јасно да ће
барем још четири године државом и градом владати исти људи? Ко је
„луд”?
Једноставни су одговори: сви они што желе да се својим послом баве
професионално, а „луди” би пре свих морали да буду новинари. На овом
месту смо већ икс пута констатовали да је, ако изузмемо болест, најстрашније од свега немати себе, бити без става, духовно убог, никакав...
Тако се губи самопоштовање, а у случају новинара и кредибилитет и могућност да се у свом послу преузима одговорност: ко ће ти једног дана,
у нечијој новој ери, веровати иједну реч? Потпуно је небитно да ли је
ограничавајући новинарски фактор некаква цензура или, још опаснија,
аутоцензура.
Живимо у време громогласне тишине. Овај оксиморон је необично важно нагласити у недељи када се обележава 3. мај, Светски дан слободе
медија. Добро дошли у реалност; „Панчевац” је прати, али и ствара, од
1869.

ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

Добошарска тишина

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

„Лестер” је,
ипак, чак у
Енглеској
Да се чуда догађају, то је општепознато, а да је то изузетно ретко –
још је јасније. У противном, то не
ни била чуда, већ монотона свакодневица.

Ето, рецимо, ових дана су нечему
таквом могли да присуствују љубитељи фудбала. Многи су то дочекали
с неизмерним усхићењем, пре свега
они којима се смучило да гледају супрематију једних те истих премоћних клубова, који абнормалним паруштинама пазаре најталентованије
играче (а понекад и судије и друге
„прегаоце”) и самим тим тешко да
им се може парирати
Али с времена на време појави се
неки Давид, који својом праћком направи то чувено чудо.
Е, управо то је пре неки дан одсањао некакав „малени” „Лестер”. Малени у енглеским размерама, јер се
ради о екипи скромних финансија
која је годинама таворила у нижеразредним дивизијама и тек претпрошле године је, након подужег поста,
тихо упловила у Премијер лигу. У
већини протекле сезоне „Лестер” је
био закуцан за последње место, а
онда као да су ти исти момци прогутали неки чаробни галски напитак
(из руке друида Ранијерија) и направили научнофантастичан низ –
глатко изборили опстанак, да би с
јесени најпре стидљиво, а потом и

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО
•
•
•
•
•
•
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

све убедљивије стизали до прве титуле у колевци фудбала (након сто
тридесет година постојања). И то
поред „Челсија”, „Арсенала”, „Тотенхема” и, чак, два „опака” „Манчестера”?! (чији један резервни
штопер кошта више од целог тима
поменутих „лисица”).
Чудо равно томе као када би наш
„Динамо” прескочио неколико рангова и надвисио неприкосновене (у
сваком смислу) вечите ривале.
Нажалост, такве бајке овде се напросто не догађају. И да се којим
фантазмагоричним случајем наш
„брзи воз” нашао на шампионском
колосеку, вероватно би га разни „отправници” скренули с победничког
пута и очерупали композицију, присвојили вагоне, а локомотиву оставили без машиновође и горива.
С друге стране, сасвим је нормално то да се резултати изјашњавања
грађана чекају недељама (иако су за
неког то чуда непојмљива).
Још је нормалније да, рецимо, општинска комисија у Белој Паланци,
на приговор „опозиционих” партија,
поништи изборе на дословце свим
бирачким местима?!
Ј. Ф.

Зоран Т. Поповић

Мој деда се окреће у гробу. Није добио позив за гласање!
Аутоцензура је први знак кад човек почне озбиљно да брине
о себи.
Политичари не само да су прокоцкали наше поверење
већ и паре.
Биће боље. Спортски је надати се.
Има жену и љубавницу. Мало ли је на ову скупоћу?
Разум би можда и победио, да ми у последњем тренутку
нисмо дошли себи.

Лије, прска, кваси, кишобране носи.
У уторак, по целом граду
Снимио Владимир Ђурђевић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

РЕФОРМЕ У СРБИЈИ СУ СПОРЕ, ЈЕР СВЕ ШТО ЈЕ БРЗО ЈЕ И КУСО!
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НАСТАВЉА СЕ ДОБРА САРАДЊА „РУСКИХ ЖЕЛЕЗНИЦА” И СРБИЈЕ

ДЕЧЈА ПРЕДСТАВА У ДОЛОВУ

СВЕ ОБАВЕЗЕ ИСПУЊАВАЈУ НА ВРЕМЕ

O борби добрa и зла

Возови који су
испоручени нашој
земљи имају
„Мерцедесове” моторе
Када се заврше радови
на нашим пругама,
возови ће ићи
брзином од 120
километара на час
Компанија „Руске државне
железнице” („РЖД интернешенел”) ових дана је објавила
да ће на време и у потпуности
испунити све одредбе споразума са Србијом о реализацији
кредита у износу од 800 милиона долара који смо добили од
Русије.
Како је наглашено, то значи
да ће, поред изградње нових и
реновирања постојећих пружних праваца, до почетка идуће године нашој земљи бити
испоручено 27 нових возова
на дизел-погон које је произвела такође руска компанија
„Метровагонмаш”.
Њихова укупна вредност је
100 милиона долара, а десет
композиција је већ стигло у
нашу земљу и превози путнике. Долазак тих возова је прво
освежавање возног парка наше

Повређена два возача
Прва обнова возног парка наше железнице после тридесет година
железнице после тридесет година.
Недавно пуштање руских
возова у саобраћај на прузи Београд–Вршац било је пун погодак с обзиром на то да је за
кратко време велики број путника почео да се вози њима.
То не чуди ако се узме у обзир
да су у ове возове уграђени
„Мерцедесови” мотори, као и
кочнице, мењачи и други делови које су направили бројни реномирани светски произвођачи.
Композиција једног воза може да превезе више од 200 пут-

ника (120 места за седење и
126 за стајање), а у вагоне су
уграђени клима-уређаји, као и
специјални системи за дијагностику, контролу и управљање.
Коришћење тоалета у вагонима омогућено је и особама с
посебним потребама.
Када се у потпуности заврши изградња нових и реновирање постојећих пруга у Србији, нови руски возови моћи ће
да развијају брзине до 120 километара на сат.
„РЖД интернешенел” показао се као фер пословни парт-

нер, због тога што Србији заједно с новим возовима испоручује и резервне делове, алате и
опрему за њихово одржавање.
Због свог одговорног приступа послу компанија „РЖД
интернешенел” недавно је добила награду „Најбољи пословни партнер Србије”. Та
одлука је образложена њеним
хуманитарним акцијама у нашој земљи и огромним доприносом у модернизацији наше
железничке инфраструктуре.
М. Глигорић

Креатор безопасних изума

Кањевац имао тужно лице иза
којега се крио благи осмех.
– Кањевац је био велики човек, помало неприметан, тужног погледа, а опет пун позитивне енергије коју је ширио
око себе. Он је, заправо, рођен
у Ступу код Сјенице и рано је

изгубио родитеље. Детињство
и младост је провео у Мраморку, а касније је живео у
Немачкој, у Београду и Панчеву. Једно време је био сарадник хумористичког часописа „Јеж” и све време је живео искључиво од свог рада.

Бавио се карикатуром, разноразним мудролијама, безопасним изумима, сликао је пастеле... Све је то представљено
и на овој изложби – рекао је
Кесић.
Како је написао Мирослав
Жужић, свако ко се дружио с
Кањом, има неку причу или
анегдоту о томе. Он се лично с
њим сусретао од 1967. године,
када су заједно учествовали на
прослави рођендана друга Тита, и сретали су се и дружили
све док је сликар био жив.
С друге стране, Томислав
Сухецки се Кањевца сећа са
осећајем нежности, али и кривице што, иако су му давали,
можда му нису давали довољно. Добитник је значајне награде за карикатуру у Монтреалу. Његове слике и цртежи се
налазе у многим приватним
колекцијама.
Д. М.

Поново раде сатови на Успенској цркви

је фирма „МЈ инжењеринг”,
коју смо ангажовали за поправку сатног механизма јер је
успешно радила на 280 цркава
широм Србије, успела да га
преко сателита повеже с нуклеарним сатом који је постављен у Франкфурту, тако да сатови откуцавају најтачније могуће време на свету – изјавио је
протојереј Милановић.
Председник Црквене општине Жељко Огризовић рекао је да се може очекивати да
ће црквени сатови након по-

правке радити без проблема
најмање двадесет година. Он
је нагласио и да је Градска
управа обећала да ће након
конституисања нове локалне
власти надокнадити сав новац
којим је плаћена поправка сатова, на исти начин као што је
помогла реконструкцију сатова на Католичкој цркви.
Огризовић је додао да поправка сатова није једино позитивно што је урађено у
оквиру Црквене општине од
конституисања новог руко-

Двоје лакше повређених је
биланс саобраћајне несреће
која се догодила 4. маја у јутарњим часовима на раскрсници код „Грге”. У истрази
ће бити утврђено ко је кривац за тај удес, а засад се зна
да су се сударила два аутомобила – једним од њих је
управљао мушкарац, а другим жена.
Након доласка екипе Хитне
помоћи на место несреће они
су се жалили на болове у грудима. Мушкарац је објаснио
да се тако осећа зато што је
ударио главом у волан, а жена
је рекла да јој се након судара

активирао предњи ваздушни
јастук. Лекарка из екипе Хитне помоћи их је за сваки случај упутила на преглед код
хирурга у Општој болници.
Према незваничним информацијама, у тренутку несреће није радио семафор,
што се и раније дешавало.
„Панчевац” ће покушати да
за наредни број истражи због
чега се на раскрсници код
„Грге” и на неким другим местима често кваре семафори
када се зна да је суботичкој
фирми „Селма” плаћено за
њихово одржавање.
М. Г.

„ИНФО-ДАН” У ДОМУ ОМЛАДИНЕ

Радионице и курсеви
У Дому омладине Панчево у
суботу, 7. маја, од 11.30 до
13 сати, биће одржан „Инфо-дан” за све оне који желе
да се обавесте о бесплатним
програмима, радионицама,
школама и курсевима које
Дом омладине организује.
У протеклих неколико месеци Дом омладине је по-

кренуо низ нових програма
намењених едукацији младих, као што су: Фото-клуб
Дома омладине за ученике
основних школа, радионице
карикатуре у насељеним местима и курс калиграфије, а
за летњи период у плану су
хип-хоп радионица и драмска секција.
Д. М.

ИДУЋЕГ ПОНЕДЕЉКА

Обележавање 9. маја

ПОСЛЕ ДУЖЕГ ВРЕМЕНА

Наши суграђани који живе у
околини Успенског храма однедавно поново после дужег
времена могу да уживају у откуцајима црквених сатова са
оба торња, који се оглашавају
на сваких петнаест минута и
сат времена.
Према речима протојереја
Радослава Милановића, старешине Успенског храма, сатови су поправљени да би се
том значајном верском објекту и кул тур но и сто риј ском
споменику у нашем граду поново вратили стари изглед и
сјај.
– Сатови су постављени још
далеке 1825. године, а њихови
постојећи механизми су недавно поправљени и модернизовани. Алпинисти које смо за
ту прилику ангажовали скинули су свих осам бројчаника са
оба торња, поново офарбали и
њих и сказаљке, и вратили их
на место. Поред тога, у оба
торња смо спровели електричне инсталације, довели струју
и поставили ЛЕД рефлекторе
да из позадине обасјавају оба
сата. Посебно је занимљиво да

неколико месеци већ гостовало у Долову са инклузивном
представом „Коктел-бајка”.
Тема комада „Вештице” је
вечита борба добра и зла, у
којој доминирају музика,
светлосни и димни ефекти,
уз интеракцију, попут проласка глумаца на тротинетима
кроз публику.
Представа је за децу узраста од првог до четвртог разреда, али и они мало млађи
и мало старији су добродошли.
Н. Р.

СУДАР НА РАСКРСНИЦИ КОД „ГРГЕ”

СЕЋАЊЕ НА ДРАГОСЛАВА КАЊЕВЦА

Поводом десет година откако
панчевачки карикатуриста и
боем Драгослав Кањевац није
међу нама, у Галерији савремене уметности у среду, 4. маја,
отворена је изложба његових
цртежа, карикатура и пастела.
То је била одлична прилика да
суграђани погледају Кањевчеве духовите радове и да се његове колеге и пријатељи подсете занимљивих момената проведених с њим, како у колонијама „Дунавом до слике” и
„Делиблатски песак”, тако и у
другим приликама.
„Био је несрећан човек. Кад
год се делила срећа, њега нигде није било. Био је срећан човек. Кад год се делила срећа,
није се гурао у прве редове, да
зграби највише, није га то занимало”, написао је Милош
Николић о Кањевцу.
Чедомир Кесић се слаже с
Николићевом опаском да је

Позориштанце „Мали принц”
гостоваће у Долову у петак, 6.
маја, с представом „Вештице”,
коју ће одиграти у великој сали Дома културе, од 18.30.
Након недавног успешног
извођења представе у сали
„Аполо” у Панчеву, у склопу
припрема за предстојеће гостовање у Македонији, јабучки
глумци ће се представити и
Доловцима. То ће бити друго
дружење двају места на даскама које живот значе, јер је позориштанце „Мали принц” пре

водства. Према његовим речима, темељно су реконструисани објекат поред Парохијског дома, као и сам дом, и у
њима је урађена хидроизолација. Реконструисана је крипта, постављен је нов паркет у
Светосавском дому и темељно
је преуређен горњи спрат
објекта у коме се налази самопослуга „Макси”.
Нажалост, Црквеној општини Панчево још увек у процесу реституције нису враћене
саме просторије тог продајног
објекта и 160 хектара земље.
– Задовољни смо што радимо
домаћински и све што зарадимо
од закупа неких других локала
који су нам враћени, улажемо
у одржавање преосталих некретнина у власништву Црквене општине. Не дамо да
пропадају и надограђујемо их,
јер они не припадају само нама, већ и свим становницима
овог града. Објекти Црквене
општине су део дугогодишње
историје овог града и морају
да буду одржавани – нагласио
је Огризовић.
М. Г.

Чланови Градског одбора
Удружења бораца Народноослободилачког рата и других организација које делују
под његовим окриљем обележиће и ове године 9. мај,
Дан победе над фашизмом.
Они ће се тог дана окупити најпре у 10 сати у просторијама Удружења бораца (Др Светислава Касапиновића 1), где ће се наредних сат времена дружити и
евоцирати успомене на победу над нацизмом и крај

Другог светског рата. Сат
касније (у 11 часова) уследиће организовани одлазак
у Градски парк, а за 11.15
је планирано полагање венаца на споменике народним херојима. Том приликом ће говорити градоначелник Саша Павлов, председник Удружења бораца
Тодор Тоша Стојановић,
као и представници Друштва српско-руског пријатељства „Доситеј Обрадовић” и други.
М. Г.

ИДУЋЕГ ВИКЕНДА НА СТАРОМ ТАМИШУ

Упознајте своје псе
Семинар под називом „Реци
ми ко си” биће одржан идућег викенда на стадиону у
насељу Стари Тамиш, у организацији Друштва пријатеља
животиња „Љубимци”.
Дводневно окупљање је
осмислио стручњак за понашање и обуку паса Давид Моретини из Италије, који ће, уз
помоћ сарадника, све то и
спровести у дело у суботу, 7.
маја, 10–18 сати, и у недељу, 9.
маја, 10–18 сати. За учешће на
семинару плаћа се котизација.

Овом догађају претходиће
бесплатно предавање и конференција о понашању и
обуци паса у петак, 6. маја,
од 18.30, у Италијанском институту за културу (Улица
кнеза Милоша 56, Београд).
Сви они који желе да са
својим љубимцем дођу на семинар и обуку, треба да попуне формулар са основним
подацима о псу, проблемима с којима се сусрећу у његовом понашању и слично.
Ј. Ф.
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СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ

РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ СКУПШТИНА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Добили смо
поверење грађана

УБЕДЉИВА ПОБЕДА СНС-а

Српски покрет Двери сматра да је добио поверење народа и да због тога мора да
буде у Скупштини Србије.
Милутин Илић, председник Градског одбора тог покрета, изјавио је за „Панчевац” у среду, 4. маја, да ће
грађани који су за суверену
државу и политичаре који
штите њихове интересе коначно добити своје представнике у Скупштини.
– Српска напредна странка је на овим изборима добила око 25 посланика мање
него на претходним, а премијер Александар Вучић то
покушава да сакрије одузимањем мандата нашој коалицији са ДСС-ом, као и
другим странкама које су
му сметња у парламенту –
рекао је Илић.
Он је истакао и да је члановима Двери жао што
странка која је добила највише гласова не види свој
народ и уместо да, користећи капацитете које има,
смањи тензију, она додатно
својим поступцима доноси
несигурност и незадовољство.
Говорећи о резултатима
локалних избора, он је казао
да су грађани дали повере-

ње партијама које су већ показале да нису добри домаћини и које су трошиле новац не знајући да одреде
приоритете. Рекао је и да је
без обзира на стручност
надлежних, а због њихове
неспособности, било неправилности и приговора на изборима.
– Панчеву и Панчевцима
желимо да у времену које
долази најбезболније преброде случајеве као што су
Апотека и приватизација Телевизије Панчево – рекао је
Илић.
Овом приликом он је захвалио недељнику „Панчевац” на професионалном односу и нагласио да га такав
рад сврстава у ред најбољих
медија у Србији.

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

Одбијен приговор
Социјалистичка партија Србије истакла је на конференцији за новинаре одржаној у
среду, 4. маја, да је током
изборног процеса дошло до
грешке Градске изборне комисије, која је ту странку на
једном бирачком месту коштала 39 гласова грађана.
Никола Дангубић, председник ГО СПС-а, изјавио је:

– Нашој партији догодила
се једна „аномалија”, јер смо
на бирачком месту број 53 у
Месној заједници Младост

утврдили да нам је заведен
мањи број гласова него што
нам је наш сарадник јавио.
Иако је накнадним бројањем потврђено да смо били
у праву, Градска изборна комисија одбила нам је приговор уз образложење да га је
поднело неовлашћено лице.
Он је објаснио да је подносилац тог приговора била
Социјалистичка партија Србије и нагласио да по закону
сваки бирач, кандидат за одборника и предлагач кандидата има право на заштиту
изборног права по поступку
утврђеном овим законом.
– То значи да сваки пунолетни грађанин који има
право гласа, може да укаже
на пропуст и да тражи пребројавање бирачког места –
казао је Дангубић.
Он је овом приликом честитао Српској напредној
странци на победи, као и
свим бирачима који су, како
је навео, у атмосфери страха
своје гласове дали управо
СПС-у.

ПОКРЕТ „ДОСТА ЈЕ БИЛО”

Проверено једно
бирачко место
Дејан Јовановић, координатор Градског одбора Покрета „Доста је било”, изјавио је
за наш лист да су његови

чланови уложили приговор
Градској изборној комисији,
како би пребројали гласове

на једном бирачком месту, с
обзиром на то да су они имали податке који се нису у
потпуности слагали с резултатима ГИК-а.
– Пре ма званичним подаци ма ГИК-а, до били смо
4.177 гла сова, што нам је
обезбе ди ло пет манда та, а
по на шој до ку мен та ци ји
осво ји ли смо 4.185 гла сова, што би значајно про ме ни ло си ту а ци ју, то јест
имало би смо једног од борни ка више – рекао је Јовано вић.
Накнадним бројањем је
утврђено да су резултати
ГИК-а били тачни, па је самим тим и поднети приговор био одбијен. На осталим
бирачким местима резултати Покрета и изборне комисије су се подударали.

Гласало се у седам
градских месних
заједница
Избори за чланове скупштина
месних заједница одржани су у
недељу, 24. априла, упоредо с
парламентарним, покрајинским
и локалним изборима. У Панчеву постоји осам месних заједница: Горњи град, Центар, Тесла,
Стрелиште, Младост, Стари Тамиш, Војловица и Котеж.
Српска напредна странка
остварила је убедљиву победу и
на овим изборима, за њом следи
Демократска странка, а остале
партије или групе грађана имаће тек понеког члана у скупштинама месних заједница.
Центар
У Месној заједници Центар
право на гласање имало је
укупно 17.219 грађана, и то на
12 бирачких места. На њих је
изашао 8.731 грађанин, а њих
осамдесет двоје гласало је ван
бирачког места. Из редова
Српске напредне странке у
Скупштину ове месне заједнице ући ће једанаесторо чланова: Раде Видаковић, Драган
Остојин, Стјепан Стева Блажотић, Мирјана Савков, Љиљана
Лукић, Добривоје Лукић, Благоје Игњатовић, Жарко Пантић, Јадранка Павловић, Миљан Перовић и Љиљана Маринковић. Демократе су освојеним гласовима обезбедиле
места за четири своја члана:
Николу Ћурчина, Немању
Попшогоровића, Бојана Фијатова и Виолету Петров.

Горњи град
У Горњем граду се гласало на
шест бирачких места, а то право могло је да искористи 6.812
Панчеваца. На основу броја
добијених гласова, у Скупштину ће ући Јованка Бакаловић,
коју је предложила група грађана, демократе ће имати два
представника – Драгана Ивановића и Љиљану Ивановић
Јосимов, док су напредњаци и
у овој месној заједници обезбедили највише скупштинских
столица, то јест 12, а на тим
местима ће се наћи: Тања Јовичин, Бранислав Глигорић,
Саша Штрбац, Милан Ћорковић, Паја Срданов, Немања
Богданов, Горан Марјанов, Бојан Паунов, Јована Јеврић, Далиборка Милевски, Славиша
Марић и Миле Ђорђевић. На
бирачким местима гласало је
3.739 житеља, а ван њих 26.
Младост
У Скупштини Месне заједнице Младост СНС је заузео 14
од укупно 15 места. Из редова

Страну
припремила

Сузана
Првуљ

ДС-а место је обезбедила Анђела Баралић, а из владајуће
странке, на основу добијених
гласова, чланови су постали:
Слободан Миловановић, Снежана Ловадинов, Божидар Настић, Божидар Николић, Радмила Дечермић, Дане Кренески, Миодраг Перић, Видосава Богданов, Милојко Цвијовић, Обрад Лукић, Снежана
Ђорђевић, Драгана Бунчић,
Данијела Белић и Бранислав
Шушњар. На шест бирачких
места укупан број потенцијалних бирача био је 10.889, а
право гласања је искористило

5.890 грађана, као и њих 18
ван бирачких места.
Стари Тамиш
На бирачком месту Стари Тамиш право гласа могао је да
искористи 641 становник, а
то је урадило њих 400. Бранко
Петровић, Милош Бабић, Јадранка Журжинов, Вељко Ћу-

пић и Тијана Стојиљковић су
кандидати који су освојили
највише гласова на предлог
Српске напредне странке, а
чланови који ће с њима ући у
Скупштину су Бранислав Микић из Српске радикалне
странке, као и Драгиша Косовац и Тања Новаков из редова
групе грађана.
Стрелиште
На Стрелишту су добијени резултати готово идентични
онима у МЗ Младост – само
једно место у Скупштини ове
месне заједнице припало је

Дејану Пандурову, којег је
предложила
Демократска
странка, док ће преосталих 14
места заузети напредњаци:
Мирјана Андрејевић, Славиша
Поповић, Предраг Антонијевић, Биљана Мркаја, Зоран
Огњановић, Славко Митровић, Јована Миловановић, Ра-

дослав Мандић, Ивана Синадиновић, Хелена Стојновић,
Иван Козаков, Драган Ердељан, Мирко Стијаковић и Синиша Ђорђић. Прилику да
обаве своју грађанску дужност
имала су 10.732 мештанина, а
то право искористило је укупно њих 5.614, и то на седам
бирачких места, док је ван
њих гласало 38 становника.
Тесла
На Тесли су гласала укупно
4.446 Панчевца. У Скупштини
ове месне заједнице ДС ће
имати три члана: Станка Пужића, Игора Стојадиновића и
Ђорђа Белића, док СНС броји
12 чланова: Тиграна Киша,
Богдана Савића, Немању Ротара, Мају Јанош, Александру
Грујић, Зорана Грбу, Горана
Билбију, Мирослава Матића,
Душана Предића, Милана Филиповића, Константина Чобановића и Предрага Живковића. На пет бирачких места
8.020 грађана имало је прилику да се изјасни.
Војловица
Укупно 4.706 Војловчана имало је право да изађе на гласање, а то су урадила 2.233 житеља. У овом насељу била су
три бирачка места. Највише
гласова добили су чланови
владајуће партије: Нандор Балог, Нада Малиновић, Јарослав Марек, Сава Дрндарски,
Светлана Хорват и Милица
Бабин. У Скупштини ове месне заједнице поред напредњака наћи ће се и два члана из
редова Лиге социјалдемократа
Војводине: Јанош Лечеи и Марија Чеке.
Избори за чланове Скупштине Месне заједнице Котеж
нису одржани, с обзиром на то
да се ванредно гласало 2013.
године.

5

ДРУШТВО/ЕКОНОМИЈА

Петак, 6. мај 2016.
pancevac@pancevac-online.rs
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ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ЕВРОПЕ

СВАСТИКИН БУТ

Позив на узајамност
Свирке, игре, едукације и
спорт у Народној башти

Ко брани јавну реч у Србији?
Још један прође Дан слободе медија у
препознатљивој суморној атмосфери
препуној овешталих фраза о томе да
је слободна јавна реч у читавом свету
угрожена више него икада и да је она
темељ демократије, људских права
и... бла, бла бла. Нема ко није сматрао
неопходним да на ове теме „упозори”,
„опомене”, „подржи”, од Бан Кимуна,
генералног секретара Уједињених нација, до наших УНС-а, НУНС-а и
НДНВ-а.
НУНС је упозорио како сврха новинарства не сме бити „испуњавање
жеља политичких и економских
моћника”, те да запослени у медијима имају „понижавајуће ниске зараде”. Што би рекао Радован Трећи:
„Ајде!” Нису, међутим, Вукашин Обрадовић и његови пулени рекли како
новинари да се заштите од моћника
и од оних који им дају мале наднице. То не чуди, јер НУНС одавно не
делује као организација чији је задатак да штити права и интересе новинара и новинарства, већ неких
далеких центара и финансијера.
Логично, јер кад не живиш од чланарине, већ од донација, нећеш заступати чланство, већ донаторе. Када се
има у виду да се НУНС горљиво залагао за садашње медијске законе који
су кумовали актуелном стању, јасно је

Грађанска акција Панчево најавила је
да ће у понедељак, 9. маја, седми пут
организовати прославу Дана Европе
и Дана победе над фашизмом. Програм прославе одвијаће се од 14 до 20
сати у околини музичког павиљона у
Народној башти, а обухвата акустичарске наступе панчевачких музичара, дечје игре, прављење играчака,
доделу повеље „Про футуро”, информисање грађана о рециклажи комуналног отпада, афирмисање спорта и
друго.

САВЕТИ СТРУЧЊАКА ИНСТИТУТА „ТАМИШ”
Радмила Хераковић, дипломирани инжењер заштите биља

Фузариоза у житу
да пригодна кукњава овог 3. маја одише вишком цинизма и безобразлука.
УНС је такође оценио да је слобода
медија у Србији озбиљно угрожена и
завапио над тим што је „због приватизације око 1.000 новинара и медијских радника остало без посла, а неки
од њих и без законског права на социјални програм”. Колико ономад је наречени УНС заједно с НУНС-ом и

ПРОГЛАШЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА

Победници познати, чека
се састав власти
» Наставак са стране 1
Искусни учесници политичког живота у Панчеву оценили су да је увек
било проблема с радом бирачких одбора, али никад оваквих и у оволиком броју. Ако је то тачно и уколико
се такав тренд настави, сваки следећи излазак на биралишта биће све
бесмисленији.
Но вратимо се, упркос свему, проглашеним резултатима, који говоре о
томе да ће међу 70 одборника новог
сазива локалне скупштине листа
Српске напредне странке имати 39
представника, а Демократска странка као другопласирана тек седам. По
шест места су освојиле Лига социјалдемократа Војводине, Српска радикална странка и коалиција Социјалистичке партије Србије, Јединствене
Србије и Демократске партије Македонаца. Пет одборника имаће политичка организација „Доста је било”
Саше Радуловића, а једног одборника Савез војвођанских Мађара.
Из ових података је јасно да су у
односу на претходне локалне изборе,
2012. године, највећи успех остварили напредњаци, који су више него дуплирали број одборника, као и покрет „Доста је било”. Могло би се рећи
да је успех Радуловићеве листе већи,
јер је својих пет одборника „зарадила”
без скупе кампање и уз половичан
приступ медијима, док су напредњаци протекле четири године имали на
располагању све ресурсе које им
омогућава позиција у власти.
ДС је пао знатно испод претходног
резултата, али су неки у тој странци
задовољни што су поред свега што
им се дешавало „одржали главу изнад воде”. Социјалисти имају двоструко мање мандата него прошли
пут, а лигаши су бројнији за једног
одборника. Први пут након више година у Скупштини Панчева биће заступљена и једна мађарска странка.
СВМ ће захваљујући договору Александра Вучића и Иштвана Пастора о
преузимању покрајинске власти постати део будуће панчевачке већине.
Од познатијих личности напредњаке ће у локалном парламенту, између
осталих, представљати: Саша Павлов,
Слободан Овука, Жељко Сушец, Тигран Киш, Драган Катуца, Маја Витман, Саша Левнајић, Дејан Симеуновић, а уз њих су још Рајко Мијовић и
Обрад Шијаковић из СДПС-а, те Ђорђе Лукач из Покрета социјалиста. Нови одборници из редова демократа су
Душан Стојић, Предраг Богатинчевић, Нађа Хигл Бохаревић, Зоран Јо-

ГАП је позвао Панчевце да дођу са
својим укућанима, пријатељима и
кућним љубимцима, понесу реквизите за забаву у природи и активно учествују у догађају који промовише
суштинске вредности савремене
Европе – антифашизам, узајамност и
солидарност, толеранцију, инклузију,
регионализам и друге вредности грађанског друштва.
Овај догађај Грађанска акција организује, као и досад, у сарадњи с
Домом омладине Панчево и уз помоћ „Зеленила ” и „Хигијене”. Ове
године прослави су се као партнери
придружиле још неке невладине организације из Панчева.
Д. В.

