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У ПЕТАК ПОЧИЊУ „ДАНИ ВАЈФЕРТА”

БИЋЕ УЖИВАЊА ЗА СВА ЧУЛА
Посетиоци ће моћи да
пробају тринаест врста
пива
Прве ноћи, у петак,
концерти блуза,
а сутрадан посластице
за љубитеље џеза
Иако је прошло много година откако
је затворена пивара на Котежу, у
Панчеву се већ две године средином
јуна прича о пиву и дегустира тај
многима омиљени напитак.
Заслуге за то припадају Туристичкој
организацији Панчева, која ће 10. и 11.
јуна, под покровитељством Градске
управе, организовати манифестацију
„Дани Вајферта”, својеврсну ревију
квалитетног пива, укусних гурманских
специјалитета и добре музике.
Она је осмишљена с циљем да се
оживи традиција производње пива у
малим радионицама и да се евоцирањем успомена на лик и дело Ђорђа Вајферта, који је заслужан за много тога лепог у нашем граду, представе туристички и привредни потенцијали Панчева.
Овогодишњи „Дани Вајферта” почели су разноврсним пратећим програмима који се одржавају од краја
маја, а врхунац те манифестације
биће активности које ће се одржавати у петак и суботу у срцу старог
градског језгра Панчева, на Тргу
Ђорђа Вајферта.
Празник за све пивопије
Увод у ову манифестацију биће програм који ће се одржати 9. јуна у точионици пива „Слад” (преко пута
зграде РТВ Панчева) од 19 сати. Гости ће моћи да виде како скувати и
направити пиво у домаћим условима.
Љубитељи доброг пива не би
смели да пропусте сајам пива и хра-

Овако је било прошле године
не, који ће бити отворен сутрадан, на
месту где се некада налазила дискотека „Дајмонд”.
Ту ће бити постављени штандови
на којима ће своје производе представити чак тринаест малих пивара
(више него прошле године), међу којима ће бити две из Панчева („Baltazar” и „Georg W.”). Заинтересовани за
„homemade” пива моћи ће да их пробају од 17 сати, па све до краја овогодишњих „Дана Вајферта”.
Свечано отварање те манифестације
предвиђено је за 20 сати (10. јуна), а
пола сата касније почиње вече блуза.
Биће одржана два концерта, а информација да ће наступити одлични бендови чија имена и те како значе свим
блузерима („Blue family” и „Raw hide”)
гарантују добар провод и ужитак.
Субота, дан џеза
Другог дана овогодишњих „Дана Вајферта”, 11. јуна, посетиоци ће такође
моћи да уживају у пивима тринаест
малих пивара, а у 20.30 почиње вече
џеза. Наступиће петочлани бенд

„Alex & the Fergusons”, чији пијаниста је наш познати суграђанин Иван
Алексијевић, а певачица његова супруга Александра.
Након тога ће свирати „Биг бенд
РТС-а”, који чини осамнаест музичара. Они ће премијерно извести специјални програм, „Џез у време Великог рата”, састављен од старих српских и савезничких композиција из
доба Првог светског рата које су преаранжиране за велики џез оркестар.
Иначе, овогодишњи „Дани Вајферта” представљени су и у Београду, на
конференцији за новинаре одржаној
у Туристичкој организацији Србије,
8. јуна. Новинарима београдских медија о тој манифестацији говорили
су Александар Фаркаш, градски менаџер нашег града, Бранислав Ровчанин, директор Туристичке организације
Панчева, и Дејан Смиљанић, председник Групације малих пивара у Привредној комори Србије.
Поздрављајући присутне, Александар Фаркаш је између осталог подсетио да су прошлогодишњи „Дани Вај-

ферта” награђени признањем за најбољу нову манифестацију у Србији.
– Од ове године сарадња панчевачке власти и њених организатора
стоји на још чвршћим основама,
имајући у виду да је Градско веће донело одлуку да „Дани Вајферта” и
званично постану градска манифестација. Осим тога, ми ћемо подржати иницијативу Туристичке организације Панчева да у наредним годинама анимира и друге градове у Србији у којима је Вајферт провео део
свог живота – додао је Фаркаш.
Иначе, због овогодишњих „Дана
Вајферта” од 9. јуна у 9 сати па до 12.
јуна у подне за саобраћај ће бити затворен део Мученичке улице, на потезу од Улице Светозара Касапиновића, па до зграде локалне телевизије.
„Вајфертова рута” заинтересовала
Панчевце
О Ђорђу Вајферту причало се и 4. јуна, током манифестације „Вајфертова тура”, која је привукла велики
број Панчеваца. Учесници тог едукативно-забавног каравана обишли су
током вишечасовне шетње осам познатих места у нашем граду (Стару
пивару, Вајфертову кућу, „Славину”,
Преображенски храм, Цркву Свете
Ане, породичну гробницу породице
Вајферт, кућу Олге Смедеревац и
Магистрат) која су на неки начин
повезана са Ђорђем Вајфертом.
Да ова шетња остане у лепој успомени учесницима, најзаслужнији је
био туристички водич, који је говорио о животу Ђорђа Вајферта. То је
радио интересантно, износећи мало
познате детаље из живота овог пивара, банкара и индустријалца, па је
све присутне максимално заинтригирао. Да све буде још занимљивије,
побринуо се и глумац обучен као
Вајферт, који је такође ишао са присутнима.
М.Глигорић
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Шта беше плурализам?
У издању новина које је изашло пред изборну тишину имали смо
13 (словима: тринаест!) страница, што редакцијских, што комерцијалних, са којих су се гласачима обраћали представници политичких
партија у жељи да грађанима појасне како је њихова опција најприхватљивија, тј. она што је треба заокружити на листићу. Од онда до
данас прошло је месец и по дана и, не рачунајући коментарисање
резултата одмах после избора, исти ти безбројни панчевачки лидери и чланови странака јавно су се огласили, укупно, пет и по пута.
Тотална политичка мртваја у граду!
Јасно је и како и на који начин је настала: гласан говор уместо
жамора биће „врхунски” дозвољен тек када се на врху (и републичком и покрајинском) ствари договоре и све постане чисто и нацртано, а пре свега то ко је коме (не)пријатељ. Онда ће бити нормално да се сазове конференција за новинаре на којој ће лидер опције
„а” за опцију „б” моћи да каже да је неваљала због тога и тога. Засад, изгледа, није познато ко се с ким програмски и идејно (не)слаже. Руку на срце, на седници Скупштине града било је амбивалентних, па и конструктивно-свађалачких тонова, али то је премало и за
стварање само обриса вишестраначке демократије. А тек стиже уобичајено мртво лето...
Студенти политичких наука, какво беше значење термина плурализам?

***
И, док локална политика умире, културно-туристичка понуда расте; дакле, обрнута пропорција. Прошле године веома посећени
„Дани Вајферта”, овог пута, сада за викенд, нуде мини-сајам, закуске и дегустације, два блуз концерта, те наступе групе пијанисте
Ивана Милета Алексијевића и, у суперфиналу, осамнаесточланог
Биг бенда РТС-а, који ће изводити врхунски џез.
Панчевачки карневал и не треба посебно најављивати. Довољно
је рећи да се током проласка велике поворке кроз градске улице у
центар града сваки пут слије 100.000 људи; сада је најављено учешће 2.000 карневалиста из десетак земаља. Весело, шарено, разиграно...
Организаторима двеју манифестација – ТОП-у и „Пријатељима
Панчева” – капа доле, раде велики посао на позитивној промоцији
нашег града. Локална самоуправа је покровитељ првопоменуте феште, док је уз карневалисте стала с ресурсима јавних предузећа.
Често се, ипак, по граду ових дана могу чути коментари да у свеопштој беди све ово много подсећа на оно латинско panem et circenses, односно хлеба и игара.
***
Од овог броја наш лист креће с реализацијом пројекта „Мултијезични додатак у недељнику ’Панчевац’”, који је суфинансирао Град
Панчево. Почињемо од румунског, који је матерњи језик 2,57 одсто
становника нашег града, а говоре га и припадници ове националне
заједнице широм Јужног Баната, посебно у местима у околини Вршца. Потрудили смо се да вас кроз текстове и фотографије уведемо
у свет културе, уметности и образовања Румуна, те да вам на тај начин приближимо микрокосмос наших суграђана.
Сигурни смо да ће бројни читаоци ових новина са задовољством
прихватити и повратак у старо јато нашег бившег колеге Кристијана Балтеануа, који је аутор свих текстова. У вези са тим, старије
конзументе „Панчевца” обрадоваће информација да ће додатак на
македонском, који треба да изађе за две недеље, писати наша позната новинарка, сада пензионерка, Верка Митковска.
Уживајте у богатству мултикултуралности Војводине, а покушајте и да прочитате неколико редова на румунском, јер се ради о веома мелодичном језику. Свидеће вам се то искуство.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Постоји ли
савршено
убиство?
Постоји ли савршено и добро изрежирано убиство питање је на које нема
одговора још од трећег априла, од када полиција покушава да открије ко је

певачицу „Гранд продукције”, Јелену
Марјановић, брутално лишио живота.
Иако је проналажење кривца за
ову трагедију још увек приоритет
над приоритетима београдских полицајаца, невероватно је да и даље
нема помака у истрази и хапшења
осумњичених.
Разлог више за закључак да би мистериозна смрт младе певачице добро послужила као повод за неки
трилер или крими-филм је подсећање да је полиција успела да расветли
сурова убиства петнаестогодишње
Тијане Јурић и годину дана млађе
Иване Подрашчић, иако је дуго изгледало да је то немогуће.
Питање има ли убица које је немогуће открити се наметнуло и пре неколико дана, након информације да
је Апелациони суд ослободио свих
оптужби Милоша Делибашића,
осумњиченог да је пре шест година
био међу пљачкашима једне ексклузивне златаре у Београду.
Иако су се због такве одлуке судија Апелационог суда стекли сви
услови да Делибашић буде пуштен
на слободу, он је и поред тога остао у
притвору. И даље је иза решетака јер

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО
•
•
•
•
•
•
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Ноге босе, земљу не додирују.
У недељу, 5. јуна, на врућем асфалту
Снимио Владимир Ђурђевић

је међу осумњиченима за убиство
нашег суграђанина Милоша Видаковића.
Подсећамо, он је ликвидиран 2.
јула 2013. године, у касним вечерњим сатима, у једној од будванских
дискотека. Наочиглед неколико стотина посетилаца један младић му је
пришао с леђа и испалио три метка
из пиштоља.
Иако су од тада прошле три године, још увек нема одговора на питање
коме се Милош замерио и ко је одлучио да мора да буде ликвидиран.
Разрешењу ове мистерије није допринело ни то што је о Видаковићевом убиству објављено много текстова и извештаја у нашим медијима.
Иако су се сви заснивали на наводним „информацијама из добро обавештених извора”, коначног одговора на
питање ко стоји иза Видаковићевог
убиства још увек нема.
Како време пролази, све су веће
сумње да се Видаковић замерио неком опасном и моћном коме није у
интересу да се јавности саопшти
права и потпуна истина, и да се открије зашто је изрешетан у дискотеци у Будви.
М.Г.

Зоран Т. Поповић

Ниједан човек није ограничен. Глупост тежи бесконачности.
У народу постоји велика енергија. Сви грађани су наелектрисани.
Држава никад не лаже. Она се служи статистичким подацима.
Неко је рођен за сцену, а неко да прави сцене.
У Панчеву се прави нови, модернији и већи затвор. Тако да ће
много више грађана моћи у њему да ужива најсавременији комфор.
Живели смо петсто година под Турцима. Као да је јуче било!

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ОНЕ КОЈЕ СМО НОСИЛИ НА РУКАМА САД НЕ МОЖЕМО ДА
СПУСТИМО НА ЗЕМЉУ!
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НОВА ОПРЕМА НА ПОКЛОН ПАНЧЕВАЧКОЈ БОЛНИЦИ

ХУМАНИ ЉУДИ
РЕАНИМИРАЈУ ЗДРАВСТВО

ПОКЛАЊАМО УЛАЗНИЦЕ

Рећи „да”
пред сведоцима?

Вредна донација
„Блиц фондације”
и компаније „ДИС”
Двадесет градова већ
добило апарат за проверу слуха
Стигли и нови
кревети и ћебад
Представници „Блиц фондације” и компаније „ДИС” посетили су у среду, 8. јуна, Гинеколошко-акушерско одељење панчевачке Опште болнице, како
би породилишту донирали
скрининг апарат за дијагностиковање раног оштећења слуха
код новорођенчади. Тиме је
настављена „Блицова” хуманитарна акција „Срцем за децу”,
чији је циљ да се свим породилиштима у Србији обезбеде
ови апарати. Панчево је већ
двадесети град у који стиже
нов уређај, вредан 3.660 евра.
Покровитељ ове акције је
Министарство здравља, а велику помоћ у прикупљању
средстава пружила је компанија „ДИС”, која је за ту намену издвојила милион динара.
Јелена Оташевић, менаџерка
за корпоративне комуникације
„Блиц фондације”, подсетила
је присутне да је ова фондација од свог оснивања, пре непуне три године, све своје активности усмерила ка деци, без
обзира на то да ли је било речи
о материјалној, егзистенцијалној или здравственој помоћи.
Спасен слух шест беба
Дародавцима се у име Опште
болнице захвалио др Душан
Стојић, помоћник директора,
нагласивши да ће вредан поклон увелико побољшати дијагностику која се годинама
већ ради на Гинеколошко-акушерском одељењу.
Апарат за отоакустичку емисију је др Јасмини Бергинц,
неонатологу, свечано уручио
Милан Јовановић, директор
маркетинга „ДИС-а”, који је

Хало, бебо, да ли се чујемо?
том приликом најавио да ће
ова друштвено-одговорна компанија наставити да у сличним
акцијама учествује и убудуће.
Према речима др Јасмине Бергинц, панчевачка Општа болница је још 2004. године препознала значај скрининга на
урођено оштећење слуха код
новорођене деце, па се ова врста прегледа ради још од тада.
Но, после дванаест година било је време да се стари апарат
замени новим, савременијим.
– Ова метода провере слуха
је изузетно добра, врло ефикасна и сигурна и, што је јако важно, неинвазивна и безболна,
тако да нема никаквих негативних последица по децу. У
последњих десет година имали смо око 16-17 хиљада новорођене деце, а за то време је
скринингом откривено шест
тешких оштећења слуха, што
је добар резултат, јер статитистика предвиђа 1-2 случаја
оштећења на хиљаду новорођенчади. Значај овог прегледа
огледа се управо у чињеници

да смо омогућили да сво шесторо деце код које је проблем
са слухом откривен у најранијем периоду, буду благовремено збринуто и да имају нормалан развој и живот – нагласила је Бергинчева.
Тунел без светлости
Овај вредан поклон није једини који је у последњих неколико дана стигао у Општу болницу. Почетком недеље, хуманитарна организација „Инфо
центар за азил” поклонила је
овој установи 2.000 ћебади,
упоредо су, захваљујући помоћи Удружења „Српска Спарта”
сервисирани клима-уређаји
на Дечјем одељењу, а у четвртак, 9. јуна, ротари-клубови
„Михајло Пупин” из Панчева
и „Beograd Metropoliten” из
Београда, у сарадњи с партнерским хуманитарним организацијама из Норвешке, поклонили су Интерном одељењу и одељењу Хирургије 20
кревета, о чему ћете више моћи да прочитате у наредном
броју „Панчевца”.

Ипак, чињеница је да је стање на појединим одељењима
Опште болнице и више него
очајно, да су услови у којима
пацијенти бораве крајње нехумани и да је пожртвовање лекара и сестара једина светла
тачка у мрачном тунелу у коме се та установа већ годинама налази. Нажалост, чак и
стручни кадар се осипа тражећи боље услове у иностранству
или приватној пракси.
Решење административних
и разних других проблема,
због којих се већ осам година
узалуд чека на најављену реконструкцију Интерног одељења, које је у апсолутно најгорем стању, и даље се не назире.
Очито ће Болница и даље морати да се ослања првенствено
на добру вољу хуманих појединаца и организација. Питање
је само докле ће и они бити у
стању да је одржавају у животу, уз толико ослабљен „организам”, а тако честе потребе за
реанимацијом.
Д. Кожан

БУС-ТУРНЕЈА У ЦЕНТРУ ГРАДА

Чари свирања гитаре
У оквиру Бус-турнеје „Креативног курса гитаре”, у нашем
граду су, испред Галерије савремене уметности, у понедељак,
6. јуна, приређени концерт,
предавање и часови гитаре, и
то испред и унутар аутобуса,
који је послужио као учионица. Како је објаснио организатор догађаја Бошко Радојковић, све се то одвија у склопу
„Гитар арт фестивала”, који
постоји већ 18 година, док сам
„Креативни курс гитаре” у Србији функционише пет година
и намењен је свима онима који, без обзира на године, желе
да свирају најпопуларнији инструмент на свету.

– Научити некога да свира
гитару није тешко, али је много теже полазнике отворити, а
чим до тога дође, учење и све
оно што из њих излази постаје
спонтано и опуштено, што је и
циљ овог пројекта – обајснио
је Радојковић.
Панчево је само један од 19
градова у којима је приређена
Бус-турнеја. Њој је претходило годину и по дана рада у
оквиру „Креативног курса гитаре”, кроз који је досад прошло више од 20 полазника из
нашег града. Нове групе се
очекују у септембру, а цене
уписа су максимално приступачне.
Д. М.

ОД СУБОТЕ, 11. ЈУНА

Фитнес у парковима
Пројекат „Фитнес у парковима”, који већ пет година финансира Град Панчево, а који
се одржава у организацији
Спортског савеза нашега града, своју нову сезону почиње у
суботу, 11. јуна.
Као и увек, место окупљања
вежбача биће Народна башта,
са којима ће радити Зорица
Јовановић Ранковић. На свечаном отварању нове сезоне

специјални гости биће хор
„Вокал кидс”, као и Мажореткиње Панчева.
Дакле, почевши од суботе,
11. јуна, па сваког уторка, четвртка и суботе, од 18 сати, када временске прилике то дозволе, у Народној башти ће се
вежбати.
Програм је бесплатан за све
заинтересоване.
A. Ж.

У уторак, 14. јуна, у 19.30, у
дворани Културног центра,
биће изведена комедија
„Браколомије”, која је неколико месеци на репертоару позоришта „Дадов”.
„Да ли сте се икада питали шта вам је то требало?
Какву то моћ има реч ’да’
коју изговарамо пред сведоцима, да нам се очи
отворе тек после? Представа ’Браколомије’ ће вам дати одговор на ова и многа
друга питања која постављамо откад је света и века, на духовит, сатиричан,
живахан и позоришно уз-

будљив начин”, наводи се у
најави за представу.
Улоге у „Браколомији”
тумаче: Александар Срећковић Кубура, Ненад Стојменовић, Калина Ковачевић и Бојана Стефановић.
Првих двоје читалаца
који у петак, 10. јуна, у 12
сати, пошаљу следећи СМС
– КО (размак) комедија –
на број 1201, добиће по две
карте за овај догађај.
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.

УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 2016/2017.

Следи полагање
квалификационог испита
Матуранти панчевачких основних школа наредне недеље
полажу малу матуру за упис у
први разред средње школе у
Републици Србији, у својству
редовног ученика. Као кандидати могу да конкуришу они
који су стекли основно образовање и васпитање, а који су
рођени после 31. августа
1999. године. Министарство
просвете, науке и технолошког развоја заказало је за
среду, 15. јун, полагање испита из матерњег језика, а наредног дана, у четвртак, 16. јуна, матуранти ће решавати задатке из математике. У петак,
17. јуна, пред будућим средњошколцима наћи ће се комбиновани тест, чиме ће завршни
испит бити окончан. Задаци су
непознати, а само полагање завршног испита обавиће се у
периоду од 9 до 11 сати у матичним основним школама
кандидата.
Када је о Панчеву реч, у
панчевачким средњим школама има места за 1.404 уче-

ника, а 1.189 будућих средњошколаца има могућност да
провери своје знање на заказаним испитима. У матичним
основним школама завршни
испит организује Комисија
за спровођење завршног испита, објављивање привремених резултата заказано је
за 19. јун у 8 сати, а коначни
резултати биће објављени
24. јуна.
Кандидат на тесту из матерњег језика може да користи графитну, плаву или црну хемијску оловку и гумицу, а на тесту из математике
лењир и шестар. Потребно је
понети ђачку књижицу, у коју је изнад слике ученика
уписана јединствена шифра
кандидата. Да подсетимо,
након евидентирања општих
података, ученик је добио
шифру од 6 цифара, која се
уноси у ђачку књижицу, и тај
број постаје његов идентификациони код током уписног процеса.
З. Ст.

У СРЕДУ, У „АПОЛУ”

Kонцерт за Јагоду
„Исказ”, „Резервни план”,
„Бане Глуваков трио”, „Полумрак”, „Период” и „Тригер” бендови су који ће наступити у среду, 15. јуна, од
21 сат, у дворани „Аполо”, на
хуманитарном концерту, како би се приходом од улазница помогло крагујевачком
бајкеру Дејану Стевановићу
Јагоди (1974) да поново прохода.
Стевановић је 2014. године доживео тешку саобраћајну несрећу, када је испред
његовог мотора, којим се
упутио на мото-скуп у Ужице, излетео ауто, при чему
возач није дао жмигавац.
Младић је том приликом задобио озбиљне повреде грудног коша, кичменог стуба и
кичмене мождине и након
тога више није могао да хода. После седам месеци проведених у болници и операције кичме, сада су се стекли
услови да Дејан оде на лечење матичним ћелијама и по-

ново прохода. Но, за тај подухват породица нема довољно новца. Недостаје још
1.164.527 динара.
Можете помоћи одласком
на концерт и куповином улазнице по цени од 200 динара,
слањем СМС поруке са цифрама 163 на број 3030 (цена је 100 динара) или уплатом новца на динарски рачун
160-445353-95 или девизни:
00-540-0001528.0
IBAN
RS35160005400001528041.
Д. К.
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СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: СМИЉАНА ГЛАМОЧАНИН ВАРГА, ПОТПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АПВ-а

Подршка Домету

ОЧУВАТИ ВОЈВОДИНУ
У ГРАНИЦАМА СРБИЈЕ
Потребно
поједноставити
администрацију
Оспоравање
легитимитета
посланика Покрета
„Доста је било”

Српски покрет Двери позвао
је све грађане, без обзира на
страначку припадност, да подрже нашег суграђанина,
Драгана Домазетовског –
Домета, који од 1. јуна штрајкује испред панчевачког суда
због донете пресуде о исељењу из куће, коју је, како тврди,
легално купио и реновирао.
Милутин Илић, члан
Градске организације Двери,
је у обраћању медијима у
среду, 8. јуна, испред зграде
суда, истакао да крајњи купац који је поступао у складу
с законом, не сме да испашта, без обзира на то да ли су
се претходни власници бавили непоштеним радњама.

– Најбитније је да дете нашег суграђанина не трпи
овакве поступке и не заврши
на улици. Овај случај законски у потпуности мора да се
испита. Наш правни тим је
прегледао све папире и сматра да је садашњи власник
потпуно чист – изјавио је
Илић.
Додао је да је неопходно
да се утврди ко је направио
овај пропуст. Да ли је одговоран службеник катастра,
или можда неко од претходних власника и уколико је
то случај, потребно је да се
починилац казни јер се оваквим делима у грађанима
буди сумња у правосуђе.

КРАЈИШКИ ДЕМОКРАТСКИ ФОРУМ

Промоција зборника
радова
У циљу сагледавања и ширења истине о настанку Републике Српске Крајине,
њеној окупацији и последицама, у Угриновцима је 20.
децембра 2015. године, приређен стручно-научни скуп,
након чега је штампан зборник радова, под називом
„РСК – историјски и геополитички узроци формирања, окупација и посљедице”.
У организацији Крајишког
демократског форумa, промоција те књиге која садржи
радове 32 аутора, биће одржана 16. јуна у Градској библиотеци, с почетком у 19
сати. Говорници ће бити: др
Милорад Опсеница, управник Крајишког културноисторијског центра, др
Момчило Суботић, научни
саветник у Институту за политичке студије, др Момчило Диклић, стручни саветник у Институту за европске
студије, Радаковић Мирко,
пуковник и Милан Мркела,
председник КДФ-а.
– Овај зборник радова је
још један покушај да се сагледа истина о настанку и

пропасти Крајине, која је била последица разбијања Југославије и многих геополитичких прекомпозиција на
Балкану. Сам процес њеног
стварања и нестанка и данас
изазива пажњу уже стручне
јавности, али и шире. У књизи су посебно занимљива казивања и виђења учесника,
то јест, оних који су били на
политичким функцијама,
као и самих припадника
оружаних снага – изјавио је
Мркела за „Панчевац”.
Он је додао је главни циљ
зборника и скупа ширење
истине, и да вероватно постоји потреба да се помогне
у решавању избегличке проблематике, која и након 20
година, после егзодуса становништва с тог простора,
није у потпуности окончана.
– Такође, битно је да се
стварају претпоставке за успостављање трајног мира на
Балкану између народа који
су упућени једни на друге, и
морамо да учинимо један
аутентични, људски напор,
како би дошло до помирења
– истакао је Мркела.

ГРАДСКО УДРУЖЕЊЕ СВИХ ПЕНЗИОНЕРА

Очекујемо
примопредају дужности
Ново руководство Градског
удружења свих пензионера,
које је изабрано на ванредној Скупштини 21. маја, саопштило је како је Ненад
Шалетић, бивши председник, писменим путем обавештен о његовој смени с тог
места, као и да очекује да ће
у најкраћем року доћи до
примопредаје дужности.
– То је услов да се настави
нормално деловање и активност целе градске организације пензионера. Став и препорука новог руководства је да се
то што пре догоди, без непотребних непријатности – изјавио је Петар Дошен, садашњи
председник овог удружења, на
конференцији за новинаре
одржаној у среду, 8. јуна.

Рекао је да велики број
најстарије популације живи
од ниских прихода, а да уз
незапосленост младих, тај
проблем постаје још већи.
Дошен сматра и да ће се
формирањем власти на територији целе Србије убрзати процес реформи и продубити борба против корупције и бахатог трошења финансијских средстава. Навео
је и да због тих чињеница
неприхватљивим поступком
сматра то што је незванично
чуо како је на недавно одржаном састанку удружења
пензионера у Улици др Касапиновића, присутнима
подељен новац, ради обезбеђивања лојалности поменутом бившем председнику.

Смиљана Гламочанин Варга
изабрана је за потпредседницу
Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, на конститутивној седници, одржаној у четвртак, 2. јуна. Тим поводом, разговарали смо с њом о самом току
заседања Скупштине, и о плановима и програмима које као
представник Српске радикалне
странке планира да спроведе.
Она је казала да је основни
и главни задатак СРС-а у
Скупштини АПВ-а да сачува
Војводину у оквирима Србије,
и да се залаже да се не прошири њена аутономија којој се
иначе и противи.
– Свака аутономија води сепаратизму, међутим, наша
странка се заснива на демократским принципима, стога
ми, као њени чланови, поштујемо Устав Републике Србије.
Осим спровођења наших главних програмских начела, потрудићемо се да свакодневни
живот грађана који живе на
територији Војводине буде
што бољи – изјавила је Смиљана Гламочанин Варга.
Навела је да су се Панчевци
који су конкурисали за многе
пројекте као физичка или
правна лица, увек жалили на
процедуре, то јест, на компликовану администрацију.
– Доста грађана није могло
ни да пошаље планове надле-

жнима, а камоли да оствари
неке своје пројекте. Трудићу
се да нова власт схвати да адми ни стра ци ја по сто ји због
грађана, а не обратно. Народ
нема никакве бенефите од самог постојања АПВ-а, већ само ду плу ад ми ни стра ци ју.
СРС се залаже за јачање локалних самоуправа, и свакако за очување Покрајине у
границама Србије, јер се западне силе неће зауставити
на отимању Косова и Метохије, већ иду даље, на Рашку
област и Војводину – нагласила је она.
Радикали су на конститутивној седници Скупштине АПВ-а

оспорили легитимитет седам
посланичких мандата с листе
Покрета „Доста је било” због,
како наводе, недовољног броја
потписа подршке грађана.
Говорећи о томе, Смиљана
Гламочанин Варга истакла је
како је, према извештају Покрајинске изборне комисије,
тај покрет доставио 5.570 валидних потписа, од неопходних 6.000.
– Покрет није имао права да
учествује у изборној трци, али
је по налогу америчког амбасадора Кајла Скота, Управни
суд донео одлуку по којој му
се дозвољава да конкурише на
изборима. Због тога, оспорава-

мо легитимитет тих посланика – рекла је она.
Казала је да само грађани
Србије имају права да одлучују о томе ко ће изаћи на изборе и ко ће бити посланик, док
страни амбасадори, а како наводи, поготово они непријатељских земаља, не смеју о томе да одлучују.
Додала је да још већу сумњу
у регуларност буди то што за
скупштинску говорницу није
изашао нико од посланика поменутог покрета, као ни председник ПИК-а, како би то демантовао.
Овом приликом нагласила
је да, иако је Иштван Пастор
неретко лоше говорио о СРС-у
и њеном лидеру, радикали су
гласовима подржали његову
кандидатуру за председника
Скупштине АПВ-а, али због гајења пријатељских и братских
односа са мађарским народом.
– Став СРС-а својевремено
је и био да на то место и треба
да дође представник националне мањине. Пастора смо
подржали и зато што је Савез
војвођанских Мађара најрелевантнија странка, то јест, најбројнија – изјавила је она.
Смиљана Гламочанин Варга
казала је да, иако је СРС постигао значајан помак и успех,
за циљ има да освоји власт и
да се припреми за председничке изборе.
Овим путем, грађанима је
поручила да ће њен кабинет
потпредседнице Скупштине
АПВ-а бити отворен за све грађане који живе на територији
Војводине, а да ће Панчевци
моћи да је нађу и у нашем граду, како не би морали да путују за Нови Сад.

ПОСТИЗБОРНА ТИШИНА У ПАНЧЕВУ

Замор материјала
Јесу ли странке
рекле у кампањи
све што су имале?
Престонички и новосадски
медији били су последњих дана преплављени „шокантним”
информацијама о томе како је
сушење веша на терасама
стамбених зграда тежак прекршај за који комунална полиција и инспекција могу да наплате казну од 2.500 до 75.000
динара. Тиме се санкционише
ружење изгледа зграде. Ширење прљавог веша на терасама
није кажњиво, ваљда зато што
се, по старом српском обичају,
он истреса заједно с разним
прљавим језицима по скупштинским салама. Мноштво
доказа о томе виђено је ономад на конститутивној седници Скупштине Србије.
Одлука о забрани сушења
опраног рубља постоји и у
Панчеву, али панчевачка комунална полиција, позната по
својој несклоности да малтретира грађане за све и свашта,
досад никоме није написала
казну због тога што на тај начин брине о личној хигијени.
А ни овдашњи парламент не
личи на републички, па ни прљавог веша нема превише на
јавној сцени.
Истини за вољу, памте скупштински зидови и стенограми

Страну
припремила

Сузана
Првуљ

много духовитије расправе и
опаске одборника од ових које
смо виђали у последње четири
године, али почетак новог
мандата обећава. Људе збуњује једино то што је након конститутивне седнице политички живот у Панчеву нагло замро и никако да се врати у
нормалу.
Да ли су се чланови партија заморили током жестоке
изборне кампање? Јесу ли тада рекли све што су имали,
па су остали без тема и инспирације, или су се неке од
странака које су сада тврда
опозиција ућутале у ишчекивању резултата преговора о

новим владама у Београду и
Новом Саду?
Већ неколико недеља су сви
мање-више тихи, почев од
иначе неуморних напредњака,
али они и не морају да се оглашавају на страначким конференцијама, јер су добили сву
власт у граду. Сада имају
власт, па преко својих представника у њој могу да воде
политику. Легитимно понашање, за разлику од оног дезавуисања локане скупштине на
конститутивној седници и након ње.
Демократе већ дуже из неког нејасног разлога не могу
да уђу у улогу опозиционе

странке оштро супротстављене власти, па ни садашња постизборна неактивност никоме не боде очи.
Никола Ћебић, одборник
Покрета „Доста је било”, поштено је признао да су се чланови панчевачке филијале те
организације, ненавикнути на
политику, заморили током
кампање. Он је додао како су
истовремено он и његове колеге тренутно заузети организационим пословима, јер овај
покрет прераста у странку, па
се бави профилисањем програма, изградњом партијске
инфраструктуре и кадровским
питањима. Ћебић је нагласио
како је ДЈБ након изборног
успеха на слатким мукама, јер
доживљава нагли прилив
чланства, а жели да остане доследан принципу да окупља
само квалитетне људе.
Лигаши тврде да њихова пасивност у последње време нема везе са очекивањима јавности да ЛСВ помогне напредњацима у формирању нове покрајинске власти, а можда и
оне у Београду. Владан Кељевић, функционер панчевачке
Лиге, поновио је да та странка
остаје при ставу да ће бити
тврда опозиција локалној власти. Он је додао како та одборничка група чека најављени
ребаланс буџета, када ће се
поново огласити у Скупштини
с примедбама и идејама.
На крају крајева, можда ова
постизборна тишина и није лоша да се и грађани мало одморе
од претходне халабуке, јер ко
зна шта нас све чека у месецима који долазе.
Д. В.
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СТАРИ-НОВИ СТАНАРИ СКУПШТИНСКЕ САЛЕ

НОВИ ЗАКОН ОЛАКШАО ЖИВОТ ГРАЂАНА

У ПОЛИТИКУ ЗБОГ ГРАЂАНА?

Збогом шалтери и таксе!

Обесмишљавање
заседања локалног
парламента
„ДС ће бити
конструктивна опозиција”,
каже др Стојић
Након недавне конститутивне седнице Скупштине Панчева из локалног
парламента нестале су неке странке
које смо ту гледали последњих 20 година, али су се појавиле неке потпуно
нове, попут Покрета „Доста је било”.
Радикали су се вратили, а Социјалистичка партија Србије је „васкрсла”
после свега што јој се у Панчеву дешавало током последње четири године.
„Стари” станари скупштинске сале
су ДС и ЛСВ, али и међу њима има
нових лица.
Никола Ћебић, одборник Покрета
„Доста је било”, рекао је како га је изјава Драгољуба Мићуновића, да људи
морају да се организују како би урадили нешто корисно, навела да почне активно да се бави политиком, али да се
потпуно идентификовао са идејама
које промовише Саша Радуловић.
Истакао је како, с обзиром на то да
је први пут на одборничком месту, постоји доза разочарања у Скупштину,
пре свега због тога што је владајућа
већина потпуно игнорисала питања
представника опозиционих партија.
– Конститутивна седница Скупштине протекла је тако што смо ми и одборници Лиге социјалдемократа Војводине безуспешно захтевали да нам
се представе нови већници. Мислио
сам да ће макар у једном моменту неко из Српске напредне странке изаћи
за говорницу и да ће на адекватан начин образложити своје ставове, планове и поступке – изјавио је Ћебић,
додавши да ће таква дела потпуно
обесмислити рад Скупштине.
Он је казао и да је начин на који је
сазвано прво заседање локалног парламента веома чудан, с обзиром на
то да је путем медија сазнао када ће
се одржати, а да му је званичан позив
уручен само дан раније.

