Три и по деценије
у етру

Закон одузео родитељима
право одлучивања

» страна 5

» страна 8

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 7. МАЈА 2015.

Број 4608, година CXLVII

У ОВОМ БРОЈУ, ШТАМПАНОМ
У

12.000 ПРИМЕРАКА

Хроника
Бактерије у
резервоарима
„Водовода” још
од фебруара
» страна 9

Хроника

ФОТО НАТАША ВУчЕНИћ

Полиција пронашла
возача који је побегао
с места несреће
» страна 10

Село
Најбројнији напредњаци,
„уједињени” и
Македонци
» страна 11

Култура
„Дунав се улива у Тамиш,
из свих мора из свих океана,
Панчево, то је кад се вратиш
у самога себе једног дана...”
Тако је говорио наш Мика Антић, а
тако мисли и Наташа Вученић из
Старчева, која нам је послала ову
фотографију у оквиру нашег рођенданског фото-конкурса. Иако није
освојила главну награду – летовање

ПАНЧЕВО, ТО ЈЕ КАД СЕ ВРАТИШ...
у Грчкој, Наташа нас је толико ганула да смо одлучили да јој у знак захвалности поклонимо шестомесечну претплату на „Панчевац”. Наташа, хвала и честитамо! Признање
само по себи је да се фотографија

аутора који није професионалац
нађе на насловној страни најтиражнијег локалног недељника у
овом делу света. „Панчевац” ће од
наредног броја стизати на Наташину адресу.

И увек ће одважно стајати на
ушћу Дунава у Тамиш, за све оне који су ту и за све оне који се врате...
А информацију о томе ко је добитник летовања, потражите на
страни 33.

У СУСРЕТ 56. ВЕНЕЦИЈАНСКОМ БИЈЕНАЛУ

„УЈЕДИЊЕНЕ МРТВЕ НАЦИЈЕ” ИВАНА ГРУБАНОВА
Пројекат се обраћа самом појму
нације и државе

СТРАНИЦА

ФОТО: „ФЕјСБУК”

У четвртак, 7. маја, у 13 сати, када овај број „Панчевца” буде у продаји и пред читаоцима, на 56. Венецијанском бијеналу, у Павиљону Републике Србије, биће представљен пројекат „Уједињене мртве
нације” нашег суграђанина Ивана Грубанова. Кустос те изложбе је проф. др Лидија Мереник.
Реч је о подној инсталацији преко читаве површине српског павиљона, насталој тако што је Грубанов стотину застава националних творевина које
више не постоје подвргнуо дејству хемикалија, тако да су од њих остали само обриси и боје. Реч је о
нацијама које су престале да постоје током последњих 120 година, тачније откако постоји Венецијански бијенале, међу којима су Југославија, Аустроугарска монархија, Отоманско царство, Совјетски
Савез, Немачка Демократска Република и др. На
белим зидовима павиљона налазиће се тродимензионална слова с називима земаља и годинама трајања сваке нације чији су отисци застава обухваћени инсталацијом, а по узору на натпис „Jugoslavia”
на прочељу фасаде садашњег Павиљона Србије.
– Веома сам задовољан изгледом наше поставке,
посао је био огроман и у тесним роковима, али једна
од одлика нашег менталитета јесте да нас тешке, неизвесне и готово безизлазне ситуације додатно мотивишу. Читав тим је радио као један и извукли смо апсолутни максимум из датих ресурса и околности. Не
бих да се поредим с другим поставкама, али је сигурно да ћемо бити врло запажени у позитивном смислу,
изложба делује компактно и језгровито, један простор, једна тема, један уметнички рад, бројне и комплексне интерпретације – рекао је Иван Грубанов.

ИВАНА ГРУБАНОВА

Тема највеће светске
изложбе ове године је
„Све будућности света”

Тема овогодишњег бијенала јесте „Све будућности света”, а Грубанов се на веома инвентиван начин уклопио у ту причу, постављајући питања о
концепцији нација у данашњем времену, обележеном глобализмом. Истовремено, он тим радом
подрива и идеју националних представљања на самом бијеналу и преиспитује допринос те манифестације у формирању националних и културних
идентитета земаља учесница.

Посебно је интересантно то што се он бави мртвим нацијама, од којих је последња „умрла”
Jугославија, и то управо у павиљону што носи име
те некадашње земље.
„Панчевац” је пре две године писао о изложби
„Мртве заставе” Ивана Грубанова, која је била
одржана у Берлину. Његов нови пројекат се на неки начин надовезује на то.
– У „Мртвим заставама” сам први пут користио
заставу као физички материјал и њоме сам наносио боју и отисак. Реч је била о заставама наше
бивше земље, заставама једне партије и савезних
република, нађеним на тавану биоскопа „Аполо”.
„Уједињене мртве нације” су много сложенији
поступак, овде се застава користи и као почетни
материјал и као крајње дело, преображена у
уметничку слику. Њоме се не осликавају само
платна, већ и цементна подлога испод њих, која
бележи читав уметнички поступак, све његове
фазе и све дуготрајно време убележено је и заустављено у њему. Идејно се пројекат обраћа самом појму нације и државе, те њеним могућностима или немогућностима у глобализованом
свету – изјавио је Грубанов.
Овај уметник из Панчева је дипломирао на Факултету ликовних уметности у Београду и 2002.
године отпочео двогодишњи студијски боравака
на Академији уметности у Амстердаму. Уследили су студијски боравци у Лондону и Мадриду.
Досад је излагао у неким од најзначајнијих галерија у Берлину, Хагу, Барселони, Атини, Солуну,
Њујорку, Београду... Када смо 2013. године радили интервју с њим, он је изјавио да га годинама
нико из Србије није позвао да излаже нити да негде представља земљу. На срећу, ове године су га
прилике демантовале. Захваљујући преданом раду и изузетној инвентивности, Иван Грубанов је
постао српски представник на највећој изложби
на свету.
Д. Младеновић

Људи који путују ка
свом сну
» страна 13

Друштво
На посао са осмехом
на лицу
» страна 14

Спорт
„Звездина” моћ
» страна 35
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Црна „шина” изнад није редакцијска грешка, нити је „брља” која је случајно испала из штампарије. Ради се о нашем начину да подржимо међународну акцију „Пет минута громогласне тишине”, коју су извели бројни електронски медији и у Србији 3. маја, на Светски дан слободе медија, са циљем да јавност упозоре на лош положај новинарске професије.
Грађани наше земље немају поверење у „седму силу”, јер новинари
више нису сила, ни тристота. У атмосфери, реалности, у којој влада само једна странка (може се рећи и само један човек), без икакве опозиције, тешко је одупрети се жељама оних што имају и политичку и економску моћ. Али то није и не сме бити оправдање за удворичко понашање, аматеризам, неодговорност и неслободу стваралаца јавног мњења. У
овом контексту, потпуно је небитно да ли је ограничавајући новинарски
фактор некаква цензура или, још опаснија, аутоцензура.
Страх од губитка посла и, следствено томе, материјално сиромаштво
јесте есенцијални и људски разумљив разлог да се „повуче ручна”. Али
страшније од тога је немати себе, бити без става, духовно убог, никакав..., и због тога изгубити самопоштовање. Томе би требало своју децу
да уче сви – и политичари на власти, и опозициони лидери, и учитељи,
и радници, (и добри комунисти :-)), и сељаци, и – новинари. Последњепоменути пре свих осталих – јер то могу да објаве, да тиме јавност „затрују” када год желе. И смеју.
Ако изузмемо губитке личне природе и болест, нема веће несреће за
живог мислећег човека од тога да је морална и интелектуална нула! А у
то се, уз „помоћ” српског естаблишмента, претворила велика већина
припадника некадашње силе. Срамота!
Хајде да видимо каква је ситуација, када су релевантне медијске куће
у питању, у нашем граду... Радио Панчево прославио је пре неки дан 35.
рођендан (срећно колегинице и колеге!). Своје најславније дане доживео је током протеста уперених ка милошевићевском начину доживљавања стварности, када га је непрестано слушало пола Београда, као и за
време бомбардовања 1999. Данас је знатно ређе у ушним каналима најпре зато што је радио као медиј изгубио трку с интернетом. Али, РП се
бори, хоће истину, тамо још увек може да гостује ко то заслужује.
Ово је лични став, па на аутора може да се љути ко год за тим има потребу: Телевизија Панчево, утисак је проматрача, мења уређивачку политику с променом владајуће структуре. Јесте, тачно је, и у програму наше градске телевизије могу се у политичким емисијама видети сви они
што у Панчеву нешто значе. Али... Ту нешто фали.
Логика ствари, пре свега. На пример, како је могуће да неко ко је пиар странке на власти истовремено буде и новинар на телевизији? Није
да ми Панчевцима желимо нешто лоше, напротив; најбоље би било да
чак и премијер државе, а камоли његов пи-ар, буде из нашег града, пошто би тада знао све оно што нас мучи и самим тим како може да нам
помогне. Само, то у локалу са гласноговорницима не иде, упадљиво је
дегуте, некако мићи-мићи... И, има у вези с нелогичностима множине,
али да не ширимо; схватамо, егзистенцију телевизији обезбеђује Град...
РТВ Панчево је пред приватизацијом, баш као и лист који читате. У
првом случају ради се о скупој играчки (опрема, домет, ограничени
маркетинг, плате запослених и хонорари сарадника...), па је тешко и замислити ко би могао да се упусти у такву авантуру.
„Панчевац” је, већ, пример игара без граница. Овај недељник ће бити
скуп (приликом прошле приватизације излицитиран је, искључиво као
бренд, на 2,2 милиона евра!), али ће сасвим сигурно донети корист будућем власнику. Не зато што, како чујемо са стране, фирма плива у кешу (то нема везе са мозгом), него јер доноси политички утицај, а локални и покрајински избори само што нису. Очекујемо неког привредника
из Крагујевца, Ваљева, Мале Моштанице..., за ког ће „друг Гугл” пола секунде после упита рећи да је у том месту оснивач СНС-а, ДС-а, СПС-а...
Страшно би само било да „Панчевац”, без обзира на састав будуће редакције, постане средство за једнократну употребу и потом нестане, јер
наш лист свакодневно осваја милиметар по милиметар медијских слобода. Од 1869.

ИЛУСТРАЦИјA: ДУШАН ЛУДВИГ

Страхота духовне нуле

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Ко дрмуса
омбудсмана?
Високи комесар Уједињених нација
за људска права пре неки дан је изразио забринутост због притисака на
омбудсмана Сашу Јанковића.
На то је власт реаговала забезекнуто: као, какве везе она има с тим –
нити га ико смењује, нити је прогоњен, а то што је породица Јанковићевог пријатеља Предрага Гојковића, који се 1993. године убио у стану
актуелног заштитника грађана, пустила некакво писмо у етар нема
благе везе с тамо неком измишљеном хајком.
И стварно, шта хоће тај омбудсман кад је и сам навео како је сасвим „оправдано” да се породица
Гојковић двадесет три године касније (напрасно) заинтересује за случај
који одавно застарео (што је потврдио и сам министар унутрашњих послова доктор Небојша Стефановић).
Дакле, очигледно је задовољство
власти Јанковићевим радом, а познато је да је најјача партија бастион

демократије, па у том контексту треба посматрати искакања неких њених чланова. На првом месту посланика Владимира Ђукановића, који се
баш намерачио на омбудсмана. Коме није јасно – то човек обилато користи своје неотуђиво право на изражавање мишљења, без обзира на то
што је став странке другачији. Том
логиком и министар Гашић може да,
по сопственој савести, на Јанковићева питања у вези са инцидентом за
време „Параде поноса” одговори такође питањем о „случају Гојковић”.
Просто речено, свако ради шта хоће
и ама баш нико му због тога неће замерити.
А тек шта рећи о томе што неколико небрушених бисера слободе медија, попут „Информера” и „Пинка”,
данима тркељише по Јанковићевој
биографији. Рецимо, на једној од насловних страна листа који уређује
новинарска громада Д. Ј. Вучићевић
пише да је заштитник грађана „начисто пролупао”, на другој да је „мазио мртвог друга”, а на трећој да је
напао његове родитеље. Ништа друкчије није ни на интернету, где се слободоумни грађани (ко је рекао ботови?!) у невиђеним количинама „интересују” за рад омбудсмана.
Дакле, све сами упечатљиви примери слободе мишљења и говора, а
власт се, наравски, у то ни најмање
не меша, без обзира на то што онолико подржава рад обудсмана.
Једино није јасно шта хоће ови
необавештени комесари из Уједињених нација и Европске уније. Ма, све
ће им очас разјаснити зна се већ ко...
Ј. Ф.

Смути па проспи
Титофили су се у уторак, на обележавању 35 година од смрти најпознатијег бравара у новијој светској историји са сетом сећали његовог лика и дела. Треба их разумети, што због вишедеценијског испирања мозгова, а
што због чињенице да у поређењу са

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

светлом данашњицом и још светлијом обећаном сутрашњицом Броз
мора да делује као колос. Погледајмо само спољну политику.
У његово време она се ослањала и
на Исток и на Запад према потреби и
тренутним приликама на светској
сцени. Од почетка су на њега рачунали и Стаљин и Черчил, а његово је
било да користи добробити хладног
рата. Само тако је било могуће да
ЈНА од америчких пара купи руско
наоружање, метне петокраку на тенкове и стави их у службу НАТО-а
против своје идеолошке браће из
Москве.
Југославија, створена у Версају и
потврђена поново на Јалти, одслужила је своје и бачена је на сметлиште историје. Свако поређење данашње Србије с том бившом државом
је бесмислено, али ајде. Како нас данас доживљавају глобални политички актери?
Политичке елите нам тугаљиво зуре у Брисел и Вашингтон, а народ већински уздише за Москвом. Политичари би да се истовремено допадну
бирачима и својим патронима, па
нам спољна политика делује шизофрено. Зато нас ни Исток ни Запад
не доживљавају озбиљно. За Москву
смо непоуздани партнер, јер се горљивио залажемо за ЕУ до које пут води преко НАТО-а, а за Вашингтон
смо „мали Руси”, па нас зато гледају
с подозрењем.
Односи у свету се озбиљно заоштравају и ми нећемо још дуго моћи
да глумимо како смо добри са свима. Неки су већ почели да захтевају
да се изјаснимо. Такве ситуације
стварају велике унутрашње тензије,
а оне су се у српској историји углавном разрешавале на лош начин. Дакле, домаћи спин доктори тек треба
да докажу да ли су кадри да и по
овом питању „превеслају” грађане
на своју страну. За тако нешто нису
довољне безобразне лагарије и манипулације, већ треба заиста донети
тешке одлуке.
Д. В.

Зоран Т. Поповић

• Жена убила мужа на спавању, јер није био довољно будан.
• Најтеже је бити први у селу. Зато сви беже у град!
• Наша влада је независна од народа.
• Басна о цврчку и мраву је поучна, али шта вреди кад је цврчак
неписмен.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Наша генијална будућност: ови лепи и паметни момци су још увек мали и овде.
У Народној башти, садашњост
Снимио Никола Стоилковић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

МИ СМО НАЈЈАЧИ КАД ЈЕ НАЈТЕЖЕ И СВАКИМ ДАНОМ СМО СВЕ
ЈАЧИ И ЈАЧИ!
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ГРАД ПАНЧЕВО ПОДРЖАВА СВОЈЕ СПОРТИСТЕ

ПК „ТАМИШ” ИМА НОВОГ ОЛИМПИJЦА
Сарадња Чабе
Силађија и тренера
Себастијана Хигла
већ доноси
изванредне резултате
Град Панчево и ресор за спорт
који предводи Александар
Фаркаш још једном су показали да истински подржавају
наше заслужне спортисте који
широм земље, Европе и света
постижу запажене резултате и
проносе име нашега града.
Тако су у среду, 6. маја, у зеленом салону Градске управе
„гостовали” чланови Пливачког клуба „Тамиш”, који су у
протеклом периоду постигли
изванредан успех.
Члан Градског већа задужен за спорт Александар
Фаркаш угостио је Драгана и
Нађу Хигл и Чабу Силађија,
момка који је с тренером Себастијаном Хиглом (оправдано одсутан) остварио велики
успех на митингу у Ајндховену. Под руководством популарног Жакија, Чаба је поставио нов национални рекорд у
трци на 100 метара прсно.
Дистанцу је испливао у времену 59,79, чиме је остварио
и А-норму за Олимпијске
игре у Рио де Жанеиру следеће године. У том тренутку то
је био други резултат у свету!
– Долазак оволиког броја
новинара само је још један
доказ да су Чаба и Себастијан
урадили одличан посао. Још
једном желим да вам захвалим што достојно проносите
име нашег града широм планете и што потврђујете чињеницу да Панчево јесте град

Чаба је поставио нов национални рекорд, чиме је заслужио пажњу
спорта. У сталном смо контакту са челницима ПК-а „Тамиш”, имамо одличну сарадњу, покушавамо да испратимо нашег олимпијца и његовог тренера колико је то у нашој моћи, али у овај пројекат
се морају укључити и Покрајина и држава, јер ће Чаба и
Жаки у Рију представљати и
Србију. Упорно радимо на побољшавању услова за тренинге на нашем базену, а уколико
од јесени „никне” и балон-хала над отвореним базеном,
многи проблеми ће бити решени. За постигнути успех
одлучили смо да Град Панчево награди Чабу са 50.000 динара, да то буде као једна
„ванредна захвалница” којом
желимо да покажемо да наш
град стоји иза њега – рекао је
Александар Фаркаш бројним

представницима медијских
кућа.
И заиста су Чаба и Себастијан, годину дана пре Олимпијских игара, урадили огромну
ствар за панчевачки и српски
спорт. „Виза” за највећу светску смотру је обезбеђена, па
сада на миру могу да се припремају за наступ на њој.
– Хвала мом клубу, тренеру
и Граду Панчеву. Направили
смо тек први корак и ја сам изузетно задовољан. Сада имамо
времена да се усавршавамо, а
прва озбиљна провера биће за
три месеца на Светском првенству у Казању. На базену
на Стрелишту имамо добре
услове – од температуре воде, преко амбијента, до теретане. Ипак, свако друго јутро
идемо у Београд, да вежбамо
у великим базенима, али кад

се буде поставила и балонхала, нећемо морати да трошимо време на пут до главног града. Себастијан је сјајан стручњак, много сам напредовао од када радим с
њим, а знам да имам још места за побољшање – истакао
је Чаба Силађи.
Нађа је учествовала на две
олимпијаде, а Чаби ће ово бити трећа узастопна, прва са Анормом. Дакле, више није никаква случајност – Себастијан
Хигл ствара олимпијце, он
производи шампионе. Уз све
то, постоји реална шанса да се
у Рио де Жанеиру нађе и Ања
Цревар. То ће бити још један
велики успех панчевачког
пливања, али и добре сарадње
Града Панчева и клубова „Тамиш” и „Динамо”.
А. Живковић

„ПРИЈАТЕЉИ ПАНЧЕВА” ПОЗИВАЈУ

Поново оригинални и своји: карневал је ту у јуну
Након годину дана паузе наш
град ће поново бити домаћин
интернационалног карневала.
Први и најзначајнији међународни карневал у Србији, покренут 2004. године, у организацији асоцијације „Пријатељи Панчева”, који посети преко 100.000 људи, биће одржан
на десет локација у граду у
трећој недељи јуна. Манифестацију ће пратити многобројни карневалски догађаји у којима ће учествовати око 3.000
представника из 15 земаља.
Кулминација читавог догађаја
биће 20. јуна, када ће бити организована велика међународна поворка учесника карневала.
Долазак су потврдили представници међународног борда
Федерације европских карневалских градова и карневалске

групе из Србије, Италије, Хрватске, Словеније, Македоније
и Румуније. Сви заинтересовани грађани, групе, организације и институције који желе

да буду део свечане поворке
могу се пријавити на сајту
www.karnevalpancevo.com. Уз
пријаву је потребно послати и
музичку нумеру за предста-

вљање групе у карневалској
поворци, максималне дужине
до три минута, a рок је 1. јун.
Непријављеним карневалским групама и особама које
нису костимиране неће бити
допуштено да учествују у карневалској поворци и неће моћи да се крећу обележеном
трасом међународног карневала. Карневалску групу чини
група од најмање петнаест
особа, а горњи лимит не постоји.
Поред тога, организатори
позивају панчевачке угоститеље, привреднике и организације да као спонзори подрже
ову највећу и најзначајнију
манифестацију у Панчеву, са
жељом да на најбољи и најлепши начин представимо
наш град.
З. Ст.

ПРОТИВ ИЗЛОЖБЕ „У ИМЕ НАРОДА” У ПАНЧЕВУ

Институције да очувају историјске истине!
Две и по недеље након
отварањa изложбе „У име народа”, у недељу, 3. маја, испред Народног музеја се окупила група активиста који су
том приликом у близини музеја лепили плакате с деловима
текста Милана Радановића
„Кућа терора у Музеју револуције” (видети на сајту „Пешчаника”). Циљ је да се укаже на
везe између идеологије, политике и праксе и сагледају манипулативни механизми поставке „У име народа”. Тај
плакат потписују Савез антифашиста, „Учитељ незналица”, „НЕ рехабилитацији” и
„Маркс 21”. Као главни проблеми у вези с поставком истакнути су: етнизација страдања (говори се о 56.000 „жртава

комунизма”, и то као да је реч
само о Србима, иако је половина страдалих била немачког
порекла, а било је и припадника других етничких заједница), растерећење од злочина
сарадника окупатора, манипулација афектом, виктимизација злочинаца, народа и по-

литичке елите, грађанизација
страдања и цинизам (све аргументовано примерима).
Како наводе активисти иницијативе „НЕ рехабилитацији”,
стручна јавност и медији су
остали релативно пасивни и тиме пружили подршку пројекту
„У име народа”, те је бунт акти-

виста заправо позивање институција на одговорност у погледу
очувања историјских истина.
– Настојимо да укажемо барем на елементарне манипулације укључене у реализацију
ове изложбе и зато смо интервенисали и у неколико наврата у јавном простору исказали
став према тој поставци. Показало се да су институције неспособне да се одупру оваквој
продукцији и зато је она несметано реализована у неколико градова, између осталог,
и на срамоту свих нас, у Крагујевцу, ослобађајући тиме одговорности колаборанте са окупаторима, па и саме окупаторе
на неки начин – изјавио је један од активиста.
Д. М.

НАСТАВАК ПРОЈЕКТА „ПАНЧЕВО,
ТО ЈЕ КАД СВРАТИШ”

Путевима јужних села
Удружење грађана „Посети
Панчево” током маја и јуна
реализоваће пројекат под
називом „Панчево, то је кад
свратиш 2”. Програмом је
предвиђено да од 16. маја до
6. јуна буду организовани
бесплатни туристички обиласци града и околине.
Први у серији обилазака,
под називом „Путевима јужних села”, заказан је за суботу, 16. мај, у 10 сати, када ће
заинтересовани грађани у посету верским објектима у Брестовцу, Иванову, Омољици и
Старчеву, уз пратњу водича,
кренути аутобусом с паркинга
хотела „Тамиш”. Пошто је
број посетилаца ограничен,
пријаве су обавезне на имејл
и на телефон 061/66-99-039
до среде, 13. маја.
Удружење грађана „Посети Панчево” позива мешта-

не јужних села да учествују у
овом пројекту, и то тако што
ће дочекати госте из Панчева испред верских објеката у
својим селима према оквирном распореду: Храм Вазнесења Господњег (Брестовац)
у 10.30; Црква Светог Венделина (Иваново) у 11.10;
Храм Светог оце Николаја
(Иваново) у 11.30; Храм рођења пресвете Богородице
(Омољица) у 11.45; Црква
Светог Пантелејмона (Старчево) у 12.10 и Црква светог
Маурицијуса (Старчево) у
12.25.
Улаз на све догађаје је бесплатан, водич кроз историју
и културу Панчева и околине биће новинар Ненад
Живковић, а организаторка
пројекта је туризмолог Живана Крејић.
Ј. Ф.

НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ, 12. МАЈА

Превентивни прегледи
за суграђане
Дом здравља Панчево, у сарадњи с ЈКП-ом „Зеленило”,
обележиће Дан сестринства
акцијом превентивних прегледа, која ће бити одржана
у уторак, 12. маја, од 8 до 11

сати, на Зеленој пијаци.
Надлежни из Дома здравља
позивају грађане да подрже
акцију и преконтролишу
своје здравље.
И. П.

ИЗЛОЖБА СЛИКА ТОМИСЛАВА СУХЕЦКОГ

Деценије стварања
У Галерији савремене уметности у четвртак, 7. маја, у 19
сати, биће отворена изложба
слика Томислава Сухецког
„Пресек 40 година”. Сухецки
је рођен 1950. у Вршцу. Завршио је Ликовну академију у
Новом Саду и последипломске студије у Београду, а тренутно ради као професор факултета у Вршцу. Одржао је
93 самосталне изложбе и излагао на око петсто заједничких изложби.
За своје стваралаштво Сухецки је до сада добио 17 награда, а о његовом раду је
снимљено осам документарних филмова. Поред тога,
објавио је и тридесетак
стручних радова о улози
уметности у васпитању деце.
Према мишљењу историчара уметности Дејана Ђорића, с ликовним умећем То-

мислава Сухецког сликарство се враћа на своја митска исходишта и црпи снагу
из сопствене природе, а његово стваралаштво представља новину на српској фигуралној сцени.
Изложба ће бити отворена
до 15. маја.
С. Ћ.

У СУБОТУ, У НАРОДНОЈ БАШТИ

Свечаност и концерт
поводом Дана Европе
Невладина организација Грађанска акција Панчево ће и
ове године, шести пут заредом, организовати Концерт за
Европу, којим ће обележити
9. мај, Дан Европе и Дан победе над фашизмом.

У суботу, 9. маја, од 14 до
20 сати, у музичкој волијери
у Народној башти, биће одржан занимљив музички програм током кога ће наступити
бројни панчевачки музичари.
Грађанска акција Панчево позива наше суграђане да
и сами допринесу позитив-

ној атмосфери овог догађаја
тако што ће доћи са пријатељима или породицом, довести кућне љубимце и понети реквизите за разне
игре (нпр. фризби, ролере,
опрему за бадминтон) и све
остало што им је потребно
да би уживали.
Током програма, у 15 сати,
активисти Еврорегионалног
центра за развој друштва у
мултиетничким срединама
„Ин медиас рес” ће добитницима доделити повеље „Про
футуро” за 2015. годину.
Грађанска акција Панчево
организује овај догађај у сарадњи с панчевачким бендом „El Бuzz” и Домом омладине, а уз помоћ ЈКП-ова
„Зеленило” и „Хигијена”, Музичке школе „Јован Бандур”,
Иницијативе за инклизију
„ВеликиМали” и Удружења
грађана „Препознај у себи”.ж
М. Г.
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Прошле године учествовало је седамнаест
екипа, а ове очекујемо још већи број.

ПОЛИТИКА

Четвртак, 7. мај 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

Лазар Панајотовић,
члан Клуба демократске омладине

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

ОПОЗИЦИЈА СЕ НЕ ПРЕДАЈЕ

Август је „дан де”
за Пескану

ПАНЧЕВАЧКЕ ВРУЋЕ ТЕМЕ

– Готово две деценије многе
политичке странке су обећавале да ће урадити реанимацију Пескане, али то је остало мртво слово на папиру.
Српска напредна странка и
наш Савет за спорт су одржали низ трибина о реконструкцији тог природног добра. По доласку на власт ми
смо направили компензацију за део земљишта, односно
обале, која је била у власништву „Железница Србије”.
Главни пројекат смо урадили већ 2013. године, а он са-

да треба да се допуни и
усклади с новим Законом о
планирању и изградњи, што
морамо завршити до августа. Већ на следећој седници
Скупштине наши одборници ће затражити да се формира радна група која ће
пратити овај посао да се не
би догодило да се то одужи и
пројекат пропадне – рекао је
Жељко Сушец, председник
Градског одбора СНС-а, на
конференцији за новинаре
одржаној у уторак, 5. маја,
код Пескане.
Према његовим речима,
ово је инвестиција од око
120 милиона динара, а у
овогодишњем буџету су већ
планирана одређена средства за прву фазу радова, то
јест за одмуљавање језера.
Пројектом је предвиђена
изградња кружне пешачке

стазе ширине 1,6 метара,
сређивање приобаља, постављање расвете и уређење зелених површина.
– Дошло је време да се
оно о чему се прича коначно спроведе у дело. Потребна нам је подршка становника насеља Младост да бисмо ово урадили до краја –
рекао је Зоран Рајачић,
председник Савета за спорт
СНС-а, који је био и иницијатор израде овог пројекта.
Ово није био први сусрет
СНС-а с новинарима под ве-

дрим небом, јер је слична
конференција одржана и у
четвртак, последњег априлског дана, код новоуређене
раскрснице Новосељанског
пута и Козарачке улице, на
улазу у нову Мису. Тим поводом је истакнуто да је од
2012. године до данас, за
време мандата ове странке,
у МЗ Младост инвестирано
скоро 120 милиона динара.
Овом приликом је Божидар Николић, председник
Месног одбора СНС-а, истакао да су њихови будући приоритети враћање просторија
Месној заједници, обезбеђење одговарајућег простора за
рад поште у том насељу, инсталирање банкомата, јер у
читавој Миси не постоји ниједан, као и решавање проблема с кишном канализацијом и тротоарима.

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ

Злочин без казне
Окружни одбор Демократске странке Србије саопштењем је подсетио да се навршило двадесет година од
офанзиве хрватских снага
на подручје западне Славоније, када је страдао велики
број српских цивила, а неколико десетина хиљада њих
је напустило то подручје.
ДСС подсећа и на то да, поред бројних покушаја, нико
од учесника у тој акцији до
сада није процесуиран пред
националним или међународним судовима, без обзира на то што је у време напада то подручје било под заштитом снага Унпрофора.
„Операција ’Бљесак’ је војно-полицијска акција коју су

спровеле хрватске војне, паравојне и полицијске снаге
1. маја 1995. године, под руководством Фрање Туђмана,
на територији западне Славоније, која је била у саставу
Републике Српске Крајине, с
намером етничког чишћења
тог простора. За само 36 сати протерано је око 30.000
Срба, а двеста осамдесет
троје их је убијено или нестало, међу којима 57 жена и
деветоро деце. Било је покушаја да се одговорни за злочине над Србима процесуирају пред националним судовима у Хрватској, Србији
и БиХ, али то није одмакло
даље од истраге”, наводи се у
саопштењу ДСС-а.

Без обзира на многе вруће теме у Србији, панчевачке опозиционе странке, бар
оне које не учествују у овдашњој подели
власти, и даље указују на локалне теме и

проблеме. Лигаши не одустају од покушаја да недавне невоље с водом за пиће
ипак истерају на чистац, СДС се бави порезом за одводњавање (невешто назва-

ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

Сумње потврђене
– Оно на шта смо сумњали
коначно је и потврђено.
Управо смо одржали састанак с примаријусом др Драганом Илићем, директором
Института „Батут”, и децидирано нам је речено да су, на
основу извештаја који је недавно сачинио наш Завод за
јавно здравље и у коме се наводи да је у 42 одсто узорака
била повећана концентрација
хлора у води за пиће, морали
да реагују санитарна инспекција и ЈКП „Водовод и канализација” – рекао је Владан
Кељевић, одборник Лиге социјалдемократа Војводине,

на конференцији за новинаре
одржаној у среду, 6. маја.
Према његовим речима,
још увек чекамо одговор на

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Штеточине, лажови
и преваранти

Одводњавање као
отимање

„Грађани Војводине апсолутно
не треба да имају сумњу да је
Влада Србије штеточинска, лажовска и преварантска. Примери гашења Развојне банке Војводине, у чијем је пословању било
неправилности, али не такве да
се 600 људи остави без посла,
противзаконита продаја најплодније војвођанске земље испод
цене и константно закидање
трансфера
новца у војвођански
буџет показују колико
је СНС-у стало до Војводине.
Отимање ’Електровојводине’,
под маском реорганизације
ЕПС-а, прелило је чашу незадовољства и показало да је ова
власт само континуитет политике из деведесетих година, када
је Војводина девастирана и
опљачкана”, каже се у саопштењу Нове странке.
Ова партија подсећа да је
„Електровојводина” најуспешније дистрибутивно предузеће у систему ЕПС-а, са 40 милиона евра инвестиција годи-

шње, те да остварује добит вишу од 20 милиона евра.
„Ако реорганизација ЕПС-а
подразумева повећање ефикасности предузећа, да добри делови
остану добри, а лоши постану бољи, онда гашење ’Електровојводине’ показује сав бесмисао и лоше намере садашње
власти. Та лоша намера се осликава и у довођењу на чело ове
фирме Богдана Лабана, чија професионална и политичка биографија гарантују да
ништа неће учинити
да заштити имовину грађана Војводине”, тврди Нова странка.
Због свега тога ова партија
предлаже да будућа јединствена
„ЕПС Дистрибуција” буде заснована на „Електровојводини” као
њеном најбољем делу и да има седиште у Новом Саду. Уколико се
то не догоди, свима би требало да
буде јасно да је „владајућој клики
једино важно да освоји Војводину,
укине аутономију и опљачка све
што је преостало од њених ресурса”, сматра Нова странка.

Решење за плаћање накнаде за одводњавање
за 2013. и 2014. годину,
које су током априла
добили сви грађани
што имају пољопривредно и грађевинско
земљиште,
било је повод
да се Социјалдемократска странка
огласи саопштењем.
„Уместо да
наша држава
у овим тешким
економским
условима помогне пољопривредницима, који у априлу имају највеће трошкове за пролећну припрему земље и
сетву јер морају да купе
семе, нафту, заштитна
средства итд., она им
убија и последњу наду
да неко о њима мисли.
Сада власт узима, тј.
отима новац на име непостојећег одводњава-

ња пољопривредног и
грађевинског земљишта, иако се у ове системе не улажу средства, а наше њиве су
жедне и треба им, уместо фиктивног одводњавања, стварно и системско
наводњавање у
летњим месецима”, каже се
у
реаговању
СДС-а.
Због тога ова
странка захтева
да се поменута
решења ставе ван снаге
и
пољопривредници
ослободе овог намета.
Истовремено, СДС тражи да се у буџету „формира ставка за наводњавање”, како би се,
уместо садашњих 4-5
одсто њива, „извршило
системско наводњавање”, чиме би се ојачала
пољопривредна производња, а тиме и држава
у целини.

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА

Јосивљевић нови
председник

Избори што пре!

За председника Градског савета Омладине Социјалистичке партије Србије у Панчеву
на изборној конференцији
одржаној у уторак, 5. маја,
једногласно је изабран Нестор
Јосивљевић, а потпредседни-

Градског одбора СПС-а, конституисали смо и омладинску
организацију. Претходно смо
организовали мини изборне
конференције по месним одборима, који су предлагали
чланове за Савет омладине,

ци су Јелена Борозан, Владимир Перић, Срђан Николић и
Александар Ранисављев.
– Чим су се стекли услови,
то јест одмах по формирању

као и делегате, и сада ће свим
заинтересованима за наш рад
врата увек бити отворена – рекао је после избора Нестор Јосивљевић.

Турнир у баскету
више баве спортом. Прошле
године у такмичењу је учествовало 17 екипа, а ове године очекујемо још већи
број – рекао је овом приликом Лазар Панајотовић,
члан Клуба, и напоменуо да
ће после турнира за учеснике и навијаче бити одржана
журка на отвореном.
Заинтересоване
екипе
могу се пријавити преко
„Фејсбук” странице Клуба
демократске омладине или
телефоном на број 064/40329-95.

закључак Завода за јавно
здравље који каже да је вода
у то време могла да се користи за пиће уз адекватно

хлорисање, али нико неће
недвосмислено да каже да
ли је вода била у складу с
Правилником о исправности или није.
– Мој утисак је да институције покушавају да сперу
одговорност са себе и пребацују је на другу страну, док
грађани и даље не знају шта
се тачно десило и ко је за то
одговоран – истакао је Кељевић и подсетио да је чак и
седница Скупштине планирана за петак, 8. мај, заказана без навођења дневног реда и икаквог пропратног материјала.

НОВА СТРАНКА

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Традиционалан, шести кошаркашки турнир у баскету
под називом „Сигуран кош за
Европу”, по систему „три на
три”, као и такмичење у шутирању тројки, биће одржани
на терену КК-а „Тамиш” у суботу, 9. маја, на Дан победе
над фашизмом, а почеће у 15
сати – објављено је на конференцији за новинаре Клуба
демократске омладине приређеној прошле среде.
– Циљ нам је да кроз овакву врсту активизма подстакнемо младе да се што

ном „накнада”), док Нова странка упозорава да ће свима нама наводном реорганизацијом ЕПС-а бити начињена штета
због „отимања” „Електровојводине”.

Градски одбор Покрета социјалиста је поводом 1. маја изразио наду да ће се до следећег
Међународног дана рада статус
радника у Панчеву побољшати,
као и да ћемо га обележити с
већим бројем запослених.
„Покрет социјалиста жели
да укаже на потенцијална решења панчевачких
проблема: стварање
позитивног пословног амбијента, интерактивни приступ
у привлачењу инвеститора, организовање дана панчевачке
привреде и побољшање локалне администрације. Уз помоћ фондова,
кластера и локалне самоуправе
може се помоћи и развој пољопривреде. Мала и средња предузећа немају статус који заслужују, потребно им је обезбедити јефтине изворе финансирања, бизнис инкубаторе…”, каже
се у саопштењу ове странке.
Покрет подсећа да су „стакло, сијалице, ципеле и гумарски производи” некад би-

ли панчевачки брендови, а сада „струка треба да одреди”
шта би то могло да буде.
„Желимо да се после наредних избора Панчево реформише. Очекујемо да се уради реформа функционисања Градске управе и начин на који су
организована градска и сеоска
комунална
предузећа. Неопходно је да
Град буде окренут према свим
својим грађанима и да буџет
буде социјално
одговоран и инвестициони.
Мислимо да су избори потребни што пре, да су најбоље решење за грађане и да би требало да се покрајински одрже
исто када и локални”, закључује се у саопштењу.

Страну припремио

Зоран
Спремо

ХРОНИКА

Четвртак, 7. мај 2015.
pancevac@pancevac-online.rs
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Утакмица се игра док судија не каже да је крај за
све или бар за неке од нас.
Марина Димитрић,
главна и одговорна уредница Радио Панчева

ГОДИШЊИЦА РАДИО ПАНЧЕВА

ТРИ И ПО ДЕЦЕНИЈЕ У ЕТРУ

ПОГЛЕД ПРЕКО РЕКЕ

Прослава у сенци
неизвесности због
приватизације

Дан победе
Пише: Милош Васић

Програм се враћа
на интернет, а има
и других новина
Радио Панчево је у четвртак, 30.
априла, навршио 35 година „живота”
на српској медијској сцени. Подсећања ради, та радио-станица је тог датума 1980. године започела експериментални програм као припрему за
званични почетак рада дан касније.
У Титовој социјалистичкој Југославији био је обичај да се велике ствари покрећу на неке важне датуме,
као што су 29. новембар, тадашњи
Дан републике, 1. мај, празник рада,
или бар на неки од дана који су Савезу комуниста служили за официјелно
обележавање извођења револуционарних и антифашистичких радова с
почетка Другог светског рата.
Првих двадесет година постојања
Радио Панчева протекло је у складу
с тадашњим временима и догађајима и те године би се могле описати
слоганом „од идиле до гериле”. Те
две деценије би пре могле да стану у
неко публицистичко дело него у новински текст. Од политичких промена с краја двадесетог века сви српски
медији живе у непрестаном стресу
од приватизације, утолико пре што
већина оних који су прошли тај поступак више не постоји. Ни данас
ситуација није боља, па тако и чланови редакције ове локалне радиостанице раде у свакодневној неизвесности. Али најпре лепе вести за годишњицу.
Марина Димитрић, главна и одговорна уредница, изјавила је да је у
среду 6. маја поново почео такозвани стриминг, односно емитовање
програма преко интернет странице
РТВ Панчева www.rtvpancevo.rs, које
је прекинуто пре извесног времена
због финансијских проблема у којима се то предузеће већ дуже време
налази.
– Панчевци широм Србије и света
опет ће моћи да нас слушају преко
интернета и то је наш поклон њима за
рођендан Радија. А редакција је 29.
априла добила поклон од колегинице
Добриле Јовановић, ауторке емисије
„И ми смо ту”, намењене особама с
посебним потребама, у виду признања које јој је у Скупштини Београда
уручио Савез слепих и слабовидих
Србије за петнаест година непрекидног емитовања. На истој свечаности
Радио Панчево је добило захвалницу
због тога што деценију и по у свом ре-

„Принове” у програмској шеми „зачињене” стрепњом за опстанак
довном програму има такав садржај –
испричала је Димитрићева.
Она је додала да је та радио-станица између два рођендана постала
чланица организације „РАБ Србије”,
која окупља шездесетак комерцијалних и јавних радијских предузећа из
наше земље. Та асоцијација спроводи пројекат „РАБ позитива”, који
подразумева да чланице размењују
позитивне вести и емитују их три пута дневно у својим програмима, па
се тако лепе информације о Панчеву
чују широм Републике.
Уредница панчевачког радија открила је да су у току преговори са
Срђаном Анђелићем, алијас Мјехуром Убицом, једним од најпознатијих аутора првобитног Радија Б92, о
преузимању његове музичке интернет емисије „Мјехур на мрежи”. Димитрићева је најавила да ће ускоро
на таласима Радио Панчева поново
моћи да се чују реп и хип-хоп музика, али ће је радити млађи аутори.
Она је нагласила да информативни садржаји и даље заузимају најважније место у програмској шеми,
упркос томе што запосленима и хонорарцима над главама виси неизвесност опстанка због приватизације.
– У редакцији смо се договорили
да ћемо радити до последњег момента, јер се утакмица игра док судија не
каже да је крај за све или бар за неке
од нас. Није нам лако пре свега због
те неизвесности. Имамо два месеца
до истека законског рока за оконча-

ње приватизације, али не само што
ми не знамо шта ће се догодити него
имам утисак да то не зна ни држава –
истакла је уредница Радија.
Димитрићева је навела да постоје
четири могућности разрешења судбине тог медија: да он буде продат,
да запослени добију бесплатне акције, да формирају конзорцијум како
би сами купили своју фирму, што је
оценила као најмање реално, и да
РТВ Панчево оде у стечај и ликвидацију. Она није искључила ни могућност да се средином године не деси
ниједан од тих сценарија и да рок за
окончање приватизације буде померен. У прилог томе навела је све гласнија говоркања да ће крајем године
бити одржани избори и подсетила да
у таквој ситуацији у земљи све застане због изборне кампање.