вановић, Никола Ћурчин, Дубравка
Терек и Ивица Јовчић.
ЛСВ ће заступати Мариника Тепић,
Милош Веселинов, Владан Кељевић,
Соња Радивојев, Оливер Петковић и
Павле Ђукић. Представници радикала биће Срђан Гламочанин, Станко
Богосављев, Јелица Петковић, Игор
Ставревски, Слободан Мрђен и Горан
Петровић. Листу окупљену око СПС-а
представљаће социјалисти Никола
Дангубић, Љубомир Станишић, Зоран
Ашанин и Нада Кирбус, те Видана Думитру из Јединствене Србије и Стојан
Видески, члан ДПМ-а.
Политику покрета „Доста је било” у
наредном периоду заступаће Никола
Ћебић, Жарко Јелисавчић, Душица
Јовановић, Дејан Јовановић и Шандор Ђерфи. Једини представник
СВМ-а у одборничким клупама биће
Карољ Ранц.
Треба напоменути да ће свакако
доћи до промена у овим списковима,
јер ће након формирања власти неки
од поменутих одборника прећи на
различите функције у локалној, а можда и покрајинској власти и јавним
предузећима и установама, па ће њихова места попунити други одборнички кандидати.
Закон прописује да председник
скупштине најкасније 15 дана након
потврђивања изборних резултата, а
то значи до 10. маја, треба да закаже
конститутивну седницу новог сазива
парламента, која мора бити одржана
најкасније до 25. јуна. Међутим, неће бити поштовани крајњи законски
рокови, јер је Тигран Киш, председник локалног парламента, изјавио да
ће у петак, 6. маја, упутити позив будућим одборницима за седницу која
ће бити одржана 17. јуна. Тада ће бити изабрано привремено председништво Скупштине и верификовани
мандати.
Уколико не буде постигнут политички договор о саставу будуће панчевачке власти, могуће је да ће седница бити прекинута и настављена
избором председника локалног парламента и градоначелника када све
буде утаначено. Последњи рок за
формирање власти је 90 дана од проглашења изборних резултата, а то
значи почетком августа. Локал ће и
овог пута бити део укупног договора
о подели политичке и припадајуће
економске моћи будућих партнера у
републичкој и покрајинској власти,
па ће тек након тог дила постати јасно ко ће владати Панчевом у наредном периоду.
Д. В.

њиховим братским удружењем из
Војводине грмео да је приватизација
насушна потреба, те да на њој почива
слобода медија у односу на власт на
свим нивоима. Ваљда су тада били наивни и нису знали какве ће бити последице, па се зато сада не извињавају
што су допринели последицама о којима издају саопштење.
Уосталом, ваљда о искреној бризи
Удружења новинара Србије за професију речито говори чињеница да је у
„Политици” коју уређује Љиљана
Смајловић, председница УНС-а, 3.
маја на међународни Дан слободе медија објављен један једини текст на
осмој страни у коме се о овој теми пише на посредан начин.
Такозваних пет минута громогласне
тишине да и не помињемо. Неке телевизијске и радијске станице су тог дана у пет минута до подне угасиле своје
програме да би упозориле на гушење
медијских слобода, многе нису, а да је
среће, не би их ни покретале.
Све у свему, ништа ново, осим што
је горе него икада раније. А ни то није
ново, јер се таква констатација понавља из године у годину. Информисање
пропада као део светског тренда или
пројекта, а у вези с тим се издају саопштења у стилу „плава птица, кљукана
династија, свастикин бут, трт, трт, трт”
или, сажетије речено, само оштро и
без везе.
Д. Вукашиновић

Пшеница се у овом периоду, зависно од рокова сетве, налази у
фенофази од почетка класања
до почетка цветања, што значи
да се приближава време када је
неопходно обавити другу фунгицидну заштиту ове житарице
од фузариозе класа.
То је гљивично обољење пшенице које може знатно умањити
принос и утицати на квалитет зрна. Фузариоза се у нашим производним условима јавља готово
сваке године с различитим интензитетом, а у осетљивим сортама може смањити принос и до 50
одсто. При тренутним условима,
који подразумевају овакве падавине током цветања и формирања зрна, остварују се услови за
инфекцију овом гљивом. Фузариоза проузрокује штурост класа, односно зрна су неналивена и
имају мању хектолитарску масу.
Осим тога, гљива синтетише одређене микотоксине који су веома штетни за људе и животиње.
Први симптоми заразе су уочљиви одмах након цветања, јер
заражени класови почињу да губе зелену боју, потом постају
светли, а у влажним условима се
на њима јавља ружичаста превлака.
Да би се спречила зараза пшенице, хемијску заштиту усева треба
спровести на самом почетку цветања, односно када се у пољу регистру-

је да је пет одсто класова избацило
прашнике. Препоручује се употреба
фунгицида на бази активних материја протиоконазол и тебуконазол,
метконазол и тебуконазол и тиофанат метил.

НАША АНКЕТА
ИМА ЛИ ЦЕНЗУРЕ У МЕДИЈИМА?

Мишљења подељена

М. МАРИНКОВИЋ

Д. ТОШЕК

Према одлуци Генералне скупштине
Уједињених нација, сваке године 3.
маја широм света обележава се Светски дан слободе медија. Циљ је подићи свест о тој теми и подсетити све
владе како је њихова дужност да поштују право на слободу изражавања.
Тим поводом смо ове недеље Панчевце питали какво мишљење имају
о медијима у Србији, а пре свега о
оним локалним.
МАРИЈА МАРИНКОВИЋ,
комерцијалиста:
– Сматрам да има цензуре у свим
медијима, небитно је да ли се ради о
државним, приватним, штампаним
или електронским. Што се тиче локала, заиста не могу ништа посебно
да кажем, јер не пратим рад телевизије, новина, а ни портала. Мислим
да су сви пали под утицај политике у
овој држави. Лично, ја сам незадовољна.

О. МАРЂА

О. ДРВЕНИЦА

ДАНИЛО ТОШЕК, електротехничар:
– Мислим да је присутна цензура у
готово свим медијима, а баш из тог
разлога их и не пратим нешто посебно. Што се тиче локала, недељник
„Панчевац” читам, јер сматрам да солидно и објективно извештава, па
имам лепо мишљење о тим новинама.
ОЛИВЕРА МАРЂА, машински техничар:
– Сматрам да у новије време није
толико заступљена цензура у медијима и да је ситуација у том погледу заиста у реду, то јест да испуњава
одређене стандарде. Иако свака телевизија и сваке новине воде своје програме, када се ради о локалним
медијима, заиста могу да истакнем да
сам презадовољна.
ОСТОЈА ДРВЕНИЦА, пензионер:
– Мислим да је у медијима све „затегнуто”, а сматрам да то није добро.
Телевизије с националном фреквен-

Д. ХРЊЕЗ

Д. ПАВИЋЕВИЋ

цијом емитују и добре и лоше ствари.
Наша локална телевизија је донекле
променила програм у односу на раније, а недељник „Панчевац” готово исто
извештава, то јест сасвим солидно.
ДРАГАН ХРЊЕЗ, запослен:
– Искрено, пратим и гледам само
сателитске програме, јер ми заиста
нису интересантни домаћи канали.
Што се тиче присутности цензуре у
медијима, ту немам никакво мишљење, а недељник „Панчевац” не читам
већ неко време.
ДУШАНКА ПАВИЋЕВИЋ, пензионерка:
– Мислим да цензура у медијима
није присутна већ одређено време.
Лично, читам „Политику” и неке друге часописе и задовољна сам њиховим
садржајем. О локалним медијима не
могу ништа конкретно да кажем, јер
их искрено и не пратим много.
Анкетирала С. Првуљ
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КРАЈЕМ ПРОШЛЕ НЕДЕЉЕ

ЗБОГ СПОРОСТИ ДРЖАВЕ

Пронађен леш
на обали Тамиша

СНИМАЊЕ ДРОНОВИМА НЕМОГУЋЕ
БЕЗ КОМПЛИКОВАНЕ ПРОЦЕДУРЕ

од тада му се губи сваки траг.
Иако је панчевачка полиција одмах започела потрагу
за њим и проследила његову
фотографију са основним
подацима локалним медијима, то није помогло. Након
открића леша чланови породице су позвани да га идентификују и они су потврдили
да је у питању М. Т.
М. Г.

ОВИХ ДАНА У КОВИНУ

Шверцовао тону дувана

Полицијска управа Панчево
саопштила је да су ових дана
приликом контроле једног
теретног возила у Ковину у
њему пронађене 32 бале дувана у листу, то јест око
1.300 килограма.
Против четрдесетогодишњег возача тог камиона биће поднета кривична пријава
надлежном тужилаштву у
Смедереву. У њој ће се он, како пише у саопштењу панчевачке полиције, теретити за
кривично дело недозвољено
складиштење акцизне робе.
У члану 176 Закона о пореском поступку и пореској администрацији пише да се за
то кривично дело може изрећи затворска казна у распону
од три месеца до три године.
Прецизира се да под удар
тог члана долазе они који
складиште или превозе акцизну робу (бензин и нафтни
деривати, цигарете из увоза,
резани дуван, дуван за луле и
жвакање, разне врсте ракија,
жестока пића, кафа итд.), а
немају документацију о пореклу робе и плаћеном порезу.
Онима који буду ухваћени
како крше ову законску одредбу, поред затворске казне
и одузимања робе, може се забранити вршење делатности
за коју су регистровани у трајању од једне до пет година.
Када је реч о шверцу дувана, полиција се бори против

тог бизниса контролама на
пијацама и граничним прелазима, као и заустављањем
возила у случајевима када се
посумња да њихови возачи
превозе дуван.
Куповина сировог дувана
и завијање цигарета за пушаче су јевтинији него куповина на киосцима, али држава
санкционише нелегалну трговину, јер се тако смањују
приходи на име плаћених
пореза који се добијају од дуванске индустрије. Осим тога, куповина сировог дувана
може бити опасна по здравље пушача, јер они не знају
све његове састојке, као ни то
да ли је чуван, а потом и пакован онако како би то требало да буде.
Ради што ефикасније борбе против шверца дувана наша држава је формирала
радну групу коју чине представници више различитих
државних институција, почев од полиције и Управе царина, преко инспекцијских
служби Министарства пољопривреде, па до Безбедносно-информативне агенције.
Припадници те службе учествују у борби против шверца
дувана да би контролисали
да ли је он део делатности
већих и организованих криминалистичких група, као и
да ли су у то уплетена и лица
из иностранства.
М. Г.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Кад муж оде
у кладионицу...
У прошлом броју нашег листа питали смо вас шта вас
највише ослобађа. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили
су по један примерак књиге
„Рембрантово огледало” Ким
Дверо за два наша читаоца
или читатељке који су најкреативније одговорили на
то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Највише ме ослобађа и
опушта кад дете увече заспи,
муж оде у кладионицу, а ја
на миру и са уживањем читам ’Панчевац’ и гледам ’Сулејмана’ на ТВ Панчеву.”
063/1663...
„Искрена, нежна и топла
љубав.” 060/5196...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијег одговора на питање ко су најгори возачи. Они
ће освојити по један примерак књиге „Зашто бог нема
ауто” Вање Булића.
То издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих одговора:
„Најгори возачи су они на
почетку колоне.” 064/2824...
„Они који су добри у вожњи, али никако да се докажу – фали им резултат из теоријског дела.” 063/7417...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како бисмо њихове податке
проследили спонзорима. Нова наградна питања потражите на страницама овог броја
„Панчевца”.
Д. К.

Регистрација
беспилотних летелица
тек после сагласности
трију државних
институција
Процедура траје
више од месец дана
У последње време на нашим
телевизијским програмима
све се чешће приказују музички спотови, кратки филмови,
рекламе или фотографије који
су снимани помоћу дронова, с
висине.
Наша јавност видела је први
пут једну такву летелицу на
фудбалској утакмици репрезентација наше земље и Албаније 14. октобра 2014. године.
Tај спортски догађај је прекинут када је дрон са закаченом
албанском заставом почео да
надлеће фудбалски терен.
Након тог инцидента у нашим медијима су уследила
питања шта би се догодило да
је та летелица носила експлозив и да је искоришћена за терористички напад на председника државе и друге важне госте на утакмици.
У исто време у светским медијима су објављена упозорења
да би дронови могли да буду
изузетно опасни уколико би
налетели на неки путнички
авион или ако би се покварили
док лете и пали на пролазнике.
Компликовано да не може
компликованије
Да ли због тога или нечег другог, регистровање оних који би
хтели да нешто снимају дроновима немогуће је без дуге и
прилично компликоване законске процедуре и сагласности чак трију државних институција (Директората цивилног

Теже је регистровати дрон него аутомобил
ваздухопловства, Контроле
летења Србије и Црне Горе и
Министарства одбране).
Никола Бошковић, један од
оних који користе дронове за
снимања, објаснио је:
– Пре саме регистрације летелице морате попунити две
изјаве, као и упитник на сајту
Директората цивилног ваздухопловства о основним техничким карактеристикама своје
летелице. Када то завршите и
уплатите за осигурање за летење у насељеном месту износ од
250 евра, завршили сте само један део посла и можете да региструјете летелицу. Међутим,
од 1. маја, поред тога, морате и
да положите тест у Директорату цивилног ваздухопловства
из познавања основних прописа и ту морате да одговорите
тачно на најмање 75 одсто од
преко 100 питања. Након што и
то завршите, морате пријавити
први лет Директорату, али месец дана раније. Онда вас они
питају да ли желите да користите дрон само за летење или

и за снимање. Ако кажете да
желите да њиме снимате, питају вас имате ли видео-линк и,
ако је ваш одговор потврдан,
захтевају од вас да се пријавите
Министарству одбране. У тој
пријави морате тачно навести
место где ће дрон летети, његове координате, висину лета,
надморску висину итд. Након
тога они разматрају вашу пријаву, али само ако сте им претходно уплатили 2.700 динара.
Уколико вам после тога дају
дозволу, поново се обраћате
Директорату и морате да добијете и његову дозволу. Следећи
корак је слање обеју дозвола
Контроли летења Србије и Црне Горе, и тек када они дају дозволу и одобре, могуће је летење и снимање. Важно је и то да,
након што завршите фотографисање, морате да развијете
филм и да потом однесете све
снимке које сте направили на
контролу у Министарство одбране.
Додао је да избегавање било
ког корака у оквиру ове дуге и

замршене процедуре повлачи
са собом казну од 150.000 динара на основу Закона о јавном реду и миру.
Неки их користе
за играње
Према његовим речима, добро
је што наши државни органи
желе да темељно регулишу
ову област јер, поред неколико
оних који се озбиљно баве
снимањима помоћу дронова,
има и оних који користе те летелице за играње.
С друге стране, Бошковић
је истакао да није добро што
је процедура за регистрацију
дронова превише дуга и што
су у тај процес укључене три
државне институције.
Бошковић је нагласио да је
охрабрујуће то што наши органи желе да боље регулишу
снимање дроновима и што сарађују с власницима тих летелица, који су ради превазилажења свих проблема формирали сопствено удружење.
М. Глигорић

КРИВИЧНА ДЕЛА О КОЈИМА СЕ РЕТКО ГОВОРИ У ЈАВНОСТИ

Кад запрете зеленаши
МУП Србије процењује
да ће у будућности
све више грађана
бити жртве зеленаша
и изнуђивача

ФОТОРЕКОНСТРУКЦИЈА „ПАНЧЕВАЦ”

На обали Тамиша, поред
„Бродоремонта”, крајем прошле недеље пронађен је леш
мушкарца који је био више
дана у води.
Како „Панчевац” сазнаје,
након увиђаја је утврђено да
је реч о нашем шездесетпетогодишњем суграђанину М.
Т. који је живео у Геронтолошком центру на Котежу 2,
одакле је нестао 19. априла и

Борба против њих је
тешка, јер их грађани
због страха касно
пријављују полицији
„Лакомисленост коју појединци испољавају у жељи за брзом
и лаком зарадом, ширење криминала везаног за организовање коцкања и клађења преко
интернета, као и непромишљено и олако задуживање великог броја грађана због економске кризе и пада стандарда ће у наредном периоду значајно повећати број жртава изнуђивача, рекеташа и зеленаша”, упозорава се у „Процени
претњи од тешког и организованог криминала”, која је објављена на сајту Министарства
унутрашњих послова.
У том документу пише да су
кривична дела изнуда и зеленаштво опасна јер они који их
врше, настоје да на све начине
противзаконито остваре новчану или имовинску корист.
Своје жртве најчешће почињу да застрашују у личним
контактима или слањем претећих писама и порука, путем
друштвених мрежа или на
друге начине.
Уколико их онај коме су те
претње упућене потцени или
игнорише, уцењивачи прелазе

на следећу фазу, која је много
опаснија. Тада, да би показали
да су озбиљни и да се не шале,
не презају ни од повређивања
лица коме прете или га уцењују и уништавања његове личне
имовине (најчешће пале аутомобиле).
Да би код оштећених додатно повећали осећај страха и
беспомоћности, изнуђивачи и
зеленаши често прибегавају
отмицама својих жртава и
чланова њихових породица.
У доку менту „Про цена
претњи од тешког и организованог криминала” наглашено
је да је највећи проблем у
борби полиције против изнуђивача и зеленаша то што жртве тих облика криминала,

због страха, или уопште не
пријављују полицији шта им
се дешава, или то раде исувише касно.
Стога се процењује да је тзв.
тамна бројка из које се може
извести стварна процена о
распрострањености тих врста
криминала много већа од оне
што се наводи у званичним
статистикама.
У „Процени претњи од тешког и организованог криминала” пише да би ради успешније борбе против изнуда и
зеленаштва на првом месту
требало пооштрити казне за
такве облике криминала.
Препоручује се и да се убрзају парнични поступци који
се воде пред судовима ради

поништења зеленашких уговора који су склопљени под
притиском, уз претње и уцене.
Предлаже се и да се против
свих за које се сумња да су до
имовине дошли изнудама и
зеленашењем интензивирају
финансијске истраге, као и да
им се имовина коју су незаконито стекли брзо и трајно одузима.
Министарство унутрашњих
послова предлаже и да се у
школама што чешће организују едукативне радионице у
којима ће се деца, њихови наставници и родитељи упознавати са опасностима од коцке,
клађења, позајмљивања новца
и неповеравања родитељима.
М. Г.
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ПРОГРАМ „ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО” ЗА 2016. ГОДИНУ

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ШОСО „МАРА МАНДИЋ”

МОТИВИШУ И ПОДРЖАВАЈУ КРЕАТИВНОСТ

Упис у први разред
Поводом уписа деце у први
разред ШОСО „Мара Мандић” организује представљање школе у четвртак,
12. маја, од 17 сати, у просторијама те образовно-васпитне установе. Овом

Финансирање
пројеката из области
спорта, културе,
екологије, науке
и хуманитарних
делатности
Заинтересовани могу
слати предлоге до
31. маја

АКЦИЈА „АГРО ВИКЕНД”

Погодности
за пољопривреднике

Предност ће имати
пројекти који пружају
подршку младим
људима
НИС осму годину заредом помаже градове и општине широм Србије кроз програм „Заједници заједно”. Недавно је
руско-српски нафтни гигант
расписао јавни конкурс који
траје до 31. маја, а чији је
главни циљ помоћ у реализацији пројеката локалних заједница у којима компанија
послује.

Готово 800 милиона
динара уложено је
у око 760 пројеката
који су помогли
развој локалних
заједница, олакшали
функционисање
бројних установа
и унапредили рад
културних, образовних
и спортских институција.
Да подсетимо, генерални
директор НИС-а Кирил Кравченко потписао је 30. марта
споразуме о сарадњи с представницима десет општина и
градова у Србији: Новог Сада,
Панчева, Зрењанина, Кикинде, Новог Бечеја, Житишта,
Кањиже, Србобрана, Ниша и

приликом запослени позивају родитеље и заинтересоване грађане Панчева да
им се придруже.
Додатне информације о
упису и о школи могу се добити на телефон 013/353-284.

Седиште НИС-а у Новом Саду
Чачка. Компанија НИС је и
ове године издвојила новац
(110 милиона динара) за програме непрофитних установа
којима се афирмишу спорт,
култура, наука, заштита животне средине и пружање помоћи социјално угроженим
категоријама.
НИС пружа подршку реализацији пројеката из области које су дефинисане стратегијом
друштвене одговорности с циљем да се унапреди квалитет
живота у локалним заједницама у којима послује, а у духу
корпоративне друштвене одговорности и потребе за повезивањем локалне заједнице и
значајних привредних субјеката. Када је реч о спорту, нафтни
гигант ће помоћи онима који
промовишу спорт и здрав начин живота, а у спортске активности биће укључена деца,
млади и друге осетљиве групе.
Вредност за заједницу
Установе, организације и
удружења који се залажу за
развој и обогаћивање културних садржаја у локалним заједницама и организују програме и манифестације усмерене на едукацију и подизање
свести такође могу рачунати
на подршку нафтног гиганта.

Пројекти који подстичу развој
науке (промоција и популаризација научног истраживања)
и они што афирмишу борбу
против сиромаштва и поспешују развој социјалних услуга
у заједници имаће предност
на овогодишњем конкурсу
„Заједници заједно”.
Комисија која буде одлучивала о програмима првенствено ће водити рачуна о томе да
млади буду укључени у њихову реализацију. Реконструкције или адаптације простора
или јавних површина од великог значаја и вредности за читаву заједницу такође ће имати приоритет.
Партнерски однос
Нафтна индустрија Србије је
још 2009. започела реализацију програма подршке локалним заједницама, који је
из године у годину унапређиван. Готово 800 милиона динара уложено је у око 760 пројеката који су помогли развој
локалних заједница, олакшали функционисање бројних
установа и унапредили рад
културних, образовних и
спортских институција.
Конкурс није намењен финансирању активности политичких странака, верских и

религијских групација, а неће
се разматрати ни појединачне
молбе које се односе на студије, учешће на конференцијама, трошкове смештаја, исхране и слично. Детаљни
услови и пропозиције јавног
конкурса објављени су на сајту
НИС-а, на адреси www.zajednicizajedno.nis.eu. Заинтересовани могу попунити он-лајн
пријаву на сајту или свој предлог послати имејлом на адресу zajednicizajedno@nis.eu.
Програме ће разматрати комисија коју чине представници НИС-а, локалних самоуправа, као и угледне личности
из локалних заједница.
Менаџмент НИС-а истиче
да програм „Заједници заједно” учвршћује партнерске односе с локалном заједницом и
потврђује став компаније да
ни у време сложених услова за
пословање НИС не одустаје од
друштвене одговорности као
свог стратешког опредељења.
С друге стране, НИС поклања
много пажње промоцији правих вредности и унапређивању
средине у којој послује. Подршка образовању се остварује
кроз програм „Енергија знања”. Преко програма „НИС
шанса” до сада се запослило
више од 670 младих.

Компанија НИС је обезбедила посебне погодности за потрошаче у оквиру акције
„Агро викенд” приликом куповине горива на бензинским станицама. Промотивна акција, у оквиру које сви
потрошачи остварују попуст
од три динара по литру гасног уља 0,1, спроводи се на

литру гасног уља 0,1, односно осам динара по литру
евродизела.
Да подсетимо, уз „НИС
агро картицу”, поред попуста на дизел-горива „евро
пет” квалитета, пољопривредници остварују попуст
од 15 одсто на асортиман
„нисотек” уља и мазива, као

194 „НИС–Петролове” и четири „Гаспромове” бензинске станице широм Србије,
од петка у 18 до недеље у 24
сата.
Додатне погодности намењене су корисницима „НИС
агро картице”, који уз постојеће попусте у оквиру наведене акције остварују укупан
попуст од шест динара по

и 20 процената на одабрану
робу широке потрошње.
Детаљне информације о
акцији „Агро викенд” и списак бензинских станица на
које се односи промотивна
активност доступни су на
сајту www.nispetrol.rs, а могу
се добити и бесплатним позивом на број кол-центра
НИС-а 08-0000-8888.

ВЕЛИКИ УСПЕХ ЛУТКАРА ИЗ ОШ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ”

Три златна одличја за „Жирафице”
Леп је осећај када
победиш и када
си најбољи
Уживање у озбиљној
игри
Луткарска позоришна трупа
ОШ „Исидора Секулић” је на
двадесет другом Фестивалу
луткарства основних школа
(ФЛУОШ), одржаном крајем
априла у Позоришту младих у
Новом Саду, освојила три прва
места. Комад под називом
„Срце је једино место” у конкуренцији 28 школа из Србије
и школа из земаља у окружењу
победио је у категорији представа за млађи узраст (од првог до четвртог разреда), а
окитио се и титулом најбоље
представе на целом фестивалу. Поред тога, учитељица
Слађана Маринковић награђена је првом наградом за најбољи драмски текст.
Луткарску групу „Жирафице” чине ученици првих разреда те школе Катарина Савковић, Тијана Марковић, Гала Вијатов, Богдан Филипо-

Страну припремиo

Зоран
Станижан

вић, Лука Томашевић, Лазар
Сто ја ди но вић, Ле на Пе тро вић и Леа Радивојев. Ђаци су
у сарадњи са учитељима Слађаном Маринковић и Зораном Кне же ви ћем кре и ра ли
це ло куп ну
сце но гра фи ју,
припремили сонгове и направили лутке. У свему томе неизмерни подршку дали су и
родитељи ученика те образовне установе.
Лутке и представа
Према речима Гале Вијатов,
леп је осећај када победиш и
када си најбољи. Њена улога
вилиног коњица није била нимало наивна:
– Било је пуно посла. Коњиц
је морао стално да лети и упозорава Жарета, пошто је он
мало луд – рекла је Гала.
Њен другар из трупе Лука
Томашевић се слаже с њом да
је победа била највећи утисак.
Његова лутка је била мала жаба која је тек кренула у школу
и након првог школског дана,
на повратку кући, морала је да
бежи од роде. Обоје су истакли да им се свиђају лутке и
представа, као и дружење с
другарима током припреме
комада, и углас одсечно додали да ништа није било тешко и
да су уживали у овој озбиљној
игри.
Успех није пао с неба. Ентузијазам, посвећеност, предан
рад и разумевање школе и ро-

ле не укључују у овакав вид
уметничког изражавања и рада с децом. Разуме да би колеге можда и хтеле да им се придруже у креирању луткарске
панчевачке сцене, али да одсуство подршке образовне институције отежава реализацију овог амбициозног циља.
Наиме, новац игра веома
важну улогу, јер је неопходно обезбедити лутке, сцено-

дитеља допринели су успеху
позоришне трупе. У „Исидориној школи” три године постоји луткарска секција коју
успешно воде учитељи Слађана
Маринковић и Зоран Кнежевић. Занимљиво је да је
луткарска трупа настала на
иницијативу једне надарене
ученице и њен веома занимљив
текст послужио је као први комад групе луткара „Исидорине
школе”.
Дечји израз
Трећи годину заредом ова луткарска група учествује на поменутом фестивалу, који сваке
године организује Удружење

учитеља Војводине. Према речима Слађане Маринковић,
реч је о професионално организованој манифестацији на
којој деца имају прилику да се
изразе на веома занимљив начин. Како је рекла, сама представа је дуго припремана, а
рад с децом је био веома занимљив.
– Ушли смо у чаролију с луткама. Оне могу да пруже деци
много, како у уметничком изразу, тако и у редовним наставним активностима. Деца се помоћу њих отварају, откривају
свој сензибилитет, своју машту, удахњују себе у лутке. Радо их прихватају – рекла је

Слађана Маринковић и истакла да је велика награда отворила „Жирафицама” врата и за
„Змајеве дечје игре”, на којима
ће наступити ове године.
Њен колега Зоран Кнежевић сматра да је лутка магична ствар.
– Она је медиј који може да
пренесе све оно што би жив
човек теже могао да изрази. То
се нарочито односи на децу
која су затворенија, која нису
активна у изражавању емоција. Дете ће много лакше говорити с лутком него са одраслом особом – рекао је
Кнежевић и напоменуо да је
разочаран што се и друге шко-

Деца се помоћу њих
отварају, откривају
свој сензибилитет,
своју машту, удахњују
себе у лутке. Радо их
прихватају.
графију, костиме за децу и
још много тога, а школски
буџети су сиромашни. Захваљујући директорки ове образовне установе и родитељима ђака ова идеја је већ година ма ре ал ност, на ра дост
свих – и ђака, и наставника,
и саме школе.
На крају, жеља им је да
представу „Срце је једино место” прикажу и деци из панчевачких школа и вртића.
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ХРОНИКА
Х ИТ НА ПО МО Ћ

Стомачне тегобе

Пише:
др Мирослав Тепшић
Празнични дани су идеална
прилика за одмор од свакодневних обавеза и пратећег
стреса. За активни одмор
нису нам биле наклоњене
временске прилике. С друге
стране, за прекомеран унос
хране сваки празник, слава
или прослава постаје прави
изазов којем је тешко одолети. Док вишак килограма
лакше толеришемо и обично приписујемо годинама,
стомачни бол готово по
правилу нас забрине и невољно признајемо да смо му
можда сами допринели.
Подугачак је списак разлога за бол у стомаку после
узимања хране. Ако изузмемо гастроентеритисе проузроковане инфекцијама или
раније дијагностиковане
бољке, као што је, на пример, интолеранција на лактозу или глутен, и даље нам
остаје доста непознаница до
коначне дијагнозе. Некад се
симптоми и знаци могу објаснити једноставно прекомерном количином унете
хране и халапљивим гутањем уз минимално жвакање. Надутост, притисак на
дијафрагму који имитира
срчани бол, чујна перисталтика или осећај да је „желу-

дац стао” – све то може бити последица обилног оброка. На то се може надовезати горушица, која се појачава у лежећем положају или
савијањем трупа. Осећај
жарења иза грудне кости такође може изгледати као да
је срчаног порекла. Да би се
ове тегобе избегле, неопходно је оброке конзумирати у
мањим количинама на неколико сати. Важно је избегавати масну, љуту и киселу
храну, и смањити унос кафе, чаја, алкохола и дуванског дима. Лагана шетња
после оброка је корисна за
стимулацију пробаве. Не заборавите да узмете довољне
количине воде, поготово између оброка. Уколико овај
хигијенско дијететски режим исхране не помаже, ту
су лекови који делују на секрецију желудачне киселине и умањење тегоба. Сви
ови савети у једнакој мери
помажу пацијентима са чиром желуца и дуоденума.
Многима је познат бол
провоциран масном и обилном храном који је последица формирања камена у
жучној кеси. Овај бол може
да се локализује испод десног ребарног лука, у пределу желуца, између лопатица, или се шири у десно раме. Наизглед чудна локација бола има везе с блиским
односом жучне кесе и дијафрагме и такозваним пренесеним болом. Уколико
интензитет бола и његова
константност нису аларм за
хируршку интервенцију, посебна пажња се мора обратити на већи унос хране богате влакнима која благотворно делује на пробаву и
функцију жучне кесе.