Комплетирање
документације одсад
посао градске
и државне управе

Познати панчевачки хирург др Душан Стојић, одборник из редова Демократске странке, рекао је како је
након 16 година одсуства из политике осетио потребу да својим залагањем допринесе бољем животу Панчеваца.
– Мислио сам да ће 6. октобра 2000.
године на власт доћи паметнији људи,
а да смо ми као нека грађанска опција
урадили добар део посла – изјавио је
Стојић и навео је да и он великим пропустом сматра то што је позив за седницу послат само 24 сата унапред.
– Надам се да убудуће неће бити
тако. ДС ће бити једна конструктивна
опозиција и неће се бавити питањима „Фарме” и „Парова”, већ ће покушати да направи помак у Панчеву,

ИЗ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА УРБАНИЗАМ

иако ће то вероватно бити прилично
тешко – нагласио је Стојић.
Нађа Хигл Бохаревић, некадашња
светска првакиња у пливању, ни на
један начин не наговештава да ће
поднети оставку на одборничко место, иако је све актуелнији обичај да
утицајне личности само током кампање промовишу идеологију партија
с којима се идентификују и на тај начин доносе бројне гласове бирача.
Судећи по њеној изјави за „Панчевац”, решила је да уплива и у политичке воде, а као одборница ДС-а рекла је да се нада како ће својим делањем допринети борби за боље услове
живота грађана.
Казала је да одборничко место у
локалној скупштини за њу представља прилику да искаже своје мишљење о одлукама које ће значајно утицати на Панчевце.
С. Првуљ

Термини за грађане

Од среде, 8. јуна, почела је примена
дела Закона о општем управном поступку који ће знатно олакшати
грађанима остваривање одређених
права, јер више неће морати да по
различите потврде и уверења иду од
шалтера до шалтера и од канцеларије до канцеларије. Наиме, комплетирање документације постала
је у највећој мери обавеза државних
органа.
Према одредбама Закона, Градска управа је обавезна да по службеној дужности прибавља податке, односно документа попут извода из
матичне књиге рођених или уверење о држављанству које су до сада
странке саме морале да прибављају
када су покретале различите управне поступке као што су пријава рођења или смрти, закључење брака,
добијање права на дечји или родитељски додатак и друго.
Грађани ће сада само подносити
пријаву или захтев за остваривање
одређеног права, а службеници ће
сами обављати увид у потребне податке и документа или их набављати од других служби Градске управе
и одговарајућих државних органа и

организација који воде службену
евиденцију о жељеним подацима.
Крајњи рок за комплетирање документације је 15 дана, стим да је
Законом прописано да је у случају
када тражени подаци постоје у
електронској форми, орган од кога
их Градска управа тражи дужан да
их достави у најкраћем року. За
грађане је важно и то да су се осим
шетања од врата до врата, ослободили и обавезе плаћања таксе за
сваки од докумената, јер су државни органи дужни да их доставе бесплатно.
Међутим, уколико странка жели
сама да прибави сву или део неопходне документација ради остваривања неког права из управног поступка, мораће да да изјаву о томе, а
потом и да плати таксу надлежним
органима од којих узима жељене
податке.
Највећу корист од измена Закона
имаће родитељи који подносе захтев за остваривање права на дечји
додатак. Они су досад ради комплетирања документације морали да се
обраћају Матичној служби, Полицијској управи, Пореској управи,
Центру за социјални рад, заводу за
запошљавање и другим органима, а
сада ће уместо њих то, по службеној
дужности, обављати запослени у
Секретаријату за јавне службе и социјална питања.
Д. В.

НАША АНКЕТА
КАКО ДОПРИНЕТИ ОЧУВАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ?

Едукација и култура су најбитније

Г. ПЕРОВАНОВИЋ

Циљ новина је ефикаснији
рад „шестог спрата”
Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове одлучио је да поправи ефикасност
рада тако што ће од понедељка, 13.
јуна, увести термине за пријем странака. Грађани који желе да добију
неке информације или обаве друге
послове у Секретаријату то ће убудуће моћи да учине понедељком, уторком, четвртком и петком од 8.30 до
11.30 часова, а средом од 12.30 до
17.30 часова.
Славе Бојаџиевски, секретар Секретаријата, изјавио је како је циљ
ове новине да се ефикасност рада
овог органа Градске управе подигне
на виши ниво.
– Нико тим новим режимом рада
неће бити оштећен, напротив. До сада је био случај да људи долазе било
кад у току радног времена и од запо-

слених траже информације о свом
предмету, па онда они морају да прекину посао како би пронашли тражену документацију. Сада је само разграничено време за странке од времена за решавање њихових предмета
– прецизирао је Бојаџиевски.
Он је подсетио како ток предмета
који се тичу издавања локацијских
услова и грађевинских дозвола може
да се прати и преко интернета на сајтовима Градске управе Панчева и
Министарства саобраћаја, грађевинарства и инфраструктуре. Потребно
је само да странка унесе број свог
предмета и добиће податке о томе у
којој је он фази обраде.
Бојаџиевски је напоменуо да се то
не односи на поступак легализације
објеката и неке друге послове, па ће
информације о томе грађани и даље
добијати у Секретаријату, али у наведеним терминима.
Д. В.

З. ТОДОРОВИЋ

У више од 100 земаља широм света, 5.
јуна обележен је Светски дан заштите
животне средине, с циљем подизања
глобалне свести о значају очувања нашег окружења.
Питали смо суграђане на који начин појединци могу допринети смањењу загађења и заштити животне
средине.
ГОРДАНА ПЕРОВАНОВИЋ,
пензионерка:
– Неопходно је да, пре свега, будемо културни и да васпитамо своју децу. Није поента да нам само Градски
парк буде чист и уређен, већ тако
треба да изгледа сваки део Панчева.
На Содари је заиста катастрофално
стање. Људи морају да науче где се
баца ђубре, да је рециклирање веома
корисно, а такође сматрам да би и
локална власт морала да утиче на
грађане.
ЗОРАН ТОДОРОВИЋ, студент:
– Сматрам да је неопходно да се и
млади и старији едукују о великом

Ј. ЋИРОВИЋ

Б. МАДИЋ

значају очувања животне средине и
здравог окружења. Требало би организовати разне догађаје како би се
подигла свест о проблему загађења.
Такође, мислим да је битно основно
кућно васпитање и да појединци макар не морају да бацају смеће тамо
где не треба.
ЈЕЛЕНА ЋИРОВИЋ, матуранткиња:
– Требало би свако да почне да ради на себи и да за почетак макар не
баца смеће свуда по улици. Рециклажа би свакако допринела очувању
животне средине, међутим, мислим
да у скорије време она неће постати
наша свакодневница. Такође, велику
улогу играју и фабрике које загађују
наше окружење.
БОГИЦА МАДИЋ, пензионерка:
– Мислим да ми као појединци не
можемо много да урадимо за очување животне средине, потребно је да
се сви удружимо. Неопходно је да се
ђубре баца у контејнере, а не по улици, а сматрам да би рециклирање

М. ВАНИЋ

С. СЕКУЛИЋ

много допринело очувању нашег
окружења. Иако многи воде рачуна о
разврставању смећа, сакупљачи секундарних сировина све помешају.
МИЛЕ ВАНИЋ, пензионер:
– Људи би за почетак допринели
очувању животне средине тиме што
би макар користили канте за ђубре.
Потребна је добра воља и мало средстава како би рециклирање постало
уобичајено. Такође, саобраћај много
утиче на загађење, а недостатак зелених таласа у Панчеву представља један од највећих проблема и за грађане и за екологију.
СВЕТОЗАР СЕКУЛИЋ, машинбравар:
– Сматрам да је неопходно да се
људи придржавају најосновнијих
правила и да макар бацају смеће у
контејнере. Ваљало би разврставати
сав отпадни материјал и рециклирати све што је могуће. Комунална полиција би требало да кажњава све
грађане који поступају другачије.
Анкетирала С. Првуљ

6

ЕКОНОМИЈА

УППР је правни оквир за финансијско
оздрављење компманије
Велимир Унковић, генерални
директор „Петрохемије”

САВЕТИ СТРУЧЊАКА ИНСТИТУТА „ТАМИШ”
Стојан Јевремовић, мастер инжењер за заштиту биља

Напад кукурузног
пламенца

Петак, 10. јун 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

„ПЕТРОХЕМИЈА” УСВОЈИЛА ПЛАН РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЧЕКА СЕ ОДЛУКА ПОВЕРИЛАЦА
Предложена
финансијска
консолидација до
краја 2017. године
Синдикати подржали
предлог УППР-а

Прегледом усева кукуруза
на територији Панчева уочено је да је кукурузни пламенац (Ostrinia nubilalis) положио јаја. Реч је о штеточини
која може изазвати велике
губитке у производњи најзаступљеније ратарске културе
на овом подручју, али и код
других биљних врста, као
што су сирак, конопља,
хмељ, сунцокрет, паприка,
парадајз и јабука.
Кукурузни
пламенац
оштећује све надземне делове те биљке и широко је распрострањен у нашој земљи, а
посебно у Војводини и Поморављу. Главну штету тај инсект прави када је у стадијуму гусенице. Пламенaц се
најпре храни младим лишћем, где и полаже јаја, а потом се увуче у пазухo листа.
Штету прави и на метлици,
те дршци клипа, која се због
тога ломи, а потом се убушује у стабљику, где често остаје да би презимио.
Гусенице друге генерације
погубније су за кукуруз јер
оштећују клипове хранећи се
зрнима и убушују се у стабљике, које су због тога склоне ломљењу.
Остринија има од једне до
пет генерација током сезоне, јаја су ситна, дужине око
пола милиметра, и увек сложена једно до другог. Гусенице су у почетку бело-сиве
с црном главом, а касније

потамне и нарасту до 2,5
центиметара.
Кукурузни пламенац презими у биљним остацима као
одрасла гусеница, а захваљујући томе што врло добро подноси ниске температуре, велики број јединки дочека наредно пролеће. Лептири излећу око средине маја, зависно
од спољне температуре. Лете
искључиво ноћу, кад могу
превалити и до 20 километара. Женке током свог кратког
живота могу положити од 100
до 900 јаја, увек са задње стране листа у близини главног
нерва. Гусенице се из њих излегу у року од три до 14 дана,
зависно од спољних услова.
Произвођачи би морали редовно да обилазе усеве кукуруза и да, прелазећи дијагонално парцеле, прегледају наличје листова. Уколико се
утврди да је кукурузни пламенац положио јаја на 10 одсто
биљака у меркантилном кукурузу, односно на пет процената стабљика шећерца и семенског кукуруза, неопходно је
обавити хемијски третман.
Инсектициди регистровани за сузбијање остриније су
„coragen” 20 SC са активном
материјом хлорамтранилипролом, „avaunt” 15 EC, који
садржи индоксакарб, и „ampligo” 150 ZC, у коме је комбинација активних материја хлорамтранилипрола и ламбда-цихалотрина.

АПОТЕКАРИ ПРЕД ВЛАДОМ СРБИЈЕ

Пред истек рока законске заштите за предузећа у реструктурирању до њихових поверилаца, ХИП „Петрохемија” добила
је унапред припремљени план
реорганизације. Овај документ
израдила је консултантска кућа
КПМГ у сарадњи са адвокатском канцеларијом ТодоровићШебек, а усвојила га је Скупштина акционара компаније.
Подсећамо да су међу власницима деоница фабрике пластичних маса и њени највећи
повериоци НИС и „Србијагас”.
Није познато како су њихови
представници гласали на тој
седници, али ће став ових компанија о предлозима из УППР-а
бити познат на рочишту у Привредном суду у Панчеву заказаном за 29. јул ове године.
Велимир Унковић, генерални директор „Петрохемије”,
подсетио је да је стари дуг
према повериоцима, од којих
су највећи управо поменута
Нафтна индустрија Србије и
„Србијагас”, већи од пола милијарде евра.
– Унапред припремљени
план реорганизације је правни
оквир за финансијско оздрављење компаније. Он повериоцима
треба да обезбеди ефикасну наплату потраживања, а „Петрохемији” да након тога постане стабилна компанија са одрживим
пословањем и привлачнија за
потенцијалне стратешке партнере – рекао је директор.
Зато се најважније мере у
овом плану односе на финансијско реструктурирање. Повериоци су у складу са законом
подељени у шест класа, а рок
за реализацију овог документа
је 1. јануар 2018. године. До
тада ће дуговања према радницима и повериоцима, чија су
потраживања у висини од шест
милиона евра обезбеђена залогама и хипотекама, бити у це-

Безобразно пиштање
Запослени у Апотеци Панчево поново су у уторак, 7. јуна, протестовали испред Министарства здравља и Владе
Србије да би надлежне још
једном подсетили на стање у
тој здравственој установи које је сваким даном све горе.
Панчевачки државни фармацеути су добили подршку
од чланова синдиката апотека из Новог Сада, Крагујевца, Ваљева и Ковина.
Иако демонстранти нису
тражили пријем у Министарство, јер нису имали нове захтеве, добили су позив
на разговор са Слађаном Ђукић, помоћницом секретара
Министарства. Борко Бојић,
председник Синдиката панчевачке Апотеке и учесник
разговора, изјавио је како је
Ђукићева свима рекла да су
добродошли и да ће им министарство помоћи, само је
Панчевце набрусила због
протеста.
– Рекла нам је да смо безобразни јер „ту пиштимо и
кваримо преговоре”. Није
тачно, зато што се преговара
већ месецима без резултата.
Министарство би дало паре
за покриће дугова, али то наводно није решење, него да
се сачека формирање Владе,
па да се онда сви договоримо
о промени Закона о апотекарству који треба да уреди
ту делатност. То би вероватно за пет година било готово,

а нама је догорело. Нама је
сваки дан јако дуг и не знамо
колико ће нас остати. За
шест месеци се број радника
смањио са 180 на 80. Људи
одлазе у приватне фирме за
пола своје некадашње плате,
јер су принуђени да раде било који посао за било који
новац. – рекао је Бојић.
Подсетио је да је рачун
Апотеке Панчево пола године блокиран, и да нико не
види како ће и када она моћи поново да ради. У сличну
ситуацију лагано долази и
Апотека Нови Сад.
– Плата за прошли месец
касни, апотеке су нам полупразне, што значи да немамо
довољно робе за продају, тако да нас чека судбина панчевачке апотеке. Имали смо
састанак са Градском управом Новог Сада, али нам је
речено како она нема правне
могућности да нам помогне.
– Изјавила је Јелена Лопатић, председница Синдиката
новосадске Апотеке.
Државни фармацеути из
Ваљева и Крагујевца рекли
су да њихове установе још
увек стабилно раде, али да се
већ примећују потешкоће у
пословању које би их могле
довести у положај колега из
Панчева. Додали су како је
солидарност са нашим апотекарима израз свести о томе
да се сви срећу с истим системским проблемима.

Петрохемичари пред вратима наде у будућност
лости исплаћена. Још један
мањи део обавеза компанија
ће намирити преко компензација. Око 30 одсто дугова биће
отписано, а за остатак потраживања предложена је конверзија у капитал предузећа.
Унковић је нагласио да би
финансијска консолидација,
како је предложено УППР-ом,
уз текућу ликвидност, допринела да се „Петрохемији”
отвори добра перспектива.
– Компанија позитивно послује од почетка 2015, не генерише губитке и измирује текуће обавезе, а решавање дугова
ће омогућити да се тражи
стратешки партнер. УППР не
садржи план инвестиција, али
их и не забрањује. Уз одлуку
одбора поверилаца, може се
ући у реализацију улагања, а
неопходна су она у енергетску
ефикасност кључне фабрике
Етилен и изградњу нове фабрике полипропилена. То би
заокружило производни циклус уз рационални рад и бољу
валоризацију петрохемијских
производа – рекао је Унковић.
У мере реорганизације не
спада ни ново смањење броја
запослених. Наш саговорник је
напоменуо како „Петрохемија”
има 1.430 запослених, јер је у
последње две и по године пре-

ко пензионисања и социјалног
програма из предузећа отишло
близу 350 радника. Планом реорганизације није предложена
нова „оптимизација” њиховог
броја. То је један од разлога
што су синдикати дали позитивно мишљење о УППР-у, али
је за њих много важније очекивање да фирма опстане.
– Мислимо да је ово корак у
будућност предузећа који је
требало да буде направљен
много раније. Ово је начин решавања питања историјских
дугова и пут ка финансијском
оздрављењу „Петрохемије”.
Наши дугови су огромни, и да
је тај новац био уложен у модернизацију компаније нама
данас не би требао УППР, већ
бисмо имали технолошки савремену фабрику која не би
имала ове проблеме. Али то је
већ питање неодговорног односа акционара и државе према свом власништву – оценио
је Златко Бекић, председник
Синдиката „Правда”.
Новица Коцић, председник
Самосталног синдиката „Петрохемије”, каже да није видео план реорганизације, али
на основу информација добијених на неколико састанака с
директором сматра да је тај
документ прихватљив.

– Очекујемо да он буде
усвојен 29. јула, јер нам то даје наду да ће уз неопходна
улагања „Петрохемија” моћи
да проради пуном паром. То
би омогућило да се поправи
материјални статус радника и
да се повећа њихов број. Старосна структура запослених је
неповољна, а због тога што нас
нема довољно често се ради
прековремено, па су људи заморени – рекао је Коцић.
Држава поседује више од
половине акција „Петрохемије”, а највећи повериоци те
фабрике су НИС, „Србијагас”
Фонд за развој Републике Србије, ЕПС и „Лукоил”. Само у
последњој фирми Влада Србије нема никакав власнички
удео, док је у НИС-у задржала
25 процената акција. То значи
да републичка власт теоретски може да одигра одлучујућу улогу у преживљавању панчевачке фабрике пластичних
маса. У случају „Азотаре” то се
показало као кључни фактор
изласка из кризе.
Засад изгледа да би проблем могао бити само начин
намирења обавеза према „Лукоилу”, али ваља сачекати
крај наредног месеца и видети
како ће се изјаснити и остали
повериоци.

ПРОМОВИСАНА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА СРБИЈЕ

Подстицаји целокупној привреди
Добродошла, али
недовољна помоћ
предузетницима
Вла да Србије почела је да
спроводи нови За кон о ула га њи ма до нет кра јем про шле године, којим су, између оста лог, изјед на чена пра ва стра них и дома ћих инвеститора на држав не под стицаје. Јед на од но вина је и
оснива ње Развојне агенције
Србије која је на ста ла спа ја њем двеју претход них агенција СИЕ ПА и НАЛЕД. Овај
орган Министарства привреде, чија је сврха да креира и
спроводи програме различитих видова помоћи привредницима, промовисао је своју
активност у Регионалној привредној комори Панчево, у
четвртак, 2. јуна.
Предраг Деретић, виши саветник за директна улагања у
РАС-у, рекао је како та агенција подједнако помаже привредницима без обзира да ли
је реч о директним улагањима
великих компанија које запошљавају много радника, или о
микропредузећима која тек
почињу да послују.
Његова колегиница Јелена
Узелац, из Сектора за управљање пројектима РАС-а,
представила је четири програма који су саставни део држав-

не акције „Година предузетништва”. Три представљају различите видове подршке развоју микро, малих и средњих
предузећа, а четврти је намењен почетницима у послу.
Она је нагласила како су
услови конкурисања за сва
ова средства врло поједностављени. Потребно је да предузетници поднесу потврде о
томе да су регистровани на
територији Србије, да нису
имали губитке у последње две
године, да воде двојно књиговодство и да су измирили све
порезе и доприносе. Ове године помоћ ће најпре добијати фирме које се баве производњом и прерадом.
– Нама највише смета то
што и даље постоји неповерење у државне субвенције. Љу-

ди имају уверење да не ма
шансе да они добију помоћ,
јер сматрају како су конкурси
намештени. Покушавамо да
их анимирамо како би видели
да, уколико испуне основне
усло ве, мо гу рачунати на
средства. Многи немају проблема да обезбеде документацију и изненађени су колико
је поступак конкурисања једноставан – изјавила је Јелена
Узелац.
Гордана Смилић, секретарка Општег удружења занатлија и осталих предузетника
Панчева, оценила је како ова
струковна организација подржава овакве мере Владе Србије, али је изнела и одређене
резерве према њима.
– Све ће то користити привреди, али на дужи рок. С об-

зиром на то у каквом је положају предузетништво, требало
је увести деценију, а не годину
предузетништва. Неки од
успешних привредника неће
имати средства за обезбеђење
одређених подстицаја јер су
подигли кредите за одржавање
ликвидности. Други неће моћи
да конкуришу зато што не послују позитивно, а трећи неће
моћи да користе субвенције за
запошљавање јер нису сигурни
да ће на тржишту наћи раднике одговарајућих струка. Осим
тога, неопходно је створити и
повољан пословни амбијент –
рекла је Смилићева.
Додала је како то подразумева смањење стопе пореза и
доприноса на зараде, сузбијање сиве економије и измену
система школовања у средњим стручним школама. Она
је закључила да ће овакви подстицаји онима који могу да
испуне услове конкурисања за
буџетска средства помоћи да
повећају продуктивност. Ако
то доведе до повећања платежне моћи грађана, корист ће
имати и остали предузетници,
али на дужи рок.

Страну припремио
Драган
Вукашиновић
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ЗАВРШЕНА ЕКОЛОШКА КАМПАЊА „САКУПИ И УШТЕДИ, ВИДЕЋЕШ ДА ВРЕДИ”

КАЧАРЕВЦИ ПОНОВО САКУПИЛИ
НАЈВИШЕ СИРОВИНА
Другу годину заредом
успешно
реализован едукативно-еколошки пројекат
Осамнаест тона
отпада мање на
нашим депонијама
Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе Панчева, ЈКП „Хигијена”, ЈКП „Зеленило” и Регионални центар за
таленте из Панчева организовали су, другу годину заредом, акцију прикупљања амбалажног
отпада, у којој су учествовале
панчевачке основне и средње
школе. Ученици ОШ „Жарко
Зрењанин” из Качарева били су
највреднији, а победничко одељење те школе награђено је путовањем на Палићко језеро.
Реч је о едукативно-еколошком пројекту „Сакупи и
уштеди, видећеш да вреди”,
који је покренут почетком
прошле школске године у сарадњи Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе Панчева и локалних јавних предузећа. Циљ
кампање је био прикупљање
амбалажног отпада уз стицање
корисних еколошких навика
код деце и младих.
I-1 за пример
Овогодишњи пројекат је започет на почетку школске
2015/2016. године с идејом да
се у школе уведе систем управљања отпадом. Образовне
установе које су укључене у
програм сакупљања ПЕТ и
стаклене амбалаже, алуминијумских лименки, отпадне

„КАМПАЊА ТЕСЛИНЕ ШКОЛЕ”

Математика у дворишту
Школа препуна
љубитеља
природних наука
Необични светови
математике и технике

Рад Хелене Матић, првонаграђене на ликовном конкурсу
пластике и полиетиленске фолије добиле су ПЕТ џамбо вреће за сакупљање и привремено
складиштење, као и пластичне
наменске контејнере или металне мрежасте контејнере запремине 1.000 литара.
Највећу количину амбалажног отпада сакупили су ученици ОШ „Жарко Зрењанин” из
Качарева, укупно 19,55 килограма по ученику, а победничко
одељење I-1 и њихова учитељица Бранка Давидовић, ићи ће
11. јуна на заслужену екскурзију на Палић. Вреди напоменути
да је тај разред прикупио преко
11 тона отпада. Другопласирани су били ђаци ОШ „Моша

Пијаде” (14,25 килограма по
ученику), а трећи ученици ОШ
„Исидора Секулић” (3,32 килограма по ученику).
Укупна количина сакупљеног отпада је 17.959,50 килограма, тако да 18 тона рециклабилног отпада није завршило на комуналној депонији,
већ ће бити искоришћено као
секундарна сировина.
Едукација деце и грађана
Катарина Бањаи, чланица
Градског већа града Панчева,
поводом завршетка пројекта
„Сакупи и уштеди видећеш да
вреди” рекла је за „Панчевац”
да је у области заштите животне средине, када је у питању од-

ПРЕД СТА ВА ЗА ЂА КЕ
На иницијативу ЈКП „Хигијене” и Регионалног центра за тaленте „Михајло Пупин” у оквиру
пројекта „Сакупи и уштеди, видећеш да вреди”, у четвртак, 2. јуна, у школи „Мара Мандић”
одржана је еколошка представа под називом „Прљаво и чисто није исто” у организацији београдског Градског секретаријата за заштиту животне средине и фирме „Секопак”.
У представи која је по својој природи била веома едукативна и забавна глумили су Марија Вељковић и Бода Нинковић. Ученици ове школе били су пресрећни што су имали прилику да играју и певају заједно са гостима. Овом приликом запослени у ОШ „Мара Мандић”
желе да захвале београдској фирми „Секопак” што је омогућила да ученици школе у песми
и игри проведу један веома занимљив дан који ће им дуго остати у сећању.

нос према амбалажном отпаду,
најважнија едукација, односно
рад са децом, и додала:
– Кроз пројекат „Сакупи и
уштеди видећеш да вреди”, на
једноставан начин, кроз учење
и креативан рад, утиче се на децу да се еколошки одговорно
понашају према животној средини. Панчево је једина локална самоуправа у Србији која се
може похвалити чињеницом да
у прикупљању амбалажног отпада већ другу годину учествују
све основне и средње школе –
рекла је већница Бањаи и истакла да је циљ Секретаријата и
локалне самоуправе да ова акција постане редовна пракса
сваке школске године, и да је
он остварив с обзиром на то да
већ две године за редом пројекат даје позитивне резултате.
Да подсетимо, за једну тону
папира треба посећи око 18 стабала која су расла тридесет година, а захваљујући овој акцији
организатори и школе су сачували више од 180 стабала. С
друге стране, еколошки свесни
грађани спасли су земљиште од
загађења, јер је за распадање
појединих врста отпада неопходно више од сто година.

РЕКОНСТРУКЦИЈА СТАРЕ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

Чека се зелено светло владе Србије
Мултифункционални
простор за потребе
ђака
ЈП „Дирекција за
уређење и изградњу
Панчева” притекло
у помоћ
Министарство правде је у марту расписало Jавни конкурс за
доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења, а пројекат
Основне школе „Јован Јовановић Змај” нашао се на листи
од 67 јавних установа и институција чије су идеје чланови
комисије препознали као део
општег интереса. У наредном
периоду Влада Републике Србије треба да усвоји предлог
Министарства правде о расподели 350 милиона динара.
Према речима Милоша Благојевића, директора „Змајеве”

Страну припремиo

Зоран
Станижан

школе, реч је о дугогодишњем
пројекту ове образовне установе, а којим је предвиђена реконструкција старе фискултурне сале у школски вишефункционални простор, вредном 7,3 милиона динара:
– Наша школа нема класичан школски хол, што нам
умногоме отежава организовање различитих тематских
активности које подразумевају
учешће већег броја деце. Зато
су запослени у овој установи
пре неколико година дошли
на идеју да се објекат старе

фискултурне старе адаптира у
простор за школске представе,
предавања, радионице итд.
Сазнали смо за Конкурс, припремили неопходну документацију и предложили надлежној институцији да нам помогне, а они су препознали
значај нашег пројекта. Желим
да захвалим Јавном предузећу
„Дирекција за уређење и изградњу Панчевa” које нам је
изашло у сусрет и помогло да
Министарству правде доставимо конкретну спецификацију неопходних трошкова.

Према стручној процени људи
из „Дирекције” за израду комплетног пројекта адаптације,
замену крова и столарије, постављање нове електричне инсталације и ЛЕД расвете, кречење и сређивање фасаде, биће нам неопходно око 7 милиона динара – рекао је Благојевић за „Панчевац”.
У последњих десет година,
захваљујући панчевачкој локалној самоуправи и донацијама покрајинских институција,
школе на територији нашег
града изгледају пристојно. Капиталних вишемилионских
улагања готово и да нема, тако
да је овај успех запослених у
ОШ „Јован Јовановић Змај” за
сваку похвалу, јер је познато
да се директори панчевачких
основних и средњих школа на
разне начине довијају како да
омогуће наставницима и ђацима да обављају своје образовно-васпитне задатке. Бесплатна стручна помоћ „Дирекције”
у овом случају била је од капиталног значаја, јер је омогућила „Змајевој школи” да се равноправно надмеће са другим
институцијама на Јавном конкурсу Министарства правде.

Електротехничка
школа
„Никола Тесла” трећи пут је
активно учествовала на манифестацији „Мај месец математике” чији је организатор Центар за промоцију науке. Кампања која има за
циљ да популаризује математику међу младима одржана је у четвртак, 26. маја, у
школском дворишту панчевачке
Електротрехничке
школе, под називом „Математика из Теслиног дворишта”. Ђаци основних и средњих школа, као и њихови
учитељи, наставници и професори, одазвали су се позиву колега и другара из Теслине школе, тако да је плато
био препун љубитеља ове
природне науке.
Према речима Николе
Ћурчина, директора Електротехничке школе „Никола Тесла”, запослени у овој образовној установи препознали
су идеју Центра за промоцију
науке дa je веома важно да се
математика и техника приближе младима. Организато-

ри ове манифестације били су
професорке Данка Мириловић и Марија Михајлов, које
су за потребе акције, у сарадњи с ученицима, поставиле 40
штандова на којима су били
представљени необични светови математике и технике.
Гости кампање „Математика
из Теслиног дворишта” кроз
игру и мноштво радионица
(„Слике од конца”, „Оптичке
илузије”, „3Д објекти у математици”, „Игре са сламчицама и балонима”, „Игре са шибицама”, „Математички тањирићи” итд.) могли су да се
ближе упознају с чарима природних наука и њиховом
практичном применом.
Млади електротехничари
потрудили су се да другаре
упознају са математиком и
њеним бројним загонеткама
и лепотама, а саме активности су тако одабране да привуку пажњу и оних који воле
математику, али оних који је
се плаше. Посебан део „Теслиног дворишта” био је посвећен техници и гости манифестације могли су да се
упознају са основама електротехнике, телекомуникацијом, применом рачунара у
области електротехнике итд.
Акција је потпуно успела
захваљујући ангажовању великог броја запослених и
ученика ЕТШ-а.

ДАН ДУНАВА 2016. ГОДИНЕ

Јубиларна
манифестација
Град Панчево ће и ове године, десети пут заредом, учествовати у европској манифестацији обележавања Дана Дунава (29. јун). Овогодишња манифестација одржава се под слоганом „Активни
за реке” и, према најавама
организатора, 14 европских
земаља у сливу Дунава организоваће велики број кампања чији је циљ да афирмишу
потребу о очувању ове значајније реке. У Србији ће манифестација традиционално
бити организована у градовима подунавског слива, под
покровитељствoм Дирекције
за воде при Министарству
пољопривреде, шумарства и
водопривреде, у сарадњи са
Међународном комисијом
за заштиту реке Дунав (ICPDR). Генерални спонзор је
компанија „Coca-cola”.
Дан Дунава, као и ранијих
година, у Панчеву ће бити
обележен на Тамишком кеју,
у среду, 15. јуна, у 10 сати.
На простору тзв. градске
плаже, на одбрамбеном бедему насипа, биће урађен
цветни аранжман с логотипом свечаности, а потом ће
уследити велика акција чишћења Тамиша од ушћа у
Дунав до градске плаже. Поред тога, биће организована
еколошко-ликовна радионица. Учесници су чланови
Удружења оболелих од мултипле склерозе, атељеа „Мали геније”, ликовни уметници из Дома омладине, чла-

нови УЛУ „Светионик” и полазници предшколске установе „Дечја радост”. По завршетку радионице, биће
одржана изложба насталих
радова. Грађани који стицајем околности пропусте хепенинг, имаће прилику да
крајем месеца виде уметничке креације малишана у
холу Градске управе. Удружење жена „Доловке” припремиће за најмлађе учеснике манифестације дегустацију домаћих штрудли.
Организатори су за крај
овогодишњег обележавања
Дана Дунава обезбедили ручак на тераси Удружења
спортских риболоваца и наутичара „Марко Кулић” за
све актере ове акције. Овом
приликом локална самоуправа позива све грађане да
својим присуством дају допринос јубиларној манифестацији која слави ову најзначајнију европску реку.
Уједно, упућен је и позив организованим групама волонтера да могу да се јаве координатору
манифестације
Милораду Тимченку до понедељка, 13. јуна, за учешће
у акцији чишћења Тамиша.
На крају треба истаћи да је
прослава Дан Дунава добила
статус градске манифестације и да је Панчево 2009. године добило сертификат Међународног комитета за заштиту реке Дунав за организацију ове међународне кампање.
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ХРОНИКА
Х И Т НА ПО МО Ћ

Како лаик може
помоћи повређенима?

Пише:
др Мирослав Тепшић
Дом здравља Панчево и Служба хитне медицинске помоћи били су домаћини веома
успешне и корисне едукације: „Ванболничко збрињавање повређених пацијената“.
Била је ово прилика да употпунимо наше знање и видимо како се ове веома важне
медицинске вештине спроводе у другим срединама.
Добар тимски рад, увежбаност екипа, значај улоге диспечера и особе која обавља
процену позива, безбедна
евакуација и транспорт пацијента, од великог су значаја за рад ургентних служби.
Ово су свакако теме које
највише интересују здравствене раднике. Када је обичан грађанин у питању, увек
се јављају дилеме о корисности или штетности поступака лаика који указује прву
помоћ унесрећеном. Мањак
искуства у процени ситуације, механизма повреде и свих
оних питања која се тичу патофизиологије трауме, анатомије и медицине уопште,
стварају страх код обичног
грађанина.
На примеру саобраћајног
трауматизма скренућемо
пажњу на основне елементе
прве помоћи. Сопствена сигурност, сигурност повређених и осталих учесника у саобраћају полазне су тачке
указивања помоћи. Сами,

или уз помоћ особа које су
присутне, треба упозорити
друга возила на опасност и
позвати хитну медицинску
помоћ, дајући основне информације о самој незгоди,
броју повређених и почетној
процени тежине повреда.
Добро је држати линију
отвореном како би се добила основна упутства по питању сигурности и помоћи
повређенима. Гашење мотора возила, процена цурења
бензина или запаљивог гаса,
близина струјног кабла или
неке друге опасности, пружиће нам основне информације о потреби евакуације
путника из возила. Правило
је да се повређени не померају до доласка стручне медицинске помоћи како би се
избегле теже последице. То
не значи да не можемо помоћи на други начин.
Уобичајено је да су најмање гласни, најтеже повређени, са траумом главе, кичме, и губитком свести или
живота. Таквима се прво
прилази како би се процениле основне животне
функције – дисање, срчана
радња, свест. Уколико особа
има пулс, а не дише, највероватније је да страно тело,
крв, секрет или запао језик
затварају дисајни пут. Уклањање садржаја из усне дупље може бити поступак који спасава живот.
Примена директног притиска на рану која крвари,
уз обавезну употребу заштитних рукавица (или
пластичне кесе), још један
је поступак који спречава
тешке последице. Особи која је бледа и презнојена, што
упућује на стање шока, од
помоћи ће бити подизање
доњих екстремитета и утопљавање. При томе увек морамо узети у обзир евентуалну повреду кичме.