Деветог маја ћемо славити Дан
победе у Другом светском рату
као једна од победничких сила
(400.000 наоружаних и организованих бораца НОВ и ПОЈ! Више од неких данашњих великих
сила). Организовани смо били
добро; наоружани колико смо
отели од непријатеља (више) и
колико су нам савезници дотурили (мање). Седамдесет година,
еј!
То што разне силе победнице
неће да се појаве на паради у Москви – њихова је срамота. И овде
је било расправе, али је разум
надвладао. Кад смо могли онда,
можемо и сада. Председник Николић је пре неки дан славодобитно обећао да ће наша гарда
ступати по Црвеном тргу „српским стројевим кораком” и у парадним униформама. Стројеви
корак ми се не свиђа: Орвел је
давно упозорио да је то ознака
тоталитарних режима; демократске војске га немају. А и не
видим зашто је „српски” другачији. Барем нас је поштедео оне
несрећне кореографије с пушкама паповкама, научене од Американаца. Узгред: јесте ли знали
да је Стаљин у једном критичном
тренутку, усред рата, на параду
на Црвеном тргу извео и батаљон
краљевске југословенске војске,
одавно разбуцане у Априлском
рату? Е, сада знате.
Ја имам другачији предлог, уз
дужно поштовање председнику.
Мислим да наше трупе треба да
се појаве обучене и наоружане
управо онако како су изгледале
9. маја 1945; нама је, уосталом,

рат трајао до 15. маја, ако сте заборавили. Дакле: батаљон мршавих и жилавих зајебаних бораца
у еклектички одабраним униформама, обријаних или не, свеједно. Обувени у немачке и мало
енглеске чизме, неки и у опанцима и старојугословенским цокулама; одевени у комбинације немачких, италијанских и старојугословенских униформи, плус у
енглеске каки блузе до појаса. С
капама шајкачама, титовкама,
италијанским „на три рога” („ја
се борим против Бога”), качкетима и чак шеширима – све с црвеним петокракама.
Наоружани што старојугословенским маузеркама М-24, што
заплењеним немачким и италијанским пушкама; са аутоматима
МП40 („шмајсер”), „беретом”,
„стеном” и понеким „томпсоном” М1А1 (од захвалних авијатичара) и руским ППШ-41 (оним
с добошем); с митраљезима „брно” (стара Југославија и Немачка), МГ-42 („шарац”), отетим од
Немаца и домаћих издајника; с
пиштољима којима би се поносио сваки војни музеј – од „војнодржавних” „браунинга”, преко
галерије отетих немачких и италијанских „берета”, „лугера”,
„валтера”, „збројовки” итд., до
„колтова 45” и револвера „смита
и весона”, бачених падобранима
из авиона наших добрих савезника Аустралијанаца и Новозеланђана.
Такву бих јединицу волео да
видим на Црвеном тргу 9. маја.
Тада нас није било срамота; треба ли данас да се стидимо?

Д. Вукашиновић

НАША АНКЕТА
ВАКЦИНАЦИЈА ДЕЦЕ – ДА ИЛИ НЕ?

Боље спречити него лечити

СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Социјалом против кризе
Прошле године незнатно
повећан број угрожених
Панчеваца
Чланови Градског већа су у среду, 6.
маја, усвојили извештаје о раду за
2014. и планове рада градских установа социјалне заштите за ову годину. Подршку већника добили су и извештаји о прошлогодишњим програмским активностима домова културе у Банатском Новом Селу, Јабуци, Качареву, Глогоњу, Долову, Старчеву, Омољици и Банатском Брестовцу.
Зоран Албијанић, директор Центра
за социјални рад „Солидарност”, рекао је да је пораст броја корисника
њихових услуга 2014. био мањи него
претходних година, па сада близу
9.600 Панчеваца добија неки вид социјалне помоћи. Центар је прошле
године исплатио око 4.600 једнократних новчаних помоћи намењених обезбеђивању основних животних потреба и набавци лекова. Албијанић је додао да то значи да је сваком од корисника с правом на ову врсту заштите она два пута исплаћена.
Народну кухињу користиле су
1.364 особе, што значи да је број грађана који немају могућност да сами
себи обезбеде дневни оброк порастао

за 13 одсто у односу на претходни
период. Директор Центра је навео да
се то повећање броја корисника односи пре свега на становнике панчевачких села. Албијанић је додао да је
био већи и број станара Сигурне куће која је збринула 48 жена и педесет
четворо деце. Он је оценио да превасходна последица тога није повећано насиље у породици, већ јавна
кампања против насиља која је охрабрила жртве да се пријаве социјалним радницима.
Веће је одлучило да изда потврду
Градској стамбеној агенцији да ће
23.5 милиона динара потребних за
изградњу социјалних станова у Чумићевој улици бити обезбеђена из
средстава ГСА или градског буџета.
Овај документ био је неопходан да би
стамбена агенција могла да добије
недостајућих девет милиона динара
од Републичке агенције за становање.
Веће је задужило Дирекцију за изградњу и уређење Панчева да изради
урбанистички пројекат за стару Вајфертову пивару. Тај документ је неопходан како би се приступило прављењу студије о изводљивости на основу
које ће Град конкурисати за средства
неопходна за извођење радова на пивари и привлачење потенцијалних инвеститора у тај простор.
Д. В.

А. МИЛОШЕВИЋ

Т. ВОЈНОВ

Вакцинација новорођенчади, одојчади,
мале и школске деце је обавезна и то је
регулисано законом Републике Србије.
Ипак, страх да ће вакцинација изазвати
нуспојаве и сумња у делотворност вакцина код појединих родитеља јачи је од
закона, због чега они одбијају да вакцинишу своје дете, на властиту одговорност. Министарствo здравља и Одбор
за здравље и породицу ставили су на
дневни ред скупштинске расправе
предлоге за измене и допуне Закона о
заштити становништва од заразних болести. Све то је изазвало буру у великом
делу јавности, па се захтевало, у име
свих огорчених и забринутих родитеља
деце и будућих поколења, да надлежни
хитним поступком обуставе ову процедуру. Посебно због тога што се према
новим одредбама више не тражи сагласност родитеља за вакцинацију детета.
Ипак, то се није догодило, те су допуне
закона крајем априла усвојене и већ су
почеле да се примењују. Забринути због
тога, родитељи се позивају на неприкосновена људска права гарантована
Уставом Републике Србије. А шта о овој
важној теми мисле наши суграђани?
АЛЕКСАНДАР МИЛОШЕВИЋ,
графички дизајнер:
– Колико знам, нови закон је у супротности са Уставом РС, јер у члану

Д. РАДОМИРОВИЋ

Н. ДАМЈАНОВ

25 стоји да се медицински третмани
и тестови не могу спроводити без
пристанка грађана, у овом случају
родитеља. Не верујем здравственом
систему РС и сматрам да је то дело
фармакомафије у спрези с државним врхом. У принципу јесам за вакцинацију, али би било нормално да о
томе одлучују родитељи. Супруга и ја
нисмо вакцинисали сина ММР вакцином јер нисмо желели да га изложимо ризику од евентуалних последица.
TАЊА ВОЈНОВ, мајка:
– Ја сам своје дете вакцинисала, а
дете које ћу ускоро родити такође ћу
вакцинисати. Знам да је то за децу
добро и зато сам то учинила. Чула
сам и за неке негативности у вези с
новим вакцинама, али то не може
променити моје мишљење.
ДАРЈАН РАДОМИРОВИЋ,
угоститељ:
– Кроз историју најбоље можемо
да учимо. Сетите се само колико је
људи изгубило живот у прошлости од
потпуно минорних болести, јер тада
људи нису били вакцинисани. Откад
је почела вакцинација, онаква какву
модеран свет познаје, смртност је далеко мања. О новим, модерним боле-

А. ИЛИЋ

Љ. ВИТОРОВИЋ

стима не бих говорио, јер је реч о политици.
НАТАША ДАМЈАНОВ,
дипломирани психолог:
– Свакако да сам за то да деца буду вакцинисана. Сама сам се вакцинисала као дете. Ако је тада то било
делотворно, не видим зашто би се
нешто у том смислу променило. У
новије време, кад се помињу разне
болести, као што су птичји или свињски грип, мислим да је реч о класичном маркетингу.
АЛЕКСАНДАР ИЛИЋ, тату-мајстор:
– За вакцинацију сам. Ако је реч о
такозваним новим болестима, не
знам никога ко је био заражен птичјим или свињским грипом. Ако против тога треба да се вакцинишемо,
онда нека свако процени да ли му то
треба.
ЉИЉАНА ВИТОРОВИЋ, пословни
администратор:
– За мене је увек било боље спречити него лечити. Добро то каже наш
народ. Јесте необично да вам не дозволе да сами одредите да ли желите
да се вакцинишете или не, али ако
нема бољег лека, онда је све јасно.
Анкетирао С. Дамјанов
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ТЕКУ ПРИПРЕМЕ ЗА ПАНЧЕВАЧКИ КАРНЕВАЛ

РЕАКЦИЈЕ НА НАЈАВУ ДОЛАСКА „ТЕНИСА”

Одлучни да направе
поворку

РАЗЛИЧИТИ ПОГЛЕДИ НА ИСТУ ТЕМУ

„Пријатељи
Панчева” намерни
да истрају упркос
бојкоту власти
Удружење „Пријатељи Панчева” планира да и ове године организује Међународни
панчевачки карневал, упркос томе што је прошле године та манифестација изостала јер није добила ни финансијску ни политичку подршку локалне власти.
Зорана Владу, председница поменутог удружења, најавила је да су припреме за ту
манифестацију у току, те да
је у календару европских
карневала за њу резервисана
трећа недеља у јуну. Додала
је да очекује 3.000 учесника
из 15 земаља, а досад су се за
учешће пријавиле карневалске трупе из Италије, Хрватске, Македоније и Словеније.
Она је рекла да панчевачки карневал има велики зна-

натора, па смо се пријавили
на све могуће конкурсе у Граду, Покрајини и Републици,
као и код НИС-а, и очекујемо
да ћемо негде добити подршку – изјавила је председница „Пријатеља Панчева”.
Навела је да је локалној
самоуправи још у фебруару
најављена намера о организовању Међународног панчевачког карневала. Додала
је да организација коју води
није добила средства на
градском конкурсу за културне манифестације, али
ће се пријавити на следећи,
намењен удружењима грађана. Зорана Владу је оценила како је жалосно што
манифестација која је у последњих десетак година донела толико добрих ефеката
Панчеву прошле године није добила подршку локалне
власти.
– Очигледно је да постоји
бојкот карневала, али мислим да се ради о мањем

чај не само за град већ и за
Републику, јер привуче више
од 100.000 посетилаца.
– То је велика позитивна
промоција Панчева, која има
и финансијске ефекте, јер
угоститељи и сви који током
карневала раде, остваре приход, а део тог новца стигне и
у градски буџет. Овакав догађај није лако организовати
због обавезе да се с мало новца обезбеди његово одржавање на десетак локација и с великим бројем учесника. Ми
се, као и досад, боримо за
средства код различитих до-

броју људи у локалној самоуправи који нас не подржавају, јер ми већ годинама имамо добре односе и сарадњу с
многим градским институцијама и неким људима у
власти – рекла је наша саговорница.
Закључила је да су „Пријатељи Панчева” отворени за
сарадњу са свима и спремни
да с панчевачким челницима разговарају о свим проблемима, ако они постоје.
Подвукла је да то дугује Панчевцима који масовно подржавају ову манифестацију.

ДОСПЕВА ДРУГА РАТА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Достава уплатница у
току
Секретаријат за пореску администрацију Панчева подсетио је обвезнике пореза на
имовину да 15. маја доспева
на наплату друга овогодишња
рата те фискалне обавезе.
Уплатнице на којима је
наведен износ дуга су одштампане и поштари су по-

чели њихову доставу на кућне адресе. Секретаријат је
упозорио грађане обвезнике
пореза на куће, станове и земљиште да ће плаћањем пореза избећи не само обрачун
камате за кашњење већ и законске казне чији је минимални износ 50.000 динара.

Ратари страхују да
ће им странци узети
сву земљу
Узгајивачи свиња
очекују стабилизацију
тржишта и сигурнију
зараду
Прошлонедељно потписивање Меморандума о разумевању између српске Владе и
компаније „Тенис”, највећег
немачког произвођача меса,
изазвао је различите реакције
ратара и сточара. Прве је разљутила и забринула најава
премијера Александра Вучића да ће изменити Закон о пољопривредном земљишту како би дозволио странцима да
купују наше њиве, а код других је најава доласка Немаца
изазвала благи оптимизам.
Ратари, а нарочито они мањи, уплашили су се да ће остати
без могућности да закупе државну земљу, а самим тим и
остваре веће приходе. Наиме,
груба рачуница показује да би
„Тенис”, у случају да заиста
почне са узгојем три милиона
свиња годишње у Србији, требало да добије око 300.000 хектара државне земље по праву пречег закупа. Тако би велики број
ратара остао без шансе да дође
до додатних ораница, а нарочито ако се странцима дозволи да
слободно купују то земљиште.
Савез аграрних удружења
Војводине из Сенте, Асоцијација пољопривредника из Новог Сада, Асоцијација СПАС
из Краљева и „Банатски паори” упутили су, након састанка одржаног у уторак, 5. маја,
неколико захтева Влади Србије и затражили пријем код
премијера Вучића.

На Новосадском сајму је 23.
и 24. априла одржана традиционална манифестација
контроле квалитета меса и

Страну припремио
Драган
Вукашиновић

производа од меса. У великој
конкуренцији излагача из земље и иностранства месара
„Бурјан” из Панчева освојила
је три вредне награде: за домаћу сланину добила је златну медаљу, а за кобасицу и
крашки врат – велику златну
медаљу.
Р. Т.

писмо је имало оштрији тон и
садржало претње протестима
уколико примедбе и захтеви
не буду уважени. Ратари су
навели да ће посао с „Тенисом” довести до гашења домаће производње и Србију учинити зависном од странаца.
„Очекујемо да ћете у врло
кратком року одустати од давања земље странцу и од измене закона који би то легализовао. Уколико то не учините ми ћемо у Вама видети
човека који руши домаћу пољопривреду и нашег великог
противника, те ћемо предузети све радње како бисмо обезбедили опстанак наше деце у
Србији”, наводе ова четири
удружења.
Сточари, међутим, немају
тако мрачне прогнозе. Предраг Марчетић, узгајивач свиња из Качарева, планирао је
да до краја 2016. има 200
приплодних крмача и произ-

водњу од 4.000 товљеника годишње. Почео је да шири товилиште, али је застао због
стрмоглавог пада цена свиња
услед увоза јефтиног меса из
ЕУ. Он очекује да ће долазак
великог произвођача какав је
„Тенис” стабилизовати тржиште, обезбедити добре откупне цене и натерати кланичаре
да плаћају и квалитет меса, а
не само килажу. Марчетић
каже да би био задовољан и
зарадом од 1.000 динара по
товљенику, само да нема губитке као досад. Он је додао
како су велики узгајивачи из
Мачве због поменутог увоза и
пада цена меса губили и до
70.000 евра зараде.
Овај сточар очекује да ће
немачка компанија нашим
произвођачима понудити
уговоре за услужни тов, јер
„Тенис” неће моћи сам да
произведе најављени број
свиња.

ПАНЧЕВО ДОБИЛО ЦЕРТИФИКАТ НАЛЕД-а

Сигурна бизнис зона
Сигнал инвеститорима
да Панчево има
ефикасну управу
Национална алијанса за локални економски развој
(НАЛЕД) доделила је Панчеву средином прошле недеље
цертификат о томе да је то
локална самоуправа с повољним пословним окружењем.
Тиме је наш град постао један од пет таквих у Србији и
11 у региону који чине још
Хрватска, Босна и Херцеговина и Македонија.
Јелена Батинић, чланица
Градског већа задужена за
привреду, изјавила је на конференцији за новинаре у четвртак, 30. априла, да је локална администрација на
крају процеса цертификације
испунила више од 92 одсто
критеријума за добијање овог
уверења. Додала је како оно
потенцијалним инвеститорима показује да у Панчеву по-

стоје добри услови за привређивање, а фирмама које овде
већ раде говори да могу имати поверење у локалну администрацију.
Чланица Већа је навела како је верификациона комисија НАЛЕД-а дала 100 бодова
за однос Градске управе и локалне привреде на основу постојања Привредног савета
Панчева, а максималну оцену

је добила транспарентност рада Градске управе.
Оливера Суботић, заменик
секретара Секретаријата за
привреду, изјавила је како добијени цертификат показује
пословним људима да Панчево има ефикасну администрацију која свој посао ради на
јасан начин. Додала је да је
жеља Градске управе била да
створи сервис који ће потен-

цијалним инвеститорима и
постојећим привредницима
пружати тражене одговоре о
раду локалне администрације
и јавних предузећа на лак и
ефикасан начин.
Марина Кахрић Лазић, шефица Канцеларије за локални
економски развој, објаснила
је колико је цертификат о повољном пословном окружењу
важан за привлачење великих
инвеститора који први пут долазе у Србију, јер им говори
да у тој локалној самоуправи
постоји савремена администрација, што значи да је ризик улагања смањен.
Свечано уручење цертификата биће приређено 26. маја
у Неуму. Уверење о постојању
повољног пословног окружења важи две године, а након
тога ће комисија НАЛЕД-а
проверити да ли се достигнути ниво стандарда одржава и
унапређује према датим препорукама. Сад још само да
улагачи нагрну у Панчево.

ПРИПРЕМЕ ЗА ОТВАРАЊЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ

НА НОВОСАДСКОМ САЈМУ

„Бурјан” потврдио
квалитет

Ова удружења захтевала су
да држава утврди земљишни
максимум који би за газдинства износио 100 хектара, а за
пољопривредна предузећа
400. Затражено је да на лицитацијама за закуп њива могу
да учествују само локална газдинства с најмање три године активног статуса, као и
фирме које имају седиште у
тој локалној самоуправи.
Ратари су тражили да се
странцима не продаје српска
земља, јер су тако поступиле
и државе ЕУ, а предложено је
и доношење низа других мера
за заштиту домаћих пољопривредника. Једна од њих је
стари захтев да добију исте
подстицаје као и сељаци у
Европској унији, како не би
били у неравноправном положају у односу на страну конкуренцију.
Ове асоцијације су се Вучићу обратиле и дан раније, а то

Закон померио рокове
Наставак опремања северне индустријске зоне касни зато што
се чекало доношење подзаконских аката неопходних за примену Закона о планирању и изградњи. Поменути закон, о којем је „Панчевац” раније писао,
усвојен је у Скупштини Србије
крајем прошле године, али је
почео да се примењује у марту.
До тада је надлежно министарство донело и већину подзаконских аката, која прецизирају
примену основног прописа у

грађевинарству, а без тога није
било могуће завршити посао око
добијања дозвола од покрајинских и локалних органа власти.
Славе Бојаџиевски, помоћник градоначелника за послове
урбанизма, изјавио је да се дотад није губило време, већ су
добијене локацијске дозволе за
приступну саобраћајницу. Паралелно с тим урађена је препарцелација 75 хектара будуће
инвестиционе локације и то земљиште је уведено у катастар.

– Тренутно радимо на грађевинској дозволи за приступни
пут који ће повезивати северну
зону с регионалном саобраћајницом за Качарево. Планска
документација је усаглашена
са сугестијама које је дала Ревизиона комисија Покрајинског секретаријата за градитељство, урбанизам и заштиту
животне средине и ако она буде задовољна, можемо очекивати добијање грађевинске дозволе – рекао је Бојаџиевски.

Он је додао да ће одмах након тога надлежном градском
секретаријату бити предата
документација за добијање
грађевинске дозволе за пут
унутар зоне, а потом следи
расписивање одвојених тендера за изградњу свих наведених
саобраћајница. Помоћник градоначелника је рекао да се сви
ови послови обављају у складу
са законом, али да је жеља локалне самоуправе да све буде
урађено у што краћем року.
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ПОСЛОВАЊЕ НАФТНОГ ГИГАНТА

ЈОШ ЈЕДНА ТЕШКА ГОДИНА
Губитак 4,7 милијарди
динара
НИС наставља да
инвестира
у производњу
Компанија НИС је на Београдској берзи у понедељак, 4.
маја, представила резултате
пословања за прво тромесечје
2015. године. Презентацију
намењену инвеститорима и
акционарима одржао је Антон
Фјодоров, директор Функције
за финансије, економику,
планирање и рачуноводство.
Према његовим речима, пословање у прва три месеца
обележили су веома ниске цене сирове нафте на светском
тржишту и јачање долара, па
су негативне курсне разлике
биле готово десет пута веће
него у истом периоду прошле
године. Како је Фјодоров напоменуо, упркос тешкој економској ситуацији, НИС је успео да повећа укупан промет
нафтних деривата за шест одсто, док је учешће на малопродајном тржишту Србије
повећано за два одсто у поређењу с првим кварталом прошле године.
Како је рекао, последица
неповољних макроекономских трендова одразила се на
показатељ EBITDА, који је у
првом кварталу 2015. године
износио 7,2 милијарде динара, што је 53 одсто мање него
у истом периоду прошле године, док је забележен нето
губитак у износу од 4,7 милијарди динара. Фјодоров је најавио да ће компанија наста-

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО

Сјајан успех пењача

Криза из прошле године пренела се и у прве месеце 2015.
вити улагање пре свега у повећање резерви нафте и гаса,
као и у пројекте друштвене
одговорности. Инвестиције
НИС-а у прва три месеца
2015. године износиле су нешто више од седам милијарди динара, а највише је улагано у истраживање и производњу нафте и гаса, модернизацију капацитета прераде,
као и у развој малопродајне
мреже.
Коментаришући резултате
пословања у првом кварталу
2015. године, генерални ди-

ректор НИС-а Кирил Кравченко рекао је:
– Криза из прошле године
се пренела и у прве месеце
2015. године, па су ови резултати били очекивани. Наш
главни задатак је повећање
оперативне ефикасности и
спровођење програма уштеда
у свим областима пословања.
Али без обзира на то наставићемо да инвестирамо, пре свега у повећање резерви нафте и
гаса, и бићемо сигуран снабдевач нашим потрошачима.
Упркос тешкој ситуацији

обим улагања у пројекте друштвене одговорности и даље
ће остати у фокусу НИС-a, јер
ми бринемо и о запосленима
и о заједници у којој послујемо.
Како се могло чути на стручном скупу, потписан је уговор
с компанијом CB & I за израду
базног и проширеног базног
пројекта за дубоку прераду у
панчевачком рафинеријском
комплексу и настављене су активности на оснивању пројектне компаније за реализацију
ТЕ-ТО Панчево.

АКТИВНОСТ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Расписана још два конкурса
Додељене стипендије
талентованим
спортистима
и тренерима
Афирмација и заштита
жена у спорту
Пријавите се за
„Активни распуст”
и „Здравствено
васпитање
о репродуктивном
здрављу”
Протеклих дана је било веома
живо у Покрајинском секретаријату за спорт и омладину.
Расписана су два конкурса,
потписани су уговори и додељене стипендије талентованим спортистима. Крајем
априла Покрајински секретаријат за спорт и омладину објавио је конкурс „Активни
распуст”, намењен васпитнообразовним установама са седиштем на територији АП
Војводине, чији је циљ да
обезбеди богате спортске и
културне садржаје за ученике
током летњег распуста.
Према речима надлежних у
Секретаријату, предност ће
имати они пројекти који подстичу различите спортске садржаје у складу с постојећим
програмом спортских секција, као и они што подржавају
активности и физичке вежбе
које нису доступне ученицима у разредној настави. Поред
тога, програми попут оних
који поспешују здраве стило-

Страну припремиo

Зоран
Станижан

ве живота, фер-плеј и културу
навијања такође ће имати подршку Покрајинског секретаријата. Реализација програма
непрофитабилног образовања
(позориште, филм, фотографија, заштита животне средине, извиђачке активности, музика, сликарство, вајарство,
књижевност) који могу допринети развоју ученика кроз
радионице, семинаре, тренинге, акције, пројекције
филмова и организовање позоришних представа биће у
фокусу конкурсне комисије.
Покрајина је издвојила десет
милиона динара за реализацију посла, а конкурс је отворен до 20. маја.
Сексуално васпитање
И ове године Покрајински секретаријат за спорт и омладину расписао је посебан конкурс за реализацију програма
„Здравствено васпитање о репродуктивном здрављу” за
2015/2016. годину. Надлежни
истичу да ће на конкурсу бити
изабране образовне установе у
којима ће се изводити тај вео-

ма значајан програм посвећен
младима, као и едукатори који
ће након обучавања спроводити васпитно-образовни пројекат Покрајинског секретаријата за спорт и омладину.
Право учешћа на конкурсу
имају средњошколске васпитно-образовне установе чије је
седиште на територији АП
Војводине.
Приоритет приликом избора образовне установе и едукатора имаће оне школе и
едукатори који су успешно
учествовали у реализацији
програма током школске
2014/2015. године. Школе ће
морати да обезбеде услове
(термин ваннаставне едукације – минимум два часа недељно) и морају бити мотивисане за спровођење програма.
За ове активности је обезбеђено 25 милиона динара, а конкурс је отворен до 13. маја.
Подстрек талентима
Покрајинска секретарка за
спорт и омладину Мариника
Тепић на пригодној свечаности приређеној прошле недеље

у згради Спортског савеза Војводине уручила је 60 стипендија младим талентованим
спортистима и тренерима. Ове
године је ресорни секретаријат издвојио скоро 15 милиона
динара за војвођанске спортске наде. Мариника Тепић је
том приликом истакла да је
веома важно улагати у млађе
категорије и да је неопходно
давати им подстрек за даљи
рад и такмичења која су пред
њима.
– Сви спортисти и њихови
тренери знају колико је сваки
почетак тежак и колико је одрицања потребно у животу да
би се постигли добри резултати, освојиле медаље на такмичењима и остварили врхунски
резултати у било којој грани
спорта. Желели смо да овим
програмом помогнемо нашим надама управо на том
почетку, да им дамо ветар у
леђа и потрудимо се да знају
да у Покрајинском секретаријату за спорт и омладину имају сигурног партнера за будућност – рекла је она.
Прошле недеље су свечано
уручена средства клубовима и
удружењима који се активно
залажу за усавршавање женских стручњака у спорту. За
око седамдесет пројеката (набавка такмичарске опреме и
реквизита за спортисткиње,
организовање научностручних скупова чији је циљ да доведу до смањења дискриминације жена у спорту итд.) издвојено је три милиона динара. Циљ овог специфичног
конкурса је да се пре свега побољша положај жена у спорту,
како самих спортисткиња и
тренера, тако и женских делилаца правде на теренима и
борилиштима, као и жена
уопште, које су ангажоване на
различитим функцијама у
спортским клубовима и удружењима.

Чланови Планинарско-еколошког клуба „Соко” крајем
априла и почетком маја
учествовали су на такмичењима у спортском пењању и
остварили сјајан успех –
освојили су шеснаест медаља. У оквиру државног првенства Србије у дисциплинама болдер, тежинско и
брзинско одржана су два
надметања пењача – у Новом Саду и у Нишу. Прво
такмичење је било у затвореном простору, док је у
Нишу званично отворена
сезона на отвореном. Наредно коло је заказано за
23. и 24. мај, а биће приређено у Земуну.
Чланови пењачке секције
били су активни и претходног викенда, када је извр-

шен успон на један од најбољих полигона за пењање
и рад на стени – на Острвици. Та тренажна активност
реализована је у оквиру
припрема за рад на природним стенама. Занимљиво је
да је најмлађи учесник
имао свега две године. С
друге стране, почели су и
тренинзи на отвореном, на
стени у парку Барутана.
Чланови клуба се окупљају
уторком, четвртком и суботом, а грађани заинтересовани за овакав облик рекреације сваког дана од 17 сати
могу се опробати у пењачким дисциплинама. Следећег викенда биће одржана
акција у Градској шуми поводом обележавања Дана
породице.

ГРАЂАНИ МИСЕ НЕЗАДОВОЉНИ

Локална власт ћути
На проширеном састанку
Управног одбора Удружења
грађана „За заштиту водотока реке Надел и приобалног
подручја”, одржаном у понедељак, 4. маја, било је речи о низу проблема који већ
годинама муче грађане тог
панчевачког насеља: непостојању фекалне канализације у Скадарској улици и
на Новосељанском путу, неизграђеној пешачкој стази у
Скадарској улици, мукама
становника Охридске и
Борске улице и загађености
панчевачких канала 33 и
канала АТП-а у Скадарској
улици.
Општи закључак скупа је
да је још увек неизвесно да
ли ће и када ти проблеми

бити решени, па је градској
власти упућен захтев да предузме мере како би се грађанима омогућио нормалан
живот. Чланови одбора
удружења недавно су упутили допис Јелени Батинић,
чланици Градског већа задуженој за привреду, приватно
предузетништво и инвестиције, тражећи да се становницима каже на који начин
и када ће проблеми бити решени. Пошто одговор није
добијен, одлучено је да се у
наредном периоду организује састанак грађана у згради локалне самоуправе.
С друге стране, прво јавно
окупљање незадовољних
грађана биће одржано 9.
маја.

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Кредит за набавку
опреме

„Креди агрикол банка” и Гаранцијски фонд Војводине
потписали су споразум о сарадњи за одобравање дугорочних кредита намењених
набавци нове енергетски
ефикасне опреме и опреме
неопходне за коришћење обновљивих извора енергије.

Кредити су намењени
предузетницима, малим и
средњим предузећима, као
и регистрованим пољопривредним газдинствима, с
максималним износом до
250.000 евра. Рок отплате је
до 60 месеци, а грејс период
до годину дана.
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ХРОНИКА

Родитељи не треба да брину за безбедност деце, јер се исте
вакцине дају деценијама, а нежељене реакције су ретке.
Др Светлана Јовановић,
педијатар

ВАКЦИНАЦИЈА ОБАВЕЗНА ЗА СВУ ДЕЦУ

ХИТНА ПОМОЋ

Време крпеља
и алергија

Пише:
др Мирослав Тепшић
Првомајски празници и
сунце, који су измамили
Панчевце у природу, нагло
су увећали број амбулантних прегледа. Свакодневно
санирамо мање повреде или
интервенишемо због убода
крпеља. Власници кућних
љубимаца вероватно су приметили да тих паразита има
у великом броју, те не чуди
њихова све већа присутност
и на људској кожи. Подсећамо да крпељи најчешће
бораве неколико сати на телу домаћина и да се „каче”
за меке делове коже. Ово је
идеално време да се пажљивим прегледом тела крпељ
уклони. Ако дође до убода,
не треба паничити, већ треба извадити паразита лаганим потезањем, уз избегавање притискања крпеља.
Свака интервенција у прва
24 сата знатно смањује вероватноћу заразе и оболевања од лајмске болести. Рана
се дезинфикује, а место убода се прати месец дана како
би се уочило евентуално прстенасто црвенило које се

постепено шири. Опрез и
превентива су веома битни
да би се предупредиле касније манифестације болести, које се највише испољавају на зглобовима, нервном систему и срчаном
мишићу. Добра је околност
да постоји одговарајућа антибиотска терапија која може ефикасно излечити ову
болест.
Убоди крпеља нису једини
пролећни здравствени ризици. Често спомињемо алергене и савремени начин живота као факторе који знатно угрожавају здравље. Многобројне али прилично контрадикторне студије покушавају да пронађу везе између промењених хигијенских навика, лекова и хране
коју конзумирамо, смањене
физичке активности, неких
нових алергена у окружењу,
са све учесталијим алергијским болестима респираторних путева, коже и других
органских система. Чини се
да ипак можемо извести генерални закључак да је све
веће удаљавање од природе,
како оне спољашње, тако и
оне сопствене, унутрашње,
умногоме допринело нашој
рањивости. Савремени начин живота има своје благодети, као што је, на пример,
дужи људски век, али с друге стране суочени смо с пошастима као што су рак, рано оболевање од кардиоваскуларних и неуроваскуларних болести, брачни стерилитет, дегенеративна реуматска обољења и друге болести, које умањују квалитет
живота.

ЗАКОН ОДУЗЕО РОДИТЕЉИМА
ПРАВО ОДЛУЧИВАЊА
Строже санкције за
оне који се оглуше
о закон
Обухват имунизације
у граду Панчеву
преко 95 одсто
Посланици Скупштине Србије
су средином прошлог месеца
једногласно усвојили измене
Закона о заштити становништва од заразних болести,
према којима ће вакцинација
деце убудуће бити обавезна. То
значи да се она може спроводити без пристанка родитеља.
У изменама и допунама поменутог закона, у члану 2, наводи
се да „за спровођење обавезне
вакцинације (...) није потребан
писмени пристанак лица, законског заступника детета, односно лица лишеног пословне
способности”. Држава се на тај
корак одлучила јер је у Србији,

јалне службе – рекао је за
„Блиц” Зоран Панајотовић,
помоћник министра здравља.
Након што лекар обавести санитарну инспекцију, родитељима следе упозорења да вакцинишу децу, а ако то не ураде, мораће да плате казну у износу од
20.000 до 50.000 динара. Уколико тај новац не уплате, средства
се скидају с рачуна, плени се
имовина или се родитељи шаљу
на принудни рад. Затим инспекција контактира са социјалним радницима из Центра за
социјални рад, који затим долазе на разговор и доносе процену
о томе да ли родитељи занемарују развој детета.
Европљани здравствено просвећенији
Вакцинација као најефикаснија и најјефтинија метода
којом се спречавају појава и
ширење заразних болести
обавезна је углавном у земљама источне Европе (Србија,

зна, како наводи наша саговорница, у Скандинавији је
обухват вакцинацијом преко
95 одсто.
У Аустрији, на пример, према сведочењу једне наше суграђанке која с породицом живи у
Бечу, вакцинација се спроводи
по вољи родитеља. Цепива су
бесплатна, осим нових вакцина
(као, на пример, против ротавируса), које се плаћају. За разлику од наше земље, деца у Аустрији по рођењу не добијају
бесеже вакцину против туберкулозе, али им се даје неколико
цепива која наши малишани не
примају (као што су вакцине
против пнеумокока, ротавируса и варичеле). Према речима
наше саговорнице, у вртићу који похађа њена старија ћерка,
нико јој није тражио потврду да
је девојчица вакцинисана.
Оцена уставности закона
Према мишљењу др Светлане
Јовановић, вакцине су једно

ПРЕДСТАВЉЕН ПРОЈЕКАТ СИГУРНЕ КУЋЕ

Корак ка самосталности
жртава насиља
Представница холандске
организације и фондације
„Kinder Perspektiv” Мартина Тобе, која подржава пројекте у нашој земљи, али и у
земљама југоисточне Европе, у области социјалне заштите, обишла је у среду, 6.
маја, Сигурну кућу у Панчеву. Циљ посете био је упознавање с пројектом који се
реализује у тој установи, а
који је финансирала поменута холандска организација. До сарадње је дошло прошле године, када су се представници двеју организаци-

ја срели на донаторском
сајму у организацији „Фица” Србија.
У оквиру програма, осам
корисница Сигурне куће,
млађих од 25 година, има
прилику да заврши курс за
шиваче, пекаре, фризере и
куваре, а целокупна опрема
остаће у њиховом власништву, чиме оне стичу предуслов да се економски осамостале. Како је рекла Јасна Вујичић, координаторка Сигурне куће, необразованост и незапосленост су
најчешћи разлози због којих се жртве насиља враћа-

ју у заједницу из које су побегле.
– До сада су две младе жене завршиле курс за пекара,
а једна се и запослила. Имамо још три кориснице које
тренутно похађају курсеве за
кројача и фризера, а у току је
и припрема за упис једне полазнице на обуку за пекара –
истакла је Јасна Вујичић.
Мартина Тобе је изјавила
да је задовољна како стручни радници Сигурне куће
спроводе пројекат и оценила да је програм врло значајан јер пружа подршку младим мајкама и
могућност
да
стекну образовање, да се запосле
и изађу из круга
насиља.
Састанку су
присуствовали и
Зоран Албијанић,
директор Центра
за социјални рад
„Солидарност”, у
оквиру
којег
функционише Сигурна кућа,
и Сузана Јовановић, чланица Градског већа задужена
за област рада, запошљавања
и социјалне политике. Она
је рекла да локална самоуправа финансира рад Сигурне куће и да је њена улога да
обезбеди редовно финансирање услуга. Подршка приликом запослења и обезбеђивања крова над главом за
жртве насиља након изласка
из привременог уточишта,
према њеним речима, треба
да проистекне из иницијативе представника удружења и
невладиног сектора.

Четвртак, 7. мај 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

Састав вакцина доступан је родитељима
према подацима које је изнео
Златибор Лончар, министар
здравља, проценат вакцинисане деце опао и износи 89 одсто, а против неких болести је
и нижи, док је у земљама
Европске уније тај проценат
виши од 96 одсто. Уколико родитељи не желе да вакцинишу
дете, сносиће бројне последице. Иако надлежни тврде да
неће бити присиљавања, врло
је непријатно сазнање да ће
старатељи, уколико не испуне
законску обавезу, сносити низ
санкција, које чак могу довести и до одузимања детета.
– Нисмо желели никог да
присиљавамо. Уколико се родитељи оглуше о обавезу, биће више пута упозорени, новчано кажњени, а на крају и
предати у надлежност соци-

Македонија, БиХ, Хрватска,
Црна Гора, Словенија, Бугарска и друге), док у државама
западне Европе није (Немачка, Италија, Аустрија, Холандија, Велика Британија и друге). Ипак, у неким земљама
поједине вакцине су обавезне,
док друге нису, а у неким државама западне Европе приликом уписа детета у вртић
или школу потребно је приложити и доказ да је оно вакцинисано.
У развијеним земљама, како сматра педијатар др Светлана Јовановић, координаторка за имунизацију у Дому
здравља Панчево, грађани су
здравствено просвећенији, па
држава нема потребу да их
присиљава на вакцинацију.
Иако имунизација није обаве-

од највећих достигнућа у медицини јер су допринеле искорењивању опасних болести.
Она каже да родитељи не треба да брину за безбедност деце јер се иста цепива дају деценијама, а нежељене реакције су ретке (повишена темпе-

ратура, увећане жлезде,
осип). Наша саговорница је
навела да у Дом здравља спорадично долазе родитељи који не желе да вакцинишу дете
и да, према њеном искуству,
углавном не располажу правим информацијама. Према
њеним речима, у граду Панчеву је обухват вакцинације
преко 95 одсто.
Тема о којој се спекулише у
последње време јесте и састав
вакцина. Надлежнима се замера да родитељи немају могућност да погледају садржај
цепива и да у њима има живе
и алуминијума. Др Светлана
Јовановић је навела да родитељи имају право да прочитају састав вакцина, али да је
питање компетентности да
протумаче њихов садржај.
Она је додала да у вакцинама
које се дају деци нема живе,
али да постоји минимална количина алуминијума, која није штетна.
Како смо сазнали од др
Светлане Јовановић, у уторак,
5. маја, у Дом здравља је стигао допис којим почиње да се
примењује измењени Закон о
заштити становништва од заразних болести. Наша саговорница је рекла да, према
новом акту, родитељ више не
треба да да сагласност за вакцинацију детета и да о имунизацији према индикацијама
одлучује лекар.
Противници поменутог закона тврде да нове одредбе
нису у складу са Уставом Републике Србије, који у члану
25 каже да „нико не може бити подвргнут медицинским
или научним огледима без
свог слободно датог пристанка”. С том оценом се слаже и
наша суграђанка, правница Н.
А. Она каже да је у овом случају очигледан сукоб права и
општег интереса. Оцењује да
је у питању повреда права родитеља јер они не могу да одлучују о здрављу свог детета,
због чега су оправдано забринути. Наша саговорница закључује да због свега наведеног постоји могућност да о
уставности закона одлучује
Уставни суд.

ЗАСАД ДОВОЉНО ЦЕПИВА
Прошле недеље су се појавиле вести да у домовима здравља широм Србије није било довољно дитепер вакцина за
предшколце, па су родитељи морали да их купују. Према
речима др Светлане Јовановић, у Дечјем и Школском диспанзеру тренутно има довољно цепива против дифтерије и
тетануса. Међутим, како она наводи, контингент ММР вакцине, коју будући ђаци такође примају, при крају је, те је
већ следеће недеље вероватно неће бити. У том случају, каже лекарка, вакцинација се одлаже на одређени период.