НАГРАДНИ КОНКУРС

Зависност на „ignore”!
Панчевачки Завод за јавно
здравље започео је 1. априла
спровођење низа активности
у оквиру пројекта „Зависност на ignore!”, чији је
циљ превенција болести зависности и промоција здравих стилова живота, посебно
међу младима. Пројекат се
реализује под покровитељством Покрајинског секретаријата за спорт и омладину и траје до новембра. Једна од активности које он обухвата јесте и наградни кон-

Уз рад је потребно послати и
попуњену пријаву за конкурс (име и презиме, школа
и разред, место, назив рада).
Исти аутор може учествовати у обе конкуренције (кратак филм и постер). Радови
се шаљу на имејл адресу:
promocijazjzpa@gmail.com
или нарезани на це-де поштом на: Завод за јавно
здравље Панчево, Пастерова
2, 26000 Панчево, с назнаком: за наградни конкурс
„Зависност на ignore!”.
Сви радови који испуњавају
услове конкурса биће постављени на „Фејсбук” страницу „Зависност на ignore!”.
Материјал који садржи експлицитне сцене насиља или
увредљиве поруке биће дисквалификован. У категорији
кратког филма бира се најбољи филм по мишљењу
курс за кратки филм и по- стручног жирија и најбољи
стер на тему превенције бо- филм по мишљењу „Фејлести зависности (алкохол, сбук” пратилаца, а у категодуван, дрога, коцкање и ин- рији постера збрајају се глатернет), намењен ученици- сови жирија и они с „Фејсбума шестих, седмих и осмих ка”. Најбољи постер ће бити
разреда основних и свим штампан и дистрибуиран
ученицима средњих школа школама у Војводини. Биће
на територији Војводине.
награђена и школа из које
Конкурс траје до 1. јуна. пристигне највећи број раАутор кратког филма траја- дова. Првопласираним, друња до три минута или посте- гопласираним и трећеплара формата А2 може бити сираним ауторима ће награпојединац или група: на из- де (таблети или карте за феради постера могу учество- стивал „Exit”) бити уручене
вати до два ђака, а кратак на завршној манифестацији
филм могу припремити до конкурса, која ће се одржати
четири ђака. Сви они могу 24. јуна у Панчеву.
имати подршку наставника.
Више информација о пројекту и детаљна правила наградног конкурса могу се
Страну припремила пронаћи на сајту Завода за
јавно здравље Панчево или
Драгана на „Фејсбук” страници „ЗаКожан висност на ignore!”.

Петак, 6. мај 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРАЗНИЧНИ ДАНИ У „СПОМЕНКУ”

ДЕЦА С НЕОБИЧНОМ ПОРОДИЦОМ
Министар Вулин
обишао Дом
Децу угостили
Карађорђевићи
на Белом двору
Празнични дани су одувек посебно лепи за сву децу, па и за
ону без родитељског старања
из Дома „Споменак”. Ускрс,
један од највећих и најрадоснијих хришћанских празника, по неписаном правилу,
проводи се у кругу најмилијих. Иако нису са својим родитељима, наши суграђани из
„Споменка” нису заборављени
и имају велику породицу. Чине је њихови другари из Дома
и читав колектив установе,
али и организације и појединци који се увек труде да им надокнаде све оно што им је живот ускратио.
Посебан повод да их обрадују поклонима и знацима пажње, никада не траже. Ипак, о
значајним датумима „Споменак” врви од гостију, а деца их
дочекују озарених лица.
Љубави и пажње никад доста
Ове године је Дом на Велики
петак, 29. априла, посетио
Александар Вулин, министар
за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања у Влади
РС. Вулин је домаћинима донео слаткише и ускршња јаја,
а они су му истом мером узвратили. Поред тога што су
разменили поклоне, министар
је обишао дечје собе, дневне
боравке и керамичарску радионицу, а погледао је и нову

Ако живот није фер, ми морамо бити
опрему у домској пекари и кухињи, набављену прошле године и вредну око шест милиона динара. Вулин је провео
време у неформалном разговору с децом, али и с Тањом
Лукић Апт, директорком Дома. Они су попричали о кључним проблемима с којима се
корисници „Споменка” сусрећу, као што су запошљавање
или пак њихова интеграција у
друштво након напуштања
установе.
– На Велики петак желим да
подсетим читаво друштво да
ова деца постоје и да треба да
будемо уз њих. Министарство
рада је током протекле две го-

УС КР ШЊА ИЗ ЛО ЖБА
Мали уметници из „Споменка” су и ове године уочи Ускрса, у суботу, 30.
априла, приредили продајну изложбу својих радова на Зеленој пијаци.
Они су изложили рукотворине настале у радионицама у Дому, као и уникатна ускршња јаја осликана различитим
техникама и помоћу разноврсних материјала, као што су темпере, креп-папир, луковина, али и црно вино и кафа.

дине у обнову овог дома уложило више од осам милиона
динара, али важнији од тог
новца јесте однос запослених
у овој установи према деци и
њихова искрена љубав према
њима. Од њих сви треба да
учимо. Живот није био фер
према деци без родитељског
старања, али ми као друштво
морамо бити – истакао је Вулин.
Он је додао и то да је прошле године Министарство рада успело да прикупи више од
83 милиона динара из средстава донатора управо за овакве домове и искористио је
прилику да упути апел свима
који то могу да помогну како
деци у домовима, тако и осталима којима је помоћ потребна.
Бајковити доживљај
Тања Лукић Апт захвалила је
Александру Вулину што је
одвојио време да на нерадни,
празнични дан посети „Споменак”.
– Током празника кроз нашу кућу прође велики број људи добре воље и за нас су то
увек посебни дани. Сваки вид
пажње, донације и помоћи који се пружа нашој деци много
значи, јер се тако побољшава

квалитет њиховог смештаја и
живота. Наш колектив на
дневном нивоу улаже напоре
да децу изведе на прави пут,
да им обезбеди услове какве
имају малишани у породицама и да им надомести све оно
што им је ускраћено, како би
они израсли у добре људе и
достојне чланове локалне заједнице – нагласила је Тања
Лукић Апт.
Децу су посетиле и чланице
актива жена из Баваништа,
које су за њих с пуно љубави
припремиле разне специјалитете. Поред овог лепог дружења, корисници Дома су се и
ове године одазвали позиву Њ.
в. принца Александра и принцезе Катарине да заједно с
другим малишанима из социјално угрожених категорија
посете Бели двор. Тамо је за
њих приређен свечани пријем,
а мали гости су посебно уживали у традиционалном тражењу шарених јаја по дворишту, али и у пакетићима. Ове
године су, поред појединачних, добили и један групни
поклон: велики пакет школског прибора, који им је обезбедила Амбасада Аустралије,
а уручила им га је амбасадорка те земље лично.

РЕАГОВАЊЕ НА ТЕКСТ „ПРЕСЕЉЕНА ШАЛТЕР-САЛА”, „ПАНЧЕВАЦ” БРОЈ 4659

Осигураници избачени на улицу
Поштовани осигураници Филијале здравственог осигурања
Панчево, позната је чињеница
да сам 36 година одговорно и
стручно радила у Филијали
РФЗО у Панчеву, те сматрам
личном моралном обавезом да
одговорим на текст у листу
„Панчевац” број 4659, на страни 8, под називом „Пресељена
шалтер-сала”.
Садашњи директор Филијале Панчево (осми после моје
смене с места директора, у августу 2007), Мирко Михајловић, дипл. економиста, претходно вишегодишњи шеф Испоставе здравственог осигурања у Вршцу, налази се на боловању након прележаног инфаркта и уграђеног петог стента. Нико га није ни питао за
пресељење шалтер-сале. Можда је неко други из Филијале
одушевљено прихватио пресељење? У име многих осигураника, питам Покрајински
фонд за здравствено осигурање у Новом Саду, Дирекцију
РФЗО у Београду и делимично
локалну власт у Панчеву: ко је
донео одлуку о пресељењу
шалтер-сале у Улицу Жарка
Зрењанина 14? Да ли је могуће
да грађани Панчева доживе и
ово понижење а да за то нико
од надлежних не одговара?

Пословни простор је приликом отварања окарактерисан
као „безбедан и пријатно уређен”. У том простору, нажалост, нема места да осигураници уђу, већ они стоје на улици.
Редом – стари и болесни, инвалиди, труднице, мајке с малом
децом, лица с посебним потребама... на киши, ветру, а биће

с грађанима, а они су овим поступком избачени на улицу.
Део стручне службе је дислоциран од писарнице, лекарске
комисије, архиве, службе уговарања и рачуноводства, који
су повезани процесом рада.
Изузетно је битно за нас грађане Панчева да знамо ко је донео одлуку да се хитно изврши

тако и на плус 40 степени. Прегажен је и минимум људског
достојанства.
Осигураници
треба да остваре законом утврђена права из здравственог
осигурања из средстава доприноса за здравствено осигурање,
која су сами уплатили. „Важни
људи” никада не чекају испред
шалтера, а не дај боже на улици. Шалтер-сала је важна организациона јединица у систему
Филијале, јер непосредно ради

пресељење 22. априла (петак),
два дана пред изборе. Јасан је
био циљ да се створи незадовољство грађана, које би се одразило и на гласачким листићима. Највећа грешка Српске
напредне странке јесте преузимање без икаквог критеријума
свих прелетача из других странака и покрета. Парола „нулта
толеранција на корупцију” сигурно није мотив због којег су
прелетели. Било је на „свеча-

ном отварању” веома срећних и
насмејаних ликова, да је више
него јасно да су им грађани последња брига у каријери. Ја сам
као директор више пута тражила адаптацију зграде у Улици
војводе Радомира Путника или
изградњу нове. Долазили су неколико пута из Дирекције РФЗО,
премеравали и за шалтер-салу,
чију сам реконструкцију тражила приоритетно, рекли да ће
се радити јавна набавка, и то за
реконструкцију више сала у Србији. Но од радова није било
ништа. Колико је мени познато,
адаптација шалтер-сале није ни
у припреми. Та сала је привремено могла да се премести у
оквиру постојеће зграде у просторије ПИОР-а, уз вероватно
минималну надокнаду или без
накнаде. Осигураници не би
били на улици, а службеници
не би били дислоцирани.
Надам се да ће, када буде
конституисана, Скупштина
града Панчева преиспитати
овај недопустиви поступак
надлежних и заштитити достојанство грађана, јер су они
гласали да им буде бар мало
боље, а не драстично горе.
Иванка Барашевић,
пензионер, смењени директор
Филијале РФЗО Панчево
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МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НАКОН ИЗБОРА

НАЈВАЖНИЈЕ ПИТАЊЕ БИЋЕ
КАКО СКУПИТИ КВОРУМ
Сеоске скупштине
располажу вишеструко
мањим износима него
пре пет-шест година
Нема јасних
критеријума за
расподелу средстава
Сада када су познати резултати избора, након којих је јасно
да ће свим насељеним местима (не рачунајући „панчевачки Врачар” – Старчево) суверено владати Српска напредна
странка, очекују се и конституисања органа, пре свега избори председника скупштина
месних заједница.
Некад било...
Међутим, у контексту наведеног треба још једном поставити суштинско питање: колико
ће стварних прерогатива власти новоизабрани представници грађана заиста имати? Нарочито ако се зна да нико од
њих није плаћен за то што ради, чак ни председници, који
као одговорна лица (и налогодавци финансијских трансакција) имају велику одговорност пред законом.
Кад смо већ код тога, најбитнији сегмент управљања
поменутим институцијама,
хтео неко то да призна или не,
јесте новац.
Подсећања ради, некада,
тачније пред крај прошле деценије (додуше пре светске
економске кризе), месне заједнице су имале годишњи прилив из градске касе од преко
тридесет милиона динара.
Притом се догађало да им и
Покрајина у виду пројеката
путем конкурса „дотури” нимало безначајне инвестиције.
Ако се зна да је девизни курс
динара тада био готово двоструко нижи, онда ће наредни
подаци имати додатну тежину.
Довољно је навести колики
су износи месним заједницама одобрени финансијским
плановима на директно располагање. Притом је важно истаћи да није транспарентно истакнут ниједан критеријум

расподеле новца (раније је то
био спој броја становника и
запослених). Тако је запањујуће да једно Ново Село има само нешто преко два милиона
и двеста хиљада динара, док
шест пута мање Иваново располаже са око пет и по милиона. Највише новца, по седам и
по милиона, припало је Старчеву и Качареву. Следе Долово
(6.200.000), Јабука (5.700.000)
и Омољица (4.350.000), а на
зачељу су Глогоњ (3.200.000) и
Брестовац (око 2,5 милиона).
Напомене ради, не рачунајући
Иваново, које има обавезу
плаћања двају комуналних
радника (будући да нема сопствено предузеће попут других
села), сви остали из поменутог
извора подмирују сталне трошкове, текуће одржавање,
услуге по уговору...
Руку на срце, према овогодишњем буџету у правцу села

отићи ће, путем разних програма, око двеста хиљада динара, али ће већина тог новца
ићи на рачун ЈП Дирекције за
изградњу и уређење града
Панчева, што само по себи не
мора да буде спорно, посебно
ако се као аргумент узме то да
ће комплетне (и веома комплексне) јавне набавке (посебно оне велике вредности) обављати много стручнији кадар.
Међутим, вероватно ништа
лошије не би било да се наставила некадашња пракса, односно да месним заједницама у
тендерским поступцима припомаже за то адекватна градска служба, а да одлуку о избору инвестиција и номинално
доносе саме месне скупштине.
Уз аргумент да то не дозвољава Државна ревизорска институција, таква пракса је прекинута, али не у потпуности, с
обзиром на то да су неки по-

Месне актуелности

слови (попут асфалтирања)
ипак одрађивани преко месних заједница.
... сад се приповеда
По истој матрици наведене сеоске институције више нису
оснивачи јавних комуналних
предузећа и немају никакав
званичан утицај на њихов рад.
Подсећања ради, од средине
деведесетих година, када су те
фирме оформљене, месне
скупштине (некад савети) постављале су органе управљања
– директоре и чланове управног одбора, усвајале финансијске планове и саме одобравале субвенције. Сада је на
сцени нека врста апсурда, која
је до изражаја дошла у појединим селима. Наиме, откад руководства тих предузећа полажу рачуне само Граду (који
нема задовољавајући механизам за увид у функционисање
сеоских комуналаца), све чешће долази до њихове самовоље, а највећи губитници су
грађани као крајњи корисници услуга.
Нимало небитно није ни то
што је представницима села
ускраћено право да директно
и по сопственом нахођењу помажу (читај: финансирају)
спортске клубове и удружења
грађана. То је од великог значаја, због тога што суграђани
најбоље знају ко колико вреди.
Након оставке Дејана Живановића из већ познатих разлога практично не постоји
надлежно лице у градској власти које се озбиљније бави селима. До пре неколико година
није било тако, а у Скупштини
града деловао је и веома агилан сеоски лоби.
У то време је децентрализација, односно „сеоска аутономија” била на највишем нивоу,
а сада се о томе само приповеда.
Због свега наведеног, када
спласне постизборни почетни
ентузијазам, као најважније
питање намеће се како прикупити кворум за одржавање
седница месних скупштина,
чак и у законском року од три
месеца. А познато је да то повлачи распуштање...

ДЕЛЕГАЦИЈА АМБАСАДЕ МАКЕДОНИЈЕ ПОСЕТИЛА ЈАБУКУ

Банатски Брестовац: Изложба уметничке фотографије
Зорана Ђорђевића под називом „Класично” биће отворена у суботу, 7. маја, у 17 сати,
у Дому културе. Сутрадан од
10 сати на истом месту биће
приређена прва од осам радионица карикатуре Николе
Драгаша. Истог дана чланице Актива жена „Сосе” садиће цвеће у центру.
Банатско Ново Село: У току
су радови на пијаци; обављено је наткривање, а преостало је још бетонирање платоа
и постављање олука.
Долово: Поводом ускршњих
празника у петак, 29. априла,
у порти велике православне
цркве одржана је радионица
за малишане предшколског
узраста, а у понедељак, 2. ма-

ја, на истом месту изабрано
је најтврђе јаје. Традиционални обичај другање биће
приређен у понедељак, 9. маја, када ће се малишани дружити на платоу испред старе
школе у долини, уз надметање у туцању украшеним јајима и љубљење кроз венчиће
од цвећа. У уторак, 10. маја,
румунски живаљ ће прославити своју сеоску славу –
Светог Николу.
Глогоњ: Православна црква,
удружење жена и Дом културе су у недељу, 1. маја, у поменутој културној установи
приредили ускршњи програм. На истом месту ће у
петак, 6. маја, од 12 сати, бити одиграна дечја представа
„Пут око света” у изведби београдске позоришне трупе
„Ара”. Фудбалери су последњом победом против Уздина

обезбедили учешће у баражу
за пласман у виши ранг.
Иваново: Следећег викенда
ученици седмог и осмог разреда путоваће на спортскокултурну манифестацију, у
организацији бугарске агенције за дијаспору под називом „Спартакијада”, у Варни.
Јабука: Удружење „Илинден”
је у четвртак, 28. априла, делило пакетиће деци из предшколске установе. Изложба
радова из ускршње радионице
и избор најлепшег јајета приређени су у петак, 29. априла,
у Дому културе, а потом је Позориштанце „Мали принц”
извело представу „Бубице”.
Поводом годишњице смрти
Гоце Делчева представници
Амбасаде Македоније су у
среду, 4. маја, заједно с домаћинима положили венце код
бисте поменутог револуционара испред школе.
Качарево: Концерт поводом
Ускрса одржан је у недељу, 1.
маја, када су наступили многобројни фолклораши и музичари. Програм је обухватио и отварање изложбе ученичких радова и такмичења
у ношењу јајета на кашици и
туцању ускршњим јајима.
Акција добровољног давања
крви спроведена је у среду, 4.
маја, у сали Месне заједнице.
Омољица: По налогу Месне
заједнице комунално предузеће бетонираће тротоаре на
више локација у селу. Дом
културе је почео да шаље позивнице потенцијалним учесницима фестивала аматерског филма и салона уметничке фотографије на тему
„Живот села”.
Старчево: Пал Дечов је у четвртак, 28. априла, у галерији „Боем”, представио античке позоришне маске, графике и рељефе. Удружења грађана „Стари Рас” основало је
свој старчевачки огранак у
недељу, 1. маја.

ИЗЛОЖБА У ГАЛЕРИЈИ „БОЕМ”

Античке маске
Пала Дечова

Венци у част Гоце Делчева
Поводом годишњице смрти
једне од најзначајнијих личности македонске историје –
Гоце Делчева, дипломатска
делегација нашег јужног суседа, предвођена Вером Јовановски Типко, посетила је Јабуку у среду, 4. маја.
Амбасадорка је том приликом положила венац код бисте
поменутог револуционара из
деветнаестог века испред
школе, а потом су то учинили
градоначелник Панчева Саша
Павлов, председник градске
скупштине Тигран Киш, заме-

ник председника Националног савета македонске националне мањине Иван Митрев-

ски, први човек Јабуке Слободан Илић, заједно са осталим
члановима месне скупштине,

као и представници удружења
Македонаца из Јабуке, Качарева и Београда.
Након што су се присутнима обратили амбасадорка Вера Јовановски Типко, градоначелник Павлов и Иван Митревски, наступио је мешовити хор из Дома за ЛОМР „Срце” у Јабуци, а ученици јабучке школе рецитовали су песме
на македонском језику.
Напослетку су сви заједно
прошетали кроз парк до Дома
културе, где је приређен скромни коктел.

ЈОШ ЈЕДНА АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ

Качаревци рекордери у племенитости
Још једна акција добровољног
давања крви спроведена је у
среду, 4. маја, у сали качаревачке Месне заједнице, а одазвало јој се четрдесетак грађана.
С обзиром на то да њих петоро из здравствених разлога
није било у стању да обави
племениту мисију, укупан
број стао је на респектабилних
тридесет петоро учесника, од
којих се многи редовно одази-

вају. Прави рекордер је Радован Спасић, који је сто тридесет четврти пут дао крв; Јован
Бабин је стигао до броја деведесет четири, а једна од самосвеснијих дама је Нада Анђеловска, са четрдесет једном
акцијом.
Овај хумани чин има дугогодишњу традицију у Качареву, које предњачи у поређењу
с другим насељеним местима.
Најзаслужнији за организаци-

ју поменутог догађаја су волонтерка локалне организације Црвеног крста Снежана Ристић, чланица комисије за
здравство Скупштине Месне
заједнице Качарево Марија
Крунић Вукотић, као и др Радмила Раилић Ристовска из
Службе трансфузије.
– Захваљујем представницима локалне заједнице на
дугогодишњој сарадњи, као и
на подршци коју најстарији

недељник на Балкану даје хума ни тар ним ак ци ја ма. На дам се да ће овим путем кренути и многи други – истакла
је др Радмила Раилић Ристовска.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Један од највреднијих ликовних уметника у јужном
Банату – Пал Дечов – представио је део свог опуса у четвртак, 28. априла, у старчевачкој галерији „Боем”.
Изложбу графика и рељефа под називом „Античке
позоришне маске”, пред великим бројем поштовалаца
поменутог аутора из Опова,
најавио је директор Дома
културе – Далибор Адамов, а
потом је уредник ликовног
програма те установе Чедомир Кесић изнео стручно виђење рада вишеструко награђиваног академског сликара.
На овај начин Дечов је из
личног угла приказао колек-

цију античких позоришних
маски на графикама и гипсаним одливцима. Већина
њих је наликовала тадашњим боговима, а све оне
дочаравају разнолике карактере из представа – од трагичних, преко комичних, до
застрашујућих.
Идеја аутора била је и да
упореди театар из античких
и данашњих времена, уз закључак да су некадашњи
глумци, „скривени” иза маски, пред публиком остајали
ано нимни, чиме је сама
улога добијала на значају, а
ови садашњи су препознатљивији по сопственом имену и презимену.
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Субота, 7. мај, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине:
концерт групе „Ритам нереда”. Улаз је 500, а на дан концерта 600 динара.
Уторак, 10. мај, 20 сати, дворана Културног центра: концерт браће Теофиловић. Улаз је бесплатан.
Четвртак, 12. мај, 18.30, МШ „Јован Бандур”: први концерт
у оквиру прославе дана Музичке школе.

Тематски програм
Субота, 7. мај, 11 сати, Дом омладине: радионица карикатуре Николе Драгаша.
Недеља, 8. мај, 17 сати, дворана Културног центра: зонска
смотра музичко-фолклорног стваралаштва деце из осам општина јужног Баната.
Уторак, 10. мај, 15 сати, дворана „Аполо” Дома омладине:
промоција књиге „Како до посла у 21. веку”.
Четвртак, 12. мај, 19.30, дворана „Аполо” Дома омладине:
путописни серијал „Упознај своју природу” – предавање
„Поткавказје”.

Филм
Среда, 11. мај, 20 сати, дворана „Аполо” Дома омладине:
„Слободна зона” – филм „Дугме од седефа”. Улаз слободан.
Петак, 6. мај, дворана Културног центра: ретроспектива
филмова Драгана Николића – у 19 сати „Ко то тамо пева”,
у 21 сат „Нека друга жена”.
Субота, 7. мај, дворана Културног центра: ретроспектива
филмова Драгана Николића – у 19 сати „Идемо даље”, а у
21 сат „Сабирни центар”.

НАЈБОЉИ ФИЛМОВИ И У ПАНЧЕВУ

Слободна зона
Панчево ће и ове године, поред 40 српских градова, бити
обухваћено турнејом филмског фестивала „Слободна
зона”. Планирано је да пројекције најбољих остварења

леанског редитеља Патрисија
Гузмана, који је досад најубедљивији победник по избору
публике „Слободне зоне”.
Уследиће остварења: „Овнови” исландског редитеља Гри-

Петак, 6. мај 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ШТА НАМ ДОНОСИ МАЈ

КУЛТУРА У ПРОЛЕЋНОМ РУХУ
Концерт, пројекције
филмова, књижевни
програми и све то
бесплатно
Следе БУДИ, „Мајски
дани књиге”, промоција
„Рукописа”...
Као и претходних година, овај
мај ће Панчеву донети мноштво културних садржаја. Будући да после тога, у јуну, следе
још само два фестивала („Класик фест” и „Екс театар фест”),
а потом наступа уобичајена
летња културна суша, није згорег искористити богату мајску
понуду и освежити дух неким
филмом, књижевном вечери,
концертом... Мајска дешавања
биће разноврсна, а улаз на све
догађаје које овом приликом
најављујемо биће слободан.
Ратко и Радиша
Први у низу интересантних догађаја свакако је концерт браће
Теофиловић, најављен за уторак, 10. мај, од 20 сати. Овај
необичан дуо последњи пут је
наступио у Панчеву пре седам
година, а овом приликом ће
представити програм који је
први пут изведен на концерту у
Центру „Сава” фебруара ове године. Њихов специјалан гост
биће млади пијаниста и композитор Марко Марић.
О популарност овог састава
није потребно много говорити.
Рецимо само то да је наступао
по целом свету и свуда су га
пратиле овације и одличне критике. Тако су га немачка и пољска штампа окарактерисале као
„метафизички духовни дар,
чист, непокварен савременом
цивилизацијом”, „уметничке
иконе” и „гласови столећа”.
Дан касније, 11. маја, у дворани „Аполо” Дома омладине би-

Куда у уторак, 10. маја, у 20 сати?
ће приказан први у низу филмова из селекције фестивала „Слободна зона” (опширније о томе
испод „Културног телекса”).
Већ у петак, 13. маја, стартоваће Бијенале уметничког дечјег израза (БУДИ), који се ове
године одвија под слоганом „У
врту различитости!”. Тако ће
најмлађи и мало старији Панчевци све до 16. јуна бити у
прилици да погледају мноштво
представа и присуствују радионицама, изложбама, књижевним сусретима, музичким програмима за децу...
Словенија у фокусу
Крај маја доноси и две најзначајније панчевачке књижевне
манифестације: „Мајске дане

МОЈ МУ ЗЕЈ, МОЈ ГРАД

буду приређене у дворани
„Аполо” Дома омладине 11,
18. и 25. маја и 1. и 8. јуна од
20 сати.
Први на репертоару биће
филм „Дугме од седефа” чи-

мура Хаконарсона, „Клуб”
Пабла Лараина, „Плес са Маријом” (о аргентинској плесачици Марији Фукс), а онда и
еколошки документарац „The
Yes Men”.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Без тебе” Мишел Биси
Француска, 1980. Једне
децембарске ноћи, мало
пре Божића, авион који је
летео из Истанбула за Париз срушио се на обронке
планине на францускошвајцарској граници и нестао у пламену. Као неким
чудом, међу остацима олупине пронађен је једини
преживели путник са тог
лета, тромесечна беба, девојчица. Две породице –
једна богата и моћна, друга сиромашна, боре се за
старатељство над њом, што
ће покренути истрагу дугу
скоро две деценије. Питање које их све мучи: да ли
је та девојчица Лиз-Роз
или Емили?
Од живописних париских четврти преко Дијепа
на ушћу реке Арк, па све до
планинских ланаца Јуре,
прекривених густим шума-

Једна од најзанимљивијих мајских манифестација свакако
је „Музеји Србије десет дана, од 10 до 10”, која се ове године, од 12. до 21. маја, одвија под слоганом „Мој музеј, мој
град”. Њоме ће бити обухваћен и Међународни дан музеја,
18. мај, и с њим повезана „Европска ноћ музеја” (21. мај).
Током тих десет дана посетиоци Народног музеја Панчево биће у прилици да погледају изложбе: „Скица за портрет
карикатуре – из збирке ликовних уметности Народног музеја Панчево” (отварање је у четвртак, 12. маја, у 12 сати),
„Средњовековна црква и некропола на неолитској хумци”
(четвртак, 12. мај, у 19 сати), „Градитељско наслеђе у делима уметника” (петак, 13. мај, у 12 сати) и „Црно и бело –
прича о чоколади” Природњачког музеја у Београду (петак,
13. мај, 19 сати), као и разне пратеће садржаје.

ПРЕДСТАВА „РЕЧНА СИРЕНА”

Јован Поповић
као бог Рајн

ма, ова узбудљива прича
препуна драматичних обрта повешће читаоце до невероватног расплета. Колику улогу има судбина у
овом догађају? Или је неко, још од самог почетка,
манипулисао учесницима
ове драме?

Два читаоца који до среде, 11. маја, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„У којим случајевима знате да неко манипулише вама?”,
наградићемо по једним примерком књиге „Без тебе”
Мишел Биси. 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.

У среду, 11. маја, у 20 сати, у
Позоришту лутака „Пинокио”
на Новом Београду премијерно ће бити изведена представа
„Речна сирена”, у којој игра и
наш суграђанин, глумац Јован
Поповић.
– Једна од улога које тумачим у „Речној сирени” јесте
Рајн, речни бог. Он својим чаробњаштвом, силом, страхом
и мржњом потчињава васцелу
природу и људски род, и од
њих очекује безусловну службу и покоравање. Поред те
улоге, кроз причање приче,
појављујем се и као заљубљени
младић, члан античког хора и
стара грофица, витезова мајка
– рекао је Поповић.
Драматизацију и режију
овог несвакидашњег комада за
децу урадио је бугарски редитељ и глумац Тодор Валов. Полазиште чини немачка древна
легенда о Лорелај, а представа

приказује ванвременску љубавну причу, у којој се савремени гледалац без проблема
може препознати.
Поповић каже да овај позоришни пројекат доноси чаролију и
мноштво изненађења и једнако
успешно комуницира како с
најмлађим гледаоцима, тако и с
њиховим старијим пратиоцима.

књиге”, у организацији Градске библиотеке, и промоцију
нових „Рукописа”, што је програм Дома омладине. Будући
да су „Мајски дани књиге” ове
године посвећени словеначкој
књижевности, а да „Рукописи”
доносе песме и приче аутора с
простора бивше Југославије,
самим тим и Словеније, предвиђено је да током једне вечери
дође до сажимања тих двају
програма.
Кренимо од „Мајских дана
књиге”. Поред тога што ће
традиционално 24. маја бити
обележен Дан словенске писмености, уследиће вече посвећено Тито-носталгији, али
и подсећање на недавно преминуле, велике словеначке
песнике Томажа Шаламуна и
Алеша Дебељака. Присутни ће
моћи да се упознају с младом
словеначком књижевном сценом, а биће представљен и
српски писац Милисав Савић.

Ових дана се завршавају
припреме за објављивање 39.
„Рукописа – Зборника поезије
и кратке прозе младих с простора бивше Југославије”.
Како је саопштила Јасмина
Топић, главна уредница зборника, ове године је пристигло
око 1.000 песама и прича 315
аутора са ексјугословенског
простора, а у ново издање ушли
су радови 56 аутора, што је више него претходних година, с
тим да је више заступљена поезија него проза. Централни
догађај – промоција „Рукописа” – биће приређен 28. маја у
„Аполу”.
Уз ове садржаје, културне
институције ће приређивати и
друге, редовне програме. Поменимо још само концерт поводом дана Музичке школе
„Јован Бандур” (14. маја) и ретроспективу филмова у којима игра Драган Николић (од
28. априла до 7. маја).

НАГРАЂЕНЕ ДВЕ ПАНЧЕВКЕ

Гран-при
за филм „Лауш”
На једанаестом Фестивалу
документарног филма „Златна буклија”, који је одржан у
Великој Плани, на свечаној
це ре мо ни ји у пе так, 29.
апри ла, на шој су гра ђан ки,
редитељ ки Бранки Бешевић
Гајић уру чен је гран-при за
најбо љи сценарио, и то за
ду го ме тра жни филм „Ла уш”, ко ји се бави фено меном лич но сти Жар ка Ла у шевића, једног од најбо љих
и нај тра гич ни јих ју го сло венских глумаца. Како је наведено у образло жењу, редитељ ка је у том оства рењу непристрасно представила обе
стране и ниједног тренутка
ни је заузела став, већ је из нела дубо ко по тресан до кумент једног времена.
У филму учествују нека од
најзначајнијих имена југословенске културе: Бранислав Лечић, Славко Штимац, Драган
Бјелогрлић, Ирфан Менсур,
Слободан Ћустић, Петар Божовић, Марко Баћовић, Љиљана Благојевић, Светислав
Гонцић, Тома Фила, Борка
Павићевић, а Лаушевића тумачи глумац Андреја Маричић. „Лауш” је реализован у
продукцији „Фикс Фокуса” и
приказиван је како у региону,
тако и у Америци, Аустралији,
Јужној Африци, Русији и Кини. Досад је освојио више награда.