ЈАВНИ ПОЗИВ НСЗ

Програм за
приправнике са села
Национална служба за запошљавање расписала је јавни
позив послодавцима из приватног сектора из руралних
подручја да учествују у реализацији програма приправника, који подразумева
стручно оспособљавање незапослених за самосталан рад у
струци и полагање приправничког или стручног испита,
уз заснивање радног односа.
Предвиђено је да НСЗ послодавцима
рефундира
средства за трошкове дела
зараде с припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање лица укључених у програм,
што на месечном нивоу износи 28.400 динара по особи. У зависности од образовања приправника, програм
може трајати 6 месеци за
оне с дипломом средње школе, 9 месеци за приправнике
с вишим или високим трогодишњим образовањем или
12 месеци за приправнике са
најмање четворогодишњим
високим образовањем.
Како наглашавају у НСЗу, да би могли да учествују у
програму, незапослени треба да испуњавају следеће
услове: да су уписани у евиденцију Националне службе
у руралном подручју, да нису у најближем сродству с
послодавцем, да први пут
заснивају радни однос у

својству приправника и да
нису били у радном односу
нити радно ангажовани код
послодавца - подносиоца
захтева у последњих 6 месеци. Селекцију незапослених
врши НСЗ у сарадњи с послодавцем.
Захтев за учешће у програму подноси се филијали
НСЗ, према месту рада приправника непосредно или
путем поште, на прописаном обрасцу, који се може
добити у свакој организационој јединици Националне
службе или преузети са
њеног сајта.
Информације о програму
могу се добити у филијали
Панчево на броју телефона
306-836, преко Позивног центра НСЗ на броју 0800/300301 или на поменутом сајту
службе. Јавни позив ће бити
отворен до утрошка средстава
издвојених за ову намену, а
најкасније до 20. септембра.
Иначе, овај програм се
спроводи у оквиру пројекта
„Помоћ теже запошљивим
групама” који финансира
Европска унија с циљем да
потпомогне унапре ење политике запошљавања и смањење незапослености у Србији. ЕУ је за пројекат издвојила 6,5 милиона евра, док је
остатак новца у износу од 3,6
милиона евра обезбедила
НСЗ.

Петак, 10. јун 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

„ТРАУМА КУРС” У ДОМУ ЗДРАВЉА

КАД ИМАШ ДЕСЕТ МИНУТА ДА НЕКОМ
СПАСЕШ ЖИВОТ
Континуирана
едукација пресудна
Учествовало више од
40 лекара
и техничара
Еминентни
предавачи из Српског
лекарског друштва
– Идемо, хитно, тешке повреде, пребацујемо пацијенткињу
на даску на „три”! Један, два,
три! Брзо, повуци на горе, пажљиво! Ти везујеш појас, фиксирамо главу! Спремна за санитет! Крећемо! – отприлике
овакве „наредбе” су се могле

здравља, Хитне помоћи и Опште болнице одржало петоро
њихових колега, еминентних
стручњака из Секције ургентне медицине Српског лекарског друштва.
Овога нема на факултету
Лекари из Сомбора, Суботице, Зрењанина и Темерина су
кроз теорију и показне вежбе
пред ста вили сво ја знања и
приближили колегама савремене трендове у вези са најзначајнијим аспектима збрињавања повреда опасних по
живот.
Према речима др Слободана Овуке, директора Дома
здравља, континуирана едукација је изузетно важна за све
лекаре, а прошлонедељни

пацијентима који су доживели
тешке повреде.
– Овакав вид едукације је од
велике важности, јер пружа
прилику за усавршавање вештина и проверу адекватности
мера и поступака који се примењују у свакодневној пракси.
О савременом значају трауме
говори податак да је она водећи узрок смртности популације у узрасту од 1. до 44. године.
Преживљавање тешко повређене особе у великој мери зависи од фактора времена. Ако
се овим подацима додају и чињенице да повреде нису увек
видљиве на месту акцидента,
не треба много објашњавати
колико су важни правовременост и стручност у поступању
медицинског особља. Основна

У стварности је исто, само без осмеха
чути прошлог петка, 3. јуна, у
подрумским
просторијама
панчевачког Дома здравља.
Тон су пратиле и слике „пацијената” који су лежали по подовима и лекара који су око
њих муњевито интервенисали.
На срећу, никакве катастрофе није било, већ је била реч о
практичним вежбама спроведеним у оквиру курса под називом „Ванболничко збрињавање повређених пацијената”,
који је пред нешто више од 40
лекара и техничара Дома

курс један је од значајнијих,
тим пре што већи акценат ставља на практични, у односу на
теоријски део. Овука је навео
да на студијама медицине
углавном превагу односи теорија, па је и за младе лекаре,
али и за њихове старије колеге, овакво искуство од изузетног значаја.
Са њим се слаже и др Мирослав Тепшић, начелник Службе хитне медицинске помоћи, чије се екипе у највећем
броју случајева прве сусрећу с

порука едукације је да ургентни тимови морају бити увежбани, што подразумева стално тренирање. Списак вештина добро утренираног тима је
велик, али се пре свега истиче
значај адекватног пријема позива, процене места несреће и
механизма настанка трауме,
процене озбиљности повреда
и животне угрожености, примене неопходних мера одржавања виталних функција пацијента, и оно што је можда од
пресудног значаја – безбедна

евакуација и транспорт пацијента до здравствене установе
вишег нивоа – објаснио је Тепшић.
Систем штеди време
Присутни медицинари су током курса изводили вежбе које се тичу обезбеђивања дисајног пута, затим су вежбали
правилно извлачење из возила
приликом саобраћајних несрећа, као и поступања у специфичним стањима – код тешких повреда деце, беба,
трудница и старих, а показали
су и како се у пракси сналазе с
употребом савремених средстава којима (би требало да)
располаже свако санитетско
возило.
– На курсу говоримо о ургентном збрињавању у прехоспиталним условима, где на
располагању немамо средства
за дијагностику, као што је то
случај у болници, већ располажемо само – ограниченим
временом. На терену имамо
свега десетак минута да донесемо одлуку да ли је реч о критичном пацијенту, да га збринемо и урадимо само онолико
колико је неопходно ради одржавања виталних функција.
Све остало радимо у санитетском возилу током транспорта. Важно је успут се најавити
и болници како би се тамо све
припремило за пријем критичног пацијента. Полако се и
у нашој држави успоставља
комуникацијски систем између болница, домова здравља и
апотекарских установа, па се и
ми припремамо за те нове
околности које нам свима иду
у прилог – навела је прим. др
Корнелија Јакшић Хорват,
председница Секције ургентне
медицине Српског лекарског
друштва, која је била један од
предавача на курсу.
Она је након низа спроведених вежби, оценила да панчевачки лекари и техничари
имају огромно знање и додала
да је ово била добра прилика
за надоградњу, односно за
усвајање вештина које омогућавају да време од изласка на
терен до допремања унесрећеног до болнице буде сведено
на минимум и искоришћено
на најсврсисходнији начин.

ОДРЖАН „БАЗАР ЗДРАВЉА”

Дебљи смо од других Војвођана
Велики број наших суграђана,
махом оних старијих, искористили су прилику да у петак, 3.
јуна, у преподневним сатима
оду по своју нову личну карту,
али не у Полицијску управу,
већ нешто мало даље – до платоа испред Опште болнице.
Додуше, ни лична карта није
била уобичајена, већ – здравствена.
У њој су се нашли подаци о
њиховом индексу телесне масе, висини шећера у крви, крвног притиска, кисеоника у организму и евентуалним неправилностима у срчаном раду.
Све ове параметре бесплатно
су утврђивали и у занимљиво
осмишљену књижицу уписивали лекари Дома здравља
„Др Милорад Мика Павловић” из Инђије, који су наш
град посетили у оквиру манифестације „Базар здравља”.
– Ово је пројекат Скупштине АП Војводине и покрајинске Владе током којег смо
планирали да обиђемо више
од 100 насељених места у Војводини и да покушамо да наше људе замолимо да коригују
своје стилове живота. Подсе-

ћам вас да је 75 посто болести
у Покрајини последица два
фактора, а то су неправилна
исхрана и недостатак физичке
активности. Циљ нам је да
свим пацијентима укажемо на
факторе ризика по њихово
здравље и да их посаветујемо
како да их смање да не би били кандидати за озбиљне болести. Пројекат траје од јесени прошле године и Панчево
је 112. град који обилазимо.
Овде смо други пут. Били смо
и јесенас и одзив је и тада био
фантастичан, као што је то и
сада случај. Овог пута ћемо
моћи да упоредимо резултате
и да проверимо да ли су Пан-

чевци послушали наше прошлогодишње савете – истакао
је на „Базару” прим. др Васа
Петровић, директор Дома
здравља из Инђије.
Сви посетиоци „Базара
здравља” су путем промотивног материјала добили и упутства о томе како могу унапредити своје здравље. Препоручено им је да оставе дуван,
уколико су пушачи, затим да
се здраво хране, као и да шетају бар сат времена дневно.
Према речима др Драгиње
Јовановић, лекара у Хитној
помоћи у Инђији и чланице
тима на „Базару”, показало се
да је највећи проблем код

Панчевки и Панчеваца који су
прегледани повећана килажа,
док су остали параметри
углавном у границама нормале. Јовановићева је истакла и
да постоји разлика у здравственим личним картама када
се упореде различити градови.
– Што више идемо ка северу
Војводине, то су људи здравији и код њих, рецимо, није
присутан проблем с прекомерном тежином. Разлози су –
здравија исхрана и бављење
физичком активношћу. Ако
вам кажем да су, када смо били у Сомбору, грађани сви одреда на прегледе долазили бициклима, биће вам одмах јасно у чему је разлика – објаснила је Јовановићева.
Она је изразила наду да ће
наши суграђани променити
своје штетне навике, нагласивши да је превенција први
корак ка очувању здравог организма.

Страну припремила
Драгана

Кожан
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ACTIVITĂŢILE DEPARTMANULUI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT AL CONSILIULUI NAŢIONAL AL MINORITĂŢII NAŢIONALE ROMÂNE DIN SERBIA

ÎNVĂŢĂMÂNTUL ÎN LIMBA ROMÂNĂ ESTE CALITATIV
lament. Avem și în continuare tratative
cu Ministerul de Învăţământ astfel că
vom vedea ce va i din septembrie. În inal, pentru Consiliul Naţional dar și
pentru școlile noastre, cred că a fost un
an destul de reușit, dacă ne gândim că
am reușit să ne menţinem toate școlile
cu limba de predare română.

La sfârșitul acestui an școlar am discutat cu
Anișoara Țăran, coordonatoarea Departamentului de Învățământ al Consiliului
Național al Minorității Române din Serbia.
Pentru cititorii suplimentului săptămânalului „Pančevac” ea explică în ce direcție merge învățământul în limba română în Serbia,
cu ce diicultăți se confruntă, sunt manualele actuale adecvate pentru școlarizare...

Sunt manualele în limba română
adecvate pentru învăţămant?

Sub ce formă este organizat
învăţământul în limba română
în Serbia?

– Învăţământul în Republica Serbia se
desfășoară în două forme – avem învăţământ complet în limba română la toate
nivelurile de învăţământ, de la învăţământul preșcolar până la cel post-universitar, și învăţarea limbii române ca
limbă maternă cu elemente ale culturii
naţionale. În Voivodina, românii își implementează dreptul de învăţare în limba maternă. Sunt orașe și sate în Voivodina dar și în Valea Timocului unde se
învaţă obiectul Limba română cu elementele culturii naţionale, două ore pe
săptămână, în localităţile unde sunt copii români, ie că sunt din căsnicii mixte,
sau unde nu sunt condiţii de a învăţa în
limba română. Mai precis, acești copii au
prelegeri în limba sârbă dar au drept la
învăţarea limbii materne de două ori pe
săptămână. Aceasta disciplină se numește Limba română cu elementele culturii
naţionale și se desfășoară în localităţile
precum sunt: Torac, Petrovăsâla, Uzdin,
Satu Nou, Iancaid, Vajska...., iar în Valea
Timocului, din anul 2013, la alegerea părinţilor, în mai multe localităţi este introdusă disciplina Limba română cu elemente ale culturii naţionale.

Care sunt greutăţile cu care se
confruntă Departamentul pentru
Învăţământ al CNMNRS?

– Sigur că cea mai mare problemă este
numărul scăzut de copii, care din an în
an tot mai mult scade. Suntem minoritatea cu procentul negativ cel mai mare,
adică în iecare an aproximativ 20 de co-

MELODIILE
ROMÂNEȘTI ÎN
ELECTRONICĂ
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pii mai puţin se înscriu în școlile noastre,
procent mare pentru românii din Voivodina și Serbia. Aproape că nu există an
când Consiliul Naţional nu trebuie să ceară, împreună cu școlile și Secretariatul,
aprobarea Ministerului de-a deschide
despărţământ în limba română în clasa I.
Foarte rar se întâmplă ca vreo școală să
aibă numărul minim de 15 de copii.
Aproape toate școlile, chiar și din satele
mai mari, au problema cu număr mai mic
decât numărul de copii prevăzut prin lege
pentru formarea despărţământului și mereu trebuie cerută aprobarea Ministrului
pentru a deschide un nou despărţământ.
În comparaţie cu anii trecuţi care
este situaţia în acest an şcolar?

– Și acest an școlar a început cu destule
greutăţi, cu care iecare an școlar începe,
deci, cu numărul scăzut de copii. Noi
acum avem în școlile elementare aproximativ o mie de copii care învaţă în limba
română, faţă de anii trecuţi, în care numărul de elevi a fost mai mare.
La începutul anului, am mai acţionat,
împreună cu altele Consilii Naţionale, să
schimbăm Regulamentul de învăţământ,
care a fost adoptat la inea lunii august
anului trecut, prin care foarte multe cadre didactice au rămas fără normă, dar
cel mai mult au fost afectate cadrele din
școli precum: secretarii, directorii adjuncţi, juriștii, contabilii. Nu am reușit
până în prezent să schimbăm acest Regu-

CEL MAI STABIL ÎN VOIVODINA
Învățământul în limba română din Voivodina cuprinde toate nivelurile:
preșcolar, elementar, mediu și universitar sau postuniversitar. Avem două catedre la Facultatea de Învățători și Educatori. Există 11 școli elementare în
care se învață în limba română de la clasele I – VIII, treisprezece școli elementare cu patru clase precum și școala medie de economie și un Liceu.

În primăvara aceasta a fost semnat un
Memorandum între Ministerul de Învăţământ, Institutul de Editare a Manualelor și alte Consilii Naţionale, printre care
și Consiliul Naţional al Minorităţii Naţionale Române din Serbia, prin care se
prevede ca în următorii trei ani să ie inanţate din partea statului toate manualele care sunt deicitare în școlile elementare. Cred că este un lucru foarte
mare din cauză că, pentru prima dată,
avem semnat acest Memorandum și din
partea Ministerului, așa că din septembrie vom avea manuale la toate materiile
obligatorii în limba română. Pe lângă
aceasta, Consilul Naţional a propus ca în
următorii ani să ie tipărite manualele
pentru obiectele opţionale, așa că în fază
de aprobare sunt manualul de Religie 1
și 2 și Informatica pentru clasa a VIII-a,
dar și propunerea să se înceapă cu tipărirea manualelor pentru Limba română
cu elemente ale culturii naţionale. Prin
acest Memorandum am creat condiţii
pentru așa ceva, rămâne să ne organizăm, să ne angajăm toţi și să scriem aceste manuale.

BOGĂȚIA
PATRIMONIULUI
TEATRAL
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- Ce se întâmplă cu programul
școlar?

– Anul acesta ne așteaptă scrierea programei pentru disciplina Limba Română cu
elemente ale culturii naţionale dar și revizuirea programelor de limba română.
Avem șanse să facem corecţii în actuala
programă de limba română ca limba maternă, după care urmează întocmirea manualelor noi.
continuăre pe pagina VII

SCRISUL ESTE
UN MOD DE
LUPTĂ
» pagina VIII
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Vineri, 10 iunie 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

CĂMINULUI CULTURAL DIN SATU NOU

CALITATEA ESTE ÎNTOTDEAUNA RECUNOSCUTĂ
Căminul cultural din Satu Nou
(îniințat în anul 1958, cu transformarea Căminului de cooperativă în Cămin cultural) este cunoscut după amaterism foarte activ,
mai precis după faptul că un număr mare de săteni este inclus în
activitatea Căminului, dar și după
faptul că este unica instituție din
Voivodina care a reușit să rețină
toți amatorii din localitate sub un
acoperiș.
După cele spuse de Sorin Boleanаț,
directorul acestei instituții, amaterismul este brand-ul Căminului,
dar și conducerea profesionistă.
- Când vorbim despre amaterism, eu am copilărit în acest Cămin din anul 1972/73 și întotdeauna a fost practicat cu amatorii să lucreze specialiști în domeniu. De obicei, părerea este că o
societete amatoricească trebuie să
ie condusă de amatori, ceea ce
este greșit, din cauză că cel care
este în frunte totuși trebuie să ie
profesionist. Foarte important este și calitatea, mai precis, nu este
esențial să existe ceva ci să aibă
rezultate. După aceasta, cucerirea
medaliilor din partea amatorilor
noștri la nivelul republican, provincial și internațional, conirmă

că căminul cultural merge în
direcție bună. Trebuie spus că sub
aripa acestei instituții, pe lângă
orchestra populară și ansamblul
folcloric, mai activează și clubul
de salsa, școala de balet, clubul de
yoga, societatea „Dac”, care cultivă folclorul românesc, precum și
fanfare. Cu tot aceasta, spațiul și
serviciile Căminului cultural, pe
lângă mai mult de 200 de
membri, îl folosesc și aproape 200
de amatori, ceea ce este un adevărat record în Voivodina – explică
directorul Boleanaț.
Căminul Cultural din Satu
Nou, când este vorba despre ansamblul folcloric care atins cel mai
înalt nivel de performanță încâti
în ultimii 12 ani a cucerit 12 medalii la nivel provincial – întotdeauna a cucerit cele mai mari
premii în Voivodina, în
concurențe diferite, și la
competiții la care au participat
orașele mari voivodinene, precum
sunt Novi Sad sau Subotița. Când
este vorba despre orchestră, vorbim despre un nivel mult mai înalt
– întotdeauna ea cucerind vârful
republican și foarte des este premiată la competiții internaționale.
Orchestra populară are mai mult
de douăzeci de membrii, în care

MUZEUL PENTRU
VIITOR
Curiozitatea este că în cadrul Căminului cultural recent a fost deschis și
muzeu, alături de care
există și camera memorială
a Satului Nou și în care se
păstrează diferite scrieri, genealogii, fotografii și alt material de arhiv, cu intenția
de-a fi păstrată identitatea
acestei localități bănățene.

predomină oameni înșcolați, profesori, magiștri, elevi de școală
medie de muzică, iar în luna mai a

participat la întrecerea europeană
a diasporei sârbe organizată la
Viena, unde au participat împreună cu cele mai bune ansambluri
europene. După aceasta, când un
sat de 8000 de locuitori în iecare
an poate să se plaseze în inalele
competițiilor mari și să ie în fața
orașelor mari, dovedește că se
muncește excelent – conchide directorul Boleanаț.
Problemele inanciare nu au
ocolit nici această instituție, Căminul reușind, însă, să-și mențină
activitatea în diferite moduri.
- Pe lângă amaterism bogat și
orchestră de muzică populară, care este brand-ul Căminului, este
important faptul că noi realizăm
multe proiecte. Am avut două IPA
proiecte de colaborare transfrontalieră și care le-am realizat împreună cu Asociația ”Constantin
Brâncuși” din România. Din anul
2007 am avut în total 27 de proiecte la nivel provincial și în jur de

30 la concursuri municipiale , așa
că am realizat mai mult de 60 de
proiecte. Trebuie spus că am i
reușit aceasta și cu surse inanciare bugetare. Vreau să menționez
că la iecare manifestare avem o
mulțime de sponsori care sunt
incluși în activitatea Căminului–
airmă Boleanаț.
Problema cea mai mare este că
Satu Nou a avut o trupă de teatru
în limba română tare dar care nu
e activă de cinci ani.
- Aceasta este din cauză că la
momentul de față nu există mare
interes pentru a face teatru, dar și
din cauza lucrărilor la sala mare,
așa că nu avem încăperi de muncă. Se lucrează la adaptarea ei încă de la sfârșitul anului 2007 care
a durat până în 2009, iar de
atunci se găsește în procesul de
restituire. Proprietarii cer înapoi
propietatea și până nu se rezolvă
juridic, nu avem acces în încăperile ei. Am trimis mail-uri pro-

vinciei, republicii, diasporei,
instituțiilor europene, dar până
în curând nimic nu este rezolvat.
Pe lângă cele meniționate,
Boleanаț airmă că Căminul Cultural acre cea mai bună colaborare cu România, din cauza unui
număr mare de români incluși în
activitatea Căminului, iar în ultimii ani are o colaborare bogată cu
Slovenia, realizând mai mult de
40 de proiecte comune. Căminul

SORIN BOLEANAȚ

este gazdă multor ansambluri folclorice la Satu Nou și, cum exclamă directorul Boleanаț, țelul este
ca Căminul cultural din Satu Nou
să întreprindă relații cu instituții
asămănătoare din alte localități și
țări și Satul Nou să devină recunoscut după activitatea sa bogată.

VĂ PREZENTĂM: SPIRIDON MOLDOVAN, muzician

MELODIILE ROMÂNEȘTI ÎN ELECTRONICĂ
Cântecele din copilărie
cu matricele mașinei de
ritm – Proiectul muzical
a luat viață – Aventura
continuă
Spiridon Moldovan este un nume relativ
nou pe scena românilor din Voivodina și
Banat. Totuși, în spatele acestui pseudonim este ascuns un muzician foarte activ
(de origine din Satu Nou, momentan
cetățean al orașului Panciova), a cărui activitatea artistică (muzică, benzi desenate, multimedia) începe încă din a doua
jumătate a anilor 80 ai secolului trecut,
având până acum o bogată carieră muzicală. Desigur trebuie accentua că Spiridon Moldovan la moment de față este
unicul reprezentant al muzicii contemporane în Serbia, adică al rock-ului și derivatele lui, cărui lirism este în limba română, iar expresia artistică în mișcare și
explorare constantă a terenului de activitate. Cine este aceasta igură interesantă,
ne descoperă însuși Livius Pavlov, alias
Spiridon Moldovan.
- Ideea s-a născut acum vreo 7-8 ani,
când am început să îmbin melodii populare românești cu rif-uri diferite și cu
cântecele compuse. Aceste au fost
compoziții care am cunoscut și care am
cântat în copilărie. Tatăl meu a cântat la
clarinet, mama cu vocea, iar eu am fost la
vioară și acordeon, așa că, încă foarte
mic, la diferite manifestări am cântat melodii populare românești pe care le-am
învățat de la ei. Aceste cântece mi-au rămas în minte și am decis să le folesesc și
să introduc aceasta muzică într-o altă
ambianță. Primul proiect în acest sens a
fost DJ Moldovan, când am început cu

matricele melodiilor românești create la
calculator, până nu am introdus vocea.
De ce Moldovan? Din cauză că maicămea este născută în Moldova și dorința
mea a fost ca acest fapt să rămână și în
pseudonimul meu, dacă nu și în cântecele mele. Spiridon este numele meu bisericesc, primit la botez – airmă acest artist.
- Mai târziu am alat un sistem cum să
creez o altă variantă – textele primite de
la mai mulți autori am tradus în limba
română și le-am introdus în matricele
realizate la calculator. Este interesant că

textele sunt scrise după harta astrologică
a mea, adică iecare autor a primit harta
astrologică și după ea le-a scris. În inal a
ieșit că parcă eu le-am scris, ceea ce am și
dorit. Bineînțeles, și eu sunt autorul unor
texte, care se vor ala pe albumul de debut pe care-l pregătesc. Cântecele sunt legate de personalitatea mea iar textele
sunt biograice (și autobiograice).
Este intereasant că Spiridon cântă în
graiul limbii române care se vorbește la Satu Nou, ceea ce îl face pe acest artist și mai
autentic pe scena muzicală voivodineană.

- Am ales graiul din Satu Nou chiar din
cauză că mi-e foarte apropiat, am copilărit în acest sat, în mediu în care s-a vorbit
în acest fel. La sfârșit, deși am frecventat
cursurile în limba sârbă, româna este limba mea maternă și corespunde vocii mele.
În fond, în muzica mea nu există multe
instrumente, ci ea reamintește de muzica
românească populară după melodie. Cel
care o cunoaște va observa această melodie, iar legătura cu muzica populară românească cel mai bine se simte în melodiile vocalice, care sunt pe urmele cântecelor vechi românești, până când versurile mărturisesc despre totul ce este legat de
viața omului. Aici am apelat și la chitară
și pe primele împrimări a fost foarte vizibilă, din cauză că este instrument la care
cânt de cel mai mult timp și la ea compun. Bineînțeles, este prezentă și muzica
rock, funk, punk… Esențial, la sfârșit
a ieșit că Spiridon Moldovan cântă
psychedelic trance – explică Spiridon și continuă:
- De la mijlocul anilor 90
experimentez cu îmbinarea
diferitelor stiluri muzicale,
a instrumentelor cu tot ce
îmi place și îmi oferă libertate totală. Totuși, atunci
nu au existat posibilitățile
tehnice pe care le avem azi,
ca ideile mele să fie realizate în o producție mai bună.
Acuma nu mai e înregistrare pe două canaluri, ci
totul este împrimat într-un
studiou adevărat. Albumul
de debut este în faza pregătitoare, matricele sunt împrimate și ele sună excelent, a
rămas doar vocalul să li se
alăture.

După cele spuse, nimeni nu a crezut că
va reuși o astfel de expresie muzicală, dar
- Spiridon Moldovan s-a a născut cu
perseverență și devotement, încât caracterul de muzică creat în atelierul artistic
al lui Livius Pavlov, continuă aventura
muzicală începută de mai mult timp. Și
desigur că va persista.
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АКТИВНОСТИ ОДСЕКА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА РУМУНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У СРБИЈИ

ОБРАЗОВАЊЕ НА РУМУНСКОМ ЈЕЗИКУ ЈЕ КВАЛИТЕТНО
Разговор са Анишоаром Царан, координаторком Одсека за образовање
Националног савета румунске националне мањине у Србији.
У ком облику постоји образовање
на румунском језику у Србији?
– Образовање у Србији постоји у два
облика – имамо потпуно образовање
на румунском језику на свим нивоима образовања, од прешколског па
до пост-универзитетског, као и учење румунског језика као матерњег
језика са елементима националне
културе. У Војводини, Румуни спроводе право на учење матерњег језика. Има градова и села у Војводини,
али и у Тимочкој крајини, где се учи
предмет Румунски језик са елементима националне културе, два пута
недељно, у местима где имамо румунске деце, било да су из мешовитих породица, или тамо где нема
услова за учењем румунског језика.
Тачније, деца имају предавања на
румунском језику, али имају право
на учење матерњег језика два пута
недељно. Овај предмет се зове Румунски језик са елементима националне културе и предаје су у местима као што су Торак, Владимировац,
Уздин, Ново Село, Јанков Мост, Вајска..., а у Тимочкој крајини, од 2013.
године, на одабир родитеља, овај
предмет уведен је у више места.
Са којим потешкоћама се
суочава Одсек за образовање
НСРНМС?
– Засигурно да је највећи проблем
смањен број деце, који из године у годину све више опада. Ми смо национална мањина са највећим негативним процентом, односно сваке године отприлике двадесеторо деце мање
се уписује у наше школе, а то је велики проценат за Румуне из Војводине
и Србије. Скоро да нема године када
Национални савет не треба да тражи,
заједно са школама и Секретаријатом

за образовање, одобрење Министарства просвете да отвори одељење на
румунском језику у првом разреду.
Врло ретко се дешава да нека школа
има минимални број од петнаесторо
деце. Скоро све школе, па чак и оне из
великих села, имају проблем са бројем ученика мањим од броја предвиђеног законом, и ради формирања
одељења увек треба да затражимо
одобрење Министарства да отвори то
ново одељење.
У односу на претходне године,
каква је ситуација у овој
школској години?

– И ова школска година почела је са
доста потешкоћа, са којима иначе почиње свака школска година, односно
са мањим бројем деце. Тренутно у
основним школама имамо око 1000
ђака који уче на румунском језику, у
поређењу са претходним годинама,
када је овај број био већи.
На почетку године, покушали смо,
заједно са другим Националним саветима, да променимо Правилник о
образовању, који је био усвојен крајем
августа прошле године, према коме је
много наставног кадра остало без норме, а највише је био оштећен ненастав-

У ВОЈВОДИНИ НАЈСТАБИЛНИЈЕ
У Војводини су наставом на румунском језику обухваћени сви нивои:
предшколски, основни, средњи и универзитетски, односно постуниверзитетски. Тренутно има 11 основних школа у којима се настава на румунском језику одвија од првог до осмог разреда и 13 школа у којима
наставу на овом језику похађају деца у прва четири разреда. Постоје и
Средња економска школа и Гимназија општег профила, као и две катедре на Факултету за учитеље и васпитаче.

ни школски кадар, односно секретари,
заменици директора, правници, рачуновође. До сада нисмо успели да изменимо овај Правилник. Имамо разговоре са Министарством просвете и видећемо шта ће бити од септембра. На
крају, за Национални савет али и за наше школе, сматрам да је ово била прилично успешна школска година, ако
мислимо на то да смо успели да одржимо све школе на румунском језику.
Каква је ситуација када говоримо
о уџбеницима на румунском
језику?
– Овог пролећа потписан је меморандум између Министарства просвете, Завода за издавање уџбеника и
седам Националних савета, међу којима је румунски, којим се предвиђа
да у наредне три године, од стране
државе буду финансирани сви дефицитарни уџбеници за основну школу.
Мислим да је ово велика ствар јер по
први пут имамо овакав меморандум,
потписан од стране министарства,
тако да ћемо од септембра имати уџбенике за све обавезне предмете на
румунском језику. Поред овога, Национални савет је предложио да наредних година буду штампани уџбеници за изборне предмете, тако да су
у фази одобрења веронаука 1 и 2, као
и за информатика за осми разред,
али и да се започне са штампањем
уџбеника за Румунски језик са елементима националне културе. Овим
меморандумом смо створили услове,
остаје да се организујемо, да се сви
ангажујемо и да напишемо ове уџбенике.
Каква је ситуација када говоримо
о школском програму на румунском
језику?
– Ове године нас очекује писање
програма за предмет Румунски језик
са елементима националне културе
али и ревизија програма за румунски језик.
Наставак на страни V

РУМУНСКИ
МЕЛОС УЗ
ЕЛЕКТРОНИКУ
» страна IV

РАСКОШ
ПОЗОРИШНОГ
НАСЛЕЂА
» страна V

ПИСАЊЕ
ЈЕ НАЧИН
БОРБЕ
» страна VIII
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ДОМ КУЛТУРЕ У БАНАТСКОМ НОВОМ СЕЛУ

КВАЛИТЕТ ЈЕ УВЕК ПРЕПОЗНАТЉИВ
Новосељански дом културе
(основан 1958. године, трансформацијом Задружног дома
у Дом културе) препознатљив
је по врло активном аматеризму, тачније по томе што је велики број аматера, који су мештани, укључено у рад дома,
али и по томе што је једна од
ретких, ако не и једина институција у Војводини која је успела да задржи све аматере једног места под истим кровом.
Како каже Сорин Бољанац, директор ове установе, аматеризам је бренд ове институције,
али и професионално вођство.
– Када је аматеризам у питању, и сам сам одрастао у овом
дому од 1972/73. године и одувек је била пракса да са аматерима раде врхунски стручњаци. Обично се сматра да ако
је неко удружење аматерско
треба да га воде аматери, што
је погрешно јер онај који је на
челу мора да буде професионалац. Врло важна ствар је и
квалитет, односно није важно
да нешто постоји, већ да остварује резултате. Према томе,
освајање медаља на државном,
покрајинском и међудржав-

ном нивоу наших аматера потврда је да Дом културе иде у
добром смеру. Треба рећи да
под окриљем ове установе, поред великог народног оркестра
и фолклорног ансамбла, постоје и салса клуб, балетска
школа, јога клуб, удружење
„ДАЦ”, које негује румунски
фолклор, као и фанфара. Све у
свему, простор и услуге Дома
културе, поред преко 200 активних аматера у оркестру и
фолклору, користи још око
200 аматера, што је рекорд у
Војводини – објашњава директор Бољанац.
– Оно по чему је новосељански Дом културе у самом врху,
а када је реч о фолклорном
ансамблу, јесте то што је у последњих 12 година освојио 12
покрајинских одличја – увек
је био у финалу Војводине, у
различитој конкуренцији, и то
на такмичењима на којима су
учествовали и велики војвођански градови као што су Нови Сад или Суботица. Када је
реч о оркестру, онда је то много виши ниво – увек је у врху
државе и често осваја награде
на међународним такмичењима. Велики народни оркестар

МУЗЕЈ ЗБОГ
БУДУЋНОСТИ
Куриозитет је и то што је у
оквиру Дома културе недавно отворен музеј, при
коме постоји и спомен-соба Банатског Новог Села,
у коме су похрањени разни списи, родослови, фотографије
и
друга
архивска грађа, а све како би био очуван идентитет овог банатског места.

има преко двадесет чланова,
претежно школованих људи,
професора, магистара, ђака
средње музичке школе, и средином маја учествовао је на

Европској смотри српске дијаспоре у Бечу, на којој је наступио уз најбоље ансамбле Европе. Према томе, кад једно село
од 8.000 становника може сваке године да се пласира у финале великих такмичења и да
буде испред великих градова,
то показује да се ради одлично
– закључује Бољанац.
Финансијски проблеми нису заобишли ни ову установу,
али Дом културе успева на
разне начине да одржава активности.
– Поред богатог аматеризма
и народног оркестра, који је
тренутно бренд Дома културе,
важно за Дом је и мноштво
пројеката. Имали смо два
ИПА пројекта прекограничне
сарадње које смо реализовали
са асоцијацијом „Константин
Бранкуши” из Румуније. Од
2007. године имали смо и тачно 27 покрајинских пројеката
и око 30 на градском конкурсу, тако да смо реализовали

преко 60 пројеката. Битно је
рећи да само буџетским средствима не бисмо могли све то
да остваримо. Треба поменути
и мноштво спонзора који су
укључени у активности Дома
културе на свакој манифестацији – каже Бољанац.
Проблем је и то што је Ново
Село некада имало јаку позоришну трупу на румунском језику, али која није активна
већ пет година.
– То је зато што тренутно
има мало заинтересованих, али
и због радова на великој сали, и
самим тим немамо простор за
то. Она је у фази реконструкције од краја 2007. године, која је
трајала до 2009, од када је сала
у процесу реституције. Власници траже повраћај имовине и,
док се то судски не реши, ми
немамо дозволу за рад. Послао
сам мејлове покрајини, републици, дијаспори, европским
институцијама, али до сада ништа није решено.