РАЧУН ДОМА ЗДРАВЉА ПОНОВО БЛОКИРАН

Чекајући системско решење
Протеклих недеља с рачуна
Дома здравља Панчево скинута су одређена средства ради наплате извршних пресуда
на име тужби које су такозвани неуговорени радници Стоматолошке службе подигли
против те установе, па је рачун од прошле недеље поново
блокиран. Први пут то се десило 5. фебруара, а блокада је
трајала 45 дана. Ребалансом
буџета локална самоуправа,
која је оснивач Дома здравља,
обезбедила је установи 18,5
милиона динара. Како смо сазнали од др Слободана Овуке,
директора Дома здравља, из
градске касе је преузето десет

милиона, што ће веома брзо
бити потрошено, па он очекује да ће већ наредне недеље
рачун поново бити у блокади.
– Не можемо ни претпоставити колико решења чека у суду по основу наплате заосталих плата. Тренутно се исплаћује фебруарска зарада, а мораћемо да платимо и вишемилионске извршне пресуде по
претходном анексу уговору у
раду. Дуг се стално увећава
док ишчекујемо системско решење, које би требало да се направи до јуна – рекао је Овука.
На питање који су даљи кораци руководства, наш саговорник је одговорио да у буџе-

ту има још 8,5 милиона динара за потраживања ове врсте.
Када се потроши и тај новац,
наводи Овука, поново ће се
обратити локалној самоуправи са захтевом за ребаланс.
– Не смемо довести у питање функционисање Дома
здравља. Засад нормално радимо и нема никаквих рестрикција. Имамо довољно
лекова, санитетског материјала и пружамо све услуге. Као
одговорна кућа добављачима
смо платили робу чим је рачун био одблокиран и нисмо
имали проблема с њима око
испоруке робе – тврди др Слободан Овука.

Он је рекао да из Министарства здравља, које треба
да сачини социјални програм
за Стоматолошку службу, као
и за целу установу, нема нових информација, те се не зна
да ли ће рок бити испоштован.
У недавно спроведеној анкети
међу запосленима у Дому
здравља око педесеторо људи
било је заинтересовано за социјални програм.

Страну припремила

Ивана
Предић
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ОБЈАВЉЕНИ ПРВИ ИЗВЕШТАЈИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МЛАДОСТ

БАКТЕРИЈЕ У РЕЗЕРВОАРИМА
„ВОДОВОДА” ЈОШ ОД ФЕБРУАРА

Без пруге на Миси

Прекршено више
процедура
Уређај за дозирање
хлора био покварен
Неопходно утврђивање
одговорних
„Бактерије у резервоарима на
постројењима за прераду воде
у ЈКП ’Водовод и канализација’ уочене су још 2. фебруара
ове године! Тај проблем покушали су да реше одговорни у
Сектору за производњу воде,
али то због отпорности бактерија и сложеног поступка нису
успели, о чему су обавестили
руководство ’Водовода’”, пише у ових дана објављеном извештају Надзорног одбора
„Водовода” који је потписао
његов председник – професор
доктор Тихомир Радовановић.
У том документу се истиче
да је руководство ЈКП-а „Водовод и канализација” дужно
да замени дотрајалу процесну
опрему у преради воде и да
промени унутрашњу организацију у том јавном комуналном предузећу.
То се, како такође пише у
извештају, нарочито односи на
поштовање хијерархије руковођења, као и доношење посебног правилника о процедурама припреме воде и отклањања проблема у њој. У складу
с тим, директор предузећа је
дужан да покрене поступак одговорности према лицима која
су бринула о дозирању хлора,
јер је он у већој количини продро у водоводну мрежу и учинио воду неисправном за пиће.
Поводом тога Надзорни одбор „Водовода” је предложио
надлежнима у Градској управи
да донесу одговарајуће мере
које ће допринети бољем управљању ризицима у систему водовода и канализације, јер ће
то позитивно утицати на одржавање високе поузданости тог
система, као битног сегмента
градске инфраструктуре.

Са недавне конференције за новинаре у „Водоводу”
Осим тога, Надзорни одбор
„Водовода и канализација”
прихватио је извештај трочлане Комисије за утврђивање разлога за појаву веће количине хлора у градској води
за пиће коју је формирао „Водовод”, а прихваћен је и извештај на исту тему који је сачинила директорка ЈКП-а
„Водовод и канализација”.
Извештај трочлане комисије завршава се закључцима да
откако су бактерије продрле у

резервоаре „Водовода”, није
поштована хијерархија обавештавања, због чега није могло
да се правовремено реагује и
да се предузму одговарајуће
мере. Истиче се и да постоје
индиције да одговорна лица у
Сектору производње воде нису испоштовала предвиђене
законске процедуре.
У извештају се може прочитати и да је одмах након што је
уочена појава бактерија у резервоарима, Завод за јавно

СКУПШТИНА ГРАДА О ЗАГАЂЕНОСТИ ВОДЕ
За петак, 8. мај, заказана је седница Скупштине Панчева на
којој ће се разговарати о проблемима у водоснабдевању, који су достигли кулминацију у периоду од 15. до 20. априла.
Иницијативу за њено одржавање је 23. априла поднела група од 28 одборника странака које чине владајућу коалицију
у Панчеву. На тој седници одборницима ће бити представљени резултати извештаја комисија које су формирали
Градска управа и ЈКП „Водовод и канализација”.

здравље почео да врши учестале микробиолошке контроле
воде. Надлежни у панчевачком „Водоводу” су се консултовали о овом проблему с колегама из Београда и Новог
Сада. Током тих састанака је
затражена помоћ београдског
водовода, али због техничких
проблема у том предузећу од
тога није било ништа. Зато је
почетком априла уследило
ручно прање и дезинфиковање
резервоара за воду.
У извештају пише и да чланови Комисије нису могли
поуздано да утврде шта се
тачно десило у ноћи између
14. и 15. априла, када су измерене енормне концентрације
хлора у води за пиће. Као могућ разлог за то наводи се
квар до којег је дошло на инструменту за дозирање хлора,
због чега он није показивао
праве вредности те хемикалије. Зато се прешло на ручно
дозирање!
М. Глигорић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО”

Ускоро нове цветне поставке у граду
Инжењери хортикултуре у
ЈКП-у „Зеленило” и овог пролећа настављају да украшавају наш град маштовитим
цветним аранжманима. У четвртак, 7. маја, у преподневним сатима, на платоу испред
зграде Градске управе биће
постављена нова креација од
цвећа која ће украсити тај део
града. У „Зеленилу” не желе
да откривају детаље, али позивају све суграђане да прошетају до тог места у наредним данима и обећавају да ће
бити пријатно изненађени.
Осим тога, у плану је постављање нових цветних скулптура и на улазу у наш град,
код моста преко Тамиша и
код хотела „Тамиш”, као и допуњавање и освежавање раније постављених креација у
Градском парку, на Тргу испред зграде Поштанске штедионице и на другим прометним местима у граду.
Жења Маринковић, инжењерка пејзажне архитектуре и
саветница за просторно планирање, која је међу најзаслужнијима у „Зеленилу” за
украшавање нашег града, најавила је и да ће се променити
цветни расади у свим бетонским жардињерама у Улици
војводе Радомира Путника.

Она је додала је да ће међу
приоритетима „Зеленила” у
предстојећем периоду бити и
сређивање Народне баште како би та зелена оаза и даље била пријатан кутак за наше суграђане.
– Између осталог, планирали
смо замену трулих дасака на
клупама новим, фарбање клупа
и поплочавање неких делова
као што је, на пример, онај на
коме се налазе справе за фитнес
на отвореном. Оне су до сада
биле на трави, али убудуће неће
бити тако, па ће они који долазе да ту вежбају моћи да кори-

сте справе и током кишних дана. Поред тога, поправићемо и
реновирати и дечја игралишта у
Народној башти. Мислим да се
она у целини гледано добро
одржава, а ове године имамо
посебан повод да је учинимо
још лепшом, с обзиром на то да
ће се обележити 110 година од
одржавања велике пољопривредно-индустријске изложбе у
Народној башти која је организована 1905. године – истакла је
Маринковићева.
Она је додала да је ЈКП „Зеленило” и ове године, девети
пут, добило позив да учеству-

је на међународном фестивалу најлепших креација од
цвећа који ће се одржати у
италијанском граду Червији.
Наши инжењери хортикултуре су једини с Балкана позвани да наступе у конкуренцији
више од педесет европских
градова, што говори да је њихово умеће признато и ван
граница наше земље.
За разлику од прошле године, када су учесницима те манифестације представљене
цветне скулптуре „Зеленила”
на тему Ђорђа Вајферта, ове
године инжењери хортикултуре у том ЈКП-у треба да
осмисле цветне креације на
тему воћа, с обзиром на то да
ће се фестивал одржати под
мотом „Нахранимо планету”.
– У „Зеленилу” смо поносни
смо на те цветне креације јер
оне настају у нашим радионицама као резултат тимског рада. У њему учествују девојке
из стакленика које су задужене за производњу цвећа и његово одржавање, радници,
столари, бравари и други врхунски мајстори. Све оно што
ми осмислимо они се свим
снагама труде да то реализују
и та сарадња се показала
успешном – додала је Маринковићева.
М. Г.

У малој сали Скупштине
Панчева чланови Удружења
грађана Месне заједнице
Младост одржали су у четвртак, 30. априла, конференцију за новинаре на којој
су говорили о резултатима у
вези с пројектом железничке обилазнице.
– Данас је тачно годину
дана од када смо први пут
ушли у ову салу. Тада смо
ушли са зебњом и страхопоштовањем. Сада су нам
се отворила нека врата и
види се светлост на крају
тунела. Ипак, и даље све зависи од локалне самоуправе. Надам се да су градски
челници сагласни с нама и
да ће нас подржати – казао
је Солтир Ђоровић, члан
овог удружења.
Из Министарства саобраћаја су приспеле позитивне
вести за житеље старе Мисе,
а то значи да ће се планови
и пројекти за изградњу пруге мењати и да она неће
пролазити кроз то насеље.
– Обилазница ће се радити и на територији Панчева,
а планирано је да обухвати
целу индустријску зону, то
јест Старчево, „Луку Дунав”,

„Петрохемију” и „Азотару”.
Привремени рафинеријски
колосек биће демонтиран –
рекао је Денко Тончев.
Он је подсетио и да су захваљујући комшији Станиславу Главичу 25. марта

стигли до Министарства,
када су одржали састанак с
Неном Томовић, помоћницом министарке, и Миланом Станисављевићем, као
и да је још тада одлучено да
будућа обилазница неће моћи да настави трасом преко
приватне пруге НИС-а.
Чланови Месне заједнице
су нагласили да је веома
битно шта ће ко урадити и
како ће се овај процес одвијати убудуће, као и да рачунају на помоћ локалне самоуправе.
С. П.

У „ХИГИЈЕНИ”

Прославили Ђурђевдан

У присуству бројних пријатеља и гостију запослени у
„Хигијени” обележили су 6.
маја славу тог јавног комуналног предузећа – Ђурђевдан.
– Честитам свим нашим
радницима. Желела бих да
и даље пазе „Хигијену”, да
раде на њеном даљем развоју и просперитету и да је доживљавају као другу кућу.
Гостима захваљујем што су
нас почаствовали својим до-

ласком. И данас и сваки
други пут кад буду дошли
код нас, имаће осећај да су
дошли у домаћинску кућу,
где ће их сви увек радо дочекати, пружити им све што
им треба и радо им помоћи.
Желим да се „Хигијена” и
даље развија, јер је то општи
интерес грађана овог града
и свих запослених – рекла је
у пригодном обраћању присутнима директорка „Хигијене” Милица Јовановић.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Кратка реч, дугачка
грешка
У прошлом броју нашег листа питали смо вас које грешке из прошлости бисте
најпре исправили. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак
књиге „Једина на свету” Роуан Колман за два наша читаоца или читатељке који су
најкреативније одговорили
на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове.
„То што сам кад сам била
на раскрсници (животној),
пошла десно, а не право.”
064/1792...
„Судбоносно ’да’ – нит
краће речи, нит веће грешке.” 060/6672...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијег одговора на
питање: које су предрасуде

најзаступљеније у нашем
друштву и због чега баш
оне? Они ће освојити по један примерак књиге „Зашто
скачем” Наокија Хигашида.
То издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих
одговора.
„Најзаступљеније предрасуде у нашем друштву су
оне којима се будала хвали,
а паметан их се стиди.”
064/9694...
„Предрасуда је да су богати мушкарци привлачнији.
Истина је да их таквима чини само дебео новчаник.”
062/6509...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.
Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.
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ЗАВРШЕНО ВЕШТАЧЕЊЕ О РАДОВИМА
НА НОВОЈ ДЕПОНИЈИ

Биће још посла
за тужилаштво
У подлози за нову депонију
недостаје много више
шљунка него што се у први
мах претпостављало, а постојећи је неодговарајућег
квалитета – изјавио је градоначелник Павле Раданов
на седници Градског већа
одржаној 6. маја.
Он је истакао да се у налазу вештака који је ових
дана стигао у Градску управу наводи да је депонија на-

сута слојем од 27 центиметара шљунка уместо потребних 50 центиметара, што
према његовим речима значи да недостају 23 центиметра, односно 6.500 кубика!
– Утврђено је и да је шљунак који је насут на депонији ситнији него што је било
предвиђено. Због тога је дошло до запушења цеви које
су испод фолије. „Хигијена”
је тај проблем већ решила, а
даља истрага и посао Вишег
јавног тужилаштва сигурно
ће ићи у правцу утврђивања
даљих чињеница и евентуалног подношења кривичне
пријаве против лица која су
у време када је шљунак био
насипан водила инвестиционе радове на новој депонији – изјавио је Раданов.
Он је истакао и да су се
сада, након што је завршено
судско вештачење обавље-

них радова, стекли сви
услови да се наставе преостали радови на новој депонији како би она почела да
ради у предвиђеном року.
Милица Јовановић, директорка ЈКП-а „Хигијена”,
рекла је да ће шведска влада, која финансира санацију
и завршетак депоније, платити насипање шљунка који
недостаје, али да ће тај посао бити обављен уз надзор

фирме „Хидрозавод ДТД”,
коју је ангажовао донатор.
Она је додала и да је на депонију стигла машина компактор вредна 28 милиона
динара, што према њеним
речима значи да је отприлике 98 одсто радова неопходних за отварање депоније завршено.
На седници Градског већа
се чуло и да ће стручни надзор планираних радова на
депонији обавити Дирекција
за изградњу и уређење града.
То јавно предузеће ће урадити и коначну калкулацију
трошкова машина које ће
бити употребљене за додавање шљунка. Поред тога, чланови Градског већа дали су
зелено светло Јавном комуналном предузећу „Хигијена” да затражи помоћ од Војске Србије и ангажовање њених машина и руковалаца.

У СУБОТУ, У ЦЕНТРУ ГРАДА

Обележавање
Дана победе
Чланови Градског одбора
Удружења бораца Народно-ослободилачког рата и припадници других борачких
организација у нашем граду
обележиће у суботу, 9. маја,
Дан победе и седамдесету
годишњицу од слома фашизма у Другом светском рату.
Они ће се тог дана окупити у 10 сати поред биста народних хероја у Градском

потом ће бити положени
венци у име Градске управе,
Јужнобанатског округа, Војске Србије, Удружења бораца НОР-а и борачких организација које делују у Панчеву.
Након тога пригодне говоре одржаће градоначелник Панчева Павле Раданов, председник Удружења
бораца Тодор Тоша Стојано-
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УСПЕШНО РАСВЕТЉЕН ПРОШЛОГОДИШЊИ УДЕС

ПОЛИЦИЈА ПРОНАШЛА ВОЗАЧА
КОЈИ ЈЕ ПОБЕГАО С МЕСТА НЕСРЕЋЕ
Поднета кривична
пријава против
нашег суграђанина
Владимира Т.
Осумњичен за тешко
дело против
безбедности
саобраћаја
Панчевачка полиција је ових
дана открила возача сивог каравана „ауди А4” који је у ноћи
између 24. и 25. октобра прошле године на раскрсници Доситејеве и Георгија Димитрова
налетео у пуној брзини на нашег суграђанина Немању Домазетоског, тешко га повредио
и потом побегао с места несреће а да му није пружио помоћ.
Због тога је откривање виновника несреће у почетку изгледало тешко, али су захваљујући темељно спроведеној истрази пронађени неки трагови
који су били кључни. Извршено
је неколико вештачења одеће
повређеног и трагова који су
остали на „аудију”, а када су се
њихови резултати поклопили,
више није било никаквих дилема, па је осумњичени ухапшен.
Панчевачка саобраћајна
полиција је тиме показала да
је и даље у врху у Србији по
откривању возача који су побегли с места несреће, јер ниједан од досадашњих случајева није остао неразјашњен.
Ана Боровић, основни јавни
тужилац, потврдила је за „Панчевац” да је поднета кривична
пријава против возача који је
осумњичен да је изазвао прошлогодишњи удес. Према њеним речима, у питању је наш
суграђанин Владимир Т., који

се терети за тзв. тешко дело
против безбедности саобраћаја.
Она је додала и да је у току
истражни поступак током којег ће се утврдити основаност
навода из кривичне пријаве. За
кривична дела против безбедности саобраћаја изричу се казне до осам година затвора, а
за непружање помоћи повређеном у саобраћајној несрећи и
бекство с места на коме се она
десила до пет година затвора.
Подсећамо, возач „аудија”
је повредио нашег суграђани-

на у тренутку док је он прелазио улицу и имао зелено светло на семафору. Налетео је
на њега с леђа, у пуној брзини,
и одбацио га на тротоар.
Према речима очевидаца –
троје Немањиних пријатеља с
којима се он неколико тренутака пре несреће поздравио и
кренуо преко пешачког прелаза, ударац је био толико силовит да је Немања остао без обуће, док му је одећа била потпуно исцепана. „Ауди” је дошао
из правца Георгија Димитрова

и скренуо је у Доситејеву, ударио Домазетоског на прелазу,
а потом је возач, уместо да се
заустави, додао гас и прошао
на црвено и на том и на следећем семафору.
Аутомобил се толико брзо
кретао да очевици нису успели да виде регистарски број
таблица. Немања Домазетоски је задобио повреде главе и
ноге и вишеструки прелом руке, због чега је одмах пребачен на хируршко одељење
панчевачке болнице.

„ПАНЧЕВАЦ” САЗНАЈЕ

Полиција примењује технолошку новину
После инсталирања камера за
надзор на улазима у Панчево и
на више места у граду, панчевачка полиција однедавно међу првима у Србији примењује
и једну технолошку новину.
Дежурни полицајци у Оперативном центру који на мониторима прате све што се дешава у сваком тренутку тачно
могу да виде и на којим местима се налазе саобраћајне и полицијске патроле како у Панчеву тако и у свим осталим местима у јужном Банату.
Према незваничним информацијама, ова технолошка иновација има вишеструку корист. Њеном применом
максимално се скраћује време
које је потребно да полицијска патрола стигне на лице
места након примљене информације да је негде почињено кривично дело. Подједнако је важно и то што постоји могућност да се врло брзо
блокира део града у случају
потере за криминалцима.

Поред тога што ће борбу против криминала учинити ефикаснијом, електронско праћење
кретања полицајаца ће допринети и њиховој личној
безбедности у случају да буду
нападнути.
Иначе, праћење кретања
полицајаца који су на дужности омогућено је захваљујући
томе што предајници које ко-

ристе за међусобно комуницирање и за директну везу с
њиховим старешинама стално
емитују џи-пи-ес сигнал. За
разлику од некадашњих кабастих и тешких воки-токија,
полицајци широм Србије, па и
у Панчеву, сада имају мале
апарате који лаике подсећају
на мобилне телефоне и сви су
повезани у тзв. тетра систем,

који се примењује у свим
европским државама.
Његове најважније карактеристике су могућност брзог успостављања међусобне комуникације између полиције, служба
безбедности, ватрогасаца и хитне помоћи, као и заштита од
евентуалног прислушкивања и
ометања полицијских веза. Поред тога, „тетра” систем функционише и на местима где нема
сигнала мобилне телефоније.
Иначе, увелико се пише о
томе да полицајцима широм
света у последње време све више смета то што се на интернету могу бесплатно преузети
апликације за андроид мобилне телефоне које служе за
праћење њиховог кретања.
Након што наиђу на патроле, корисници тих апликација
једним кликом упозоравају
остале о њиховој присутности
на терену, па је, на пример,
америчка полиција тражила
од „Гугла” да уклони такве
апликације из своје понуде.

СРБИЈА У ГЛОБАЛНОЈ АКЦИЈИ

Смањити страдања у саобраћају
вић и представници Друштва руско-српског пријатељства.
У 11 сати на платоу испред зграде Градске управе
биће отворена изложба наоружања и опреме које кориСтрану припремио сти Војска Србије, а сат врекасније, у холу зграде
Михајло мена
Градске управе биће приреГлигорић ђен коктел.

парку. Први ће им се обратити Срђан Божовић, кустос
– историчар у Народном
музеју, који ће говорити о
значају прославе 9. маја, а

Повећање заштите деце у саобраћају и смањивање броја несрећа у којима људи страдају
због бахатости возача циљеви
су акције „Недеља безбедности саобраћаја на путевима”,
која је почела 4. маја и трајаће наредних шест дана.
Осим у Србији, та акција ће
се одвијати широм света зато
што је Резолуцијом Генералне

скупштине Уједињених нација, која је усвојена 2. марта
2010. године, одлучено је да
период од 2011. до 2020. буде
проглашен за Деценију безбедности саобраћаја на путевима.
У складу с тим, средином
маја 2011. године у Женеви је
одржана генерална конференција на којој је званично про-

мовисан почетак заједничких
активности свих земаља чланица УН у циљу смањења броја погинулих у саобраћајним
незгодама.
Подаци Светске здравствене организације показују да
годишње у свету у удесима
страда 1,3 милиона људи, а да
20-50 милиона буде лакше
или теже повређено.

Што се тиче ситуације у нашој земљи, статистике показују да се на нашим путевима
годишње у просеку догоди више од 60.000 саобраћајних незгода у којима 800 лица изгуби живот, највише страдалих
је у старосној доби од 18 до 25
година, а читаво одељење ђака не дочека следећу школску
годину.
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ЗАВРШЕНО КАНДИДОВАЊЕ ЗА ЈАБУЧКЕ ИЗБОРЕ

НАЈБРОЈНИЈИ НАПРЕДЊАЦИ,
„УЈЕДИЊЕНИ” И МАКЕДОНЦИ
Шездесет петоро
кандидата за
петнаест места
у месној скупштини
Ванредни месни избори у Јабуци, већ други од 2012. године, расписани су 19. марта, а
разлози за то су били распад
дотадашње владајуће „напредњачке” већине и неодржавање седница локалне
скупштине.
Изборне радње су почеле
25. марта и трајале су до 1.
маја тачно у поноћ. До тог момента је пријављено укупно
шездесет петоро кандидата на
сва три бирачка места – на
првом и трећем по деветнаесторо, а на другом чак двадесет седморо.
За јабучку месну скупштину се бира по петнаест чланова или по пет са сваког изборног места. Комплетну листу
кандидата (15) има једино
Српска напредна странка; коалиција „Уједињени за Јабуку”, коју чине Либерално-демократска партија, Центар за
заштиту потрошача из Јабуке
и Национално македонско
удружење „Илинден”, изашла
је са четрнаесторо, а Демократска партија Македонаца

Месне актуелности

– од четвртка до среде –
Банатски Брестовац: Завршено је асфалтирање делова улица Соње Маринковић
и Бранка Радичевића, као и
уређење атарског пута на
потезу „цвећара”.
Банатско Ново Село: Месна
заједница је склопила уговоре са извођачима и надзорним органом за асфалтирање Улице братства и јединства, а исто је урадила ЈП
Дирекција за уређење и изградњу за асфалтирање Улице Жарка Зрењанина. У току
су завршне припреме за обележавање великог јубилеја –
250 година од настанка села,
као и за организацију сеоске
славе Духови. Фанфара „Тинерету” обележила је годишњицу протекле недеље.

Ко ће након 17. маја „загосподарити” Месном заједницом?
са дванаесторо представника.
Листа Социјалистичке партије Србије и „Јединствене Србије” броји десеторо пријављених, групе грађана „За нашу Јабуку” и „За здраву Јабуку” биће заступљене са по петоро односно троје присталица, радикала има четири, а
пријављен је и један независан кандидат.
Подсећања ради, да би неко
стекао право на кандидатуру,
један од главних предуслова
био је да прикупи најмање петнаест валидних потписа бирача из своје изборне јединице.

По истеку рока надлежна
комисија имала је двадесет
четири сата да прегледа приспеле материјале. Након тога
су откуцана решења о давању
сагласности на поднете кандидатуре, док је у неколико
случајева послат позив за допуну због непотпуне документације. За отклањање тих
недостатака, који су се углавном односили на недовољан
број потписа бирача, било је
одређено 48 сати, а неколицина, којој је указано на пропусте, то је благовремено исправила.

Чланови месне скупштине
биће, као и досад, бирани по већинском изборном систему (на
име и презиме), а гласање ће
бити одржано у недељу 17. маја,
од 7 до 20 сати. Важно је истаћи
и то да ће грађани моћи да гласају на три бирачка места, која
су територијално распоређена,
а налазе се на следећим локацијама: прво је смештено у такозваној дрвеној бараци у Улици ЈНА 49, друго у Дому културе „Кочо Рацин” (Иве Лоле Рибара 2), а треће у простору познатом као „Менза 33 – Беље” у
Улици маршала Тита 10.

Долово: Удружење бораца
из Другог светског рата одржаће скуп поводом Дана
победе у суботу, 9. маја, од
9 сати, у просторијама Месне заједнице. Сат касније,
службом у румунској православној цркви, верници
ће обележити славу свог
храма – Пренос моштију
Светог Николе.
Глогоњ: Завршено је бетонирање стазе у центру села
(од храма ка парку) и проширење пијачног платоа.
ЈКП „Зеленило” је на захтев
Месне заједнице, с неколи-

У ОМОЉИЧКОЈ ШКОЛИ

„Блистави осмеси” и врсни познаваоци саобраћаја
Основна школа „Доситеј Обрадовић” била је веома активна протеклих дана.
Најпре је недавно Ђурица
Грга, истакнути професор (и
некадашњи продекан) београдског Стоматолошког факултета, у омољичкој образовној установи, коју је и сам похађао, са својим стручним тимом одржао два занимљива
предавања о оралној хигијени
и здрављу зуба.
Он је у првом делу ученицима осмог разреда говорио о
томе како се постаје стоматолог, а у другом блоку радионице, намењене ученицима
нижих разреда, било је речи о
болестима зуба код најмлађих
пацијената. Навео је последње
податке, који показују да је
каријес видљив код петине ђака у Србији, што је чак два пута више него у другим земљама у Европи. Упозорио је да
малишани и њихови родитељи не воде довољно рачуна о
зубима и објаснио да савремену превентиву не чини само
четкица за зубе, већ да се она

заснива и на правилној исхрани и примени различитих
средстава која спречавају настанак каријеса, као и на редовним контролама код стоматолога.
На крају предавања ученици су погледали занимљив цртани филм о нези зуба.
Поред тога, као што се очекивало, и ове године ученици
омољичке школе успешно су
стартовали на такмичењима
из техничко-информатичког
образовања под називом „Шта

знаш о саобраћају”. Они су
протекле недеље, предвођени
ментором-наставником Миодрагом Тасићем, на надметањима у Основној школи „Мика Антић” постигли завидне
резултате, па су тако прва места освојили ученици седмог
разреда Марјан Вулин и Јована Штрбан (Ц-категорија) и
„петаци” Вук Голубовић и
Магдалена Недељковић (Бкатегорија). Још осам ђака заузело је друго место – Емилија Томић (осми разред), Мо-

мир Топаловић (шести разред), Стефан Ђукановић и
Александра Живковић (пети
разред), Ана Сакић, Милица
Капетановић, Лазар и Михајло Ковачевић (други разред).
Сви набројани пласирали су
се на окружно такмичење, а
ово је већ шеста година заредом како су млади Омољчани,
поред изванредних индивидуалних успеха, најбољи и у
групном пласману. Школу је
из истог предмета у дисциплини ваздухопловно моделарство успешно представљао
ученик осмог разреда Дејан
Крстић, који је на општинском и окружном такмичењу
заузео шесто место међу 76
учесника и тако обезбедио
пласман за републички ниво.
И напослетку, у периоду између 23. и 30. априла, поводом
дана школе, одржани су сада
већ традиционални „Дани Доситеја”, који су били испуњени
разноликим културно-уметничким и спортским догађајима, а већина активности одвијала се у духу екологије.

ко нових клупа и елемената, обновило дечје игралиште у центру села. Поменуто предузеће је обезбедило
и саднице за озелењавање
платоа код Месне заједнице. Рок концерт „Selected
Bgd” одржан је у четвртак,
30. априла, у Дому културе.
Удружење жена „Глогоњке”
је поводом 1. маја приреди-

ло другарско вече. Дом културе је добио вредну донацију народних ношњи (25
кецеља и 20 прслука) од суграђанке Раде Воштинар.
Фолклорна секција је поново почела да ради.
Иваново: Девети фото-сафари биће приређен у недељу, 10. маја, на више места
у селу. Изворна група Удружења банатских Бугара
„Иваново–Банат” представила се палћенским играма
у суботу, 2. маја, на зонској
смотри у Панчеву.
Јабука: Истекао је рок за
кандидовање за изборе за
чланове месне скупштине,
који ће бити одржани у недељу 17. маја. Самостална
изложба слика у техници
вез на платну у комбинацији са уљем и акрилом Ксеније Лалић из Панчева, под
називом „Натура”, отворена
је у уторак, 5. маја, и биће
доступна грађанима до краја месеца.
Качарево: Завршене су прве
фазе на унутрашњој реконструкцији Дома омладине и
уређењу стадиона Фудбалског клуба „Јединство”. Месна заједница је покренула
јавну набавку за замену расвете у Хали спортова.
Омољица: Месна заједница
је направила уговор с фирмом „Војводинапут” за асфалтирање Улице Михајла
Пупина, а радови ће бити
покренути након избора
надзорног органа. Поводом
дана школе одржани су
многобројни садржаји, закључно с великим карневалом на платоу испред Дома
културе.
Старчево: Удружење виноградара, воћара и дестилера
основано је у среду, 6. маја.
Изложба слика, графика и
таписерија које су израдили
уметници из Египта – Ахмед
Самија и Амаклед Белал биће отворена у четвртак, 7.
маја, у галерији „Боем”.

У ИВАНОВУ ДЕВЕТИ ПУТ

Фото-сафари
у новом термину

КАЧАРЕВАЧКИ ДОМ КУЛТУРЕ У АКЦИЈИ

Од науке до фолклора
Качаревачки Дом културе се
одликује честим, квалитетним и разноврсним активностима.
По том обрасцу је 23. априла у свечаној сали Месне заједнице одржана трећа у низу
трибина посвећених нашим
научницима светског гласа.
Након Николе Тесле и Михајла Пупина на ред је дошао и
великан светске науке Милутин Миланковић, о коме је говорио професор др Александар Петровић с Филолошког
факултета у Београду. Он је

Страну припремио

Јордан
Филиповић

своје излагање о светски признатом научнику, астроному и
доктору техничких наука прилагодио ученицима Основне
школе „Жарко Зрењанин”, ко-

јима је ово био можда први
сусрет с Миланковићевим ликом и делом. У току трибине
су емитовани инсерти из филма „Загледан у звезде”.

Два дана касније у хали спортова је одржан заједнички концерт качаревачког КУД-а „Вељко Влаховић” и друштва из Македоније – „Злетовски рудар”
из Пробиштипа, које је претходног дана гостовало у јабучком
Дому културе. Оба ансамбла су
својим наступом разгалила
многобројну публику, која их је
у више наврата прекидала спонтаним аплаузима.
Када је реч о активностима
Дома културе, у њих се могу
убројати и радови на уређењу
Дома омладине. Малтерисање
је завршено, тренутно се суше
зидови, потом следи молерисање, након чега ће почети припреме простора за минимум
коришћења, па ће, поред осталог, бити инсталирана бина.

Девети ивановачки фото-сафари биће одржан у недељу, 10. маја, када ће на
више места у селу мајстори
уметничке фотографије још
једном правити ремек-дела.
Најпре ће се, почев од 8
сати, пријавити очекиваних
стотинак учесника. Након
тога следи велики број активности које су испланирали организатори – ивановачки Дом културе и фото-група „Дунавац”. Поред вожње тракторима и чамцима,
фотографској елити Србије
биће на располагању и две
старе банатске куће у којима
ће их, спремни за позирање,
чекати чланови мађарског и
бугарског културно-уметничког друштва одевени у

народну ношњу. Мајстори
са објективима овог пута
имаће прилику да изађу на
Дунав, што је био и један од
главних разлога промене
термина с почетка априла
на мај, будући да је у овом
периоду године могућ приступ нашој највећој реци.
„Сафаристи” ће искористити и срећну околност
што у Иванову и околини
баш тих дана почиње снимање турског филма „Бекле
бени” (у преводу „Чекај
ме”), а у њихову част биће
демонстрирана традиционална игра попике.
Изложба радова прошлогодишњег победника Пере
Николића биће отворена у
14.30 у Дому културе.
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НЕГОВАЊЕ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ НА ПРАВИ НАЧИН

Културни телекс
Музика
Петак, 8. мај, 21 сат, Клуб светских путника „Крузер”
(Улица Вука Караџића 2): концерт „Пут око света за 90 минута” одржаће Маја Волк и Сале Вавић.
Петак, 8. мај, 21 сат, дворана „Аполо”: концерт „Black Dog
Night” групе „Melmac Riders”.
Понедељак, 11. мај, 19 сати, сцена Културног центра: солистички концерт харфисткиње Хане Параушић.
Среда, 13. мај, 18.30, сала Музичке школе: концерт најуспешнијих ђачких камерних ансамбала и солиста.

Изложбе
Четвртак, 7. мај, 20 сати, галерија „Боем” у Старчеву: изложба слика, графика и таписерија уметника из Египта –
Ахмеда Самије и Амакледа Белала.
Четвртак, 7. мај, 19 сати, Галерија савремене уметности:
изложба слика Томислава Сухецког „Пресек 40 година”.
Субота, 9. мај, 17 сати, Народни музеј: стручно вођење аутора кроз изложбу „У име народа”.
Субота, 9. мај, 19 сати, фоаје Културног центра: изложба
цртежа и слика Весне Петрић „Имагинарни бестијаријум”.
Субота, 9. мај, 20 сати, Народни музеј: свечано отварање
изложбе „Миховил Томандл – чувар баштине”.
Уторак, 12. мај, 20 сати, Народни музеј: отварање изложбе
„Панчево очима уметника – омаж Јовану Витомирову”.

Позориште
Субота, 9. мај, 12 сати, дворана Културног центра:
представa за децу „Ледено краљевство”.
Уторак, 12. мај, 19.30, сцена Културног центра: позоришна представа „Дама с камелијама” Народног позоришта у
Београду.

Перформанс
Петак, 8. мај, 20 сати, културни центар „Нектан арт” (Светог Саве 59-г): отварање „Перформанс арт салона”.
Субота, 9. мај, од 18 сати, културни центар „Нектан арт”:
„Перформанс арт салон”.
Недеља, 10. мај, од 17 сати, културни центар „Нектан
арт”: „Перформанс арт салон”.

Тематски програм
Субота, 9. мај, 18 сати, Народни музеј: трибина „Борислав
Пекић – године које су појели скакавци”.
Субота, 9. мај, 17 сати, дворана Културног центра: регионална смотра музичко-фолклорног стваралаштва деце из
јужног Баната.
Недеља, 10. мај, 16 сати, Културни центра Панчева: Фестивал балетских школа Србије, у организацији Балетске школе „Димитрије Парлић” Панчево.
Понедељак, 11. мај, 20 сати, Клуб светских путника „Крузер”: путописно вече „Живот је путовање – Лондон”. Гост
вечери је Адријана Вамош.
Уторак, 12. мај, 19.30, читаоница Градске библиотеке:
трибина „Библиотерапија – експресивна примена књиге”.
Културни центар

чет пет суб нед пон

БЕЗДУШНИ 2

19.00 19.00
21.00 21.00 22.00 21.00

УЈЕДИЊЕНИ МУЗЕЈИ
И ОТКРИВАЊЕ ХЕРОЈА
Током десет дана
широм земље
одвијаће се низ
различитих,
занимљивих
културних програма
Национални музеји Србије
организују нову манифестацију „Музеји Србије, десет дана од 10 до 10”, од 9. до 18.
маја. У њој учествују 64 музеја и других сродних институција из 37 градова широм Србије, а програми ће се одвијати на око 110 локација, од 10
сати ујутру до 10 сати увече.
Посетиоци ће имати прилику
да (бесплатно) виде читав низ
изложби, презентација, јавних разговора и других садржаја, којима ће бити обележени важни датуми, као што су
9. мај – Дан победе над фашизмом и Дан Европе, 18. мај –
Међународни дан музеја и с
њим повезана Европска ноћ
музеја (16. мај). Централна
тема манифестације је „Хероји културне баштине”, а она је
утемељена, између осталог,
на трагичном искуству нашег
укупног културног наслеђа
током минулих ратова. Поред
тога, тема се односи и на савремене хероје културне баштине (конзерваторе, рестаураторе и ентузијасте) и њихове напоре да сачувају културно наслеђе од заборава.
Панчевачки Народни музеј
је један од учесника ове манифестације. Тим поводом је у
уторак, 5. маја, у тој установи
одржана конференција за медије. Директорка Народног
музеја Панчево Светлана Месицки, виши кустос – историчар Срђан Божовић, историчар уметности Дамир Прашникар, етнолог Никола Влајић и кустос – историчар
уметности Димитрије Јованов
представили су програм који

Од 9. до 18. маја Музеј ће понудити атрактивне програме
ће се одвијати у панчевачком
музеју, под слоганом „Чувари
баштине”. Директорка Народног музеја Панчево истакла је
да се ради о ексклузивној манифестацији, која је настала
по препоруци Музејског друштва Србије, а одвија се под
покровитељством Министарства за културу и информисање Републике Србије.
– Ово је иницијатива директора националних музеја с
циљем да се окупе сви музеји
у Србији. У току тих десет дана биће приказани ексклузивни програми који треба да покажу да оно што музеји раде и
баштине не може да се види
само током једне ноћи. Осећам велико задовољство што
је успостављена ова манифестација, нарочито с обзиром
на то да је слоган прошлогодишње „Ноћи музеја” у Народном музеју био „Није само
једна ноћ”. Са задовољством,
као музеалац, могу рећи да од
ове године то више неће бити
само једна ноћ – изјавила је
Светлана Месицки.
Манифестацију ће у суботу,
9. маја, у 20 сати, отворити ау-

торска изложба „Миховил Томандл – чувар баштине” Срђана
Божовића и Дамира Прашникара. Како је навео Срђан Божовић, Миховил Томандл има
велике заслуге у проширивању
збирке Народног музеја. Он је
после рата из Управе народних
добара спасао низ предмета тако што их је пребацио у Музеј,
где се и данас налазе.
Следећи догађај је предвиђен за уторак, 12. мај, од 20
сати. Реч је о отварању фото
документарне изложбе „Панчево очима уметника – омаж
Јовану Витомирову”, чији је
аутор Никола Влајић, етнолог-саветник Завода за заштиту споменика културе.
Влајић је подсетио на то да је
Јован Витомиров био члан
Ликовне групе „Панчево 5” и
да су захваљујући њему сачувани од заборава многи мотиви из некадашњег најужег
градског језгра. Слике које ће
бити изложене углавном потичу из фундуса Народног
музеја. Посетиоци ће моћи
да виде и четири аутопортрета Витомирова, његову столицу, породичне фотографи-

је и каталоге с последњих изложби.
У суботу, 16. маја, први пут
после неколико месеци конзерваторско-рестаураторских
радова, јавности ће бити приказано сликарство и сликана
орнаментика на таваници свечане сале. Изложба фотографија и филм „Откривање” редитеља Владимира Кајловица
увешће посетиоце у амбијенталну изложбу историчара
уметности Димитрија Јованова „Олга Смедеревац и Федора
Имреи Ричи – незаборављене
личности”. Како је напоменуо
Јованов, познато је да су салон
Олге Смедеревац посећивали
интелектуалци попут Јована
Бандура, Милана Ћурчина,
Милоша Црњанског, Уроша
Предића и других, и да је она
свој легат 1975. године завештала Народном музеју. Изложба ће обухватити предмете
из ликовне збирке и збирке
примењене уметности, породичне фотографије и слично.
Током манифестације биће
отворена и стална поставка
Народног музеја.
С. Ћирковић

уто сре

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: САША РАКЕЗИЋ, СТРИП-АУТОР
19.30
22.00

БИЋЕМО ПРВАЦИ СВЕТА

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Ти си све што желим”
Ричарда Мадлија
Када прошлост закуца на
врата, постоји само један
начин да се с њом изборимо. На први поглед, Џејмс
је био остварење свих њених жеља и снова. Неодољиво шармантан и дрско
згодан, млади војни пилот
брзо ће освојити Дајанино
срце. На дан када свадбена
звона звоне за њих, стиже
вест да је избио рат и
Џејмс бива приморан да се
запути на бојиште. Када
стигну вести од којих стрепи породица сваког војника, Дајани једина утеха
остаје дете које очекује.
Десет година касније Дајана води миран живот на
југу Француске и не слути
да је судбина поново
спремна да се поигра
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њомe. Када једног јутра на
оближњем тргу зачује добро познати глас из прошлости, њен тешко стечени спокој разбиће се у комадиће. Али човек који јој
је једном значио све, сада
прети да уништи цео њен
живот...