Поред Бранке Бешевић Гајић, на фестивалу у Великој
Плани награђена је још једна
наша суграђанка – Адријана
Ва мош за до ку мен тар ни
филм „Људи које нико неће”.
Жири је објаснио да се то
остварење, које говори о азилантима у прихватним центрима у Србији, издвојило по
суп тил но сти до ку мен та ри стичког израза.

Стране припремила

Драгана
Младеновић
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ГОСТОВАЊЕ МАРЈАНОВИЋА И ПОГАЧАРА

ИГРАЊЕ ФОРМОМ
И ВЛАСТИТОМ ЛЕКТИРОМ
Представљене књиге
„Бог неће помоћи”
и „Политика,
порнографија, поезија”
О љубави, упркос томе
што је у књижевности
презрена
Марко Погачар, један од најпроминентнијих хрватских
аутора млађе генерације, и
његов српски колега Бојан
Марјановић, који је недавно
дебитовао књигом поезије,
представили су се панчевачкој публици у четвртак, 28.
априла, у Галерији Бате Михаиловића. Непосредан повод
окупљања била је промоција
Марјановићеве поетске збирке „Политика, порнографија,
поезија” и Погачарове прве
књиге приповедака „Бог неће
помоћи”, обе објављене у издању „Књижевне радионице
Рашић”. Са ауторима је разговарала уредница те издавачке
куће Александра Рашић.

Занимљиво вече са ауторима „Књижевне радионице Рашић”
Будући да је Погачар превасходно песник, овдашња публика је могла чути да му је
прелазак на прозу заправо донео више напора и седења, као
и већи опсег рада.
– Требало ми је времена да
се навикнем на прозу, макар и
краћу. За приче и романе је по-

требан неки тип концентрацијског континуитета. У суштини,
исте ствари могу и у поезију и у
прозу, али на другачији начин.
За мене је овај рукопис био нешто као приватна стилска вежба. Искрено, нисам имао амбиције да је објавим. То је била
моја борба са собом и кроз њу

НО ВИ РО МАН ВУ КА ШИ НА ШТРЕ КЕ РА
Након књиге „Забрана употребе ватре и воде” у издању „Књижевне радионице Рашић”, недавно је објављен нови роман нашег суграђанина Вукашина Штрекера, под насловом „Срчаност”. То је
бескомпромисна прича о мачизму који не жели да се извињава
због онога што јесте.
„Радња овог романа смештена је у свет борби паса, а њене кључне речи – храброст и страст – односе се једнако на животиње као и
на људе. Аутор добро зна да романескно истраживање које залази
оволико дубоко у људску – мушку – душу не може да трпи обзире
политичке коректности; зато ’Срчаност’ тражи читаоца који ће знати да такве обзире не очекује”, наводи се у приказу романа.

сам учио занат – објаснио је
Погачар.
И Бојан Марјановић је свој
првенац окарактерисао као
експеримент, тачније као
играње властитом лектиром,
коју су током његовог књижевног сазревања чинили углавном англоамерички писци, а
посебно је истакао Буковског,
Карвера и Хемингвеја.
– Покушао сам да на том
трагу испишем нешто другачију књигу. За разлику од ње,
оно на чему тренутно радим
доноси мање и порнографије
и политике. Песме у овој збирци су прилично наративне и
дуге, и донекле излазе из форме поетског текста, а предстојећа збирка поезије доноси
много згуснутији израз – најавио је Марјановић.
„Политику, порнографију,
поезију” он је окарактерисао
првенствено као књигу љубавне поезије. Како је рекао, писати о љубави је презрено, што
због експанзије „водитељских”
љубавних романа, што због
постмодернистичког презира
према тој теми, а он тражи
трећи пут у приступу љубави.
Марко Погачар је пред панчевачком публиком признао
да га музика темељније покреће него књижевност, јер је љубав према њој и претходила
поезији.
– Искрено, ретко ме нека
књига дотакне колико то може
нека плоча – додао је Погачар.
Он је такође испричао своја
искуства са гостовања на књижевним фестивалима по Јужној Америци, на којима током четири-пет сати трајања
песници из читавог света читају пред 4.000 или 5.000 људи.

Романтичари и староградски штимунг
по текстовима чији су аутори
српски романтичарски песници, међу којима су Бранко Радичевић, Ј. Ј. Змај, Ђура Јакшић и други. Јовић подсећа и
на чињеницу да су у овом граду, који је некад био важан
културни центар, између осталих, живели и стварали прота
Васа Живковић, Ј. Ј. Змај, Никола Ђурковић и Мита Топаловић.
Он је урадио аранжмане за
све нумере. Како је објаснио, до
композиција је обично долазио
преко песмарица и старих нотних записа, којих има много у
сопственој библиотеци.
– Дешава се да је понегде изостављено име песника, а поне-

где чак и име композитора, па
онда настојим да откријем ко је
аутор текста или композиције.
Након тога све то подешавам и
аранжирам за тамбурашки оркестар – рекао је Јовић.
Како је приметио, неке песме живе и сви их радо певамо,
али су њихови креатори – песници и композитори – заборављени. То је на неки начин
комплимент за нечији рад,
али није згорег знати ко стоји
иза тих малих музичких ремек-дела.
Говорећи о песмама које су
се нашле на диску, Јовић подвлачи да многе од њих говоре
о љубави, али неке доносе занимљиве приче о човеку 19.

века, о томе како се живело,
удварању, међуљудским односима, о ставу према животу...
Поред очувања традиције и
приказивања нашег културног
наслеђа, овај диск представља
и повратак на праве вредности, посебно у актуелном моменту, који је презасићен музичким шундом.
Тамбурашки оркестар Панчева чини осморо чланова,
школованих и искусних музичара, а вокални солисти су
Зорица Зубац и Милутин Свирац. Ансамбл је основао (2014.
године) професор Михајло Јовић с циљем промовисања, неговања и извођења српске традиционалне музике.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ МШ „ЈОВАН БАНДУР”

Такмичење хармоникаша
Осмо такмичење ученика хармонике одржано је у среду, 4.
маја, у сали Музичке школе
„Јован Бандур”. У конкуренцији је било око 70 учесника
из Републике Српске и Србије,
тачније из Београда, Врања,
Крушевца, Смедерева, Пожаревца, Угљевика, Ћуприје и
других градова. Такмичили су
се солисти и камерни ансамбли ученика који похађају
основну и средњу школу, разврстани у десет категорија, по
разредима.
– Ово дружење доприноси
побољшању програма који ми,
професори, разрађујемо на
нашим семинарима. Понекад
се разиђемо у приступу, радимо по различитим уџбеници-

ма, или се фокусирамо на
исти тип композиција. Ми у
Музичкој школи у Панчеву,
као и колеге у неким другим
градовима, настојимо да уче-

ницима понудимо више, да то
не буде једносмерна улица,
већ желимо да им омогућимо
да сопствено свирачко искуство обогате што разноврсни-

„Боја земље”
Елведина Незировића
У роману „Боја земље” босанскохерцеговачки аутор
Елведин Незировић (1976,
Мостар) приповеда породичну драму, али и историјски роман. Књигу отвара прича о оцу који гине у
саобраћајној несрећи када
је његовом сину, аутору
овог романа, само седам
месеци. Ово је аутобиографска повест писца о
његовом одрастању, о судбини његових најближих,
његових пријатеља, о сусретима с непознатим људима, сталним селидбама,
о заувек изгубљеном завичају. Истовремено је и
приповест о епохи у којој
се распадала једна земља и
у чијем су се средишту нашли трагични сведоци њеног распада.
Ово је трећа књига у „Лагуниној” едицији врхунске савремене књижевности „Плаво, бело, црвено”, која окупља писце из бивше Југославије, а чија су дела најпре објављена у Србији.

Роман је једноставан,
емотиван и искрен. Позива
читаоца да у е у причу као
у разговор с неким блиским, с неким ко му се исповеда и открива све своје
тајне. У роману се сусрећу
трагедија и поезија, историја и емоција, патња и породична драма у рату, све
то без великих речи и политизације приче.

Два читаоца који до среде, 4. маја, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Ко су најгори возачи?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Зашто Бог нема ауто” Вање Булића.
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
Ситнице улепшавају
живот
Каролина Бисак

КОНЦЕРТНА ПРОМОЦИЈА НОВОГ ДИСКА

– Компакт-диск „Српски песници романтичари у староградској музици” снимили
смо из љубави према музици –
рекао је Михајло Јовић, уметнички руководилац Тамбурашког оркестра Панчева, неколико сати пре почетка концертне промоције диска у среду, 4. маја, у дворани Културног центра. Тај концерт је био
поклон Тамбурашког оркестра
суграђанима, а сам диск је
снимљен уз финансијску подршку Покрајинског секретаријата за спорт и омладину.
На њему се налази двадесет
староградских нумера, а поред неколико народних кола,
ту су и композиције настале

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

јим композицијама. Циљ нашег такмичења је управо проширење програма, како би се
могли чути и великани класичне музике, стари мајстори,
од којих се много може научити, и неке друге композиције –
објаснила је Рамона Димитријевић Балаћ, професорка у
МШ „Јован Бандур”.
Стручни жири су чинили
професори из Смедерева, Земуна, Аранђеловца, Пожаревца и Панчева, а лауреати и победници такмичења освојили
су пехаре и награде.
Тренутно основну школу
хармонике у Панчеву похађа
тридесет петоро ученика, а у
средњој музичкој школи је
њих четворо.

ФИЛМ: Сасвим случајно
сам наишла на немачкофранцуску драму „Sky” редитељке Фабјен Берто.
Прича прати Францускињу
Роми, коју је на велико
платно феноменално пренела Дијана Кругер. Све
почиње током њеног одмора у Калифорнији, где након кулминације лоших
односа с мужем одлучује
да га напусти и покуша да
пронађе сопствену срећу.
Стопирајући, стиже у Лас
Вегас, где упознаје Дијега
и заљубљује се у њега. Двоје
потпуних странаца се срећу
са жељом да проведу живот
заједно, али им живот поставља низ препрека. Овај
изузетно дирљив филм савршено је пренео на платно
причу жене која жели да воли и буде вољена и жртвује
све како би бар накратко
осетила праву љубав.
КЊИГА: Иако су фанови
Стивена Кинга навикли на
крволочне и, понекад, излуђујуће хороре, овај генијални писац нам је испоручио
феноменалан трилер „11-22-63”, који је код нас преведен као „Далас '63”. Џејк
Епинг је професор енглеског језика у Мејну, где проналази портал који ће га
пребацити у 1960. годину.
Одлично описан прелазак
из суровог и помало безличног 21. века у љупке и шарене шездесете уљуљкава у
осећај сигурности, међутим
Кинг, не штедећи своје ликове, упућује читаоца у
авантуру против тока историје, која се не може тако
лако променити. Ове године

је снимљена и мини-серија
од осам епизода по овој
књизи, која је једнако напета и узбудљива.
ХОБИ: Чак и ако имате мало слободног времена, да
бисте сачували себе, потрудите се да пронађете неки
хоби који ће вам донети мир
и задовољство. Некима одговара да се баве спортом,
некима да читају, а некима,
као на пример мени, највише прија хеклање. Када сам
почињала, бринула сам се
да ће ми људи говорити да је
то хоби за баке, али онда
сам схватила да ме заправо
хеклање толико опушта и
смирује након напорног дана да ме није брига ко шта
мисли. Интернет ми је помогао да научим основе, а
сада сваког дана научим нешто ново и креативно.
Дивно је видети и чути од
пријатеља или познаника
како налазе унутрашњи мир
на разне начине. Заиста се
треба потрудити и сваког
дана научити нешто ново,
макар то била и ситница, јер
можда баш она може да вам
улепша живот.
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МОТОРИ – ПОТПУНО РАВНОПРАВНИ

ШТРАЈК ОД ГОДИНУ ДАНА

„Провлачење”
између возила
није забрањено
Три пута гледај
у ретровизор
С доласком пролећа и лепшег
времена на улице излазе и
мотоциклисти, који иако јесу
равноправни учесници у саобраћају, тај статус код одређеног броја возача аутомобила
ипак немају. Они који се налазе за управљачем четвороточкаша, требало би да буду
свесни да су мотоцикли, свидело се то њима или не, ипак
присутни и да својим понашањем могу спречити саобраћајне незгоде које настају због
непажње или непоштовања
прописа.
Избегавајте бахате
Поред аутомобила, главни
проблем мотоциклиста јесу
они сами, тачније возачи двоточкаша који се понашају
неодговорно. Већина мотора
има добре перформансе, па
тако није реткост да на улицама видите како је неко у граду
пројурио великом брзином
поред вас, а онда нагло кочио
на семафору. Такво понашање највише нервира оне за
управљачем аутомобила, али
и љубитеље мотора који се понашају одговорно.
За свађу, односно саобраћајну незгоду у већини слу-

чајева је потребно двоје, тако
да је савет да таквог „учесника” у саобраћају пустите да
прође и држите одстојање од
њега. Статистика Саобраћајне полиције показује да велики број мотоциклиста најчешће страда у градским срединама. Разлог томе су неодговорни поступци возача аутомобила. Наиме, у 90 одсто
оваквих удеса возачи аутомобила нису укључили светлосну сигнализацију односно
показивач правца, или су се
нагло престројили, што доводи до нежељених последица.
Такође, овоме додајемо чињеницу да при промени траке
кретања готово нико није ко-

ристио ретровизор. Додатна
опрезност, гледање у ретровизоре (употреба мигаваца се
подразумева) потребна је у саобраћајним гужвама, које су
свакодневна појава у великим
градовима као што је Београд.
У шпицевима мотоциклисти користе предности својих
двоточкаша како би се пробили кроз гужву провлачећи се
између аутомобила. Када желите да се престројите, више
пута погледајте у ретровизор,
јер вам се у првом моменту
може учинити да то можете
урадити, а већ у следећем се
мотор може „створити” ниоткуда. Напомињемо да ова радња није законом забрањена,
иако већину возача аутомобила нервира.
Предвидите ситуацију
Када већ говоримо о непажњи,
употреба мобилног телефона
такође повећава шансу да возач не примети остале учеснике у саобраћају.
Још једна од потенцијално
опасних ситуације јесте излазак с паркинга или полукружно окретање. Одлика возача
који управља безбедно својим
аутомобилом јесте посматрање
стања на путу, као и свих учесника у саобраћају како би се
предвидели њихови поступци.

У објекте на које овим стилом
вожње обраћате пажњу треба
уврстити и моторе, јер у свести
већине возача при окретању
или неком другом маневру
углавном су други аутомобили, аутобуси и камиони.
Излазак из аутомобила паркираног поред пута такође је
радња при којој многи страдају. Уколико имате путнике који
желе да напусте возило, морате им скренути пажњу да сачекају неколико тренутака пре
него што се уверите да то могу
учинити безбедно. У супротном, више особа може страдати. Имајте на уму да иако и
бициклисти и мотоциклисти
имају иста права у саобраћају
као и ви који возите аутомобил, они су ипак угроженији
јер се не налазе у кабини, а
чак и „мањи” удес може изазвати озбиљне повреде код
оних који возе двоточкаше.
С друге стране, и особе које
се налазе на мотору имају
обавезу да носе заштитну кацигу и опрему, која им у нежељеним ситуацијама може
спасти живот. Ови прописи
важе и за тинејџере, који у великом броју возе скутере, а на
глави имају бициклистичку
кацигу, која не пружа адекватну заштиту.

„Тојота” је можда изгубила
титулу највећег светског
произвођача аутомобила,
али је и даље најпродаванији бренд у многим земљама.
То је случај и са Сједињеним Америчким Државама,
где је тај јапански произвођач присутан још од 1957.
Ова чињеница говори у прилог брзом привредном опоравку Јапана након капитулације у Другом светском
рату, али и почетку приходовања на територији земље
која га је поразила.
Приближно 65 одсто украдених аутомобила у Америци буде пронађено и враћено власницима.
Први штрајк радника у ауто-индустрији организован је
1936. у фабрици „Џенерал
моторса” у Атланти. То је прво забележено синдикално
организовање радника у фабрикама које производе аутомобиле. Исте године у држави Мичиген радници исте
компаније организовали су

још већи штрајк захтевајући
боље услове рада и права.
Обустава рада је трајала скоро годину дана, све до момента када гувернер савезне
државе Мичиген није признао тај синдикат као репрезентативан, када су захтеви
радника испуњени.
Аутомобилске гуме су битне
за безбедну вожњу, али утичу
и на перформансе аутомобила. Искуства инжењера у развоју нових технологија код
тркачких аутомобила у великом броју случајева се користе и у производњи аутомобила и делова за путничка
возила, па тако и пнеуматика. Производња гума које се
монтирају на мотоцикле у
ГП шампионату и болиде
„формуле 1” теже савршенству. Пнеуматици у овим тркама треба да пренесу велику снагу на подлогу и да буду
максимално безбедни, јер је
газећи слој код мотоцикала
величине играће карте, а код
„формуле 1” он је идентичан
површини коверте за писма.

- - - - - ГАРАЖА - - - -

ОКТАНСКИ БРОЈ
Већ неколико година на
пумпама у Србији можете
сипати бензин и са 98 октана. Рекламе у којима се истичу предности ове врсте
горива, поручују потрошачима да уколико користе
бензин од 98 октана, аутомобил ће имати драстично
боље перформансе...
Да ли је то заиста тако и
шта је представљају бројеви
у ознаци?
Број 95 или 98 је октанска
вредност и приказује однос
смеше двеју врста референтних горива у бензину:
изооктана и хептана. Изооктан чини већи део смеше,
а уколико је однос 95 према

ослобађа додатна висока
температура, која утиче на
радни век делова мотора.
Савремени мотори с централним управљачким јединицама (рачунарима) поседују сензоре који региструју
самозапаљење, а тада електроника регулише угао паљења, количину горива која
се убризгава... То практично значи да мотор прилагођава рад врсти бензина коју
сте сипали. Резиме би био –
коришћењем горива са 98
октана смањујете потрошњу, снага мотора се повећава за неколико процената, смањује се емисија издувних гасова и снижава се

пет процената у корист поменутог једињења, онда је
јасно да говоримо о бензину
са 95 октана.
Ово је случај и с горивом
које носи ознаку 98, а самим
тим то гориво је квалитетније. Октанска вредност није
ништа до отпорност бензина
на самозапаљење, односно
стручно речено – на детонантно разгарање. Самозапаљење је појава када гориво
у цилиндру услед притиска
и температуре реагује пре
него што свећица пусти
искру која треба да детонира
смешу у цилиндру. Ова појава се карактерише као неправилан рад, при чему се

број нежељених самозапаљивања, чиме се продужава
радни век мотора.
Треба напоменути да ако
желите да сипате бензин веће октанске вредности, а у
резервоару се налази одређена количина горива другог типа (с мање октана),
можете то учинити слободно, без бојазни да ће њихово
мешање негативно утицати
на мотор.

Страну припремио

Немања
Урошевић

Петак, 6. мај 2016.
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Република Србија
АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ
СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА
БЕОГРАД
На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Панчеву, Ст.бр.89/2010 дана 27. 12. 2010.године, а у складу са чланoвима
131., 132., 133. Закона о стечају („Службени гласник Републике Србије” број 104/2009), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења
имовине стечајног дужника („Службени гласник Републике Србије” број 13/2010) , стечајни управник стечајног дужника
„ТРГОПРОДУКТ” АД - у стечају, из Панчева, Ул. Војводе Петра Бојовића бр.1

ОГЛАШАВА
продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда
Назив целине

Опис целине

Проц.вред (дин.)

Депозит (дин.)

192.586.401,49

38.517.280,00

165.527.973,60

33.105.595,00

3.674.376,60

734.875,00

7.009.200,00

1.401.840,00

Целина 1
Робна кућа III
и магацин.
1.непокретна
имовина
2.покретна
имовина

Целина 2
Комплекс пословних објеката

Целина 3
Пословни простор

Целина 4
Пословни простор

1.Пословни простор у Панчеву, у улици Војводе Радомира Путника 8,
нето површине 3631 м², који се састоји од: магацина у сутерену, продајног простора у приземљу, међупростора и продајног простора на 1. спрату; изграђен на КП 4385/1, уписан у Лист непокретности бр. 16586, КО
Панчево-део 13. Својина стечајног дужника
2. Покретна имовина
по спецификацији:
- Спецификација 1
1. Непокретна имовина, у Панчеву, у
улици Новосељaнски пут бб,
22 објекта укупне бруто површине 9510м², постојећи на КП 551/1 уписаној у ЛН бр. 11752 и КП 606/3 уписаној у ЛН бр. 11794 КО Панчево,
Укупнa површина комплекса 2ха 63а23м²
А. Објекти изграђени без одобрења за градњу као „држалац“ уписан је АД
„Тргопродукт” у стечају, Панчево
у ЛН 11752, КП 551/1 КО Панчево
1. Зграда (магацин) - 2822 м²
2. Зграда (магацин) - 1513 м²
3. Зграда (магацин) - 415 м²
4. Зграда (надстрешница) -362 м²
5. Пород. стамбена зграда - 65 м²
6. Зграда (канцеларије) - 59 м²
7. Зграда (метални киоск) – 15 м²
8. Зграда (шупа) -10 м²
9. Трафостаница - 8 м²
10.Зграда (помоћни објекат) - 4 м²
11.Зграда (у природи срушен)- 9 м²
у ЛН 11794, КП 606/3 КО Панчево
1. Зграда (магацин) -858 м²
2. Зграда (магацин) -808 м²
3. Зграда (магацин) -794 м²
Објекат уписан у ЛН 11794 на КП 606/3 КО Панчево, својина АД „Тргопродукт“ у стечају,Панчево 1/1
4. Зграда (магацин) - 859м²
Б. Објекти изграђени без одобрења за градњу, нису уписани у Листу непокретности, а према геодетском снимку постојећи:
на КП 551/1 као:
5. Стамбени објекат (помоћ.) – 16 м²
и на КП 606/3
19. Помоћни објекат – 9 м²
22. Магацин – 150 м²
24. Магацин – 188 м²
25. Магацин – 251 м²
26. Надстрешница – 71 м²
27. Магацин – 55 м²
2. Покретна имовина по
спецификацијама:
- Спецификације 1, 2, 3, и 4

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (Сутерен-подрумске просторије) у Панчеву, ул.
Змај Јовина 1, изграђен на к.п. 4070 КО Панчево, укупне површине
170,11 м² , који се састоји из 4 просторије и степеништа, у стамбеној
згради уписаној у Лист непокретности 16505 КО Панчево ванкњижно
власништво стечајног дужника
ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ – ¾ идеалних удела на згради трговине бр.1 („Магацин”), у Панчеву, ул. Мученичка 6, укупне бруто површине 2032м², изграђена на кат.парц. 4118 КО Панчево, уписана у Лист непокретности
10932 КО Панчево, изузимајући из целине објекта: једнособан стан површине 61 м², у приземљу зграде бр.1, број посебног дела 6, уписан у
Листу непокретности 10932 КО Панчево, стан бруто површине 79 м² који није уписан у Листу непокретности и стан бруто површине 33 м² који
није уписан у Листу непокретности, који станови нису предмет продаје.
На згради бр.1, на катастарској парцели бр. 4118 КО Панчево - У Г листу, број листа непокретности 10932 КО Панчево уписано својство културног добра-споменик културе, на основу одлуке Владе Републике Србије
(„Сл.гласник РС” број 37 од 08. 08. 1997. године)

Напомена: Списак имовине стечајног дужника која је предмет продаје, као и
статус исте, детаљно је приказан у Продајној документацији
Процењена вредност имовине која је предмет продаје није минимално
прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.
Стечајни управник је дужан да прихвати највишу достављену понуду,
уколико је иста изнад 50% од процењене вредности предмета продаје.
Ако највиша достављена понуда износи мање од 50% од процењене вредности предмета продаје, стечајни управник је дужан да пре прихватања
такве понуде добије сагласност одбора поверилаца.
Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:
1. након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 15.000 динара + ПДВ, по свакој продајној целини,
најкасније до 31. 05. 2016. године. Профактура се може преузети на адреси
стечајног дужника: „Тргопродукт” АД у стечају, Панчево, Вој. Петра Бојовића
бр.1 уз претходну најаву на телефон 013/345- 041.
2. уплате депозит на текући рачун стечајног дужника бр:355-1137465-96
код Војвођанске банке а.д, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5 радних дана пре одржавања
продаје (рок за уплату депозита је 31. 05. 2016. године).
У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал
исте се ради провере мора доставити искључиво лично Служби финансија
Агенције за лиценцирање стечајних управника, Београд, Теразије 23, 6. спрат,
најкасније 31. 05. 2016.године до 15:00 часова по београдском времену
(GMT+1), У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу у назначено време. Банкарска гаранција мора имати рок важења до 07. 08. 2016. године.
3. потпишу изјаву о губитку права на повраћај депозита. Изјава чини саставни део продајне документације.
Имовина се се купује у виђеном стању, а може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 13 до 15 сати а најкасније 7 дана пре заказане продаје (уз претходну најаву поверенику стечајног управника).
Затворене понуде достављају се на адресу: Агенција за лиценцирање стечајних управника, Београд, Теразије 23, III спрат,
Крајњи рок за достављање понуда је 07. 06. 2016. године до 10:45.
У разматрање ће се узети само понуде у писаној форми, достављене у запечаћеним ковертама са назнаком „Понуда” на коверти и називом продајне целине на коју се понуда односи, а које пристигну на назначену
адресу до назначеног времена.
Запечаћена коверта треба да садржи:
– пријаву за учешће у поступку јавног прикупљања понуда;
– потписану понуду, уз навођење јасно одређеног износа за куповину предмета продаје;
– доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције;
– потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита;
– извод из регистра привредних субјеката и ОП образац, ако се као потенцијални купац пријављује правно лице;
– овлашћење за заступање, oдносно предузимање конкретних радњи у поступку продаје (за
пуномоћнике);
Стечајни управник неће разматрати понуде које не садрже јасно одређен
износ на који понуда гласи, понуде које се позивају на неку другу понуду,
понуде дате под условом, понуде које се позивају на услове који нису
предвиђени у продајној документацији и огласу, као и понуде уз које није положен депозит у предвиђеном року.
Јавно отварање понуда одржаће се дана 07. 06. 2016. године у 11сати (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда) на адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника, Београд, Теразије 23, III спрат, сала 301 у
присуству комисије за отварање понуда.
Позивају се понуђачи, као и чланови одбора поверилаца да присуствују отварању понуда. Отварању понуда приступиће се и ако чланови одбора поверилаца или неко од понуђача не присуствује продаји.
Стечајни управник спроводи јавно прикупљање понуда тако што:
1. чита правила у поступку јавног прикупљања понуда,
2. отбара достављене понуде,
3. рангира понуђаче према висини достављених понуда,
4. одржава ред на јавном прикупљању понуда,
5. проглашава најбољег понуђача за купца, уколико је највиша понуђена
цена изнад 50% од процењене вредности предмета продаје,
6. доставља понуду најбољег понуђача одбору поверилаца на изјашњење,

уколико је иста нижа од 50% од процењене вредности предмета продаје,
7. потписује записник.
У случају да на јавном прикупљању понуда победи купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника, у року од 2 радна дана од дана пријема обавештења о
прихватању понуде, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција;
Купопродајни уговор у форми одређеној законом се потписује под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника.
Уколико је понуђена цена испод 50% процењене вредности продајне целине, купопродајни уговор у законом прописаној форми се потписује наком пријема обавештења понуђачу о добијању сагласности одбора поверилаца о прихваћеној понуди, док се депозит, уколико је исти обезбеђен банкарском гаранцијом, мора уплатити у року од 2 радна дана од дана пријема обавештења о прихваћеној понуди. Проглашени купац је дужан да уплати преостали износ
купопродајне цене у року од 15 дана од дана потписивања купопродајног уговора у законом прописаној форми.
Стечајни управник ће вратити депозит сваком понуђачу чија понуда не буде прихваћена, у року од три радна дана од дана одржавања јавног прикупљања понуда. Понуђач губи право на повраћај депозита уколико:
– не поднесе понуду, или поднесе понуду која не садржи обавезне елементе;
– не потпише купопродајни уговор, или
– буде проглашен за купца, а не уплати купопродајну цену у предвиђеном року и на прописани
начин.
Порезе и трошкове који произлазе из закљученог купопродајног уговора у целости сноси купац.
У случају да за купца у поступку продаје буде проглашено правно или физичко лице које подлеже обавези подношења пријаве концентрације, сходно одредбама Закона о заштити конкуренције („Сл. гласник РС” бр. 51/2009), услови и рокови закључења уговора биће прилагођени роковима одлучивања Комисије за заштиту конкуренције. У наведеном случају, проглашеном купцу банкарска гаранција ће бити наплаћена у року предвиђеним огласом, односно
депозит ће бити задржан до доношења одлуке Комисије за заштиту конкуренције.
Напомена: Није дозвољено достављање оригинала банкарске гаранције пошиљком (обичном или препорученом), путем факса, mail-a или на други начин, осим на начин прописан у тачки 2. Услова за стицање права за учешће из
овог огласа.
Oвлашћено лице: Повереник Слободан Лазић, контакт телефон: 063/861-37-07.
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ рено
меган 1.5 ДЦИ,
2004. Сервисна
књига, урађен велики сервис. 060/22770-03. (СМС)
ФИАТ браво 1,4
бензин- плин, регистрован, без улагања 069/222-70-22.
(СМС)
ПРОДАЈЕМ форд
фокус, ТДЦИ 1.8,
караван, 2003. годиште, регистрован
до 4. октобра
2016.
063/387-826,
064/580-45-18.
(218725)
АУДИ 80 јаје, 1988.
годиште, није регистрован, 550 евра
хитно. 065/557-8142. (219158)
ЈУГО корал 55,
2004, атестиран гас,
солидан, 500 евра.
064/243-84-52.
(219230)
ПРОДАЈЕМ ладу караван, тек регистрован, 2003. годиште,
бензин, гас, боца у
резервном точку, у
изванредном стању.
063/191-79-00.
(219262)
ПРОДАЈЕМ рено
клио 1.2, бензин,
2005. годиште.
063/320-618.
(219163)

ХИТНО продајем
опел астру, 1.7 Х,
2005. годиште,
4.000 евра.
063/103-22-06.
(219200)
АПРИЛИЈА скарабео 150 цц, 2000.
годиште, 800 евра.
063/103-22-06.
(219200)
KIMCO AGILITY 49,
2010. годиште, 500
евра. 063/103-2206. (219200)
ПОВОЉНО на продају приколица, Кикинда 3 тоне, четвороредни шпартач,
леватор. 013/633256. (219397)
ФИЈАТ пунто 1.2, 8
В, 2001. одличан
мотор, 1.300 евра.
062/826-12-55.
(219408)
ОПЕЛ кадет лимузина, 1986, нов плин,
атест, регистрован.
061/626-06-62.
(219409)
МЕГАН 2004, 1.5,
троје врата, замена
уз моју доплату, минивен или караван.
064/952-19-80.
(219381)
ФИЈАТ браво 1998,
регистрован, 1.000
евра, може замена
за скупљи. 061/66439-26. (219384)
ПРОДАЈЕМ либерти
125 цм, 2000. годиште, регистрован.
064/210-67-45.
(219360)