Поред тога, како каже Бољанац, Дом културе најбоље
сарађује са Румунијом, због
великог броја Румуна укључених у рад, а у последњих неколико година изузетно богату
сарадњу има са Словенијом, и
то у преко четрдесет заједничких пројеката. Дом има и пуно
гостовања других ансамбала у
Банатском Новом Селу јер,

Сорин Бољанац
како каже Бољанац, циљ је да
се новосељански дом повеже
са институцијама других места и држава и да Банатско
Ново Село постане препознатљиво по отворености, срдачности и гостољубивости, као
што уосталом и јесте.

ПРЕДСТАВЉАМО: СПИРИДОН МОЛДОВАН, МУЗИЧАР

РУМУНСКИ МЕЛОС УЗ ЕЛЕКТРОНИКУ
Песме из детињства уз
матрице ритам машине –
Упркос неповерењу, музички пројекат је заживео
– Авантура се наставља
Спиридон Молдован релативно је
ново име на музичкој сцени Румуна
из Војводине и Баната. Ипак, иза
овог псеудонима крије се један веома
активни музичар (родом из Банатског Новог Села, тренутно настањен
у Панчеву), чије уметничко деловање (музика, стрип, мултимедија) почиње још од друге половине 80-их
година прошлог века и који до сада
иза себе има богату музичку каријеру. Свакако треба подвући да је Спиридон Молдован тренутно једини
представник савремене музике у Србији, односно рокенрола и његових
деривата, чија лирика је на румунском језику, а његов уметнички израз
у константном кретању и истраживању поља деловања. Ко је заправо ова
интересантна фигура, открива нам
сам Ливиус Павлов, алиас Спиридон
Молдован.
– Идеја је рођена пре 7-8 година,
када сам почео да мешам румунске
народне песме са разним рифовима
и песмама које сам већ компоновао.
То су биле песме које сам знао и које
сам још као дете свирао. Мој отац је
свирао кларинет, мајка је певала, а ја
сам свирао виолину и хармонику, тако да сам још као веома мали на разним слављима изводио румунске
народне песме, које сам од њих научио. Оне су ми остале у сећању и одлучио сам да их некако искористим
и да тај мелос убацим у другачији
амбијент. Први пројекат у овом сми-

слу био је Ди џеј Молдован, када сам
кренуо са матрицама румунских песама рађеним на компјутеру, док још
нисам убацио певање. Зашто Молдован? Зато што је моја мајка рођена у
Молдавији и жеља ми је била да та
чињеница остане запамћена и у мом
псеудониму, ако не и у песмама, док
је Спиридон моје црквено крштено
име – каже овај уметник.
– Касније сам пронашао систем како да направим нешто другачију варијанту: текстове добијене од више
аутора превео сам на румунски и убацио у компјутерски направљене ма-

трице. Занимљиво је да су то текстови стварани по мојој астролошкој
карти, односно сваки аутор текста добио је моју астролошку карту и по томе их је писао. На крају је испало као
да сам их ја писао, шта сам заправо и
хтео. Наравно, и сам сам аутор неколико текстова, који ће се наћи на деби албуму који увелико припремам.
Песме су веома личне, текстови су
биографски (и аутобиографски).
Занимљиво је да Спиридон пева на
наречју румунског језика којим се
говори у Банатском Новом Селу и
који овог уметника чини још више

аутентичним на војвођанској музичкој сцени.
– Одабрао сам новосељанско наречје румунског језика управо зато
што ми је блиско, одрастао сам у том
месту, у окружењу у коме се тако
причало. На крају, иако сам похађао
наставу на српском, румунски је мој
матерњи језик и одговара мом гласу.
У мојој музици заправо и нема пуно
инструмената, већ она по мелодији
подсећа на румунску народну музику. Онај ко је познаје, приметиће тај
мелос, а веза са румунском народном
музиком најбоље се осети у мелодијама певања, које су заправо на трагу
старих румунских народних песама,
док текстови говоре о животу и свему
ономе шта чини живот. Наравно да
сам ту укључио и гитару и на првим
снимцима је веома заступљена, јер је
то инструмент који најдуже свирам и
на њему компонујем. Наравно, ту
има рока, панка, фанка... има
свега. У суштини, на крају је
испало да Спиридон Молдован изводи сајкоделик
транс – објашњава Спиридон и додаје:
– Од средине 90-их експериментишем мешајући
разне музичке правце, инструменте и све штo ми се
допада, и то ми даје потпуну слободу. Но, тада није
било техничких могућности које сада имамо, да
моје идеје буду реализоване у бољој продукцији. Сада више није то снимак на
два канала, већ је све снимљено као у правом студију.
Први албум је у припреми,
матрице су већ снимљене и

оне звуче светски, а остао је још вокал да се свему томе прикључи.
Како сам каже, иако нико није веровао да ће овакав музички израз успети, уз упорност и залагање, рођен
је Спиридон Молдован. Креиран у
уметничкој радионици Ливијуса Павлова, овај лик наставља давно започету луду музичку авантуру. И сигурно ће у томе истрајати.
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СКИЦА ЗА ПОРТРЕТ: МИРЧА МАРАН, ИСТОРИЧАР И ИСТРАЖИВАЧ

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОЗОРИШНА СЦЕНА РУМУНА

ДОПРИНОС ОБОГАЋИВАЊУ
БАНАТСКЕ РИЗНИЦЕ

РАСКОШ ПОЗОРИШНОГ
НАСЛЕЂА

Мирча Маран добро је познат
међу стручњацима као историчар, истраживач, аутор више монографија, преводилац.
Познат је и као добар професор, честит наставник са професионалним ауторитетом
признатим од стране студената, родитеља и стручног наставног кадра.
Надарен снагом да синтетизује истражени материјал, Мирча Маран успева не само дa
забележи
репрезентативне
странице докумената, већ и да
их интерпретира, потврђујући
да је квалитетан историчар и
истраживач. Можемо са сигурношћу рећи да је Мирча
Маран специјалиста за историју Румуна у српском Банату
у XIX и XX веку, који проучава српско-румунске односе,
личности из Баната, проблем
идентитета Румуна из српског
дела Баната, али и аспекте
мултикултурализма и мултиконфесионализма на банат-

ском простору. У том смислу,
у средишту његове пажње су и
теме попут емигрирања Румуна из српског Баната на запад,
Румунска православна црква у
Србији, заједнице Арумуна и
Мегленорумуна у српском Банату, итд. Није мање важно
његово интересовање за образовање на румунском језику у
Србији, као и за записе са пу-

товања. Укључен је у бројне
националне и међународне
пројекте и учествовао је на
мноштву симпозијума, научним конференцијама и семинарима у Србији, Румунији,
Аустрији, Немачкој, Словенији, Италији, Шпанији, Малти,
Холандији. Његова публицистичка активност изузетно је
обимна: објављује збирке,

МИРЧА МАРАН
рођен је 1965. године у Владимировцу, у Србији. 1990. године дипломирао је
на Катедри за историју Филозофског факултета у Новом Саду. Радио је као професор историје у Основној школи „1. Мај” у Владимировцу и Гимназији „Борислав Петров Браца” у Вршцу. Од 2007. године ради као професор предмета
Историја цивилизације и Европски контекст националне културе у Високој стручној школи за васпитаче из Вршца. Од 2010. је шеф Катедре за филозофију
и друштвене науке у склопу поменуте установе, а 2014. године, заједно са
неколико сарадника, оснива невладину организацију „Центар за банатске студије”, са седиштем у Вршцу, чији је председник. 2003. је одбранио тезу на мастер студијама, такође на Филозофском факултету у
Новом Саду, темом Културни развој Румуна из Баната у периоду
1918–1941. Од 2003. до 2007. био је стручни сарадник на Одсеку
за румунски језик у склопу Филозофског факултета у Новом Саду, за
предмете Историја румунског народа и Основе балканологије.

чланке, студије, научни материјал, приказе, итд, дајући тако значајан допринос обогаћивању ризнице историјске
науке. До сада је објавио 15
монографија, учествујући и
као коаутор у реализацији неких од њих, истовремено објављујући значајан број чланака
и студија из домена историје,
образовне науке, међудисциплинарних наука, итд.
Његов рад није остао непримећен: примио је бројна признања, од којих треба поменути награду „Румунска култура
без граница” на Фестивалу
књиге „Трансилванија” у Клужу. Објављује историјске, антрополошке и међудисциплинарне студије у научним и
стручним часописима из Србије и Румуније, Молдавије,
САД-а, Шведске, Холандије.
Истовремено је постао и сарадник мноштва научних,
културних и образовних установа, као на пример Института за педагошка истраживања
из Београда, Матице српске из
Новог Сада, Института за издавање уџбеника из Београда,
Института за оцењивање квалитета образовања из Београда, Института за балканологију Српске академије наука и
уметности, Института за културу Румуна из Војводине из
Зрењанина, Румунског удружења за етнографију и фолклор из Војводине, Друштва за
румунски језик и других. Од
2007. године запослен је у Вишој школи за обуку васпитача
из Вршца, као професор предмета Историја цивилизације и
Европски контекст националне културе.

АКТИВНОСТИ ОДСЕКА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА
РУМУНСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У СРБИЈИ

ОБРАЗОВАЊЕ НА РУМУНСКОМ ЈЕЗИКУ ЈЕ КВАЛИТЕТНО
Наставак са стране III
Имамо шансе да урадимо исправке у постојећем програму за предмет Румунски
језик као матерњи језик, након чега следи израда нових уџбеника.
Одсек за образовање НСРНМС
потрудио се да формира активе
директора, професора, учитеља
и васпитача.
– Од мог укључења у координирање Одсеком за образовање у склопу Националног
савета 2012. године, намеравали смо да
оснујемо тзв. активе ради боље организације образовања на румунском језику. Почели смо са Активом директора основних
школа, затим смо успоставили Актив професора румунског језика, а скоро смо формирали и активе учитеља и васпитача.
Мишљења сам да ови активи већ почињу
да дају резултате. Актив професора румунског језика и директора заиста су се показали добрим, јер је на овај начин створена
веза између школа, директора, односно
професора. Остаје да утврдимо програм
рада са васпитачима и учитељима, јер постоје недостаци на овим нивоима образовања. Треба поменути да се нико није бавио васпитачима од када постоји образовање на румунском језику, тако да ће сада,
посредством Националног савета, они
имати међусобне контакте. Овог пролећа
је у Гребенцу био одржан први семинар за
васпитаче и учитеље, који додуше још увек
није акредитован у Србији. Семинар су водиле наше колеге из Гирлада (Румунија), а
присутвовало је скоро 40 учитеља и васпи-

Анишоара Царан
тача из Војводине. То је био један изузетно
интересантан семинар, на коме су на конкретан начин биле приказане активности
у вртићу: дидактичке игре, нове методе
предавања, итд. Ништа не радимо без да
се консултујемо са директорима, као администраторима, или професорима, који
најбоље знају шта им је потребно у школи.

ДОБРА САРАДЊА СА МИНИСТРОМ ВЕРБИЋЕМ
Како сте сарађивали са министром Вербићем и Министарством просвете?
– Mожемо да кажемо да смо имали веома добру сарадњу, како са министром
Вербићем, тако и са његовим тимом из Министарства просвете који се бави
мањинским образовањем.

Поред овога, Одсек за образовање
НСРНМС подржава и такмичења?
– Још једна ствар коју је Национални савет успео да реализује јесте и одржавање
такмичења из румунског језика и културе изражавања. Због финансијске ситуације, наше школе су дошле у прилично
незавидну ситуацију и нису хтеле да буду домаћини на такмичењима из румунског језика, јер више нису добијале
финансијска средства нити од општине
нити од министарства. Сматрали смо да
би такмичења требало да буду одржана
и заказали смо сусрет свих директора и
професора румунског језика, где смо
покушали да решимо овај проблем и успели смо. Дакле, почевши са овом
школском годином, Национални савет
ће суфинансирати школе које ће бити
домаћини на овим такмичењима. Мислим да такмичења имају веома велику
важност за нас Румуне, јер треба да одржимо и спроводимо наше мањинско
право. За добро организовано и спроведено образовање морамо да имамо и ова
такмичења, како бисмо видели где се
налазимо као мањински народ у републичком образовном систему.
Очекује нас и завршни испит?
– И ове школске године на завршном
испиту сва питања су непозната. До скоро,
на сва три теста (румунски језик, математика и комбиновани тест) деца из школа
на румунском језику ушла су у републички просек или су била нешто изнад просека, тако да можемо рећи да је образовање
на румунском језику квалитетно. Надамо
се да ће се деца добро припремити за овај
испит и у наредним годинама.
На крају, сматрам да образовање на румунском језику има будућност, нарочито
ако се сви будемо ангажовали и створили
добре услове за образовање у нашим школама. Јака и добро организована просвета
може довести до позитивних промена и
тако ћемо успети да се одржимо и да
спроводимо наша мањинска права.

У последњих неколико година, Професионална сцена Румуна, која функционише при
Народном позоришту „Стерија” из Вршца, изузетно је активна. Ово једино професионално
позориште на румунском језику у Србији, од самог оснивања
новембра 2003. године, одржава живим интересовање публике за позоришну уметност на
румунском језику, а о томе говори мноштво приказаних
представа на даскама вршачког
позоришта, али и у другим градовима Србије, као и ван земље. У Вршцу, представе се редовно одржавају на великој
сцени Народног позоришта, као и на Малој
сцени „Томислав Пејчић”, у којима глумци у
улогама Шекспирових,
Карађалеових, Јонескуових, Камијевих јунака
приказују сву раскош
вршачког позоришног
наслеђа, а у публици се
често налазе и љубитељи театра који не познају овај језик, али их
привлачи
поставка
представе, глумци, одабир текста, костими…
И поред чињенице
да ова позоришна трупа заправо нема ниједног запосленог глумца, већ су сви глумцисарадници ангажовани по уговору, трупа опстаје, првенствено захваљујући великом
ентузијазму и љубави према
позоришној уметности.
Отилија Пескариу, координаторка Професионалне сцене на румунском језику Народног позоришта „Стерија”,
каже да трупу карактеришу
константан рад и залагање.
– Од новембра 2003. године,
од када је основана, сцена на
румунском језику има иза себе
импозантан број представа, иако у овој области, као уосталом
у области културе, увек постоје
препреке. Обично су то проблеми финансијске природе, али
увек се нађе још нека потешкоћа. Ипак, успевамо да одржимо
румунску сцену активном и интересовање за наше позоришне
представе заиста јесте велико.
Поред Вршца, у коме редовно
играмо, имали смо и гостовања
у другим местима, а споменула
бих Београд, Панчево, Кикинду, Петровац на Млави, Зрењанин, Торак, Куштиљ, Алексинац, а играли смо и у Прагу

(Чешка), Букурешту, Темишвару, Питештију, Дробети, Турну,
Северину, Ђурђу, Дети (Румунија). Само у прошлогодишњој
позоришној сезони имали смо
две премијере, и то „Анималул,
ацест ом циудат” (Животиња,
овај чудни човек) Мирче Јонескуа, у режији Јулијана Урсулескуа, и коју смо реализовали уз
финансиијску помоћ Покрајинског секретаријата за културу. Друга је „Цутиа цу повести”
(Кутија са причама) Елене
Иванка, представа за децу, подржана од стране Одсека за односе са дијаспором румунског
Министарства спољних посло-

ва и Националног савета Румунске националне мањине из
Србије, што говори о значају
постојања професионалне сцене на румунском језику. Значајну помоћ овог министарства
имали смо и при обележавању
10 година постојања сцене на
румунском, крајем 2013. године, на којој су, поред представа
по текстовима Албера Камија
„Неинтелегереа” (Неспоразум)
и Астрид Линдгрен „О миреаса
де импрумут” (Продана невеста), у склопу програма биле
уприличене и изложба, монодрама и округли сто. Круна рада наше позоришне сцене јесу
и награде које смо, као трупа
или као појединци, добили на
разним позоришним фестивалима код нас и у иностранству
– каже Отилија Пескариу.
Према њеним речима, ово
позориште ће и даље давати
све од себе како би професионална сцена на румунском језику опстала упркос препрекама, надајући се да ће и остали препознати њену важност
за румунско позориште у Србији и помоћи да сцена и даље
функционише, на радост позоришне публике.

ФЕСТИВАЛ РУМУНСКОГ ФОЛКЛОРА ДЕЦЕ
ИЗ ВОЈВОДИНЕ

НАЈМЛАЂИ ЧУВАРИ
РУМУНСКОГ НАСЛЕЂА
Фестивал румунског фолклора деце из Војводине, одржан 3. и 4. јуна у Куштиљу,
окупиo je све најмлађе младе
извођаче румунске традиционалне песме, од 6 до 13 година, из готово свих војвођанских места са румунским становништвом. У ова два дана,
сценом у Куштиљу прошло је
шездесетак деце вокалних солиста и инструменталиста,
тринаест дечјих хорова и вокалних група, шест оркестара,
чак 22 фолклорне групе, а
приказана су два фолклорна
игроказа са традиционалним
мотивима.
Ове године деца из Куштиља, Вршца, Уздина, Владимировца, Сутјеске, Ечке, Торка,
Николинаца, Банатског Новог
Села, Локава, Гребенца, Алибунара и Овче приказала су

сву раскош румунске песме и
игре, а као гости су им се придружила деца из Темишвара и
Решице. У ова два дана, публика је имала прилику да чује најмлађе вокалне солисте и
солисте на виолини, кларинету, флаути, мандолини, хармоници, окарини и даирама,
праћене оркестрима, као и да
ужива у аутентичним разнобојним традиционалним костимима, које су мајке и баке
посебно за ову прилику стрпљиво везле. Како би се показали у најбољем светлу, сви
ови млади учесници су се, уз
несебичну помоћ ментора и
уметничких руководилаца,
месецима уназад припремали
за овај фестивал, а многи од
њих ће управо наступ у Куштиљу памтити као први у будућој каријери.
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Петак, 10. јун 2016.
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ИНТЕРВЈУ: ВАЛЕНТИН МИК, ПЕСНИК И НОВИНАР

КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКО ДРУШТВО „ВЕСЕЛИА“
ИЗ ГЛОГОЊА

ПИСАЊЕ ЈЕ НАЧИН БОРБЕ
Валентин Мик је један од најзначајнијих румунских песника млађе генерације на нашим просторима, дугогодишњи новинар листа на румунском језику „Либертатеа” и бескомпромисни борац за слободну реч,
мисао и стих.
Познати сте као новинар и песник.
Како се слажу ова два става?
– Почео сам озбиљније да се бавим
писањем на почетку 90-их година,
када је невероватна количина мржње поплавила ове просторе, као какав разарајући цунами. Писање је
било стварно оружје којим сам се борио у имагинарном свету поезије,
али и у оном стварном новинарском
свету против овог модела функционисања друштва са хиљадама тужних прича, које су засигурно могле
бити избегнуте, само да мржња није
имала своје следбенике. Ова два облика отпора према злу и лошем с
временом су ми постала начин живота. Према томе, све оно што сам с
временом у себи градио има везе са
писањем. Не сећам се да ли сам прво закорачио у свет Парнаса или новинарства, али тачно знам да је сваки корак начињен у ова два смера
мога ја, начињен с великом надом.
Као новинар, текстовима на посебан начин циљате идентитет
Румуна, и ти текстови изазвали
су много полемика.

НАША КУЋА
Свако од нас дошао је однекуд.
Неки су следили своје путујуће снове,
други ношени ветром
усидрили су своја лутања
под савијеном багремовом граном,
и тако полагано, раме уз раме,
зидали смо нашу заједничку кућу.
Са прозорима около,
вратима стално отвореним,
кућа долазећих и одлазећих Нашу кућу.
А ти си дошла однекуд,
јашући равницу Војводине,
доносећи са собом
јата ластавица
веснике неких нових долазака.

– Никада нисам волео маратонске
полемике које воде неки читаоци. С
друге стране, са ове временске дистанце могу да кажем да оне могу једног дана да нам послуже као одбљесак про-

шлих времена. Чак боље од мојих новинарских текстова, оне могу илустровати пут, најчешће оштрим камењем
поплочан, који је направио новинар
Валентин Мик. Погрешио бих ако бих
рекао да сам одувек био у праву, ово
није била суштина, већ то да су овакве
полемике подржале интересне групе из
раличитих сфера, које су у мом писању
виделе некакву препреку било за сопствену промоцију, или за промоцију
деструктивних идеологија. Имао сам
срећу да у „Либертатеи”, где радим од
1998. године, упознам добре новинаре,
људе посвећене професији. Ово искуство, касније надопуњено наученим на
Факултету политичких, управних и комуникацијских наука из Клужа, учинило је да много боље сагледам стварност
и њена лица. Такође, упознао сам много квалитетних новинара из Панчева и
из целе земље, а са многима од њих
имам пријатељске контакте и ово за
мене представља велики личну и професионалну добит.
Поезија није ван живота. Ваше стваралаштво карактерише, на себи својствен начин, јак, специфичан и јединствен језик. Посредством метафора
стварате један посебан свемир.

Кроз какве метаморфозе сте
прошли пишући збирку
„Виргула”?
– Поезија и новинарство, дакле живот, увек се преплићу, а
резултат ових међусобности су
стихови који рефлектују начин
размишљања, жеље и стварност
уједно. Збирка „Виргула” представља мост између два периода
мог емотивног живота, а са друге стране објашњава и моје тачке гледишта из унутрашњости
према спољашњости, околности,
успоне и падове са којима сам се
сукобљавао. Ова књига је независна, првенствено са моралне и
етичке тачке гледишта.
Као што је познато,
стваралаштво не познаје
границе. Колико терапеутски
може деловати писање?
– Уколико мислите на писање
са аспекта културе, онда га можемо сматрати више но неопходним на тренутној лествици
развоја људског друштва, баш
као ваздух и воду. Можемо да кажемо да уколико се употреби у
правцу добра, писање, поезија и
проза, имају улогу да вајају људски дух, да га хране узвишеношћу и оптимизмом и са вером у
сутра. Ипак, писање може бити
деструктивно и подржавалац
бруталних идеологија. Ко нормалан и цео у глави може рећи да је
„Меин кампф” књига која је донела добро човечанству, иако је инструмент
њеног стварања управо писање. Нажалост, и у нашем окружењу можемо наћи
много лоше књижевности која покушава да отвори смутне просторе, служећи
као подршка за геостратешке, политичке, идеолошке игре и друге врсте интереса који немају ништа заједничко са
културом и човековом потребом да је
упозна.
Поезија се сажима на тренутну
инспирацију и на субјективност
духовног стања. Шта рефлектује
поезија Валентина Мика?
– Моја поезија мене представља, било где и било кад. Не могу да је упоредим са бескрајном љубављу према супрузи и ћеркама, јер је поезија нека
друга димензија живота, али је битна
као кућа у којој живим. Има темељ, зидове и кров. Има и баштицу са цвећем,
собу, кухињу са тањирима и чинијама,
прозоре са отвореним завесама и, што
је најважније, светлост и топлину –
много светлости и много топлине. Поезија је мој живот и много пута је мој
живот поезија.

РАДИОНИЦЕ ОСНОВА РУМУНСКОГ ЈЕЗИКА

„ОМНИБУС” ЈЕ ПОЧЕО ДА ВОЗИ
Од краја априла, у организацији Удружења за општу културу и слободно информисање „Омнибус” из Панчева, уз
подршку новооснованог Румунског културно-едукативног центра, такође из Панчева, почео је пројекат отворених језичких радионица
основа румунског језика. Радионице се одржавају сваког
понедељка и четвртка у просторијама Румунског културно-едукативног центра, а тренутно има петнаестак полазника
различитог узраста који желе
да се ближе упознају са румунским језиком. Предавач је
Кристијан Балтеану, професор румунског језика и књижевности из Панчева, члан
„Омнибуса”.
Према речима Мирослава
Тодоровића, председника
ове организације, пројекат је
настао из жеље и потребе за
овим језиком, због све чешћих контаката наших суграђана са румунским делом
Баната, али и Румунијом
уопште.
Језичке радионице првенствено су намењене грађанима Панчева и околних места
који не познају или слабо по-

знају овај језик, али и онима
који желе да обогате своје
знање румунског. Пројекат се
унеколико наслања на активности организације „Ин медиас рес”, која је заправо и прва почела са учењем румунског језика у Панчеву, с тим
да је тежиште стављено на
основе, што значи да тренутно постоји само једна група
полазника која језик учи од
самог почетка. Радионице су
замишљене тако да у току
трајања пројекта, тачније до
средине јуна, полазници усвоје најосновније ствари, односно румунски алфабет и изго-

вор и читање појединих гласова, читање словних комбинација и речи, форме појединих глагола, неке краће фразе, основне моделе изражавања, итд, што би послужило
као основ за њихово даље изучавање румунског језика – наводи Тодоровић.

Треба поменути да овај
курс похађају и полазници
који су изразили жељу да студирају у Румунији, тако да ће
им ово свакако помоћи у даљем усавршавању у Темишвару, Букурешту, Клужу или
другим градовима. Поред тога, како каже Тодоровић, планиране су и ваннаставне активности, попут пројекција
румунских филмова и слушања румунске музике, као и
екскурзије у Темишвар, како
би полазници курса на лицу
места могли да примене стечено знање и да и на овај начин буду корак ближи румунском језику и култури.
Тренутно, пројекат је на волонтерској бази, али из ове
организације наводе да очекују и помоћ градских институција да би пројекат могао
да буде настављен и у септембру, како је планирано.

НАСТАВАК ТРАДИЦИЈЕ
ДУГЕ 78 ГОДИНА
Културно-уметничко друштво „Веселиа” из Глогоња основано је у
септембру 1938. и од тада па до данас, активно је без престанка.
Чланови овог друштва увек учествују на бројним културним дешавањима од важности за румунску мањину, у земљи и иностранству,
представљајући се румунском музиком из Баната и Трансилваније.
Ово културно-уметничко друштво је аматерско удружење, са
много младих, чији чланови из љубави према румунском фолклору промовишу традиционални плес и песме. У управи овог друштва
углавном су чланови оркестра и велики ентузијасти који желе да
одрже традицију румунске музике и фолклора, као и да очувају аутентичне културне вредности свог села. Тренутно, у КУД „Веселиа”

активности се одржавају у следећим секцијама: Народни оркестар
(12 чланова), плесни ансамбл (20 чланова), хор (12 чланова) и група солиста и инструменталиста (5 чланова). Пробе се одржавају у
просторијама Културног центра „Младост” из овог места, са којим
„Веселиа” такође сарађује и међусобно се помаже, а део костима и
инструмената припадају самим члановима друштва.
Једногласна подршка
Ансамбл је учествовао на културно-уметничким манифестацијама, фолклорним манифестацијама, одржавао је приредбе на којима је публика препознала сву његову вредност, а лепота народног
плеса и песме, заједно са живом хроматиком костима, успеле су да
нагласе посвећеност ових аматера румунском фолклору. Приредбе одржане дубоким интензитетом и вибрацијом песме и плеса на
сцени, фолклорном ансамблу, оркестру и вокалној групи и инстру-

менталистима, донеле су једногласно признање публике и стручњака из овог домена. У последње четири године, КУД „Веселиа”
успешно је организовало фестивал „Дани Румуна из Глогоња”, у
склопу ког је одржана изложба традиционалних костима, старих
фотографија, заборављених јела, као и културно-уметнички програм, у коме су учествовали разни састави из Србије и Румуније.
Представљање богате традиције
Треба нагласити чињеницу да се КУД „Веселиа” финансира строго кроз конкурсе и пројекте и из финансијских средстава спонзора. Ниједан члан секције не плаћа котизацију нити има финансијску обавезу према овом друштву. У последњих пет година Друштво „Веселиа” реализовало је преко десет пројеката, којима се
представило Панчеву и покрајини. Главни циљ Друштва јесте да
негује румунску народну музику и румунски фолклор, као и стварање погодног окружења за развој музичке и уметничке креације.
Учествовањем на различитим дешавањима, „Веселиа” представља
не само музичко стваралаштво већ и место Глогоњ, место са богатом традицијом, са добрим музичарима и великим ентузијастима
који чувају вековну традицију.

Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност
„Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар
„Зоки” • Генерални директор: Драган Жујовић • Главни и
одговорни уредник: Синиша Трајковић • Аутор текстова и
преводилац: Кристијан Балтеану • Технички уредник: Александар
Милошевић • Фотографије: приватне колекције и архива ОШ
„Кориолан Добан”, Куштиљ • Лектори: проф. Вирџинија Поповић
(румунски) и Марија Бикар (српски)

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Proiect sufinanțat de
Municipiul Panciova
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SCHIŢĂ DE PORTRET: MIRCEA MĂRAN, ISTORICIAN ȘI CERCETĂTOR

CONTRIBUȚIE LA ÎMBOGĂȚIREA
TEZAURULUI BĂNĂȚEAN
Mircea Măran este foarte bine cunoscut printre specialiștii în domeniu, ca un istoric, cercetător, autor
al mai multor monograii, traducător. Este cunoscut și ca un bun profesor, cadru didactic onest, care dovedește autoritate profesională recunoscută atât de către studenţi, cât
și părinţi și cadre didactice de specialitate.
Înzestrat cu o mare putere de sinteză a materialelor cercetate, Mircea Măran reușește nu numai să
evidenţieze pagini reprezentative
ale documentelor, ci să le și interpreteze, dând astfel dovada unor
reale calităţi de istoric și cercetător.
Putem airma cu certitudine că
Mircea Măran este specialist în istoria românilor din Banatul sârbesc între secolele XIX-XX, iind
preocupat de relaţiile româno-sârbe, personalităţile bănăţene, de

problemele identităţii românilor
din Banatul sârbesc dar și de aspectele multiculturalismului și
multiconfesionalismului în spaţiul
bănăţean. În aceeași ordine de idei,
în centrul său de interes igurează
și subiectele cum sunt emigrările
românilor din Banatul sârbesc în
Occident, Biserica Ortodoxă Română din Serbia, comunităţi de
aromâni și meglenoromâni în Banatul sârbesc etc. Nu mai puţin im-

portant este și interesul său faţă de
învăţământul în limba română în
Serbia dar și notele de călătorie.
Este încadrat în numeroase
proiecte naţionale și internaţionale și a participat la numeroase
simpozioane, conferinţe știinţiice și seminare în Serbia, România, Austria, Germania, Slovenia,
Italia, Spania, Malta, Olanda. Activitatea sa publicistică este extrem de vastă, publicând volume,

MIRCEA MĂRAN
Născut la Vladimirovaţ (Petrovasâla), Republica Serbia. În anul 1990 își susţine teza de licenţă la Catedra de Istorie a Facultăţii de Filosoie din Novi Sad. A funcţionat ca profesor de istorie la Școala generală „1 Mai” din Petrovasâla și la Liceul „Borislav Petrov Braca” din Vârșeţ. Începând cu anul 2007, este angajat la Școala de Înalte
Studii de Specialitate pentru Instruirea Educatorilor din Vârșeţ, cu gradul de
profesor pentru disciplinele Istoria civilizaţiei și Contextul european al culturii naţionale. În anul 2010 devine șef al Catedrei pentru Filozoie și Știinţe
Sociale în cadrul acestei instituţii. Teza de masterat și-a susţinut-o la Facultatea de Filozoie din Novi Sad, în anul 2003, pe tema „Dezvoltarea culturală a românilor din Banat în perioada anilor 1918-1941”. În perioada
2003-2007 este conferenţiar/colaborator la Departamentul de Limba Română din cadrul Facultăţii de Filozoie din Novi Sad pentru disciplinele
Istoria poporului român și Bazele balcanologiei.

articole, studii, materiale știinţiice, recenzii, prezentări etc.,
aducând o însemnată contribuţie
la îmbogăţirea tezaurului știinţei
istorice. A publicat până în prezent 15 monograii, participând,
ca și coautpr, la realizarea a încă
câteva monograii și publicând
totodată și un număr însemnat
de articole, studii și alte contribuţii din domeniul istoriei, știinţei educaţiei, studii interdisciplinare ș.a. Activitatea sa nu a rămas neobservată astfel că a primit numeroase recunoștiinţe
printre care amintim premiului
„Cultura română fără frontiere”
la Festivalul de carte Transilvania, la Cluj-Napoca. Publică studii istorice, antropologice și interdisciplinare în reviste știinţiice și de specialitate din Serbia,
România, Republica Moldova,
S.U.A., Suedia, Olanda, devenind
totodată colaborator al numeroaselor instituţii știinţiice, culturale și didactice (de exemplu: Institutul de Cercetări Pedagogice din
Belgrad, Matica srpska din Novi
Sad, Institutul pentru Editarea
Manualelor din Belgrad, Institutul pentru Calitatea Educaţiei și
Instrucţiei din Belgrad, Institutul
de Balcanologie al Academie Sârbe de Știinţă și Arte, Institutul de
Cultură al Românilor din Voivodina din Zrenianin, Societatea
Română de Etnograie și Folclor,
Societatea de Limba Română și
altele.
În anul 2014 îniinţează, împreună cu câţiva colaboratori, organizaţia non-guvernamentală
„Centru de Studii Banatice”, cu sediul la Vârșeţ, în cadrul căreia deţine funcţia de președinte.

ACTIVITĂŢILE DEPARTMANULUI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT AL CONSILIULUI NAŢIONAL AL MINORITĂŢII
NAŢIONALE ROMÂNE DIN SERBIA

ÎNVĂŢĂMÂNTUL ÎN LIMBA ROMÂNĂ ESTE CALITATIV
continuă din pagina I

mântului și care știu cel mai bine de ce au
nevoie în școli.
Pe lângă acestea, Departamentul
de Învăţământ al CNMNRS sprijină
şi diferite competiţii?

Departamentul a format și Activele
directorilor, profesorilor,
învățătorilor și educatorilor.