Два читаоца који до среде, 13. маја, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„У којим ситуацијама помислите да се судбина поиграва
с вама?”, наградићемо по једним примерком књиге „Ти
си све што желим” Ричарда Мадлија. Имена добитника
ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се
могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке
(не дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

Нова енергија „Нове електрике”
Ове недеље је свечано
отворена „Нова електрика”
у простору будуће галерије
Бате Михаиловића, тј. у
некадашњим просторијама „Панчевца”. То, као и
чињеница да је у Панчеву
недавно била приређена
велика интернационална
изложба стрипа „comixconnections” били су повод
за разговор за Сашом Ракезићем, алијас Александром Зографом, чији је
значај за развој и промоцију панчевачке стрипсцене код нас и у свету апсолутно неспоран.
ПАНЧЕВАЦ: Колико си
задовољан реализацијом
изложбе „comixconnecti ons” у Панчеву?
С. РАКЕЗИЋ: Мислим да
је врло значајно то што је
наш град перципиран као
важно место када је стрип у
питању. Поред тога што постоји неколико аутора који
су активни на домаћој и интернационалној сцени, овде се такође одвијају значајна гостовања страних уметника. Изложба
„comixconnections” је гостовала баш у време када „стара”
„Електрика” више није била у
функцији, а „Нова eлектрика”
још није отворена и, упркос
свему, све је било заиста добро.
Показало се да постоји такође
занимљив простор бившег биоскопа „Војводина”.

Oрганизаторски део посла
одлично је водио „Refraction
Team”, што све говори о томе
да Панчево има добре предуслове и пожртвоване људе који
су у стању да изведу изложбе с
међународном репутацијом,
као што је овa.
• Можеш ли нам објаснити
концепт пројекта „Artscape”?
– Снежана Ћурувија, која је
била руководилац тог пројекта, намеравала је да пре свега
усмери пажњу овдашње јавно-

сти на ауторе из Панчева
који су били заступљени
на Венецијанском бијеналу, свакако једној од
најзначајнијих светских
манифестација када је
уметност у питању. Тако
се и мој стриповски дизајн каталога српског павиљона на Венецијанском бијеналу, од пре
две године – на предлог
Милоша Томића и Владимира Перића Талента,
уметника који су нашу
земљу тада представљали – нашао међу радовима који су сада, у виду
билборда, изложени на
фасади „Апола”.
• По чему ће се „Нова
електрика” разликовати
од „Електрике”? Какви
ће се све програми приређ
ћивати у новом про стору?
– Промена простора
обично означава нове
односе, друкчије нијансе, неке
нове правце размишљања. Поред тога, „Електрика” је замишљена као нешто динамично,
нешто што треба да се мења
током времена, а не да остане
као некаква окамењена институција. „Нова електрика” се
налази у простору галерије
Бате Михаиловића, дакле на
месту које другачије „дише”
од „старе” „Електрике”, и биће
то само један од садржаја који

ће се на том месту одвијати.
Како ће та дешавања тачно изгледати, тек би требало да буде дефинисано, можда у зависности од нашег сусрета с тим
простором и с магијом која из
тога буде произашла. Ја ћу наставити да радим на „Гррр!
програмима”, који такође неће бити као они у негдашњој
„Електрици” – уместо јавних
дешавања, то ће бити радионице за „школовање” неког
новог кадра када је стрип у
питању.
• Какав је твој коментар поводом чињенице да Панчевац
Иван Грубанов представља
Србију на овогодишњем Венецијанском бијеналу?
– Свакако је сјајно да је ова
средина изнедрила уметнике
који не делују само на локалној сцени, иако је и то само по
себи од виталне важности, већ
да њихов рад има „тежину” и
чини их препознатљивим на
националном нивоу, па и на
манифестацији од интернационалног значаја. Иван Грубанов је једно од таквих имена и
мислим да је занимљиво да су
његови почеци били везани
управо за рад на стрипу. Чак
иако данас више није препознат као стрип-аутор, то је
свакако било нешто што је
формирало његов сензибилитет и окренуло га даљим трагањима.
Д. М.
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ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ О ВАЖНОЈ ДРУШТВЕНОЈ ТЕМИ

ЉУДИ КОJИ ПУТУJУ КА СВОМ СНУ
Осветљени многи
проблеми с којима
се сусрећу азиланти
на мукотрпном путу
ка земљама западне
Европе
У дворани „Аполо” у понедељак, 4. маја, премијерно је приказан документарни филм
„Људи које нико неће” ауторке
Адријане Вамош. Главна тема
којом се он бави јесу трагичне
судбине људи који су из верских, политичких или економ-

дирнула трагична судбина
младог факултетски образованог Сиријца који је изгубио
једног родитеља у сукобу. Фасцинирала ју је чињеница да
је успео да задржи у себи нешто отмено и ненаметљиво,
иако је у тренутку снимања
филма остао без новца да настави пут даље и спавао је у
шуми, јер у прихватном центру у Боговађи није било места.
– Волим документарце, а
посебно ми се допада како то
раде велике медијске куће,
као што су „Би-Би-Си” и „Ал

Ми смо на све терене и на сва
снимања ишли заједно и консултовали се. Филм смо снимали од друге половине 2013.
године и током 2014. године.
Обишли смо прихватне центре у Боговађи, Бањи Ковиљачи и Обреновцу, а разговарали
смо и с представницима Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, као
и с представницима Центра за
заштиту и помоћ тражиоцима
азила. Оригиналну музику за
филм написао је Јан Купрешанин, а своју фотографију за
постер нам је уступила Мер-

Трибина након пројекције трајала је дуже од два сата
ских разлога били принуђени Џазира”, јер на специфичан лин Нађ Тормо. Наравно, цеда напусте своје земље. До Ср- начин приказују животе људи лог пројекта не би ни било да
бије обично стигну само они и судбине маргинализованих Градска управа није издвојила
најснажнији, најрезилијентни- група. Када је, 2013. године, средства за његову реализацији и најсрећнији, или они с до- Град Панчево расписао кон- ју – рекла је Адријана Вамош.
вољно новца за плаћање разли- курс за финансирање и суфи- Тема о којој ће се тек
читим локалним криминал- нансирање пројеката из култу- говорити у Србији
ним групама, кријумчарима ре, одлучила сам да се прија- Након пројекције филма одрљуди и „агентима” који продају вим и пробам да снимим до- жана је и трибина, на којој су,
своје „услуге”. У филму је вео- кументарни филм. Прича о поред ауторке, говорили и
ма лепо осветљен њихов страх азилантима се тада полако ак- представници Центра за заод повратка у земље из којих су туелизовала, али није постојао штиту и помоћ тражиоцима
дошли, као и осећање изолова- ниједан документарни филм азила – Радош Ђуровић, Јованости и незаштићености. Већи- снимљен на ту тему, па може- на Винчић и Јана Стојановић,
на њих има позитиван однос мо рећи да се тема некако на- док је модератор био Немања
метнула сама од себе. Иако
према свом боравку у Србији.
сам ја званично носилац про- Урошевић. Готово непрекидЖивоти маргинализованих
јекта, желела бих да нагласим на питања посетилаца (тригрупа
да ово није само мој пројекат, бина је трајала око два сата!)
Адријана Вамош је истакла да јер су од самог почетка у целој показала су колико је тема
су азиланти с којима је разго- причи и Марко Бацковић, ко- филма била интересантна пуварала били веома отворени и ји је монтирао филм, као и блици. Радош Ђуровић, извркооперативни. Посебно ју је сниматељ Павле Бугариновић. шни директор Центра, неко-

лико пута је истакао да је
прилив миграната у нашу земљу у сталном порасту. Србија је за већину њих попут последње станице на путу ка
остварењу сна. Овде остају у
просеку десетак дана, а затим
настављају пут. Ђуровић сматра да локално становништво, генерално гледано, има
добар однос према азилантима, а да су за појединачне инциденте криве различите локалне интересне групе које
манипулишу грађанима и
шире панику и страх од азиланата. Због тога је важно да
постоји дијалог између азиланата и локалне заједнице
кроз различите активности и
радионице.
Према мишљењу Адријане
Вамош, ово је тема која ће тек
бити актуелна с обзиром на
тренутне миграције у свету,
нарочито с Блиског истока и
из Африке ка Европи.
– Да нам се не би десио сценарио присутан у Турској и
Грчкој, у којем се дешавају
пребијање миграната, отимање новца, силовање, излагање
предрасудама и свакодневно
шиканирање азиланата, морамо што више о овоме да говоримо и да подигнемо свест
наших људи о томе да ти азиланти нису неки шљам, већ
углавном нормални људи које
је мука натерала да крену на
путовање на којем могу изгубити живот. Нико од њих није
пошао на тај пут зато што му
је у матичној земљи било супер и то стално треба имати у
виду – сматра Адријана Вамош.
Посебна тема на трибини
биле су судбине жена, које су
најрањивије и често постану
жртве сексуалне експлоатације. Гости из Центра су, поред тога, истакли да су већини азиланата потребни топла
људска реч, охрабрење и помоћ око интеграције. Они су и
најавили да ће ускоро, у сарадњи с панчевачким Домом
омладине, бити организован
тренинг о миграцији и азилу у
Србији из правног и психосоцијалног аспекта, на којем ће
моћи да учествују заинтересовани грађани.
С. Ћирковић

ФОТОГРАФИЈЕ ИГОРА АНДРИЋА

Покрет у простору будућности
У Кафе-галерији је у среду,
29. априла, отворена изложба
веома занимљивих фотографија „Простор вишег реда”
нашег суграђанина Игора Андрића. Тај млади аутор је дипломирао на Факултету примењених уметности у Београду, у класи Бранимира Карановића, а изложени радови су
део његовог мастер-рада. Он
планира да од јесени конкурише на више адреса у иностранству како би наставио
професионално усавршавање.
– „Простор вишег реда” у
својој основи представља простор будућности. Како је избор
пројекција представљених на
фотографијама направљен у

директној комуникацији с моделима, оне у глобалу исказују
емоције и реакције једне групе
људи, може се рећи и генерације, на питање: шта је то што

желите? Сама техника пројектовања фотографија на људску
фигуру је централни елемент
рада, јер иако се на први поглед ствара илузија реалности,

јасно су приметни елементи
који деградирају и доводе у
сумњу сигурност пројектоване
будућности – објаснио је Андрић.
Како је приметио уметник
Лука Трипковић, Игор Андрић користи референце из
историје фотографије и хладноратовског сликарства западне цивилизације, служећи
се постмодернистичком методологијом колажирања. Фотограф је фасциниран покретом
и често покушава да га рашчлани на сегменте. Уз то, Андрић инсистира на симетрији
и окренут је оном неистраженом и изазовном.
Д. М.

ПРОСЛАВА ДАНА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

Концерти ђака и професора
Значајан јубилеј, 65 година рада образовне установе која већ
деценијама постоји на понос
свом граду – Музичке школе
„Јован Бандур” – биће обележен циклусом концерата од 13.
до 15. маја. Најпре ће у среду,
13. маја, од 18.30, у сали Музичке школе наступити награђени солисти и камерни ансам-

бли. Публика ће чути најуспешније ђаке који су на домаћим
и међународним такмичењима
освојили највише награде.
• На централном концерту поводом дана школе у четвртак,
14. маја, од 18 сати, у дворани
Културног центра наступиће велики музички ансамбли: хор
Средње музичке школе „Бел-

канто”, гудачки оркестар Средње музичке школе, хор Основне
музичке школе, дувачки оркестар и Тамбурашки оркестар
„Невен”. Они ће интерпретирати дела А. Вивалдија, А. Рамиреза, Х. Манчинија и других аутора, а публика ће, поред класичне
музике, чути и традиционалне
мелодије са ових простора.

• Професори ће дати посебну
ноту јубилеју концертом који
ће приредити у петак, 15. маја, од 18.30, у сали Музичке
школе. Публика ће чути солисте и камерне ансамбле, а наступиће и дувачки нонет. На
програму ће бити дела Дворжака, Дебисија, Менделсона и
других аутора.
С. Ћ.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Исусови мемоари”
Вука Драшковића
„Прочу се, убрзо, и да су
сви из Доње Чемернице бачени у јаму, у неколико јама, јер је било јама колико
и прича, и да је шумар Рифат преживео. Једна чобаница, Српкиња, у свакој
причи имала је другачије
име, чула га како јечи у јами, спустила му уже, извукла га некако, сакрила га у
неку пећину, ту га, у потаји, хранила и појила. Отишао је некуд, нико не зна
где.”
„Мој Ханибал је рођен у
Доњој Чемерници, али он
нити је муслиман нити је
православац, он је пас, само пас, и паметнији је од
свих вас.”
Хроми фото-репортер
Вељко Вујовић, коме је надимак Ћопави Исус, камером и пером сведочи о смрти Југославије, о старим и
новим мржњама, новим
злочинима и злочинцима.
У новом роману Вука Дра-

шковића поједини описи
грађанског рата деведесетих година прошлог века,
Београда у време таласа демонстрација, Вељковог завичаја и породице у Херцеговини, закулисних игара
иза којих се крију недодирљиви богови рата – спадају
у антологијске странице
новије српске прозе.

Два најбржа читаоца који до среде, 13. маја, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питањe: „По чему се све разликују старе и нове
мржње?”, наградићемо по једним примерком књиге
„Исусови мемоари” Вука Драшковића. Имена добитника
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
(не дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

МОЈ

избор МОЈ

Потрага за срећом
Сретен Јовић,
музичар
Већина нас кроз живот корача трагајући
за одговорима. Увек
нас на том путу прате
питања и одлуке. Долазе гласно, без наше
воље, у тренуцима у
којима их најмање
очекујемо, и остављају
увек дубок, неизбрисив траг. Уметност је
мој избор, а музика –
мој животни пут, усуд
и опсесија. За почетак
ћу цитирати речи једног великог човека:
„Сврха уметности је у
повезивању прошлости, садашњости и будућности, у
повезивању супротних обала живота, у простору, у
времену, у духу”.
РОМАН „Алхемичар” португалског писца Паула Коеља је несвакидашња прича,
која инспирише својом мудрошћу. Радња прати младог андалузијског пастира
Сантјага, који из Шпаније
одлази у египатску пустињу
и на свом путу покушава да
пронађе благо. Оно што почиње као потрага за богатствима, претвара се у потрагу за богатством које се
налази у нама самима.
Препоручујем ову књигу
свима који су небројено пута помислили да оду и потраже срећу негде далеко.
Верујем да их међу нама
има много.

СЕРГЕЈ РАХМАЊИНОВ –
руски пијаниста и композитор. Цео опус његових дела
одише предивним, моћним
мелодијама. Музика коју је
писао, као и, уопште, класична музика, најдивнији је
угођај који можете приуштити својој души. Не оклевајте да послушате неко од
његових дела, јер ће у вама
пробудити све оне дивне
успомене и јаке емоције.
ИВО АНДРИЋ – једини српски књижевник који је освојио Нобелову награду. Он је
један од највећих представника културе нашег народа.
„Знакови поред пута”, „Проклета авлија”, „Јелена, жена
које нема” и „На Дрини ћуприја” нека су од његових
најзначајнијих дела и она
на јединствен начин описују
живот у суштини.
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У ДС-у И ДСС-у ОБЕЛЕЖЕН ЂУРЂЕВДАН

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ДР ДУШАНКА ЈОВИЧИЋ, ПЕДИЈАТАР

Трагом Светог Георгија

НА ПОСАО СА ОСМЕХОМ НА ЛИЦУ

У среду, 6. маја, Демократска странка и Демократска
странка Србије обележиле
су своју славу Ђурђевдан.
Две партије које су некада
давно биле једна разишле
су се идеолошки и кадровски, али су обе наставиле да
баштине исту крсну славу.
– Свети Георгије је био велики мученик који је страдао за своје идеје. Наше идеје су против уласка у НАТО
пакт и Европску унију, као и

против предаје Косова и ми
за те идеје страдамо, што
није срамота. Препоручујем
да се угледамо на Светог Георгија, али не терам никога
на пут смрти и погибељи већ
говорим о духовним идејама – рекла је Санда Рашковић Ивић, председница

ДСС-а, која је увеличала
славу овдашњег огранка и
подржала опредељење да
ова странка учествује у градској коалиционој власти „на
ползу грађана”.
Домаћин славе у ДСС-у
био је Мишо Марковић,
председник Окружног одбора, док је у ДС-у то био Предраг Богатинчевић, први
човек Градског одбора.
– Живимо у чудним и загонетним временима, а Демо-

кратска странка је увек била
позната по људима који су
имали веру да спроведу оно
што је замишљено, као и мудрост и снагу да промене нешто у средини у којој живимо како би нам свима било
боље – рекао је овом приликом Богатинчевић.
З. Сп.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Лепотан
Преслатки малишан, остављен с
мајком након селидбе подстанара, тражи мало
места у вашем
дворишту
или
стану. Весео је,
разигран и воли
децу и друге животиње.
Кад порасте, биће нижег раста, с обзиром на то да му је мајка налик пекинезеру.
Након удомљења могућ је и договор о бесплатној стерилизацији.

Смоквица
Ову лепотицу можда ће
препознати неко од суграђана зато што је током зиме проводила дане у централној улици,
где је покушавала да се
снађе и преживи у тешким условима.
Избачена је са штенцима на улицу, али је
сада стерилисана, вакцинисана и чипована,
па чека нови дом и одговорног власника. Привржена је, добра и послушна.
Тренутно је код хуманог старатеља који не може још
дуго да је задржи.

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.

Пријатна, посвећена, пуна
стрпљења и љубави – тако родитељи деце која су се лечила
код др Душанке Јовичић, педијатра, описују ту средовечну даму. Након деветнаест година проведених у Дечјем
диспанзеру Дома здравља
Панчево прошле недеље је
отишла у заслужену пензију.
Међутим, на радост бројних
задовољних родитеља, своју
лекарску мисију ће наставити
у приватној ординацији.
Енергију и вољу није истрошила, а и како би када, како
каже, ужива у свом послу и
врата ординације отвара са
осмехом на лицу.
Интересантно је да Душанка
Јовичић, која је родом из
Аранђеловца, уопште није желела да студира медицину,
али је уписала Медицински
факултет како би испунила
жељу мајци, која је рано преминула. На другој години студија се удала и преселила у
Београд. Животни пут ју је довео у Панчево, где је провела
готово цео радни век. У нашем граду, у који је дошла
1982. године, сама је себи
прокрчила пут и на то је, како
каже, врло поносна. Била је
запослена у Служби хитне медицинске помоћи, затим у
амбулантама у Банатском Новом Селу и у Долову, где је почела да ради с децом и заволела педијатрију. Завршила је
курс из социјалне педијатри-

је, уписала специјализацију и
добила посао у Школском
диспанзеру. Та времена су јој
остала у лепом сећању:
– Радила сам са еминентним стручњацима, као што су
докторке Јанкулов и Зечевић,
и доктор Раданов. Било ми је
жао када сам пре деветнаест
година прешла у Дечји диспанзер, али се нисам покајала, јер заиста волим да радим
с малом децом.
На питање шта јој је била
идеја водиља у професионалном раду и које је принципе
примењивала, одговорила је:

– Ја, нажалост, немам деце,
али сам целог живота окружена
њима. Сматрам да је дете највећа драгоценост коју једна особа
може имати у животу и тако се
треба и односити према њему:
нежно, пажљиво, да не разбијете то што сте добили да прегледате и да помогнете. Следећа
ствар које сам се држала је колегијалност, без сујете. Увек
сам сматрала да ако ја нешто не
знам, има неко ко зна, па отворим врата и позовем колегинице да се консултујем с њима.
За своје пацијенте је увек
била ту, па није била реткост

да је позову телефоном у пола
ноћи како би им дала савет.
Због тога јој и данас деца прилазе, грле је, пошаљу јој пољубац или уберу цвет.
– Стварно је милина када
ти дете приђе и насмеши се,
махне ти, пошаље ти пољубац
или ти нацрта цветић. Моја
деца су ми дала бројне надимке. Била сам и Јовичићка, Јовицицка, Дуца, докторкица,
Душанкица, Јова – прича наша саговорница.
На радном месту је каткад
било и напорно због великог
броја пацијената, али се др
Душанка Јовичић, каже, увек
трудила да на крају радног дана сви буду задовољни. Сматра да је данас, с напретком
медицине, много лакше радити, али да су некада људи били другачији.
– Било је поштовања, знало
се ко је старији и ко ће устати
да прими пацијента. Тешко је
бити педијатар а не пратити
токове савремене педијатрије,
што постижемо едукацијама.
Управо за неколико дана отићи ћу на један семинар о оториноларингологији, која је
неопходна у нашем раду – каже докторка.
За крај поручује родитељима да буду стрпљиви с децом
и када имају грчеве, и кад их
буде ноћу, и кад бљуцкају, и
кад су немирна, и да у њима
уживају јер су „деца број један”.
И. Предић

У КЛУБУ СВЕТСКИХ ПУТНИКА

„Крузером” уздуж и попреко по Индији
Прво окупљање у серијалу путописних вечери, под називом
„Живот је путовање”, у новоотвoреном Клубу светских
путника „Крузер”, одржано у
понедељак, 4. маја, било је посвећено једној од најаутентичнијих земаља на планети –
Индији.
О другој најмногољуднијој
светској држави, у којој се као
нигде другде преплићу древно
и модерно, говорио је велики
светски путник Мирољуб Мики Стојановић, филмски критичар из Београда.
Он је у једноипочасовном
разговору веома заинтересова-

ним слушаоцима скренуо пажњу на то колико је Индија

јефтина, безбедна и препуна
контраста, што је поткрепио с

безброј података и личних искустава. Посебну пажњу изазвала је прича тамошњој фасцинацији филмском уметношћу, као и то да су, поред крава, у појединим индијским државама и пацови свете животиње.
„Крузер” ће несмањеном
жестином наставити с „путешствијима”, па ће већ у петак, 8.
маја, дуо Маја Волк и Сале Вавић приредити кабаре вече
под називом „Пут око света за
90 минута”, а у понедељак, 11.
маја, Андријана Вамош ће говорити о Лондону.
Р. Т.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „НЕКТАН АРТ”

КРАЈИШКИ ДЕМОКРАТСКИ ФОРУМ

Салон перформанса

Дискриминација и
пребацивање лопте

Први панчевачки, па и српски, салон уметности перформанса биће одржан 8, 9. и 10.
маја у новонасталом културном центру „Нектан арт”
(Улица Светог Саве 59-г).
Идеја првог салона јесте обнављање сцене савремене уметности, посебно на пољу перформанса, што је и циљ новооснованог културног центра.
Сам центар је настао на иницијативу групе уметника да се
промовише савремена уметност уопште и покрене уметничка сцена у Панчеву. У новоотвореним просторијама
културног центра „Нектан
арт” уметници ће моћи да излажу своје радове, приређују
перформансе и представе и
промовишу своја дела.
Програм салона почиње у
петак, 8. маја, у 20 сати, свечаним отварањем културног центра и „Перформанс арт салона”. Тада ће Данијела Вучковић извести перформанс „Wanderers Land”, Евгеније Тамнавац перформанс „Жеља”, а Ненад Вучковић перформанс
„100 речи”.

Другог дана салона, у суботу, 9. маја, у 18 сати, посетиоци ће моћи да погледају следеће перформансе: „Празник
празнине” Ненада Вучковића
(од 18 сати), „Doorkeeper”
Марка Нектана (у 19 сати),
„Повратак врелу” Добрице
Кампералића (у 20 сати), те
„Art on the Edge” Марије
Аранђеловић.
У недељу, 10. маја, на програму су перформанси: „Back
in Time” Весне Бановчанин (у
17 сати), „Promised Land” Драгане Николић (од 17.30), „Sacrifice” Вање Андрејић (у 18 сати), поново „Promised Land”
Драгане Николић (18.30) и
„Споменик љубави” Ненада
Вучковића (у 19 сати). Потом
ће Нела Антоновић, Лидија
Антоновић и Марко Нектан заједно извести интерактивни
перформанс под називом „А
перформанс?” (у 20 сати), а салон ће бити затворен перформансом „Где је Милена? Трагање за одговором у 36 фрагмената” Миодрага Ковачевића
и „The Invisibles”.
Д. М.

Прошло је двадесет година од
егзодуса српског народа из
Хрватске и бивше Републике
Српске Крајине, а сада је свима јасно да је он био „жртва
великих манипулација и инструментализација, илити монета за поткусуривање у играма разноврсних центара моћи
и одлучивања”, сматра Крајишки демократски форум.
„Свједоци смо да протјерани и избјегли народ из Хрватске и бивше РСК и сада, данас
и овдје, пролази кроз политичког ’топлог зеца’! Наиме,
није давно било када је славодобитно потписан ’Споразум
о сарадњи’ између водеће политичке странке у Србији,
Српске напредне странке, и с
друге стране, Коалиције избјегличких удружења, водеће
’кровне организације’ у том
популусу. Данас, од оног шта
је обећано избјеглицама, за
политичку подршку СНС, није остало готово ништа! Чврсто је дато обећање да ће
Скупштина Србије одржати

тематску сједницу посвећену
избјеглицама и донијети декларацију о правима и положају избјеглица и српског народа у региону. Ни трага ни
гласа о декларацији! Дато је
обећање (по Споразуму) да ће
се на нивоу Републике и града
Београда формирати посебан
фонд за рјешавање избјегличке проблематике – како тада,
тако данас! Ништа”, каже се у
саопштењу КДФ-а.
Форум сматра да су „игре и
манипулације” сада доведене
и у „наше двориште”, а то пребацивање лопте „сада се одвија на релацији локалне власти
– Република”. Наиме, у седам
општина у Србији (а ту је и
Панчево) неколико стотина
избеглица не може да откупи
станове, које су добили уз помоћ међународних донација,
што је већини те популације
омогућено. КДФ то назива апсурдом и тражи да „престану
такви дискриминаторски поступци”.
З. Сп.
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М3 – СТВОРЕН ЗА СТАЗУ

„АМЕРИЧКИ” ЈАПАНЦИ

Покретач нове класе
аутомобила
И перформансе
и удобност
Тешко је замислити како би
текао развој спортских аутомобила да није било модела
BMW M3. Током осамдесетих
купци који су желели боље
перформансе нису имали
много избора пошто је снага
просечних аутомобила износила око сто коњских снага, а
ексклузивни спортски четвороточкаши су били прескупи.
Компромис између цене и
спортских одлика је успешно
направљен 1986, када се на
тржишту појавио модел М3.
Двадесет пет титула
Прва генерација спортске
„тројке” заснована је на моделу
Е30, који је био направљен четири године раније. Прави разлог за развој тог аутомобила је
заправо жеља произвођача да
буде конкурентан у овом сегменту, пре свега да се супрот-

стави „мерцедесу W201 190Е”.
Иако су на први поглед стандардна „серија 3” и верзија М
сличне, једини делови који су
били идентични на тим аутомобилима јесу хауба и стакло.
Спортски модел је био аеродинамичнији и имао је бољи распоред тежине. Свакако
највећа разлика била је у мотору. Стандардне верзије

имале су мотор запремине 2,3
литра и снагу од 192 „коња”, а
касније се појавила и лимитирана серија од 600 примерака
„спорт еволушн” са агрегатима од 238 коњских снага. За
своје време М3 је имао прилично добре перформансе.
До „стотке” је стизао за 7,5
секунди, а максимална брзина је износила 235 километара на час. Тај аутомобил је врло брзо постигао успех на тржишту, а током седам година
производње прве генерације
продато је близу 18.000 примерака. Тркачке верзије су
оствариле више победа у тадашњим ауто-такмичењима
него било који BMW-ов икада
направљени модел. Довољно
је истаћи податак да су возачи
крајем осамдесетих и почетком деведесетих година својили укупно 25 титула тим аутомобилом.
Однос снаге и кубикаже
Друга генерација, позната као
Е36, представљена је фебруара

1992, а у продаји се нашла у
новембру исте године и то је
био први М3 који је имао шестоцилиндрични редни мотор.
Е36 је имао још већи успех од
прве генерације и произведен
је у преко 70.000 примерака.
Једна од познатијих специјалних верзија био је ЦСЛ, којим
је BMW желео да конкурише
„поршеу 911”, што је делимично и успео на тркачким
стазама.
Нови модел, као и претходни, био је заснован на
стандардној верзији „тројке”.
Аутомобил који се продавао
до 2000. године био је револуционаран. Мотор од 3.200
кубика производио је 338
„коња” и имао најбољи однос
снаге по литру радне запремине без коришћења турбопуњача. Убрзање до сто километара на час износило је
свега 4,6 секунди, а с максималном брзином од 300 километара на час М3 треће генерације био је најбржи аутомобил у својој класи.
Наследник је представљен
на ауто-салону у Женеви
2007. и био је први серијски
М3 с мотором В8. Агрегат од
4.000 кубика и 414 коњских
снага омогућавао је аутомобилу спринт до сто на сат за
четири секунде, а брзина је по
новим прописима била лимитирана на максималну брзину
коју је развијала и претходна
генерација.
И данас је овај аутомобил
лидер у овој класи и поред велике конкуренције коју има у
моделима „мерцедеса”, „аудија” и „кадилака”, а већина
љубитеља спортских возила
сматра га најбољим аутомобилом свих времена.

У моделима „Поршеа” кључ
за стартовање мотора се налази на левој страни, за разлику од већине аутомобила.
То не значи да је аутомобил
намењен леворуким возачима, већ је део тркачке традиције. Наиме, у тркама „24
часа Ле Мана” кључ је био
на левој страни како би возачи упалили мотор пре
уласка у аутомобил и тако
добили на времену.

Студија једног америчког
универзитета утврдила је да
„тојота камри” и „хонда
акорд” имају више делова
произведених у САД него
„домаћи” „шевролет камаро”. Проценат делова произведених у Америци код
јапанских возила је 78 односно 76 одсто, док „камаро” има свега 68 одсто делова који се праве у Сједињеним Државама.

- - - - - - - ПОЛОВЊАК - - - - - - -

ВИША КЛАСА У МАЛОМ

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

ФИЛТЕР ЧУВА ЗДРАВЉЕ
Филтер ваздуха за кабину аутомобила је део вентилационог система од којег директно
зависи здравље возача и путника. Његова „улога” ја да задржи полен, прашину и остале нечистоће, чиме се обезбеђује чист ваздух унутар возила. Загађивачи који се могу
наћи у ваздуху изазивају код
возача умор, главобољу, мучнину, али и алергијске реакције. Све то директно утиче
на концентрацију возача, а у
прилог томе говори и чињеница да се у пролеће, због полена, ризик од саобраћајних
несрећа повећава за чак 30
одсто.
Тај податак не треба да чуди јер у Европи свака четврта
особа има алергију на цветни
прах неке биљке. Примера ради, кијање у току вожње при
брзини од сто километара на
час исто је што и вожња од 30
метара затворених очију. Због
свега наведеног запушеност
овог филтера треба чешће
контролисати и по потреби
мењати. Истрошен или веома
запрљан филтер смањује доток ваздуха у кабину и до 70
одсто, а резултат тога је лош
квалитет ваздуха, али и замагљене стаклене површине
унутар возила у условима када је повећана влажност ваздуха. При повећаној концентрацији озона функција плућа
се смањује у просеку до десет
одсто, што директно утиче и
на количину кисеоника која
долази до крвотока и мозга.

Страну припремио

Немања
Урошевић

Поред редовне замене, битно је и који филтер ћете уградити – истичу сервисери из
„Ауторемонта Пивашевић”.
Оригинални делови су свакако квалитетнији и обезбеђују
боље пречишћавање ваздуха у
односу на заменске. Разлика
се огледа у густини набора на
самом филтеру, али и материјалу који је употребљен за
његову израду. Код неоригиналних делова поменути набори се налазе преблизу и
стварају површине које нису
активне, а самим тим заменски филтер је мање ефикасан
и краће траје.
Такође, неоригинални пречишћивачи су крути и постоји
вероватноћа да се приликом
њихове уградње створе набори који омогућавају да нефилтриран ваздух уђе у кабински простор. Битна разлика се огледа и у водоотпорности. Наиме, квалитетнији
филтери су премазани посебним средствима, која не дозвољавају да се материјал покваси. На тај начин се спречава стварање бактерија, буђи и

гљивица, који додатно угрожавају људско здравље. Постоје две врсте филтера ваздуха за кабину: антиполенски и
комбиновани са активним
угљем. Први су ефикасни код
филтрирања чврстих честица
као што су полен, абразивна

прашина, гареж и других честица с дијаметром мањим од
2,5 микрона. Филтери са активним угљем, уз то што задржавају честице као и првопоменути, елиминишу и непријатне мирисе и гасове захваљујући додатном слоју активног угља.
За било који од поменутих
филтера да се одлучите, имајте
на уму да од њих зависи здравље, а оригинални део обезбеђује квалитетнији ваздух током
путовања. Не заборавите да десетак минута пре завршетка путовања искључите клима-уређај како би се организам адаптирао на вишу спољну температуру, а испаривач осушио, чиме
се спречава стварање микроорганизама на овом делу. Не препоручује се коришћење „климе”
на краћим релацијама, јер испаривач не може да се осуши за
кратко време.

Поставите питање сервисерима „Ауторемонта Пивашевић”
на: automobilizam@pancevac-online.rs, а одговор прочитајте
у наредном броју.

„Ауди А3” је избор оних који
не воле претерано велике аутомобиле, али ипак желе да
се возе у аутомобилу више
класе. Сјајан дизајн и немачки ниво квалитета су ствари
које привлаче велики број купаца тог модела. А3 је чак успео да се по квалитету вожње
доста приближи BMW-овим
моделима, али ипак не и да
достигне тај ниво.
Кабина је одлично изолована, па и у граду и на отвореном путу можете уживати
у тихој вожњи. Ентеријер је
на високом нивоу, материјали делују квалитетно, а
инструменти прегледно и
модерно. Што се безбедности тиче, четири звездице
на тесту „Еуро НЦАП” за
безбедност путника добра је
оцена. Опреме нема баш
превише, бар не у основном
моделу, а доплате за поједине ставке веома су скупе.
У понуди су два дизелаша
и чак пет бензинаца. Основ-

ни, 1,6-литарски бензинац
има само 100 „коња” и прилично је спор, док мотор
ФСИ исте запремине има
13 коњских снага више и
много боље вуче. С просечном потрошњом од 6,7 литара безоловног бензина,
ово је један од мотора који
се препоручују. Што се дизелаша тиче, дволитарски
агрегат од 138 кс је логичан
избор. Много је бољи и рафиниранији од мањег – 1,9.
Просек потрошње који ћете
добити с лаганом ногом на
гасу је, према фабрици, око
5,5 литара евродизела на
сто километара.
Одличан квалитет израде
и издржљивост уграђених
материјала уливају сигурност. Уз редовно одржавање, требало би да вас овај
„ауди” дуго служи. Неки
власници су се жалили на
лош рад аутоматског мењача, али то су само индивидуална мишљења.

ВАШЕ ВОЗИЛО ЗАСЛУЖУЈЕ НАЈБОЉЕ
Велики и мали сервис, као и друге
преправке по СНИЖЕНИМ ценама у
нашем овлашћеном сервису. Искористите најповољније цене за преко 90
позиција ОРИГИНАЛНИХ резервних
делова!
„Фијат пунто класик” 1.2 8В:
– филтери и уље 6.690 РСД
– велики сервис 11.190 РСД
– диск-плочице 3.390 РСД
– квачило 12.990 РСД
– амортизери 11.890 РСД
„Фијат пунто класик” 1.3 МЈ:
– филтери и уље 10.490 РСД
– диск-плочице 3.890 РСД

– квачило 14.100 РСД
– амортизери 11.890 РСД
Замена сета зупчастог каиша с пумпом
за воду по цени од 15.831 РСД за моделе „фијата” и „ланче”:
– „стило” 1.9 ЈТД 8В
– „пунто” 1.9 ЈТД 8В
– „мултипла” 1.9 ЈТД 8В
– „добло” 1.9 ЈТД 8В
– „страда” 1.9 ЈТД 8В
– нови „браво” 1.9 ЈТД 8В
– „мусо” 1.9 ЈТД 8В
– „либра” 1.9 ЈТД 8В
АКЦИЈА ТРАЈЕ ДО ИСТЕКА ЗАЛИХА!
ЗАКАЖИТЕ СЕРВИС НА ВРЕМЕ!

Покровитељ стране
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ОГЛАСИ

ВОЗИЛА
ПОНУДА

МАЗДА, бензин, плин атестиран, регистрован, 1992.
годиште, замена за јефтинији. 065/987-27-24. (СМС)
ОПЕЛ корса Ц,1.2Б, мали
потрошач, 2002, без улагања. 061/297-51-59. (СМС)
ГОЛФ 4, 2002, 1.4, као нов, 5
В, сва опрема, 2.800 евра.
064/109-93-79. (СМС)
ПЕЖ0 206, 2003, 1.4, клима,
троје врата, АБС, ербег.
064/194-03-87. (р)
АУТО-КОД кључеви, поправка даљинаца, „Кључ сервис”, Светог Саве 14.
065/282-88-28. (94485)
НА ПРОДАЈУ ситроен ксантиа 1997. годиште, може и
замена. Тел. 060/518-75-77.
(195390)
ПРОДАЈЕМ фијат пунто,
година 2011. Тел. 061/30850-24. (195394)
ПРОДАЈЕМ мотор АПН 4,
регистрован. 063/769-39-44.
(195401)

ПРОДАЈЕМ форд сијера,
2.0, бензин + гас, регистрован, у добром стању, власник. 063/429-192. (195412)
ЈУГО 55, 1993. годиште,
регистрован, могућа замена
за скупљи ауто. 065/557-8142. (195426)
ПРОДАЈЕМ мерцедес 190 Е,
регистрован, власник, договор. 061/651-52-37. (195427)
РЕНО кангу 2000. годиште,
продајем/мењам. 064/25468-11. (195393)
ФИЈАТ пунто, стило, мултипла, сеићенто, палио, браво,
брава, крома у деловима,
најповољније, сви мотори и
модели.
063/289-350.
(195435)
ПРОДАЈЕМ корсу 1.2, 16 В,
2003. годиште. 064/651-1622. (195438)
КАМИОНЧИЋ и веко застава ривал 1992. годиште, вози
Б, нерегистрован, исправан.
Тел. 063/372-162. (195443)

МЕРЦЕДЕС 123, 200 Д,
1983. годиште, регистрован
до краја 2015., нове гуме,
добро очуван. Тел. 063/372162. (195443)
ПУНТО 1, 1995. годиште,
дизел, двоје врата, регистрован, повољно. 065/361-1313. (195469)
АЛФА ромео 156, регистрован
до 22. јануара 2016., одлично
стање. 064/234-37-72. (195497)
ОПЕЛ астра 2007 Г 103 КС,
1598 кубика, 80.500 киломеара. Први власник, додатна
опрема,
гаражиран.
063/309-805. (195505)
ПЕЖО 407, SW 1.6 ХДИ,
2005., на име, 4.200 евра,
кука,
панорама
кров.
064/508-60-40. (195516)
СТИЛО 1.9 дизел, 2002, петора
врата, све од опреме, регистрован. 064/130-36-02. (195844)
ПУНТО 1.2, 2007, децембар,
петора врата, клима, серво
сити. 064/130-36-02. (195844)

marketing@pancevac-online.rs

СТИЛО 1.9 дизел, 2002, троја врата, кожа, диг. клима,
абарт опрема. 064/130-3602. (195844)
ФОРД фокус караван, 2003,
регистрован, нове гуме, власник. 063/31-281. (195782)
КОМБИ застава ривал 2.8
ТД, 2004, регистрован,
теретни.
060/028-14-80.
(195865)
ПРОДАЈЕМ лада 1.200 рива,
1990. годиште, одјављена,
лада је у возном стању. Звати
после 18 сати. 378-163.
(195866)
ПРОДАЈЕМ ладу 1.300,
1990. годиште, ТНГ, 76.000,
истекла регистрација, 300
евра.
063/836-48-01.
(195867)
МОТОР пијађо итал џет, 125
цм3, А-категорија, исправан,
регистрован, 500 евра.
063/890-97-90. (195870)
ФИЈАТ пунто 1999. годиште,
1.100 кубика, 800 евра.
064/376-19-28. (195882)
ФОРД фијеста 90, истекла
регистрација, 350 евра.
064/240-67-56. (195782)
ЈУГО темпо 1.3, бензин +
плин, 2003, тек регистрован,
800 евра. 064/240-67-56.
(195782)
ПРОДАЈЕМ форд орион 1.8,
1990. мотор одличан, регистрован до октобра, укуцан
ПУС.
063/186-91-89.
(195817)
РЕНО меган 1.5 ДЦИ, 2008,
породичан,
одличан.
064/214-30-66. (195654)
ПРОДАЈЕМ мотор томос
аутоматик, тек регистрован,
добар, повољан. 063/855-9270.