ОГЛАСИ

КОМБИ фолксваген
2002, дизел, 8 + 1,
беспрекоран, купљен овде, власник.
063/436-863.
(219388)
ПРОДАЈЕМ голф 3,
1997, 82.000.
061/254-17-08.
(219331)
КОРСА 1.2, 2002,
петора врата, у првој боји, фабричко
стање, на име.
064/130-36-02.
(219138)
ЈУГО 55, 2003, у првој боји, фабричко
стање. 064/130-3602. (219258
АУДИ 80 1.8, 90,
атестиран плин, регистрован годину
дана. 064/130-3602. (219258)
ТВИНГО 1.2, 2003.
атестиран, плин, кожа, клима, шибер,
133.000 км.
064/130-36-02.
(219258)
ПУНТО, 1.2, 8 В,
82.000 км, власник.
064/130-36-02.
(219258)
ЗАСТАВА скала 55,
1996. истекла регистрација, у возном
стању. Могу делови.
064/130-36-02.
(219178)
ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

ОТКУП свих врста
возила, алата, пољопривредне механизације, катализатора, продаја делова.
063/782-82-69,
066/409-991.
(218620)
ОТКУП свих врста
возила, катализатора, професионалног
алата, продаја делова. 069/203-00-44,
013/403-736. 18620)

marketing@pancevac-online.rs

КУПУЈЕМО све врсте возила, комбија
и камиона, небитно
стање, купујем и
страна возила од
100 до 5.000 евра.
068/423-95-60.
(218790)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању,
90 до 800 евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21.
(219385)
МАШИНЕ

ИМТ 560, 1981.
3.200 евра, ИМТ
539, 1984. годиште,
3.000 евра, први
власник, приколица
змај 8 тона, 3.500
евра, берач змај 222
РМ, 3.000 евра.
063/738-22-72.
(219199)
ПРОДАЈЕМ тракторску прскалицу и
циклон за вештачко
ђубре. 063/890-4387. (2192619
АПАРАТИ

ТВ ПОЛОВНИ, 37,
55, 72, замрзивач
усправан горење.
348-975, 066/348975. (219153)
ВЕШ-МАШИНА,
фрижидер и половни делови од вешмашина. Тел. 25205-10, 063/703-7607. (219216)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ товне
пилиће, живе, и довозимо, 150 дин/кг
060/019-75-04. Виолета. (СМС)
АЛУМИНИЈУМСКА
ограда, гелендери,
АЛУ, ПВЦ столарија,
алу врата. 063/80184-76, 065/801-8476. (218121)

СВИЊЕ продајем,
100 – 150 кг. 372768, 064/172-44-10.
(218597)
РАСАД парадајза,
паприке и краставаца на продају, Банатски Брестовац.
013/626-285,
064/143-50-23.
(218823)
ПРОДАЈЕМ кварцне
пећи, прозор с ролетном 160 х 140,
један писаћи сто,
телефоне фиксне,
старинске. Распродаја. 064/348-01-41.
(218941)
БЕТОНСКИ блокови, супер цене, 30,
35, 45, 65, могућ
превоз. „Луна плус”,
Црепаја. 069/27573-94. (219106)

ПРОДАЈЕМ козе,
алпино јарца, јариће мушке, женске.
065/348-22-00.
(219139)
ПРОДАЈЕМ судо
машине сименс,
веш-машине, два ТВ
37 екран. 065/66575-10. (219239)
ПРОДАЈЕМ цистерну 2.5 тоне за нафту, круњач, прекрупач оџаци.Тел.
066/342-730.
(219228)
ТРОСЕД очуван,
овалан вунени тепих
(2 х 3), бели тепих
(2 х 170). 063/87177-13. (219237)
ПРОДАЈЕМ опрему
за кокошке носиље.
063/176-67-01.
(219276)

КОМБИНОВАНИ
фрижидер, микроталасна, веш-машина, мањи фрижидер, судопера с рандим висећим, стилски трпезаријски
сто са столицама,
орман, комода, ТВ
сто, писаћи сто, сет
сточића, шиваћа
багат, новија врата
са штоком, брачни
кревет., Тел.
063/861-82-66.
(219247)
ВИСКОМЛЕЧНУ
краву и теле продајем црни холштајн.
060/444-55-03.
(219265
ПРОДАЈЕМ судоперу и остале кухињске елементе.
063/773-45-97, 371568. (219207)

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. 063/10778-66. (219253)
КОКЕ носиље, шест
месеци старе, 300
динара комад, доносим. 060/054-6770. (219174)
ПРОДАЈЕМ веш-машину бош, сушару 6
кг бош, шпорет
електрични. Гаранција. 060/180-02-83.
(219281)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ фрижидер, замрзивач,
комбинацију, вешмашину, фрижидерску вертикалну витрину. 061/136-1281. (219232)
ПРОДАЈЕМ пржену
соју, балирану детелину. 065/220-5989, 065/445-57-36.
(219353)
ПРОДАЈЕМ нов апарат за филтрирање
и минерализацију
пијаће воде. Тел.
348-145, МО-0039.
(219342)
БУКВА, храст, цер,
багрем, багремове
сеченице. „Топлина”, 063/364-310.
(219325)
ПОДАЈЕМ тенду 4,8
х 2. 061/254-17-08.
(219331)
ПРОДАЕЈЕМ 16
струњача, бео брачни кревет, прекрупач. 013/232-21-30,
063/162-50-00.
(219311)
ПРАСИЋИ, балирана, детелина, слама
на продају. Новосељнакси пут 175,
Мића. 064/303-2868. Панчево.
(219341)
ПРОДАЈЕМ професионални бансек за
сечење дрвета.
063/865-80-73.
(219279)
РОЛЕРИ бр. 30-33,
нове, кацигу за бициклисте, бутан боцу. 348-250.
(219303)
КАУЧ, две фотеље,
регал, веш-машина,
очувано, повољно.
063/397-151.
(219340)
СЕЦКАЛИЦА за гране, бензинска ОХВ 6
кс, беспрекорно, повољно. 064/329-4919. (219306)
ПРОДАЈЕМ ТВ и
фотељу, канцеларијску, у одличном стању. 069/150-20-78.
(219305)
ПРОДАЈЕМ половну
циглу, велики и мали формат.
063/234-278. (ф)
КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ све врсте
алата, двостубне дизалице, кључеве и
стругове. 069/20300-44, најбоље плаћам. (218719)
КУПУЈЕМ значке,
ордење, медаље, новац, сатове, пенкала. Тел. 013/313458, 063/199-60-36,
064/481-14-77.
КУПУЈЕМ старе сатове, новац, пенкала, разгледнице,
књиге, ситне антиквитете. 013/23335-01,064265-82-98.
(219396)

КУПУЈЕМ бакар, месинг, старе славине,
веш-машине, фрижидере, замрзиваче,
акумулаторе, каблове и остали метални
отпад. 060/521-9340. (219156)
ОТКУП намештаја,
кревета, ормана,
кухгиња,фрижидера, шпорета, замрзивача, веш-машина, ТА пећи, комплетно покућства.
063/107-78-66.
(219253)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУЋА 180 квм, Змај
Јовина, пешачка зона, 100.000 евра.
Комплетно сређена.
Тел. 060/034-31-11.
(СМС)
ЊИВА у Скробари,
33 ара, на самом
путу, 3.300 евра.
065/852-71-99.
(218039)
ПРОДАЈЕМ грађевински плац, 10 ари,
Новосељански пут,
повољно, могућ сваки договор.
066/385-289.
(218025)
КУЋА, Качарево,
200 квм, са ајнфором, спратна, нова,
усељива, недовршена, договор, 5 ари.
063/218-860.
(2181521)
КУЋА на продају,
Јове Максина 31.
064/813-00-21.
(217811)
КУЋА на продају,
одмах усељива у
Војловици.
Тел. 366-234.
(218225)
КУЋА у центру, 112
квм, на 3 ара плаца.
Власник, 1/1.
065/310-02-76.
Хитно.
(218969)
КУЋА, нова Миса,
код вртића „Петар
Пан”, 240 квм, 2,33
ара плаца, власник.
063/826-97-09.
(218720)
ПРОДАЈЕМ кућу и
Иванову, 100 квм,
усељива, поред Дунава, вода, струја,
телефон, 16.000.
062/825-66-45.
(218762)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Војловици. Тел.
063/311-281, 366115. (219143)
ГОРЊИ град, усељива кућа, 88 квм, 2
ара, 27.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (219148)
ГОРЊИ ГРАД, кућа
за рушење, 5 ари,
45.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (219148)
КОТЕЖ Милорадовић, прелепа кућа,
270 квм, 2.5 ара,
115.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (219148)

ОГЛАСИ

СТАРА МИСА, 5
ари, опремљен
плац, 16.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (219148)
ПРОДАЈЕМ кућу у
центру града, повољно, вреди погледати. 063/756-0604. (219151)
КУДЕЉАРАЦ, нова
кућа 140 квм + 25
квм, локал, без улагања, ЕГ, усељива, 5
ари плаца, 80.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(219138)
ВОЈЛОВИЦА, 130
квм, чврста градња,
ЦГ, реновирана, 6
ари плаца, 28.000.
(336), „Олимп”,
351-061, 063/274951. (219138)
ВОЈЛОВИЦА, 75
квм, 3.2 ара, гаража, шупа, 18.000.
069/520-76-77.
(219131)
ПРОДАЈЕМ кућу у
ширем центру, 5
ари. 063/777-27-08,
013/355-575.
(219155)
БАВАНИШТАНСКИ
пут, 450 квм, 57
ари, 90.000. (636),
„Стрелиште некретнине”, 062/886-5609. (219227)
ШИРИ ЦЕНТАР,
грађевински плац,
51 ар, комунално
опремљен. (636),
„Стрелиште некретнине”, 062/886-5609. (219227)
СТАРЧЕВО, 139
квм, 6 ари, 45.000,
договор. (636),
„Стрелиште некретнине”, 062/886-5609. (219227)
МИСА, 80 квм, 6.5
ари плац, 30.000,
договор. (636),
„Стрелиште некретнине”, 062/886-5609. (219227)
ТОПОЛА, 70 квм, 3
ара, 28.000, хитно.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
062/886-56-09.
(219227)
ПРОДАЈЕМ засаде
леске, стар четири
године, површине
2.6 хектара.
065/278-24-00.
(2192259
ПОВОЉНО кућа у
изградњи, стављена
под кров, 425 квадрата, сутерен, приземње + спрат.
Плац 8 ари, без посредника. 065/81131-92. (219224)
КОТЕЖ 1, одлична,
98 квм + 40 квм,
57.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(219223)
КУЋА, 82 квм, строги центар, Змај Јовина, 55.000 евра,
замена за стан.
064/317-07-35.
(218476)
ВИКЕНДИЦА Бела
Стена, 3.000 евра.
Тел. 063/103-22-06.
(219200)
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ДОЊИ град, кућа,
сређена, са два стана, ЕГ, плац 7 ари.
061/224-47-97.
(219207)
КУЋА у центру, повољно, за инвеститоре. 062/196-5304. (219179)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Црепаји, 119 квм, са
помоћним објектима од 86 квм, на
плацу 6.5 ари, ЦГ,
укњижена, власник,
20.000. 063/864-6595.(219168)
ПРОДАЈЕМ кућу на
Старом Тамишу,
власник, повољно,
укњижено. 064/14301-78, (218124)
КУЋА, насеље Мали
рај, 90 квм, 10 ари,
два стана, продајем/мењам.
064/955-51-85.
(219246)
ПРОДАЈЕМ прелеп
плац код Стоваришта „Тмушић” , 4
ара, ограђен.Тел.
064/959-42-79.
(219256)

ПОВОЉНО продајем одличан ланац
земље, близу села
Јабука. 063/703-7441, 013/235-80-56.
(219225)
ПРОДАЈЕМ стару
кућу са плацем 30
ари, у Банатском
Новом Селу, могућност поделе на мање парцеле.
013/210-12-40.
(219252)
СОДАРА, двоипособан 63 квм, IV
спрат,ЦГ, кабловска, клима. Тел.
344-254. (219362)
КУЋА на продају,
4,21 ара плаца, излази на Новосељански пут, Копаоничка
7. 060/058-01-06.
(219377)
БАЊА ВРУЈЦИ, продајем/мењам 104
квм, за некретнину,
Панчево и околину.
064/438-12-35.
(4660)
ПРОДАЈЕМ кућу 80
квм, 3 ара, стара
Миса, 28.000 евра,
може замена за јефтинију кућу у селу.
061/664-39-26.
(219384)
ПОЧЕТАК Стрелишта, део куће +
анекс, замена.
064/952-19-80.
(219381)

НА МАРГИТИ мала
кућа 30 квм, власник. 064/248-9016. (219387)
НОВОСЕЉАНСКИ,
викендица до пута,
15 ар. 063/336-461.
(219355)
МЕЊАМ кућу у
Аранђеловцу, 100
квм, за кућу са двориштем у Панчеву.
063/895-16-72.
(219316)
КУЋА 120 квм на
5ари, легализована,
замена. Кудељарац.
063/307-674.
(219314)

ПРОДАЈЕМ комфорну намештену
викендицу, Девојачки бунар, центар, 80
квм, 8 ари плаца.
342-444, 069/26088-00.
(219284)
ПЛАЦ, Пелистерска
улица, 5,3 ара, струја, вода, асфалт,
могућа замена.
062/634-008.
(219288)

АГЕНЦИЈА „Тесла
некретнине”(238),
посредује у коповини и продаји кућа и
станова. 064/66889-15, 013/252-0116. (219300)

ДВОСОБАН стан у
Тамиш капији, 68,5
квм, поглед на реку,
две терасе. 062/272510. (217824)

КУЋА на продају у
Долову, намештена.
063/600-944.
(219310)
ПРОДАЈЕМ 14 ари
грађевинског земљишта на старој
Миси, 16.000 евра.
Тел. 063/771-18-49.
(219340)
ПРОДАЈЕМ кућу за
рушење, 2,3 ара,
18.500 евра. Првомајска. 061/155-7240. (2193379
ПРОДАЈЕМ воћњак,
башту, крај Надела,
28 ари. Тел.
063/771-18-49.
(219340)

МАКСИМА ГОРКОГ, кућа на 7 ари,
70.000. (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (219
ТЕСЛА, кућа, две
стамбене јединице,
65.000. (396),
„Лајф”, 317-634.
(219241)
НОВА КУЋА, Караула, 86 квм, енергетски пасош, укњижена. 065/258-87-77.
(219213)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Банатском Брестовцу, на 7 ари плаца.
Тел.л 013/626-691,
065/328-48-33. 404)

ПРОДАЈЕМ две куће
на једном плацу у
Војловици, легализовано. 013/232-2130, 063/162-50-00.
(219311)
ЦЕНТАР, две одличне куће на једном
плацу. 063/320-618.
(219268)

СТАНОВИ

КУЋА 50 квм, на 9
ари, хитно, договор.
Панчево. 065/41097-34. (219341)
ПРОДАЈЕМ воћњак
32 ара, Охридска
улица, Кудељарац.
065/669-47-56.
219272)

ПРОДАЈЕМ стан, 81
квм, II спрат, дуплекс, Тесла.
063/334-430.
(215601)
ОДМАХ усељив трособан стан, 78 квм,
два мокра чвора,
Стрелиште, може
замена за кућу.
064/340-26-43.
(217515)
СТАН у центру, 55
квм, II спрат, ЕГ,
сређен. 064/528-3210. (218056)
ДВОСОБАН стан,
Содара, 54 квм, I
спрат, ЦГ, сређен,
власник, 32.000.
064/115-25-30.
(217788)

ПОНУДА

ЦЕНТАР, продаја
нових усељивих станова и локала, 630850 евра са ПДВом. 063/323-584.
(215748)
СТАН 101 квм, Карађорђева 15, I
спрат. 063/334-430.
(215601)
ТЕСЛА, мањи двособан, 47 квм, III, ТА,
23.000. (336),

ТЕСЛА, трособан,
IV, ЦГ, 75 квм, терасе, сређен, усељив.
Тел. 331-079,
063/770-45-55.
(217894)
НОВА МИСА, 40
квм, 15.000, 55 квм,
19.500. 063/377835. (218631)
ЦЕНТАР, Солара,
двоипособан, 64
квм, 43.000.
063/234-257.
(218571)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, ЦГ, Вељка
Влаховића 12, V,
43.500. 063/164-6152. (218919)
ПРОДАЈЕМ једнособан стан на Стрелишту у одличном стању. 064/003-40-09.
(218987)
ТРОСОБАН стан,
Котеж 2, продајем/мењам за кућу,
стан. 063/771-1568. (218970)
ПРОДАЈЕМ дуплекс
37 квм + 17 квм пословног простора,
центар, 35.000.
064/186-50-87.
(219040)
ТЕСЛА, стан 45 квм
+ Т, једноипособан,
сређен, II/IV, ТА,
укњижен, код пијаце, продајем.
063/826-97-07, АГ
„Економик нет систем”. (218720)
ТРОСОБАН стан,
Котеж 1, IV спрат,
ЦГ, клима, 37.000,
60 квм. Тел.
063/803-14-86.
(218743)
ХИТНО, Стрелиште,
стан 60 квм, II
спрат, ЦГ, реновиран. 062/646-066.
(218774)
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(219138)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 60 квм, V, ЦГ,
усељив, 28.500.
(336), „Олимп”,
351-061, 063/274951. (219138)
КОТЕЖ 1, мањи
двособан, 47 квм,
III, ЦГ, реновиран,
усељив, 31.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(219138)
СТРОГИ центар,
двособан, 65 квм,
III, ЦГ, усељив,
41.000, договор.
(336), „Олимп”,
351-061, 064/23436-01. (219138)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 70 квм, III,
ЦГ, 40.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(219138)
ЦЕНТАР, салонски,
дворишни трособан,
82 квм, 33.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(219148)
ВЕЉКА ВЛАХОВИЋА, двособан, 62
квм, очуван, 29.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(219148)
НОВА МИСА, стан
39 квм, грејање,
укњижен, приземље,
20.000 евра.
063/727-76-29.
(219136)

СТАН, 54 квм, IV
спрат, без лифта.
063/159-99-62.
(219130)

СТРЕЛИШТЕ, продајем стан, ВП, ЦГ,
тераса и подрум.
061/224-47-97.
(219208
СТРЕЛИШТЕ, центар, нов четворособан стан од 86 квм.
Тел. 064/267-71-74.
(219250)
ПРОДАЈЕМ стан,
нова Миса, 40 квм,
реновиран зграда,
17.500 евра, договор. 064/668-97-77.
219187)
ПРОДАЈЕМ трособан комфоран стан
у строгом центру
Панчева. Тел.
065/383-03-86.
(219169)
ТЕСЛА, новоградња,
28 квм, 62 квм, 68
квм, 75 квм, 790
евра/квадрат. „UnaDalli”, 064/255-8750.(219171)
СОДАРА, жута фасадна цигла, двоипособан, 37.000.
„UnaDalli”, 064/25587-50.(219171)
ПРОДАЈЕМ двособан стан, 58 квм, у
центру Стрелишта,
ЦГ, II спрат, власник. 063/429-192.
(219175)

ШИРИ центар, трособан, 68 квм, I
спрат, ТА, терасе,
31.000. 060/760-0432. (219217)
СОДАРА, 55 квм,
IV, 38.000. (636),
„Стрелиште некретнине”, 062/886-5609. (219227)
СТРЕЛИШТЕ, 65
квм, ЦГ, 31.000,
хитно. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09.
(219227)
ТЕСЛА, 23 квм,
13.000. (636),
„Стрелиште некретнине”, 062/886-5609. (219227)
КОТЕЖ 2, 32 квм,
16.500. (636),
„Стрелиште некретнине”, 062/886-5609. (219227)
СОДАРА, 70 квм,
ПР, 22.000. (636),
„Стрелиште некретнине”, 062/886-5609. (219227)
ТЕСЛА, двособан, II,
50 квм, ТА, 25.500.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(219223)
ТЕСЛА, двособан, I,
54 квм, ТА, тераса,
29.000. (49), „Мустанг”, 069/226-6658. (219223)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53 квм, I, тераса, 24.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (219223)
КОТЕЖ 2, леп једноипособан, 48 квм,
ВП, 26.500. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (219223)
КОТЕЖ 2, двособан,
реновиран, 61 квм,
V, 29.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
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СТРОГИ центар, добра градња, дворишни, 15 квм, 9.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(219223)
СТРОГИ центар, 50
квм, једноипособан,
III, ЦГ, 23.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (219223)
СТРОГИ центар, већи једнособан, I, 40
квм, ЦГ, идеалан за
ординацију, 34.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(219223)
МИСА, одлична етажа, 78 квм, трособна, приземље,
21.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(219223)
МИСА, етажа 90
квм + тавански простор, 26.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (219223)
МИСА, Конструктор, 65 квм, двоипособан, I, 35.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(219223)

КОТЕЖ 1, двособан,
III, 58 квм, ЦГ,
31.000. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(219201)
КОТЕЖ 2, троипособан, VII, 79 квм,
ЦГ, 47.500. (320),
„Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(219201)
КОТЕЖ 2, троипособан, VII, 79 квм,
ЦГ, 47.500. (320),
„Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(219201)
ЦЕНТАР, двособан,
IV/V, 58 квм, ЦГ,
38.000. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. 201)

ЦЕНТАР,
двoипособан, X,
41.000, договор, салонски, 116 квм,
65.000; 86 квм,
40.000. (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48.
(219241)
СОДАРА, Доситејева троипособан,
58.000, војне двоипособан, 40.000, договор. (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48.
(219241)

ПОЛУНАМЕШТЕН
трособан стан, IV
спрат, Котеж 1, ЦГ,
клима. Тел.
063/803-14-86,
064/255-86-79.
(219140)
ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан у кући, Миса, 90 евра.
066/373-521.
(219134)
У САМАЧКОМ издајем намештену гарсоњеру, 80 евра.
065/353-07-57.
(219012)

ГАРСОЊЕРА, Котеж 1, 16.500, Горњи град, 16.000.
(396), „Лајф”, 317634, 061/662-91-48.
(219241)
КОТЕЖ 1, двособаон, 32.000; Котеж 2,
53 квм, 30.000.
(396), „Лајф”, 317634, 061/662-91-48.
(219241)
СОДАРА, трособан,
I, 40.000; 74 квм, IV,
44.000. (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48.
(219241)

КОД БОЛНИЦЕ издајем намештену
гарсоњеру, самцу,
70 евра. 065/35307-57. (219012)
ИЗДАЈЕМ засебан,
једнособан, намештен стан на Миси.
064/214-41-79.
(219129)
ИЗДАЈЕМ стан, намештен, Котеж 1, 50
квм. 065/665-75-10.
(219329)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру ученици-ученику,
строги центар, ненамештена, сређена.
063/811-06-69.
(219231)
НАМЕШТЕН двособан стан, издајем,
нова Миса, кабловска, ТА. 064/231-2359. (219249)
ИЗДАЈЕМ намештену собу код Дома
војске, употреба кухиње и куаптила,
кабловска и интернет. Тел. 065/67233-00. (219250)
СОДАРА, трособан,
комплетно намештен стан, ЦГ. Тел.
064/839-09-02.
(219251)
НАМЕШТЕН стан,
издајем, клима, кабловска, интернет,
близу центра.
060/555-85-62.
(219257)
ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан, Котеж 1. Тел. 064/16856-22. (219197)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

СТРЕЛИШТЕ, 57
квм, тераса, V, ЦГ,
добар, 25.000. (49),
„Мустанг”, 069/22666-58. (219223)
ПРОДАЈЕМ стан на
Тесли, реновиран,
сређен са ЦГ,
24.500 евра.
064/180-85-95.
(219405)
СТАН 50 квм, новоградња, центар,
Светозара Милетића, усељив, власница. 060/559-47-94.
(219393)
ХИТНО повољно
нов стан, 15.000, IV,
Тесла, 52 квм.
064/059-88-47.
(219382)
ТЕСЛА, стан 44 квм,
I спрат, ТА, реновиран, брзо усељив.
231-95-50,
064/423-31-43.
(2193759
ДАЈЕ се једнособан
стан, Котеж 2, за
доживотно издржавање. 061/324-4085. (219356)
ПРОДАЈЕМ трособан стан, завршна
фаза, 1.5 ар, плаца.
Тел. 013/341-789.
(219352)
СОДАРА, двоипособан, ВПР, 63 квм,
ЦГ, 33.000. (320),
„Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(219201)

ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан, ВПР, 44
квм, ЕГ, 23.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/80044-30. (219201)
КОТЕЖ 71 квм, трособан, III, одличан,
43.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(219326)
ДВОСОБНИ, 56 квм,
Стрелиште, намештен, 27.000; Тесла,
30.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(219326)
ЈЕДНОСОБАН, 37
квм, Тесла, 18.000;
Стрелиште, 22.000;
Миса, 21.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(219326)
МОЖДА баш ми
имамо стан за Вас.
Агенција „Тесла некретнине”, 064/66889-15, 013/252-0116. (219300)
СТРЕЛИШТЕ, гарсоњера, ЦГ, 28,
14.000; центар, 1.5,
44, 26.000. (338),
„Јанковић,
348-025.
(219245)
СТАРА пошта, двособан, ЦГ, I, 41.000.
(396), „Лајф”,
317-634,
061/662-91-48.
(219241)

КУПУЈЕМ троипособан или четворособан стан у ширем
центру града.
064/385-31-15.
(219326)
АГЕНЦИЈИ „Стрелиште некретнине” потребне некретнине
на свим локацијама.
(636), 062/886-5609. (219227)
СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ бесплатно
кућу у Мраморку.
061/130-19-90. (СМС)
ИЗДАЈЕМ три полунамештена стана и
локал на пијаци.
064/118-56-11,
060/377-57-87. 35)

Петак, 6. мај 2016.

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ГАРСОЊЕРА стан,
зграда, први спрат,
заебан улаз, код
Спортског центра.
064/436-85-26.
(219162)
ИЗДАЈЕМ стан у
згради, намештено
+ два дворишна намештена. Стрелиште. 013/362-406,
064/218-83-45.
(219185)
ЈЕДНОСОБАН, намештен стан у Немањиној 8, ТА, интернет, кабловска.
063/436-828.
(219410)

ЕКСКЛУЗИВАН четворособан стан са
гаражом, нова зграда, Тесла, 400 евра.
063/255186.(219413)

ИЗДАЈЕ се намештена соба с купатилом. 063/761-03-56.
(219398)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан
на Тесли, без грејања. 064/363-51-52.
(219364)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Тесли, новоградња.
066/506-66-66.
(219365)
ИЗДАЈЕМ стан на
мору, Истра, Пореч.
063/436-778,
063/815-66-61.
(219371)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у
строгом центру.
064/280-60-36.
(219374)
ИЗДАЈЕМ стан, намештен, Котеж 1, 50
квм. 065/665-75-10.
(219239)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру ученици, ученику, строги центар,
ненамештена, сређена. 063/811-0669. (219231)
НАМЕШТЕН двособан стан, издајем,
нова Миса, кабловска, ТА. 064/231-2359. (219249)
ИЗДАЈЕМ намештену собу код Дома
војске, употреба кухиње, купатила, кабловска и интернет.
Тел. 065/672-33-00.
(219250)

СОДАРА, трособан,
Комплетно намештен стан, ЦГ, телефон. Тел. 064/83909-02. (219251)
НАМЕШТЕН стан
издајем, клима, кабловска, интернет,
близу центра.
060/555-85-62.
(219257)
ИЗДАЈЕМ двособан
намештен стан, Котеж 1. Тел. 064/16856-22. (219197)
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ГАРСОЊЕРА стан,
зграда, први спрат,
засебан улаз код
Спортског центра.
064/436-85-26.
(219162)
ИЗДАЈЕМ стан у
згради, намештено
+ два дворишна намештена. Стрелиште. 013/362-406,
064/218-83-45.
(219185)
ИЗДАЈЕМ собе за
теренце и самце.
064/305-73-01.
(219321)
ТРАЖИМ кућу за
стновање на дуже
време. 064/915-0500. (219332)
НАМЕШТЕН једнособан стан, кућа,
посебан улаз, кабловска, Стрелиште.
060/152-88-55.
(219339)
ДВОСОБАН стан, 50
квм, 100 евра, ненамештен, ЦГ, клима,
тераса, Максима
Горког. 348-295.
(219271)
ИЗДАЈЕМ празан
једноипособан стан,
Котеж 2. Тел.
063/846-02-35.
(219267)
ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан, први спрат. Стрелиште, код семафора.
064/418-05-86.
(219264)
ИЗДАЈЕ се намештена гарсоњера у Самачком.
062/825-83-22.
(219269)
ИЗДАЈЕ се стан 30
квм, Цара Душана
38. 062/886-56-02,
013/351-477.
(219265)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан на Тесли код
„Споменка” и гарсоњеру нова градња,
ЦГ. 063/805-59-36.
(219282)
ИЗДАЈЕМ празан
трособан стан у новијој кући, на дуже.
064/130-36-02.
(219278)
ДВОСОБАН намештен стан, шири
центар, 130 евра,
гарсоњеру 100 евра,
грејање гратис.
060/340-70-60.
(219285)
ИЗДАЈЕМ двособан
комплетно намештен стан на Содари. 063/820-90-71.
(219191)
ИЗДАЈЕМ дворишни
стан у Жестићевој.
Тел. 064/565-41-96.
(219289)
ИЗДАЈЕМ празан
двособан стан код
Црне мачке. Повољно. Тел. 065/527-8522. (219290)
ИЗДАЈЕМ празан
једнособан стан на
Стрелишту.
062/142-42-02.
(219297)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан, празан, Стрелиште. Тел. 311-071.
(219291)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, I спрат, паркинг.
064/983-16-20.
(219409)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру војном лицу,
брачном пару или
војном лицу, самцу
са девојком.
061/306-7981.(219414)
ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ локал у
центру, 20 квм. Тел.
063/694-860.
(217864)
ИЗДАЈЕМ локал у
Тржном центру
„Трубач”, око 22
квм. 064/370-79-47.
(218211)

ПОСАО
ПОНУДА

ИЗДАЈЕМ локал,
канцеларију са два
стола, центар, 60
евра. 062/377-345.
(219134)
ПРОДАЈЕМ
трафику у центру
града, повољно.
066/377-351.
(219401)
ИЗДАЈЕМ локал
близу улаза у Зелену
пијацу.
060/351-03-56.
(219188)
ХАЛА 200 квм, Јабучки пут, за сваку
делатност, повољно.
Тел. 064/490-33-18.
(219368)
ИЗДАЈЕМ локал 25
квм, у Жарка Зрењанина.
060/624-33-20.
(219363)
ЛОКАЛ 30 квм,
Милоша Обреновића 9, близу „Авива”,200 евра.
065/461-11-46.
(219367)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци.,
064/116-38-83.
(219383)
ИЗДАЈЕМ локал у
Панчеву, 40 квм, у
Тржном центру поред Суда. Тел.
063/250-971.
(219348)

ПОТРЕБНА девојкажена за чување деце. 069/567-76-69.
(СМС)
ЋЕВАБЏИНИЦИ у
центру града потребне раднице, за
кухињу и роштиљ.
063/834-88-10.
(218831)
ЋЕВАБЏИНИЦИ
„Хало Лесковац” потребне раднице у
кухињи и за роштиљем. 063/897-55-04.
(218831)
ПОТРЕБНИ радници
за рад на терену.
Исплата дневно.
062/825-27-25.
(219095)
КАФЕУ „ИМПЕРИЈАЛ” потребна девојка за рад, са искуством. 063/372221.(217934)

АУТОПЕРИОНИЦА
„Антика”, тражи
раднике са искуством, доћи лично у
Ослобођења 2. (218
ПОТРЕБНА радница
за шивење на ендлерици. 064/127-5701. (219147)
РЕСТОРАНУ брзе
хране „Грил Бум”
потребне раднице
за рад на роштиљу.
064/323-92-77.
(219130)
ПОТРЕБНЕ девојке
за рад поводом
отварања новог казина. CV са фотографијом слати на
bojan976@icloud.com 069/22027-07. (218859)
СЕЛИДБЕ, превоз
робе камионом,
радници, повољно.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117,
013/365-051. 19206)

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.
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ПРОДАВАЦ кокица
са искуством потребна, пријаве и
контакт телефон
слати на ћириличном писму на пошт.
Фах 29, Панчево.
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

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

ПОСАО
ПОНУДА

АУТОПЕРИОНИЦИ
„Феникс” потребан
радник са искуством. 063/429-192.
(219175)
ПОТРЕБНЕ раднице
за ресторан „Пилећи дућан”, у продаји и у кухињи.
013/377-230,
064/643-41-22.
(219254)
ПОТРЕБНА два сарадника за рад са
стаклом, пожељно
искуство. CV послати staklozoki@gmail.com.
(219374)
КАФИЋУ „Мода
бар”, потребни конобари. Карађорђева 9. (219361)
ПЕКАРИ потребна
продавачица. Звати
од 14 до 20 сати.
Тел. 065/993-75-30.
(219379)

ПОТРЕБНЕ раднице
и пица-мајстор за
фаст-фуд. Тел.
060/140-62-33.
(219346)
ПОТРЕБНА продавачица у продавници мешовите робе.
062/676-467.
(219346)
ПОТРЕБНИ кувари
и помоћни радници
са искуством, „Стара воденица”,
063/892-00-07.
(219348)

ПОТРЕБНА
радница за рад
у месари.
063/362-427.
(219359)

СИТОШТАМПАРИЈИ потребан радник-ца, 25-40 година. 064/015-77-60.
(219335)

Потребни радникца, до 30 година
старости, за рад у
фирми Боје и лакови „Стојановић”, у
области малопродаје. Критеријум опште образовање и
спремност на учење
и посвећење. Контакт тел. 063/508438, искључиво лично позивање у периоду од 7.30 до 15
сати. (219334)

ПОТРЕБАН помоћни радник у штампарији, преко 25 година. 062/163-8958, 062/163-89-58.
(219395)

ЧАСОВИ, основе
електротехнике,
професор са искуством. 062/801-9758. (217646)
МЕДИЦИНСКЕ сестре, давање терапије, нега и купање
болесника. 063/73759-60. (216285)
ЧАСОВИ српског језика, дугогодишње
искуство. Гарантовани резултати.
060/864-07-15.
(218673)
***
ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова, каљевих пећи. 063/155-85-93.
(218274)
*****
АЛУ-ПВЦ столарија,
ролетне, комарници, венецијанери,
тракасте завесе,
уграђујем, поправљам. 063/882-2509. (218271)

МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика часови. Тел.
013/251-19-81,
063/852-22-43.
(218855)
МОЛЕРСКИ и гипсарски радови, квалитетно и повољно,
мајстори из Ковачице. Тел. 060/660-8600. (218784)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, гипсарски ркадови, фасаде, преградни зидови, спуштени плафони, повољно. 060/521-9340. (219156)
МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење, фарбање столарије, фасаде, пензионерима
попуст. 013/235-7882, 065/557-81-42.
(219158)
МОЛЕРАЈ, фасаде,
столарија, гипс, обраде око прозора,
комплетне адаптације. 063/893-39-94.
(219145)
ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање
кровова, бетонирање, демит фасаде,
кречење, повољно.
063/865-80-49.