De la începutul includeri mele în coordnarea Departamentului pentre Învăţământ din cadrul Consiliului, în anul
2012, ne-am propus să înfiinţăm așa-numitele active pentru o mai bună organizare a învăţământului în limba română.
Am început cu Activul directorilor de
școli elementare, apoi am întocmit Activul profesorilor de limba română, iar recent am format și Activul învăţătorilor și
Activul educatorilor. Sunt de părere că
aceste active deja au început să dea rezultate. Activul profesorilor de limba română și Activul directorilor într-adevăr s-au
arătat ca un lucru foarte bun din cauză că
în acest mod s-a făcut legătura între
școli, directori, respectiv profesori. Urmează să stabilim un program de lucru
cu educatorii și învăţătorii, căci și la
aceste niveluri de învăţământ există neajunsuri. Trebuie menţionat că, de când
există învăţămât în limba română, nimeni nu s-a ocupat de educatori, așa că
acum, prin intermedulul Consiliului, vor
avea contacte directe între ei. În primăvara aceasta, la Grebenaţ a avut loc și primul seminar pentru învăţători și educatori
în limba română, care deocamdată nu este
acreditat în Serbia, seminarul fiind coordonat de colegii de la Ghirlad (România), la
care au participat aproape 40 de învăţători și
educatori din Voivodina. A fost un seminar

Încă un lucru care Consiliu Naţional a reușit să îl realizeze este și menţinerea competiţiilor de Limba română și cultura exprimării. Din cauza stării inanciare, școlile
noastre au ajuns într-o situaţie destul de
nefavorabilă și nu au mai vrut să ie gazdele
competiţiilor la Limba română, pentru că
nu au mai primit surse inanciare nici de la
comună dar nici de la Minister. Am considerat că competiţiile trebuie menţinute și
am convocat o întâlnire cu toţi directorii și
profesorii de limba română unde am încercat să soluţionăm aceasta problemă și am
reușit. Deci, începând cu acest an școlar,
Consilul Naţional va coinanţa aceste școli
care vor găzdui aceste competiţii. Cred că
întrecerile au o importanţă foarte mare
pentru noi românii din cauză că trebuie să
menţinem și implementăm dreptul nostru
minoritar. Pentru un învăţământ bine întocmit și bine organizat, trebuie să avem și
aceste competiţii ca să vedem unde suntem
ca popor minoritar în sistemul de învăţământ republican.

Anișoara Țăran

extrem de interesant, la care, la modul concret au fost prezentate activităţile de la grădiniţă: jocuri didactice, metode moderne
noi de predare, etc. Nimic nu facem fără să
ne consultăm cu directorii ca administratori
sau cu profesorii, care sunt la baza învăţă-

O COLABORARE BUNĂ CU MINISTRUL VERBIĆ
Cum aţi colaborat cu ministrul Verbić şi cu Ministerul de Învăţământ?
Din aspectul nostru, putem spune că am avut o colaborare foarte bună, atât cu ministrul Verbić cât şi cu team-ul din cadrul Ministerului de Învăţământ care se ocupă de
învăţământul minoritar.

Ne aşteaptă examenul de finalizare?

Și în acest an școlar la Examenul inal întrebările sunt total necunoscute. Până în prezent,
la toate trei teste (Limba română, Matematica,
Testul combinat), copiii din școlile cu predare
în limba română s-au încadrat în media republicană sau au fost ușor peste această medie,
așa că nu putem spune că învăţământul în
limba română nu este calitativ. Sperăm că elevii se vor pregăti bine pentru acest examen și
în anii care urmează.
Consider că învăţământul în limba română
are viitor, mai ales dacă toţi ne vom angaja și
vom crea condiţii bune de învăţare în școlile
noastre. Un învăţământ tare și bine organizat
poate duce la schimbări pozitive și așa vom
reuși să ne menţinem și să ne implementăm
drepturile noastre minoritare.

SCENA PROFESIONISTĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ

BOGĂȚIA PATRIMONIULUI
TEATRAL
În ultimii ani, scena profesionistă în
limba română, care activează pe lângă Teatrul Național ”Sterija” din
Vârșeț este foarte activă. Acest unic
teatru profesionist în limba română
din Serbia, încă de la îniințarea sa în
noiembrie 2003, întreține viu interesul publicului artistic în limba română, iar aceasta dovedește o mulțime
de piese de teatru jucate pe scena din
Vârșeț, dar și în alte orașe din Serbia
și din străinătate. Piesele de teatru se
mențin cu regularitate pa scena mare
a Teatrului Național și pe scena mică
”Tomislav Pejčić” din Vârșeț, în care
actorii în rolurile personajelor lui
Shakespeare, Caragiale, Ionescu, Ca-

ritate, am fost invitați și în alte
localități, aș menționa Belgrad, Panciova, Kikinda, Petrovaț na Mlavi,
Zrenianin, Torac, Coștei, Aleksinaț,
dar am jucat și la Praga (Cehia),
București, Timișoara, Pitești, Drobeta Turnu Severin, Giurgiu, Deta
(România). Numai în sezonul de
teatru de anul trecut am avut două
premiere, și anume piesa “Animalul,
acest om ciudat” de Mircea Ionescu,
în regia de Iulian Ursulescu, pe care
am realizat-o cu sprijinul inanciar
al Secretariatului Provincial pentru
Cultură. A doua a fost piesa pentru
copii ”Cutia cu povești” de Elena
Ivanco, susținută de Departmanul

mus prezintă toată luxoarea patrimoniului de teatru vârșețean, iar de
nenumărate ori în public se ală și iubitorii de teatru care nu cunosc limba română, ci sunt atrași de spectacol, actori, scenariu, costume… Pe
lângă faptul că trupa nu are niciun
actor angajat, ci toții actorii-colaboratori sunt angajați contractual, ea
persistă, în primul rând mulțumind
entusiasmului enorm și dragostei
față de arta teatrului.
Otilia Pescariu, coordonatoarea
Scenei Profesioniste în Limba Română a Teatrului Național ”Sterija”
airmă că caracteristica trupei este
o muncă constantă și un mare devotament.
- Din noiembrie 2003, de când a
fost îniințată, scena profesionistă în
limba română are un număr impozant de spectacole, deși în acest domeniu, precum în general în domeniul culturii există obstacole. De
obicei sunt probleme de gen inanciar, dar întotdeauna se ală încă o
greutate. Totuși, reușim să
întreținem scena românească activă
și interesul pentru spectacolele
noastre într-adevăr este mare. Pe
lângă Vârșeț, unde jucăm cu regula-

pentru Relații cu Românii de Pretutindeni al Ministerului Afacerilor
Externe al Republicii România și
Consiliului Național al Minorității
Naționale Române din Serbia, ceea
ce dovedește importanța existenței
acestei scene profesioniste în limba
română. Un ajutor remarcabil din
partea acestui minister am avut și la
marcarea 10 ani de scena profesionistă în limba română, la sfârșitul
anului 2013 și la care, pe lângă piesele ”Neînțelegerea” (după Albert Camus) și ”O mireasă de împrumut”
(de Astrid Lindgren), a avut loc și
expoziția de picturi, o monodramă
și o masă rotundă. Coroana
activității trupei noastre de teatru
sunt și numeroase premii care am
primit, ca trupă sau individual, la diferite festivaluri de teatru la noi și în
străinătate – airmă Otilia Pescariu.
După cele exclamate mai sus, scena
profesionistă în limba română va depune și în viitor un efort pentru a se
menține împotriva obstacolelor, și cu
speranță că și ceilalți factori vor
recunoaște importanța ei pentru teatru românesc din Serbia și că vor ajuta
ca scena să funcționeze și mai departe, în favoarea publicului de teatru.

FESTIVALUL DE FOLCLOR ROMÂNESC
AL COPIILOR DIN VOIVODINA

CEI MAI MICI PĂZITORI AI
PATRIMONIULUI
Festivalul de Folclor Românesc al

Copiilor din Voivodina, care avut loc
pe data de 3 și 4 iunie a.c. la Coștei, a
adunat pe cei mai mici artiști de muzică populară românească, de vârsta de 6
până la 13 ani, din apropae toate
localitățile voivodinene cu populație
de etnie română. În aceste două zile pe
scena de la Coștei au urcat aproape
șaizeci de copii - soliști vocali și
instrumentiști, treisprezece coruri și
grupuri vocale, șase orchestre, 22 de
grupuri folclorice, precum și actorii a
două scenete folclorice cu motive
tradiționale. Copiii din Coștei, Vârșeț,
Uzdin, Petrovăsâla, Sutiesca, Ecica, Torac, Nicolinț, Satu Nou, Sân Mihai,
Grebenaț, Alibunar și Ovcea au prezentat tezaurul folcloric păstrat în joc și

cântec românesc, iar ca oaspeți li s-au
alăturat și copiii din Timișoara și
Reșița. În aceste două zile, publicul a
avut ocazia să audieze pe micii soliști
vocali și instrumentiști la vioară, clarinet, laut, mandolină, acordeon, ocarină și tamburină, acompaniate de orchestrele sale și să se bucure de custumele naționale multicolore autentice,
pe care mamele și bunicile, le-au brodat cu multă răbdare și dragoste, în
special pentru astfel de ocazii. Pentru a
se prezenta în cel mai frumos mod, toți
participanții s-au pregătit de luni întregi pentru acest festival, cu ajutorul
mentorilor și conducătorilor artistici,
iar mulți din ei își vor aminti de această
apariție a lor pe scenă iind prima în
viitoarea lor carieră artistică.

VIII
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INTERVIU CU VALENTIN MIC, POET ȘI ZIARIST

SCRISUL ESTE UN MOD DE LUPTĂ
le emoționale dar de altă parte vine să
explice și punctele de privire din interior
spre exterior, împrejurările, succesele și
erorile cu care m-am confruntat. Această
carte este îndreptată, în primul rând spre
omul drept din punct de vedere moral și
etic.

Valentin Mic este unul dintre cei mai de
seamă poeți români tineri, de mulți ani
ziarist al ziarului „Libertatea” și un mare
luptător pentru cuvântul, gândul și versul
liber.
Opiniei publice V-aţi impus ca
jurnalist şi ca poet. Cum se
împacă cele două ipostaze?

Creaţia, după cum este bine cunoscut, nu cunoaşte graniţe. Cât de terapeutic poate fi scrisul?

Valentin Mic: Am început să mă ocup
mai serios cu scrisul pe la începutul
anilor 90 când o cantitate enormă de
ură a inundat aceste spații, precum un
tzunami destructiv. Scrisul a fost practic arma cu care am luptat în lumea imaginară a poeziei dar și în cea reală a
jurnalisticii împotriva acestui model de
funcționare a societății care s-a soldat
cu mii ne povești triste, care cu
siguranță puteau să ie evitate, dacă ura
nu și-ar i avut adepții ei. Cele două forme de rezistență spirituală față de rău și
față de negativism mi-au devenit cu
timpul modele de viață. Așadar, pe parcurs, tot ce am făcut și ce am clădit în
interiorul meu, are legătură cu scrisul.
Nu-mi mai amintesc exact dacă primul
pas a fost cel făcut în lumea Parnasului
sau al ziaristicii dar știu precis că iecare pas făcut în cele două laturi ale eului
meu au fost făcuți cu mare speranță.

Valentin Mic: Dacă vă referiți la scris din
aspectul culturii atunci îl putem considera mai mult decât necesar la nivelul actual de dezvoltare al societății umane, întocmai ca aerul și apa. Putem să spunem
că dacă este utilizat în direcția binelui,
scrisul, deci și poezia și proza, au rolul de
modelare al spiritului uman, de hrănire a
lui cu noblețe și optimism și cu încredere
în ziua de mâine. Însă, scrisul poate i și
destructiv și susținător al ideologiilor
brutale. Cine, normal și întreg la minte,
poate să spună că Mein Kampf este o
carte care a adus bine omenirii, deși instrumentul de creare a ei a fost tot scrisul. Din păcate și în spațiul nostru putem
găsi foarte multă literatură șubredă care
încearcă să deschidă spații tulburi, servind ca suport pentru jocuri geostrategice, politice, ideologice și alte feluri de interese care nu au nimic comun cu cultura și nevoia omului de a o cunoaște.

Ca jurnalist textele Dvs. vizează
îndeosebi identitatea românilor,
texte care în nenumărate rânduri
au trezit polemici.

CASA NOASTRĂ
Fiecare dintre noi a venit de undeva.
Unii și-au urmat irul viselor răzleţe,
alţii duși de bătaia vântului
și-au ancorat pribegia
sub creanga de salcâm aplecată,
și așa rând pe rând, umăr la umăr,
am ridicat casa noastră comună.
Cu geamuri jur împrejur,
cu ușile veșnic deschise,
casa celor veniţi și plecaţi Casa noastră.
Și tu ai venit de undeva,
călare pe coasta șesului statornic al Voivodinei,
aducând cu tine
stolurile de rânduci
prevestitoare ale unor noi sosiri.

Valentin Mic: Nu m-am bucurat niciodată
de polemicile maratonice purtate cu unii
cititori. Însă, dacă încep să privesc lucrurile
în sens invers, de la o anumită distanță de
timp înțeleg că ele vor putea servi, într-o zi,
ca relecție a timpului parcurs. Ele pot,
chiar mult mai bine decât textele jurnalistice, ilustra drumul parcurs de jurnalistul
Valentin Mic, de cele mai multe ori pavat cu
pietre ascuțite. Aș greși dacă aș spune că în-

totdeuna am avut dreptate, dar nu asta a
fost esența, ci faptul că de cele mai multe ori
acele polemici au fost susținute, în partea
opusă, de grupuri de interes din diferite sfere care în scrisul meu au văzut o oarecare
piedică ie pentru promovarea lor proprie
sau a ideologiilor destructive ce au încercat
să le plaseze. Am avut și norocul ca la ”Libertatea”, unde lucrez din anul 1998, să cunosc jurnaliști buni, oameni dedicați profesiei astfel că această experiență completată
mai târziu cu cele învățate la Facultatea de
Științe Politice, Administrative și ale Comunicării la Cluj m-au făcut să înțeleg mult
mai bine realitatea și fețele ei. De asemenea
am cunoscut mulți ziariști calitativi din
redacțiile sârbești din Panciova și din țara
întreagă, cu mulți dintre ei am și relații de
prietenie și asta pentru mine reprezintă un
mare câștig profesional și personal.
Poezia nu este în afara vieţii. Creaţia Dvs.
se caracterizază printr-un limbaj puternic
creator, speciic, unic aș spune, de o manieră originală. Prin metafore de excepţie,
puteți să creaţi un univers deosebit. Personal, eram profund impresionat de memorabilele respiraţii lirice din cartea „Virgula“.
Prin câte metamorfoze a trecut
creaţia Dvs?

Valentin Mic: După cum ați observat și în
prima întrebare, poezia și jurnalistica, deci
viața, se împletesc mereu, iar rezultatul
acestor interferențe sunt și versurile care relectă modul de gândire, afecțiunile și realitatea totodată. Volumul ”Virgula” reprezintă o punte dintre două perioade a vieții me-

Poezia se rezumă la afect, la
inspiraţia de moment şi la
subiectivitatea unei stări de spirit.
La o temă vagă sau definită.
Ce reflectă poezia lui Valentin Mic?

Valentin Mic: Poezia mea mă reprezintă pe
mine, oriunde și oricând. Ea este, nu pot să
o compar cu dragostea nemărginită față de
soție sau față de iicele mele, pentru că este
o altă dimensiune a vieții și a afecțiunilor,
dar importantă ca și de exemplu, casa unde
trăiesc. Ea are temelii, pereți și acoperiș.
Are și grădinuță cu lori, dormitor, bucătărie cu farfurii și alte vase, geamuri cu perdele desfăcute și ce-i mai important lumină
și căldură - multă lumină și multă căldură.
Vorbesc în poezie și despre întuneric sau
despre gerurile ce altădată bântuie omenirea dar ca și comparație inevitabilă nu ca
stare de fapt a creatorului sau a modului
său de gândire. Poeziile mele sunt copiii
mei spirituali. Le dau viață, le cresc, le hrănesc cu conținuturi noi și apoi le învăț să
trăiască între oameni, unde le și este locul,
cu tot binele și răul ce le înconjoară. Deci,
poezia este viața mea și de multe ori viața
mea este poezie, astfel că cei care mi-au pus
piedici pe drumul meu prin viață, profesional și personal, au curmat calea versului,
sugrumând Muzele. De altă parte prietenii
și familia, respectiv oamenii cu gânduri pozitive și cu inima curată care mi-au întins
mâna de iecare dată când am ajuns la colțul
prăpastie, unii salvându-mi și viața, au fost
aceia care au dat sens poeziei, existenței
acestui poet și al universului său.

ATELIERE DE BAZELE LIMBII ROMÂNE

„OMNIBUS” A ÎNCEPUT SĂ NAVETEZE
De la sfârșitul luni aprilie, în

organizația Societății de Cultura
Generală și Informare Liberă
”Omnibus” din Panciova, cu ajutorul noului îniințat Centrul Cultural-Educativ Românesc, la fel
din Panciova, a început un proiect
de ateliere de bazele limbii române. Atelierele au loc în iecare luni
și joi în încăperile Centrului Cultural-Educativ Românesc, iar la
moment de față sunt activi vreo 15
de cursanți de diferită vârstă, care
vor să cunoască limba română. Instructorul este Cristian Bălteanu,
profesor de limba română și literatură din Panciova, la fel membru organizației ”Omnibus”.
După cele spuse de Miroslav
Todorović, președintele acestei
organizații, proiectul a fost creat
din dorința și necesitatea de
aceasta limbă, din cauza tot mai
multor contacte Panciovenilor cu
partea românească a Banatului,
dar și cu România în general.
- Atelierele lingvistice în primul
rând sunt menite cetețenilor
orașului Panciova și din localitățile din
jur care nu cunosc deloc sau slab cunosc aceasta limbă, dar și celor care

vor să-și îmbogățeze cunoașterea limbii române. Proiectul respectiv se
proptește pe activitățile organizației
”In Medias Res”, care în fond a fost prima care a început cu învățatul limbii
române la Panciova, dar în acest caz,
accentul este pus pe bazele limbii române, ceea ce înseamnă că deocamdată există doar un grup de cursanți
care ănvață aceasta limbă de la început. Atelierele au fost imaginate așa ca
în decursul proiectului, mai précis până la mijlocul iuniei, cursanții obțină
lucruri cele mai de bază, adică alfabetul roman și pronunțarea și citirea

unor sunete, combinații de litere și cuvinte, formele anumitor verbe, niște
fraze scurte, modelele elementare de
exprimare etc, ce va crea baza pentru
învățarea lor a limbii române – spune
Todorovic.

Trebuie menționat că acest
curs frecventează și cursanți care
și-au exprimat dorința de a studia
în România, așa că aceasta le va
ajuta la perfecționarea lor la
Timișoara, București, Cluj sau în
alte orașe. Pe lângă cursuri, airmă Todorovic, în plan sunt și
niște activități extrașcolare, cum
sunt proiecția de ilme românești,
audiertea muzicii române, precum și o excursie la Timișoara,
unde cursanți vor avea ocazia dea aplica ștințele adoptate și vor i
la un pas mai aproape de limba și
cultura română.
În faza actuală, proiectul este în
baza de voluntariat, dar din această
organizație airmă că așteaptă ajutor
de la instituțiile municipale ca proiectul să poate i continuat din luna
septembrie, cum este și planiicat.

SOCIETA TEA CULTURAL- ARTISTICĂ „VESELIA”
DIN GLOGONI

CONTINUAREA TRADIŢIEI
DE 78 DE ANI
Societatea Cultural-Artistică „Veselia” din Glogoni a fost fondată în septembrie 1938 și de atunci și până în prezent activează fără întrerupere. Membrii Societăţii participă cu regularitate la numeroase evenimente culturale de primă
importanţă pentru minoritatea română atât în țară cât și în străinătate, prezentându-se cu muzica românească din Banat și Transilvania.
Aceasta Societate Cultural-Artistică este o societate amatoricească, cu mulți
membri tineri, care activează din dragoste pentru folclorul românesc, prin promovarea cântecului și dansului tradiţional. În conducerea acestei societăţi sunt
în majoritate membri ai orchestrei și mari entuziaști care doresc să menţină
tradiția muzicii și folclorului românesc, pentru păstrarea valorilor culturale autentice ale satului lor. La ora actuală, Societatea „Veselia” își desfășoară activi-

tatea în următoarele secțiuni: Orchestra de muzică populară (8 membri), ansamblul de dansatori (20 de membri), cor (12 membri) și grupul de soliști vocali
și instrumentiști (5 membri). Repetiţiile sunt ținute la sediul Centrului Cultural
„Mladost” din localitate cu care colaborează și se ajută reciproc, iar o parte din
costume și instrumente sunt proprietate personală a membrilor.
Apreciere unanimă
Ansamblul a participat la manifestări cultural-artistice, la festivaluri folclorice,
a susţinut spectacole, unde i-au fost recunoscute meritele, iar frumuseţea dansurilor și a melodiilor populare, împreună cu cromatica vie a costumelor, au pus
în valoare devotamentul acestor amatori pentru folclorul românesc. Spectacolele prezentate prin intensitatea și profunda vibraţie a cântecului și a dansului
scenic, au adus ansamblului folcloric, orchestrei și grupului vocal și instrumen-

tist apreciere unanimă din partea publicului spectator și a specialiștilor în domeniu. În ultimii patru ani, Societatea cultural-artistică „Veselia” a organizat cu
succes Festivalul „Zilele românilor din Glogoni”, în cadrul căruia a avut loc o
expoziție de costume tradiționale, fotograii vechi, mâncăruri tradiționale și un
program cultural bogat la care și-au dat contribuţia diferite ansambluri din Serbia și România.
Prezentarea tradiției bogate
Este de remarcat faptul că Societatea cultural-artistică „Veselia” se inanțează exclusiv prin concursuri și proiecte și din surse inanciare dotate de sponsori. Niciun membru al secților nu plătește cotizaţia și nici nu are obligația inanciară
faţă de această societate. În ultimii cinci ani, Socieatea „Veselia” a relizat peste
zece proiecte cu care s-a prezentat la Municipiul Panciova și provincie. Obiectivul principal al societăţii este de a cultiva muzica populară românească și folclorul românesc, precum și crearea unui mediu propice pentru dezvoltarea
creaţiei muzicale și a artei. Prin participarea la diverse evenimente, „Veselia”
prezintă nu numai creaţia muzicală ci și localitatea Glogoni, care este o localitate cu o tradiţie bogată, cu muzicieni buni și entuziaști care păstrează tradiţiile
din străbuni.

Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност
„Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар
„Зоки” • Генерални директор: Драган Жујовић • Главни и
одговорни уредник: Синиша Трајковић • Аутор текстова и
преводилац: Кристијан Балтеану • Технички уредник: Александар
Милошевић • Фотографије: приватне колекције и архива ОШ
„Кориолан Добан”, Куштиљ • Лектори: проф. Вирџинија Поповић
(румунски) и Марија Бикар (српски)

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Proiect sufinanțat de
Municipiul Panciova
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НАСТАВЉЕН ШТРАЈК ГЛАЂУ ИСПРЕД СУДА

ТРАГОМ ЈЕДНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ

ДОМАЗЕТОВСКИ: БОРИЋУ СЕ
ДО ПОБЕДЕ

И кућни љубимци
у аутобусима?

Велики број
Панчеваца подржао
нашег суграђанина
коме прети
избацивање из куће у
чије реновирање је
уложио новац
Познати панчевачки фризер
Драган Домазетовски Доме, који је прошле среде почео
штрајк глађу испред зграде суда у знак протеста што му је поништено власништво над кућом у чије реновирање је уложио новац и што му је наложено да се исели из ње, изјавио је
да ће се борити до краја и учинити све да оспори ту одлуку.
– Већ недељу дана штрајкујем глађу и немам речи којима
бих захвалио бројним нашим
суграђанима зато што од почетка мог протеста долазе овде, говоре ми да ме у потпуности подржавају и потписују
моју петицију којом тражим
да се испита законитост судске одлуке да морам да напустим кућу. Посебно ме je пријатно изненадило то што су
моју петицију потписали бројни панчевачки адвокати. Сви
су рекли да је правда на мојој
страни и да морам да победим
– рекао је Домазетовски.
Он је додао да ће га убудуће заступати запослени у једној адвокатској канцеларији у
Београду и да ће покушати да
заједно са њима обори пресуду панчевачког суда, на основу које мора да се исели из ку-

Агенција за саобраћај званично је обавестила Друштво за заштиту животиња и
природе „Еколибријум” из
Панчева да ће бити усвојена
иницијатива тог Друштва да
се кућним љубимцима и њиховим власницима омогући
превоз градским аутобусима.
– Ваш захтев ће бити прихваћен и укључен у нову Одлуку о јавном градском линијском превозу путника на
територији Панчева. Програмом рада градске Скупштине за ову годину предвиђено је да се та Одлука усвоји у четвртом кварталу, односно до 30. новембра – пише у одговору Агенције за саобраћај који је потписао њен
директор Петар Живковић.
Подсећамо, „Еколибријум” је послао Агенцији ту

Агенција за саобраћај, превоз неће бити могућ за све
псе већ само за оне мање, који могу да се носе у корпама,
као што је то у Београду.
Превоз аутобусима ће бити омогућен и мачкама, али
и за њих ће важити да ће њихови власници моћи да уђу у
аутобусе са њима само ако су
у корпама.
С друге стране, у нашем
граду има и оних који се не
слажу с тим да кућним љубимцима буде омогућен превоз у градским аутобусима.
Редакцији „Панчевца” је достављена петиција веће групе наших суграђана упућена
градској Агенцији за саобраћај.
– Нисмо за то да пси могу
да се уводе у аутобусе из више раз ло га. Пр вен стве но,

иницијативу 23. маја, поводом телефонских позива великог броја наших суграђана
у којима су они тражили да
могу да улазе са кућним љубимцима у аутобусе „АТП”-а.
На основу чланова 35 и 22
важеће градске Одлуке о јавном градском линијском
превозу путника на територији Панчева, у аутобусима
којима се обавља превоз путника не могу се превозити
друге животиње осим специјално дресираних паса водича са заштитном корпом, за
слепа и слабовида лица.
Важно је напоменути да,
уколико се усвоји нова Одлука, као што је то најавила

зато што има оних који се
боје паса, не воле их, и не
желе да буду у њиховој близини. Имају право да се непријатно осећају, и нико не
може да их због тога доводи
у не при јат ну си ту а ци ју.
Због то га апе лу је мо на
Агенцију за саобраћај да не
подлегне притиску друштава „Еко ли бри јум” и „Љу бимци” који захтевају промену важеће градске одлуке
о превозу кућних љубимаца.
Да не бу де мо по гре шно
схва ће ни, не оспо ра ва мо
право које је дато слепим
лицима да улазе у градске
аутобусе са псима водичима. – пише у петицији.

Панчевци и даље потписују петицију подршке Домазетовском
ће, на Врховном касационом
суду.
Домазетовски је истакао да
су му адвокати с којима је до
сада разговарао у вези свега
што му се десило, рекли да у
Закону о државном премеру и
катастру јасно пише да се право на власништво над неком
непокретношћу стиче уписом
у катастар.
У том закону јасно пише и то да
се подаци који су у катастру на-

ведени сматрају веродостојним
и да треће лице не може да сноси никакве последице уколико
неко покуша да их оспори.
– Када сам завршио реновирање куће и уложио у то мој
новац, та жена која ми је сада
све оспорила ме je тужила, поништен је мој купопродајни
уговор, а мој предмет је нестао
из суда без икаквог објашњења. Када сам судији, на једном
од бројних досадашњих суђе-

ња, рекао да сам пре куповине
куће слушао мог адвоката и
поступао по његовим правним
саветима, она ми је замерила
што пре куповине нисам проверио уговор. Рекла ми је:
„Нашли сте кога да слушате”.
Ја сам јој на то одговорио да
сам само слушао свог адвоката кога сам платио. Кога је
требало да слушам ако не њега? Пекара? Столара? – додао
је Домазетовски.

РЕАГОВАЊЕ НА ТЕКСТ „ОГОРЧЕН НА ПАНЧЕВАЧКО ПРАВОСУЂЕ”, ПАНЧЕВАЦ, БР. 4664

Домазетовски не треба да плати порез
Не само да Драган Домазетовски није ових дана, већ није ни од почетка 2016. године добио решење да плати порез на имовину за кућу из које мора да се исели. Решења за порез на имовину за 2016. годину донета су фебруара ове године. За непокретност из које Домазетовски мора да се исели написано је решење, али обвезник пореза на имовину је друго физичко лице.
Домазетовски, који има статус предузетника, ових дана је од Секретаријата за пореску администрацију добио обавештење о
стању дуга на својој аналитичкој картици у пореском књиговодству Секретаријата на дан 4. 3. 2016. године. Он је обавештен
да је Скупштина Републике Србије усвојила измене Закона о пореском поступку и пореској администрацији и да су створени
услови да под повољним условима може остварити право на одлагање пореског дуга на рате уз отпис камате.
Милица Марјановић, секретар Секретаријата за пореску администрацију града Панчева

ОД ПЕТКА ДО НЕДЕЉЕ, У ЦЕНТРУ ГРАДА

Велика пијаца на отвореном
Заинтересовани ће
три дана моћи да
купују домаћу храну,
вино и ракију
То ће им нудити
продавци из целе
Србије!
Oд петка, 10. јуна, па до недеље, 12. јуна, у центру Панчева
и на Тргу Краља Петра одвијаће се манифестације „Дани
пијаца Србије” и сајам домаће
хране, вина и ракије „Укуси
традиције”.
Обе манифестације ће свечано отворити градоначелник
Панчева Саша Павлов, 10. јуна, у 12.30 часова.
На „Данима пијаца” учествоваће пијачне управе из целе Србије. Циљ те манифестације је, према речима директора „Зеленила” Драгана Катуце, да окупи и представи

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Пијаце спашавају кућне буџете
произвођаче и продавце домаће хране свих пијаца у Србији,
као и да скрене пажњу на важност пијаца за дистрибуцију
свежег воћа и поврћа, млечних и месних производа, јаја,
меда, органске и друге домаће
хране и ублажавање удараца
скупоће на кућне буџете.
– На овогодишњим, петим
по реду, „Данима пијаца Србије” очекујемо учешће највећих пијачних управа из целе
земље. На изложбено-продајним штандовима на отвореном простору који ће бити постављени на Тргу Краља Петра
и у центру Панчева оне ће

представити произвођаче са
најатрактивнијом понудом–
додао је Катуца.
Он је позвао наше суграђане
да осим „Дана пијаце” посете
и сајам хране, вина, и ракије
„Укуси традиције”.
Организатори ових манифестација су Пословно удружење „Пијаце Србије”, ЈКП
„Зеленило”, Градска Управа, и
Удружење „Укуси традиције”
из Суботице.
Поводом њиховог одржавања у Панчеву ће заседати и
Управни одбор Пословног
удружења „Пијаце Србије”.
Предвиђена је и тематска рас-

права током које ће бити представљени резултати истраживања о ставовима и мишљењима купаца на пијацама, реализованог током прошле и ове
године на случајном узорку од
хиљаду испитаника у осам највећих градова у Србији.
Током трајања обе манифестације у нашем граду ће се
одржавати и културно-забавни догађаји. За сада је потврђено да ће 10. јуна, у 18 сати,
на Тргу Краља Петра наступити тамбурашки оркестар „Равница” из Суботице.
Истог дана, 10. јуна, али у
13.30 сати у Медија-центру
Туристичке организације Панчева одржаће се конференција
за новинаре на којој ће Пословно удружење „Пијаце Србије” саопштити најновије информације о пословним активностима и податке о промету роба на пијацама у Србији у прошлој години.
Новинарима ће се том приликом обратити Илинка Вукоја, председница Управног
удружења „Пијаце Србије”,
Драган Катуца, „Директор
ЈКП „Зеленило”, и Саво Дувњак, извршни директор Пословног удружења „Пијаце Србије”.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Знамо и да се гложимо
и да се сложимо
У прошлом броју нашег листа питали смо вас када пркос има, а када нема смисла,
а за два наша читаоца или
читатељке који су најкреативније одговорили на ово
питање „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Девојка која је победила ИСИС:
Фаридина прича” Фариде
Халаф и Андрее Хофман.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМСове:
„Има смисла кад у укрштеници стоји ’Инат – 5 слова’. Нема смисла кад он мени стално ради нешто у
инат.“ 060/6672...
„Пркос је инат, инат лош
занат, ми Срби ултраинаџије. Знамо да се гложимо, из
ината рушимо, али још боље
знамо да се сложимо, кад
треба у инат да радимо и градимо.” 064/3856...

Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”,
наградиће два аутора најкреативнијег одговора на питање чему нас историја може
научити. Они ће освојити по
један примерак књиге „Уска
стаза ка далеком северу” Ричарда Фланагана.
Ово издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих одговора:
„Шта треба да памтимо, а
шта не морамо.” 064/1792...
„Бојим се да за нас у том
питању баш и нема много
наде.” 063/7417...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.
Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.
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Петак, 10. јун 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ОВИХ ДАНА, У БЛИЗИНИ ВРШЦА

ПОЛИЦИЈА ОРГАНИЗОВАЛА ТРИБИНУ О БЕЗБЕДНОСТИ

Вежбали војска
и полиција

КАКО САЧУВАТИ ИМОВИНУ ОД ЛОПОВА?

На војном полигону „Орешац” код Вршца, 5. јуна одржана је заједничка вежба
Противтерористичког батаљона Специјалне бригаде и
Жандармерије.
Припадницима тих јединица то је био први заједнички тренинг ради јачања њиховог садејства и усаглашености у случају да се за њима
укаже потреба. Важно је истаћи и то да су гађали искључиво бојевом муницијом.
Војни и полицијски специјалци увежбавали су реаговање у случају имагинарног напада групе терориста
на постројења петрохемијске индустрије и повлачење
у Делиблатску пешчару након што су заробили групу
талаца.
Сценаријом вежбе најпре
су били предвиђени довожење специјалаца хеликоптерима до Делиблатске пешчаре, као и њихово искрцавање
и припреме за напад на терористе уз подршку хеликоптера и оклопних возила.

У многим случајевима
крађа од почетка
године лопови
искористили
несмотреност грађана
Честе грешке:
остављање
откључаних
аутомобила и
станова, поверавање
другим особама о
продатим
некретнинама
и подигнутим
кредитима...

У завршној фази, у плану су
били блокада места на коме
је откривена терористичка
група и ликвидирање њених
чланова. Најважније је било
да специјалци и жандарми
ураде то што брже и пажљивије, водећи рачуна о таоцима.