ЈУГО 55, 1989. годиште, бензин, плин, регистрован, 350
евра. 060/140-54-44, Дуле.
(195536)
ПРОДАЈЕМ камион пет
тона, регистрован, исправан,
повољно.
064/932-00-57.
(195619)
ВОЛВО В 40, 1.9 ТДИ, фул,
кожа, АЛ, АБС, ЕСП, хитно.
062/305-424. (195728)
ЗАСТАВА 101, 2007, први
власник, 37.000 км, очуван,
1.000 евра. 065/370-98-30.
(195741)
АУТО-КЛИМЕ, за све типове
возила, сервисирамо и пунимо најновијом дигиталном
машином, комплет пуњење,
са заменом уља и УВ бојом,
2.500 динара. „Фриготехник”, 361-361, 064/122-6805. (195764)
ОПЕЛ кадет 1.4, плин, 1991.
годиште.
064/071-15-42.
(195770)
ФИЈАТ пунто 1.2,
2004, клима, велики фар,
1.850 евра. 062/829-53-17.
(195770)
СЕАТ ибица, 2000, петора
врата, клима, плин, регистрован,
1.200
евра.
064/085-52-38. (195770)

ЈУГО корал 60 ин, 2000, прва
боја, атест, плин, први власник, 550 евра. 065/455-0708. (193770)
ЈАМАХА 125 ТДР у одличном
стању,
продајем.
063/122-55-22. (195938)
РЕНО 5 кампус, 1991. годиште, црвен, уредан и регистрован до 3. новембра 2015,
600 евра. 063/271-843.
(4608)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ возила од 100 до
500 евра, исплата одмах,
долазим.
065/557-81-42,
013/235-78-82. (195426)
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до 500
евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21. (195495)
СТАЛНИ
најповољнији
откуп свих врста возила и
катализатора, неисправних,
исправних, хаварисаних и
других возила, продаја
половних, резервних делова.
069/203-00-44, 064/552-3119 . (195831)

НАЈПОВОЉНИЈИ стални
откуп свих врста возила од
80 до 400 евра, продаја
половних резервних делова.
066/409-991, 063/782-82-69.
(195831)
КУПУЈЕМ све врсте возила
од 100 до 2.000, исплата
одмах, долазак на позив.
063/166-46-23. (195837)
АКО имате ауто на продају
најбоље плаћам, долазак на
позив, исплата одмах, од 80
до 3.000 евра. 068/423-9560. (195837)
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ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ цистерне од 2,5 и
3 тоне металне. Тел.
064/657-71-25. (195862)

МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ круњач-прекрупач оџаци, црвен. 065/56101-03. (195486)
ПРОДАЈЕМ ИМТ шпартач 4
и 6 реда, хитно. 063/376-302.
(195642)

БАШТЕНСКЕ гарнитуре од
пуног дрвета, од 12.000 до
19.000 динара, изложбени
простор суботом, зелена
пијаца, преко пута „Бурјана”
и Карађорђева 71, пензионерима попуст. 013/314-771,
062/771-513,
Марко.
(195440)
ПРОДАЈЕМ
фрижидер,
замрзивач, комбинацију,
веш-машину, шпорет електрични. Мића, 013/346-790,
064/129-73-60. (195455)
КОКЕ носиље, шест месеци
старе, 300 дин./комад, доносим.
060/054-67-70.
(195520)

ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ гаражу у колективној гаражи, Котеж 2,
први ниво, 3.200 динара.
063/122-55-22. (195938)

АПАРАТИ

ТЕЛЕВИЗОРИ из увоза,
половни, 37, 55, 72, 82. 348975, 066/348-975. (195526)
ВЕШ-МАШИНА, ел. шпорет
и половни делови од вешмашина. Тел. 252-05-10,
063/703-76-07. (195793)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ нов Цептер
масажер, зидне слике, нов
дигитални телефон. Тел.
064/438-43-47. (СМС)
ПРОДАЈЕМ покретну, алуминијумску, дводелну скелу,
са газиштем и точковима.
062/366-735. (СМС)

ФРИЖИДЕР,
замрзивач,
веш-машина, разни лежаји,
ормани, регал, трпезаријски
сто са столицама, разно. Тел.
063/861-82-66. (195579)
ЗАМРЗИВАЧ хоризонтални
са стакленим вратима, продајем с гаранцијом. 063/248734, 013/366-006. (195628)
НА ПРОДАЈУ угаона гарнитура. Тел. 063/305-149.
(195620)
ДЕБЕЛЕ свиње око 160 кг,
цена 130 динара. Тел. 626893, 063/155-80-89, Јовица.
(195605)
ПРОДАЈЕМ металне стубове
за ограду или у воћарству и
металне притке за продају.
063/355-932. (195570)
СТЕПЕНИШТА, храст, јасен,
буква, прозори, врата, израда/монтирање. 063/732-8216. (195530)
ДИЗАЛИЦУ
фасадерску,
шлајферицу за паркет, шлајферицу за терацо, вибратор
за бетон, вагу 500 кг.
064/810-30-91. (195545)
ПРОДАЈЕМ угаону гарнитуру, кожа црна и клуб сточић
симпо.
065/408-57-09.
(195550)
ПРОДАЈЕМ дечја троделна
колица чико у одличном стању. 064/168-23-39. (195553)

ОГЛАСИ

КУЋА у Змај Јовиној, пешачка зона, 180 м2, комплетно
сређена, 100.000 евра.
060/034-31-11. (1994812)
НОВА кућа, 180 м2, Војловица, 55.000. Тел. 063/784-7134, 061/604-99-93. (194824)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу,
155 м2, 4,5 ари + објект у
изградњи. 065/335-32-37.
(194801)

300-830
ФРИЖИДЕРИ, замрзивачи,
веш-машне, сушилице, шпорети из Немачке, гаранција.
062/824-23-21. (195879)
ТВ самсунг + полица, сто +
четири столице, стислки
тросед, два мадраца за брачни, две мојце, двоседи, фотеља, креветац са фиокама,
близаначка колица, све ђутуре. 063/708-13-33, 065/54095-85. (195883)
ПРОДАЈЕМ замрзивач сандучар, 210 л, кухињаски креденац витрину, стилску
кухињу. 063/182-08-95, 335930. (195827)
ПРОДАЈЕМ дрва за огрев,
багрем. 064/122-69-78. (195782)
ПРОДАЈЕМ судоперу и остале кухињске елементе,
мини-кухиња, 10.000 динара, нова. 371-568, 063/77345-97. (1958249)
ПРОДАЈЕМ
монофазни
агрегат мицубиши 4,8 кв,
четворотактни мало коришћен, 300 евра, продајем
амерички апарат за кокице
на струју, монофазни, комплетно рестауриран, покретан на точковима, 500 евра.
Метални чамац 6 м х 1,5 м с
мотором меркури, 6 кс,
четворотактни, регистровано, све у одлчном стању, с
свом додатном опремом,
цена 1.400 евра. Тел.
063/203-955. (195811)
АГРЕГАТ хонда плински,
шпорет горење. 013/252-8555, 062/600-365. (195790)
ПРОДАЈЕМ полован бибер
цреп. 013/333-311. (195783)
КАЗАН за ракију, ложишта,
табарке, дна, мешачи, луле. 331586, 063/805-74-60. (195709)

КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
бакар, месинг, старе славине, акумулаторе, веш-машине, фрижидере, замрзиваче,
старе каблове и остали
метални отпад. 060/521-9340. (195400)
КУПУЈЕМ перје, старо, ново,
дуње, јастуке и мењам за лио
јастуке. 062/148-49-94. (195461)
КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, разгледнице, књиге, ситне антиквитете. 013/233-35-01, 064/26582-98. (195841)
КУПУЈЕМ старе фудбалске
улазнице, брошуре, звездине
ревије, капитенске заставице. 069/520-19-77. (195881)
КУПУЈЕМ стари и стилски
намештај и остало покућство. 335-930, 064/366-5787. (195827)
КУПУЈЕМ гвожђе, метале и
белу технику, најбоље цене.
061/206-26-24. (195786)

КУПУЈЕМ перје, старински
намештај, сатове, слике, стари
новац, фигуре, флаше сифон
соде и осталу старину. 335974, 063/705-18-18. (195827)
КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове, пенкала. Тел. 313-458, 063/199-6036, 064/481-14-77. (195763)
КУПУЈЕМ старо гвожђе, акумулаторе, веш-машине, замрзиваче итд, Долазим кући.
061/322-04-94. (195786)
КУПУЈЕМ
алуминијум,
бакар, гвожђе, акумулаторе,
долазим на адресу. 064/48413-76. (195786)

НА ПРОДАЈУ четири фелне
челичне 15, две зимске и две
летње гуме, 195/50R15,
ципеларник, полица ТВ.
064/145-56-28. (194950)
ПРОДАЈЕМ полован, очуван, квалитетан намештај из
Швајцарске, обезбеђен превоз. 065/592-78-75. (4607)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ угаону гарнитуру
и брачни кревет с душеком.
Тел. 063/875-88-83. (195471)
ПРОДАЈЕМ шпорет комбиновани, плин-струја и аспиратор. 063/262-127. (195485)
ПРОДАЈЕМ котао за грејање, 25 кв, домино ужички.
064/330-48-91. (195406)
ТОПОЛОТНЕ пумпе најекономичније грејање, потрошња 2.5 - 7 киловата (50-300
м2). 062/118-26-81. (195427)
ШАПУРИНЕ на продају.
061/231-65-01. (195385)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, достава, монтирање,
гаранција,
110
евра.
062/974-14-04. (195396)
ПРОДАЈЕМ
електрични,
полован шпорет, повољно.
063/160-72-98. (195399)
ЦИСТЕРНА за лож-уље,
2.500 лит. 064/071-12-89.
(195404)
РАСПРОДАЈА половне очувана гардеробе од 100 – 200
динара комад. 060/417-4120. (195433)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПРОДАЈЕМ троседе, каучеве, угаону гарнитуру, регале,
мост + ормани, орман трокрилни, орман двокрилни,
гарнитуре, мојца фотеље,
витрине, комоде, сто + четири столице, сто + шест столица, спаваћа соба комплет,
комплет кухиња, комбиновани фрижидер, фрижидер,
замрзивач, дечја колица,
телевизоре, двоседе, ел.
шпорет, ТА пећи, машину за
веш, суђе, тепихе, разно.
063/107-78-66. (ф)
ПРОДАЈЕМ бродић 9 х 2,80
м2, мотор меркур, 40 кс,
може замена. 060/312-9000. (195697)
НА ПРОДАЈУ свињске
полутке.
013/632-145,
060/500-30-91. (195903)
ШАПУРИНЕ и домаћа маст
на
продају.
372-768,
064/172-44-10. (1958945)
НА ПРОДАЈУ кухиња, судопера, замрзивач, мојце
фотеље, кревети, регали,
ормани, столови, стилска
витрина + сто и столице,
шпорет с равном плочом,
француски лежај , баштенске столице, телевизори,
врата.
064/155-38-13,
060/055-38-13. (195863)
ДВЕ баштенске гарнитуре,
елегантне, квалитетне и
удобне,
пластифициран
челик, бело-црне. 063/89097-90. (195870)
КОТАО за централно грејање, на гас, берета, нови, 28
кв, проточни бојлер на гас,
нови, упола цене, као у продавници. 063/890-97-90.
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ПРОДАЈЕМ регал, комоду и
витрину од пуног дрвета,
француски лежај, машину за
пеглање, багат шиваћу
машину. 064/616-47-67.
ПРОДАЈЕМ дебелу свињу.
Тел. 060/663-89-20 и бибер
цреп.

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старе и нисправне
аутомобиле, долазим на кућну адресу, исплата одмах.
062/198-47-74. (194969)
КУПУЈЕМ
акумулаторе
каблове, славине, ел. моторе, веш-машине, фрижидере, замрзиваче, шпорете.
060/521-93-41. (195400)
КУПУЈЕМ старо, ново перје,
замена за лио јастуке, јоргане. 062/974-14-04. (195396)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕ се ливада на планини Озрен изнад Сокобање,
с укрштањем ветрова, пуно
негативних јона, за добар
имунитет и дисајне путеве.
Тел. 064/856-07-44. (СМС)

ПРОДАЈЕМ плацеве у Дубокој бари. Повољно. 064/14432-23. (СМС)
УЛИЧНИ део куће у заједничком дворишту, 120 м2.
060/034-86-35. (194459)
КУЋА у Војловици 100 м2,
комплетно сређена, плац 12
ари, 45.000 евра, власник.
063/801-56-63. (194468)
КУЋА на продају, Старчево,
спратна,
36.000
евра.
013/347-726, 063/193-78-40.
(194528)
КУЋА Качарево, спратна, 200
м2, недовршен, спрат, ајнфор
капија, 5 ари плаца, договор.
063/218-860. (194829)

КУЋА на продају, 5,25 ари
плаца, Србијанска 55. Тел.
064/651-16-22. (194755)
ПРОДАЈЕМ кућу на Старој
Миси. Тел. 063/472-433,
063/440-447. (194747)
НОВА Миса, кућа, Осоговска, 240 м2, 2,3 ара плаца,
три нивова, продајем. Власник.
063/826-97-09.
(194307)
ПРОДАЈЕМ кућу у Старчеву,
близу центра. 063/706-5005. (195215)
КУЋА за рушење, 2,3 ара,
близу Народне, „Авива ”,
20.000 евра, Првомајска.
061/293-16-73. (194951)
ПРОДАЈЕМ у Омољици
земљу, навек. 062/708-070.
(194953)
ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици, с великим плацем,
баштом и помоћним просторијама.
064/237-93-95.
(195338)
ПРОДАЈЕМ плац у Владимировцу, 21 ар, грађевинско
земљишта
и
ораница.
064/182-32-28. (и)
ХИТНО продајем кућу у
Долову, с помоћним објектима,
одмах
усељива.
062/176-94-86. (195403)
КУЋА, 62 м2 објекат, површина 12 м2, кућа са земљиштем на површини 43 ара, у
истом комаду, њива 44 ара,
налази се на парцели 2263,
Војловица, Гробљанска 90.
Цена
18.000.
Жељко,
064/139-83-92. (195405)
ВИКЕНДИЦА, 17 ари, кућа,
вода, струја, све под воћем,
налази се код „Горан стакла”. Цена 13.000. Жељко,
064/139-83-92. (195405)
БАШТА 20 ари, грађевинска
зона, нова Миса, иза пруге.
064/178-39-55. (195421)
ПРОДАЈЕМ кућу у Тополи,
две стамбене јединице, 6 ари
плаца.
Тел.
370-256,
064/006-71-00. (195444)
ПЛАЦ на продају, 4 ара , код
стоваришта
„Тмушић”,
Миса.
064/959-42-79.
(195446)
ПРОДАЈЕМ кућу на старој
Миси, Козарачка улица, 4
ара плаца. Тел. 063/735-7339. (9195447)
ПРОДАЈЕМ кућу од 110 м2,
на новој Миси, код Спортског
центра,
повољно.
062/320-929, 063/289-968.
(195454)
КАРАУЛА, нова кућа 86 м2,
покривена,
грађевинска
дозвола, власник. 065/25887-77. (195477)
ПРОДАЈЕМ кућу, Скадарска, Кудељарски насип,
може замена за стан.
063/700-91-98. (195475)

ПРОДАЈЕМ комфорну кућу,
Мраморак, 15 ари плаца,
под воћем. Тел. 064/311-4194. (195523)
ПРОДАЈЕМ кућу, Максима
Горког, 200 м2, 3,8 ари.
063/301-360. (195649)
ПРОДАЈЕМ кућу, мењам за
мању, договор. 063/748-7263. (195558)
КУЋА 9 х 12, спратна, дељива, завршни радови, нова
Миса, власништво, 1/1.
064/221-36-12. (195564)
ПРОДАЈЕ се кућа на 6 ари
плаца, на новој Миси.
063/854-41-74.
(195569)
ПРОДАЈЕМ кућу на Тесли,
позвати после 15 сати. Тел.
064/280-22-80. (195783)
ПЛАЦ 40 ари, Новосељански
пут. 064/850-70-15. (195591)
КАЧАРЕВО, кућа спрат, 150
м2, усељива, 27.500, може
замена за стан у Панчеву.
064/271-74-67. (195598)
КОТЕЖ 2, легализована кућа
на 14 ари грађевинског плаца. Тел. 064/130-38-35,
064/549-08-78. (195604)
ПРОДАЈЕМ спратну кућу у
Баранди на 16 ари плаца,
може
сваки
договор.
061/177-63-77. (195609)
НА ПРОДАЈУ 114 ари, Баваништански пут, друга дуж.
063/871-05-43 (195610)
НА ПРОДАЈУ ланац земље,
преки пут, четврта дуж.
063/871-05-43. (195610)

ЗБОГ одласка у иностранство продајем кућу, новију,
ексклузвину, 45.000 евра.
„Весна 2”, 066/937-00-13.
(195612)
ПРОДАЈЕМ новију кућу, три
нивоа, Горњи град, хитно.
„Весна 2”, 066/937-00-13.
(195612)
КУЋИЦА у дворишту, миран
крај, Милорадовић, 32 м2 +
припадајући део дворишта,
одмах усељив. Власник.
062/229-929.
ОВЧА, плац 9 ари, 12.000
евра. Тел. 060/359-54-39.
(195626)
ПРОДАЈЕМ четири плаца
различите површине, у
Старчеву. Тел. 063/311-920.
(195627)
ПРОДАЈЕМ плац 55 ари, у
Старчеву, погодно за радно
пословни простор. Тел.
063/311-920. (195627)
ЦАРА Душана, улични део
куће, без улагања, 16.500
евра,
власник.
Хитно.
064/174-53-37. (8195630)
ИЛАНЏА, одлична новија на
35 ари, укњижена, 10.500,
Панчево центар на 3 ара,
45.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (195634)

ПРОДАЈЕМ две куће од 70 и
200 м2 и плац с темељима.
Тел. 013/341-789. (196638)
КУЋА, 11 ари, близу центра,
власник.
060/366-61-04.
(195641)
ПРОДАЈЕМ кућу у Иванову,
повољно. Тел. 064/260-0592. (195647)
КУЋА, нова, 200 м2, Новосељански пут 33.000. „UnaDalli”, 064/255-87-50. (195662)
КУЋА, стара Миса, одвојена
два стамбена простора.
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(195662)
КУЋА на продају код Зелене
пијаце, може и замена.
063/867-03-33. (195652)
ПРОДАЈЕМ две куће на 7
ари плаца, 88 и 83 м2, главни
пут,
Старчево,
37.000.
064/226-23-11. (195667)

18

Четвртак, 7 мај 2015.

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кућу или замена
за стан, договор. 064/066-7843. (195793)
КУЋА, Доситејева 8-а, 2 ара,
укњижено. 061/333-31-19,
062/860-80-94, 063/277-025.
(195709)
КУЋА на продају, Синђелићева 111, стамбеног простора
160 м2, плин, санитарна вода.
062/166-57-34. (195704)
ЈАБУЧКИ пут, двособна кућа,
61 м2, 7 ари, 25.500. „Кров”,
060/683-10-64. (195678)
КАРАУЛА, укњижена викендица, 40 м2, струја, вода, 31
ар, 20.000, договор. „Кров”,
060/683-10-64. (195678)
ДЕБЕЉАЧА, Серво Михаља
11, кућа с окућницом, плацем
8 ари. 063/131-82-39. (195678)
КУЋА, Тесла, Стеријина улица,
продаја, замена, стан уз доплату. 063/227-693. (195686)
ДВОРИШНА кућа у Панчеву
на продају. Информације на
тел. 013/235-48-14, 064/17305-87. (195698)
ПРОДАЈЕМ плац на Златибору, 3 ара, струја, вода,
папири,
може
замена.
060/312-90-00. (195697)
ДЕО куће, Содара, засебно и
ограђено двориште, 86 м2,
2,6 ари, цена, договор.
063/779-72-93. (195699)
ЖАРКА Зрењанина, 5 ари,
95 м2, ЕГ, 37.000, договор.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (195695)
МИСА, спратна, 142 м2, 1,17
ари, укњижена, 46.000.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (195695)
ВЕЛИКИ избор кућа у околним
селима,
повољне.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (195695)

БАВАНИТШЕ, центар, 139
м2, 6,72 ара, плин, 20.000.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (195695)
ПРОДАЈЕМ кућу у центру
града, вреди погледати.
063/756-06-04. (195762)
ТЕСЛА, 80 м2, етажно грејање, усељива, 3 ара, 50.000.
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (195716)
СТАРА „Утва”, 70 м2, мањи
плац, сређена комплет,
ПВЦ, 30.000. „Олимп”, 351061, 063/274-951. (195716)
КУЋА, центар, ексклузивна
локација, 4 ара, договор. „Гоца”,
063/899-77-00. (195727)
ТЕСЛА, 100 м2, 4,5 ари,
55.000; центар 100 м2,
25.000. „Гоца”, 063/899-7700. (195727)
ЦЕНТАР, 100 м2, 2 ара,
68.000. „Гоца”, 063/899-7700. (195727)
НОВОСЕЉАСНКИ пут, 70
м2, 22 ара, 37.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (195727)
СТРОГИ центар, 200 м2, 4,4
ара, фронт 22 метра,
100.000. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (195743)

КУЋА, Црепаја, 136 м2, 15,5
ари плаца, одлична, 21.000.
„Ћурчић”, 362-815, 063/80310-52. (195748)
КУЋА, Тесла, 4,29 ари,
52.000, за реновирање.
„Тесла
некретнине”,
064/668-89-15. (195749)
КУЋА, Стрелиште, 5 ари,
200 м2, новија градња,
75.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (195749)
КУЋА, Книћанинова 33,
погодна за инвеститоре.
„Тесла
некретнине”,
064/668-89-15. (195749)
ПРОДАЈЕМ кућу 130 м2, 14
ари, Војловица. 063/778-4835. (195780)
ПЛАЦ на продају, 16 ари,
Долово.
063/856-50-47.
(195806)
ПРОДАЈЕМ кућу у Долову.
263-40-21, звати после 8
сати. (195806)
ПРОДАЈЕМ кућу у Банатском Карловцу, Дринска
улица 36. 063/763-55-41.
(195802)

ПРОДАЈЕМ плац у Пелистерској 26, 8 ари, договор,
власник.
062/891-43-89.
(195784)
ЦЕНТАР, улични део куће,
63 м2, реновирано, могућност поткровља. Власник.
063/722-31-93. (195787)
ПРОДАЈЕМ део куће, засебан улаз, укњижено + анекс.
064/952-19-80. (195904)
МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ кућу у
Жестићевој улици, за мању
стамбену. 064/282-37-99.
(195898)
ПРОДАЈЕМ плац 9 ари, на
Баваништанском путу. Тел.
066/363-454. (195886)
КУЋА, нова Миса, 380 м2,
може замена, дељива, укњижена. 063/870-45-53. (195885)
ПЛАЦ, нова Миса, 3,6 ари, Војвођанска 56, поседује локацијску. 063/837-91-30. (195885)
ПЛАЦ 7 ари, с легализованим
објектом, аеродром, код пруге. 060/737-37-67. (195838)
КУЋА на продају или спрат и
високо поткровље, насеље нова
Миса. 060/162-66-34. (195834)
КУЋА у Војловици, 14 ари
плаца, више стамбених објеката и помоћни објекти.
063/311-281. (195782)
КУЋА 120 м2, с локалом, С.
Саве 141, 39.000 евра. Тел.
061/664-39-26. (195856)
КУЋА 500 м2, с помоћним
објектима, на 34 ара плаца,
Караула, Рибарска, 75.000 евра.
Тел. 061/664-39-26. (195856)
ПЛАЦ 10 ари, Караула, вода,
струја, 18.000 евра. Тел.
061/664-39-26. (195856)
ПЛАЦ 5, 8 и 10 ари, врло
повољно, Новосељански пут.
066/385-289.
ПРОДАЈЕМ кућу и плац у
Банатском Новом Селу,
повољно.
065/332-39-77,
065/933-23-97. (195857)
ДВА ланца земље, поред
Дубоке баре, продајем, кратка дуж. Тел. 062/137-81-16.
(195874)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ кућу, старију и
новију у ширем центру, без
посредника или мењам за
мањи стан без грејања, уз
доплату за кућу. 064/901-9041, 064/938-38-93. (195861)
НОВА кућа у ширем центру
Панчева, 130 м2, повољно.
060/028-14-80. (195865)
НОВА кућа у Старчеву, близу центра, 80 м2, с новим
помоћним зградама, 16,5
ари плац. 060/028-14-80.
(195865)

ПЛАЦ 33 ара с кућом на
Караули. Тел. 063/346-705.
(195909)
БАВАНИШТАНСКИ
пут,
одлична, 40.000; Војловица,
5,36, 58, 17.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (195910)
КУЋА, две 150 јединице,
65.000, Јабучки, спратна,
8,40, радионица, 70.000.
„Милка М”, 063/744-28-66.
(195910)
ОМОЉИЦА, нова, усељива,
18.000, Долово, одлична, две
јединице, 28.000. „Милка
М”, 063/744-28-66. (195910)
БАВАНИШТАНСКИ пут, два
ланца до пута, 55.000; Новосељански, викендица, струја,
100.000.
„Милка
М”,
063/744-28-66. (195910)
ПРОДАЈЕМ нову кућу преко
пута Народне баште, 240 м2
+ 40 м2 подрум + 40 м2 гаража, три купатила, центрлано
грејање. 066/347-302. (4608)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ викендицу или
кућу са струјом и водом,
околина Панчева, до 7.000
евра.
060/151-14-11.
(195463)

КУПУЈЕМ пољопривредно
земљиште од власника на
потезу Панчево – Банатско
Ново Село – Качарево.
063/807-31-31. (195851)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ једнособан стан
на Стрелишту. 069/151-4952. (193856)
НОВА Миса, 40 м2, 17.500,
поткровље, 58, 23.500 евра.
063/377-835. (193481)
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ТЕСЛА, пијаца, 48 м2, 1,5, II/IV,
без лифта, реновиран, укњижен, усељив, продајем, без провизије. 064/617-53-66. Агенција „Економик”. (194705)
СТРЕЛИШТЕ, 63 м2, VII
спрат, ЦГ, реновиран, власник, 35.000. 063/168-54-87.
(194475)
ДВОСОБАН
комплетно
опремљен стан у центру,
други спрат, 50 м2, 39.000
евра, власник. 063/801-5663. (194468)
ЦЕНТАР, 68 м2, трособан, I
спрат, без грејања, 36.000
евра.
064/128-91-70,
063/194-34-94. (194579)
СТАН на продају, 92 м2, плус
гаража и шупа, Стари
Тамиш. 013/263-80-25, хитно. (194819)
СОДАРА, једнособан, 38 м2,
ЦГ, V спрат, тераса, лифт,
22.500, договор. 060/555-2542. (195227)
СОДАРА, 38 м2, једнособан,
ЦГ, VII спрат, два лифта,
тераса.
060/555-25-42.
(195231)
ПРОДАЈЕМ у Самачком гарсоњеру, код Болнице једнособан стан + помоћне објекте + гаража. 069/353-07-57.
(194887)
СТРЕЛИШТЕ,
трособан
стан, 70 м2 + три терасе, ЦГ,
без улагања, 36.000. Тел.
064/323-91-93. (194070)
ПРОДАЈЕМ стан 62 м2, Стрелиште.
064/170-57-10,
065/824-39-44. (195046)
КОТЕЖ 1, двособан стан, 50
м2, први спрат, ЦГ, одличан,
без улагања. Тел. 064/32391-93. (195070)
НА ПРОДАЈУ стан 63 м2.
066/518-39-77. (195380)
ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан, на Котежу 2, приземље, 40.000. 062/311-955.
(195395)
ПРОДАЈЕМ стан у колонији
Иве Курјачког 97/4, повољно, хитно. 061/173-60-35.
(195403)
ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан на Котежу 2. 064/00496-78. (195415)
ПРОДАЈЕМ нов стан, 70 м2,
или мењам за Београд.
064/897-45-96. (195458)

ХИТНО, повољно продајем
стан, троипособан 101 м2,
Карађорђева 15, Панчево.
063/334-430. (195492)
ХИТНО, повољно продајем
стан, троипособан 81 м2,
дуплекс, Тесла. Илариона
Руварца
4,
Панчево.
063/334-430. (195492)
ЈЕДНОИПОСОБАН
стан,
Котеж 2, веома добар распоред, интересантан, власник.
062/112-63-25. (195489)
ГАРСОЊЕРА, 22 м2, центар,
трећи спрат, ЦГ, изузетна
локација, власник. 062/11263-25. (195489)
ЦЕНТАР, стан, 47 м2, II спрат,
гаража, новоградња, ЦГ гас, власник. 063/757-47-50. (195457)
МАРГИТА, стан 52 м2, I
спрат, фул намештен, новоградња, укњижен, власник.
063/449-798. (195477)
ПРОДАЈЕМ стан 53 м2, центар, етажно грејање, власник.
061/601-25-95. (195491)
ТЕСЛА, трособан стан, продаје или мењам за мањи.
069/251-03-54. (195472)
КОТЕЖ 1, гарсоњера, продајем или мењам за већи стан.
Тел. 069/251-03-54. (195477)
ДВОСОБАН, Стрелиште, 54
м2, одличан, 31.000; Тесла,
леп, 29.500, Котеж, 32.000.
„Медиа”, 315-703, 064/22399-20. (195565)
СОДАРА, 38 м2, једноипособан, ЦГ, веилка тераса, сређен,
усељив,
26.000.
„Медиа”, 315-703, 064/22399-20. (195565)
ЦЕНТАР, једнособан, леп,
усељив, 19.000; 58 м2, двоипособан, 31.000. „Медиа”, 315703, 064/223-99-20. (195565)
ГАРСОЊЕРА лепа, дворишна, полунамештена, 23 м2,
усељива, 12.000, договор.
„Медиа”, 315-703, 064/22399-20. (195565)
ТЕСЛА 24 м2, полунамештен,
усељив, 17.000, 40, II, тераса,
24.000. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (195565)

ПРОДАЈЕМ/мењам за мањи
трособан, 88 м2, Котеж 1,
40.000 евра. 069/339-29-90.
(195574)
ПРОДАЈЕМ, Тесла, 29 м2,
ЦГ, клима, код пијаце.
061/684-80-12,
332-558.
(195306)
ПРОДАЈЕМ стан, Содара, 54
м2, двособан, ЦГ, власник.
Тел. 062/811-08-13. (195053)
ПРОДАЈЕМ стан на Котежу
2, 84 м2, без посредника.
065/398-98-99. (159508)
ХИТНО, Стрелиште, центар,
трособан, 80 м2, VII, лифт,
договор. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (195507)
СОДАРА, двособан, 55 м2,
ЦГ, VII, 30.000 или замена
за мањи. . „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (195507)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 56 м2,
IV, ЦГ, лифт, уредан, 28.000,
договор. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (195507)
ЦЕНТАР, једноипособан, 37
м2, ЕГ, IV, новија градња,
27.000. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (195507)
ХИТНО, центар, 90 м2, новија градња, IV, ТА, укњижен,
45.000. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (195507)
КОТЕЖ 2, хитно, једнособан,
33 м2, приземље, 20.000.
„Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (195507)

СТРЕЛИШТЕ, киндер, једнособан, 42 м2, VII, ЦГ, 25.000.
„Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (195507)
ЦЕНТАР, дворишни, једнособан, 24 м2, за сређивање,
9.000, договор. „Нишић”, 362027, 064/206-55-74. (195507)
КОТЕЖ 1, двоипособан, 65
м2, две терасе, II спрат, ЦГ,
35.000.„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (195507)
ХИТНО, двособан стан, 1/1,
укњижен, 28.000 евра. 013/344388, 060/071-59-64. (195517)
СОДАРА, продајем троипособан стан, 83 м2, ЦГ, сређен, могућ договор. 064/48244-94. (195521)
ПРОДАЈЕМ дворишни стан
за адаптацију, 74 м2, укњижен. 370-411. (195533)
ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан, 47 м2, Котеж 2.
063/844-39-44. (195535)
СТРЕЛИШТЕ, продајем двособан стан, 59 м2, у киндер згради. 063/102-94-45. (195542)
ПРОДАЈЕМ стан, полусутерен, реновиран, Котеж 1, 62
м2, сопствено двориште.
064/367-96-96. (195557)
ЦАРА Душана, улични део,
стан у кући, 40 м2 + недовршено поткровље, 18.000 евра.
060/707-00-77. (195559)
ТРОСОБАН стан на Котежу
2, продајем/мењам за кућу.
063/771-15-68. (195560)
КОТЕЖ 1, мањи двособан
продајем, III, ЦГ, повољно,
договор.
060/300-61-17.
(195595)
УКЊИЖЕН стан 100 м2,
велика тераса, дворишни,
први спрат, Његошева, квадрат 620. 060/027-10-46,
066/345-009. (195608)
ПРОДАЈЕМ намештену гарсоњеру 18 м2, центар, ЦГ,
власник, звати после 16
сати. 063/697-360. (195610)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 80
продајем
повољно,
м 2,
33.000 евра. „Весна 2”,
066/937-00-13. (195612)

ПРОДАЈЕМ мањи двособан,
сређен, први део Котежа 2,
повољно.
„Весна
2”,
066/937-00-13. (195612)
БЛИЗУ центра, салонски 114
м2, 68.000 и 86 м2, 44.000,
Тесла двособан, 36.000 и
трособан 35.000. „Лајф”,
317-634,
061/662-91-48.
(195634)
СОДАРА, једнособан, 40 м2,
III, ТА, 22.500 и војне двоипособан, III, ЦГ, договор.
„Лајф”, 317-634, 061/662-9148. (195634)
КЕЈ, двоипсобан, VIII, ЕГ,
поглед на реку, 32.000; строги центар, мањи двособан, V,
ЦГ, 42.000. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (195634)
ЦЕНТАР, 55 м2, ЦГ, 1/V,
укњижен. 060/415-52-05.
(195635)
ПРОДАЈЕМ једнособан стан,
30 м2, на Стрелишту.
Тел.013/321-338, 063/89238-30. (195630)
ХИТНО продајем/мењам
стан 68 м2, нова Миса, 68 м2,
30.000 евра. Црногорско
приморје. 063/886-85-21.
КОТЕЖ 1, једноипособан, 38
м2, III, ТА, 20.000. „UnaDalli”, 064/255-87-50. (195662)
ЦЕНТАР, трособан, 73 м2,
нов усељив, 43.000. „UnaDalli”, 064/255-87-50. (195662)
СТРОГИ центар, двособан,
сређен, ЦГ, 46.000. „UnaDalli”, 064/255-87-50. (195662)
ЦЕНТАР, двособан, IV, ET,
са стварима, 27.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(195662)
СОДАРА, двособан, 57 м2,
ЦГ, III, сређен, лифт, 33.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(195662)
КОТЕЖ 2, 86 м2, комплетно
сређен, усељив, 47.500.
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(195662)
ЈЕДНОИПОСОБАН стан на
Котежу 2, 51 м2, приземље,
одмах усељиво, укњижен.
063/166-43-48. (195668)

Четвртак, 7 мај 2015.

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ мањи двособан
леп сређен, центар Стрелишта, ЦГ, повољно. 060/33108-01. (1905669)
СТРЕЛИШТЕ, продајем стан
43 м2, ЦГ, ВП, тераса,
подрум.
064/066-78-43.
(195703)
СОДАРА, 57 м2, сређен,
полунамештен, ЦГ, клима,
IV/6,
34.000,
власник.
064/175-79-22. (195707)
ТЕСЛА, двособан, 54 м2 + 2
Т, I, ТА, одличан, 31.000.
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(195696)
ПРОДАЈЕМ апартман на
Копаонику, у сивој фази и
кључ у руке, може замена.
060/312-90-00. (195697)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру у
центру, 30 м2, замена плац,
кућа.
060/312-90-00.
(195697)
КОТЕЖ 2, једнособан, 37 м2,
III 24.000, договор. „Кров”,
060/683-10-64. (195678)
СТРОГИ центар, комплетно
реновиран, двособан, 52 м2,
III, ЦГ, 41.000. „Кров”,
060/683-10-64. (195678)
МИСА, леп дуплекс, двоипособан, тераса, II, 58 м2,
21.000. „Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (195695)
ТЕСЛА, двособан, II, 50 м2,
ТА,
тераса,
26.000.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (195695)
МИСА, 95 м2, трособан, вертикала, тераса, 35.000.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (195695)

ВЕЛИКИ избор дворишних
станова, 9.000 – 20.000 евра.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (195695)
СТРЕЛИШТЕ, одличан трособан, ЦГ, II, 71 м2, два
мокра
чвора,
36.000.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (195695)
ОСЛОБОЂЕЊА, леп двособан, 55 м2, тераса, VI, 34.000.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (195695)
ШИРИ центар, 52 м2, двособан, ТА, ВП, 28.000, договор.
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (195716)
ТЕСЛА, 24 м2, IV, ЦГ, 17.000.
„Олимп”, 351-061, 064/23436-01. (195716)
ШИРИ центар, новија градња, 46 м2, једноипособан,
ЦГ, I, 32.000. „Олимп”, 351061, 063/274-951. (195716)
ТЕСЛА, 30 м2, једнособан,
VII, ЦГ, сређен, 20.000,
договор. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (195716)
СТРЕЛИШТЕ, 56 м2, двособан, I, ЦГ, сређен, 30.000,
договор. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (195716)
ШИРИ центар, новоградња,
58 м2, двоипособан, ЦГ, II,
празан, две терасе, 50.000.
„Олимп”, 351-061, 063/494898. (195716)
СОДАРА, трособан, 66 м2,
одличан, II, 36.000, договор.
„Олимп”, 351-061, 063/274951. (195716)
ШИРИ центар, једнособан,
32 м2, I, TA, 20.000. „Олимп”,
351-061,
063/274-951.
(195716)
ВЛАСНИК, хитно продајем
реновиран стан на Содари,
укњижен. 061/147-00-41.
ЗЕЛЕНГОРА, 2,0, 50 м2, ТА,
ВП, подрум, 25.000. „Ивакс”,
064/376-80-83.
СТРЕЛИШТЕ, 1,5, 43 м2, ЦГ,
ВП,
24.500.
„Ивакс”,
064/376-80-83.
ЦЕНТАР, 2,5, 65 м2, замена
за 1,0, доплата. „Ивакс”,
064/376-80-83.
КОТЕЖ 2, поткровље, 2,0, 59
м2, ЦГ, лифт, 22.000.
„Ивакс”, 064/376-80-83.
СОДАРА, 46 м2, једноипособан. 064/311-41-68. (195726)
КОТЕЖ 2, 58 м2, двособан,
32.500, 70 м2, трособан,
42.000. „Гоца”, 063/899-7700. (195727)
КОТЕЖ 1, 68 м2, трособан,
реновиран, 40.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (195727)

ВОЈНЕ зграде, 64 м2, двоипособан,
40.000.
„Гоца”,
063/899-77-00. (195727)
2
СТРЕЛИШТЕ, 44 м , једноипособан, 20.000, 56 м2, двособан,
27.000.
„Гоца”,
063/899-77-00. (195727)
ЦЕНТАР, 40 м2, двособан,
25.000, трособан 68 м2,
43.000. „Гоца”, 063/899-7700. (195727)
ТЕСЛА, 55 м2, двособан,
лифт, ЦГ, 35.000, 44 м2, двособан,
25.000.
„Гоца”,
063/899-77-00. (195727)
ТЕСЛА, 53 м2, двособан комфоран, реновиран, 27.000.
„Гоца”,
063/899-77-00.
(195727)
ТЕСЛА, 64 м2, трособан,
35.000, 30 м2, 18.000; 24 м2,
13.000. „Гоца”, 063/899-7700. (195727)
МЕЊАМ двособан стан 55
м2, у центру, за кућу.
063/101-57-72. (195832)
ПРОДАЈЕМ реновиран двособан стан на Котежу 2, власник. 063/367-178. (195742)
СТРЕЛИШТЕ, 58 м2, II, ЦГ,
сређен, 32.000, 56 м2, IV, ЦГ,
28.000. „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (195748)
КОТЕЖ 2, Кикиндска, 60 м2,
III, ЦГ, 35.000, dogovor; 62
м2, ВП, ЦГ, 32.000. „Ћурчић”, 362-816, 063/803-1052. (195748)
СТРЕЛИШТЕ, велики избор
једнособних и двособних
станова. „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (195748)
ТЕСЛА, 36 м2, ВП, ЦГ, тераса, усељив, 22.000. „Ћурчић”, 362-816, 063/803-1052. (195748)
ЦЕНТАР, 46 м2, ВП, норвешки, ПВЦ, 30.000, договор.
„Ћурчић”, 362-816, 063/80310-52. (195748)
КОТЕЖ 1, ВПР, 57, ЦГ, тераса, укњижен, 30.000, продајем/мењам. 064/266-25-80.
(195761)
ПРОДАЈЕМ трособан стан,
војна зграда, Тесла. 064/86748-48. (195753)
ДВОРИШНИ, 44 м2, 12.000,
62 м2, 17.000, 30 м2, 15.000.
„Гоца”,
063/899-77-00.
(195727)
МИСА, 37 м2, 17.000; 47 м2,
21.000; 50 м2, 30.000; 80 м2,
43.000. „Гоца”, 063/899-7700. (195727)
СТАН 92 м2, центар, I, ЕГ,
одлична локација, договор.
061/533-27-40, 065/849-0938. (195768)
КОТЕЖ 2, двособан, IV, 57
м2, ЦГ, 36.000. „Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(195711)
СОДАРА, двособан, II, 47 м2,
ЦГ, усељив, 27.000. „Премиер”, 352-489, 063/800-44-30.
(195711)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, V,
лифт, 38 м2, ЦГ, 21.500.
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (195711)
НОВА Миса, трособан, I, 72
м2, ЦГ, 36.500. „Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(195711)
КОТЕЖ 1, двособан, III, 59
м2, ЦГ, 32.000. „Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(195711)
СОДАРА, двособан, IV, 64 м2,
ТА, 23.000. „Премиер”, 352489, 063/800-44-30. (195711)
ТИП станко, 32 м2, једнособан, клима, мермотерм, сређен, I, без посредника,
21.500 евра. 063/368-262.
(195776)
ШИРИ центар, двособан, 53,
26.000,
дворишни,
25,
12.000. „Јанковић”, 348-025.
(195759)
КОТЕЖ 1, двособан, 59,
договор, Стрелиште, трособан, 80, договор. „Јанковић”,
348-025. (195759)
ТЕСЛА, двособан, приземље,
ЦГ, 31.000. „Тесла некретнине”, 064/668-89-15. (195749)
ТЕСЛА, двоипособан, комфоран, IV, без лифта, ЦГ, две
терасе,
36.500.
„Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.
(195749)
ТЕСЛА, двособан, IV, без
лифта, 25.500, ТА. „Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.
(195749)
СТРЕЛИШТЕ, II, 59 м2, ЦГ,
33.000. „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (195749)
ГОРЊИ град, 85 м2, I, EГ,
700 евра/квадрат. „Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.
(195749)
ПРОДАЈЕМ стан у строгом
центру Панчева од 45 м2.
069/217-28-60. (195810)
ИСКЉУЧИВО без посредника продајем стан, 41 м2, I
спрат, ТА. 063/320-816.
(195808)
ПРОДАЈЕМ стан од 60 м2,
близу школе, обданишта,
Стрелиште. Тел. 064/992-6207. (и)