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња, одржавање, воде, канализације, кабина,
славина, бојлера,
котлића.
063/836-84-76.
(219043)
ПАРКЕТ и ламинат,
поствка, хобловање
и лакирање.
061/314-90-18,
601-892.
(219178)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, демит фасада,
гипс, повољно, пензионерима попуст.
061/626-54-06.
(219189)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови,
гипс, филц, тапете,
чисто, квалитетно,гаранција.
061/214-22-66,
069/171-38-99.
(219406)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
понедељком и уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,
а четвртком и петком
од 8 до 13 сати

Петак, 6. мај 2016.

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

КУЛТИВАТОРОМ
вршим фрезирање и
превоз мањег терета. 062/867-11-67.
(219161)
НЕГОВАТЕЉИЦА
негује, чува болесне, старе, на сат,
потреби, повољно.060/366-63-69.
(219165)
ТВ и сателитске антене, постављање и
одржавање, дигитализуација вашег телевизора. 064/86620-70. (219170)

ПРАЊЕ тепиха, дубинско прање намештаја, аутомобила.
Наташа, 361-474,
060/361-47-41,
066/361-474.
(219392)
КЕРАМИЧАР, квалитетно, поуздано,
повољно. 063/318780. (219327)
КЕРАМИЧАР, квалиетан, педантан и
повољан. Молер
тражи посао.
061/203-7087.(219378)
ЧАСОВИ енглеског,
повољно. Тел.
066/934-47-36.
(219334)

ОГЛАСИ

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке, израде инсталација, индикатори, бојлери, купатила, ТА.
062/271-661,
061/132-85-43.
(219366)
КОШЕЊЕ, крчење,
сечење дрвећа, вађење, пањева, фрезирање баште.
064196-17-32.
(219389)
ПОПРАВКА, столарија, браварија, санитарије, монтирање бојлера, шпорета, грејача. Слободан. 063/865-80-74.
(219328)
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ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим,
јефтино, 21 година
искуства. 013/25178-97, 063/782-5148. (219374)
СВЕ врсте керамичарских радова квалитетно и повољно.
Мирослав, 062/82411-51. (219351)
ЗИДАМО, малтеришемо, фасаде, кровови, зидамо куће
од темељ до крова.
064/206-50-91.
(219350)
ЧУВАМ и негујем
старе и болесне. Дугогодишње искуство. 064/454-71-41.

РАДИМО све физикалије, повољно,
ефикасно. Имам камионе, багер.
061/165-06-18.
(219319
ДРВОСЕЧА, исећи
ће моторном тестером свако дрво које
вам смета. 063369846. (219313)
РАДИМО све физичке послове, рушења кућа, бетонирања, разбијање бетона, ископи, утовари, чишћења, одношење. 060/035-4740. (219330)
КОШЕЊЕ траве, корова, вађење пањева, бетона, итд, продајем ТВ повољно.
064/122-69-78.
(219330)
СПУШТЕНИ плафони, преградни зидови, израда кошуљице, уградња ламината, столарије.
062/816-33-84.
ЛЕГАЛИЗАЦИЈА,
израда пројеката.
064/131-98-75.
(219826)
ТАПЕТАР који пресвлачи намештај с
искуством, тражи
посао.
064/120-77-64.
(219287)
ЕЛЕКТРИЧАР,
оправке шпорета,
бојлера, индикатора, разводних табли, инсталација.
Мића,
064/310-44-88.
(219260)

СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар. 013/351073, 064/157-20-03.
(219219)
БРАВАРИЈЕ, надстрешнице, ограде,
терасе, врата, капије, ситне поправке,
врло повољно. Тел.
060/140-54-44, Дуле. (2109259)
УСЛУГЕ

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.selidbepancevo-boris.ser.rs.
(218821)
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.
(218821)

СЕЛИДБЕ и превоз
робе „Бомбончић” –
Борис – комбијем и
камионом, Војводина, Србија, са или
без радника.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(218821)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, све
релације по Србији,
с комбијима, камионима, екипа радника, кутије, фолија за
заштиту намештаја,
од 0-24 сата, сваког
дана и недељом.
Бесплатан долазак и
процена посла. Плаћање могуће чековима и преко рачуна. Борис, 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs.
(218821)

ШЉУНАК, песак,
сејанац, одвоз шута
малим и великим
кипером 064/66485-31, 013/342-338.
(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.
(214059)
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УСЛУГЕ

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ
виљушкара за утовар и истовар робе.
064/648-24-50.
(217325)
БАЛТОКАД када,
обнова глазуре, пластифицирање, 28
година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(215564)
СЕЛИДБЕ, превоз
друге робе. Панчево, даље. Цена договор. 013/366-843,
063/193-22-29.
(217698)
ПАРКЕТ: постављање паркета, хобловање, полирање и
лакирање, дугогодишње искуство.
063/822-94-82,
063/865-45-31.
(219135)

КАМИОНСКИ превоз, шљунак, сејанац, песак, шут,
1.300 динара, најповољније. 066/355154, 062/355-154.
(217562)
ПОВОЉНО! Превоз
робе, селидбе комбијем, цена по договору. 064/147-1477, 013/311-514.
(217489)
СЕЛИДБЕ, превоз
робе камионом,
радници, повољно.
Вук. 013/365-051,
064/176-91-85,
063/278-117. 17399)
КОМБИ превоз робе
и селидбе, грађевински материјал,
шут. Слободан.
064/348-00-08,
062/850-36-58.
(217221)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ
виљушкара за утовар и истовар робе.
064/648-24-50. (217

ОГЛАСИ

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)
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KIZZA – ископ великим и мини багерима подрума, темеља, канала, канализационих прикључака, септичких јама с
одвозом. Жарка
Зрењанина 146-а
(преко пута старе
„Утве”). 063/218894, 013/366-888.
(217325)
KIZZA – сечење бетона и асфалта до
20 цм, изнајмљивање компресора за
разбијање бетона
свих величина и дебљина. (217325)
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)
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.
064/648-24-50, најповољније у граду.
(217325)
РОЛЕТНЕ, комарници, венецијанери,
ново и поправљам.
„Орка”, 064/189-4091, 354-777.
(217759)
КИРБИ, дубинско
прање, усисавање
тепиха, намештаја.
Мики, Тибор. 25830-62, 065/329-4907. (218060)
ПРЕВОЗ малим кипером, шљунак, песак, сејанац, одвоз
шута, утовар.
063/246-368.
(218079)
КОМБИ превоз терета, селидбе, најповољнија, цена.
069/260-00-40.
(218579)
СЕЛИДБЕ,
1.000, радници,
попуст на
ванградске.
064/482-65-53.
РАДИМО: зидање,
бетонирање, малтерисање, оправке
кровова, фасаде.
013/664-491,
063/162-53-89.
(219223)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила
и канализације, водоводне адаптације,
замена вирбли, вентила, батерије и санитарије. Све за воду. Пензионерима
екстра попуст, 0-24
сата, долазим одмах. 013/235-39-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00. (21

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила
и канализације, водоводне адаптације,
замена вирбли, вентила, батерије и санитарије. Све за воду. Пензионерима
екстра попуст, 0-24
сата, долазим одмах. 013/235-39-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00. (21

РОЈАЛ МГ, ролетне,
комарници, венецијанери, све завесе,
тенде, хармо-врата,
роло заштита.
063/816-20-98,
0133512-498.
(219218)
У СТАН за дан. Селидбе 0-24.
061/288-28-38,
065/560-85-85.
(218812)

Петак, 6. мај 2016.

ОГЛАСИ

21

marketing@pancevac-online.rs

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ комбијем
и камионом, Војводина, Србија, са или
без радника. Најповољније. Иван.
063/107-78-66.
(2183821)
СЕЛИДБЕ робе и
ствари комбијем и
камионом, професионално, екипа
радника, све релације по Србији, откуп намештаја.
Иван. 063/107-7866. (218821)
ПОПРАВКА беле
технике, монтажа и
сервис клима-уређаја. Овлашћени
сервис „Фриго Пеђа”, 013/301-300,
063/771-24-16.
(219391)
ПОТРЕБНИ камиони за превоз робе у
унутрашњем транспорту. 069/230-1067. 219373)
ЗИДАМО, малтеришемо, радимо кровове, зидамо куће
од темеља до крова.
064/206-50-91.
www.pangradjevina.rs (219350)
ПРЕВОЗ робе камионом, 10 тона, 6,20
м, сандук, комби 1.5
тона. 063/364-310.
(219325)
ПОПРАВКА телевизора, аудио уређаја,
разних електроуређаја, електричар,

аутоелектричар. Дејан, 063/800-01-96.
(219270)
ОВЛАШЋЕНИ електросервис поправља: веш-машина,
фрижидере, бојлере, шпорете, електроинсталације.
060/180-02-83,
062/186-48-22.
(219281)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, замена вентила, батерија, славина и санитарије, све
за воду, 0-24 сата,
долазим одмах.
Пензионерима екстра попуст.013/348139, 064/493-44-63,
061/317-26-33.
(219181)
ТЕПИХ СЕРВИС, дубинско прање епиха, превоз бесплатан. Л302-820,
064/129-63-79.
(219307)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ТУРИЗАМ

РАЗНО

ОГЛАШАВАМ
неважећом годишњу
пензионерску карту
издату од АТП-а
Панчево на име
Матија
Калапиш.
(219358)

МУШКАРЦУ потребне даме за дружење.
064/463-15-47.
(СМС)
ПЕНЗИОНЕРИ, нудим доживотно издржавање по најповољнијим условима. Правна сигурност. 061/324-4085. (219356)

ИЗДАЈЕМ апартман
у Врњачкој бањи. За
информације позовите 069/320-85-70,
или погледајте сајт
nikverayu.wix.com/apartman-djuric
(218410)
СУТОМОРЕ, апартмани, половоно,
близу мора, клима,
ТВ, интернет. Тел.
013/313-458,
062/868-72-17,
+38162/960-95-86.
(219160)
ЗЛАТИБОР, двособан апартман, повољно, могућност
догревања.,
063/700-10-91.
(199322)

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

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.
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marketing@pancevac-online.rs

Sunoko d.o.o. Нови Сад домаћи лидер у производњи и продаји шећера за потребе рада у техничком сектору Производног центра Ковачица

д.о.о. „Хидровод” Панчево
Ул. Боре Шипоша 25 (Топола)
013/347-938

Обавештавамо родбину и пријатеље да је после дуже и тешке
болести, у 59. години, 4. маја 2016, преминула наша драга

ТРАЖИ:

Расписује конкурс за позицију:

1. Руковаоца багером – скипом
2. Возача Ц и Е категорије
3. Водоинсталатер
4. Зидар-тесар
5. Физички радник
Пријаве од 8 до 14 сати, радним данима

Прим. др СПОМЕНКA МАРКОВ
1957–2016.

ф)

HIPRA D.O.O.
Панчево, Цара Душана 17

ОГЛАС

Опело и испраћај за кремацију ће се обавити 6. маја 2016. године,
у 13 сати, на Новом гробљу у Панчеву.
Ожалошћена породица: мајка ДРАГИЊА, брат ЖЕЉКО,
сестра ГОРДАНА, братичина ОЛИВЕРА, ујак ПЕТАР,
ујна БРАНА и остала многобројна родбина и пријатељи

Потребно више радника са или без искуства;
1. МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО
УПРАВЉАЊЕ (CNC ОПЕРАТОР)
2. МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО
КОНСТРУИСАЊЕ (РАД У A-CAD)
CV слати искључиво на email адресу: office@hipra.rs
(22/19297)

Електричар уклопничар: 1 извршилац
Услови:
• Средња стручна спрема- IV степен елекротехничар
• Предузимљивост и орјентисаност на циљеве
• Комуникативност и спремност за тимски рад и рад у сменама
• Одговорност, тачност, истрајност
• Развијено логичко размишљање, брзина у раду, самоиницијатива, самосталност, добра организованост
Радно искуство није неопходно
Радни однос: На одређено време од 6. месеци.
Уколико испуњавате наведене услове пошаљите CV до
13. 05. 2016.
електронски, лично или поштом на адресу фирме
Sunoko d.o.o
Производни центар Ковачица
Нови виногради бб
26210 Ковачица
marina.zupan@sunoko.rs

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

Последњи поздрав драгој колегиници

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
Прим. др СПОМЕНКИ МАРКОВ
1957–2016.
Колектив Завода за јавно здравље Панчево

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

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

ЗОРИЦА СИМИЋ
1954–2016.
преминула 1. маја 2016, а сахрањена 3. маја 2016, на Новом гробљу.

С поштовањем и љубављу опраштам се са
тетка Зорицом

ПАНЧЕВАЦ

Много ћеш ми недостајати.

телефон:

Твој СИМКЕ

013/301-150

(69/219724)

С великим поштовањем и љубављу опраштам се од тетка Зорице

ПАНЧЕВАЦ

Последњи поздрав

Драга наша

телефон:
013/301-150

Последњи поздрав нашој драгој

ЗОРИЦА СИМИЋ
1954–2016.

преминула 1. маја 2016, а сахрањена 3.
маја 2016, на Новом гробљу.

ЗОРИЦА СИМИЋ
1954–2016.

ДАМИР с породицом из SAD
(71/219724)

преминула 1. маја 2016, а сахрањена 3.
маја 2016, на Новом гробљу.

ЗОРИЦИ
СИМИЋ

ЗОРИЦА
СИМИЋ

ЗОКИ

рођ. Драганов
Заувек ћеш бити у нашим срцима
Сестра ЉИЉАНА, зет
ЗОРАН, сестричине
АЛЕКСАНДРА
и ЈЕЛЕНА, ЂОРЂЕ
и МАРКО

Много ћеш нам недостајати.
МИРА, НАДА, МАРИЈА
и ДЕЈАН
са својим породицама
(97/219354)

(98/219357)

Последњи поздрав пријатељици

Последњи поздрав најдражој

ЈОВАНА с породицом из Канаде
(70/217724)

Последњи поздрав драгој

Последњи поздрав драгој

од кумова БОЖЕ
и ЉИЉЕ с породицом
(104/219386)

Последњи поздрав сестри и тетки

ЗОРИЦИ СИМИЋ
од МАРИЈЕ и МИРОСЛАВЕ с породицама из Канаде
(68/219274)

МАГДИ ГОЛУБОВ

Драгој куми

Најмилијем бићу која нас је увек несебично чувала и волела.

Супруг ДУШАН, ћерке ТАЊА и МАЈА
с породицама и сестра ЛИДИЈА с децом
(92/219337)

МАГДИ
ГОЛУБОВ
Заувек ћеш остати у нашем сећању.
МЕЛАНИЈА, ГОЛУБ,
МИЛИЈАНА и ТИЈАНА
с породицом
(84/219309)

МАГДИ
Породицама Голубов
и Стојадинов искрено
саучешће
од пријатеља из
Карате клуба „Динамо”
(99/46660)

ЗОРИЦИ
СИМИЋ
Почивај у миру.
Брат ЗОРАН, ДИЈАНА и
ДАЛИБОР с породицом
(72/291275)

ЗОРИЦИ СИМИЋ
последњи поздрав
др КОЛУНЏИЋ с породицом
(105/219390)

Петак, 6. мај 2016.
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Последње збогом брату и ујаку

ВЛАДИМИРУ КРАЊЧЕВИЋУ
КРАЊИ

ВЛАДИМИР КРАЊЧЕВИЋ
КРАЊА

Ожалошћени: сестра НАДЕЖДА
НИКОЛАЈЕВИЋ и сестрић РАЈКО
ЈАНКОВИЋ с породицом

Последњи поздрав нашем брату

(45/219212)

1948–2016.

Наш тата је умро у суботу, 30. априла 2016. Сахрањен је
на Новом гробљу.
Збогом Крањо.

Заувек ћеш живети у мом срцу драги и једини
мој брате

КИМБИ
Ожалошћени: МАРЈАН и МАЦА
(43/

ЗОРАН ВАНЕВСКИ
Последњи поздрав

29. априла 2016. преминуо је

Твоја ЗОКА с МИШУРОМ, МАКИЈЕМ
и ГОРАНОМ

Другови: МАРОН, ЋОМИ, НАДА,
БУФТУЛА, ЈЕЛА, ЗУБА, ЛЕЛА, КОТРЉА,
ЧКАЉА, БЕЛИ, ЛАБА, ШИПИ, МИЛЕ
ШЕФ, ШУМАР, ДУЛЕ КОНДОР, СЕЉА,
ПОПА и МИКА

(32/219183)
21/219157)

ВЛАДИМИРУ
КРАЊЧЕВИЋУ
КРАЊИ

Почивај у миру, драги

Последњи поздрав брату

од породице
ЂУКАНОВИЋ
(19/219149)

Последњи поздрав драгом

МИЛЕТУ

РАЈКО МАЈКИЋ
после дуже болести, у 74. години, од ког
смо се опростили последњи пут, с тугом у
срцу, 2. маја, на старом Православном
гробљу у Панчеву.
Ожалошћени: супруга РАДА, ћерка
ДРАГАНА, зет АЛЕКСАНДАР, унуке
АЊА и НИНА

од породице ЛАЗИЋ

КИМБИ

КИМБА

Збогом мили мој!

(37/219194)

(35/219192)

Чекају те горе Ружица, Пера, Мирјана, Мића и
Мирко

Твоја БЕБА

Кумови ЂОКОВИЋ

(31/219182)

(34/219189)

Последњи поздрав зету

Последњи поздрав вољеном супругу и оцу

Брат ДРАГАН с породицом

ДИМИТРИЈЕ
МРВАЉЕВИЋ
МРЦИ

(16/219142)

КИМБА
За све си био предобар, осим за себе.
Много ћеш нам недостајати.
ЧЕЛЕ и ЛИДИЈА
(66/219266)

Последњи поздрав драгом пријатељу и колеги

ДИМИТРИЈЕ МРВАЉЕВИЋ
МРЦИ – МИЛЕ

ДИМИТРИЈУ МРВАЉЕВИЋУ
МРЦИЈУ
15. I 1953 – 28. IV 2016.

МРЦИЈУ

15. I 1953 – 28. IV 2016.
Твоји: МИЛОВАН, СНЕЖАНА, БОЈАН
и ДАМЈАН

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Воле те СЛАВИЦА, СТЕФАН, МИЉАНА, ЈОВАНА
и НЕВЕНА

(44/4660)

(100/739)

Последњи поздрав стрицу

Последњи поздрав нашем куму

Последњи поздрав поштованом ујаку

од породице КОСТИЋ
(79/219296)

Последњи поздрав драгом оцу, тасту, деди и
прадеди

ЗОРАН
ВАНЕВСКИ
Последњи поздрав
драгом колеги, другу
и брату од колектива
Браварија
„Стојановић”.

ЗОРАНУ
ВАНЕВСКОМ

(113/219410)

од ТЕРЗЕ
(112/219410)

Последњи поздрав нашем колеги

ДИМИТРИЈУ
МРВАЉЕВИЋУ

МРЦИЈУ

ЧЕДОМИРУ
КОСТИЋУ

ЧЕДОМИРУ КОСТИЋУ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
ИВАНА ВЕМИЋ
с породицом

од његових кумова
КАЛАБЕ, БИЉЕ,
МИЛИЦЕ и ЈЕЛЕНЕ

од сестрића
ДОБРИВОЈА
с породицом

Тешко је замислити да те више нема. Душа боли
неописиво. Речи утехе не постоје. Ипак хвала ти
што си био добар и брижан родитељ до последњег дана, што си био добар и брижан деда, што
си пре свега био добар човек. Почивај у миру.
Ћерка ГОРДАНА с породицом

(91/219336)

(89/219324)

(94/219343)

(107/219399)

ДИМИТРИЈУ МРВАЉЕВИЋУ МРЦИЈУ
Колектив градске библиотеке Панчево
(101/735)
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29. априла 2016. престало је да куца срце моје
ћерке

5. маја навршавају се три године откад
није с нама наша вољена

МАРИЈА ДУНДОВИЋ КИШ
МАРИЈЕ ДУНДОВИЋ КИШ

15. IX 1956 – 29. IV 2016.
Нашој вољеној кеки – баба Марији.
Волимо те на небу исто као и на земљи.
Твој ГОГО, AMY и MIA АНТУНОВИЋ, КАТАРИНА и СИЛВИА
и ВАЛЕРИЈА и ИВАНА

Никада те нећу заборавити, док живим. Највећа
бол за памћење је последњи пољубац с тобом и
тужни растанак заувек.
Неутешна мајка ДРАГИЦА
(57/219235)

(60/219238)

29. априла 2016. престaло је да куца срце наше
драге супруге и мајке

МАРИЈАНА ПЕТКОВИЋ
Кажу, проћи ће... мање болеће...
Кажу! Али не пролази...
Пролазе дани, али не пролази бол, недостајање...
Мајка ВЕСНА, отац МИЛОРАД,
супруг МАРКО, син СТРАХИЊА, сестра
ЈАСМИНА, зет ЗОРАН, сестричина ЛАНА
и сестрић ЛУКА
(110/219406)

Сестрице моја мила

МАРИЈА ДУНДОВИЋ КИШ
15. IX 1956 – 29. IV 2016.

МАРИЈЕ ДУНДОВИЋ КИШ

Док живим ти ћеш бити мој анђео, мој борац, моја вољена сестрица.

15. IX 1956 – 29. IV 2016.

Најбоља међу најбољима.
Почивај у мију.
Твоја сеја ГОГА
(59/219238)

(52/219234)

МАРИЈАНА ПЕТКОВИЋ
Недостајеш... много ми недостајеш!

Последњи поздрав драгој тетки

Маро моја!

Последњи поздрав мојој куми

Оставила си велики бол и тугу у срцима твојих
најмилијих: сина МИОДРАГА и супруга
ИШТВАНА

ЈАСМИНА
(111/219400)

МАРИЈИ ДУНДОВИЋ КИШ
од братанца САШЕ и братанице
СВЕЊЕ с породицама

МАРИЈИ ДУНДОВИЋ КИШ
Не постоји мера за дубину моје туге. Ако је смрт
била јача од живота, није од љубави која остаје
вечно у мени, док је сећања и памћења.
Твоја кума МИКА
(58/219236)

(56/219234)

Отишла си тихо и достојанствено са анђеоским
погледом...
Живећеш и бићеш сачувана од заборава све
док моје срце куца, после тога смо опет заједно!

Последњи поздрав
Вечно у срцу твог
јединца МИОДРАГА
ДУНДОВИЋА
(54/219234)

МАРИЈА
ДУНДОВИЋ
КИШ
Анђеле мој, дани проведени с тобом су прошли
као трен, отишла си
прерано а могли смо
још много тога рећи
једно другом.
Остаћеш вечито у срцу
твог супруга ИШТВАНА

Последњи поздрав

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

Обавештавамо родбину
и пријатеље да је наш
супруг, отац,
деда и прадеда, преминуо 28. априла 2016, а
сахрањен 30. априла
2016, у Старчеву

МАРИЈИ

НЕНАДА СТОЈАНОВИЋ
из Банатског Брестовца
Време није могло да ублажи наш бол. Вечно ћемо те волети и жалити.
Твоји најмилији: мајка ДОБРИНА, отац
ДОБРИВОЈЕ, брат ЗОРАН и сестра ЗОРИЦА
с породицама
(103/219375)

ЕРЖЕБЕТ ТОТ
7. V 2015 – 7. V 2016.

Тринаестогодишњи помен

Време не може избрисати бол, љубав и сећање
на тебе. Док је нас, живећеш у нама.

Чуваће те од заборава
колегинице: БРАНКА,
ЉИЉА, РАДА,
ЗОРИЦА В., ГОЦА,
ВЕСНА и ШОТА
(23/219166)

У суботу, 7. маја 2016.
навршава се годину дана од смрти наше драге

013/301-150

Последњи поздрав драгом деди

(53/219234)

БОЛНО СЕЋАЊЕ
9. маја навршава се петнаест година од преране
смрти нашег незаборавног сина

ЧЕДОМИР
КОСТИЋ

ЧЕДОМИРУ
КОСТИЋУ

Твоји најмилији који
те никада неће
заборавити
(106/219394)

ВАСА КАТИЋ
1950–2003.

1932–2016.

Последњи поздрав ујни

СЕЋАЊЕ

од унука БОЈАНА

Ожалошћени: супруга
ЈЕВРОСИМА, син
ДРАГАН и унук БОЈАН

(109/219400)

(108/219400)

И након толико година настављаш да живиш
кроз причу и сећања твојих најмилијих
ЉИЉАНА, ГОРАН, ГОРДАНА и унук ДУШАН
(102/219370)

Последњи поздрав драгој сестри

Увек с нама у мислима

БОЖИЋ

тетка МАРИЈИ
Заувек ћемо памтити
твоју љубав и доброту
РИЛЕ и НЕЛА с децом
(87/291315)

СТАНИМИР
КОКАНОВИЋ

МАРИЈИ
ДУНДОВИЋ
КИШ
од породице ЈОЈИН.
Нека те анђели чувају.
(73/219280)

Од брата МИОДРАГА и снаје КРИСТЕ

1946–2000.
Успомене на тебе
чувају супруга ЉИЉА
и син ДРАГАН
КОКАНОВИЋ
с породицом

(55/219234)

(63/219243)

МАРИЈИ ДУНДОВИЋ КИШ

ГОСПА БОШКО
10. X 1937 – 2. IV 2007. 24. II 1932 – 5. V 2011.
Породица
(114/ф-740)

Петак, 6. мај 2016.
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СЕЋАЊЕ

Година прође, дан никад...