ПРЕДСТАВА ЗА ПРВАКЕ У „АПОЛУ”

Како бити безбедан у
саобраћају

Многе крађе које су се догодиле од почетка ове године на
територији Панчева изазване
су неопрезношћу грађана. Било је оних који су остављали
откључана возила, кључеве од
кућа и станова испод отирача
или у саксијама, отворене
прозоре, спуштене ролетне и
угашена светла након што би
отпутовали из града.
Поједини су недовољно чували своје мобилне телефоне,
а неки наши суграђани остављали су папириће са пин-кодовима за кредитне картице у
новчаницима или су у разговорима са другима неопрезно
откривали да су подизали кредите и продали станове или
куће, а да су након тога узели
новац. Регистровани су и случајеви провала у куће и станове чији су се власници хвалили на Фејсбуку да су отпутовали у иностранство.
То су само неки од примера
погрешних реакција наших суграђана које су биле довољне лоповима да реагују, а чули су се на
трибини „Грађани опрез, чувајте
своју имовину”, одржаној 7. јуна
у Месној заједници на Котежу.
У име Полицијске управе
Панчево на трибини су учествовали Ернес Станковић, официр

Представници полиције имали су више савета за грађане
у Одељењу полиције, Дарко
Живаљевић, начелник Одељења полиције, Маја Обрадовић,
инспекторка у криминалистичкој полицији задужена за малолетничку делинквенцију и Саша Пејаковић, командант Полицијске испоставе „Север”.
За бољу комуникацију полиције и грађана
Дарко Живаљевић објаснио је
да је циљ ове и још две трибине које ће се у наредним данима одржати у организацији
панчевачке полиције по месним заједницама, спровођење једног пројекта. Он треба
да допринесе јачању свести
како да се сачува лична имовина, и како да се створи друштвена заједница која ће бити
што је могуће безбеднија.
Живаљевић је најавио да ће
панчевачка полиција у наредном периоду учинити све да
побољша комуникацију са
грађанима и да буде што је
могуће видљивија и присутнија на улицама.

Ернес Станковић је упозорио да се ближи почетак сезоне годишњих одмора и да је то
период када се повећава број
крађа, па би сви требало да будемо опрезнији због тога. Додао је да су на мети лопова често стара и болесна лица која
живе сама и апеловао је на
њихову родбину да их чешће
обилази.
Лопови не воле алармне уређаје
Упозорио је наше суграђане и
да нипошто не остављају отворене прозоре или откључана
врата када на кратко изађу из
стана. Станковић је посаветовао присутне и да, уколико отпутују из Панчева, замоле
комшије да им повремено
укључују светла у кући или
стану и да празне поштанске
сандучиће.
Додао је да је препоручљиво
и да се запишу серијски бројеви техничких уређаја за случај
да дође до њихове крађе. Осим
тога, по његовим речима, по-

жељно је и да власници накита фотографишу своје драгоцености.
Станковић је још посаветовао грађане да поставе неке јаче и квалитетније браве на
улазним вратима јер су тешке
за обијање. Казао је и да би
још боље од тога било улагање
у куповину алармних система,
или камера за видео-надзор.
Рекао је да су њихове цене
знатно пале, да су ти уређаји
сада неупоредиво доступнији
у односу на раније, а да су добра заштита од могуће крађе.
Објаснио је да је за одвраћање
лопова довољно и уколико се
изнад улазних врата постави
лажна видео-камера, јер су
оне по свом изгледу готово
идентичне оним правима.
Представници Полицијске
управе Панчево посаветовали
су присутне грађане да телефонирају полицији сваки пут
када у близини њихове куће
или зграде примете неку непознату и сумњиву особу.

БОРБА ПОЛИЦИЈЕ ПРОТИВ ШВЕРЦЕРА АКЦИЗНИХ ПРОИЗВОДА

Кријумчарењем оштећују државни буџет
Најмлађи слушали о саобраћају уз игру
Две стотине и осамдесет ђака првака из панчевачких
основних школа „Бранко Радичевић” и „Јован Јовановић
Змај” и школе „Доситеј Обрадовић” из Омољице, присуствовали су 8. јуна у биоскопу „Аполо”, едукативним
представама осмишљеним с
циљем да се повећа безбедност најмлађих у саобраћају.
Организатори ове акције
за најмлађе су Агенција за
безбедност саобраћаја Србије и Града Панчева, као и Комитет за безбедност саобраћаја.
Током трајања представа
прваци су се дружили са Пажљивком, маскотом Агенције за безбедност саобраћаја

Србије, и слушали су од њега
савете како да безбедно прелазе улицу, на који начин
морају да седе када су у аутомобилу, итд. Након тога, Пажљивко им је постављао питања и проверавао колико су
запамтили од оног што их је
учио.
Присутнима је приказан
цртани филм о учешћу деце
у саобраћају и подељен им је
примерак илустроване књиге
„Пажљивкова правила у саобраћају“.
Агенција за безбедност саобраћаја Србије већ пету годину спроводи ову кампању
широм Србије, а ово је био
први пут да је њом обухваћен
и наш град.

СРПСКИ РАТНИ ВЕТЕРАНИ ПАНЧЕВА

Позив породицама
палих бораца
Градски одбор организације Српски ратни ветерани
Панчево позива све породице палих бораца да се јаве
ра ди ажу ри ра ња по да та ка
који су неопходни за поставља ње спо мен-че сме са
име ни ма, пре зи ме ни ма и
фо то гра фи ја ма по ги ну лих
учесника ратова који су вођени на нашим просторима.
Заинтересовани могу да до-

ставе и фотографије које су
неопходне за израду спомен-паноа.
Пријављивање се врши у
просторијама Српских ратних ветерана које се налазе у
улици Доктора Касапиновића број 1, а трајаће од од 13.
до 16. јуна, у времену од 9.30
до 12 сати. Детаљније информације могу се добити на
телефон 063-813-00-22.

Препродаја горива,
алкохола, дувана и
кафе за многе уносан
бизнис

Бункер за шверцоване цигарете у једном аутомобилу

Да би им се стало на
пут, неопходна већа
сарадња полиција
различитих земаља
„Међу приоритетима свих полицијских управа у Србији jе
борба против шверца акцизних производа – цигарета,
дувана, кафе, алкохола, нафте
и нафтних деривата. То не чуди ако се узме у обзир да се

Наш град је међу
првих неколико
у Србији када је реч о
запленама резаног
дувана, машина за
његово сечење, вага
за мерење, возила за
транспорт
због кријумчарења тих артикала државни буџет смањује
сваке године за више од неколико стотина милиона евра”,
пише у документу „Процена
претње од тешког и организованог криминала”, који је об-

јављен на сајту Министарства
унутрашњих послова.
О активности припадника
Полицијске управе Панчево у
сузбијању шверца акцизних
производа довољно говори
информација да је према подацима Министарства финансија наш град међу првих неколико у Србији када је реч о
запленама резаног дувана, машина за његово сечење, вага за
мерење, возила за транспорт и
другог пратећег прибора који
користе кријумчари дувана.
Oсим тога, вреди истаћи и то
да је панчевачка полиција током
прошле године запленила 60 тона нафте за коју нису плаћене
дажбине држави, што је двоструко више него у 2014. години.

У „Процени претње од тешког и организованог криминала” се наводи и то да се цигарете у Србију најчешће кријумчаре са Косова и из Црне Горе,
Македоније и Босне и Херцеговине. У питању су углавном
робне марке „marble”, „trocadero”, „monte”, и „ashima”. Мања количина остаје на нашем
тржишту, а остатак наставља
пут европских земаља јер је цена цигарета на њима вишеструко већа.
Када је реч о шверцу бензина, нафте и нафтних деривата,
он је најизраженији у пограничним подручјима са Румунијом и Бугарском, а у њега су
у највећој мери укључене посаде теретних бродова и вла-

сници малих чамаца. Ситуација се поправила пре две године, након што је почео да се
примењује систем контроле
моторних горива тзв. маркирањем нафтних деривата.
У „Процени претње од тешког и организованог криминала” се наглашава да су захваљујући активностима полиције и других државних органа у последње две године
повећани приходи од акциза
на дуван. Међутим, процењује
се да је ниво шверца и сиве
економије у овој области и даље висок, а да незаконити профити које остварују кријумчари и даље у великој мери угрожавају државни буџет.
Аутори „Процене претње од
тешког и организованог криминала” као једну од мера за
превазилажење такве ситуације предлажу успостављање још
веће сарадње између наших
државних органа и интензивирање полицијске сарадње са
европским државама.
Она се по њиховом мишљењу може унапредити кроз размену обавештајних података и
формирање заједничких истражних тимова. Осим тога, требало би ускладити нашу акцизну
политику и друге прописе са
стандардима Европске уније.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА НАКОН ПРВОГ ТРОМЕСЕЧЈА

ЗАСАД ПОЗИТИВНО, АЛИ...
Хоће ли бити новца
до краја године?
Мањак запослених
Сеоска јавна комунална предузећа поднела су своје кварталне извештаје на последњој
седници Градског већа. Том
приликом је свих осам фирми
исказало позитиван биланс,
што значи да су приходи већи
од расхода, иако је било незнатних одступања од планираног.
Неки од директора комуналних предузећа присуствовали су седници и сами поднели извештаје оснивачу, па је,
рецимо, Милан Бачујков навео да је ЈКП „Старчевац” од
нове године у плусу од око
триста хиљада динара. Он је
напоменуо да ово предузеће,
за разлику од северних села, у
опису делатности нема услугу
дистрибуције пијаће воде, а од
пре неколико година ни сакупљање и одношење смећа, које
је преузело ЈКП „Хигијена”. С
друге стране, старчевачко
предузеће се, поред одржавања јавних површина, гробаља
и некатегорисаних путева, однедавно бави и сакупљањем и
одвођењем отпадних вода,
што је јединствено када су у
питању панчевачка насељена
места.
– Физички обим пословања
био је у складу с планираним,
али приходи су били испод
пројектованих. То се, превасходно, односило на мањи број

У Старчеву најмање радника
прикључака на канализациону
мрежу од очекиваног. На другој страни, имамо ниже трошкове материјала и, с обзиром
на то да није било много снега,
уштеђено је и на гориву. Желели бисмо да увећамо број
запослених, јер их имамо испод сваког стандарда – рекао
је Бачујков.
Предузеће ЈКП „Долово” је
у првом тромесечју такође пословало позитивно и остварило добит од 514.000 динара.
– Приходи од продаје услуга
нижи су од планираног за преко два милиона динара, али
то, на срећу, важи и за трошкове горива и електричне
енергије. Нажалост, предузеће
и даље дугује радницима новац на име неисплаћених зарада за последња три месеца у
2015. години. Ипак, успели
смо да поправимо финансиј-

ску ситуацију, као и наплату
услуга, посебно код физичких
лица, што се одразило на побољшану ликвидност и способност да плаћамо доспеле
обавезе – изјавио је Треша Радоњин, директор доловачког
предузећа.
У поменутом периоду ЈКП
„Омољица” остварило је нето
добит у износу од 254.000 динара. Када је реч о приходима
и расходима они су, у односу на
зацртано, реализовани у проценту од 82 одсто. Планиране
субвенције од оснивача Града
Панчева су око 3.300.000 динара, а за прва три месеца реализовано је око 825.000.
Сличну добит (235.000 динара) направило је ЈКП „Комбрест”, које је у првом кварталу из буџета на име субвенција добило 550.000 динара, као
и 620.000 за набавку саобра-

ћајне сигнализације, одржавање хигијене на јавним површинама и бригу о зеленим површинама. ЈКП „БНС” је у првом кварталу досегло око 80
одсто у односу на планирано,
уз плус од 635.000 динара.
Месечне субвенције за одржавање спортске хале износе
75.000 динара, а цене комуналних услуга у Новом Селу
нису мењане две године.
ЈКП „Вод-ком” из Јабуке
приходовало је око 4.400.000
динара и притом за 329.000
премашило расходе. Из градске касе од јануара пребачено
му је 714.000 на име субвенција; цене нису мењане, а запослено је осам радника на
неодређено време и три на одређено. ЈКП „Качарево” зарадило је 6.326.000 динара и
остварило добит од 995.000
динара. Због повећаног обима
посла закључена су два уговора о делу. Глогоњско предузеће је при обрту од 5.193.000
направило плус од сто хиљада
динара. Највећи део расхода
отишао је на завршетак изградње еко-чесме.
Тако, отприлике, стоје ствари у сеоским предузећима на
почетку ове године. Засада
звучи солидно, али је, као и
увек, велико питање како ће то
изгледати у наредним месецима, пре свега, у погледу финансијског пословања. Важно
је истаћи и то да се број запослених готово није мењао; нарочито не на више, а многи, у
првом реду, кубуре с неквалификованом радном снагом.

ПРЕДСТАВЉАМО НОВЕ ПРЕДСЕДНИКЕ СКУПШТИНА МЗ (2)

МЗ Банатско Ново Село: Недељко Топић
Унапредити живот суграђана
Нови председник новосељанске Скупштине Месне заједнице је Недељко Топић, рођен 1969. године. Запослен је у
Основном суду Панчево; ожењен је и има
две ћерке. Досад није имао политичког
искуства, а прва партија којој је приступио непосредно по оснивању је Српска
напредна странка. На протеклим изборима постао је члан месне скупштине, да би
потом већина одлучила да баш он буде
први међу једнакима. Тренутно је први
човек Месног одбора СНС-а.
Те одговорне и неплаћене функције
прихватио се како би дао допринос унапређењу услова живота.
– Мој највећи мотив био је то да све
што је започето завршимо на најбољи могући начин, као и да унесемо неку нову
енергију. Много тога нас мучи – већина
улица је неасфалтирана, а ту су и невоље
с канализацијом, сигнализацијом, квалитетом пијаће воде... Толико је проблема
да просто човек не зна одакле да крене –
навео је тренутно први Новосељанин.
Оно што не иде у прилог ни њему, ни било којем другом представнику Месне заједнице, јесте и развлашћење ових најнижих
нивоа власти који су, не тако давно, баратали с неупоредиво већим буџетима, а данас
располажу минорним износом текућих
трансфера из градске касе, док су све крупније инвестиције пребачене на Дирекцију
за изградњу и уређење Панчева.
– Очекујемо да у наредном периоду поменуто предузеће приведе крају две круп-

није инвестиције – изградњу капеле и асфалтирање Улице Бориса Кидрича. За оба
ова посла обезбеђен је новац, па очекујемо
комплетирање документације и расписивање тендера. Велика бољка је и недоста-

так асфалта, јер је око шездесет одсто улица још увек под калдрмом. Ове или, евентуално, следеће године у плану нам је и
санација амбуланте. Много је апела грађана да се на главној раскрсници постави семафор – напоменуо је Топић.
С друге стране, што се тиче културе, Ново Село предњачи, не само на територији
града Панчева, већ и неупоредиво шире.
– Нећу претерати ако кажем да је наш
Дом културе по квалитету рада одмах иза
Културног центра. Поред активности секција, пре свега фолклорних, можемо се
похвалити и многобројним програмима –
од концерата до књижевних вечери. Велике заслуге за то припадају вишегодишњем директору поменуте културне уста-

нове, чији је учинак немерљив, нарочито
у погледу прекограничне сарадње. Када
је реч о спорту, најбоље функционише
спортска хала. Фудбалски клуб „Слога”
има проблема са финансијским средствима. Премда је у последње време Град
на разне начине прискакао у помоћ, решење не може доћи преко ноћи. И кошаркашки клуб је био у дубиози, али сада је дошло до извесне консолидације.
Активан је и Коњички клуб „Будућност”,
нарочито у време слава када се одржавају касачке трке. Похвале завређује и
удружење пољопривредника „Новосељански паори”, посебно зато што је у
претходне две године вансеријски организовало „Тракторијаду”. Припремамо и
сеоску славу „Духови”, када ће у два дана
грађани моћи да уживају и учествују у разноликим садржајима – најавио је председник месне скупштине.
Топић је у Новом Селу одрастао, школовао се, играо фолклор, бавио се музиком, момчио и дружио се, оформио породицу... Једном речју, толико тога га везује за ово место да му ни на памет не пада
да мења адресу.
– Волим све што ово село нуди – одлазим у цркву, код год могу посетим неки
културни или спортски догађај и свакодневно сам у центру; малтене ми пропадне дан када се, макар на пола сата, не промувам по селу и не проћаскам с другарима и суграђанима. Морам и да истакнем
савршен суживот припадника свих народа, пре свега најбројнијих Срба и Румуна,
што ћу се свим силама трудити да одржим и унапредим – закључио је Топић.

БОГАТ ВИКЕНД ОДРЕДА ИЗВИЂАЧА „НАДЕЛ”

Старчевци на четири стране
Чланови Одреда извиђача
„Надел” из Старчева имали су
протеклог викенда сијасет активности, чиме су постигли
својеврстан рекорд у досадашњој историји постојања.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Скаути су најпре учествовали у шетњи Вајфертовом рутом у оквиру манифестације
„Дани Вајферта”. Потом су на
такмичењу у оријентирингу,
које је организовало Планинарско друштво „Јеленак” из
Панчева, показали своје способности. Даниела Јајић је
освојила прво место у најјачој
конкуренцији, док су Емилија
Варга и Александра Костић

заузеле друго место у својим
категоријама.
У организацији Културног
центра Панчева у оквиру Бијенала уметничког дечијег израза, чланови одреда „Надел” и
Планинарско-еколошког клуба „Соко” били су домаћини
манифестације „Арт-еко кампа” у Народној башти.
И, напослетку, Старчевци су
у месту Трновче код Велике

Плане учествовали на проби
пловидбе назване „Три Мораве”. Захваљујући Панчевцу Јовану Опачићу – Јоци Кубанцу,
који је извиђачима позајмио
кануе, припреме су изузетно
добро организоване. Министарство одбране је покровитељ поменуте пловидбе која
ће бити одржана од 2. до 9. јула и на њој ће учествовати десетак одреда из целе Србије.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Сеоску
славу Спасовдан Месна заједница обележила је у четвртак, 9. јуна, пригодним
коктелом. Изложба уметничке фотографије под називом „Поглед на свет” аутора Хаџи Миодрага Миладиновића биће отворена у петак, 10. јуна, од 19 сати у галерији Ватрогасног дома.
Банатско Ново Село: У оквиру
припрема за обележавање сеоске славе Духови, Скупштина Месне заједнице одржала
је састанак са удружењима на
тему дефинисања термина
програма. Удружење жена
„Новосељанке/Boboacele” обележило је у четвртак, 9. јуна,
своју славу Спасовдан. Троје
солиста Дома културе учествоваће на Дечјем фестивалу
Румуна Војводине у недељу,
12. јуна, у новосадском Студију М, уз директан пренос од 21
сат на другом програму Радио
телевизије Војводине.
Долово: На турниру у минирукомету уприличеном у суботу, 4. јуна, у балон-хали,
учествовало је преко двеста
малишана из околних места.
Касачке трке одржане су у
недељу, 5. јуна, на локалном
хиподрому. Најбоље представнице женског рукометног клуба (Ивана Станковић
– најбољи стрелац, Азра Бећировић, Милица Антић и
Кристина Ивковић) играће у
суботу у Српској Црњи за репрезентацију Друге српске
лиге против најбољег тима
поменутог такмичења.
Глогоњ: Радови на капели су
у току, а у припреми је документација за уређење просторија у Месној заједници.
Српска православна црква у
петак, 10. јуна, организује
донаторско вече с циљем да
се прикупе средства за набавку звона за Храм Светог Петра и Павла. Наредног дана,
од 18.30 сати, биће уприличена манифестација под називом „Да се корени не забораве”, у којој ће, поред глогоњских секција, учествовати
и певачки ансамбл „Тоше
Проески”, док ће „Глогоњке”
припремити изложбу македонских јела и рукотворина.

Иваново: Ученици осмог
разреда су у суботу, 4. јуна,
прославили матурско вече, а
приредба за крај године биће
уприличена у понедељак, 13.
јуна. Након дужег времена,
завршни испит биће одржан
у ОШ „Моша Пијаде”.
Јабука: Чланови Скупштине
Месне заједнице посетиће
братску Месну заједницу
Парменац (Општина Чачак), поводом њихове славе
–Спасовдан. Задимљавање
комараца у селу и на Тамишу планирано је за четвртак,
9. јун. Истог дана локално
удружење пензионера обележило је своју славу уз скромну закуску.
Качарево: Завршени су радови на атарском путу у наставку Босанске улице. Трибина
под називом „Република Ћопић” одржана је у четвртак,
2. јуна. Наредног дана отворена је изложба ученичких
радова у Дому омладине, а на
истом месту нешто касније
приређена је ревија младих
музичких талената.
Омољица: Удружење жена
„Омољчанке” је у суботу, 4.
јуна, у центру села приредило манифестацију под називом „Омољички етно-базар”.
Представа за децу „Четири
годишња доба” биће одржана у уторак, 14. јуна, од 19
сати, на платоу испред Дома
културе, а у случају лошег
времена биће одложена.
Старчево: Удружење „Милутин Миланковић” је у среду,
8. јуна, по кло нило књиге
најбољим ђацима. Извиђачи
су протеклог викенда учествовали на четири манифестације. Бео градски бенд
„Касирке” про мо висаће у
петак, 10. јуна, у ККК-у нови албум, а специјални гости биће састав „Грбаве танге”. У недељу, 12. јуна, од 20
сати, у Католичкој цркви
биће уприличен концерт певачке групе земунског удружења Хрвата, а у исто време
у Дому културе и представа
словачког аматерског позоришта „Ђетван” из Војловице под називом „Докторе,
докторе”.

КУЛТУРА У КАЧАРЕВУ

Ћопић и млади таленти

Качаревачки Дом културе је
у два дана организовао неколико квалитетних програма.
Трибина под називом „Република Ћопић” одржана je у
четвртак, 2. јуна. Тиме је познати панчевачки писац Вуле Журић обележио стогодишњицу рођења једног од највећих и најдражих југословенских књижевника.
Наредног дана, у Дому
омладине, најпре је отворена
изложба ликовних радова
ученика од петог до осмог
разреда, а нешто касније на
истом месту приређена је ревија младих музичких тале-

ната. Преко двадесет полазника панчевачке Музичке
школе добило је прилику да
покаже шта зна. Виђено је
много разноврсних инструмената; интерпретирана је
озбиљна музика, као и старе
народне песме.
Посебну пажњу привукло
је извођење нумере „Хајде,
Јано” Иване Иванић из Војловице, која је притом свирала и виолину, а на клавијатурама ју је пратио Качаревац Давид Стојановски. Одличан утисак оставио је и
„Тамбураторијум” професора Будимира Стојановића.

12

КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Петак, 10. јун, 20.30, Трг Ђорђа Вајферта: Блуз вече – наступају „Blue Family” и „Сирова кожа”(„Дани Вајферта”).
Субота, 11. јун, 20.30, Трг Ђорђа Вајферта: Џез вече – „Alex
& the Fergusons” и Биг бенд РТС-а са специјалним програмом „Џез у време Великог рата” („Дани Вајферта”).
Среда, 15. јун, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омладине: хуманитарни концерт за Дејана Стевановића. Наступају „Исказ”,
„Резервни план”, трио Банета Глувакова, „Полумрак”, „Период”
и „Тригер”. Цена улазнице је минимум 200 динара.

Представе
Уторак, 14. јун, 19.30, дворана Културног центра: представа „Браколомије”.

Изложбе
Понедељак, 13. јун, 20 сати, Галерија савремене уметности: изложба слика и цртежа „Импресије из блиставе чељусти горопади” Дејана Живковића.
Уторак, 14. јун, 20 сати, фоаје Културног центра: изложба
фотографија „Знаменити Словенци у Београду”.

Књижевност
Петак, 10. јун, 19 сати, Градска библиотека: представљање
песникиња око пројекта „Крилате песме” (Иванка Радмановић, Милосава Павловић и Гордана Влајић) и гостију Љубице Рибић из Вараждина и Милана Новака из Марибора.

Плес
Понедељак, 13. јун, 18 сати, дворана Културног центра: годишњи концерт плесног клуба „Балерина”.

Програм за децу
Понедељак, 13. јун, 11 сати, ОШ „Братство-јединство”: радионица „Покрет-лутка-лик”, коју ће водити Јован Поповић.
(Увод у „Екс театар фест”)
Понедељак, 13. јун, 12 сати, Градска библиотека: представљање књиге „Миц по миц – мицкаста спајалица Боке Которске и Пуле” Снежане Акрап Сушац и Феодоре Губаш
Штифанић из Пуле (БУДИ).
Понедељак, 13. јун, 18 сати, сала Драмског студија „Атељеа
младих”: представа за децу „Љубавна заврзлама” по мотивима књиге Богосаве Милошевић (Увод у „Екс театар фест”).
Уторак, 14. јун, 11 сати, Спомен дом МЗ Војловица: позоришна представа „Шешир пун боја” Позоришта лутака „Пинокио” (Увод у „Екс театар фест”).
Субота, 11. јун, 17 сати, БУДИ павиљон у Народној башти:
Еколошко-креативна радионица „Озбиљно јефтине играчке” (БУДИ).
Уторак, 14. јун, 15.30, башта Старе пиваре: креативна радионица „Карневал на БУДИ-ју”.
Уторак, 14. јун, 18 сати, плато Културног центра: дечја
представа „Пепино” (по мотивима из „Пинокија”), у режији Алисе Оравец и Катарине Калмар и у извођењу Словачког културно-просветног друштва „Ђетван” (БУДИ).
Среда, 15. јун, 12 сати, сцена Културног центра: презентација пројекта „Приче са малог одмора”. Учествују ученици
из ОШ „Владислав Рибникар” из Београда и „Братство-јединство” из Панчева (БУДИ).
Среда, 15. јун, 17 сати, башта Старе пиваре: креативна радионица „Карневал на БУДИ-ју”.
Среда, 15. јун, 18 сати, Галерија Милорада Бате Михаиловића: презентација и радионица за децу и одрасле „Како научити дете да поштује себе и друге” (БУДИ).
Четвртак, 16. јун, 12 сати: свечана предаја Кључева града
Интернационалном карневалу Панчево и свечана додела
награда 6. БУДИ-ја.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Соулфуд за 365 дана”
Жане Полиаков
„За некога сам чаробница, за некога вештица. Некоме сам лек, а некоме
отров. Некога смирујем, а
некога узнемирујем. Свако од нас види свет онаквим какав је он сам. Не
постоји ни добро ни лоше.
Са мо
интер претаци ја”,
сматра најинспиративнија
ауторка новог доба на нашим просторима – Жана
Полиаков. А наша душа
храни се оним што је весели. Свакога дана. Кад мало боље размислите, зар
вам се не чини да у времену у којем живимо можда

Петак, 10. јун 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ЈОШ ЈЕДНА ИЗЛОЖБА У СКЛОПУ „ДАНА ВАЈФЕРТА”

ОЛГА СМЕДЕРЕВАЦ ПО
ДРУГИ ПУТ МЕЂУ ПАНЧЕВЦИМА
Некадашња
колонијална радња
тренутно је Галерија
савремене уметности
Формирање богате
збирке започео
још Олгин отац
Милутин Алексић
Изложба слика под називом
„Олга Смедеревац у својој кући”
отворена је у понедељак, 6. јуна,
у Галерији савремене уметности, простору који је некада био
колонијална трговина „Код црвеног рака” породице Алексић,
а потом и дом Олге и Стевана
Смедеревца. Као што је познато,
та кућа је почетком 20. века, а
посебно у међуратном периоду,
била стециште окупљања српске
интелектуалне елите, па су међу
гостима тог неформалног салона били Милан Ћурчин, Миховил Томандл, Вељко Петровић,
Милош Црњански, Урош Предић, Марко Мурат, Милан Бутозан и многи други.
Олга Смедеревац је велики
део покретне заоставштине

Марта Бјелица у улози најпознатије панчевачке мецене
оста ви ла На род ном му зе ју
Панчево и сви ти предмети
су били део сталне поставке
на ве де не ин сти ту ци је од
1975. године до времена када
је читава поставка измештена ради реконструкције зграде Магистрата. У последње
време, у неколико махова је
било могуће видети делове
збирке, а овом приликом је
пажња усмерена искључиво
на слике из целокупне богате
заоставштине.

– Често се користи термин
„легат Олге Смедеревац”, а ради се заправо о најзначајнијој
уметничкој збирци у Панчеву,
која броји преко 700 уметничких дела. Прави назив би био
уметничка збирка породице
Алексић, јер је њено формирање започео још Милутин Алексић, отац трију сестара које су,
свака за себе, наставиле с прикупљањем уметнина. Оне се
данас налазе делом код наследника у Београду и Итали-

ји, делом у панчевачком Музеју, Народном музеју у Београду
и Музеју примењене уметности, те у приватном власништву у Панчеву и Београду. Све
то као целина до данас није обрађено – изјавио је Станислав
Живков, виши кустос – историчар уметност и аутор монографије о уметничкој збирци породице Алексић у припреми.
Изложба је приређена у
склопу „Дана Вајферта” и
плод је сарадње Народног музеја, Туристичке организације
Панчева и Културног центра
Панчева. Као и у случају изложбе радова Уроша Предића,
организатори су ангажовали
глумицу (Марту Бјелицу), која
је у улози Олге Смедеревац, у
првом лицу испричала поједине делове Олгине биографије.
Како је објаснио Бранислав
Ровчанин, директор Туристичке организације Панчево и један од иницијатора „Дана Вајферта”, идеја је да се поред
лика и дела Ђорђа Вајферта,
коме је манифестација посвећена, скрене пажња и на друге
знамените личности Панчева
тог времена попут Уроша Предића и Олге Смедеревац.

ИНТЕРЕСАНТНА ПРЕДСТАВА У „АПОЛУ”

Агон, између три екстрема
У петак, 3. јуна, у дворани
„Аполо” Дома омладине изведен је позоришни експеримент „Три лица огледала”.
Ово необично „позоришно истраживање екстремизма” (како су га дефинисали аутори)
режирала је Гордана Лебовић,
а цео концепт је настао у копродукцији „Омен театра” и
УК „Пароброда”. За драматургију пројекта била је задужена
Вања Николић, а три глумца
од којих су зависиле све импровизације, комуникација с
публиком и успех читавог експеримента били су Слободан

Бештић, Павле Пекић и Владимир Алексић.
Пре свега, треба рећи да је
права штета што је у сали било
изузетно мало посетилаца, јер
су представе попут ове права
реткост. Глумци су показали
изузетну вештину анимирања
публике. Њихови вербални
двобоји су били право уживање
за интелект и попут древних
глумаца у старој Грчкој, понудили су гледаоцима и смех и
покретање суштински важних
егзистенцијалних питања.
„Три лица огледала” су прича
о томе у ком правцу иде дана-

УСПЕСИ ПАНЧЕВАЧКИХ ДЕЧЈИХ АНСАМБАЛА

Сто поена и златна
плакета
На 55. Музичком фестивалу
деце Војводине, који је одржан у недељу, 29. маја, у Бачкој Тополи, дечји ансамбл
КУД-а „Станко Пауновић”
НИС–РНП освојио је златну
плакету, тј. прво место, са 100
поена, за извођење игара из
Пиротског Поља, у музичком
аранжману Здравка Ранисављевића и кореографији Дејана Трифуновића, као и специјалну награду за најуспешнији
певачки ансамбл. Поред тога,
Дом културе „3. октобар” из
Банатског Новог Села добио је

златну плакету, односно треће
место, са 98 поена, за извођење игара из Рашке, у музичком аранжману Жанијела Шубље и кореографији Вељка
Опарнице, те специјалну награду за најбољу играчицу –
Мињу Богојевић.
Ова два ансамбла, поред
још четири њих у конкуренцији, представљаће Покрајину
на 11. смотри дечјих фолклорних ансамбала Србије,
која ће бити одржана 25. јуна
у Ваљеву, у организацији Савеза аматера Србије.

шње позориште, да ли ново време и модерне технологије потискују старе, класичне форме и
да ли су речи уопште неопходне
да би се изнеле најдубље истине. С друге стране, то је и сведочанство о екстремизму (и насиљу) у свету данашњице, чији је
mimesis позориште. Публика је
суочена с изборима, унутрашњим екстремима које свако од
нас има у себи (чак и када их
није свестан), личним границама и агресивношћу. Необичан и
потпуно неочекиван радионичарски начин рада који је уследио након уводних драмских
излагања натерао је присутне да
постану учесници у стварању и
извукао их из љуштуре пасивно-

сти. Ефектност такве методе је
изузетна, јер су глумци у кратком временском року успели да
пренесу присутнима знања о театру упечатљивије него да су
одржавали тродневну серију
предавања о позоришту коју,
можда, већина присутних не би
слушала.
У представи су коришћени
текстови из Шекспировог „Хамлета”, Маринетијевог „Манифеста футуризма”, као и делови из књиге „Позориште и
његов двојник” Антонена Артоа. Костим и сценографију
осмислила је Исидора Спасић,
а композицију, избор музике и
стручне консултације потписује Ведран Вућић.
С. Ћ.

НОВИ СПОТ БЕНДА „БУЧ КЕСИДИ”

Пола пет
Премијера новог спота за песму „Пола пет” панчевачког састава „Буч Кесиди” премијерно
је приказанa у понедељак, 6. јуна, на МТВ-у. Бенд чине млади,
перспективни музичари Лука
Рацић, Зоран Зарубица и Ален
Душ. Спот за песму „Пола пет”
снимила је и режирала Сташа
Букумировић, а инспирисан је
кратком причом британског
писца Френка Нордвуда.
– Видео се значењски уклапа са песмом, али није буквалан, ништа није преочигледно

ни на прву лопту, но све указује да је значење заправо
обрнуто од песме. Глумили су
Јасмина Вечански и Александар Срећковић, а цео спот је
сниман у Легату Френклин –
изјавила је Сташа Букумировић.
„Буч Кесиди” је досад издао
мини-ЕП „Шпанска серија” од
три песме и тренутно, за јесен
2016. године, припрема албум.
„Пола пет” је право освежење на
домаћој музичкој сцени. Послушајте песму и погледајте спот!

ИЗЛОЖБА РАДОВА ДЕЈАНА ЖИВКОВИЋА

Људи који пију афлатоксин
ништа није реално, али је
све могуће?

Два читаоца који до среде, 15. јуна, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу одговор на питање: „Шта је реално, а
шта је све могуће?”, наградићемо по једним примерком
књиге „Соулфуд за 365 дана” Жане Полиаков. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и
пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

У понедељак, 13. јуна, у 20 сати, у Галерији савремене
уметности биће отворена изложба слика и цртежа „Импресије из блиставе чељусти
горопади” Дејана Живковића.
„Изазван емоционалном,
интелектуалном, етичком и
естетском потребом за неком
врстом реакције на актуелни
друштвени систем препун мана и недоследности, ангажовано изводим серију радова
идејно кохерентне и визуелно
доследне целине, који у фокус
интересовања стављају преиспитивање позиција, улога и

снаге индивидуе унутар таквих околности”, написао је
Живковић о свом делу.
Он о актуелним питањима
говори уз примену естетике
поп културе са карактеристикама стрипа и анимираног
филма, уједно реинтерпретирајући велике теме читаве
светске историје уметности.