ОГЛАСИ

СОДАРА, трособан, 60 м2,
35.000, Пепељаре, двоипособан, 58 м2, 30.000. „Тина РС”,
060/709-72-99. (195900)
ВОЈЛОВИЦА,
дворишни
стан, велико двориште, гаража, укњижен. 064/938-41-99.
(195896)
СОДАРА, 83 м2, троипособан, двостран, два мокра
чвора, Доситејева, власник.
064/213-97-92. (195897)
ПРОДАЈЕМ стан, новоградња,
мирна
локација.
062/443-367. (195892)
ПРОДАЈЕМ стан, новоградња, 78 м2, центар. 062/443367. (195892)
СТАН, Карађорђева 2 Е, 64
м2, IV спрат, лифт, ЦГ, двостран, укњижен, власник.
061/152-51-77.(195833)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
II спрат, Стрелиште. Михајла Петровића Аласа 1,
062/256-410. (195839)
ПРОДАЈЕМ стан на Тесли,
39 м2, ЦГ, без посредника.
063/376-268. (195842)
ТЕСЛА, 55 м2, I, ТА, двособан, 30.000, договор. „Гоца”,
063/899-77-00.
ПРОДАЈЕМ стан на Тесли,
51 м2, IV спрат, близу „Љубичева”, Илије Гарашанина.
Тел. 061/621-26-97. (195854)
СТРЕЛИШТЕ, IV, сређен,
33.000; Котеж 2, 39, тераса,
20.000. „Милка М”, 063/74428-66. (195910)
ДВОРИШНИ до улице,
12.000, сређен; 7. јула, 36,
двориште, 18.500. „Милка
М”, 063/744-28-66. (195910)
САМАЧКИ, III, 17, 13.500,
Топола, до улице, 50, 12.000.
„Милка М”, 063/744-28-66.
(195910)
СТРЕЛИШТЕ, II, 30.000,
центар, ПР, одличан, 24.000.
„Милка М”, 063/744-28-66.
(195910)
ТЕСЛА, II, 35.000; Пепељаре, II, двоипособан, 30.000.
„Милка М”, 063/744-28-66.
(195910)
ГОРЊИ град, ВП, нов,
18.500, Тесла, I, ЦГ, 49 м2.
„Милка М”, 063/744-28-66.
(195910)
СОДАРА, I, 81, 45.000; центар, VII, 73, сређен, 58.000.
„Милка М”, 063/744-28-66.
(195910)
КОТЕЖ 1, ВП, 57, 33.000;
Котеж 1, НПР, 35, 18.000.
„Милка М”, 063/744-28-66.
(195910)
ДВОСОБАН стан, 60 м2, први
спрат, Котеж 1, одличан,
Радове зграде, продајем,
34.000.
063/372-124.
(195938)
ПРОДАЈЕМ Тесла, I, 63 м2 +
тераса + подрум, лифт, ЦГ.
060/510-19-31. (195737)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ два двособна стана, кућа, ТА, ненамештена,
центар Стрелишта. 063/81907-30. (СМС)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, центар, ТА, 95 евра,
депозит.
064/186-50-87.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ собу, намештену,
Котеж 1. Договор. Тел.
064/438-43-47. (СМС)
ИЗДАЈЕМ двособан, комплетно намештен стан, у
центру, ЦГ, интерфон,
кабловска, ТВ, 130 евра, усељив од 9. маја. 060/331-3324. (СМС)
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ИЗДАЈЕМ намештен стан,
самцима, самицама, посебан улаз. Тел. 065/592-7883. (195056)
ИЗДАЈЕМ празан стан на
Тесли, двособан, у приземљу, на дужи период.
060/335-59-73. (194955)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан
стан у згради, без грејања,
Содара. 344-167, 064/95023-40. (195386)
ИЗДАЈЕМ двособан, ненамештен стан на Котежу 1. Тел.
063/847-34-80. (195407)
ИЗДАЈЕМ стан, Миса, с грејањем, по договору. 062/720835, 373-020. (195410)
ИЗДАЈЕМ намештен стан, 38
м2, ЦГ, клима, итнернет,
кабловска. 060/453-09-23.
(195419)
ДВОСОБАН стан за издавање. 064/145-47-48, 061/17500-15. (195420)
У САМАЧКОМ издајем
намештену гарсоњеру, самцу. 065/353-07-57. (195427)
ИЗДАЈЕ се стан 52 м2, ненамештен, Кудељарски насип.
064/191-08-70. (195428)
ИЗДАЈЕМ сређен, намештен, једноипособан стан,
Котеж 2, на дуже. 061/19519-10. (195430)
ДВОСОБАН стан, приземан,
код Котежа 2, полунамештен или празан, паркинг и
шупа, сређен, цена договор.
064/329-50-97. (195429)
ИЗДАЈЕМ стан, Содара, 54
м2, ЦГ, ненамештен, 100
евра. Тел. 062/811-08-13.
(195431)
ИЗДАЈЕМ собу с купатилом,
посебан улаз, близина пијаце, аутобуске. 060/417-4120. (195433)
ИЗДАЈЕМ екстра намештен
стан, шири центар, одмах
усељив.
065/288-00-08.
(195434)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан
стан у центру Стрелишта, у
згради.
061/362-30-55.
(195437)
ИЗДАЈЕМ мањи једнособан
намештен стан, 80 евра,
Максима Горког 96. Тел.
060/517-82-53. (195441)

ИЗДАЈЕМ двособан стан, на
Стрелишту. 064/144-32-86,
064/184-81-47. (195452)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
полунамештен, Котеж 1,
спрат I, ЦГ. 064/252-42-98.
(195460)
ИЗДАЈЕМ ненамештену гарсоњеру, ЦГ. Тел. 064/072-0692.
ИЗДАЈЕМ двособан, намештен стан, Стрeлиште, поред
„Амига”, IV sprat. 069/40540-66. (195490)
ИЗДАЈЕМ празан, једнособан стан, Котеж 2, II спрат.
062/810-05-14. (195490)
СОБА, употреба кухиње,
купатила, Тесла, женској
особи, интернет, кабловска.
061/132-11-18. (195494)
ИЗДАЈЕМ нов, двособан
стан, на новој Миси, цена
повољна.
063/873-72-62.
(195478)
ИЗДАЈЕМ намештен, двособан стан, на Котежу 2. Тел.
063/150-37-49. (195474)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачком. 064/351-18-78.
(195499)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у Самачком. 066/61881-44. (195519)
ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту. 362-124, 063/777-5584. (195520)
ИЗДАЈЕМ двоипособни стан,
Стрелиште. Тел. 366-777,
063/286-104. (195666)
ИЗДАЈЕМ трособан, намештен стан, Тесла, лифт, ЦГ,
трећи
спрат,
клима.
064/143-91-40. (195661)
СТРЕЛИШТЕ, издајем једнособан, нов, намештен, кућа,
самцу/самици, 70 евра.
066/361-474. (195658)
ИЗДАЈЕМ намештен стан.
Дејан,
065/440-97-00.
(195664)
ИЗДАЈЕМ стан на Тесли,
празан, двособан, 39 м2, без
грејања.
064/313-89-72.
(195645)
ИЗДАЈЕМ стан, преко пута
Народне баште. 013/331951, 066/400-702, 066/335578. (195578)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
Стрелиште, ЦГ, нова пијаца.
063/193-63-98. (195580)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
на Котежу 1, соба, кухиња,
купатило, остава, празан.
Тел. 063/368-413. (195581)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
намештен, у Горњем граду.
343-300.
063/632-774.
(195582)
ИЗДАЈЕМ кућу на Стрелишту, телефон, кабловска,
ненамештен, двособна. Тел.
064/612-81-40. (195590)
ИЗДАЈЕМ комплетно намештен стан на Тесли, од првог
јуна.
064/632-78-39.
(195604)
ИЗДАЈЕМ функционалан
двособан стан, Котеж 1, ТА,
повољно.
064/458-28-81.
(195609)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, центар, звати после 16
сати.
063/860-30-22.
(195620)
ПОВОЉНО издајем једнособан стан. Тел. 371-518,
060/134-49-52, питати од 16
до 20. (1956149)
ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1, 50
м2, ЦГ. Тел. 300-715,
061/176-94-72. (195623)
ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1, ЦГ,
клима, намештен фул, дуже
време.
064/137-63-19.
(195625)
ИЗДАЈЕМ стан, Содара и
Стрелиште, ЦГ, повољно.
064/137-63-19. (195625)
ИЗДАЈЕМ, центар, стан, 30
м2, ЦГ, зграда код Општине.
063/816-77-96. (195629)
НАМЕШТЕН једноипособан
стан, издајем, близу центра.
060/555-85-62. (195639)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан на Тесли. Тел.
063/746-73-42. (195534)
ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Стрелишту, ненамештен,
ЦГ. 061/696-05-21. (195567)
ИЗДАЈЕМ собу самцу са употребом купатила и кухиње.
321-408. (195531)
ИЗДАЈЕМ празан окречен
стан 50 м2, у згради (центар
Стрелишта), има кухињске
елементе, на дуг период,
брачном пару, самцу/самици. 064/817-94-99. (195533)
ИЗДАЈЕМ стан дворишни
намештен, гарсоњера, на
Дорћолу.
013/251-92-94,
064/417-68-77. (195541)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан на Содари, на
дуже.
064/502-89-32,
013/377-148. (195551)
ИЗДАЈЕМ двособан празан
стан у згради на новој Миси.
063/187-77-51. (195548)
МЛАЂИ пензионер издаје
собу самици, употреба кухиње, купатила, 60. 063/87840-52. (195547)
ИЗДАЈЕМ стан, одвојена
бројила, струја, вода, гас.
060/034-21-84, 013/342-184.
(195546)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
ЦГ, намештен, Стрелиште,
100 евра. 064/493-01-11.
(195544)
ИЗДАЈЕМ намештен стан.
061/153-07-43. (195557)
ИЗДАЈЕМ делимично намештен стан на Тесли, ТА грејање. 064/842-92-11, 313893. (195537)

ИЗДАЈЕМ намештен једноипособан стан, Ослобођења.
064/367-96-96. (195557)
ИЗДАЈЕМ стан, једноипособан, ТА, Тесла, зграда, ненамештен. Тел. 231-56-00,
065/468-76-27. (195563)
ИЗДАЈЕМ стан 88 м2, на
Миси, Ђердапска 23, намештен, а може и ненамештен.
Тел. 371-551, 065/829-41-91.
(195564)
ИЗДАЈЕМ једноипособан,
ненамештен, дворишни стан
код болнице. 063/809-51-72.
(195677)
ПОВОЉНО издајем празан
стан, 45 м2, ЦГ, Котеж 2.
063/811-96-01. (195681)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, Немањина 8,
цена договор. 063/436-828.
(195594)
СОДАРА, 57 м2, сређен,
полунамештен, ЦГ, клима,
IV/6, 150. 064/175-79-22.
(195737)
НАМЕШТЕН једнособан,
Котеж 1, кружни ток, ЦГ,
клима, зграда, на дуже, 80
евра, за младе. 064/555-7575. (195714)
ДВОСОБАН стан за издавање. 063/866-78-03. (195719)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, центар, звати после 17 сати.
064/165-02-92. (193729)
ИЗДАЈЕМ празан, Котеж 1,
двособан
стан,
клима.
062/871-06-52. (195735)
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СТАНОВИ

ОГЛАСИ

ЛОКАЛИ

ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ салонски стан у
центру града, 73 м2. 063/85407-77. (195733)
ИЗДАЈЕ се двособан стан на
Тесли, ЦГ. 370-403.
ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан.
063/777-27-08,
013/355-575. (195753)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, Тесла,
30 м2, лифт, ЦГ, на дуже.
064/164-93-67. (195754)
ИЗДАЈЕМ једнособан 35 м2,
ненамештен стан, Маргита,
Матије Гупца. 064/196-0188. (195755)
ИЗДАЈЕМ кућу код хотела
„Тамиш”, пословно-стамбене намене. 062/347-667.
(195775)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, центар, без грејања, 80 евра. 063/721-41-21,
063/582-380.
ИЗДАЈЕМ стан за једну особу, нова Миса, 30 м2. Тел.
373-201. (195778)
СОДАРА, двособан стан за
издавање. 064/264-05-14.
(195781)
ДВОСОБАН, мањи, Стрелиште, грејање плаћање зими,
интернет, кабловска, ПВЦ,
ламинати ново, мали трошкови.
064/005-10-85.
(195822)
ИЗДАЈЕМ стан у кући на
Стрелишту. 064/167-04-76.
(195809)
ИЗДАЈЕМ ненамештен стан
на Содари, 80 м2, високо
приземље, Доситејева 13.
069/252-45-49. (195804)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у самачком. 060/03422-71. (195801)
ИЗДАЈЕМ кућу за раднике.
251-03-94. (195792)
ИЗДАЈЕМ собе за теренце и
самце.
064/305-73-01.
(195788)
ИЗДАЈЕМ намештен стан на
Миси. Тел. 063/238-524.
(195794)
НАМЕШТЕН стан код хотела, 70, 80 евра и новоградња,
ТА. 064/122-48-07. (195899)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, шири центар. 064/48965-50. (195895)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру у Самачком. Слободан.
064/276-27-24. (195888)

ДВОСОБАН комфоран полунамештен стан у стамбеној
згради, строги центар.
013/233-39-70, 064/242-2025. (195830)
ПОТРЕБНА празна и чиста
соба, око 15 м2, ван центра
града. Тел. 013/317-180,
064/183-73-27. (195834)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локал, Тржни центар код
Суда. 069/663-773. (194601)
РАДИОНИЦУ, нову, 84 м2,
продајем, до улице. 064/25587-37. (194875)
ИЗДАЈЕМ пословни простор, 120 м2, Мите Топаловића 10, код Социјалног.
063/278-151. (195450)
ЦЕНТАР, 14 м2, бувљак, 30
м2, могућност магацина и
становања.
063/240-817.
(195418)
ИЗДАЈЕМ локал, 21 м2, Браће Јовановића, близу пијаце.
333-811. (195451)
ИЗДАЈЕМ локал 23 м2, близина пијаце, Лава Толстоја,
телефон, грејање. 333-058.
(195512)

ИЗДАЈЕМ халу у Војловици,
220 м2, с канцеларијским
простором, на плацу 12 ари.
063/712-62-84. (195761)
ИЗДАЈЕМ екстра локал у
Његошевој улици, екстра
цена.
064/994-13-16.
(195673)
ЦЕНТАР код „Баден-Бадена”, сутерен, 25 м2, добар,
13.500. „Мустанг”, 069/22666-58. (195696)
ИЗДАЈЕМ потпуно опремљен локал за фризере.
013/304-506, 064/329-37-84.
(195655)
ПРОДАЈЕМ локал 70 м2,
новија градња, Цара Душана
36-б.
013/252-26-61,
061/522-66-10. (195670)
ИЗДАЈЕМ локал на доброј
локацији. 060/707-44-04.
(195600)
ПОВОЉНО издајем сређен
локал у центру, 23 м2.
064/267-72-17. (195589)
ИЗДАЈЕМ локал код Зелене
пијаце, близу три школе.
060/351-03-56. (195568)
СТРЕЛИШТЕ,
продајем
локал 28 м2, у киндер згради.
063/102-94-45. (195542)
ЛОКАЛ 32 м2, на прометном
месту, клима, телефон,
интернет, ве-це, 150 евра.
062/305-424. (195728)
ИЗДАЈЕМ локал 20 м2, код
пијаце, близу „Матијевића”,
интернет
бесплатно.
064/497-21-32. (195739)
ПРОДАЈЕМ трафику код
Аутобуске станице. 064/28237-99. (195898)
ИЗДАЈЕМ хладњачу 14 м2,
око 42 кубика и мањи магацински простор на Миси.
063/870-45-53. (195885)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ нове
хале код „Млекаре” Панчево
(800 + 720 + 360) с канцеларијама.
013/314-966,
063/240-815. (195803)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан у
кући.
060/333-27-42.
(195835)
ИЗДАЈЕМ трособан стан у
кући, може и део стана.
064/130-36-02. (195844)
ИЗДАЈЕМ дворишни стан,
75 м2, власник, без посредника. Тел. 065/471-77-36.
(1958946)
ИЗДАЈЕМ мањи намештен
стан код „Авива”, на Тесли, у
заједничком дворишту, 70
евра.
064/595-98-01.
(195848)
ИЗДАЈЕМ стан на Тесли, 51
м2, IV спрат, двособан, телефон, кабловска, централно
грејање. Тел. 061/621-26-97.
(195854)
ИЗДАЈЕМ двособан празан
стан на Тесли, Ул. Љубомира
Ковачевића 4. Тел. 063/261732. (195858)
ИЗДАЈЕМ стан, празан код
Аутобуске, клима, телефон.
064/119-64-47, 252-13-66.
(195855)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
близу Народне баште. Тел.
064/217-51-89. (4608)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, 26 м2,
Котеж 1, ненамештена, сређена, климатизована, повољно. 065/200-51-02.

ИЗДАЈЕМ локал у центру.
063/725-71-70. (195843)
ЛОКАЛ у центру, 17 м2, продајем. 060/028-14-80. (195865)
ИЗДАЈЕМ пекару, продавницу с комплетним инвентаром, урађеним Хасапом и
употребном
дозволом.
063/351-709. (195872)
ИЗДАЈЕМ локале, 130 м2, из
два нивоа (бивша пекара
„Тара”) и локале 13 м2, 25 м2
у дворишту Војводе Путника
29. 063/278-250. (195884)
ИЗДАЈЕМ више канцеларијских простора у АЦ-у „Звезда”, Стевана Шупљикца 88.
063/278-250. (195884)
ПРОДАЈЕМ локал у приземљу, 20 м2, З. Јовина 5. Тел.
063/346-705. (195909)

ПОСАО
ПОНУДА

CAFFE „Diavolo” Старчево
потребне раднице, пут плаћен, доћи лично. 060/76663-17. (СМС)
ПОТРЕБНЕ раднице за
шивење на индустријским
машинама. 064/981-77-65.
(195400)
АУТО-перионици „Феникс”
потребан радник са искуством.
063/429-192.
(195412)
ПИЦЕРИЈИ „Мива” потребна радница. Доћи лично.
Браће
Јовановића
68.
(195457)
ПОТРЕБАН конобар с искуством и куварица-пица-мајстор.
060/559-59-90.
(195449)
ПОТРЕБНИ радници у слот
клубу „Kentucky”. 064/47474-47,
065/666-56-65.
(195497)
ЋЕВАБЏИНИЦИ
„Хало
Лесковац” потребне раднице
у кухињи и на роштиљу.
063/897-55-04. (195473)
ПОТРЕБНИ радници за рад
на терену и продавци.
062/825-27-25. (195648)
ПОТРЕБНА књиговођа за
рад на отпаду у Панчеву, са
искуством. 065/684-43-95.
(195537)
ПОТРЕБАН пекар. Тел.
062/191-22-19. (195702)
НОВООТВОРЕНОМ кафеу
„Крузер” потребно особље.
064/136-00-27. (195892)

ФРИЗЕРСКОМ
салону
потребан
мушко-женски
фризер. Тел.063/187-55-26.
(195889)
ПОТРЕБНА радница продавници здрaве хране „Vegan
Life”. Биографије послати до
10.
маја
2015.
на
vegan.life.shop@gmail.com
(195862)
ПОТРЕБНА радница на
изливању ноктију са искуством, или без искуства.
060/028-12-44. (195870)
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РАДИМО све физичке
послове: рушења кућа, зидова, одношење шута, ствари,
крчење плацева. 064/122-6978. (195391)
КОШЕЊЕ траве, корова,
обарање стабла, чишћење
дворишта, тавана, ископи,
итд. 060/035-47-40. (195391)
СПУШТЕНИ плафони, преградни зидови, кошуљица,
ламинати, водоинсталатерске услуге. 062/816-33-84.
(195416)
БРАВАРСКО-ЗАВАРИВАЧКА израда надстрешница,
капија, заштитних решетки,
уградња врата, прозора.
062/816-33-84. (195416)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења канализације, адаптације купатила, замена,
поправке, одмах, повољно.
331-657,
064/495-77-59.
(195423)
НЕГА болесних и инвалидних лица. Тел. 064/651-1713. (195425)
МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење, фарбање столарија,
пензионерима
попуст.
013/235-78-82, 065/557-8142. (195426)
ПОВОЉНО, превоз робе и
селидбе комбијем, цена по
договору. 064/147-14-77,
013/311-514. (195436)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, канализације, замена вирбли, батерија,
вентила,
пензионерима
попуст, од 00 до 24 сата.
Долазим одмах. 064/493-4463, 063/779-56-47, 061/26677-45. (195442)
ФИЗИЧКИ послови: рушење
кућа,
изношење
шута,
чишћење дворишта, подрума, копање. 061/623-52-63.
(195439)
НЕМАЧКИ и енглески, преводилац тражи посао. Тел.
317-441,
069/317-41-11.
(195441)
МАТЕМАТИКА,
физика,
хемија, механика, часови.
251-19-81, 063/852-22-43.
(195445)
ХЕМИЈА и математика,
часови основцима и средњошколцима.
Милица,
063/894-16-15. (195448)
ЗИДАР тражи посао, зидање,
малтерисање, бетонирање,
равнајући, санација крова.
064/337-18-97. (195450)
КОМБИЈЕМ превозим робу,
ствари, селидбе и све остало.
Најповољније. 065/361-1313. (195469)
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА вашег
телевизора и постављање ТВ
и
сателитских
антена.
063/186-32-39. (195468)

ПОТРЕБАН комерцијалиста
за рад на терену. 013/377230. (195760)
ПОТРЕБНИ физички радници. Тел. 064/949-92-72.
8195795)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

КОШЕЊЕ траве, орезивање
ограда, постављање травног
бусена, одржавање зелених
површина. 064/943-51-38.
(СМС)
ШЉУНАК, песак сејанац,
одвоз шута малим и великим
кипером.
064/664-85-31,
013/342-338. (СМС)
ВЛАГА! Решите се влаге заувек! Машинско сечење зидова. Постављање домаћег
кондора в 3, в 4, руски кондор. 22 године успешног
рада!!! Тел. 062/427-614.
(СМС)
МОЛЕРСКИ радови. Квалитетно, цена договор. Ненад.
069/444-23-76, 064/444-2376, 060/444-23-76. (СМС)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА, Панчево, машински сечемо влажне зидове, гаранција.
060/691-01-13. (193396)
МЕДИЦИНСКЕ сестре, давање терапије, купање и нега
болесника. 063/737-59-60.
(194118)
ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова, каљевих
пећи.
063/155-85-95.
(194140)
ПОСТАВЉАЊЕ и хобловање
свих врста паркета. 063/81208-51. (194572)
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање паркета. 602-701, 064/341-79-60.
(195013)
ДИГИТАЛНА
телевизија,
уградња за све типове телевизора. 064/437-64-43. (195387)

АЛУ и ПВЦ столарија,
ролетне, комарници, венецијанери, уграђујем, поправљам.
064/181-25-00.
(195493)
ДАЈЕМ часове енглеског
језика, свим узрастима. Тел.
063/875-88-83. (195471)
ЕНГЛЕСКИ, италијански,
латински, часови, превођење. 063/730-69-06. (195486)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправка,
израда инсталација, сервис
клима, бојлери, купатила,
ТА. 061/132-85-43. (195504)
МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, пријемни, месечно плаћање.
Професор. Центар, 013/353569, 066/405-336, 061/60394-94. (195511)
АЛУ и ПВЦ столарија,
комарници, ролетне, тракасте завесе, венецијанери,
поправљам/уграђујем. Тражим посао. 063/882-25-09.
(195515)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бојлера, шпорета, индикатора,
разводних табли, инсталација. Мића. 064/310-44-88.
(195656)
ДУБИНСКО прање намештаја, унутрашњости аутомобила, тепиха, душека. Наташа,
361-474,
060/361-47-41.
(195658)
СВЕ врсте физикалија, утовар, истовар робе, селидбе,
сечење, цепање дрва, копање, кошење, чишћење тавана, шупа, подрума и слично.
Дејан. 013/341-571, 065/44097-00. (195664)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге.
Александар.
013/351-073, 064/157-20-03.
(195664)
ПОСАО ноћног чувара, пензионер. 366-777, 063/286104. (195666)
НАДСТРЕШНИЦЕ, терасе,
капије, ограде, веранде,
гараже, тражим посао. Тел.
312-408,
064/926-59-43.
(195529)
БРАВАРИЈА, надстрешнице,
ограде, терасе, капије, израда и од прохрома, врло
повољно. Те. 060/140-54-44,
Дуле. (195536)
ПАРКЕТ и ламинат поставка, хобловање и лакирање.
061/314-90-18,
601-892.
(195538)
ЧУВАЊЕ деце на сат, спремање, станова, канцеларија.
063/430-409. (195577)

КЕРАМИЧАР, квалитетно,
поуздано, повољно. 063/318780. (195633)
ЧУВАМ децу, неку старију
особу, чистим станове.
061/229-03-62. (195643)
КОСИМ
траву,
коров,
шишам живу ограду, подсецам дрвеће, дворишта,
викендице,
воћњаци.
063/844-61-13. (195646)
МАТЕМАТИКА, часови за
основце, повољно. 061/36049-74.
КОСИМ траву тримером.
060/718-22-18, 063/107-9677. (195701)
НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима, сигуран успех.
Тел. 352-892, 061/656-04-04.
(195680)
КАМИОНСКИ превоз до два
кубика, тространи кипер.
066/355-154, 062/355-154.
(1956919)
РОЛЕТНЕ, комарници, АЛУ
и ПВЦ столарија, уграђујем,
поправљам. 063/820-70-39.
(195692)
СПРЕМАЊЕ станова, кућа,
пеглање, повољно. 063/84804-12.
СРПЕМАЊЕ кућа, станова и
пословних
простора.
063/761-11-89, 064/495-3168. (195718)

ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво
које вам семта. 063/369-846.
(195769)
ТЕПИХ сервис, прање тепиха, мебла, унутрашњости
аутомобила, превоз бесплатан. 066/333-557. (195829)
ТЕПИСИ, дубинско прање и
усисавање тепиха и гарнитура. 065/438-75-39. (195854)
РАДИМ изолацију равних
кровова, тераса, гаража,
подрума. 345-874, 062/235839. (195853)
ГЛЕТОВАЊЕ,
кречење,
демит фасаде, повољно, пензионерима попуст. 061/62654-06. (195869)
ХАУЗМАЈСТОР, сервисер
беле технике са искуством
израде кућних електроинсталација и браварских
радова, тражим посао.
064/081-21-50, 013/371-017.
(195874)
ЧАСОВИ хемије, основцима
и
средњошколцима.
064/294-18-06. (195880)
ТРАЖИМ посао код старе,
покретне особе, дугогодишње искуство. 064/494-0573. (195907)
ЧАСОВИ енглеског и франуцског језика за основце и
средњошколце. 060/721-1278. (4608)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до 2 кубика. 065/334-23-38.
(195796)
СЕРВИСЕР свих врста бојлера и веш-машина, тражим
посао.
Тел.
312-408,
064/926-59-43. (195799)
ЧИСТИМО подруме, таване
и све кабасто смеће, најповољније.
064/484-13-76,
061/322-04-94. (195786)
КОШЕЊЕ траве, крчење
дворишта, рушење, штемовање, обарање стабала, итд.,
повољно.
061/293-39-36.
(195782)
ОДГОВОРНА жена с препоруком, пружа медицинску
негу старим лицима, 24 сата.
064/211-88-88. (195596)
КРЧЕЊЕ, кошење, сечење
дрвећа, вађење пањева и
фрезирање. 064/196-17-32.
(195613)
МОЛЕРАЈ, глетовање, фарбање столарије, изолација
зидова. Мајстор Павел.
063/809-66-61, 013/660-092.
(195624)
ПЕДИКИР, долазак на
позив.
060/366-00-63.
(195628)
ЗАМРЗИВАЧЕ, фрижидере,
климе поправљам с гаранцијом. Откуп неисправних.
063/248-734, 013/366-006.
(196628)
АУТО-КЛИМЕ,
пуњење
новом дигиталном машином, уље, УВ боја. 063/248734, 013/366-006. (195628)

ЧАСОВИ, основе електротехнике, професор са искуством.
062/801-97-58.
(195746)

УСЛУГЕ

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења канализације, адаптације купатила, сервис,
одмах, повољно. 377-930,
064/586-85-39. (195745)

СЕЛИДБЕ, на свим дестинацијама, екипа радника, превоз, одвозимо непотребне
ствари.
064/280-30-16,
063/731-77-67, 013/236-7734. Владимир. (1845588)

ЕНГЛЕСКИ, свим узрастима, долазим, јефтино, двадесет
година
искуства.
013/251-78-97, 063/782-5148. (195747)
ПОПРАВКЕ:
столарија,
санитарија, браварија, бојлери. Слободан. 063/865-8074. (195766)
КОШЕЊЕ траве тримером,
дворишта, баште, воћњаци,
повољно.
064/144-36-03.
(195767)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, већ од 700 динара...
услуга селидбе пик-апом, комбијем 1,5 т, камионима 3, 5 и 7
т, с радницима или без њих, у
свим правцима, плаћање
могуће чековима 100 дана и
преко рачуна. Борис, 013/352536, 063/253-028, 064/444-6674. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (ф)
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У великој тузи и болу обавештавамо родбину и
пријатеље да је, после тешке болести, преминуо
наш вољени

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ Борис, већ од 700
динара, пик-ап, комби 1,5
тона, камиони 3 до 7 тона,
утоварна рампа, с радницима или без њих. Гаранција за
безбедност вашег намештаја,
могућност
складиштења
ствари. Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (ф)
СЕЛИДБЕ и превоз робе –
Борис – већ од 700 динара,
пик-апом, комбијима, камионима, екипа радника, монтирање/демонтирање, паковање ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту
намештаја. Селите се без
стреса. Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (ф)
СЕЛИДБЕ станова, локала,
кућа, магацина, екипа радника, све по вашој жељи, за
фирме специјали попусти,
бесплатан долазак и процена
посла. 0–24 сата, за вас
радимо и недељом. Изаберите најбоље!!!
Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com, www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (ф)
ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом или без
њега. Ноле (имам и паркет),
013/665-220, 063/847-74-38.
(185558)

ЗОРАН КОЛАРИК
8. III 1968 – 6. V 2015.
Сахрана ће се обавити у петак, 8. маја 2015, у 16
сати, на војловачком гробљу.
Ожалошћена породица
(183/4608)

Вољеном тати и деди последњи поздрав

KIZZA – изнајмљивање ваљка за равнање и сабијање
терена, насипање, набијање
вибро-плочама. Жарка Зрењанина 68. 063/218-894,
013/258-04-00.
KIZZA – утовар великим
утоваривачима (кашика 3 м)
ископ великим и мини-багерима подрума, темеља,
канала,
канализационих
прикључака, септичких јама
с одвозом.
УСЛУЖНО разбијање и сечење бетона с одвожењем шута
или без. 064/648-24-47.
Горан.
РОЛЕТНЕ, комарници, венецијанери, тракасте завесе,
поправке,
монтирање,
гаранција. 063/775-96-08,
013/353-923. (1949279

ШЉУНАК, песак, сејанац,
ископи, рушење објеката,
одвоз шута с утоваром.
063/246-368. (193468/р)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
ископи темеља, канала,
подрума, одвоз шута с утоваром. 063/771-55-44. (Р)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs. 065/34755-02,
011/288-30-18.
(186709)
СЗР „МАКИ”, паркет: постављање, хобловање, полирање
и лакирање, мајстори из
Дебељаче. 063/822-94-82,
063/865-45-31. (193593)

КИРБИ, дубинско усисавање, прање тепиха, намештаја. Мики, Тибор. 013/258-3062, 065/329-49-07. (195059)

ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак,епсак,
сејанац,
одвоз шута, утовар. 063/246368. (195421)
KIZZA – сечења бетона и
асфалта до 20 цм, разбијање
бетона свих величина и
дебљина. Жарка Зрењанина
68. 063/218-894, 013/25804-00.

KIZZA – изнајмљивање
камиона с корпом за рад на
висини до 23 метра, сечење
и резање стабла и грања.
063/218-894. (191621)
ПРЕВОЗ шљунка, песка,
сејанца, шута с утоваром,
утовар и истовар виљушкаром,
ископ
багерима,
изнајмљивање возила с корпом за рад на висини.
064/648-24-50.

РОЛО НАЈ вам нуди поправку, уградњу ролетни, венецијанера, тракастих завеса,
роло-комарника, хармо-врата, туш-кабина, роло-врата
(челичних, заштитних), тенди. Ми смо најквалитетнији,
најјефтинији, с највећом
гаранцијом.
Проверите.
013/344-594, 063/894-21-80.
(195602)

МИЛЕТИ ГРУЈИЋУ
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправке, адаптација купатила, замена санитарије,
одгушења. 061/322-98-51,
061/264-18-87. (195859)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одугшења купатила, канализације, адаптације купатила,
замена батерије, санитарије,
поправке одмах, повољно.
331-657,
063/777-18-21,
064/495-77-59. (195422)

Неми од туге.
Ожалошћени: ћерка СОЊА и унуци СТЕФАН
и ИГОР

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, превоз вбесплатан. 302-820, 064/12963-79. (195864)

РАДИМО зидање, бетонирање, малтерисање, поправке
кровова, пресецање влаге,
фасаде.
013/664-491,
063/162-53-89. (195428)
ПОПРАКА телевизора, плазма, ЛЦД, долазак на кућну
адресу.
061/322-30-75.
(195463)

(89/1956449

ВОДОИНСТАЛАЕР: одгушење купатила и канализације,
водоводне адаптације, замена вирбли, вентила, батерије
и санитарије. Све за воду
0–24 сата, долазим одмах,
пензионерима
екстра
попуст.
013/235-39-21,
064/290-45-09, 061/348-2000. (194868)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 061/28366-41,
062/156-02-07,
064/317-10-05, „Скочко”.
(195685)
ПЕРФЕКТ, демит фасада,
зидање, малтерисање, глетовање, кречење, ламинати,
керамика. 063/122-14-39.
(195247)
ОДГУШЕЊЕ одвода и канализације
специјалним
машинама, може преко
рачуна. „Acqua”. 062/532346. (194924)
СЕРВИС телевизора, монтирање сетоп бокса за дигитализацију, ТВ антена, за све
локације.
063/800-01-96.
(195389)
ДУБИНСКО усисавање, прање кревета, мебла, 15 година
искуства. 334-034, 063/83975-93. (195409)

1935–2015.

Последњи поздрав

РАЗНО

ТВ СЕРВИС „Плус”, поправка телевизора, монитора,
даљинских. Д. Туцовића 28,
353-463. (195465)
ПАРКЕТ:
постављање,
хобловање, лакирање и
полирање.
Дугогодишње
искуство, мајстори из Дебељаче.
063/822-94-82,
063/865-45-31. (195480)
СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом, професионално, екипа радника,
све релације по Србији,
откуп намештаја. Иван,
063/107-78-66. (ф)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
довозим, рушење објеката,
одвоз шута, ископи подрума,
темеља, утовар, истовар
виљушкарима. 064/595-9801. (195424)
ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче, мешалице за бетон. 064/351-1173. (195585)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ
радови, гипс, ламинат, најповољније у граду. Проверите. 061/141-38-02, 063/16036-15. (195870)
ДЕЗИНСЕКЦИЈА, уништавање буба гелом и пастом, нов
метод без прскања. Славиша, 062/182-74-50. (195597)
РОЈАЛ МГ, уградња, поправка: ролетне, венецијанери,
тракасте, римске, панелне,
роло, зебра завесе, хармоврата, туш-кабине, комарници, тенде, роло-заштитна
врата. Горан, 013/351-498,
063/816-20-98. (195611)
ПРЕВОЗ кипером, повољно,
песак, шљунак, сејанац, камен
за насипање паркинг, одвозим
шут. 064/354-69-94. (195632)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 061/14163-59, 063/806-00-64, „Велимир”. (195685)

СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
радницима или без њих. Најповољније. Иван. 063/10778-66. (ф)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
камионом и комбијем већ од
1.500 динара, градска тура
бесплатно монтирање и
заштита намештаја, одвоз
старих ствари на депонију,
екипа радника. Попуст на
ванградске туре, 0–24 сата,
ми смо ту због вас. Задовољан клијент је наш једини
циљ.
064/334-85-64,
063/811-98-32, 060/696-0002, Поповић. (195894)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ,
гипсани радови, постављање
ламината, керамике. Проверите.
062/816-66-78.
(195893)

ДУБИНСКО прање намештаја
професионалним
керхер
машинама, тросед 1.200, фотеља 600. 069/322-05-33. (195725)
КЛИМЕ свих типова и произвођача, сервисирамо, поправљамо и монтирамо са гаранцијом. „Фриготехник”, 361361, 064/122-68-05. (195764)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, климе, оправљамо
квалитетно са овереном гаранцијом. „Фриготехник”, 361361, 064/122-68-05. (195764)

ВОЈИНУ ЂУРАШУ

ОГЛАШАВАМ неважећом
пензионерску карту издату
од АТП-а Панчево, на име
Вукман
Миладиновић.
(195379)
МУШКАРАЦ, 54 године,
материјално
обезбеђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ради
дружења, излазака, звати
око 21 сат. 013/352-203.
(195510)

Породици искрено саучешће.
Породица ПЕТАКОВИЋ
(16/ф-790)

Поштовани и вољени

ТУРИЗАМ

МИЛЕТА ГРУЈИЋ
1935–2015.
ИЗДАЈЕМ
петокреветни
апартман у Сокобањи, на
шеталишту. Тел. 064/86120-62. (и)
ВРЊАЧКА БАЊА, издајем
лукс стан, близу центра, све
ново. 063/265-314. (195612)

Последњи поздрав Зокијевој мајци

Педесет година лепог и заједничког живота је
мало.
Твоја РУЖИЦА
(90/195644)

Последњи поздрав брату, ујаку, деди и прадеди

Последњи поздрав вољеном брату

ВОЈИ

ВОЈИ

МИТИЋУ

МИТИЋУ

од породице
СИМЕУНОВИЋ

од сестре ЗОРИЦЕ,
сестричине САЊЕ
и сестрића ДАЛИБОРА
с породицама.

од сестре НАДЕ, зета
СТОЈАНА и сестричине
БИЉАНЕ.

(184/460

(166/195877)

(167/195877)

ЉУБИЦИ
САВИЋ
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Последњи поздрав

4. маја 2015. године утихнуло је храбро срце нашег драгог

5. маја 2015. године напустио нас је наш вољени супруг,
отац, таст и деда

ДРАГАНУ
УРШИЧИЋУ
ГАЗДИ

ДУШАНА Ј. ТУЧЕНА
1951–2015.

од кума ДРАГАНА
ЋУКА с породицом.

ДРАГАН УРШИЧИЋ

Сахрана ће бити обављена 7. маја 2015, у 15 сати, на Старом православном гробљу, у Панчеву.

(134/195779)

1945–2015.

Последњи поздрав стрицу

С неизмерном тугом: супруга МИРА, ћерке АЛЕКСАНДРА
и ЈЕЛЕНА, унуци БРАНИСЛАВ и ВЛАДИМИР и зет ДРАГОЉУБ

Сахрана ће бити обављена 7. маја 2015. године, у 16 сати, на Новом гробљу.

(121/195723)

Последњи поздрав драгом зету и течи

Последњи поздрав драгом комшији

Ожалошћени: супруга ЈОВАНКА, ћерке НАТАША
и МАРИЈАНА, зет ЗОРАН и унуци

ДРАГАНУ
од БОБАНА
с породицом.

(145/195815)

(174/195890)

После дуге и тешке болести преминула је наша мајка

ДУШАН

ДУШАНУ ТУЧЕНУ

ТУЧЕН

Породица ИВАНИЋ
(126/195731)

Породице БОРКОВИЋ
и ПАВЛОВИЋ

ДРАГАН

(153/195826)

МАРИЈА ТЕОФАНОВИЋ
рођ. Рајковић

Последњи поздрав нашем драгом

Последњи поздрав драгом

Последњи поздрав

1946–2015.

Драгану од породице
СЕВЕР.
(182/195907)

Драга наша мама, надамо се да си нашла свој мир. Носимо те у нашим срцима где год пошле.
С љубављу твоје БРАНИСЛАВА и МИЛИЦА с породицама

,ПАНЧЕВАЦ

(52/195543)

ДУЛЕТУ

ДУШАНУ Ј. ТУЧЕНУ

телефон:
013/301-150

ТУЧЕНУ
Сестра ДУШАНКА, зет МИЋА и сестричине
ДРАГАНА и ГОЦА с породицом

од породица ШОНДИЋ
и ЈОВАНОВИЋ.

(123/195723)

(124/195732)

4. маја 2015. напустила нас је наша драга мајка,
ташта, баба и прабаба

Последњи поздрав драгом зету

МАРИЈА ТЕОФАНОВИЋ
рођ. Рајковић
1946–2015.

ДУШАН ТУЧЕН
Драги тајо,
све си нам пружио и све си нас научио, али нам
ниси рекао како ћемо без тебе.
Остале смо да вечно чувамо у срцу сву љубав коју си нам пружио.
Твоје САШКА и ЈЕЦА
(122/195723)

МИЉА КИЗИЋ
1937–2015.