СЕЋАЊЕ
Уочи Ђурђевдана 2016. године навршава се година откада је отишао у вечност наших сећања човек истакнутих људских и професионалних врлина

ГОЛУБ ДЕНЧИЋ

ЕРЖЕБЕТ

судија окружног суда у Панчеву, у пензији
Памтимо га као човека који је млађе колеге дочекивао речима које су уливале професионално самопоуздање, а личним примером је показивао да је рад
основ успеха.
Када сам, сада већ давне 1996. године изабран за судију Окружног суда у Панчеву, затекао сам судију Голуба Денчића као једног из плејаде најбољих судија које је Окружни суд у Панчеву имао, а који су тада били у одласку. По распореду рада постао сам други члан другостепеног Грађанског
већа у коме је судија Голуб Денчић био председник, а први члан судија Олга
Буквић. У том саставу остали смо пет и по година, све до одласка судије голуба Денчића у пензију. Ми чланови већа, испратили смо га речима да је била част и задовољство радити с њим, и заиста јесте.
Судија Голуб Денчић је био посвећен судијском позиву. Судијски посао обављао је стручно, савесно, студиозно, квалитетно, непристрасно, марљиво, ефикасно и ажурно. У томе су му помагали породична и лична честитост, чиста савест и импозантно правничко знање. Истина и правда пред судијом Голубом Денчићем нису стрепеле, нису могле бити заплашене, застрашене и нису могле бити поткупљене. Истина и правда никада нису имале
приговор пресудама које је доносио и писао судија Голуб Денчић. Његове
пресуде биле су законите, правичне и животне. Њему је била непозната брзоплетост и журба. Његова реч у професији се ценила, тражила, поштовала и
слушала.
Његова лична част, достојанство и углед рефлектовали су се и на судијски позив који је обављао и чували његов интегритет, а његово професионално искуство и стручност уливали су поверење и остају трајан допринос
и пример у судијској професији.
ГАВРИЛО В. ПЕРОВИЋ
(42/219204)

ГОЈАН

ГОЛУБ ДЕНЧИЋ
5. V 2015 – 5. V 2016.
Драги наш тата
У срцу сва љубав коју си нам дао,
кроз живот корачамо путевима које
си нам ти уцртао...
Са нама си у сваком тренутку који
живимо, поносни на тебе, с љубављу,
захвалношћу и незаборавом.
Твоје НАДА и ћерке с породицама
(67/219273)

1952–2013.

Време пролази, а туга
остаје. Никада те нећемо заборавити.

Супруг ДЕЖЕ, ћерка
ЕСТЕР, зет ИШТВАН и
унук ЕРВИН ДЕЖЕ
(74/218273)

Тужних девет година откад није с нама наша

ВЕРА МИРКОВИЋ
Увек у нашим срцима.
Ћерка АЛЕКСАНДРА, сестра МИРЈАНА, зет ФИЛИП,
унуке МИЛИЦА и КАТАРИНА и унук ВЛАДИМИР
(76/219292)

СЕЋАЊЕ

Сећање на

12. маја 2016. у 11 сати, на Православном гробљу, обележавамо четрдесетодневни помен нашем драгом

6. маја 2016. навршавају се четири године од
смрти

МИЛИВОЈУ КАЛЕЈСКОМ

ЈОВАНА
ЗЕЧЕВИЋА

Породица

С тугом, болом и љубављу, много нам недостајеш.
Твоји најмилији

(93/219338)

33/219186)

Твоји најмилији: ћерка
ОЛИВЕРА и син ГОРАН
с породицама, родбина
и пријатељи

Прошле су три године од смрти нашег драгог
оца, супруга, брата....

РАДОВАН
АЏИБАБА

БОСУ

Године пролазе, туга и
сећање остају вечно.

Много разлога да те
памтим по добру.

Породица АЏИБАБА

ЉИЉА

(13/219027)

(82/219308)

др ИВАНА РЕЉИНА
2013–2016.

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Недостајеш...

(81/219301)

У четвртак, 12. маја је пет година како је умро
наш вољени

ВАИЋ

Помени Господе родитеље моје у царству своме

ГОДИШЊИ ПОМЕН

КОВАЧИЋ

ВАСА

ЗАГОРКА

1917–1974.
1918–1991.
Увек вољени никад заборављени
Ваше ћерке ЗОРА, ЈЕЛИЦА и ЉИЉАНА с породицама
(86/219315)

СЕЋАЊЕ

БОЈАНА ТАСИЋ

ИЛИЈА ОГРИЗОВИЋ
Његов частан живот, племенита душа и велико
срце вечно су у нашем сећању.
С љубављу супруга ТАТИЈАНА, синови
РАДОМИР и СИНИША, снаја ЉИЉАНА и унуке
ИВАНА и МИЛЕНА

2015–2016.

ПЕТАР ВЕРА
Ћерка ЉИЉА
(83/219308)

(95/2193449

Ћерке РАДОЈКА
и ЦАРИНКА
и син МИЛОРАД
(80/219299)

ЉУБИСАВ МИЛОСАВЉЕВИЋ

Вољеном брату

У суботу, 7. маја даваћемо шестомесечни помен нашем
оцу и супругу

2006–2016.
Празнина, бол и туга у нашим срцима.
Брат ДОБРИВОЈЕ с породицом
(90/219329)

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

МИЛАНУ ЕРДЕЉАНЦУ

МИЛАНУ ЕРДЕЉАНЦУ

Твој брат с породицом
(78/2192959)

1958–2015.
С љубављу породица
(77/219294)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,
а четвртком
и петком
од 8 до 13 сати

26

Петак, 6. мај 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
У суботу, 7. маја на Старом православном гробљу, у 10 сати, даваћемо годишњи помен вољеној супрузи, мајци, баки и прабаки

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ЗОРАН КОЛАРИК

МАРИЈИ ЛАЦКОВИЋ

8. III 1968 – 6. V 2015.

1938–2015.

АЛЕКСАНДРА
АЦЕ
КРСМАНОВИЋА
Још увек неверица и туга за великим човеком и
визионаром.
ГОГА с породицом
(12/218882)

Љубав према теби је вечна!

Прошла је година, а ми те тражимо у сновима, речима и
причамо о теби. Истина је тешка, туга велика, бола превише, речи премало да ти кажемо колико нам недостајеш.

Воле те твоји: мама ДОМЕНИКА, тата ЈАНО, супруга
МАГДАЛЕНА, ћерке САНДРА и ТАМАРА
(27/219174)

3. маја 2016. навршавају
се две године без нашег

Остала си да живиш у нашим срцима.
Увек ћемо те се радо сећати.
Твоји најмилији
(14/219137)

Годину дана је прошло
без тебе... недостајеш
нам...

ПЕТАР НЕСТОРОВ

ГОДИШЊИ ПОМЕН

2008–2016.
Увек у нашим срцима.
МИОНА, БИЉА
и СЛАВКО
(18/29146)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у суботу, 7. маја 2016,
у 11.30, на Новом гробљу давати годишњи помен нашој вољеној

ЗОРАН КОЛАРИК
ЗОРАН
КОЛАРИК

Твој кратак живот можемо мерити само сећањем
на тебе, безграничном љубављу и великом тугом
што ниси с нама.

Породице ГАЈАН
и АТАНАЦКОВИЋ

Породице КОЛАРИК и ТОМИЋ
(88/2193213)

(22/219165)

РАДЕНКИ ВАНЕСКИ

САВА МИЛОШЕВ
9. V 2012 – 9. V 2016.
Четрнаест тужних година без тебе.
Твоји најмилији
(39/219198)

1962–2015.
С поносом и поштовањем што смо те имали, чувамо успомене на
твој лик, доброту и љубав коју си нам давала.
Супруг СЛОБОДАН и ћерке ОЛИВЕРА и БИЉАНА

9. маја навршава се шест месеци откад није с нама

Годишњи помен

СЕЋАЊЕ на

(28/219177)

5. маја навршиће се
дванаест година откако
наш вољени није с нама

Прошла је година

ЗОРАН
КОЛАРИК

СТАНА ВЕСЕЛИЋ

Време пролази, успомене на тебе остају.

Увек ћеш бити у нашим срцима.
Твоја породица

БРАНИСЛАВ БАТА ЈОВАНЧИЋ
Велике је тајне вазда знало мало људи.
И док их је мало, онда сваки мора бити прави.
Ти си тата вазда био прави!
Прави отац. Прави човек. Прави пријатељ. Вазда.
Помен ћемо одржати у суботу, 7. маја, у 11 сати,
на Православном гробљу.
Твоја ћерка ДРАГАНА и МИКИ
(61/219240)

Сећање на пријатеља

(46/219216)

ЕСТИКА и ВЕСНА
с породицом
(96/219346)

РАДИВОЈЕ
ИЛИЋ
5. V 2004 – 5. V 2016.

ЖИВКА
ЈОВАНОВИЋА
2011–2016.
Још једно пролеће без
тебе а тужни смо као
пре пет година.
С љубављу и поштовањем.
Твоји најмилији
(51/219233)

Нашем драгом и незаборавном

СЕЋАЊЕ

6. маја навршила се година дана откако није с
нама наш вољени

Много нам недостајеш,
увек ћемо те у срцу носити. Никада те нећемо
заборавити, јер вољени
никад не умиру.
Супруга МИЛИЈАНА
с породицом
(50/219229)

ЗОРАНУ
МАРКОВИЋУ
МУЈИ

БОГОЉУБ
ОБАДОВИЋ

БОЖИДАР
ЂОРЂЕВИЋ
8. V 1995 – 8. V 2016.

СРЕДОЈЕ
ЊАГУЛ

2012–2016.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

10. V 2015 – 10. V 2016.
АНА и ДЕЈАН ИВОШЕВИЋ из Шарлота

7. маја даваћемо једногодишњи помен.
Мајка, ћерке, САНИЈА
и сестре с породицом

Никад те неће
заборавити: твоја мама,
тата, брат и снаја

Твоји најмилији

Твоји најмилији

(62/219240)

(48/2192219

(29/219)

(65/219258)

(64/219244)

БРАНИСЛАВА БАТУ ЈОВАНЧИЋА

СЕЋАЊЕ

Свом сестрићу

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

НАДА
ГВОЗДЕНАЦ
Увек си нам у срцима и
мислима драга моја, једина сестро.

БАТА ЈОВАНЧИЋ
Увек си у нашим срцима и мислима.
СЕКА и твоје КОПРИВИЦЕ

ДУШАН с породицом

(49/219224)

(30219182)

ЗОРАНУ
МАРКОВИЋУ

Годишњи помен
од ујака МАРИНКА
с породицом
(47/219220)

ДОБРИЛА ЈОВАНОВ
рођ. Грубетић
17. IV 1926 – 7. XI 2015 – 7. V 2016.
Живећеш вечно у нашим мислима и срцима.
Твоја ћерка ВЕРА с породицом
(85/2193119

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

Петак, 6. мај 2016.

МИЛОРАД ОЖЕГОВИЋ

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Остају само лепа сећања на дивног човека и пријатеља

Драги брате, туга за тобом је неизмерна

МИЛОРАД ОЖЕГОВИЋ

МИЛОРАД
ОЖЕГОВИЋ

Четрдесет је зора обећало.
Биће лакше, време лечи све.

Сестра БОРКА
с породицом

Пријатељ БАТА с породицом
(9/218850)

Али не, све је теже,

Година је прошла откада нас је напустила
вољена мајка

(10/218850)

све је тужније без тебе. Драги мој Мики,
тата, деда.
Твоја ДРАГИЦА, ЛУКА, МЛАДЕН, МИЦА
и твоји јунаци СТРАХИЊА и МИЛОРАД

9. маја навршавају се три тужне године откада није више с нама
наш вољени супруг, отац и деша

(8/218850)

МИРЈАНА
РАДОСАВЉЕВИЋ
ЖИВА ПЕТРОВ ДУЧАНСКИ
1947–2013.
Време које је прошло није умањило тугу, бол и празнину.
Много нам недостајеш.
Твоја породица

МИЛОРАД ОЖЕГОВИЋ

Живећеш у мом срцу, мислима и сећањима.
Оставила си неизбрисив траг у мом животу.
Бол и туга ће остати заувек и никада нећемо
прежалити што си нас тако рано напустила.
Твоја ћерка МАЈА
Помен ће се одржати 7. маја 2016. године,
у 11 сати, на старом Православном гробљу у Панчеву.

(15/219141)

Драги мој брате,
Остају само лепа сећања и успомене.
Брат ВАСО с породицом

(1/218634)

Годишњи помен нашој

У понедељак, 9. маја, у 10.30, на Новом гробљу даваћемо четрдесетодневни помен нашем драгом и непрежаљеном

(17/219143)

Тужно сећање на нашег
брата

CEЋАЊЕ

ЛАЗАР
Б. ДИВЈАК

МИРОСЛАВУ ПАНТЕЛИЋУ
1951–2016.

Не постоји време које је
могло ублажити наш
бол за тобом.
Вечно ће те волети и
жалити твоји најмилији

Никад те неће заборавити мама МАРИЈА
и брат НЕНАД

(26/219173)

(38/219196)

Вољени никада не умиру.

ВИКТОРА
ДАМЈАНОВИЋА

ВИКТОР
ДАМЈАНОВИЋ

5. V 2004 – 5. V 2016.
Бол није у сузама, већ у
нашим срцима где те
чувамо од заборава.
Твоје сестра ДУДА
и ГОГА с породицама

5. V 2004 – 5. V 2016.
С поносом чувамо успомену на Тебе. Срећни
смо што смо те имали.
Супруга АНА, син
ДЕЈАН и ћерка КЛАРА
с породицама

(11/218882)

(24/219107

СЕЋАЊЕ

У суботу. 7. маја 2016, у
11 сати, даваћемо полугодишњи помен на Старом православном гробљу нашој драгој

Твоји најмилији
(2/218739)

Последњи поздрав драгом зету

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у
среду, 11. маја, у 11 сати, давати четрдестодневни помен на Новом гробљу

МИРОСЛАВУ ПАНТЕЛИЋУ
од његовог шурака ПИШТЕ с породицом

МИРОСЛАВ
ПАНТЕЛИЋ

(3/218739)

СЕЋАЊЕ

ВЕРА
ПРЕЉЕВИЋ
1950
10. V 1996 – 10. V 2016.
Године пролазе, а љубав и бол за тобом не јењава.
Твоји најмилији

Кћер ЉИЉАНА и унук
НЕМАЊА

6. V 2003 – 6. V 2016.
Његови најмилији

(20/219154)

(36/219195)

(40/219201)

ЗОРИЦИ
ГЛАВОНИЋ

МИРЈАНИ
РАДОСАВЉЕВИЋ

6. V 1993 – 6. V 2016.

ДАНИЈЕЛИ СТАНИСАВЉЕВ

Недостајеш сваке секунде наших живота.
Ти, твоја љубав и подршка.
Сестра МИРА
с породицом

Четрдесет дана прође, а ти нам све више недостајеш. Чежња за тобом је све већа, наша мила,
вољена ћерко и сестро.
Тата СЛАВКО, мама МИРА
и сестра ДАЛИБОРКА

(75/219291)

(25/219172)

5. маја 2016. навршило
се шест година како ниси с нама

МИЛАН МИХАЈЛОВИЋ БУЦА

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ЈОВИЋ

МИЛАН МИХАЈЛОВИЋ
2003–2016.
Живиш у мом срцу вољен и незаборављен
Твоја сестра ДИЛБЕРКА
(41/219203)

ДРАГИЋ

МИЛКА

1897–1980
1903–1961.
С љубављу и поштовањем чувамо успомену на вас.
Син АЛЕКСАНДАР и унука МИЛИЦА с породицом
(7/218816)

ДРАГАН ЈОВИЋ

ЈЕЛЕНА ЈОВИЋ

1958–2013.
Драги сине, прође три
године како си нас рано
напустио. Само родитељ може да осети највећи бол и тугу, када изгуби дете које много
волео.
Твој тужни отац
до краја живота

5. маја 2016. навршава
се пет тужних и болних
година откако те нема.
Вечито ожалошћени од
бола и туге супруг
АЛЕКСАНДАР и ћерка
МИЛИЦА с породицом

Никада те нећемо избрисати из наших срца.
Твоји најмилији

(5/218816)

(4/218753)

(6/118816)

СЛАВОМИР
ИВАНОВИЋ
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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
4. априла: Јасну – Душанка Шофеј и Срђан Калејски; 7. априла: Зоју –
Наташа Старчевић, Уну – Драгана Џодан и Адријан Паску; 10. априла: Сару – Бранкица Зец и Драган Проле, Нину – Моника и Никола Јепур; 11.
априла: Николину – Јованка Чалић и Горан Вујчић; 13. априла: Матеу –
Даница и Бојан Тешић; 14. априла: Софију – Милица и Срђан Габелица;
17. априла: Дуњу – Јелена и Никола Браковић; 20. априла: Делориу – Габриела и Ђорђе Гизешан.

Добили сина
23. марта: Милана – Александра и Ставре Цветановски; 30. марта: Михајла – Николета и Срђан Остојић; 3. априла: Оскара – Ева Дани и Ендре Такач; 5. априла: Алекса – Тања Думитру и Александар Каменовић; 8. априла: Сергеја – Сњежана и Жарко Ћосић; 10. априла: Матеју – Јована Гагес
и Жељко Ћирков, Луку – Анета и Андреја Павлица; 11. априла: Вељка –
Марија и Зоран Николић; 18. априла: Огњена – Зина Лидија Бокшан и
Александар Бокшан; 20. априла: Уроша – Дијана и Далибор Николић.

ВЕНЧАНИ
23. априла: Жељка Кикош и Дејан Марјановић, Катарина Вилотић и Никола Врачар, Данијела Радосавац и Марко Ковачевић, Дијана Милошев и
Лазар Змејковски, Александра Витановски и Игор Амиџић; 24. априла:
Ивана Недељковић и Иван Ћирика, Ана Перић и Горан Митровић; 28.
априла: Миљана Свирчев и Дејан Крчадинац.

УМРЛИ
21. априла: Петар Чомлава (1935); 22. априла: Анча Јаниш (1942), Драгослава Гавриловић (1932), Душанка Радовић (1942), Јовица Јаковљев
(1950); 23. априла: Терезија Ковач (1930), Вера Јованов (1959), Ненад Јовановић (1951); 24. априла: Момчило Јагодић (1928), Мирослав Секулић
(1949), Бранислава Радин (1934); 25. априла: Андраш Јанош (1933), Мауриц Петровић (1942), Зорка Ђуровић (1942), Смиља Томић (1929), Милан
Барт Зако (1958), Флоареа Рамјанц (1936), Радомирка Стојановић (1935);
26. априла: Грозда Цветковић (1922), Павле Абрамовић (1955); 27. априла: Луси Кесић (1970), Живан Недељковић (1957), Зузана Вршкова (1952),
Златинка Мирков (1933).

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ
Припрема: Момир Пауновић
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ВОДОРАВНО И УСПРАВНО:

Пожуда je
нагон луди
у љубави
што се буди.

1

3

2

2

Oво место
од давнина
лежи покрај
Параћина.

Aмерички
ловац млади
дивљач лови
крзна ради.

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

На добром сте путу да решите

У овом периоду је наглашена са-

питање некретнина. Уз мало мудрости и стрпљења постоји могућност напредовања на послу,
новог посла или понуде да радите у другом месту. Чувајте грло.
Односи с партнером се поправљају.

радња с колегама, па чак и са
странцима. Отварају вам се велике
могућности за напредовање, као и
за рад на неком великом пројекту.
Већи новчани добитак. Преконтролишите грло. Лепи романтични
тренуци с вољеном особом.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Ако сте пожелели да се осамосталите у послу, ово је добар период.
Помоћ вам долази од људи од којих се најмање надате, зато искористите ову прилику – друге неће бити скоро. Мањи стомачни проблеми. Могуће је познанство с неким
ко ће вам вратити осмех на лице.

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Пружа вам се прилика да коначно

Ризикујте и исплатиће се. Ради-

расправите све што вас већ дуго мучи, али контролишите језик да то не
испадне само обична свађа уместо
решења. Зглобови су вам слаба тачка. Радите на комуникацији с партнером, он вам је највећа подршка.

те на свом пољуљаном самопоуздању и отвориће вам се врата
великог пословног успеха. Проблеми с партнером се стишавају
и улазите у период једне лепе романтичне љубави и страсти. Чувајте ноге од повреда.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Проблеми који вас већ дуго муче коначно би могли да почну да
се решавају. Напредак на пословном плану је сигуран. Проблеми с
дисајним органима су можда последица нагомиланог беса или незадовољства емотивним животом.

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

раних и то ће вас избацити из такта. Не будите превише својеглави и
бахати према сарадницима, јер можете извући дебљи крај, па чак и
остати без посла. Затегнути односи
с партнером могу вас увући у неку
авантуру. Проблеми с леђима.

„Сапуницу”
воли деда,
eпизоду
сваку гледа.

На северу,
крај Дунава,
бачка варош
мирно спава.

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

4

Tуђица je
oвo права
што oбуку
oзначава.

Чекају вас велике промене, а сами одредите шта је приоритет. Напредовање, новчани добитак, али
и сукоб с подређенима и надређенима неће изостати. Смирите се.
Клоните се емотивних авантура на
послу. Партнер вам је велика подршка, чувајте га. Главобоља.

Девица

3

6

5

Како год окренете, вама су највеће шансе у сарадњи са странцима.
Новац вам долази из више извора,
што доноси смирење у вашу радну
атмосферу. Решите се свега и свих
који вам стоје на путу. Љубав иде
својим устаљеним током, али ви
правите беспотребну драму.

Лав

Овај период обележава проблем
4

Од ваше спремности на компромис зависи колико ћете успети да
разрешите своју ситуацију. Време
је да коначно пређете с речи на
дела и прихватите помоћ пријатеља. Проблеми са желуцем могу
бити последица нагомиланог беса,
али и ваше страствене природе.

Близанци

Трошкови ће бити већи од плани-

СТИХОВНИ КВАДРАТ
1

Ован

око неке непокретности или неког
земљишног поседа. Већи новчани
приходи ће изостати, али зато непрестано имате мање добитке. Пошто сте жељни љубави и нежности,
могуће је да ћете се упустити у неку авантуру. Чувајте гласне жице.

5
6

(19. 2 – 20. 3)
Пред вама су нови пословни подухвати и лепе понуде. Финансије ће
се благо поправити, али не опуштајте се. Могућ је пут у иностранство.
Преконтролишите све пословне папире, бар двапут. Подршка породице и партнера неће изостати. Премор и болови у вратном делу кичме.

АНАГРАМИ
ИГРАЧ РК
„ДИНАМО”
ПАНЧЕВО

Савет,
предлог

Сажет,
језгровит

Опрема за
упрезање
коња

Изостанак

Трећи
вокал

Британски Додатак за
шахиста побољшање
(Џонатан)
својства

Односни
(грам.)

Притока
Дунава у
Аустрији

УКРАЈИНСКА ТЕНИСЕРКА (О = А)

Алпинисти

Српски
сликар
Константин
Мушко име

Место код
Ниша
Тањирић на
ваги
Брит. писац
Сомерсет

Врста
змије

РУКОМЕТАШ Палиндром
СА СЛИКЕ речи псар

Припадник
азијског
народа, обар

Лука у
Јапану

Довољан,
одмерен
(нем.)

Снажно
ударити
Основна
тарифа (скр.)

Ознака за
Венецију
Глумица
Вивијен

Склоност
пустоловинама
Десна
притока
Уне
Чистина на
ивици шуме

ЧЕШКА ТЕНИСЕРКА (У = О)

Коњска
узда
Ознала за
литар

„Цар
животиња”
Ознака за
волт
Алкохолно
пиће

БИСТРА
ЦУРА,
БРАВО!
РЕШЕЊА – Стиховни квадрат: страст, трапер, Ратаре, Апатин, серија, тренаж. Анаграми: Елина Свитолина, Барбора
Стрицова. Скандинавка: планинари, раме, Аден, еп, Данил,
питон, тас, одаламити, Бранко Радановић, авантуризам, ве,
Сана, кајас, лав, пропланак, вино.

Спев,
епос

ВОЛИ ЛИ
ОНА
ТЕНИС?

Лука у
Јемену
Јужно воће

Део тела
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ФОТО-РЕПОРТАЖЕ

Петак, 6. мај 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ УСКРСА У СЕЛИМА

ТРАДИЦИОНАЛНО, УЗ ПОНЕКУ НОВИНУ
Поред традиционалног прослављања највећег хришћанског празника како вера налаже, овогодишњи Ускрс је обележен и организовано, али и
креативно.
У центру пажње били су они
који се највише радују празничној атмосфери, фарбаним јајима
и зекиним поклонима – деца.
Она су, уз помоћ одраслих, у
више панчевачких насељених
места приредила и посебан
програм.
У данима Ускрса приређени су
пригодни садржаји у више панчевачких села. Актери су, углавном, били малишани, којима су
свесрдно помагале и локалне
институције, као што су школе,
домови културе и, наравно,
Српска православна црква.
Једно од тих места је и Глогоњ, где се, поред наведених субјеката, у организацију обележавања највећег хришћанског
празника укључило и Удружење жена „Глогоњке”. У просторијама локалне установе приређен је културно-уметнички
програм, који је отворила дечја фолклорна секција. Након
тога је црквени хор Храма
Светог Петра и Павла извео
неколико тачака из свог богатог репертоара, а ученици који
похађају веронауку су, под руководством свог вероучитеља
и пароха Владимира Петковића, извели представу посвећену Васкрсу.
У свему томе многобројна
публика је упадљиво уживала,
а заинтересовани су могли да
посете и продајну изложбу ускршњих јаја која су приредиле
„Глогоњке”.

Качаревачки гајдаши

Васкршња радионица у Великој цркви
У суседној Јабуци, тачније у
Дому културе, одржана је креативна ускршња радионица, у
којој су учествовали ученици
четвртих разреда Основне
школе „Гоце Делчев”. Деца су
правила разне ускршње декорације: венчиће, постоља за јаја,
шаролике украсе и, наравно,
осликавала су јаја. Продукти
су приказани на изложби у Дому културе на Велики петак, а
драмска секција при поменутој установи – „Мали принц”
одиграла је за своју верну публику мјузикл „Бубица”. Најуспешнија у осликавању јаја по
мишљењу стручног жирија била је Јована Симић, а друго и
треће место су заузели Милица Конески и Алекса Загорац.
Сви они су награђени пригодним поклонима.
У качаревачкој хали спортова у недељу, 1. маја, одржана је
приредба поводом Васкрса у

којој је, уз учеснике, веселу и
опуштену атмосферу и све оно
што симболизује велики духовни благдан, уживало неколико стотина посетилаца. Програм је отворила млађа група
КУД-а „Вељко Влаховић”, потом је неколико духовних песама интерпретирала Емилија
Ромић, а своју тачку је имала и
плесна група одељења учитељице Снежане Марковић. Лазар Секулић је многе задивио
свирањем на окарини, да би
Жарко Марковски и Ванче
Стилковски приказали своје
умеће када је реч о познавању
егзотичних инструмената, као
што су гајде и тапани.
Ипак, нај ве ћа атрак ци ја
била су необична ускршња
такмичења. Након узбудљивих над ме та ња, пра ће них
будним оком чланова жирија, проглашени су најбољи.
Тако је у категорији „најтвр-

ђе јаје” победила Кристина
Павловска, највеће јаје донео
је Иван Трајковски, а најмање је било јаје Иване Трајковске. Миона Стошић је најлепше украсила јаје, док је
најбржи у трчању с јајетом у
ка ши ци био Иван Бо шков.
Поред школе и Дома културе, велики допринос организацији овог догађаја дали су
удружење „Вардар” и Национални савет македонске националне мањине у Србији.
Највећи хришћански празник у Долову про слављен је
уз тра ди ци о нал не оби ча је,
али и уз не ке но вине у ко ји ма је ак це нат ста вљен на
најмла ђу попу лацију, ко ја ће
јед ног да на наставити тради ци ју. По ред уо би ча је них
слу жби у сва три до ловач ка
хра ма, ове године је по себно
било за нимљиво у Великој
цркви.

У том храму све је почело у
петак, 28. априла, када је одржана радионица за малишане
предшколског узраста. Свештеник Бојан Гавриловић одлучио
је, са својим црквеним одбором, да након успешне дечје
радионице поводом божићних
празника, која је реализована
уз помоћ Дома културе, најмлађима кроз занимљиву причу приближи ускршње обичаје.
Потом су они и сами фарбали
јаја и припремали корпице у
којима су та својеврсна уметничка дела носили кућама.
Након окупљања у све три
цркве у вечерњим часовима за
Велики петак и поноћне и јутарње молитве на сам дан Ускрса, уследила је и заједничка
литија другог дана великог
празника. Из све три цркве ка
централној доловачкој долини
кренуле су поворке с великим
црквеним и обичним барјацима, иконама, рипидама... Затим су се сви спојили испред

локалног ватрогасног дома,
где су заједно одржали молитву пре свега за пољопривредне усеве. Ни ветар ни киша
нису омели мештане да обаве
овај традиционални обичај.
Још занимљивије је било у
понедељак, 2. маја, у поподневним сатима, када је у Великој цркви приређен избор за
најтврђе ускршње јаје. Након
прошлогодишње пробне варијанте овог догађаја, у којем је
учествовало више десетина
малишана, ове године се пријавило преко сто клинцеза и
клинаца.
Најтврђе ускршње јаје имао
је Владимир Јарковачки, који
је у финалу победио Исидору
Дебељачки, а трећепласирани
је постао Александар Ђорђевић. Они су добили награде у
виду пехара, а свим учесницима су припале мајице. Манифестацију су зачинили браћа
Теофиловић, глумац Мирослав
Жужић и КУД „Банатски вез”.

Припрема, позор, сад...

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Не купуј – удоми!

Глогоњски фолклор

Јабучка изложба

РЕТКО ВИЂЕН ПАНК СПЕКТАКЛ У „АПОЛУ”

„Гоблини” и фанови сједињени у магновењу
„То од чега бежиш ти, то се не
лечи, то се побеђује…”
Поручили су (у песми „Луна”) тренутно вероватно најпопуларнији панкери у земљи –
чувени шабачки „Гоблини”, када су се попели на бину пред
многобројне фанове у одлично
попуњеној дворани „Аполо”.
Ако се неко дотад и суздржавао,
већ код следеће нумере сви су
били у екстази или боље речено
– „у магновењу”. Сводови здања
Дома омладине, једног од омиљенијих уточишта панчевачке
урбане младежи, тресли су се
као да их је уздрмало десетак
степени Меркалијеве скале, а
неизбежне последице биле су
учестале шутке.
Након још једног великог
хита – „ЛСД се враћа кући”,

који је, такође, фуриозно отпрашила постава у саставу
Влада Кокотовић (бас), Зоран
Јевић Фриц (бубњеви), Ален
Јовановић и Лео Фон Пункерштајн (гитаре), фронтмен и
вокал Бранко Голубовић поздравио је верну панчевачку
публику пред којом је овај састав наступао у шест наврата
(последњи пут прошле године,
а притом су Шапчани свирали
и на „Екс-Ју рок фесту”).
Голуб је нагласио колико му
је неизмерно драго да су се
људи који не изгледају као медиокритети окупили у импозантном броју и одао им је
признање што се разликују од
већине оних „униформисаних” што су преплавили наше
улице.

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.

Три мачета
Пре извесног времена су дванаестогодишње девојчице у
једном контејнеру у центру
града пронашле три мачета
завијена у кесу.
Ови „слаткиши” стари су око
две недеље, а за отприлике
још толико времена моћи ће
да потраже нови дом.
Дотле ће се о два жута мужјака и тиграстој женкици бринути старатељка.

– Права је привилегија видети човека међу људима! –
рекао је Голуб.

Упркос томе што ни у лудилу
није веровао да ће песме које су
„Гоблини” правили деведесетих година имати било каквог
смисла у овом времену, њихове
теме актуелне су и данас.
После тога све беше екстремно жестоко, а као што је и очекивано, фанови, којих је дословце
било од десет до шездесет година, најбоље су реаговали на ултимативне хитове „Она мисли
да зна” и „Ања, волим те”.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Старчевац
Мужјак лабрадора, стар око осам
месеци, пронађен је надомак
основне школе у Старчеву, а према
неким информацијама често је боравио у тамошњем центру села и у
парку.
Веома је добар и послушан, а с
обзиром на то вероватно се ради о
расном псу који има власника у поменутом делу места.
Уколико неко препозна овог лепотана, може се јавити служби „Зоохигијене” на 352-148. У супротном ће, након истека законског рока, бити понуђен на удомљавање.