Стране припремила

Драгана
Младеновић

13

КУЛТУРА

Петак, 10. јун 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ОДРЖАН ШЕСТИ „КЛАСИК ФЕСТ”

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ОД СУПТИЛНОГ ШУБЕРТА
ДО ТАЛАСА СРЕДОЗЕМНОГ МОРА

„Онлајн девојка на
турнеји” Зои Саг

Више од шездесет извођача, три дана врхунске класичне музике, на стотине посетилаца, три концертна простора и мноштво
добрих утисака – тако би се укратко могао

описати Шести међународни фестивал класичне камерне музике „Класик фест”, приређен прошлог викенда, од 3. до 5. јуна, у
нашем граду. Као и обично, уметнички ди-

ректор фестивала био је кларинетиста Огњен Поповић, а партнер Културном центру
Панчева, главном организатору догађаја,
била је Балканска камерна академија.

Филигранско свирање
На дан отварања, у петак, 3.
јуна, у римокатоличкој цркви Св. Карла Боромејског,
прослављени музичари из
Словеније, Финске и Србије
извели су, у оквиру „Шубертијаде”, три захтевне композиције Франца Шуберта. Он
је један од најомиљенијих
композитора Огњена Поповића. Сличан став о Шуберту има и словеначка флаутист ки ња Ми ле на Ли пов шек, која је овом приликом,
заједно са супругом, хорнистом Боштјаном Липовшеком, трећи пут наступала у
Панчеву.
– Волим Шуберта, јер је
јако суптилан. Он увек говори о љубави, тачније неиспуњеној, идеалној љуба-

ви, и до но си ја ко мно го
емоција. За то је потребно
фи ли гран ско сви ра ње, с
мно го енер ги је и ин пу та,
музицирање које није површно, већ долази из дубине
душе – рекла је Милена Липовшек.
Када је реч о „Класик фесту”, она каже да је направљен од срца и очигледно је
да Огњен Поповић улаже
много своје енергије, воље,
оптимизма и ентузијазма у
ову манифестацију. Као још
један квалитет, она је истакла ин тер на ци о нал ни ка рактер фестивала, пошто самим музичарима значи да
размењују искуства са колегама из Србије и других земаља.

Ентузијазам и енергија

Како је почело?

Тридесетак музичара из ансамбла „Млади београдски симфоничари” приредили су другог дана фестивала концерт какав се дуго није могао чути у нашем
граду. Они су извели композиције Јана Сибелијуса,
Франца Кромера и Јозефа Хајдна.
– Овај оркестар постоји око две и по године и основали су га махом студенти Факултета музичке уметности у Београду. Досад смо прошли велики репертоар,
како за веће тако и за мање саставе, а у Панчеву смо
се представили у мањем обиму, с тридесетак извођача – рекао је Радан Јовановић, диригент оркестра
„Млади београдски симфоничари”.
Он је, као и други учесници, изјавио да је важно то
што овај фестивал отвара могућност размене искустава са музичарима из различитих земаља

Након што је Немања Богданов, директор Културног центра,
поздравио публику, већник за културу Немања Ротар отворио је
„Класик фест”. Како је том приликом рекао, Огњен Поповић му
је предложио покретање ове манифестације још 2008. године,
када је Ротар, у то време демократа, био члан ГВ задужен за
културу.
– Рекао сам да је то одлична идеја и учинило ми се да је то нешто што је реално и што би могло да се реализује. Међутим, догађања су била таква да нисам имао наклоност колега које су тада
седеле у већу. Говорили су ми да ми је Огњен друг, и јесте, као што
имам родбину која је радила у култури, просто из исте смо бранше, и наравно да имам много људи с којима сам у добрим односима – изјавио је Немања Ротар.
Подсећања ради, „Класик фест” је стартовао 29. октобра 2011.
године.

Морски путописи
Музика из балета „Крцко Орашчић” П.
И. Чајковског и композиција из опере
„Продана невеста” Б. Сметане оживеле су
5. јуна некадашњу традицију окупљања
грађана недељом пре подне у Вајфертовој
пивници, односно сада у башти „Дајмонда”. „Класика уз пиво” такође је привукла велики број гледалаца, а поред Балканске камерне академије, том приликом су свирали и други врсни музичари.
Завршницу фестивала обележио је
концерт квартета изузетног гитаристе
Валтера Абта, који је, иако је задржао
споне с класиком, био и феноменална
најава панчевачких јесењих музичких
манифестација – „Ethno.com-а” и „Пан-

чевачког џез фестивала”. То је и разумљиво када се има у виду да је музика
Валтера Абта изузетан спој класике, џеза, фламенка и world music-a.
Несвакидашњи Абтов музички путопис употпунила су објашњења о томе
како су настале поједине композиције.
Будући да је човек који воли да путује и
често плови на свом броду, на сцену
Културног центра донео је звукове Медитерана, таласа, удаљених острва...
– Композиција „Play With the Wind
Meltemi”, а мелтеми је јак ветар у Средоземном мору који дува између Турске и
Грчке, настала је док сам пловио и имао
много проблема са тим ветром. Пожелео

сам да музички уобличим тај величанствени чин природе – објаснио је Абт.
Великог музичара су у Панчеву достојно пратили млади немачки гитариста Џонатан Голдберг, као и овдашњи
контрабасиста Срђан Ђорђевић и перкусиониста Александар Радуловић.

ПОЧЕЛИ „ДАНИ ПРОТЕ ВАСЕ”

Племенита музика и васпитавање деце
Манифестација „Дани проте
Васе” отворена је у недељу, 5.
јуна, у Светоуспенском храму,
концертом Дечјег хора Панчевачког српског црквеног певачког друштва и Хорске капеле дечака „Орлићи” из Зеленограда (Москва, Русија).
Дечји хор ПСЦПД-а, предвођен Борјаном Стражмештеров,
отпевао је песму Пресветој Богородици „Достојно јест” на три
начина, док се Хорска капела
дечака „Орлићи” из Москве,
предвођена Андрејем Викторовичем Черњецовим, представила са двадесетак нумера. Поред
руских, дечаци су певали и српске духовне песме. Неке од њих
извели су солисти уз пратњу хора. Долазак „Орлића” је прво
међународно гостовање на „Данима проте Васе”.
За 9. јун је планиран наставак програма уз Дечји хор
ПСЦПД-а, који ће извести
композиције из музичко-сцен-

„Орлићи” из Москве

ског дела „Дан” Вере Миланковић, савремене композиторке и професорке на Академији
уметности у Београду.
– Та композиција прати један
дечји дан – од устајања до успаванке. Текстови су племенити и
топли, а музика прилагођена
дечјим гласовима. Поред ду-

ховне музике, наш хор пева и
предивну световну музику – каже Борјана Стражмештеров.
О значају музике у понашању деце и у њиховом васпитању говориће професорка Миланковић.
У другом делу вечери предвиђена је промоција књиге Зо-

рана Душковића „Шта сањам и
шта ми се догађа”, о којој ће говорити књижевници Немања
Ротар, Виолета Блага и Милован Лукић.
Помен проти Васи Живковићу биће одржан 12. јуна, након недељне литургије у Светоуспенском храму, чиме ће се
и завршити овогодишња манифестација посвећена српском
песнику и свештенику.
„Дани прота Васе” се приређују од 2001. године. Како је
рекла ауторка програма мр Вера Царина, манифестација се
сада први пут одржава у организацији Панчевачког музичког друштва, које сарађује и са
ПСЦПД-ом.
Програми су реализовани под
покровитељством града Панчева и Српске православне црквене општине Панчево „Центар”,
а у сарадњи са Бијеналом уметничког дечјег израза и Културним центром Зрењанина.

Након великог светског
успеха првог романа „Онлајн девојка”, једна од најпопуларнијих светских видео-блогерки Зои Саг читаоцима представља наставак „Онлајн девојка на турнеји”.
Јунакиња Пени је спаковала кофере, јер ју је Ноа
позвао да му се придружи
на музичкој турнеји по
Европи. Пени једва чека да
проводи време са својим
рокерско, боговски, фантастичним дечком. Али због
Ноиног густог распореда,
другова из бенда који нису
баш пријатељски настројени и претећих порука љубоморних обожаватељки,
Пени се пита је ли заиста
створена за живот на турнеји. Ипак јој недостају породица, најбољи пријатељ

Елиот и... Њен блог „Онлајн девојка”.
Може ли Пени да научи
да усклади живот и љубав
на путу или ће све изгубити у потрази за савршеним
летњим распустом?

Два читаоца који до среде, 15. јуна, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање „Које обавезе и уживања је најтеже ускладити?” наградићемо по једним примерком књиге „Онлајн девојка
на турнеји” Зои Саг. Најбоље одговоре ћемо објавити у
наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети
у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

избор

МОЈ
МОЈ
Бувљачка терапија
Бранислава
Маца Марјановић
МУЗИКА: Мариза
дос Реис Нунес је
португалска певачица рођена у Мозамбику. Као трогодишњакиња се са родитељима сели у Португал и одраста у
историјским четвртима Лисабона. У
младости је певала
госпел, соул и џез.
Почетком новог миленијума почиње да
пева лисабонски фадо, музички жанр карактеристичан
за
Португал, који одликују тужне мелодије
и текстови. Спада у
савремене интерпретаторе
фада. Неколико пута је гостовала у Београду, а за њене концерте увек се тражила
карта више (до које никада,
нажалост, нисам успела да
дођем). Уз магичан глас,
Мариза плени и својом чудесном појавом.
ОСНОВНА БАЛЕТСКА ШКОЛА
„Димитрије Парлић”: сам
поглед на стару зграду у
ули ци Жар ка Зре ња ни на
25, у ко јој је сме ште на
школа, одаје утисак да се
међу тим зидовима одвија
нешто лепо. Ту се млада господа узраста од пет до четрнаест година уче првим
корацима народне игре и
кла сич ног ба ле та. На кон
што прођу кроз балетско
за ба ви ште и при прем ну
групу, уписују основну балет ску шко лу, у ко јој се
кроз четири године, уз звуко ве кла ви ра, упо зна ју с
играч ким пред ме ти ма и
обликују своја тела на ритмичкој гимнастици. У саставу школе налази се и
кројачка радионица у којој
две дивне даме, Ана и Слађа, шију костиме и претва-

рају ученике школе у ликове из бајки. Концерти ове
балетске школе традиционално се одржавају у јуну и
децембру у КЦП-у.
СТАРИ БУВЉАК: сваке недеље ујутру на Баваништанском путу се поређају продавци из целе Србије. Нађе
се ту роба из целога света.
Избор је шаролик: од беле
технике, гардеробе, намештаја и стрипова, до грамофонских плоча, порцелана
и књига. Током 16 година
редовних одлазака на ,,бувљачку терапију”, од свог
стана сам направила малу
библиотеку и галерију. Сместила сам у њу и колекцију
лустера, лампи, огледала,
чајника и неколико комада
доброг, старинског намештаја. Научио ме је бувљак
да се ценкам, да у гомили
наизглед безвредних ствари
пронађем право мало благо,
да рестаурирам, радујем се
малим стварима, и најлепше од свега – тамо сам срела и заволела разне занимљиве ликове које не бих
имала прилике другде да
упознам.
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НАЈПОЗНАТИЈЕ БАНДЕ НА ДВА ТОЧКА

МИРИС НОВОГ АУТОМОБИЛА

Дрога и трговина
људима
Први одметници
настали у Америци
Чланови мото-клубова и заљубљеници у двоточкаше су одувек били на лошем гласу и означавани су као „проблематични”.
У Србији нису забележени случајеви удруживања у мото-банде који су у сукобу са законом,
али без обзира на ту чињеницу,
бајкери нису баш радо виђени
чланови заједнице.
Одговор на питање – Зашто
су момци на моторима означени као „лоши“, вероватно
лежи у холивудским филмовима који мотоциклисте
представљају као немилосрдне чланове банди које харају
друмовима Сједињених Држава. Међутим, такве групе
заиста постоје...
„Удружење грађана”
„Црни клипови” су трећа највећа организација ове врсте у
САД-у, и имају веома распрострањено чланство широм
Америке. Ово је „банда подршке” већим организацијама
овог типа, а главни циљ је
обезбеђивање новчаних средстава трговином дроге и
оружјем.

Последњи забележени већи
инцидент у којем су учествовали припадници „црних
клипова” догодио се у новембру 2014. године, када су, без
икаквог разлога, физички насрнули на музичара Кристофера Стоуна испред једног
ресторана у Џексонвилу. Резултат свега тога је убиство
једног члана банде које се догодило када је Стоун, чији је
живот био угрожен, испалио
неколико хитаца из пиштоља
и усмртио нападача.

„Одметници” су веома добро организована група која
поред Америке, има чланство
и у Аустралији, Европи, Азији
и Јужној Америци. Основана
је 1936. године и најстарије је
„удружење” мотоциклиста у
Сједињеним Државама. На
званичној интернет страни
„Одметника” можете пронаћи
детаљну биографију, развој
кроз епохе и детаље о „клубу”
али не и чињенице које су битне. У више наврата ова банда
је сумњичена за трговину наркотицима, изазивање ратова
међу бандама, а припадници
ове групе су небројено пута
убијани у окршајима.
Један од „Одметника” је у
фебруару 2015. године затражио да се групи врате кожни
прслуци и њихова обележја која су им одузета приликом хапшења. Лишавање слободе припадника банде се догодило још
2012. код места Вондер лејк.
Мирно вече у бару „Лизард”,
расположени гости и караоке
вече. Као и на филму, расположење гостију се мења у моменту када се на вратима појављује група „лоших момака” са
обележјима „Одметника”.
Ничим испровоцирани напали су госте. Дванаесторо љу-

ди сведочило је да су појединце тукли испред бара, иза
шанка, а чак је и једна припадница била задужена за малтретирање жена. Адвокат одбране
затражио је да се обележја врате бајкерима, уз образложење
да они нису „банда” већ „удружење грађана”.
„Анђели” међу најбројнијима
Од када постоје мото-банде,
можда најпознатија на свету
је „Анђели пакла”. Према званичним подацима ова организација основана је 17. марта 1948. у области Фонтана у
САД-у. Данас су најактивнији
у Калифорнији и појединим
деловима Канаде, а чланство
овог клуба броји преко 2.500
бајкера на шест континената.
Чланови „Анђела пакла” су
насилни, бескомпромисни, а
од стране правосуђа Сједињених Држава су проглашени
криминалном организацијом
(као и друге две банде поменуте у тексту). Баве се трговином људима, кријумчарењем дроге, уценама, а учестали напади су готово редовна
појава. Скорашњи извештаји
полицајаца наводе да су припадници ове банде покушали
да изведу велики напад на супарнички табор у жељи да
поврате територију, у чему су
осујећени.
Такође, на појединим адресама у делу града Бурлеит,
полиција је пронашла веће
количине екстазија чија се
улична вредност процењује на
петнаест хиљада долара и већа количина стероида.
Бајкери у Србији су добро
организовани, али ни у ком
случају их не можемо поредити са организацијама које
се помињу у тексту. Они су ту
да добровољно дају крв, да
маскирани у Деда Мраза однесу поклоне деци, а уколико
неко од њих и има проблема
са законом, то су појединачни случајеви. То су само комшије које имају другачији
стил живота.

Љубитељима аутомобила,
али и онима који су читали
ову рубрику „Панчевца”,
позната је чињеница да је
Хенри Форд први у производњи возила применио покретну траку, чиме је знатно
убрзао процес. Тадашњи аутомобили имали су знатно
мање делова, па је за склапање једног примерка на
поменутој траци (линији)
било потребно свега сат и по
времена.

патентиран је још у деветнаестом веку, тачније 1897.

Најдужи мост за друмски
саобраћај се налази у Кини
и дугачак је 42 километра.

Према подацима Светске
здравствене организације, током једне године у свету у саобраћајним несрећама страда
милион и двеста хиљада људи.

Дизел мотори су данас оличење малих потрошача и
агрегата велике снаге при
ниским обртајима, мада се о
томе колико су еколошки
прихватљиви може и дискутовати. Први дизел мотор
није имао овакве одлике, а

Мирис новог аутомобила је
ретко коме позната ствар. Они
који имају ту срећу да осете
како мирише унутрашњост
новог возила тек изашлог из
фабрике, знају о чему говоримо. Овај пријатан мирис потиче од преко педесет органских
једињења која се користе у аутомобилској индустрији и траје око месец-два.

Година 1886. се може узети
као година „рођења” првог
модерног аутомобила, али
се први показивач количине
горива у резервоару у возила уграђивао тек 1922.

- - - - - САВЕТИ - - - -

ЧЕШКИ БЕСТСЕЛЕР
Власник „Шкоде”, „Фолксваген”, од момента када је
купио чешког произвођача
аутомобила, није ни могао
да претпостави да ће будући
модели који се буду производили са ознаком „Шкоде”,
бити веома тражени и популарни. То је случај и са „октавијом” друге генерације.
Лимузина средње класе која
се производила од 2004. до
2013. базирана је на шасији
„голфа 5”. И поред те чињенице, простора у кабини возила има довољно за четири
одрасле особе али и породицу са малом децом, јер је

и није препорука. Ако баш
желите „бензинца” мотор
1.6 ФСИ пружа солидан однос снаге и потрошње, која
износи око 5,5 литара на сто
километара. За оне који би
више волели дизел мотор у
понуди су добро познати
„Фолксвагенови” мотори
радне запремине од 1.900 и
2.000 кубних центиметара.
Разлика у снази између ова
два и није толико очигледна, а искуства сервисера говоре да се мотор од 1.9 литара показао као поузданији.
Када говоримо о
стандардима „Фолксвагена”

пртљажни простор међу
највећима у класи.
Добра конструкција омогућава одличне возне карактеристике. Аутомобил се
не нагиње превише у кривинама, а при већим брзинама
шум ветра не долази до изражаја као код других аутомобила у овој класи. Ману у
комфору једино представљају пакети опреме. Наиме, основни, „класик” пакет
је прилично сиромашан, тако да је при куповини потребно издвојити нешто више новца за наредни „амбијент”, који је по мери већине просечних возача.
Када говоримо о агрегатима, избор је више него велики, а ми ћемо поменути
само оне моторе који су чести. Погонска бензинска јединица од 1.400 је преслаба
за аутомобил ових габарита

испоставило се да у унутрашњости возила постоје делови који отпадају, па добро
проверите стање ентеријера. Бензински мотори захтевају редовну замену зупчастог каиша на сто хиљада
пређених километара, па се
распитајте код власника од
кога купујете возило када је
то урађено. Што се тиче дизел мотора, они су склони
потрошњи уља, поготову
уколико су прешли велику
километражу. Стога, ако
разматрате да пазарите ауто
са овим погонски горивом,
погледајте ниво уља и његову боју и вискозност.

Страну припремио

Немања
Урошевић

Петак, 10. јун 2016.

ВОЗИЛА
ПОНУДА

Продајем опел мериву
2003 годиште, 1.7, ЦДТИ.
064/144-32-23. (СМС)
ПРОДАЈЕМ метални контејнер на точковима. Тел.
063/251-315. (СМС)
КОРОЛА ХЛ, 1.8 Д, регистрован, 750 евра.
064/027-47-11. (220950)
ПУНТО 1.2. 2006, клима,
металик, очуван, потпуно
исправан, 2.300 евра.
062/658-100. (221324)
КАМИОН и цистерну за
превоз млека, 6.500 литара, 3.500 евра. 063/802-5875. (221354)
НА ПРОДАЈУ томос аутоматик А 35, власник.
064/428-18-75. (221364)
ВОЛВО С 40, 1.9 ТД, 2002.
годиште, сив, клима, АБС,
централна, власник, 2.500
евра. 064/206-30-24.
(221390)

ОГЛАСИ

ОПЕЛ вектра Б 2000. годиште, 1.8, 16 В, 86 кв, плин
(точак, боца), власник, повољно. 064/102-24-25.
(221596)
ПРОДАЈЕМ рено 5, кампус, 1990. 063/882-25-09.
(221487)
КАМИОН застава 50.8, у
исправном стању, нерегистрован, 1.900 евра.
066/512-48-75. (2214429
СКУТЕР нов, мотогрин, на
батерије. 064/354-69-76.
(221494)
РЕНО МЕГАН 1.5 ДЦИ,
2004. године производња.
064/140-00-91. (221489)
ДЕЛОВИ суза, југо, кец,
мотори, петостепени мењачи, остало. 064/856-60-65.
(221638)
РЕНО клио 2003, 1.2, фул
опрема. 064/310-43-49.
(221737)

ФИЈАТ пунто 1.1, 1998.
власник, 1.100 евра.
069/696-033. (221726)
СЕАТ ароса 2001. годиште,
1.4, регистрован, урађен
велики сервис, мали потрошач, без улагања, 1.850
евра. 064/324-11-16.
(221687)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

АУТО-КЛИМЕ за све типове возила сервисирамо и
пунимо гасом са дигиталном машином, пуњење
2.500 динара. „Фриготехник”, 361-361, 064/122-6805. (221652)
ПРОДАЈЕМ комби теретни,
застава ривал, 2004.
060/028-14-80. (4665)
ПРОДАЈЕМ нисан сани
1996. годиште и бмв 2002,
1.8, одлични. 060/028-14-80.
ПРОДАЈЕМ југо 55, прва.
рег. 1999. годиште.
061/322-04-94. (221778)
МЕГАН кабрио динамик,
2002, у одлчном стању,
фул опрема, гаражиран.
063/151-45-52, 013/314352. (221602)

ИЗДАЈЕМ гаражу, приземље, Конструкторове колективне гараже. 063/12255-22. (221645)
ПРОДАЈЕМ зидану гаражу
15 м2, Котеж 1, код Максија. 064/421-62-41.
(221645)

СЕРВИС телевизора, монитора, продаја половних,
програмирање даљинских.
„Плус”, Туцовића 28. 353463. (221328)
КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм, 16
мм, све врсте видео касета
квалитетно преснимавам
на ДВД. 343-563, 063/288278. (221363)

АУДИ А 4, 2.5, кватро,
2001. годиште. 063/777-8777. (221431)

ГОЛФ 1.4, 1993. годиште, 5
В,5 Б, атестиран плин, алу
фелне, електро подизачи,
серво. 064/142-55-93.
(221638)

ГАРАЖЕ

АПАРАТИ
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању, 90 до 800
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (221401)

КАДЕТ лимузина 86, нов
плин атестиран, регистрован. 061/626-06-62. (221)

ОПЕЛ корса 1.0 Б, 2005.
годиште, металик сив, петора врата, власник, регистрован годину дана, урађен сервис. 064/123-86-45.
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ЛЦД телеивзор LG 37 инча
(94 цм), као нов, 140 евра.
065/264-89-00. (221615)

ГОЛФ 4, 1.4, бензин, 2003,
фул опрема. 064/109-9379. (221737)
ПЕЖО 206, 1.2, 2002,
1.550 евра. 064/593-64-86.
(221737)
ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2007.
децембар, атестиран плин,
83.000 км, власник.
064/130-36-02. (221752)
КОРСА 1.2, 2002, петора
врата, у првој боји, фабричко стање, на име.
064/130-36-02. (221752)
АУДИ 80, 1.8, 90, власник,
атестиран плин, регистрован годину. 064/130-36-02.
(221752)
СКАЛА 55, 1996, у возном
стању, истекла регистрација, повољно. 064/130-36-02.
СИТРОЕН ксара пикасо,
2002. годиште, металик
плав, пуна опрема, регистрован, без улагања, повољно. 060/332-07-25.
(212708)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању, од 80 до
1.000 евра. 063/165-83-75.
(221695)
КУПУЈЕМ аутомобиле, стање небитно, од 80 до 1.500
евра.062/193-36-05.
(221695)

МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ комбајн клас
сенатор, коса 3 м, мотор
105 кс. 064/380-56-30,
631-151. (221397)
МОТОРНА прскалица за
воће, 100 л, са точковима.
063/879-51-40. (221557)
ТРАКТОР белорус 820, кинез 55, приколица змај, 7
тона, тешка тањирача,
спремач 3.30, шпартач четвороредни, сејалица нодет 4 и остало. 063/346655. (221754)

ВЕШ-МАШИНА, фрижидер
и половни делови од вешмашина. Тел. 252-05-10,
063/703-76-07. (221636)

КУПОПРОДАЈА

ПРОДАЈЕМ полован намештај из увоза. 065/592-7875. (221386)

ПОНУДА

ОСБ плоче за подашчавање кровова, цена 296 динара квадрат, превоз на
адресу купца. Тел.
062/437-236. (и)

ПРОДАЈЕМ: троседе, каучеве, угаону гарнитуру, регале, мост + регал, гарнитуру мојца, сто + 4 столице, спаваћа соба комплет,
комплет кухиња, дечја колица, ел. шпорет, ТА пећи,
пећ на дрва, машину за
веш, суђе, тепихе, половне
ауто гуме, бицикле разне.
063/107-78-66. (221451)

КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, дна, мешачи,
луле. 331-586, 063/805-7460. (220384)

ПРОДАЈЕМ соларијум, судопере, полице, ђачки сто.
371-274, 064/176-88-52.
(221463)

РАСПРОДАЈА новог намештаја. Столице од 1.000,
столови до 3.500, кревети
од 10.000. Стара Утва.
060/600-14-52. (221101)

НА ПРОДАЈУ свиња, прасићи и балирана детелина.
Тел. 064/129-45-43.
(221461)

ДВА женска шиљегана, 40
кг по комаду, цена 150
евра оба. 064/074-55-15.
(СМС)

ПРОДАЈЕМ гардеробне ормане, витрину, огледало,
писаћи сто, сто за компјутер, ТВ сточић и кожну
канцеларијску фотељу.
361-458. (221345)
ФОТЕЉЕ, кауч, ормар, витрина, сточићи, комода,
столице, грил шерпа.
065/353-07-57. (221353)
ПРОДАЈЕМ фасадни графитни стирпор, неопор, и
природно сушене чамове
фосне. 064/247-77-69.
(220930)
АГРЕГАТ хонда, плински
шпорет горење, црева за
заливање. 062/600-365,
013/251-85-55. (221357)
ПОВОЉНО windovs XP,
кућиште, екран, веб камера, тастатура, миш, звучници, принтер, скенер, фотокопир. 064/252-50-03.
(221399)
ПРОДАЈЕМ јариће мушке,
козе, алпино јарца или мењам. 065/348-22-00.
(221377)
ПРОДАЈЕМ половну судомашину за 12 особа, као
нова, повољно. 064/84888-86. (221378)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи од 2 до 6 кв, достава, монтажа, гаранција.
335-930, 064/366-57-87. (2
ПРОДАЈЕМ балконска врата и прозор 140 х 140, „Леснина” Словенија, повољно. 013/633-070. (221433)

ОРМАН, витрина, кауч, тепих, итисон, комарници,
кухињски сто, висећи.
062/154-56-54. (221616(

ПРОДАЈЕМ топлу/хладну
витирну за ресторан брзе
хране. Саша, 065/681-9039. (221619)
АМБАЛАЖА пиво јелен,
лав, зајечар, кока-кола,
фанта, кисела, 200 гајби,
повољно. 063/555-770.
(221635)
КОМБИНОВАНИ фрижидер 315 л, веш-машина, ТА
пећ 2,2 кв, фрижидер 150
л, судопера с радним висећим, угаона гарнитура,
брачни кревет, кауч, тросед, фотеља мојца, орман,
трпезаријски сто са столицама.
Тел. 063/861-82-66.
(221644)
АЛУМИНИЈУМСКЕ ограде,
гелендери, алу столарија,
ПВЦ столарија, монтажа.
063/801-84-76, 065/80184-76. (2121603)

ПОВОЉНО продајем душек нов за франуцски лежај, 2 х 1.6 м, дечји креветац, дечји бицикл, аутић
ноди до три године, љуљашка, санке, дубак.
013/631-289, 065/449-0097. (22157)
ПРОДАЈЕМ индијски стилски ормарић. Тел.
013/251-78-75, 18 до 19
сати. (221571)
ГУСАНИ радијатори, прохромска полица већа петоделна, кафански шанк,
раднички орман. 064/11070-71. (221541)
ПРОДАЈЕМ расхладну витрину, дужине 1.5 м. Тел.
063/834-33-12.
(215459
ПРОДАЈЕМ циркулар, шине. 063/867-03-43, Ковиљка Бокић. (221537()
ПРОДАЈЕМ веш-машину
канди, (пере, суши), шпорет, повољно. 060/180-0283, 062/186-48-22. (221733
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КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, разгледнице, књиге, ситне антиквитете. 013/233-35-01,
064/265-82-98. (221676)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

КОКЕ НОСИЉЕ, пуна носивост, 200 динара комад.
060/054-67-70. (2215339

КУПУЈЕМ гвожђе, метале,
веш-машине, замрзиваче,
шпорете, телевизоре и
остало. 061/321-77-93.
(221778)

ПРОДАЈЕМ судоперу
остале кухињске елементе.
063/773-45-97, 371-568.
(221474)

КУПУЈЕМ обојене метале,
гвожђе, веш-машине, шпорете, замрзиваче, телевизоре. 061/206-26-24.
(221778)

ПРОДАЈЕМ тросед, двосед,
фрижидер и замрзивач.
320-631, 064/152-16-33.
(2214759

КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе, веш-машине, замрзиваче, телевизоре, долазим.
061/322-04-94. (221778)

ПРОДАЈЕМ кревет и два
душека 80 х 200, повољно.
064/235-75-41. (221490)
ФИСКАЛНУ касу МП 55 са
|GP, cena 2.800 динара.
066/512-48-75. (221492)

КУПУЈЕМ алуминијум, акмулаторе, месинг, гвожђе,веш-машине, замрзиваче, телевизоре. 064/48413-76. (221778)

ПРОДАЈЕМ тросед, две
фотеље и сточић и кауч и
две фотеље. Тел. 251-0853. (221498)
ПРАСИЋИ, балирана детелина, 150-250 динара, Новосељански пут 175-б,
064/303-28-68. (221775)
ПИЛИЋИ уређени и живи,
кућна достава. 065/420-9734. (221775)
ДЕТЕЛИНА на продају.
062/867-07-67, Старчево.
(221773)
ВИШЊЕ, уберите сами или
наручите телефоном.
064/073-74-24. (221661)
ДИМЉЕНИ козји качкаваљ
са Дивчибара. Испорука на
адресу. 064/073-74-24.
(221661)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
РАСПРОДАЈА новог намештаја, судопера, 3.500,
ростфрај 3.500. Кухињска
угаона клупа, 8.000. Стара
„Утва”, 060/600-14-52.
(221686)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ очуван намештај,
столове, столице, кухиње,
гарнитуре, плинске боце.
066/900-79-04. (221359)

КУПУЈЕМ полован намештај, старе слике, лустере
и сво остало покућство.
061/284-11-86.
(221441)
КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/48114-77. (221450)
КУПУЈЕМ искључиво очуван намештај, столове, столице, кухињске клупе, угаоне гарнитуре. 062/170-4310. (221761)

НА ПРОДАЈУ половна вешмашина беко, урађен сервис. Тел. 064/545-82-16.
(221738)

СТАРЧЕВО кућа на главном путу, изузетна локација за посао. 013/632-894.
(СМС)
КУЋА 180 м2, Змај Јовина,
пешачка зона, 100 000
евра. Комплетно сређена
Тел. 060/034-31-11.(СМС)
НА ПРОДАЈУ кућа у центру
Панчева, договор.
069/263-42-97. (СМС)
ПРОДАЈЕМ плац, Пелистерска, преко пруге, 8
ари, 10.000 евра. 063/15037-49. (220841)

КАЧАРЕВО, спратница са
ајнфором, нова, усељива,
недовршена, 5 ари.
063/218-860. (220410)

ПРОДАЈЕМ мало коришћен замрзивач од 310 л.
063/359-276. (221718)

ПРОДАЈЕМ црну земљу.
Звездан, 063/224-435.
(221720)

ПОНУДА

КУЋА на продају, Србијанска 55, Панчево. 064/65116-22. (219589)

ПРОДАЈЕМ двосед на развлачење, 20 евра. 064/44868-11. (221702)

ПРОДАЈЕМ добре половне
греде. Звездан, 063/224435. (221720)
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ПРОДАЈЕМ кућу, Тесла.
069/552-03-71. (220479)
КУПУЈЕМ полован намештај, ТА пећи и остало покућство. 063/898-00-82.
(221358)

МОТОР за чамац томос 4,
старији тип, 100 евра.
064/324-11-16.
(221685)

КУПУЈЕМ: перје, намештај,
слике, сатове, стари новац,
фигуре, есцајге, старо покућство. 335-974, 063/70518-18. (221407)

ПРОДАЈЕМ штене стафорда / стар шест месеци.
065/204-55-82. (221677)

КУПУЈЕМ половни поцинковани кавез за зечеве.
Тел. 063/368-523. (221419)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, вршим поправку,
фарбање, достава, монтажа, гаранција.
062/170-43-10.
(221761)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, акумулаторе,
месинг, бакар и остало.
064/158-44-10,
063/101-11-47. (221598)

ПРОДАЈЕМ плац 20 ари у
Девојачком бунару.
062/154-43-27. (220973)
КУЋА, Девојачки бунар,
центар, власник./063/16195-55. (220829)
ВИКЕНДИЦА, Девојачки
бунар 80 м2, 7 ари плаца,
сви услови за живот. Тел.
063/841-16-27, 063/83737-71. (220830)
ПРОДАЈЕМ кућу, 17.000
евра, на Баваништанском
путу. 069/138-95-80.
(220893)
КУЋА за рушење, 2.3 ара,
18.000 евра, Првомајска.
061/155-72-40. (22088)
ДЕВОЈАЧКИ бунар, викендица на асфалту 40 м2, купатило, струја. Тел.
063/832-50-97. (4663)

ВОЈЛОВИЦА, новоградња,
кућа 200 м2, могућа замена. (526), „Ивакс”,
063/771-75-96. (221415)

КАЧАРЕВО, 96 м2, 5 ари,
усељив, 16.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(221611)

ГОРЊИ град, усељива кућа, 88 м2, 2 ара, 27.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (221552)

ПРОДАЈЕМ два и три ланца земље, преки пут.
060/153-25-15. (2214229

КУДЕЉАРАЦ, кућа 140 м2
+ 25 м2 локал, 5 ари плаца,
спратна, реновирана,
74.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(221609)

КОТЕЖ Милорадовић,
прелепа, 180 м2 стамбено,
2.5 ара, 115.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(221552)

КУЋА на продају, нова Миса. 063/445-132, 063/87361-87. (221606)

КУЋА 30 м2 на Маргити,
засебна, може ауто до
2.000 евра. 064/248-90-16.
(221553)

КУЋА, центар, 120 м2.
063/777-87-77. (221431)
САЛОНСКА кућа на одличној локацији, повољно, на
продају. Тел. 352-892,
060/352-89-20. (221446)
КУЋА на продају у Шушари, Банатска бр. 8.
063/182-00-17. (221454)
ПРОДАЈЕМ дворишни стан
57 м2, Жарка Зрењанина,
9.500 евра. 064/577-34-90.
(221456)
ПРОДАЈЕМ кућу 80 м2,
Панчево, шири центар,
29.000 евра, могућ договор. 064/902-28-80.
(221457)
ПРОДАЈЕМ кућу, Кочина
3, код Зелене пијаце.
064/231-60-24. (221464)