Заувек ћеш бити у нашим срцима и мислима. Вољени никад не умиру.
Твоји: сестра АНА, сестричина ЈОВАНКА
с породицом и брат ИВАН с породицом

Ћерка ГОРДАНА с породицом

(53/195543)

(58/195561)

4. маја 2015. напустила нас је наша драга баба и
прабаба

4. маја 2015. напустила нас је наша драга мајка,
свекрва и баба

ДУШАНУ
ТУЧЕНУ

Жали и тугује НИКОЛА
(137/195791)

Последњи поздрав брату

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
понедељком и уторком од 8 до 20,
а осталим радним данима од 8 до 13 сати

МИЉА КИЗИЋ

МИЉА КИЗИЋ

1937–2015.

1937–2015.

ДРАГАНУ
од брата СЛОБОДАНА
и снаје МАНЦИКЕ
с децом.
(173/195890)

Унука ТАМАРА, зет ДРАГАН и праунуке ДУЊА
и ВАЊА

Син ЗОРАН, снаја ВЕСНА и унук РЕЉА

(59/195561)

(57/195761)

Четвртак, 7. мај 2015.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Последњи поздрав ујаку

4. маја 2015. заувек нам је отишла наша драга мајка

Вољеном супругу, тати и деки последњи поздрав уз вечно сећање и захвалност за сву љубав коју нам је пружио
и све чему нас је научио.

ВОЈИ
МИТИЋУ

АНА ДИМИТРИЈЕВ
1923–2015.
Драга мајко, волела си нас и била вољена, бринула си о нама, а ми
смо се до задњег дана трудили да ти узвратимо бригом и пажњом,
с великом љубављу и поштовањем.

ГОЛУБ ДЕНЧИЋ

од сестричине
СЛАЂАНЕ, зета
ЗОРАНА, унука
БОЈАНА
и унуке АНЂЕЛЕ.
(164/195877)

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

1936–2015.

Сахрана је обављена 5. маја 2015, у 13 сати, на гробљу у Долову.
Твоји синови САВА и ВЛАДА и ћерка НАДА са својим породицама
(64/195575)

Заувек ћеш бити у нашим мислима и живећеш у нашим
срцима.

Твоји: НАДА, ГОЦА, СВЕТЛАНА, зетови и унуци

Последњи поздрав драгом

Последњи поздрав нашој баки–мајки

(133/1957339

ВОЈИ
МИТИЋУ
1957–2015.
од зета ДАНЕТА
и сестрића ДЕЈАНА
и ДАРКА с породицом.

Са жаљењем сам примио вест да се на дан пре Ђурђевдана 2015. године преселио у
вечност мој поштовани и веома цењени колега

АНИ ДИМИТРИЈЕВ

(169/195877)

Хвала ти за све.
Унука ЦЕЦА и унуци ЛАЗА, ИГОР, РАДОВАН, ВЛАДИМИР
и АЛЕКСАНДАР с породицама

Последњи поздрав зету

(65/195575)

ГОЛУБ ДЕНЧИЋ

судија Окружног суда у Панчеву у пензији
Голуб Денчић је био велики човек по људскости, звању и знању. Држао је до речи
и професионалног става. На његову реч човек се могао ослонити без бојазни да ће
тај ослонац поклекнути.
Красили су га најлепши атрибути као човека и судију. Међу људима и судијама био
је пример на који се могло и требало угледати.
Била је част познавати Голуба Денчића, задовољство с њим разговарати, а богатство имати га за пријатеља. Вишедеценијско познанство и вишегодишњи рад с њим
остаће ми у трајној личној и професионалној успомени.

3
Тужна срца јављамо свим рођацима, пријатељима и познаницима да је 4. маја 2015, у 67. години, преминула наша драга

ВОЈИ
МИТИЋУ

Господине, судија и колега Голубе Денчићу, без заборава се клањам Вашим сенима.
ГАВРИЛО В. ПЕРОВИЋ
од таста ВУЈАДИНА,
таште ЛИМБИЈЕ,
шурака СТАНКА,
шурњаје СУНЧИЦЕ
и унука ДЕЈАНА
и МАРИЈАНЕ
с породицом.

(161/195873)

Последњи поздрав драгом и вољеном пријатељу

(168/196877)

ЉУБИЦА ИЛИЋ
рођ. Првуљ
1948–2015.

ГОЛУБУ ДЕНЧИЋУ
од пријатеља ВЕСНЕ и ГЛИШЕ БЈЕЛАНОВИЋ.
(128/195744)

Последњи поздрав брату, деверу, стрицу и деди

Сахрана ће се обавити 7. маја 2015, у 14 сати, на Католичком гробљу, у Панчеву.
Ожалошћени: супруг МИРОСЛАВ, син ГОРАН и њена
РАДИЦА
(127/195735)

ВОЈИ
5. маја 2015. године умро је

3. маја 2015. године преминуо је наш вољени супруг, отац и деда

ГОЛУБ ДЕНЧИЋ

ВОЈА МИТИЋ

Мој поштовани, једини зет био је поштен човек,
велики друг и пријатељ, судија у сталном трагању за истином, а знао је да је вековима записано
да: „у истини нема мира, а у миру нема истине”.
Мир души његовој!
Свастика МИЛИЦА ГРБА МУНЋАН
(157/195838)

од брата ЉУБОМИРА,
снаје ГОРДАНЕ,
братанице ЈАСМИНЕ
и ЈЕЛЕНЕ, зета
РАДОВАНА
и унука МИЛАНА,
АНЕ, САЊЕ и ДУЊЕ.

ВОЈА МИТИЋ

(165/195877)

Твоја ћерка БРАНИСЛАВА и унука NICOLE

1957–2015.
Сахрана је одржана 5. маја, на гробљу у Јабуци.
Заувек ћеш остати вољен и непрежаљен, твој
драги лик ће нас увек пратити у мислима.
Твоја супруга ВЕРА, ћерке МИРЈАНА
и БРАНИСЛАВА и унука НИКОЛ

(170/195877)

(163/195877)

Драги мој тата, ја знам да вољени никад не умиру.
Нека те анђели чувају, а ми ћемо те чувати вечно у нашим срцима!

МИТИЋУ

,ПАНЧЕВАЦ

телефон:
013/301-150
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Последњи поздрав Зокијевој мајци

Драга моја баба Љубице

У недељу, 3. маја, престало је да куца срце наше драге

ЉУБИЦИ
САВИЋ

ЉУБИЦА

ЉУБИЦЕ САВИЋ

ЗОРАН ШЕВО
(28/195483)

хвала ти за све и за љубав коју си нам пружила.

Последњи поздрав куми

Твоја унука ЈОВАНА с мамом СЛАВИЦОМ и бака ЦОНОМ
(180/195906)

Ожалошћени: супруг ДОБРИВОЈЕ, ћерка ЗОРИЦА
и син ЗОРАН с породицама, многобројна родбина,
кумови и пријатељи

Последњи поздрав

Последњи поздрав

(179/195906)

ЉУБИЦИ
Драга наша баба Љубице
Кум ДАНЧЕ
с породицом

ЉУБИЦИ

ЉУБИЦИ САВИЋ

(74/195601)

САВИЋ
од породице
ОБРЕНОВИЋ
и од РАЈЕ и ЗОКЕ.

од породице СТОЈЧИЋ.

Последњи поздрав куми

(138/195797)

(139/195798)

После кратке и тешке болести преминула је наша

ЉУБИЦА

ЉУБИЦИ

Хвала ти за љубав коју си нам несебично давала.

САВИЋ
Твоји ожалошћени: зет ДРАГАН, ћерка ЗОРИЦА, унука ВАНЕСА
и унуци НЕНАД и МИРОСЛАВ
СТАВРА с породицом

(181/195906)

(67/195584)

После дуге и тешке болести преминуо је наш вољени

Последњи поздрав мајци

ОЛИВЕРА ЖИВАНОВИЋ

Последњи поздрав драгој сестри

1966–2015.
Наша вољена преминула је 6. маја 2015, али ће заувек живети у нашим срцима.

КАТАЛИН

ДРАГАН АВРАМОВИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима и мислима.

Ожалошћени: отац ЖИВОТА, мајка МИЛИЦА, брат МИЛОРАД,
снаја СНЕЖАНА, братанац и братаница
(177/195901)

ПОЖАР

ОЛГА

1928–2015.

НОВАКВОИЋ
Последњи поздрав нашој вољеној, прерано отишлој

Последњи поздрав драгој супрузи, мајци и сестри

рођ. Михајленко

Ожалошћени: сестра ЖИВАНА, зет СРЕТКО,
сестричина НАТАША и сестрић МИЛАН
с породицама

од ћерке МАРИЈЕ
и сина ИМРЕТА
с породицама.

(149/195821)

(3/195383)

(92/195651)

С великом тугом обавештавамо родбину и пријатеље да нас је 5. маја напустио наш вољени

Последњи поздрав драгом брату и стрицу

Поштована комшиница

ОЛИВЕРИ ЖИВАНОВИЋ
ДРАГАН АВРАМОВИЋ

ГОЛУБУ

1960–2015.

ДЕНЧИЋУ

Сахрана ће се обавити у петак, 8. маја, у 14 сати,
на Новом гробљу.
Ожалошћени: супруга СНЕЖАНА
и ћерка ТАМАРА
(150/195821)

од брата ВЕЉЕ
и братанице ЉИЉЕ
с породицом.
(172/195887)

ОЛГИ
НОВАКОВИЋ

дипл. андрагог

БОКА и БОЖА
с породицама

ОЛГА
НОВАКОВИЋ

Ожалошћени: тетка РУЖА, теча МИЛАН
и браћа МИШКО и ЗОКА с породицама
(176/196901)

Супруг УГЉЕША, син
ВЛАДАН с породицом,
ћерка ВЕСНА и брат
НИКОЛА с породицом

Почивајте у миру!
Последњи поздрав
од станара зграде
у В. Петра Бојовића 18.

(91/195650)

(101/195676)
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Обавештавамо родбину и пријатеље да је 28. априла 2015. године,
у 78. години, преминуо наш драги

30. априла заувек су се склопиле очи моје мајке

СТЕВАН МИЛОВАНОВИЋ
Сахрана је обављена 30. априла 2015, на Новом гробљу, у Панчеву.
Ожалошћени: син ДРАГАН, ћерка ЉИЉАНА, унуци
АЛЕКСАНДРА, ИВАН, ДРАГАНА и ДАРКО и снаја МИЛОМИРКА
(38/195418)

Последњи поздрав драгом

Последњи поздрав драгом

ЕМИЛИЈЕ УЗЕЛАЦ

Сахрана је обављена 4. маја, на гробљу Котеж.
Колико су ми значили њено разумевање, саосећајност и њена сигурност и снага којима је пленила, толико ће ми сада недостајати.

НЕДЕЉКУ ВРАНИЋУ

НЕЂИ

од оца СИМЕ, брата НЕБОЈШЕ, као и велике
фамилије ВРАНИЋ и остале
многобројне родбине.

Заувек ћу те носити у срцу.
Хвала ти на свему.

Браћа УРОШ
и МИЛОШ и СЛАЂА

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
(171/195878)

Твој син САША

Нека те анђели чувају!

(19/195456)

Последњи поздрав драгом колеги

(79/195617)

Последњи поздрав драгој комшиници

Нека ти душа нађе мир
и спокој

С тугом се опраштамо од

30. априла 2015. године
преминула је моја

НЕДЕЉКО
ВРАНИЋ

НЕДЕЉКО НЕЂА ВРАНИЋ

НЕНА и МАРКО

ЕМЕ
ЕМИ
УЗЕЛАЦ

(35/195509)

УЗЕЛАЦ

ЕМА

ЕМА

Чуваћемо сећање на тебе.
од станара
у Ослобођења 31.

Девер ЛАВКО

ВЕСНА и ТИХА с децом

(49/195540)

(81/195618)

(80/195618)

Последњи поздрав

Нека те чувају добри
анђели, а ми ћемо у срцу и сећању!

,ПАНЧЕВАЦ

Драга, проводиле смо
дивне дана у дружењима и на путовањима.
Отишла си за мојим Јоциком.
Остаћеш у мојим мислима. Почивај у миру!

телефон:
013/301-150

Синдикат сменских и производних
радника „Азотаре”

Последњи поздрав драгом комшији

(66/195776)

С тугом и неверицом опраштамо се од нашег колеге

СТЕВАНУ

НЕГИЦА
(55/195554)

МИЛОВАНОВИЋУ
Нећемо те заборавити.
Почивај у миру!
Комшије ДИВНА
и ЂОЛЕ

ЕМИЛИЈИ УЗЕЛАЦ
Актив жена клуба у Карађорђевој улици 20
(106/195688)

(125/195730)

НЕДЕЉКО ВРАНИЋ
4. V 1978 – 3. V 2015.

Последњи поздрав

Последњи поздрав

Живећеш у сећању, у успоменама
и срцима твојих колегиница
и колега из Лабораторије „ХИП–Азотаре”
(111/195698)

САВА ВУКОВИЋ
26. VIII 1955 – 2. V 2015.
Обавештавамо родбину и пријатеље да је
5. маја 2015, у 13 сати, на Новом гробљу,
обављена сахрана.

САВИ ВУКОВИЋ

Ожалошћени: супруг ЈОВО, ћерка
ДАНИЈЕЛА с породицом
и син МИЛЕНКО

поштованој комшиници, пријатељици.
Почивај у миру!
Комшије у 7. јула 27-а, 19-а и 19-б
(115/195712)

(27/195482)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
понедељком и уторком од 8 до 20,
а осталим радним данима
од 8 до 13 сати

СТЕВАНУ
МИЛОВАНОВИЋУ

Породица ШАРАЦ
(39/195519)
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Последњи поздрав нашој

29. априла 2015, у 37. години, преминула је наша најдража супруга и
мајка

МАРИНА
ДИВИЋ

МАКИ
„Није била савршена. Била је необична.
За њу није било правила, ни калупа у који
би се уклопила. Била је сувише јединствена, наизглед слична другима, а тако проклето другачија...”

Последњи поздрав
од породице
РИКАНОВИЋ.
(78/195615)

МАРИНА ДИВИЋ
МАША, САРА, НЕВЕНА и ВИДА

1978–2015.

(114/195708)

Мако...
На руци ти је писало: „Куцаће за вас заувек”... Оно више не куца, али
ће у нашим срцима заувек остати твој лик, осмех и несебична љубав
коју си нам безгранично пружала.

Опростили смо се од наше драге

МАКИ
У мојим мислима, сећању је вечно твој лик,
смех и успомене на наше најлепше године.

Ти си љубав мог живота, а празнину и тугу коју сада осећам ништа не
може да залечи.
Надам се да си сада на неком лепшем месту и да бол више не мораш
да трпиш. Желим да верујем да нас пратиш „погледом одозго”...

Заувек твоји син МАРКО и супруг ПЕТАР

МАРИНЕ ДИВИЋ

Кума ТАМАРА

Отишла си прерано и са собом однела безгранични оптимизам и вољу за животом које су и
нама давали снагу да истрајемо у тешким тренуцима.

(13/195413)

Последњи поздрав тета

(105/195687)

Твоји: МИМИ, АНКА, НЕША и МАЈА
(33/1955051)

У четвртак, 29. априла 2015, у 37. години, преминула је наша ћерка
Марина

МАРИНИ

МАРИНА ДИВИЋ
Ноћу...
Кад гледам у небо, намигнућу ти.
Нека то буде тајна.
Упркос данима сивим, кад видим неку комету да
небо зарумени, упамтићу: то ти још увек шашава летиш и живиш.
ЗОРАНА и СТАНЕ

од Маркових другова
из разреда
и учитељице.
(77/195607)

Последњи поздрав драгој

(103/195683)

МАРИНА ДИВИЋ
1978–2015.
МАКИ
Бићеш увек у нашим срцима.

МАРИНА ДИВИЋ

Љубави и анђеле наш!
Душо наше душе, нека Бог ти подари вечни мир и покој твојој напаћеној души у рајским вртовима својим.
Наша срца ће тихо горети, док се не придруже твоме.
Бескрајна љубави наша.

Твоји: мајка СЛОБОДАНКА и отац МИЛАДИН

Била си и остаћеш заувек наш анђео.
АНИТА и РАКАЦ

САЊА и ВОЈА ОСТОЈИЋ

(104/195684)

(156/195836)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

МАРИНИ ДИВИЋ

(83/195622)

од комшија у Синђелићевој 11
(34/195502)

МАРИНИ
ДИВИЋ

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ: понедељком и уторком од 8 до 20,
а осталим радним данима од 8 до 13 сати

АЦА ОЗОН, ВОЈА,
БРАЈА, ЂОЛЕ, БОКИ
и ЂИНА
(159/195847)

Четвртак, 7. мај 2015.
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Последњи поздрав драгој школској другарици

Последњи поздрав мојој вољеној сестри

ЛАЗАР
ДИВЈАК

МАРИНИ ДИВИЋ

ЦЕЦА, МАРИЈА, СУЗАНА, МАРКО, ЖИГА,
СРЂАН, НЕША, МИРКО, МИРСАД, БОЖА
и разредна МИРА

6. V 1993 – 6. V 2015.
Не постоји време које је
могло ублажити наш
бол за тобом.
Вечно ће те волети
и жалити твоји
најмилији.

(29/195491)

(71/195598)

рођ. Коњикушић

Последњи поздрав

МАРИНА ДИВИЋ

Последњи поздрав супругу, оцу и деди

рођ. Коњикушић

МАРИНИ ДИВИЋ
Почивај у миру! Нека те анђели чувају!
НЕМАЊА, ЗОРАНА и ЖИВАН ДОМАЗЕТОСКИ

Можда спава са очима изван сваког зла,
Изван ствари, илузија, изван живота,
и с њом спава, невиђена, њена лепота.
Можда живи и доћи ће после овог сна.
Можда спава са очима изван сваког зла.

НИКОЛИ

(30/195498)

РАНИСАВЉЕВИЋУ
1934–2015.
од супруге МИЛИЦЕ,
ћерке ЦИЦЕ, унуке
МИЛИЦЕ, унука
МАРКА и зета САВЕ.

Последњи поздрав

(148/195820)

Последњи поздрав стрикану

МАРИНИ

Твоји: сестра ВАЊА, сестричина ЈЕЛЕНА и зет СРЂАН
(84/195622)

од ВИОЛЕТЕ и ЖЕЉКА и породице МАРКОВ.
(99/195674)

Последњи поздрав пријатељу

Драга

Последњи поздрав

НИКОЛИ
РАНИСАВЉЕВИЋУ
МАРИНА

РАЦКУ

РАДОСЛАВУ МИНИЋУ РАЦКУ

твој осмех ћемо памтити заувек.
Почивај у миру!
ИВАНА и ВЛАДА СПЛАЈТ

Синовац МИЛЕ
с породицом

(31/195488)

(147/195920)

1959–2015.
Твоји другари: ЋОЋКАЛО, ЧИКИЋ, ТОЗА Н.,
СРЂАН, БОРА ЗЕМО, БОРА ИНДИЈАНАЦ, ЧОЧЕ,
ДРАГАНЧЕ, ЦВЕЛЕ, ТОЗА Ћ., МИЛОРАД,
МИТАР, СНЕЖА И ХАЈРИЈА

После дуге и тешке болести умрла је наша драга
мајка и бака

Отац СВЕТИСЛАВ и брат БОШКО с породицом

(97/195668)

Последњи поздрав

Последњи поздрав колеги

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

(2/195382)

Последњи поздрав

МИЛЕНКА РАЈИЋ
1932–2015.
рођ. Јововић

РАЦКУ

РАДОСЛАВ МИНИЋ РАЦКО

РАЦКУ МИНИЋУ

од колектива
СТР „Славина”.

Ожалошћени: ћерка ДАНКА, син ЧЕДОМИР,
унуци СТЕФАН и АЛЕКСАНДАР, зет СЛАВКО
и ДУДА ПРВАНОВ

(154/195828)

(107/195689)

1959–2015.

Почивај у миру, међу анђелима!
Деда МИРКО, БОЖА и ЗОРИЦА с децом

Чувају те од заборава, у својим срцима супруга
ЉИЉАНА, ћерка ДАНИЈЕЛА и син МИРКО
с породицом.

(54/195549)

(1/195382)

Последњи поздрав мајци, баки и прабаки

Умро је наш драги комшија

МАТЕЈА
Последњи поздрав нашем пријатељу и сараднику

Последњи поздрав нашем пријатељу

ВРАГОВИЋ
МИЛИЦИ ВЛАТКОВИЋ
из Долова

РАДОСЛАВУ МИНИЋУ

Никада те неће
заборавити твоје
комшије из зграде

РАДОСЛАВУ МИНИЋУ

од свих запослених у фирми ДОО „Кутко”.

од породице КУТАЊАЦ.

(50/фч-793)

(51/ф-793)

у Стојана

Ожалошћени: син ЈЕЛЕНКО и ћерке МИЛЕНА,
МАРА и ВЕРА с породицама

Новаковића бр. 6.

(160/195852)

(151/195823)
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Последњи поздрав драгој колегиници

Последњи поздрав снаји

Драга наша, знаш да те много волимо и да ћеш нам увек
бити у срцима

АНКИ
од девера ВЛАСТЕ с породицом.
(73/195599)

Тужна срца опраштамо се од

АНКИ ЈЕВТИЋ

АНКА ЈЕВТИЋ
1965–2015.

од колега и колегиница из ДОО „Павле”
Панчево: ПАВЛА и ЗОРИЦЕ ТМУШИЋ

АНКЕ ЈЕВТИЋ
Мајка ЗУЗАНА ГАЈАН и брат ЈАНКО ГАЈАН
с породицом

(94/ф-794)

Ожалошћени: супруг ЧЕДОМИР,
синови ЗОРАН и СЛОБОДАН, ћерка СНЕЖАНА,
снаја ЈЕЛЕНА и унука КАЛИНА

Последњи поздрав драгој прији

Последњи поздрав

(42/195525)

Последњи поздрав снаји

(40/1955049

АНКИ
од заове СНЕЖАНЕ с породицом.

СИЛВАНА КАЋУРИН

АНКИ

АНКИ

ЈЕВТИЋ

ЈЕВТИЋ

Породица ПАУНИЋ

од породице МАРЕК

(142/195807)

(41/195525)

30. априла 2015. испустила је своју племениту душу

Последњи поздрав драгој

(72/195599)

Заувек у нашим срцима.

1955–2015.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји син и ћерка с породицама
(144/195812)

АНКА ЈЕВТИЋ
Нека те анђели чувају!
Тетка ЕВА, брат САША и снаја ЈАСМИНА с децом
(178/195902)

После кратке и тешке болести преминула је наша драга и никад непрежаљена супруга, мајка и
баба

Последњи поздрав

Последњи поздрав

АНКИ
НАТА

ЈЕВТИЋ

КАЋУРИН

СТОЈНИ

СТОЈНА Ђ. АНДРИЈЕВСКИ
1947–2015.
Сахрана је обављена 6. маја 2015, из капеле на
гробљу у Јабуци.
Ожалошћени: супруг ЉУБЕ, син ГОРАН, ћерка
ТАЊА, унуци СТЕФАН, НЕМАЊА, ДЕНИС
и МАРТИНА и остала родбина и пријатељи
(117/195716)

Последњи поздрав од
ПЕРСИДЕ.

Нека те анђели чувају!
Породице СУБИН
и ФУТО

Девер МИОМИР, САША и САНДРА с породицама

(162/195876)

(87/195636)

(116/195713)

АНКИ ЈЕВТИЋ

АНДРИЈЕВСКОЈ
1947–2015.

Последњи поздрав

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгој

од БОШКА и ВЕРЕ.
(118/195717)

Последњи поздрав снаји

АНКИ ЈЕВТИЋ
од девера РАНКА с породицом.
(70/195593)

АНКА
ЈЕВТИЋ

СТОЈНИ АНДРИЈЕВСКОЈ
1947–2015.
од породице СЕРАФИМОВСКИ.
(119/195726)

Последњи поздрав мајци

(26/195476)

,ПАНЧЕВАЦ

СТОЈНА АНДРИЈЕВСКА
1947–2015.
од ћерке ТАЊЕ, зета ДЕЈАНА и унука СТЕФАНА,
ДЕНИСА и МАРТИНЕ.
(120/195726)

Нек је лака земља нашој
вољеној

КАТИЦА
МИЛОШЕВИЋ
рођ. Павлов
26. XI 1931 – 1.V 2015.
Живиш у нама, јер си
живела за нас.
Ћерка РУТ, син ЕДА,
унуци СТЕФАН,
ДЕЈАН и ВИТЈАН
и снаја МИРА

телефон:
013/301-150

АНКИ

од МЛАЂЕ и МРКЕ

од АНИЦЕ и ВАСЕ.

(85/195633)

(140/195800)

СТОЈНА
АНДРИЈЕВСКА

СТОЈНИ

Последњи поздрав
драгој куми од
породице МИЛКОВИЋ.

Породица
КЛЕНКОВСКИ

(141/195805)

(146/195819)

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

Четвртак, 7. мај 2015.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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30. априла 2015. преминуо је наш вољени

Прошле су две године откако није с нама

9. маја даваћемо четрдесетодневни помен, у 10.30, на
Новом гробљу

МИЛЕНКО БОГДАНОВ

др ИВАН РЕЉИН

1954–2015.

ЈОВАН БОРКОВИЋ
С дубоким болом, поштовањем и љубави
у нади да ћеш постати звезда твоји:
супруга ГОРДАНА, ћерке ЈЕЛЕНА
и СНЕЖАНА, зетови НЕНАД
и АЛЕКСАНДАР и твоја унука ИВОНА
(112/195705)

Последњи поздрав драгом пријатељу

1950–2015.

У нашим срцима заувек...
Недостајеш нам...

Тешко је откад те нема, а време не олакшава бол.
Увек си нам био подршка, али знамо да ћеш нас и даље
чувати с неба.
Твоја супруга СЛАВИЦА, синови ДУШАН и СТРАХИЊА
с породицама и сестра ЈЕЛИЦА с породицом
(76/195606)

МИЛЕНКУ БОГДАНОВУ ПРЛЕТУ

Последње збогом драгом пријатељу

Породица
(63/195573)

14. маја 2015. године
навршава се годину дана откад се упокојио
наш драги

У суботу, 9. маја 2015, навршава се шест месеци
откако нас је заувек оставио наш

ВИКТОР

од породице ЛУКИЋ.

ДАМЈАНОВИЋ

(24/195467)

Последњи поздрав драгом оцу, тасту и деди

ВЕКОСЛАВ

Последњи поздрав драгом оцу

ПЕЈЧИЋ
МИЛЕНКО
БОГДАНОВ

ДРАГОМИРУ
ВУЈАСИНОВИЋУ

ДРАГОМИРУ

С поштовањем
и љубављу: КЕБИЋИ
и ЈАЊИЋИ

МИЛАДИН ПЕТРОВИЋ

26. IX 1933 – 14. V 2014.

1926–2015.
Тог дана, у 11 сати, још једном ћемо изаћи на његов гроб и положити цвеће.
Ожалошћени: супруга НИКОЛИЈА,
кћерка ЈАДРАНКА, син ЗОРАН, снаха МИЛЕНА,
зет ВЛАДАН, унуци и многобројна родбина
и пријатељи.

(112/195705)

(158/195840)

Никад те нећемо заборавити.

Једанаест година је
прошло, ти нам још
увек недостајеш.
Године ту не могу ништа.
Чувамо те у својим срцима.

Твоји најмилији

Супруга АНА, син
ДЕЈАН и ћерка КЛАРА
с породицама

(22/195464)

(21/195462)

ВУЈАСИНОВИЋУ

Много је разлога да те
вечно памтимо.
Ћерка ДРАГАНА, зет
ПЕТАР и унуци МАРКО
и МИЛИЦА
с породицом

Доброта и племенитост
се никад не заборављају.
Твоја ћерка БРАНКА

(110/195692)

(109/195692)

Последњи поздрав стрицу

5. маја 2015. преминуо
је наш драги

СЕЋАЊЕ

ДРАГОМИРУ

ДРАГОМИР
ВУЈАСИНОВИЋ

ГАВРИЛОВИЋ

БРАНКО с породицом

1936–2015.
Живећеш вечно у нашим срцима и с нашом
љубављу.
Супруга МИРЈАНА

13. маја 2015. обележавамо три године.
Супруга ДОБРУНКА
и син НЕБОЈША
с породицом

(130/195756)

(108/195692)

(155/195832)

5. маја навршило се четрдесет дана откако није
с нама наша вољена

После краће болести преминула је моја мајка

ВУЈАСИНОВИЋУ

БОСИЉКА УМИЋЕВИЋ

ПЕЈЧА

МАРИЦА ЖИВКОВ МАЦА
Ожалошћени: супруг СЛАВОМИР и синови
РАДОСЛАВ и СРЂАН с породицом
(9/195398)

10. VI 1939 – 29. IV 2015.
Последњи поздрав

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Четрдесетодневни помен

Сахрана је обављена 2. маја 2015. године.
Твоје неутешна ћерка ВЕСНА
(7/195392)

30. априла 2015. после дуге и тешке болести преминуо је наш

БОСИЉКИ УМИЋЕВИЋ

МАРИЦА ЖИВКОВ

Почивај у миру!

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Породица ЈАКОВЉЕВИЋ

Воле те РАШКОВИЋИ.
(48/1955329

МИХАЈЛОВИЋ

Последњи поздрав куми

(175/195891)

МИЛАН
СЕЋАЊЕ

2003–2015.

МИЈО ТЕЛИСМАН
С љубављу и поносом

1953–2015.

чувам успомену на тебе.

Сахрана ће се обавити 4. маја 2015, у 13 сати, на
Новом гробљу.
Ожалошћени: браћа с породицама
(62/195571)

БОСИЉКИ БОЈИ УМИЋЕВИЋ

МИЛАН МИХАЈЛОВИЋ БУЦА

Недостајаће нам Ваша пламенитост, мајчинска љубав
и разумевање, које сте имали за сваког од нас.
Породице АЛЕКСИЋ и МАРКОВИЋ

Твоја сестра
ДИЛБЕРКА

У срцима најмилијих

(132/195772)

(75/195603)

(8/195397)

2003–2015.
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Сећања на најмилијег супруга, оца, ђеда и брата

Две године су прошле откако није с нама наша
драга

МОМИР Б. КОПРИВИЦА

XI 1935 – XI 2014.
пуковник у пензији
Шест је најтежих месеци у нашим животима, откад те нема.
Волимо те неизмерно. Тужни остајемо вечно.
Твоји најдражи: супруга ЗАГОРКА, син ИГОР, ћерка ВИНКА,
унуке СОЊА и НАСТАСИЈА, брат БОЖИДАР, сестра СТЕВАНИЈА
и зет ПРЕДРАГ

У суботу, 9. маја, на гробљу у Јабуци, даћемо
шестомесечни помен
нашем драгом сину

ЕРЖЕБЕТ ГОЈАН
1952–2013.
С љубављу чувамо успомену на њу.
Супруг ДЕЖЕ, ћерка ЕСТЕР, зет ИШТВАН
и унук ЕРВИН ДЕЖЕ
(23/195466)

(61/195566)

СЕЋАЊЕ

7. маја навршава се тужних осам година откад није с нама наша

ПЕТРОВ

МИЛАН
МИЛАНОВИЋ
ЗОРАНУ
ПЕТКОВСКОМ
30. VII 1960 – 14. XI 2014.

9. маја даваћемо пола године. Ако је смрт јача од
живота није од моје туге
и бола за тобом. Остала
сам сама, кућа пуста без
тебе. Нека ти је вечна
слава и хвала ти!

ВЕРА МИРКОВИЋ

Твоја супруга ВЕРА

(44/195528)

(36/195514)

ЂУРЂЕВКА
2003–2015.

Много нам недостајеш.
Ћерка АЛЕКСАНДРА, сестра МИРЈАНА, зет ФИЛИП
и унуци МИЛИЦА, КАТАРИНА и ВЛАДИМИР

Заувек жале за њим:
мајка ДАРА
и отац ДАНИЛО

ПЕТАР
1975–2015.

Време пролази, а бол и туга ће вечно остати у нама.
Ћерке СЛАВИЦА и ЈАСМИНА с породицама

(96/195663)

(69/195592)

10. маја 2015, у 11.30, даваћемо четрдесетодневни помен нашем драгом супругу,
оцу и деди

12. маја 2015. навршава се дванаест година откако није с нама наша драга

ЗОРАН
ЗОРАН
ПЕТКОВСКИ

ПЕТКОВСКИ

Време пролази, а бол и
туга ће вечно остати.
Неутешна тетка ДАНКА

30. VII 1960 – 14. XI 2014.
Шест дугих месеци откако ниси с нама. Из наших срца никад нећеш
отићи.
Твоја сестра МАЦА
и ВЛАДА

(47/195528)

(45/195528)

1960–2014.

СЕЋАЊЕ

Хвала ти за све што си учинила за нас. Чувамо те
од заборава.

Много нам недостаје.
Ожалошћени: супруга СЛАВИЦА, ћерка ДРАГАНА и син ПЕРА с породицама

(152/195825)

БИСЕРКА ЛУКИЋ

ПЕТКОВСКИ

КОКАНОВИЋ

ЉИЉАНИ ЈОСИПОВИЋ

1960–2014.

1957–2014.

Чуваћемо те од заборава.
Сестричине МАЈА и
МАРИНА с породицама

1946–2000.
С поносом чувамо успомене на тебе.
Супруга ЉИЉА и син
ДРАГАН с породицом

на Бежанијском гробљу, Београд, парцела 183-а.

(46/195528)

(37/195513)

Супруг ВЛАДО с фамилијом

Време пролази, али
успомена на тебе остаје
вечна.
Твоји: супруга МИРЈАНА
и синови МИЛАН
и МИЛОШ

(88/195637)

(135/195785)

(86/195635)

СЕЋАЊЕ

НЕСТОРОВ

ДЕСАНКУ

БОЖИДАР

ПЕТРОВИЋ

ЂОРЂЕВИЋ

ТОМИСЛАВУ
МАТОРЧЕВИЋУ

Мила моја,
живим већ три године од сећања и успомена на
тебе. Свака помисао доноси ми тугу и сузе.
Колико ми недостајеш, сада знам само ја. Знам,
исто си осећала и ти када си тихо одлазила.
Твоја сестра НЕНА

УРСУЛА
ПЕТАР

Последњи поздрав вољеном

9. маја, у 12 сати, дајем годишњи помен мојој вољеној супрузи

СТАНИМИР

Сећање на

Твоји: син МИЛЕ, снаја МИРА
и унуке ЉИЉАНА и СВЕТЛАНА

(43/195527)

ЗОРАН

Прошло је седам тужних година откад није
више с нама наш вољени

ЕВИЦА БАРБИР ЈЕКА

РАДОВАН КРЧАДИНАЦ

8. V 1995 – 8. V 2015.

2008–2015.
СЛАВКО, БИЉА
и МИОНА

Време пролази, туга
остаје, много нам недостајеш.
Породица ПАУНИЋ

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

(18/195453)

(143/195807)

(60/195562)

МАРИЈА
ПАШАЈЛИЋ

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

Трогодишњи помен

САВА

АНЂЕЛКО

ЈОВАН

МИЛОШЕВ

СВИРЧЕВ

ЗЕЧЕВИЋ

ЦРЕПАЈАЦ

9. V 2009 – 9. V 2015.

Вољени никада не умиру.
Њени најмилији

9. V 2002 – 9. V 2015.
Тринаест тужних година без тебе.
Твоји најмилији

Празнина, бол и туга за
тобом остају.
Твоја породица

Време пролази, али туга
и бол се не смањују.
С љубављу и поштовањем твоји најмилији

(93/195653)

(98/195672)

(129/195750)

(102/195682)

рођ. Реснер
13. V 2003 – 13. V 2015.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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9. маја навршавају се две године откако смо остали без тебе, твоје љубави, твоје доброте и твоје снаге
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9. маја навршава се десет година откако
није с нама

ЖЕЉКО ЦВЕТКОВИЋ ЦВЕЛЕ

ЖИВА ПЕТРОВ ДУЧАНСКИ
Само ми знамо колико нам недостајеш. Бићеш увек с нама и никада нећеш бити заборављен. Сећање на тебе живи јер имаш нас.
Твоја породица
(6/195388)

1981–9. V 2005.
Сине мој, живимо с најлепшим успоменама на тебе.
Много нам недостајеш, сине. Док смо живи чуваћемо те у нашим срцима и души.
Нека те анђели чувају!
Твој најмилији: тата ДРАГАН, мама ВЕРА
и браћа ГОРАН и БОЈАН с породицом
(4/195384)

16. маја 2015. године четрдесет дана без наше
драге прије

СЕЋАЊЕ
Понекад људи који ти највише требају и које највише волиш нису
више ту

МИХАЈЛОВИЋ

ЖЕЉКО

ИВКО

ЕРЖЕБЕТ

1928–1968.

Време пролази, а туга за
тобом је иста...
Твој брат БОЈАН
с породицом

али сећања никад не
бледе.
Породица ЂУРИЋ,
Панчево

(5/195384)

(82/195621)

11. маја 2015. навршавају се две године откако
нема наше драге супруге, мајке и баке

4. маја навршило се
двадесет девет година
од смрти наше

МИЛАН

1924–1986.
1950–2003.
Син и брат СТЕВАН с породицом
(25/195470)

СЕЋАЊЕ

БИЉАНЕ

ИВАН ГАЈИН
6. III 1972 – 7. V 2000.
Драги наш Иване, прође петнаест година
нашег очаја. Сећања на тебе су све јача,
наша душа је уморна од плача. Отишао
си, питао се ниси – можемо ли ми без тебе? Не виде те очи, не грле те руке, цео
живот никад више загрлити те неће, али
жеље за тобом, све су веће и веће... Дању
у мислима, ноћу у нашим сновима, остаће
вечна рана у нашим срцима.
Вечно тугују за тобом, вољени наш, мама
ДРАГИЦА, тата СТЕВАН, сестра СВЕТЛАНА,
сестрић АНГУС и зет САНДРО
(11/195408)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 9.
маја, у 11 сати, на Новом гробљу, дати шестомесечни помен нашем никад непрежаљеном

СЛОБОДАНУ МИРЈАНИЋУ
1945–2014.

НАДА
ЕРДЕЉАН

СЛАВКО
САВКОВ

Вечно ће те волети твоји супруга ЉИЉАНА, син
ДРАГАН, ћерка ГОРДАНА, зет ШАНДОР, унука
СЛАВИЦА и сестра НАДА.

МИЛЕВЕ ЦВЕТКОВИЋ

МИЛОШЕВИЋ, САВКОВ и БЕЉУРЕВИЋ

Постоји нешто што не умире никада, а то је наша љубав према теби. Много је лепих успомена
да те вечно памтимо, да о теби с поносом и поштовањем причамо и да те никад не заборавимо.
Твоји: супруг МИЛЕН, син РАЦА, унуци АЦА
и РАДИЦА и снаја СЛАВИЦА

(20/195459)

(136/195789)

рођ. Савков
6. V 2010 – 6. V 2015.

9. V 1995 – 9. V 2015.

Ваши најмилији: породице ЕРДЕЉАН,

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

(32/195500)

МИРЕ КОЛАР
рођ. Радак
Њени: мама, ДРАГАН,
СИНИША и СРЂАН

СЕЋАЊЕ
12. маја 2015. навршиће се осам година откако
није с нама наш драги

(17/195432)

Једногодишњи помен

ПОМЕН

др ДРАГАН ДАШИЋ
Увек си у нашим мислима и чувамо те од заборава.

ИЛИЈА ОГРИЗОВИЋ

РАДИВОЈЕ ИЛИЋ

РАДОВАН

12. V 2011 – 12. V 2015.

5. V 2004 – 5. V 2015.
Много нам недостајеш, увек ћемо те у срцу носити. Никада те нећемо заборавити, јер вољени
никад не умиру.
Супруга МИЛИЈАНА с породицом

Живиш у нашим срцима и успоменама. Туга не
пролази, недостајеш нам много.

Сећање на драге родитеље

Твоји најмилији

(95/195650)

(56/195556)

СЕЋАЊЕ

САМАРЏИЋ

(10/195402)

Бол, туга и сећање остаће вечно.

Супруга ТАЊА, синови РАДЕ и БОКА,
снаја ЉИЉА и унуке ИВА и МИМА

(12/195411)

Твоји најмилији

АЏИБАБА

У суботу, 9. маја, у 11 сати, на Католичком гробљу, одржаћемо годишњи помен нашој драгој

Девет година није с нама

КОСАНА
ЂУКАНОВИЋ
из Омољице
9. V 1985 – 9. V 2015.