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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СПОРТ
С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ДИНАМО НА КОРАК ДО ЕЛИТЕ
У суботу долази
Врбас
Панчевке гостују у
Зрењанину
После празничне паузе идућег викенда се наставља првенствена трка за бодове у
Супер Б лиги за рукометашице и рукометаше.
Лидери шампионата, момци које предводи тренер
Иван Петковић, после тријумфа у Лазаревцу на свом
терену дочекују тим Врбаса.
Динамо је апсолутни фаворит у овом мечу, па уз очекивана два бода, ако се „поклопе” још неки резултати, може се догодити да већ у суботу, 7. маја, прослави улазак у
елитно друштво.
– Тренирали смо пуном
паром током празника. Радили смо још боље и још више, јер максимално озбиљно приступамо сваком мечу.
Моји момци су спремни и
сигуран сам да ће дати све
од себе да дођу до нових бодова. Врбас је млада и школована екипа, која је у про-

шлом колу начинила изненађење и победила у Црвенки. Зато је нећемо потценити. Имамо вољу, жељу и добру енергију. Стигло смо на
корак до остварења зацртаног циља и нећемо пропустити шансу. Капитен Бранко Радановић и даље носи
гипс на руци, али биће у саставу у утакмици с Врбасом.
Нека и тај податак покаже
каква атмосфера влада у нашем клубу. Позивам навијаче да дођу у што већем броју, да нас подрже, али и да
уживају у доброј рукометној
представи – рекао је тренер
Динама Иван Петковић.
Руко ме таши це ЖРК-а
Панчево су победом над
Радничким из Свилајнца
обезбедиле опстанак у Супер Б лиги, што је и био
план управе клуба за ову
сезону. Девојке које предводи тренер Игор Шуловић
сада много растерећеније
дочекују наредна искушења. Следећег викенда Светлана Ни чев ски и њене
другарице гостују у Зрењанину, где ће одмерити снагу с Пролетером.

НОВИ УСПЕХ ЖОК-а ДИНАМО

САЛЕ И СЛАЂА У РЕПРЕЗЕНТАЦИЈИ

Женски одбојкашки клуб Динамо из нашега града одавно
важи за узоран спортски колектив у коме је главни акценат
стављен на рад с талентованим играчицама. Популарне
панчевачке „лавице” су више
од једне деценије стални чланови српске одбојкашке елите,
а сваке сезоне нека од девојака заслужи и позив у неку националну селекцију.
Тако ће бити и овог лета.
Шеф стручног штаба ЖОК-а
Динамо је један од највећих
„криваца” за одличне резултате овог спортског колектива, а да се добар глас далеко
чује, уверили смо се и прошле сезоне. Александар Владисављев је био помоћник селектора Зорана Терзића у сениорској репрезентацији Србије, а наш државни тим је
постигао значајне резултате
на великим такмичењима.
Кажу људи да тим који побеђује не треба мењати, па је
ових дана из ОСС-а стигао
нови позив тренеру Владисављеву да се прикључи репрезентацији у још значајни јим по хо ди ма. На и ме,
изабрана селекција се окупља 9. маја у Београду, када
ће почети припреме за Светски гран-при, али и за највећи спортски догађај на планети – Олимпијске игре у
Рио де Жанеиру.
Позив селектора заслужила је и Слађана Мирковић,
први техничар Динама, која
је ове сезоне била међу најзаслужнијима што су „лавице”

на време обезбедиле опстанак у Суперлиги.
Сениорске репрезентативке Србије ће ове године у
Гран-прију, који стартује 9.
јуна, првог викенда играти у
Б-групи, у Рио де Жанеиру, с
Бразилом, Јапаном и Италијом, потом у оквиру другог
викенда, у Д-групи, у Макау с
Кином, Бразилом и Белги-

Петак, 6. мај 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ТАМИШ СТАРТУЈЕ СА ШАМПИОНОМ
У недељу с Црвеном
звездом у Београду
Пред својим
навијачима у
четвртак, 12. маја
Сви пријатељи спорта у нашем
граду, нарочито поштоваоци
игре под обручевима, с нестрпљењем ишчекују недељу, 8.
мај. Тог дана кошаркаши Тамиша почињу исписивање још
једне странице спортске историје Панчева – почиње Суперлига!
Момци које предводи тренер Бојан Јовичић биће у групи с Црвеном звездом, Металцем из Ваљева и ФМП-ом, а да
би што спремније дочекали
надметања с најбољим екипама у Србији, током паузе су
одиграли и неколико контролних мечева.
Прва утакмица је била с Мега Лексом, у гостима, када је
финалиста АБА лиге тријумфовао са 103:64. Тамиш је тај
меч одиграо у саставу: Хукић
(шест поена), Илкић (шест),
Манојловић (два), Стојадиновић (десет), Смиљанић, Симић (три), Милошевић (дванаест), Вујовић (три), Пековић
(тринаест), Думић (два), Радовић (три) и Крушчић (четири
поена).

нији, али и најуспешнији када
је наш тим у питању. У Хали
спортова на Стрелишту, у сјајном надметању, Тамиш је изгубио од Партизана са 72:75.
Бојан Јовичић је у овој утакмици могао да рачуна на тим у
саставу: Хукић (пет поена),
Илкић (три), Манојловић (се-

Наредни пријатељски дуел
одржан је у Хали спортова на
Стрелишту, где су Тамиш и
Константин играли нерешено
75:75. Домаћи су овај меч одиграли у саставу: Хукић (осам
поена), Илкић (три), Манојловић (осам), Крушчић (три),
Смиљанић (27), Симић (шест),
Милошевић (10), Вујовић (четири), Радовић и Стојадиновић (шест поена).
Последњи тест пред почетак
Суперлиге био је најатрактив-

дам), Крушчић (седам), Смиљанић (седам), Симић (17),
Милошевић (седам), Вујовић
(10), Радовић (два) и Стојадиновић (седам поена). За Тамиш нису наступили Думић и
Пековић због лакших повреда,
а најефикаснији играч домаћег тима био је Никола Симић, који је постигао 17 поена, уз феноменалан проценат
шута за три поена – из седам
покушаја био је прецизан пет
пута.

РАС ПО РЕД УТАК МИ ЦА ТА МИ ША
У СУ ПЕР ЛИ ГИ
1. коло: Црвена звезда – Тамиш (8. мај)
2. коло: Тамиш–ФМП (12. мај, 19 сати)
3. коло: Металац–Тамиш (15. мај)
4. коло: Тамиш – Црвена звезда (19. мај)
5. коло: ФМП–Тамиш (22. мај)
6. коло: Тамиш–Металац (25. мај)

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ

КРЕТАЊЕМ ДО ЗДРАВЉА
јом, и трећег викенда у Кјоту
с Јапаном, Русијом и Тајландом.
На Олимпијским играма
наша женска одбојкашка репрезентација ће наступити
трећи пут узастопно. Поред
Србије, пласман за Рио де
Жанеиро засад су обезбедили
и: Бразил, Кина, Русија, Аргентина, САД и Камерун.
Лепе вести за ЖОК Динамо, лепе вести за спортско
Панчево...

Међународни дан физичке
активности – 10. мај, који се
ове године одвија под слоганом „Кретањем до здравља”, у
нашем граду ће бити обележен посебним програмима и
бројним активностима. Град
Панчево и Завод за јавно здравље, у сарадњи с фитнес-клубовима, организоваће целодневни фитнес-програм с циљем промовисања здравих начина живота, бриге о здрављу
и популаризације физичке активности.

У малој сали Градске управе,
од 13 сати, предавање на тему
„Хидратација у спорту” одржаће др Радмила Јовановић. На
платоу испред Народног музеја, од 17 сати, биће презентовани програми вежбања фитнесклубова и одржани отворени
тренинзи, као и такмичарски
полигон на коме ће учествовати деца и њихови родитељи.
У 18 сати ће почети посебне
вежбе и бројна занимљива дешавања. Сви програми су бесплатни.

– Одиграли смо три контролна меча и заиста сам задовољан односом момака према игри и њиховим ангажова-

њем. Посебно сам поносан на
утакмицу с Партизаном, у којој смо били егал током читавог сусрета, а играли смо без
Пековића и Думића. Истина,
ни „црно-бели” нису били
комплетни, јер у саставу нису
били Вилсон и Џонс, али пружили смо одличан отпор фавориту и стекли неопходно самопоуздање пред искушења
која нас очекују. У првом мечу
у Суперлиги гостујемо Црвеној звезди, шампиону АБА лиге. Покушаћемо да играмо на
максималном нивоу и да се
надигравамо, да уживамо у
кошарци. Потом нам предстоји дуел са ФМП-ом на нашем
терену. Ми смо свакако аутсајдери у својој групи, али сигуран сам да ће момци дати све
од себе и да ће уложити максимум енергије да неком од
фаворита помрсимо рачуне –
рекао је први тренер Тамиша
Бојан Јовичић.
Утакмице у Суперлиги играће се у ритму недеља–четвртак.

АТЛЕТСКИ МИТИНГ У БАРУ

ЗОРАНА ОПЕТ НАЈБРЖА
Атлетска репрезентација Србије је од 16. априла до 1. маја у Бару обавила завршне
припреме пред почетак сезоне на отвореном. Међу члановима националне селекције
наше земље били су и чланови АК-а Динамо Зорана Барјактаровић и Тамара Полић,
као и тренер Љупчо Цветкоски.
На крају припрема одржан
је традиционалан међународни атлетски митинг у том црногорском граду, на којем су
учествовали атлетичари из
петнаест земаља. Такмичење
је било изузетно квалитетно и
јако, јер је њиме отворена
атлетска сезона у региону. О
томе каква је конкуренција
била, нека каже и податак да
је на митингу учествовало и
десет атлетичара са оствареном нормом за Олимпијске
игре у Рио де Жанеиру.
Веома лоше време покварило је цео догађај. Било је изузетно хладно, с кишом која је
падала током целог митинга,
а ветар је дувао спринтерима
у прса. То су били фактори који нису дозволили постизање
врхунских резултата.
Ипак, наша суграђанка Зорана Барјактаровић показала
је да је у одличној форми. Она
је у трци на 100 метара убедљиво победила, са одличним
резултатом од 12,15 секунди.
Вредност овог резултата по
кишовитом времену и дувањем ветра у груди заиста је

изузетна, па већ на следећим
такмичењима треба очекивати још боље резултате Зоране
Барјактаровић. Она је на митингу у Бару учествовала и у
трци на 200 метара, у којој је
освојила сребрну медаљу с резултатом 25,30.
У наредних месец дана Зорани предстоји серија митинга, а надамо се да ће она на
њима успети да испуни норме
за велика међународна такмичења планирана за ову годину.
Срећно!

Странe припремио

Александар
Живковић
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ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

БОРАЦ ЗАУСТАВИО „ДИЗЕЛКУ”

Овог викенда

Дерби у Сакулама
припао домаћину
Динамо 1945
руши редом
Утакмицама 24. кола прошлог
викенда је настављена првенствена трка за бодове у Српској
лиги група „Војводина”. И док
лидер из Оџака полако али сигурно крчи пут ка вишем рангу,
на дну табеле – кључа. Четири
тима се грчевито боре за опстанак, и то: Долина, Банат, Вршац и Борац из Сакула. Један
од дербија зачеља одигран је у
Банатском Двору, где је Банат
са 2:0 савладао Вршац, а други
најзанимљивији дуел ове рунде
шампионата одржан је у Сакулама.
Према очекивањима, домаћи Борац је оправдао улогу фаворита у овом мечу, па је
остварио сигурну победу од
3:1. Већ после првог напада
Сакуљана било је јасно да ће
бодове освојити „дављеник”. У
шеснаестерцу Железничара
срушен је Милошев, а судија
Данило Николић из Ловћенца
показао је прстом на белу тачку. Сигуран реализатор једанаестерца био је Дамјановић, па
је Борац већ у другом минуту
имао предност од 1:0. Исти
играч је само петнаестак минута касније још једном савладао голмана Железничара и
тако наговестио убедљиву победу свог тима. У финишу пр-

Дерби Прве јужнобанатске лиге оправдао очекивања
вог полувремена Јовановић је
смањио предност Борца на 2:1.
На ста вак утак ми це ни је
донео битније промене на терену. Борац је и даље био тим
који доминира и ствара шансе, а своју надмоћ је крунисао у 59. минуту, када је и
Миловац погодио мрежу гостујућег тима и поставио коначан резултат: Борац–Железничар 3:1.
Тренер популарне панчевачке „дизелке” Александар
Стевановић је поверење за дуел у Сакулама поклонио екипи
у саставу: Лазовић, Ковач, Текијашки, Ђуровић, Јовановић,

ТАБЕЛА СРПСКЕ ЛИГЕ „ВОЈВОДИНА”
1. ОЏАЦИ

24

15

6

3

37:15

51

2. РАДНИЧКИ (СМ)

24

12

7

5

33:24

43

3. ТСЦ

24

19

9

5

20:12

39

4. РАДНИЧКИ (НП)

24

11

6

7

23:22

39

5. СЕНТА

24

9

10

5

25:19

37

6. БАЧКА

24

9

9

6

31:24

36

7. ДУНАВ

24

8

10

6

27:20

34

8. СЛОГА

24

8

6

10

24:27

30

9. ЖЕЛЕЗНИЧАР

24

9

3

12

27:37

30

10. ОМЛАДИНАЦ

24

7

8

9

22:24

29

11. РАДНИЧКИ (Ш)

24

6

10

8

16:18

28

12. ЦЕМЕНТ

24

7

7

10

24:30

28

13. БОРАЦ

24

7

3

14

34:36

24

14. ВРШАЦ

24

5

8

11

21:39

23

15. БАНАТ (– 6)

24

6

8

10

14:22

20

16. ДОЛИНА

24

4

8

12

21:30

20

Стајчић, Шалипуровић, Чикић, Басарић, Млађеновић и
Цвејић, а играли су и Матић и
Лилић.
Идућег викенда Сакуљани
поново играју пред својим навијачима и имају прилику да
се извуку из опасне зоне, а
Железничар на СЦ-у „Младост” дочекује Раднички из
Шида.
У Првој јужнобанатској лиги није било одмора ни за празнике. На програму је било 23.
коло, а дерби је одигран на
Градском стадиону у Панчеву,
где је водећи Динамо 1945 савладао трећепласирану Слогу
из Банатског Новог Села са
2:1. Поред Панчеваца, у овој
рунди су успешни били и Борац из Старчева, који је победио Партизан из Уљме с 5:1,
као и Младост из Омољице,
јер је тријумфовала над Црвеном звездом из Павлиша – 2:0.
Убедљиви су били и Качаревци – Јединство је победило
Вултурул с 3:0.
Пред стотинак гледалаца у
на шем гра ду Ди на мо 1945
није имао нимало лак задатак у мечу са Слогом. Новосељани су дошли с намером
да чврстом одбраном покуша ју да са чу ва ју свој гол,
што им је у већем делу утакмице и успевало. Ипак, у 23.
минуту Драган Дашић је успео да савлада голмана Сло-

ге и доведе свој тим у вођство. Панчевци су наставили
да нападају, али и да пропуштају изгледне прилике, што
је врло добра екипа из Банатског Новог Села умела да
казни. У 34. минуту је Давид
Дринић изједначио на 1:1 и
овај меч учинио крајње неизвесним.
Друго полувреме је донело
још чвршћу игру гостију у одбрани. Фудбалери Слоге су покушавали на све начине да
освоје бар бод на овом гостовању, али планове им је покварио Славен Јуриша у самом
финишу утакмице. Он је у 84.
минуту постигао и други погодак за своју екипу и тако по-

ставио коначан резултат: Динамо 1945 – Слога 2:1.
– Слога се још једном показала као добар и чврст противник, баш као и у првом делу
сезоне. Ипак, ми смо добро
одрадили посао у одбрани, јер
гости нису имали неке прилике, осим тог гола који смо помало несмотрено примили.
Следи нам дуел у Војловици, а
надам се да ћемо бити у најјачем саставу и да ћемо приказати бољу игру – рекао је тренер Динама 1945 Мирослав
Милошевић.
Панчевци су и даље убедљиво први на табели, са 62 бода.
Друга је омољичка Младост,
са педесет једним бодом, а
трећа је Слога, која је сакупила 42 поена.
Занимљив дуел одигран је у
Јабуци, где су домаћа Југославија и белоцрквански БАК
играли нерешено 2:2. Овај сусрет окарактерисала су два једанаестерца (по један на обе
стране), али и два црвена картона (оба за домаћи тим).
Први су у вођство дошли гости, да би у 28. минуту Дакић
голом из једанаестерца изједначио на 1:1. У самом финишу
првог полувремена досуђен је
пенал и за БАК, па су гости на
одмор отишли с предношћу од
једног гола (1:2).
Јабучани су у наставку меча
заиграли много агресивније,
али на изједначење се чекало
до 85. минута, када је Ангеловски мајсторски извео слободан
ударац и поставио коначан резултат: Југославија–БАК 2:2.

ТАБЕЛА ПРВЕ ЈУЖНОБАНАТСКЕ ЛИГЕ
1.

ДИНАМО 1945

22

20

2

0

99:8

2.

МЛАДОСТ (О)

22

16

3

3

62:13

51

3.

СЛОГА

22

13

3

6

30:23

42

4.

БУДУЋНОСТ

22

12

4

6

48:24

40

5.

ВОЈВОДИНА

21

12

4

5

44:20

40

6.

ВУЛТУРУЛ

22

9

4

9

25:29

31

7.

БОРАЦ

21

8

6

7

42:36

30

8.

ЈЕДИНСТВО

21

8

4

9

43:38

28

9.

БАК

21

7

6

8

22:29

27

10. Ц. ЗВЕЗДА

22

8

2

12

26:46

26

11. ПАРТИЗАН (У)

21

7

0

14

32:58

21

12. МЛАДОСТ (В)

22

6

2

14

29:53

20

13. ЈУГОСЛАВИЈА

21

5

3

13

19:43

18

14. ПАРТИЗАН (Г) (– 1)

21

3

4

14

19:52

12

15.

21

2

3

16

18:86

9

ВЛАДИМИРОВАЦ

ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО У КАРАТЕУ

С КАЈАКАШКИХ НАДМЕТАЊА

БОБА И НИКОЛА У МОНПЕЉЕУ

ОДЛИЧАН НАСТУП ПАНЧЕВАЦА

Сениорска репрезентација Србије у каратеу отпутовала је у
Монпеље (Француска), где се
од 5. до 8. маја одржава Европско првенство. У саставу наше
националне селекције су и два
најбоља такмичара Карате
клуба Динамо: Слободан Битевић и Никола Јовановић. Обојица ће наступити појединачно у својим категоријама, а популарни Боба ће радити и као
члан екипе.

Прошле недеље су одржане
завршне припреме репрезентације у Крагујевцу, а наши
изабрани борци имали су прилику да избрусе форму и
спремни отпутују у Француску.
Свакако, очи љубитеља каратеа у нашој земљи биће упрте у најбољег српског такми-

чара и актуелног првака Европе Слободана Битевића, који
ове године брани титулу освојену у Истанбулу. Сасвим је
логично да ће и на овом шампионату играти запажену улогу. Конкуренција је изузетно
јака, посебно у категорији
преко 84 кг, али Боба Битевић
спремно очекује нови испит
на шампионату Старог континента.
У овој години Боба нема ниједан пораз. Пет пута узастопно је тријумфовао, вратио се
као победник свих такмичења
на којима је наступио (Балкански шампионат, Првенство Србије и турнири „Аранђеловац опен”, „Златни појас
Чачка” и „Аустрија опен”). То
само потврђује да је Битевић
одлично припремљен, да је
кроз претходна такмичења потврдио такмичарску зрелост и
психолошку стабилност, али и
спремност да у Монпељеу јуриша на највиши пласман и
буде највећа узданица репрезентације Србије.
Никола Јовановић после
освојене титуле првака Србије
и потврде да је најбољи борац у
категорији до 75 кг, има шансу
да коначно свој дугогодишњи
квалитет и таленат докаже и на
Европском шампионату.
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Кошарка
СУПЕРЛИГА
Београд: Ц. ЗВЕЗДА – ТАМИШ
Панчево: ТАМИШ–ФМП
четвртак, 12. мај, 19 сати

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Зрењанин: ПРОЛЕТЕР–ПАНЧЕВО
мушкарци
Панчево: ДИНАМО–ВРБАС
субота, 19 сати

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (Ш)
недеља, 16.30
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Војловица: МЛАДОСТ – ДИНАМО 1945
Б. Н. Село: СЛОГА – МЛАДОСТ (О)
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – ЈЕДИНСТВО
Владимировац: ВЛАДИМИРОВАЦ–ЈУГОСЛАВИЈА
Црепаја: ВОЈВОДИНА–БОРАЦ
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД-СЕВЕР”
Дебељача: СПАРТАК – „МИКА АНТИЋ”
Самош: ПОБЕДА – С. ТАМИШ
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Иваново: СТРЕЛА–БСК
Долово: ДОЛОВО–ПРОЛЕТЕР

Прошлонедељни
резултати
Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Сакуле: БОРАЦ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

3:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Старчево: БОРАЦ – ПАРТИЗАН (У)
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БАК
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ВУЛТУРУЛ
Омољица: МЛАДОСТ – Ц. ЗВЕЗДА
Панчево: ДИНАМО 1945 – СЛОГА
Алибунар: БУДУЋНОСТ – МЛАДОСТ (В)

5:1
2:2
3:0
2:0
2:1
4:2

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Панчево: „МИКА АНТИЋ” – ПОБЕДА
Глогоњ: ГЛОГОЊ–УНИРЕА

5:0
2:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Баваниште: БСК–ДОЛОВО
Делиблато: ОМЛАДИНАЦ–СТРЕЛА
Плочица: БОРАЦ–БУДУЋНОСТ

2:1
0:3
3:3

ВЕСТ ПО ВЕСТ

МАРКУ НОВА ТИТУЛА
Новооснована Шаховска академија шампиона, коју су отворили наши прослављени репрезентативци, велемајстори
Иван Иванишевић, Милош Перуновић и Бранко Тадић, приредила је у среду, 27. априла, у
хотелу „Славија” у Београду,
свој први кадетски турнир.
Једини учесник овог престижног турнира из нашега града
био је Марко Милановић, кадетски првак Србије. Његов
учинак је и овог пута био изванредан. Од око 50 врхунских кадета, од којих су многи били
старији од њега, Марко је у апсолутној конкуренцији поделио
четврто место, освојивши седам
од могућих једанаест поена. Тиме је остварио такозвани „рејтинг перформанс” – од 200 поена изнад свог ФИДЕ рејтинга –
и у својој класи освојио убедљиво прво место и златну медаљу.

ШАХОВСКИ КУТАК
Прошлог викенда су у Београду,
на Ади Циганлији, одржана два
велика и значајна кајакашка
надметања. Најквалитетнији
такмичари из наше земље
окупили су се како би одмерили снаге на Купу Србије, али и
на појединачном државном
шампионату у тркама на 5.000
метара. Такмичења су одржана у организацији КСС-а, а
надметали су се кадети, јуниори и сениори, као и гости из
Турске и Хрватске.
С обзиром на то да је ово
олимпијска година, сви наши
репрезентативци су се појавили на стази и допринели да

ово такмичење буде једно од
најјачих у историји кајака на
овим просторима.
Такмичари ККК-а Панчево,
предвођени тренером Ђурицом Левнајићем, и овог пута су
постигли одличне резултате.
Најуспешнији је био кадет
Алекса Левнајић, који је у тркама на 500 и 1.000 метара постао
вицешампион наше земље, а у
надметању на 5.000 метара
освојио је најсјајније одличје и
тако потврдио да је један од најперспективнијих такмичара у
Србији у својој категорији. У
конкуренцији јуниора Иван
Стојановић је тријумфовао на

стази од 5.000 м и тако у Панчево донео још једно златно одличје. Репрезентативка Србије
Биљана Релић била је најбржа у
трци на 5.000 м за јуниорке, а
одличним наступом у сениорској конкуренцији потврдила је
свој статус у репрезентацији.
На крају, стандардно добри и
сигурни освајачи медаља Бранислав Барашевић и Ненад
Миковић освојили су сребрне
медаље у тркама Ц-2 за сениоре
на 200, 500 и 1.000 метара.
ККК Панчево има много
разлога за задовољство и нада
се да ће и наставак сезоне бити успешан.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Tб5)
Избор Р. Радојевић
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СЈАЈАН УСПЕХ МОМКА ИЗ КОМШИЛУКА

ГОЛУБОВИЋ „ОСВОЈИО” РИМ
Члан ковинске „Фамилије”
освојио злато на Европском
првенству у борилачкој
вештини бразилски
џију-џицу
Бојан Голубовић, мајстор борилачких
вештина (џију-џицу, аикидо), освајач
медаља у стрељаштву, организатор
пливања за часни крст у Ковину и
оснивач Спортског друштва „Фамилија” у том граду, недавно је остварио
велики успех којим је крунисао своју
богату спортску каријеру. На Европском првенству у борилачкој вештини бразилски џију-џицу, које је
одржано у Риму, Бојан Голубовић је
освојио златну медаљу у ултратешкој
категорији (такмичари преко 100 кг).
Надметање у главном граду Италије је друго по величини на Старом
континенту, одмах после оног у Барселони, а такмичење се одвија током
целе године, сабирају се резултати и
онда се проглашава победник. Најбољи борац осваја и вредну новчану награду од 15.000 евра.
Турнир у Риму је окупио најбоље
такмичаре са Старог континента, а
било је учесника и из других земаља
света. Конкуренција је била заиста

Кад нам се прелива

жестока, па успех Бојана Голубовића
зато још више добија на значају.
– Радио сам два меча. У првом сам савладао одличног ривала из Румуније,
иначе искусног ММА борца који своје
мечеве ради и у Лас Вегасу и широм планете. У финалу сам се састао с Французом турског порекла, Далалом. Он је
професионални рвач који пет година није претрпео пораз. Борба је била жестока,
али успео сам да га савладам, на „гиљотину” – преноси Бојан утиске из Рима.

Наш саговорник је радио мечеве и
у отвореној категорији, али је због грча у руци који се догодио током борбе, судија прекинуо његов дуел.
Бојан Голубовић је активан већ 24
године. С некадашњим учеником, а
сада пословним партнером Предрагом Бекићем, у Ковину је основао
Спортско удружење „Фамилија”, са
жељом да најмлађе склони са улице и
научи их основама спорта.
– Ми смо непрофитна организација. Не наплаћујемо тренинге с децом,
а с њима радимо готово све. Џију-џицу, разне креативне радионице, обуке
из прве помоћи, предавања о вршњачком насиљу... Учимо их неким
неопходним стварима с којима ће се
сусретати у животу. Баш као што је то
некада било домаћинство у основним
школама – са осмехом закључује наш
саговорник.
Бојан Голубовић је само први међу
једнакима у ковинској „Фамилији”.
Сви чланови овог удружења дишу као
једна велика породица – због тога и
носе такво име.
A. Живковић

ЖРК ДОЛОВО ГРАБИ КА ПРВОЈ ЛИГИ

РУКОМЕТАШИЦЕ ЗА ПРИМЕР
Младе рукометашице ЖРК-а Долово
нанизале су десет победа у првенственим утакмицама Друге српске лиге и
тако истакле озбиљну кандидатуру за
пласман у виши ранг. Тај клуб је пре
неколико година већ играо у Првој
лиги Србије, али због финансијских
проблема и одустајања појединих искуснијих првотимки остао је с младом и неискусном екипом, па је
морао да иступи из високог ранга такмичења.
Након неколико година вредног рада младе играчице су стекле неопходно искуство и заблистале у јесењем
делу овогодишњег првенства, а то настављају и у пролећној сезони. Тренер
Владимир Вемић на располагању има
махом играчице које су тек недавно
постале пунолетне, а неке су и млађе,
што уз неколико искуснијих рукометашица чини праву формулу за успех.
За први тим ове сезоне наступају
играчице: Кристина Ивковић, Наташа Ћојбашић, Тијана Ружић, Ивана
Станковић, Азра Бећировић, Миљана
Јовановић, Габријела Ђорђевић, Наталија Ћојбашић, Тамара Радулов,
Марија Обрадовић, Дијана Стојиљковић, Милица Антић, Теодора Кузмановић, Елма Бећировић, Ана Ранчић,

Панчево је богат град у још богатијој Србији. Прелива нам се. Зато нам и није потребна рециклажа отпада. То је за сиромашне
земље, попут Италије, Немачке, Холандије, Белгије...
Да су, рецимо, Немци богати попут нас, и они би у радњама
бесплатно узимали кесе, и то, ако им се прохте, за сваки појединачни производ посебну кесу. Али шта ћете. Живот је некоме
мајка, некоме маћеха.
А нама се баш, баш посрећило.

Теорија и пракса
Да су сва средства која су потрошена на едукацију о рециклажи
и сличне празне еко-приче била преусмерена на куповину звонастих контејнера, било би их буквално на сваком углу, а не само на неколико места у центру града.
Злу не требало, теорију смо савладали. Сада нам још само недостају средства (читај: рециклажни контејнери) за практични
део наставе.

Бајка о донацији

Јована Мулић, Гордана Стојиљковић
и Милица Лазић.
Поред сениорске екипе, клуб има и
тридесетак млађих играчица које су
распоређене у две пионирске селекције. Наравно, за резултате је потреб-

на и подршка како надлежних за спорт, тако и већих и мањих спонзора, па
ће уз сву жељу, рад и труд, пласман
овог клуба у виши ранг и овог пута зависити од финансирања.
Н. Р.

Била једном једна италијанска донација звонастих контејнера
малом граду Панчеву. Становници тог града почеше да разврставају ПЕТ, стаклену амбалажу и хартију. И онда неко из „Хигијене” дође на ингениозну идеју о откупу ПЕТ-а од суграђана. А они
најсиромашнији се досетише те почеше да разваљују звонасте
контејнере и да из њих извлаче жељену сировину, све док не
разбуцаше донацију из Италије. И тако су грађани малог Панчева наставили да трпају сав отпад како и где им се прохте.

µВ. Ђурђевић/ Д. Исаков ?Д. Кожан

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Мирослав
Радомировић,
бравар:
– Немам посебне
планове. Један део
викенда ћу провести
радно, а остатак
времена ћу
искористити за
одмарање код куће.

Милана Оморац,
ученица:

Миладија Курко,
запослена:

– За викенд ћу ићи
напоље с друштвом,
а планирам и да одем
код другарице на
рођендан. Пошто смо
сада имали кратак
распуст, остатак
времена ћу посветити
учењу.

– Током викенд нећу
никуд отићи, бићу
код куће, а и не
планирам да било
шта радим. Све
време ћу искористити
за добро одмарање.
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