МАРКО

ЉУБИЦА

Ћерке ДРЕНКА и БЕБА с породицама
(15/195417)

ГРОЗДАН
СПАСОВСКИ

СЛАВИЦИ ИЛИН

Време пролази, али те
нисмо заборавили.
Твоји најмилији

С тугом и љубављу породице: ЈАКОВ, УМИЋЕВИЋ
и ЧВОРО

(100/195675)

(131/195765)

Вечно у нашем сећању.
Супруг МИЛОШ и син
ДРАГАН с породицом
(14/195414)

ЖИВКО
РЕЉИЋ
Чувамо га у најлепшем
сећању.
Породица
(68/195587)
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Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине , на основу члана 25.
Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС” бр. 135/04) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

ПОГРЕБНА СЛУЖБА ЈКП-a „ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО

о доношењу Решења о давању сагласности на

о доношењу Решења о давању сагласности на
Студију о процени утицаја
на животну средину

НА УСЛУЗИ ГРАЂАНИМА СВИХ 365 ДАНА У ГОДИНИ

Студију о процени утицаја
на животну средину
Надлежни орган обавештава јавност да је 30. априла 2015. године донето Решење о давању сагласности
на Студију о процени утицаја на животну средину
Реконструкција постројења пумпне станице за расхладну воду у фабрици енергетика „ХИП–Петрохемија” Панчево, на к. п. бр. 15321, 15332, 15334, 15335,
15386, 15387, 15390, 15396, 15397 КО Панчево, носиоца пројекта „ХИП–Петрохемија” а. д. Панчево, у
реструктурирању, Спољностарчевачка улица бр. 82.
Решење о давању сагласности је донето на основу
предлога одлуке који је саставни део Извештаја Техничке комисије, као и увидом у достављену документацију којом је констатовано да предметни пројекат
својом реализацијом неће имати негативних утицаја
на животну средину уколико се испоштују прописане
мере заштите.
Ради заштите чиниоца животне средине, носилац
пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе мере
дефинисане поглављем 8. Студије о процени утицаја
на животну средину.
Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном
поступку. Против овог решења се може покренути
управни спор пред Управним судом у Београду у року
од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.
(Ф-791)

Надлежни орган обавештава јавност да је 30.
aприла 2015. године донето Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Уградња електромоторне пумпе за
напојну воду P-1001D у фабрици Етилен „ХИП–Петрохемија” Панчево, на к. п. бр. 15321, 15334, 15335,
15336, 15337, 15386, 15387, 15396, 15397, 15955,
15960, 15964, 15965 и 15966 КО Панчево, носиоца
пројекта „ХИП–Петрохемија” а. д. Панчево, у
реструктурирању, Спољностарчевачка улица бр. 82.
Решење о давању сагласности је донето на основу
предлога одлуке који је саставни део Извештаја Техничке комисије, као и увидом у достављену документацију, којом је констатовано да предметни пројекат
својом реализацијом неће имати негативних утицаја
на животну средину уколико се испоштују прописане
мере заштите.
Ради заштите чиниоца животне средине носилац
пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе мере
дефинисане поглављем 8. Студије о процени утицаја
на животну средину.
Решење о давању сагласности на студију о процени
утицаја на животну средину је коначно у управном
поступку. Против овог решења се може покренути
управни спор пред Управним судом у Београду, у року
од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.
(Ф-792)

ОД 0 ДО 24 САТА
Поштовани грађани,
нудимо велики избор опреме по изузетно повољним ценама.
Куповином погребне опреме код нас добијате низ повољности, као што су:
– ниже цене погребних услуга: плаћање опреме у шест месечних рата, без камате, забраном или на лични доходак;
– бесплатан превоз у локалу, као и нижа цена услуга хладњаче;
– најјефтинији превоз покојника ван територије Панчева;
– компјутерска обрада парти;
– израда парти с фотографијом у колору;
– изводимо радове на уређењу гробних места као што су: израда бетонских
оквира и стаза, попуна гробних места земљом, попуна гробних места бетоном и др.
НОВО У ПОНУДИ ПОГРЕБНЕ СЛУЖБЕ ЈКП-а „ЗЕЛЕНИЛО”
– продаја споменика и опсега,
– рефундација трошкова преко ПИО фонда.
Посебно вам нудимо новоизграђене гробнице.
Све ближе информације можете добити у продавници погребне опреме, у Ружиној 7, или на телефон број 318-958.
(Ф)

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”
бр.135/04 и 36/09)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

ОГЛАС
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП МОНТАЖНО-ДЕМОНТАЖНОГ ОБЈЕКТА ПРИ СРЦ-у „ЈЕЗЕРО” У КАЧАРЕВУ
Објекат се издаје на период од три месеца летње сезоне
2015–2017. године. Право учешћа имају лица која имају
регистровану угоститељску делатност најмање пет година. Рок за подношење пријаве је 13. мај 2015, до 15 сати.
Пријаве слати поштом на адресу: Маршала Тита 37,
Качарево, с назнаком: понуда за СРЦ „Језеро”. Контакт телефон 013/602-050.
(Ф)

да је носилац пројекта „Ранчић” д. о .о., Старчево, Летња бр. 11, поднео захтев за одлучивање
о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат складиштења неопасног отпада на
локацији Панчево, Панчевачки пут 159, на катастарској парцели бр.15203 к. о. Панчево, на
територији града Панчева.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити од 7. до 14. маја
2015. године, радним данима, од 10 до 14 сати, у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4, соба 614.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведеном року достави мишљење у вези с поднетим захтевом.

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.

(12/192827)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО”
ПАНЧЕВО РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА – ЛОКАЛА
Локал бр. 3, у ламели 9, површине 100 м2, на Зеленој пијаци, Улица ослобођења бб, по почетној цени од
500 дин./м2.
Локал бр. 13, у ламели Е-4, укупне површине 9 м2,
локал бр. 11, у ламели Е-4, укупне површине 9 м2,
локал бр. 8, у ламели Е-4, укупне површине 9 м2,
локал бр. 6, у ламели Е-4, укупне површине 9 м2,
локал бр. 4, у ламели Е-4, укупне површине 9 м2,
локал бр. 3, у ламели Е-4, укупне површине 9 м2,
локал бр. 2, у ламели Е-4, укупне површине 9 м2,
локал бр. 11, у ламели Е2-3, укупне површине 9 м2,
локал бр. 10, у ламели Е2-3, укупне површине 9 м2,
локал бр. 8, у ламели Е2-3, укупне површине 9 м2,
локал бр. 6, у ламели Е2-3, укупне површине 9 м2,
локал бр. 4, у ламели Е2-3, укупне површине 9 м2,
локал бр. 2, у ламели Е2-3, укупне површине 9 м2, на
Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића,
по почетној цени од 3.000 дин./м2.
Локал бр. 7, у ламели С, укупне површине 9 м2, на
Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића,
по почетној цени од 5.000 дин./м2.
Локал бр. 5, у згради Управе, укупне површине
17,57 м2, на Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића, по почетној цени од 1.000 дин./м2.
Рок за достављање понуда је осам дана од дана
објављивања Конкурса.
Ближи услови Конкурса биће истакнути на огласним таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија
Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене
пијаце у Панчеву .
(Ф)
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ЗАВРШЕН ФОТО-КОНКУРС „ПАНЧЕВЦА” И АГЕНЦИЈЕ „FLY FLY TRAVEL”

КО ЋЕ У ГРЧКУ НА ЛЕТОВАЊЕ?
Рођендански фото-конкурс,
који је поводом 146 навршених лета организовао најстарији недељник на Балкану, у
сарадњи с панчевачком пословницом агенције „Fly Fly
Travel”, завршен је 30. априла.
Стигао нам је импресиван
број ваших маштовитих и домишљатих фотографских креација, а многе су нас истински
одушевиле. Једна од њих је и
она која је објављена на насловној страни овог броја, а
начинила ју је Наташа Вученић из Старчева. Одлучили
смо да Наташу стога наградимо шестомесечном претплатом на „Панчевац”.
Ипак, наш стручни жири
једногласно је одлучио да је
летовање у Грчкој заслужио
наш суграђанин мр Слободан
Момчиловић, који нам је послао чак двадесет невероватних фотографија које је начинио током свог четрдесетодневног путовања по Индији и
Непалу у марту и априлу ове
године. Фотке Слободана

Из најсветијег индијског града Варанасија шаљу нам мислима
позитивну енергију да пребродимо буру после затишја
Момчиловића, пропраћене
пригодним текстом, толико су
занимљиве да је жирију било
тешко да одабере само једну
победничку. Стога смо, само
због ограниченог простора,
одабрали неколико оних које
заиста вреди видети, а од којих
свака заслужује прво место.
Победник ће с још једном
особом летовати у Платамону
од 23. до 30. маја, а да би преузео своју награду, потребно
је да најкасније до 13. маја
оде до пословнице агенције
„Fly Fly Travel” у Његошевој
улици 5 или да се јави запосленима у тој агенцији на телефоне 013/2580-987 или
060/7470-705.

Међу тибетанским монасима наш лист се брзо разграби,
па се стога прибегава и колективном читању

Једног од најпознатијих Баба
из Варанасија, по имену Мтсанђи
Баба, познатог из филмова и
са интернета, јако занимају новости
из града на светој реци Тамиш

Кратак предах уз новости из Панчева

У предграђима и храмовима Катмандуа у Непалу многи
се радују реткој појави вести с Балкана

„Напокон да и ја видим те чудне новине!
Једва отех сународницима бар први део.
Ух, сад не могу да сазнам како је ’Динамо’
играо прошлог викенда!”

На железничкој станици у Делхију „Панчевац” је сасвим нормална појава

ИЗБОР ЗА НАЈБОЉЕГ ДЕКОРАТЕРА БЛИЖИ СЕ КРАЈУ

Најлепшу торту чекамо до 27. маја
Kонкурс „Избор најлепше торте Панчева”, који је покренуо „Панчевац” у сарадњи са спонзорима – фирмом „TorteCo” и посластичарницом „Голуб”, траје до среде 27. маја. Стога
пожурите! Имате још свега три недеље да се
нађете у конкуренцији за избор најбољег декоратера недеље и месеца, а потом и за победника читавог конкурса.
Победник за мај освојиће алат за израду
цвећа и фигурица од фондана и гум-пасте.
О пропозицијама конкурса и наградама за
троје најбољих, који ће бити одабрани у првој
недељи јуна, информишите се на нашем сајту
www.pancevac-online.rs у рубрици „Наградне
игре”.

„Fly Fly Travel” је познат по
најповољнијим авио-картама
за све дестинације, а нуди и
различите туристичке аранжмане, као и индивидуална
путовања по жељи сваког клијента, и то уз могућност плаћања на рате.
Уколико ове године планирате летовање у Грчкој, Турској, Шпанији, Египту или било где у свету, понуде погледајте на званичном сајту компаније www.flyflytravel.com, а
свакако прошетајте до Његошеве 5 или посетите „Фејсбук” страницу агенције
www.facebook.com/flyflypancevo.
Д. Кожан

ПОБЕДНИЦА НЕДЕЉЕ
У првој недељи маја најлепшу торту нам је послала Данијела Текијашки. Ево рецепта за
њену „Плазма торту”.

Кора: шест беланаца, 10 кашика шећера, кашика брашна, кашика сирћета, кашика уља и
пет кашика млевене плазме.
Пенасто умутити беланца и постепено додавати шећер. Додати остале састојке и промешати дрвеном варјачом. Кору сипати у плех обложен папиром за печење и пећи 20 минута на 180 степени. На овај начин испећи три коре.
Фил: 18 жуманаца, два маргарина, 200 г прах-шећера и 400 г млевене плазме.
Умутити маргарин с прах-шећером и постепено додавати жуманца. На крају додати и
млевену плазму и све сјединити миксером.
Потребно је још 500 г шлага. Фил поделити на три дела. Шлаг умутити с водом и филовати редоследом кора–фил– шлаг и тако три пута.
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АМЕРИЧКИ ФУДБАЛ: АЛПЕ АДРИЈА ЛИГА

ПАНТЕРИ ДОЧЕКУЈУ ЗМАЈЕВЕ
Кад је реч о америчком
фудбалу, ситуација на
травнатом терену се захуктава. Пантери из нашег
града такмиче се на два
фронта. У елитном српском надметању наши суграђани имају две победе и
један пораз, а док траје пауза у овом рангу, „модерни
оклопници” из нашег града
имају обавезе у Алпе Адрија лиги.
Реч је о међународном
такмичењу које се састоји
из два дела, а подељено је
по групама. Из Србије се за
пролаз у наредни ранг надмећу Императори из Ниша,
Плави змајеви из Београда
и Пантери. Панчевци ће у
недељу на терену код Хале
спортова на Стрелишту до-

чекати тим из српске престонице и покушати победом да се приближе првом
месту. Почетак тог дуела је
заказан за 16 сати. Важно је
бити најбољи јер само победници иду даље и састају
се с најјачим екипама из
Хрватске, БиХ и Словеније.
Касније, у доигравању, бориће се за титулу најбољег
тима у Алпе Адрија лиги.
Нема сумње да Пантери
желе да поправе утисак после неочекиваног пораза од
Индијанса на домаћем терену у прошлом колу Суперлиге. Панчевци имају
праву подршку навијача, а
уз њихову помоћ и овог пута може се лакше доћи до
тријумфа.
С. Д.

СТОНИ ТЕНИС: ПЛЕЈ-ОФ

ПАНЧЕВЦИ ЈУРЕ ПРВУ ЛИГУ
Стонотенисери СТК-а Панчево су успешно завршили
такмичење у Другој лиги.
Они ће као првопласирани
тим учествовати у доигравању за попуну Прве лиге.
Турнир ће бити одржан у
Нишу овог викенда, а чак
осам тимова ће се борити за
пролаз у виши ранг. Панчевци ће на југу Србије наступити у саставу: Немања Марић, Јожеф Млеков, Милија
Чабрило, Душан Кушић и
Слободан Ристовски. Женска екипа СТК-а Панчево је

поразом завршила такмичење у Другој лиги. Наше суграђанке су у последњем колу изгубиле на домаћем терену од Смедерева са 4:3. То
је била веома занимљива
спортска представа, а нијансе су одлучиле победника.
Занимљиво је да је свој први
тријумф у лиги остварила
десетогодишња Дуња Сарић,
веома талентована суграђанка. Добар утисак су оставиле
Николина Стојић и Олга
Ћурчин.
С. Д.

АКТИВНОСТИ КК-а МЛАДОСТ

МЕДАЉЕ СА СВИХ СТРАНА

Четвртак, 7. мај 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

„БРЗИ ВОЗ” У СЕДМОЈ БРЗИНИ
Фудбалери Динама
убедљиво савладали
госте из Оџака
Старчевци ухватили
„сламку” у Бечеју
„Дизелка” зарибала
у Ковину
Утакмицама 24. кола прошлог викенда је настављена
првенствена трка за бодове у
Српској лиги група „Војводина”. Фудбалери Динама су на
Градском стадиону у Панчеву
угостили Текстилац из Оџака,
последњепласирани тим на
табели, и оправдали улогу фаворита. „Брзи воз” је забележио једну од најубедљивијих
победа – тријумфовао је са 7:1
и учврстио се на седмом месту на табели, с 34 бода.
Домаћи су меч одиграли у
саставу: Томић, Субашић, Дашић, Јаћимовски, Петровић,
Маровић, Спасковски, Стојановски (Чикић), Милошев,
Шалипуровић (Павловић) и
Јуриша (Ћишић).
Питање победника се није
постављало ниједног тренутка, а стотинак гледалаца је
уживало у доброј игри својих
миљеника. Иако су били изразити фаворити и пре почетка
меча, фудбалери Динама су
озбиљно и ангажовано ушли у
дуел. Браву гостију је откључао капитен Шалипуровић у
29. минуту, а потом су се голови ређали као на траци. Мрежу ривала су погодили Јуриша
(два пута), Спасковски (два) и
Милошев (два пута). Почасни

„Бубамара” њише мрежу
погодак за Текстилац такође
су постигли Панчевци – Петровић је дао аутогол.
Већ наредног викенда Динамо ће бити на великом искушењу, јер иде у Темерин, на
мегдан с домаћом Слогом.
Ипак, ако момци тренера
Жарка Тодоровића буду играли као у последње време, треба се надати позитивном исходу.
Двадесет четврта рунда
шампионата одиграна је и у
Војвођанској лиги „Банат”.
Судећи по резултатима који
су постигнути прошлог викенда, нема сумње да можемо
очекивати узбудљиву завршницу.
Борац из Старчева, који се
грчевито бори за опстанак у
овом рангу, освојио је вредне
бодове у Новом Бечеју, савладавши домаће Јединство
са 2:1.
Миљан Блазовић, тренер
Борца, поверење за овај дуел

поклонио је екипи у саставу:
Луковић, Војиновић, Максимовић, Ћирковић, Вулетић,
Петровић, Станојковић, Ћукић, Ћаковић, Станисављевић
и Петровић.
Иако су Бечејци повели у
54. минуту, момци из Старчева се нису уплашили. Наставили су да играју своју игру,
да атакују ка голу домаћина, а
сигурност саиграчима је сјајним одбранама давао голман
Луковић. Офанзива се исплатила у 72. минуту. У шеснаестерцу Јединства је срушен
Ђаковић, а сигуран реализатор једанаестерца био је Владимир Станисављевић. Само
десетак минута касније уследио је брз контранапад Старчеваца, а исти играч је по други пут савладао голмана домаћих и свом тиму донео три
велика и вредна бода.
Борац следећег викенда дочекује Вршац јунајтед, а без
обзира на то што су гости фа-

ворити, уколико жели опстанак, победа се намеће као императив.
Откад га је преузео наш суграђанин Бранко Ђокић, Раднички из Ковина зна само за
победе. Овог пута је пред разиграним Ковинцима посустао
и лидер шампионата Железничар. Раднички је победио
са 2:0, па је готово сигурно побегао из „опасне зоне”.
Овај пораз „не пече” много
ни навијаче „дизелке” с обзиром на то да је први пратилац
лидера, Козара из Банатског
Великог Села, поражена у Вршцу, па је однос снага на табели остао непромењен. Железничар је први, са 45 бодова, а Козара је друга, са два
бода мање.
Следећег викенда на СЦ
„Младост” долази Јединство
из Банатског Карађорђева, које се бори за опстанак у лиги.
А. Живковић

МЕЂУНАРОДНИ ТУРНИР ГРАДСКИХ СЕЛЕКЦИЈА

МАЛЕ „ЛАВИЦЕ” ОСВОЈИЛЕ БРОНЗУ

Чланови Карате клуба Младост из нашега града били су
веома активни током прошлог викенда. Наступили су
на два квалитетна такмичења, на различитим крајевима Србије, а што је најважније, трофеји нису изостали ни овог пута.
У конкуренцији 420 бораца из 35 клубова, колико их
се надметало у Рашкој, седморо наших суграђана освојило је четири медаље. Јована Новаков се окитила зла-

том, Бојан Векецки је заслужио сребро и бронзу, а Александар Спасић је зарадио
сребрно одличје.
На турниру у Сремским
Карловцима чланови КК-а
Младост освојили су пет
трофеја. Марија Јанков је зарадила најсјајније одличје,
Милорад Петровић се окитио сребром и бронзом, Дамјан Стојановић је заслужио
сребро, а Тијана Шаран и
Слободан Томић освојили су
бронзане медаље.
А. Ж.

Традиционално одбојкашко
надметање које се током првомајских празника одржава
већ пола века, и ове године је
било масовно, али и квалитетно. Надметало се седамнаест
кадетских екипа из шест држава, па се ово такмичење
сврстава и у једно од значајнијих на Старом континенту.
Одбојкашице Динама (Панчево) у квалификационој групи су одмериле снаге с Ваљевом и Сарајевом и оба меча су
добиле са по 2:0 (играло се на
два добијена сета). У четвртфиналу су наше суграђанке

ИНТЕРНАЦИОНАЛНА РЕГАТА БАРИ – ХЕРЦЕГ НОВИ

ПАНОНУ ДРУГО МЕСТО

КУП СРБИЈЕ У КАЈАКУ И КАНУУ

СРЕБРНИ ДВОСЕД

савладале и Шабац, такође са
2:0, а онда су се у полуфиналу
састале с репрезентацијом Загреба. То је било можда и финале пре финала. Загрепчанке
су убедљиво добиле први сет
(25:16), да би наше суграђанке
узвратиле још убедљивије у
другом сету (25:15). У трећем,
одлучујућем сету Панчевке су

водиле с 9:2, али нису успеле
да издрже до краја. Загреб је
направио велики преокрет,
славио је с 15:13 и отишао у
финале, у којем је потом савладао и селекцију Београда.
У борби за бронзану медаљу
Панчевке су победиле Сремску
Митровицу са 2:0 и тако оствариле један од запаженијих
успеха у млађим категоријама.
Тренер наше екипе био је
Владан Аврамовић, а играле
су: Даша Михаиловић, Јелисавета Којадиновић, Тијана
Стојковић, Милица Јовановић, Милица Секулић, Сања
Ђурђевић, Ана Вуколић, Дина Соломун, Бојана Станковић, Катарина Марисављевић, Тијана Миљковић и, као
гост, Невена Ристић из Ковина.
Из ЖОК-а Динамо стиже још
једна лепа вест – Јелена Новаковић је и ове године позвана
на припреме јуниорске репрезентације Србије.
А. Ж.

ЛЕТЊА ЛИГА ОКС ПАНЧЕВО

НАJМАСОВНИJЕ ТАКМИЧЕЊЕ
У СРБИЈИ
Куп Србије за кадете, јуниоре
и сениоре, одржан 25. и 26.
априла у организацији Кајакашког савеза Србије, обухватио
је 77 трка. То је уједно било и
изборно такмичење за састав
јуниорске репрезентације Србије, као и националног тима
за млађе сениоре, за учешће
на Првенству света у Португалији. Такмичари ККК-а Панчево наступили су у свим кате-

горијама и дали су свој максимум. Најбољи резултат је
остварила посада кадетског
двоседа у саставу Данило Лековић – Алекса Левнајић,
освојивши сребрну медаљу у
трци на 500 м. Јуниорски двосед који су чинили Золтан
Хам из Бездана и Никола Левнајић трећи је стигао на циљ у
надметању на 200 м.
А. Ж.

Јахтинг клуб Панон из нашег
града успешно је отворио сезону. На познатој и веома посећеној регати од Барија до
Херцег Новог посада једрилице коју је као скипер предводио Зоран Варга стигла је друга на одредиште.
У групи бродица дужине од
12 до 15 метара такмичило се
чак 57 посада, а резултат
остварен у јакој конкуренцији
још више добија на значају.
Једрилицом се пловило три-

десет један сат, а током ноћи,
у периоду од 10 часова, ветра
није ни било, па су све посаде
практично стајале. Ова трка је
одржана последњег дана
априла и 1. маја.
Боравак на Јадрану 23 посаде су искористиле и за такмичење у регати од Херцег Новог
до Тивта и назад. У Боки је трка трајала пет сати, а Јахтинг
клуб Панон је заузео треће
место.
С. Д.

Од 9. маја до 15. августа, у
организацији Окружног кошаркашког савеза Панчево,
биће одржана Летња лига.
Чак 14 тимова, подељених у
две групе, надметаће се за победнички пехар, а такмичење
ће бити спроведено у два дела.
После четрнаест утакмица
по два најбоља тима из обе
групе стећи ће право да играју
у плеј-офу и боре се за титулу
најбољег. Лига коју организује
панчевачки Окружни савез
најмасовнија је у Србији, што

је чини јединственом у нашој
земљи.
У просторијама Спортског
савеза Панчево у уторак су извучени парови, а прве утакмице ће бити одигране већ за викенд. На промоцији овог такмичења присутни су били
Бранко Лозанов, генерални
секретар КСВ-а, и Александар
Фаркаш, градски већник задужен за спорт. Град Панчево ће
подржати ову спортску манифестацију.
С. Д.
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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

ЗВЕЗДИНА МОЋ
Тамиш претрпео
пораз у Београду од
шампиона АБА лиге
У трећем колу Суперлиге кошаркаши Тамиша су изгубили у Београду од Црвене звезде са 84:54, по четвртинама
21:18, 28:11, 17:15 и 18:10.
Сусрет у „Пиониру” одигран
је без присуства навијача, а
меч су могли да гледају само
службена лица и новинари.
У необичној атмосфери, у
празном храму српског спорта, домаћин је контролисао
свих четрдесет минута игре.
Шампион АБА лиге није пред
својим верним пратиоцима
могао да прослави титулу најбољег тима у региону, а баш
Тамиш је био први ривал у наставку Суперлиге. У првој и
трећој деоници гости су пружили достојан отпор, али је
остатак утакмице протекао у
доминацији Београђана. Популарни „црвено-бели” играли су без недовољно опорављеног Цирбеса, док је Американац, плеј Вилијамс, све
време седео на клупи. То је
био дуел неравноправних
противника не само зато што

Овог викенда

одлични Тејић и Лазић и то је
било довољно за тријумф.
Код Тамиша је било евидентно да су поједини играчи
били импресионирани појавом супарника на паркету.
Играли су сувише бојажљиво,
а у завршници меча и помало
деконцентрисано. Но, то није
био дуел у којем се може мерити вредност панчевачког
састава. Бољи од осталих био
је капитен Драган Крушчић,
али се Хукић истакао с неколико занимљивих реализација. Организатори игре Ђорђевић и Манојловић водили су
праву битку са Звездиним бековима. Београђани су више
него заслужено славили, а Тамиш сада улази у серију утакмица „за неверицу”. У суботу

дочекује Мега Лекс, већ у понедељак иде у Ваљево на мегдан Металцу, а затим 14. маја
игра с Партизаном у српској
престоници. Распоред је више
него напоран, али таква је ситуација за све клубове. Подсећамо, кошаркаши Тамиша су
у одабраном друштву. Уз седам тимова чине оно најбоље
што српска кошарка тренутно
има. Зато клуб из нашег града
заслужује подршку. Пуна хала
на Стрелишту била би права
промоција спорта, али и других вредности. У наш град долазе познати тимови, моћи ће
да се виде врхунски играчи на
делу. То је јединствена прилика да се буде део ове лепе не
само спортске приче. Шоу почиње у суботу.

ПРОДАЈА УЛАЗНИЦА
су домаћини то што јесу, у
овом тренутку један од најбољих европских тимова, већ и
због чињенице да Панчевци
нису играли како умеју. Звездин проблем је био шут са
спољних позиција. Њени
играчи су погодили само пет

пута од 23 покушаја за три поена. Унутрашња игра је донела превагу. То не чуди, јер је
Марјановић и званично најбољи центар Евролиге и MVP
досадашњег надметања најбољих екипа на Старом континенту. Придружили су му се

Кошаркаши Тамиша у суботу настављају такмичење у Суперлиги. На програму је сусрет четвртог кола – Панчевци
дочекују Мега Лекс из Београда. Љубитељи кошарке у нашем граду и даље могу купити комплет улазница када је
Тамиш домаћин, а оне се могу набавити на билетарници базена на СЦ-у „Стрелиште” и у Спортском савезу, по цени од
1.000 динара за шест карата.

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

Они воде Јабуку
дуела, па ју је тренер Петковић
поново увео у игру. До истека
60. минута наставила је где је
стала пре повреде и заслужила
је титулу најбоље играчице у
том мечу. Успешна је била и
Сања Павловић на голу. Добро
је познато колико чувар мреже
у рукомету може помоћи својој
екипи. Она је током читаве се-

у Прву лигу

зоне бранила маестрално, а сада се слична прича наставља и
у Мини лиги. Свакако да и
остале девојке заслужују пажњу. Марија Милићевић и
Ивана Танелов су постигле по
пет голова, док су се Мила Беадер, Љиљана Јосимов и Љубица Павловић по три пута уписале у листу стрелаца. У суботу
ће Светлана Ничевски и њене
саиграчице у Панчеву играти
против Топличанина.
Рукометаши Јабуке у недељу
дочекују Раднички из Шида.
Требало би да то буде дерби кола, јер се састају лидер и трећепласирани тим на табели.
Ове сезоне Јабука доминира
Другом лигом група „Север”.

ДИНАМО ИДЕ У ВЕЛИКУ ПЛАНУ
У 19. колу Супер Б лиге рукометаши Динама гостују екипи
Мораве. Домаћин је фаворит у овом дуелу, а друго место на
табели то потврђује. Ипак, уколико Панчевци буду на високом нивоу, као што и јесу у пролећном делу такмичења,
треба очекивати лепе вести из Велике Плане.

Она није без разлога на првом
месту, а само Кикинда би могла
да је угрози. Зато је дуел са Шиђанима дерби кола, али питање
победника се не поставља.
– Све што смо зацртали пре
почетка лиге, остварили смо.
Идемо полако, корак по корак, а лепо се види како рад
доноси резултат. Момци су веома напредовали, а озбиљност
код њих у сваком смислу их
чини још бољим играчима и
личностима. Сусрет с Радничким је прилика да још једном
обрадујемо навијаче. Ми смо
фаворити не само кад играмо
на домаћем терену, поштују
нас сви у овом рангу такмичења, а наша позиција на табели
потврђује да се и овог пута од
нас очекује победа – истакао
је Жикица Милосављевић, први тренер РК-а Јабука.
Нема сумње да ће хала у Јабуци поново бити пуна, а подршка верних навијача би добро дошла да се стигне до нових бодова. До краја надметања је остало да се одигра још
пет утакмица.

ПАНЧЕВО ИМА НАЈБОЉЕГ РИБОЛОВЦА У СРБИЈИ

ВОДЕНЕ ЧАРОЛИЈЕ МИЛАНА МАРТИЋА
Током пролећа, далеко од јавности, на Сокобањској Моравици и реци Градац код Ваљева одржано је Првенство Србије у риболову, званично најугледније надметање из календара такмичења риболоваца. После пет одржаних кола
најуспешнији је био Панчевац
Милан Мартић.
Организатор државног првенства, Савез спортских риболоваца Србије, међу 16 најбољих мушичара прогласио је
Мартића, који је титулу стекао на убедљив начин. Овде
није била реч о количини рибе, већ о њеном квалитету и
дужини. Посебно треба нагласити да су се бодовали само
уловљена пастрмка и липљан.

Страну припремио

Слободан
Дамјанов

На сваком од пет наступа риболовци су могли да користе
само по један штап, као и вештачки мамац (обично је реч
о мушици или неком другом
инсекту), а једно коло траје
три сата. Наравно, све што је
уловљено, после мерења судија се враћа у реку.
Шта то Милана Мартића
издваја у овој причи? У Панчеву, чак ни у ближој околини, нема брзих и чистих река
у којима се праћакају „племените” рибе као што су липљан
и пастрмка. Пошто је реч о
мушичарењу, још је теже пронаћи место за тренинг а не
превалити неколико стотина
километара. Ипак, Мартић
није одустао, а начин на који
је дошао до титуле најбољег,
довољно говори о упорности
риболовца.
Треба истаћи да риболов у
нашој земљи има статус спорта, а према неким подацима,
у свету постоји преко деведе-

сет милиона регистрованих
пецароша.
– Много сам уложио у овај
хоби јер, поред вештине, треба имати и добар прибор, времена да се овиме бавиш и, наравно, новца. Ипак, пецање је

моја страст, а они који излазе
на реке, знају о чему говорим
– искрено каже Мартић док
нам износи своје импресије
после великог успеха.
Сада тек следи оно право.
Освајањем првог места овај
Панчевац је стекао право да
буде члан репрезентације наше земље која ће учествовати
на првенству света, а оно ће
бити одржано у јуну у БиХ.
Биће то смотра најбољих
планетарних мушичара, а најављено је да ће стићи заљубљеници у реку и риболов с
Новог Зеланда, из Аустралије, САД, Монголије и многих
европских земаља. Можда
није довољно познато, али
Светска риболовачка федерација није случајно изабрала
наш комшилук. У БиХ постоје довољно чисте и брзе реке,
као и језера, који су погодни
за одржавање једног тако
значајног такмичења. Плива,
Сана, Саница и Врбас, те

СУПЕРЛИГА
Панчево: ТАМИШ – МЕГА ЛЕКС
субота, 18.30

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
В. Плана: МОРАВА–ДИНАМО
МИНИ ПРВА ЛИГА
жене
Панчево: ПАНЧЕВО–ТОПЛИЧАНИН
субота, 16.30

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Темерин: СЛОГА–ДИНАМО
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „БАНАТ”
Старчево: БОРАЦ – ВРШАЦ Ј.
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – ЈЕДИНСТВО (БК)
недеља, 16.30
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–СЛАВИЈА
Војловица: МЛАДОСТ–БУДУЋНОСТ
Делиблато: ОМЛАДИНАЦ – МЛАДОСТ (О)
Б. Н. Село: СЛОГА–ХАЈДУЧИЦА
Гребенац: ВУЛТУРУЛ–ЈЕДИНСТВО
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Долово: ДОЛОВО–СТРЕЛА
Баваниште: БСК – ДИНАМО 1945
С. Тамиш: С. ТАМИШ – БУДУЋНОСТ

ПАНЧЕВКЕ МОЋНЕ У МЕЧУ ПРОТИВ МЕТАЛЦА
У трећем колу Мини прве лиге рукометашице ЖРК Панчева победиле су у гостима
Металац из Краљева са 21:29
(10:17). Тај сусрет је пратило
око 100 гледалаца.
Шокантан пораз девојака
које с клупе предводи Иван
Петковић у прошлом колу, када су примиле гол у последњој
секунди утакмице против Кучева и остале без бодова, није
превише утицао на њих. Рекло
би се да су рутински и без већих брига савладале тим из
Краљева, а резултат довољно
илуструје шта се збивало на терену током шездесет минута
игре. Чини се да је вишечасовни пут на југозапад Србије био
више исцрпљујући него ривалке. Ипак, поклонике рукомета
у нашем граду радују приступ
противнику и игра. Маја Радојчин је била централна личност
овог дуела. Oдлична Панчевка
је заблистала на почетку сусрета, а затим је доживела неугодну повреду зглоба. И поред тога, није желела да само посматра своје саиграчице до краја

Кошарка

Пливско језеро пуни су пастрмки и липљана, али и
младица, што ће омогућити
квалитетно надметање најбољих планетарних мушичара.
– Био сам пет пута учесник
на међународним такмичењима и остваривао солидне пласмане, али ово ће бити први
пут да се надмећем с најбољим планетарним мушичарима – нагласио је наш саговорник на крају разговора.
Ова лепа прича, како то често бива код нас, има и ону не
тако добру страну. Реч је о недостатку новца. Наиме, Савез
риболоваца Србије не може да
финансира одлазак такмичара на највећу светску риболовачку смотру, па ће и Мартић
морати да се сналази. Већ смо
рекли, то је скуп хоби, али
овог пута он не представља само себе, већ и Србију, земљу у
којој живи. Сигурно је да одустајања неће бити, а свака помоћ је добродошла.

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ПОБЕДА

Прошлонедељни
резултати
Кошарка
СУПЕРЛИГА
Београд: Ц. ЗВЕЗДА – ТАМИШ

84:54

Рукомет
МИНИ ПРВА ЛИГА
жене
Краљево: МЕТАЛАЦ–ПАНЧЕВО

21:29

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО–ТЕКСТИЛАЦ

7:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „БАНАТ”
Н. Бечеј: ЈЕДИНСТВО–БОРАЦ
Ковин: РАДНИЧКИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

1:2
2:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ЈУГОСЛАВИЈА
Баранда: РАДНИЧКИ–СЛОГА
Омољица: МЛАДОСТ–ПОЛЕТ
Ковачица: СЛАВИЈА – МЛАДОСТ (В)

1:1
2:1
2:0
3:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–БОРАЦ
Скореновац: П. ДУНАВ – С. ТАМИШ
Панчево: ДИНАМО 1945 – ПРОЛЕТЕР
Иваново: СТРЕЛА–БСК
Ковин: КОЛОНИЈА–ДОЛОВО

3:0
1:6
8:0
3:1
3:3

ШАХОВСКИ КУТАК
Rybakov
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сe3)
Избор Р. Радојевић

И

БОРКОВИЋ ПОБЕДИО НА ДРУГОЈ ТРЦИ У МАЂАРСКОЈ
НА „ХУНГАРОРИНГУ”
После 450 пређених километара од
Београда велика експедиција српских
новинара, као и осталих гостију Душана Борковића и његовог „НИС–Петрол рејсинг тима”, стигла је у суботу,
2. маја, на будимпештански „Хунгароринг”. Стаза у близини мађарске
престонице једно је од светилишта
љубитеља ауто-спорта, а одређена је
за почетак Европског купа туринг аутомобила.
Већ током суботњих квалификација
било је јасно да је наш суграђанин најозбиљнији кандидат за освајање највише бодова, што је и потврђено заузимањем пол-позиције с најбржим
временом. Ипак, да широм планете
познати Панчевац „боде” очи судијама Светске аутомобилске федерације,
уверили смо се у недељу, 3. маја. На
половини прве трке из, по општој оцени неутралних посматрача, необјашњивих разлога, досудили су му казну, па је морао да успори и прође
кроз „пит зону”. Кад се вратио на стазу, заузимао је 12. место, а неправда
као да је наљутила популарног Дуцу,
па је натерао „Seat Leon” да из мотора
извуче максимум: након последњег
круга био је пети.

ДУЦА: „ПОСЛЕ КАЖУ ДА
ПАНЧЕВЦИ НЕ УМЕЈУ ДА ВОЗЕ” :-)

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Невероватно
Зграду у центру Панчева млади данас препознају углавном по
продавници спортске опреме.
Они који су мало раније били млади препознавали су је као
продавницу по имену „Трубач”.
А они који су још раније били млади сећају је се по биоскопу
„Војводина”.
Што данашњим младима делује сасвим невероватно.
– Лепо је бити опет на подијуму. Надао сам се првом месту у генералном
пласману и то је оно што ме мало мучи. Али ово је тек први викенд и већ
сам показао брзину, иако су највећи
конкуренти Хомола, Фулин и Фицер
још у јануару добили аутомобиле на
тестирање, а ја сам направио тек неколико кругова: изненадио сам сам себе,
а вероватно и њих. Не могу да кажем
да сам у овој конкуренцији доминантан, али циљам прво место у генералном пласману и надам се да ћу, како
сезона буде одмицала, бити све бољи и
имати највећи могући број победа.
Наш возач није заборавио да посебно похвали и истакне Б3 „машинце”
из свог тима. Момци су заслужили
пажњу јер су мајсторски припремили
аутомобил и помогли Дуци да успешно крене у важно надметање.
„Хунгароринг” је током прошлог
викенда био стециште љубитеља ауто-спорта из целог света и обичних
Будимпештанаца, а сви они су „кидисали” на нашег суграђанина не би
ли добили аутограм или направили

с њим селфи-фотографију. Иако је
најбољи српски аутомобилиста
имао много обавеза, као и описаних
пехова, био је непрекидно насмејан
и доступан фановима. Да ће Дуца
ускоро бити популарнији и у Србији, не сумњамо: и Ђоковића су доскора волели само пасионирани поштоваоци тениса...
Колико га поштују колеге возачи из
светског врха, илуструје и следећи детаљ: лепо је било видети како се Борковић срдачно поздравља са асовима
попут Лоеба, Лопеза и Милера, који су
у Мађарској били због WTCC трка, чији је учесник (и победник!) и Дуца био.
Ипак, однос који Панчевац има с мађарским возачем Норбертом Микелисом посебна је прича. Најбољи су пријатељи у ауто-свету, а баш Мађар му је,
како незванично сазнајемо, много помогао да пронађе нови тим, што му је
омогућило да поново буде успешан.
Дуцо, идемо даље, у нове радне победе!
С. Дамјанов и С. Трајковић

Још невероватније
Улаз у биоскоп, који не ради већ скоро две деценије, и даље красе ефектни рекламни плакати давно приказиваних филмова.
Многи су на њима први пут у животу видели Белмонда, Делона, Чемберлена, Бранда, Бруса Лија...
А многи и Ракел Велч, Урсулу Андрес, Силвију Кристел или голе груди Бо Дерек.
Што данашњим младима такође делује сасвим невероватно.

Уследила је получасовна пауза, а затим су исти актери још једном изашли
на „Ринг”. Већ у првом кругу 207 центиметара високи Панчевац је са четвртог „скочио” на прво место, које до
краја није испуштао. У укупном збиру
Душан Борковић је после првог ETCC
викенда на другом месту, са 17 бодова.
Водећи Фицер има само бод више.
Одлично расположен након трке, у
гужви која се око њега створила, Борковић је приметио једног од извештача „Панчевца”, а затим раширио
осмех и рекао: „А после кажу да Панчевци не умеју да возе”. Дуца је убрзо
сумирао утиске после наступа на
„Хунгарорингу”:

НАЈГЛАСНИЈИ НАВИЈАЧИ И НАРАВОУЧЕНИЈЕ
Душан Борковић је имао праву подршку на „Хунгарорингу” и од својих суграђана: поред породице и најближих пријатеља, уз њега су, у сасвим
приватној режији, били и градски
функционери, као и екипе Телевизије Панчево и „Панчевца” (извештавање новинара нашег листа помогао је
„Ауторемонт Пивашевић”). У суботу

увече Борковић је дошао у хотел
„Меркур”, где је одсело тридесетак
српских новинара. Вечерали су заједно и потом је Дуца провео део свог
времена предвиђеног за одмор у разговору с најгласнијим навијачима – с
нашим колегама и нама.
Прелепа средњоевропска метропола, Дунавом подељена на Будим и

Нестварно

Пешту, још једном нас је очарала:
замкови, очувана и реновирана стара
здања, прелепи мостови... У центру
града је одзвањао жамор који су
стварали туристи; најмање се могао
чути мађарски језик. Наравоученије
„Хунгароринг” приче ће, надамо се,
допрети и до надлежних из наших
спортских и туристичких институција.

Онима који су давно били млади ова биоскопска сала сигурно је
остала у лепом сећању.
Неко је ту видео далеке земље, преко платна спознао бели
свет, упознао седму уметност...
Неко се ту одлучио и обећао, неко је у замраченој сали добио
први пољубац у животу, неко ту први пут опипао супротни пол...
Под таквим теретом и врпољењем чак су и столице попуштале.
Што све данашњим младима може да делује потпуно нестварно.

Н. Стоилковић З. Спремо

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Милица Токовић,
средњошколка:

Игор Миланков,
џокеј:

– Обожавам да шетам,
посебно кад је лепо и
сунчано време. Наравно, с друштвом. Ето,
тако ће проћи један део
викенда. Остатак времена ћу се одмарати
код куће.

– Озбиљно се бавим јахањем коња на дуге
стазе. Могу рећи да
сваког дана тренирам,
а тако ће бити и током
викенда. Дневно пређем око 15 километара.

Зорана
Павловски,
гимназијалка:
– Луде журке су у моди.
Ваљда ће се током
предстојећег викенда
десити једна таква. Ако
се то изјалови, онда ћу
с друштвом у „Купе”.
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