САМОШ, пољопривредно
земљиште, близу села и у
добричком пољу. 251-9603, 064/226-67-31.
(221362)
НОВО СЕЛО, плац 16 ари,
кућа 100 м2. Тел. 063/80023-06. (221368)
КУЋА на новој Миси, код
школе и амбуланте, на
продају. 063/824-63-51,
373-154. (221375)

ЊИВА 80 ари, Војловица.
064/354-69-76. ()221494)

КАРАУЛА, нова кућа 86 м2,
енергетски пасош, укњижена, власник. 065/258-8777. (221574)

ПРОДАЈЕМ кућу у Долову.
013/263-40-21. (221139)

ЦЕНТАР, две одличне куће
на плацу, продаја/замена.
063/320-618. (221355)

СТАРА Миса, трособна,
реновирана, укњижена, ЕГ,
започет објекат, хитно.
063/838-08-46. (221569)

КУЋА 120 м2, на 5 ари,
Преспанска 15, Кудељарац, легализовано, власник. 063/307-674.
(221525)

ПРОДАЈЕМ кућу у Долову
на 29 ари. 371-274,
064/176-88-52. (221463)

КУЋА, Доситејева 8-а, 2
ара, укњижено. 061/33331-19, 062/860-80-94,
063/277-025. (221334)

ПОРОДИЧНА кућа на продају, Дебељача, од 16 ари
баште и 250 м2 стамбене
површине. Струја, вода, телефон, асфалт пут испред
улаза у плац, кућу, 10.000
евра. 060/613-63-15.
(221342)

ДЕО куће, почетак Стрелишта, укњижено + анекс.
Замена. 064/952-19-80.
(221601)

ПЛАЦ до пута, Баваништански пут, 7 ари, ограђен, 1.800 евра ар. (470),
„Дива”, 345-534, 064/24605-71. (и)

КУЋА у Дебељачи, 15 ари,
850 м2, погодно за становање и фирму. 063/81981-83. (221471)

РУШЕВНА кућа, Доњи
град, 2.5 ара, повољно.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

ОМОЉИЦА, строги центар, део куће 44 м2, угао,
погодно за локал. 061/32440-85. (221539)

МИСА, 28.000; Топола
21.000; Кудељарац 23.000;
центар 62.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (221536)
ПРОДАЈЕМ 20 м2, круг аутобуске станице, погодно
за трафике, летње баште,
струја, вода, може и са
објектом. 063/879-03-55.
(221582)

КУЋА у мирном крају Тесле, 80 + 40 м2, два бројила, канализација, 54.000
евра. Договор. (470), „Дива”, 345-534, 064/246-0571. (и)

КОТЕЖ 1, одлична, 98 +
40 м2, 57.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(221611)

ПОЧЕТАК Војловице, лепа
кућа 115 м2, 7.5 ара,
36.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (221552)

НА ПРОДАЈУ викендица и
15 ари плаца на Новосељанском путу. 063/336461. (221484)
БАВАНИШТАНСКИ пут,
114 ари, до пута, 33 ширина. (1734), „Трем” 01,
332-031, 063/836-23-83.
(221496)
КУЋА за рушење, 2.5 ара,
13 ширина, 45.000. (1734),
„Трем” 01, 332-031,
064/130-38-29. (221496)
ПРОДЈЕМ воћњак 32 ара,
Охридска улица, Кудељарац, хитно. 065/669-47-56.
(221499)
ПРОДАЈЕМ кућу на Миси
од 73 м2, на 14 ари плаца.
063/269-499.(221679)
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ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ кућу у центру
града, повољно, вреди погледати. 063/756-06-04.
(221614)

СТРОГИ центар трособан
60 + 6 м2, двострано орјентисан. 064/337-20-11.
(220424)

КОТЕЖ 1, једноипособан,
III, 49 м2, тераса, ЦГ,
26.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (221611)

ПРОДАЈЕ се повољно непокретност, кућа, површине 85 м2, у Панчеву, Ул.
Паје Маргановића број
233, по одлуци Основног
суда у Панчеву бр. И1505/2015. Ближа обавештења на огласним таблама Суда или на Тел.
013/355-885. Јавна продаје
је заказана за 22. VI 2016.
године, у 14 сати. Почетна
цена 1.256.313.00 динара.
(221504)

ЦЕНТАР, 140 м2, 3 ара,
57.000, 100 м2, усељива, 48
м2,140 м2, 4 ара, 45.000.
(394), „Гоца”, 063/899-7700. (221623)

40 КВМ, 55 м2, 15.000
евра, Миса. 063/377-835.
(221070)

ТЕСЛА, двособан, II, 50 м2,
ТА, 23.500. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(221611)

ТЕСЛА, део куће, 50 м2,
18.500. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(221505)

ВЕЛИКИ избор кућа, све
локације. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (221623)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ТЕСЛА, нова кућа 130 м2,
1.5 ар, 95.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (221505)
ЦРЕПАЈА, 135 м2, 16 ари,
45.000; Самош, 80 м2,
9.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(221505)
НОВА МИСА, 150 м2, 2
ара, 45.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (221505)
КУЋА са два локала, код
Турске главе, 150 м2, 2 ара,
60.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(221505)
КУЋА за инвеститоре, 150
м2, Книћанинова 33,
45.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(221505)
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ТЕСЛА, 200 м , 3 ара,
70.000, Миса 200, три стана, 45.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (221623)

ШИРИ центар, трособан,
68 м2, I спрат, ТА, терасе,
гаража, 31.000. 060/76004-32. (221130)

ДВОСОБНА комфорна кућа са гаражом и 20 ари баште у Пелистерској улици.
065/251-56-89. (221774)

СТРЕЛИШТЕ, 57 м2, тераса, VI, ЦГ, добар, 25.000.
(49), „Мустанг”, 064/22666-58. (221611)
ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан у Новом Саду, 48 м2,
43.200 евра. 065/833-8536. (и)

КОТЕЖ 2, леп једноипособан, 48 м2, ВП, 26.500.
(49), „Мустанг”, 062/226901. (221611)

ПРОДАЈЕМ трособан, 60
м2, центар, нов, 27.000
евра. 061/670-97-96.
(220821)

КОТЕЖ 2, двособан реновиран, 61 м2, V, 29.000.
(49), „Мустанг”, 062/226901. (221611)

СОДАРА, власник, продајем стан 57 м2, Савска
14/27, 28.000 евра.
060/321-53-60. /220907)

СТРОГИ центар, већи једнособан, I, 40 м2, ЦГ, идеалан за ординацију, 34.000.
(49), „Мустанг”, 064/22666-58. (221611)

2

ПРОДАЈЕМ плац 6,57 ари,
са кућом 55 м2. Тел.
063/275-510. (2121735)

ПРОДАЈЕМ стан 62 м , на
Стрелишту. 064/170-57-10,
065/824-39-44. (220902)

ПЛАЦ на продају, Новосељански пут, 8 ари.
064/808-75-21. (221740)

СТРЕЛИШТЕ, 2.5, V, ЦГ,
усељив, 43.000. 063/16461-52. (221322)

ВИКЕНДИЦА на Девојачком бунару, у долини снова, на продају. Тел.
064/165-18-68. (221749)

ТЕСЛА, 47 м2, V спрат, без
лифта, комплетно сређен и
модеран, договор, 26.000
евра. 064/231-59-39.
(221331)

ПЛАЦ на новој Миси са
локацијском дозволом,
власник. 064/260-05-34.
(221751)

ТЕСЛА, двособан, I, 54 м2,
ТА, тераса, 29.000. (49),
„Мустанг”, 064/226-66-58.
(221611)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53
м2, I, тераса, ТА, 24.000.
(49), „Мустанг”, 062/226901. (221611)

НОВОСЕЉАНСКИ пут, 120
м2, 8.5 ари, 45.000; 22 ара,
70 м2, 28.000.(394), „Гоца”,
063/899-77-00. (221623)

КУЋА 150 м2, Тесла, на
продају. 062/164-93-21.
(221758)

ДВОСОБАН, 45 м2, Котеж
1, VIII спрат, два лифта,
потпуно реновиран, 30.000
евра. 301-165. (221330)

МИСА, етажа 90 м2 + тавански простор, 26.000.
(49), „Мустанг”, 062/226901. (221611)
МИСА, Конструктор, 46 м2,
једнособан, I, Тераса,
23.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (221611)
2

МИСА, Конструктор, 58 м ,
I, леп, 30.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(221611)

БАЊА ВРУЈЦИ, продајем
апартман, зграда „ВодаВода”, мењам за Панчево
или Београд. 063/874-9838. (221396)

ПЛАЦ 4 ара, са две стамбене јединице, 180 м2 и
120 м2, на углу, Горњи
град. 060/034-19-58.
(221706)
ПРОДАЈЕМ ланац земље
на новом путу КачаревоПанчево, близу села.
064/333-20-46.
(221714)

ПРОДАЈЕМ нову кућу, 130
м2, центар, повољно.
060/028-14-80. (4665)
ПРОДАЈЕМ плац на 3 ара
на баваништанском путу,
15,5 ари, повољно.
060/028-14-80. (4665)
ПРОДАЈЕМ плац, Миса,
дозвољена градња.
060/766-23-36. (221776)

СТРЕЛИШТЕ, нов стан, 86
м2, лифт, ЦГ. Тел. 064/26771-74. (221393)

ЦЕНТАР, 68 м2, VII, ЦГ,
трособан, 54.000, договор.
(336), 351-061, 063/494898. (221609)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ двособан стан, Котеж 1, за мањи, једнособан, власник.
063/765-83-10. (221404)

СТРЕЛИШТЕ, 65 м2, трособан, I, ЦГ, 32.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (221609)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ стан,
Котеж 1, 58 м2, за два мања, власник. 065/820-7383. (221404)

КОТЕЖ 2, 70 м2, двоипособан, III, ЦГ, 41.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (221609)

ПРОДАЈЕМ стан 84 м2, на
6. спрату, Котеж 2.
065/398-98-99. (221440)
СТРЕЛИШТЕ, 35 м2, приземље, сређен, усељив одмах, укњижен, 14.500 евра.
065/237-10-09. (221427)

ТЕСЛА, одлична на 4.7
ари, 65.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(221669)
МАКСИМА ГОРКОГ, кућа
на 7 ари, 70.000, договор.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (221669)
ПРОДАЈЕМ воћњак на Кудељарском насипу, 18 ари.
063/472-669. (221630)
ПРИЛИКА, Стрелиште, изузетна кућа 3 ара, са плодоужитком, 19.500.
061/324-40-85. (221634)
ДОЊИ град, кућа сређена,
са два стана, ЕГ, плац 7
ари. 061/224-47-97.
(221648)

ПРОДАЈЕМ кућу у Банатском Брестовцу. Тел.
064/470-97-06, 013/626691, 065/628-48-33.
(221777)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру, ново, Котеж 1, без посредника. 063/250-082. (219935)
ЦЕНТАР, станови и гараже, укњижено, етажирано,
53-120 м2. 630-850
евра/м2, са ПДВ-ом.
063/323-584. (220056)

ХИТНО, Стрелиште, стан
60 м2, II спрат, ЦГ, реновиран. 062/646-066.
(221439)
СТРЕЛИШТЕ, сређен двособан стан, 58 м2, ЦГ,
лифт, договор.
064/968-56-80. (221458)
СТРЕЛИШТЕ, продајем
стан 43 м2, ВП, ЦГ, подрум,
тераса. 061/224-47-97.
(221648)

ПРОДАЈЕМ стан 53 м2, на
Стрелишту, VII спрат,
22.000 евра. 063/868-0206. (221599)
СТРЕЛИШТЕ, центар, двоипособан стан , ЦГ, 72 м2,
VII спрат, 38.000 евра, за
мањи уз доплату. 063/89239-53. (221595)
СТАН у близини Хотела
„Тамиш”, 2.5, 57 м2, ЕГ,
власништво, нов. 063/81981-83. (221471)

КОТЕЖ 1, трособан, 75 м2,
V, 40.000. (188), „Una Dalli”, 064/255-87-50.
(221581)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан на Стрелишту.
069/151-49-52.

ТЕСЛА, новоградња, 790
евра/м2, 50 м2, 62 м2, 68
м2. (188), „Una Dalli”,
064/255-87-50. (221581)

СОДАРА, 2.0, 57 м2, ЦГ,
VII, 27.000. (1734), „Трем”
01, 332-031, 063/836-2383. (221496)
ДВОРИШНИ, ужи центар,
40 м2, ТА, 18.000. (1734),
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83. (221496)
СОДАРА, 3.0, 66 м2, ТА,
ПР, 36.000. (1734), „Трем”
01, 332-031, 064/130-3829. (221496)
ДВОСОБАН стан у Тамиш
капији, укњижен, власник,
III спрат, 68,5 м2, поглед
директно на реку. 062/272510. (221476)

СТРЕЛИШТЕ, двособан
стан, II спрат, ЦГ, лифт,
две терасе, подрум, укњижен. 069/267-62-16.
(221501)

ДВОРИШНИ стан на продају, Цара Душана 39, сређен. 069/351-35-25, повољно. (221410)
ТЕСЛА, 63 м2, централано,
интернет, кабловска, комплет сређена, код пијаце,
без посредника. 069/20630-72. (2214379

КОТЕЖ 1, једноипособан,
46 м2, I, ЦГ, усељив,
30.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (221609)

ПРОДАЈА/ЗАМЕНА, трособан, Котеж 2, за мањи уз
договор, власник. Тел.
063/247-617. (221503)

КОТЕЖ , 62 м2, III, ЦГ, сређен, 32.000. (526), „Ивакс”,
063/771-75-96. (221416)

ВЕЛИКИ избор кућа на
свим локацијама. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(221672)
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ЦЕНТАР, 65 м2, III, ЦГ,
двособан, 41.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (221609)

ТЕСЛА, 61 м2, трособан,
30.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(221505)

КОТЕЖ 2, 63 м2, двоипособан, III, ЦГ, 32.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (221609)

КОТЕЖ, 57 м2, двособан,
28.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(221505)

СТРЕЛИШТЕ, изнад Банке,
59 м2, двособан, усељив, V.
28.500. (336), 351-061,
063/494-898. (221609)

ТЕСЛА 42 м2, једноипособан, 25.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (221505)

ТЕСЛА, 47 м2, мањи двособан, III, ТА, 22.000. (336),
351-061, 063/494-898.
(221609)

СТРЕЛИШТЕ, 43 м2, једнособан, 23.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (221505)

СОДАРА, трособан, 62 м2,
III, 39.000. (188), „Una Dalli”, 064/255-87-50.
(221581)
НОВА МИСА, кућа 112 м2,
1 ар, 25 м2, 55.000. (188),
„Una Dalli”, 064/255-87-50.
(221581)

СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 72 м2, II, ЦГ, одличан,
40.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(221567)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 61
м2, IV, лифт, 33.000; двособан, 22.000. (300), „Ћурчић”, 362-816, 063/803-1052. (221567)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
сређен, 36 м2, ВП, 24.000;
32 м2, III, 21.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (221567)

ТРОСОБАН стан, 78 м2,
Стрелиште, IV спрат, два
мокра чвора. Тел. 064/34026-43. (220622)

ТЕСЛА, 32 м2, једноипособан, реновиран. 064/18085-95. (221608)

СТРЕЛИШТЕ, 32 м2, одличан једнособан, ЦГ,
20.000. (336), 351-061,
063/494-898. (221609)

КОТЕЖ, 65 м2, двоипоисобан, договор. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (221505)

ТЕСЛА, двособан, 50 м2, IV,
ЦГ, 25.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.

КОТЕЖ 2, трособан, продајем/мењам за мањи
стан/кућу. 063/771-15-68.
(220448)

СТАН хитно на продају,
договор. 064/130-27-34,
062/157-86-27.
(2216210)

СТРЕЛИШТЕ, 30 м2, већа
гарсоњера, без улагања,
ВП, ЦГ, 20.000. (336), 351061, 063/494-898. (221609)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 74
м2, IV. 34.000. (188), „Una
Dalli”, 064/255-87-50.
(221581)

КОТЕЖ 2, двособан, 61 м2,
V, лифт, сређен, 28.000.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (221567)

ТЕСЛА, двособан, 53 м2, II,
ТА, усељив, 27.000. (300),
„Ћурчић”,м 362-816,
063/803-10-52.
(221567)
ЦЕНТАР, 1.5, 44, ЦГ,
26.000; Содара 2.5, ЦГ, договор, Котеж 1, 2.0, I, договор. (338), „Јанковић”,
348-025. (221671)
СТРЕЛИШТЕ, гарсоњера,
28, 14.000; једнособан, 44,
ЦГ, договор, двоипособан,
55, I, 28.000. (338), „Јанковић”, 348-025.
(221671)

ЦЕНТАР, Петра Драпшина,
56 м2, двособан, ЦГ, IV,
35.000. (320), „Премиер”,
063/800-44-30. (221673)
САМАЧКИ, Синђелићева,
гарсоњера, 17 м2, ЦГ, III,
11.000. (320), „Премиер”,
063/800-44-30. (221673)
КОТЕЖ 2, једнособан, III,
44 м2, ЦГ, 25.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (221673)
КОТЕЖ 2, четворособан,
VII, 79 м2, ЦГ, 46.000.
(320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (221673)

СОДАРА, трособан, ВПР,
63 м2, ЦГ, ПВЦ, 33.000.
(320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (221673)
ПРОДАЈЕМ двособан стан,
Котеж 1, II, Радова зграда.
Тел. 314-193, (221588)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ТЕСЛА, гарсоњера, III, 25
м2, ТА, са стварима,
19.000. (320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(221673)
ПОВОЉНО продајем двоипсобан стан 67 м2, 62 м2
грејне површине, на Содари, Дунавска. Стан има
дневну собу, две спаваће
собе, кухињу, купатило, терасу са оставом. Стану
припада и гаража, 38.000
евра. 064/559-28-51,
013/252-05-04. (221589)

ОГЛАСИ

СТРЕЛИШТЕ, 56 м2, двособан, намештен, 27.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (221550)

СОДАРА, повољно двособан, VII, 26.000; трособан,
I, 40.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.

СТРЕЛИШТЕ, 65 м2, ВПР,
28.00. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/886-5609. (221536)

СОДАРА, Доситејева, троипособан, I, 58.000, војне
двоипособан, 39.500. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48. (2)

МИСА, 56 м2, II, 26.000.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/886-56-09.
(221536)

КОТЕЖ 2, двособан, I,
31.000, трособан, I, 47.000.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (221124)
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СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ нов стан од 45
м2. 063/740-61-26.
КУПУЈЕМ стан једнособан,
једноипособан. 062/771513. (219441)
КУПУЈЕМ двособан стан на
Стрелишту. 064/194-69-03.
(221123)
СОДАРА, двособан, 63 м2,
33.000; двоипособан, 75
м2, 40.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(2231672)

ДОЊИ ГРАД; једнособан,
22.000 евра; двособан,
25.000 евра, оба реновирана, замена. „Дива”, 345534, 064/246-05-71. (и)

МАРГИТА, трособан, 64
м2, 40.000; троипособан,
96 м2, 65.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(2231672)

ЈЕДНОСОБАН, централно,
реновиран, Содара, плакари, кухиња, ПВЦ столарија,
25.000 евра. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(и)

МИСА, једноипособан, 35
м2, 20.500; трособан 85 м2,
38.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (2231672)

КОТЕЖ 2, 32 м2, ПР,
16.500. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/886-5609. (221536)

ДВОИПОСОБАН, Котеж 2,
два ве-цеа, 40.000 евра,
договор, 68 м2 + 6 м2.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

СТРЕЛИШТЕ, 58 м2, II,
33.000. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/886-5609. (221536)

ПРОДАЈЕМ двособан стан
у центру, 53 м2, укњижен.
Тел. 064/290-46-55.
(221524)

ГОРЊИ ГРАД, новоградња,
63 м2, II, 48.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (221536)

СТАРА ПОШТА, двособан,
I, 41.000, Карађорђева,
троипособан, 63.000.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (221124)
САЛОНСКИ 114 м2,
65.000; 86 м2, 40.000.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (221124)
ТЕСЛА, 44 м2, I спрат, Та,
реновиран, усељив. 23195-50, 064/423-31-43.

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
63 м2, Котеж 2, Книћанинова 56/14. Тел. 013/25167-82. (221530)
ТЕСЛА, једнособан, IV, TE.
013/315-395, 063/851-0323. (221518)
СОДАРА, двособан, ЦГ,
27.000 евра, трособан, ЦГ,
60 м2, приземље, 33.000
евра. (470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71. (и)
ЈЕДНОСОБАН, I спрат,
Миса, стамбена зграда, 30
м2, 17.000 евра, договор.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)
ЈЕДНОИПОСОБАН, ЦГ,
Котеж, приземље, 50 + 6
м2, усељив, 25.500 евра.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)
СТРЕЛИШТЕ, 86 м2, ЦГ, VII
спрат, власник. 064/27604-80. (221538)
ПЕНЗИОНЕРИ, нуди се доживотно издржавање по
најповољнијим условима.
061/324-40-85.
(221539)

ПЕНЗИОНЕРИ, купујем
стан са вашим плодоужитком (остајете у стану).
061/324-40-85.
(221539)
СТАН на Содари, на продају, V, TA, повољно.
013/351-166,
063/185-28-26,
064/319-34-19. (2211543)
ТЕСЛА, 57 м2, двоипособан, ТА, тераса, усељив,
30.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(221550)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 62
м2, I, 29.000. „Кров”,
060/083-10-64. (398)

ЦЕНТАР, 45 м2, двособан,
23.000; 58 м2, двособан,
39.000; 115 м2, четворособан, ЕГ, 65.000. (394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(221623)
ТЕСЛА, 45 км, двособан,
22.000; 68 м2, двоипособан, 30.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (221623)
КОТЕЖ 1, 57 м2, двособан,
28.000; 71 м2, трособан,
39.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (221623)
2

КОТЕЖ 2, 62 м , двособан,
31.000; 74 м2, трособан,
реновиран, 43.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(221623)

ГАРСОЊЕРЕ, Стрелиште,
VII, 16.000; гарсоњера, II,
16.500. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (221124)
ТЕСЛА, једнособан, 27 м2,
16.500; двособан, 50 м2,
23.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (2231672)
КОТЕЖ, двоипособан,72
м2, 42.000; трособан, 78
м2, 46.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(2231672)
ТЕСЛА, двособан, 46 м2,
23.000; двособан, 49 м2,
28.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (2231672)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан
35 м2, ТА, приземље,15.000. (1756), „Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (2211664)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53
м2, 23.500; трособан, 80
м2, 40.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(2231672)
2

ТЕСЛА, двособан, 54 м ,
28.000; трособан 60 м2,
30.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (2231672)

КУПУЈЕМО трособан, четворособан стан у Карађорђевој. „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(221653)

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан, 66 м2, реновиран, Котеж 1, кружни ток.
064/914-73-00. (221736)
СТАН, строги центар, В.
Караџића 6, код гимназије,
58 м2 + две терасе, хитно.
064/651-17-78. (221743)

телефон:
013/301-150

ЦЕНТАР, двоипособан, 64
м2, ТА, III, тераса, 35.000.
(1756), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (220969)

ЦЕНТАР, двособан, 53 м2,
дворишни, гаража, 18.900.
(097), „Перфект”, 064/34805-68. (2231672)

СТРЕЛИШТЕ, 62 м2, лифт,
нова ПВЦ столарија, паркет,купатило, власник.
066/004-787. (221751)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
38 м2, новија зграда, ЦГ, II,
тераса, 23.500. (1756),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (220969)

МАРГИТА, једнособан, 36
м2, новоградња, високо
приземље. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(2231672)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
Котеж 1, IV спрат, без посредника. 064/866-24-13.
(221710)

ТЕСЛА, двособан, 47 м ,
етажно грејање, III, 22.500.
(1756), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (220969)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
37 м2, 23.000; двоипособан
58 м2, 30.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68. (22)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 65
м2, I, ЦГ, 32.000, договор.
(1756), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (220969)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 65
м2, 33.000; трособан, 74
м2, 33.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68. (22
2

МИСА, трособан, 70 м , терасе, тавански простор,
29.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (2231672)
ЦЕНТАР, трособан, 80 м2,
комплет, намештен, 50.000
евра. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (2231672)
КОТЕЖ, једноипособан, 39
м2, 19.000; једноипособан,
46 м2, 30.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(2231672)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
велики, засебан улаз, нова
Миса. 013/373-027,
062/161-48-74. (221454)
ИЗДАЈЕМ дворишни стан,
80 м2, засебан струјомер.
063/191-99-96. (221692)
ИЗДАЈЕМ повољно двособан стан на Котежу 2, Кикиндска 6. Тел. 060/86183-51. (221693)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, шири центар,
130 евра, грејање гратис.
Тел. 060/340-70-60.
(221694)
ИЗДАЈЕМ повољно мањи
једнособан намештен стан,
Стрелиште, други спрат.
013/251-42-79, 063/82697-71. (221685)
ИЗДАЈЕМ собу, самици,
Стрелиште. 063/898-07-39.
(221677)

ИЗДАВАЊЕ

НАМЕШТЕН једноипособан стан, Котеж 1, 45 м2,
130 евра. 301-165.
(2213309
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
празан, Стрелиште. Тел.
311-071. (221347)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан у згради, без грејања, Содара. 013/344-167,
064/950-23-40. (221347)

СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, 48 м2, нов усељив.
065/822-48-22, 064/65841-64. (221750)

ТЕСЛА, Једнособан, 29 м2,
IV, ТА, тераса, 18.000.
(1756), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (220969)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, центар, намештена, добра
зграда, изузетна локација.
063/811-06-69. (221326)

СТАНОВИ

ТЕСЛА, нови станови разних структура, усељиви у
јуну. 065/822-48-22,
064/658-41-64. (221750)

ИЗДАЈЕМ новију кућу 120
м2, са окућницом у центру
Старчева. Тел. 353-500.
(211444)

ИЗДАЈЕМ намештену собу
код Дома војске, употреба
кухиње, купатила. 069/672330. (221453)

ПАНЧЕВАЦ

ИЗДАЈЕМ стан 47 м2 на
Котежу 2, намештен, клима. 062/ 271-124. (СМС)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
зграда + дворишни + гарсоњера, намештено. Стрелиште. 362-406, 064/21883-45. (221425)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ четворособан стан, Котеж 2.
063/856-74-02. (221449)

ПОВОЉНО издајем собу
са употребом кухиње и купатила, у згради. Тел.
063/820-91-38. (221325)

АГЕНЦИЈА за некретнине
„Стрелиште некретнине”,
Ул. Вељка Петровића 7 /локал 11. 062/886-56-09, потражује некретнине на
свим локацијама града и
околним местима.
(221536)

ИЗДАЈЕМ празан трособан
дворишни стан четворочланој породици. 064/22412-60. (221427)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на
Стрелишту. 064/970-80-68.
(221447)

АГЕНЦИЈА „Трем” 01, купујем станове, куће на
свим локацијама. 063/83623-03. (1734). (221496)

СТАН, новоградња, први
спрат, 50 м2, 36.500, Светозара Милетића. 061/57293-17. (2217609
ПРОДАЈЕМ двособан, 54
м2, ЦГ, V спрат, Радове
зграде, тераса, затворена
лођа, рехау столарија, изолација на спољним зидовима, два лифта, интерфон,
СББ, подрум 4 м2, цена
29.000. Власник, без посредника. 064/347-98-78.
(221762)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан
40 м2, екстра локација.
Тел. 063/778-88-15.
(220939)

КУПУЈЕМ трособан и већи
стан, шири центар.
064/385-31-15. (221672)

ЦЕНТАР, гарсоњере, 30 м2,
24.500; четворособан, 86
м2, 55.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(2231672)

ЦЕНТАР, 60 м2, двоипособан, ЦГ гас, нов, усељив.
065/822-48-22, 064/65841-64. (221750)

КОТЕЖ 1, двособан, 61 м2,
III, ЦГ, 33.000. (1756), „Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (220969)

2

ИЗДАЈЕМ кућу 100 м2,
строги центар, Ул. Живојина Мишића 6, погодна за
канцеларијски простор,
ординације, агенције, школице, итд. 023/857-315,
064/575-57-04. (219880)

У САМАЧКОМ издајем
комплетно намештену гарсоњеру самцу, 80 евра.
065/353-07-57. (221353)
ИЗДАЈЕМ двособан стан и
гарсоњеру. 061/272-01-87.
(221361)

НЕНАМЕШТЕН реновиран
двособан у Пепељари.
061/175-24-39. (2231688)
САМЦУ/САМИЦИ комфоран комплетно реновиран
једнособан намештен стан,
35 м2, најужи центар.
063/850-67-67. (221703)
ИЗДАЈЕМ двособан празан
стан, 56 м2, ЦГ, Содара.
066/332-236. (221704)
ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан, 55 м2, Котеж 1.
063/164-61-70. (221710)
ИЗДАЈЕМ мањи намештен
једнособан стан на Тесли
са ЦГ. 064/280-60-36.
(221711)

ИЗДАЈЕМ празан једноипособан стан на Котежу 2.
062/804-84-57. (221370)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ једнособан
намештен стан, Содара, I
спрат, ЦГ. 060/051-02-44.
(2216229

ДВОИПОСОБАН, II спрат,
61 м2, ЦГ, војна зграда на
Тамишу. 064/181-83-63.
(221712)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
Стрелиште центар, повољно. 064/170-94-15.
(221379)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан на новој Миси.
064/220-17-25.
(221628)

ПРОДАЈЕМ стан 45 м2, Котеж 2, Кикиндска, IV
спрат, ЦГ. 063/272-152.
(221726)

УДОБНА лепа двособна
гарсоњера, центар. Звати
око 10 или после 14 сати.
354-007. (2213949

ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан са галеријом на новој
Миси. 063/839-56-81.
221631)

КОТЕЖ 1, нов стан, 45 м2,
I, 750 евра/кв. (238),„Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (217211)

НАМЕШТЕН једнособан
стан, Ул Ослобођења, повољно, ЦГ.064/853/43-52.
(СМС)

БАЊА ВРУЈЦИ издајем
апартман у згради „Водавода”, и собе у кући.
063/874-98-38. (221396)

ЈАБУКА, нов стан, 40 м2,
12.000 евра. (238),„Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.

ИЗДАЈЕМ мању празну кућу у Панчеву. Тел.
060/448-08-80. (СМС)

ТЕСЛА, 47 м2, ТА, 26.000.
(238),„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (217211)

ИЗДАЈЕМ стан 47 м2 на
Котежу 2, намештен, клима. 062/ 271-124. (СМС)

СОДАРА, 42 м2, једнособан, ненамештен, централно, клима, повољно.
064/252-50-03. (220112)

КОТЕЖ 2, 71 м2, трособан
са стварима, 39.000.
(238),„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (217211)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Тесли, први спрат, полунамештен. 064/208-13-63.
(220287)

ПРАЗАН стан, 57 м2, Тесла,
ЦГ, кабловска, после 17 сати. 061/261-32-56.
(221403)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру близу
„Авива”. 064/237-54-35.

ИЗДАЈЕМ двособан стан
код Црне мачке, II спрат.
065/527-85-22.
(221632)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан, једној особи,
Стрелиште, кућа, 70 евра.
066/361-474.
(221600)
ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан на Тесли, 130 евра
фиксно. Тел. 064/305-7875, 064/293-08-06.
(221573)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан код Аутобуске
станице, Та, кабловска, депозит. 063/742-14-27.
(221591)
ЈЕДНОСОБАН опремљен
стан, код Спортског центра, Војвођанска. 064/18455-34, 370-553. (221585)
ИЗДАЈЕМ стан на новој
Миси. 063/875-60-34.
(221470)
ИЗДАЈЕМ собе за самце и
теренце. 064/305-73-01.
(221479)
ЗА ИЗДАВАЊЕ празан двоипособан стан. 064/37463-84.(221491)
ИЗДАЈЕМ стан 70 м2 са локалом, може посебно. Димитрија Туцовића. Цена,
договор. 066/512-48-75.
(221492)
ИЗДАЈЕМ дворишни стан
30 м2, на Новосељанском
путу, вреди погледати.
Продајем ауто-приколицу,
дворишну бетонску чесму.
Тел. 064/390-34-91.
(221497)
СОДАРА, издајем празан
једноипособан стан на дуже, ЦГ, телефон, интерфон. 065/236-72-79.
(221567)
ИЗДАЈЕМ полунамештену
гарсоњеру у Самачком, 70
евра месечно. 064/983-1620. (221570)
ЈЕДНОСОБАН намештен
стан, 80 евра, Максима
Горког 96, слободан од 1.
јула. 060/517-82-53.
(221529)
ИЗДАЈЕМ девојци намештену гарсоњеру у центру.
069/351-63-63. (221546)
ИЗДАЈЕ се намештена соба
с купатилом, у центру.
063/761-03-56. (221561)

ЈЕДНОСОБАН намештен
стан у Улици 7. јула, нов,
са прелепим двориштем за
одмор. 063/780-86-83.
(221555)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан. 063/777-27-08,
013/355-575. (221543)
СТАН за издавање, одмах
усељив. 343-620, 063/555041. (221565)
ИЗДАЈЕМ двособан стан
(49 м2), са централним грејањем и климом, у центру
Панчева, празан или полунамештен. Улица др Касапиновића 24-а/I. 060/55120-38. (221597)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан и гарсоњеру, намештено, центар, повољно.
061/131-79-04.
(221755)

TWO BEDROOM flat to let
in the centre of Pancevo,
49 kvm, central heating, air
conditioning, unfurnished
or partly furnished. St. Dr
Kasapinovica 24-a/I.
060/551-20-38.
(221597)

КУЋУ издајем, Котеж 1,
близу школа, амбуланте,
пијаца, аутобуска, мирно.
061/225-16-43. (221540)

ИЗДАЈЕМ једнособан комплетно намештен стан, ЦГ,
интрнет, усељив, центар.
065/344-85-77. (221668)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан и гарсоњеру, шири центар. 064/280-3033.(221660)

НАМЕШТЕН једнособни,
32 м2, стамбена зграда,
Станко, I спрат. 063/89304-46. (221665)

ИЗДАЈЕМ кућу за раднике
сезонце. 060/696-93-93.
(221734)

НАМЕШТЕН једнособан
стан, 30 м2, код Хотела
„Тамиш”, 70 евра.
064/122-48-07. (221759)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру. Тел. 065/617-7454. (221765)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан,
празан. 064/565-41-96.
(221732)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан, намештен, на Солари, III спрат, ЦГ. 063/422024. (221747)
ИЗДАЈЕМ стан на Тесли
код „Авива”, 55 м2, намештен. 062/512-816.
(221748)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕ се локал, Стрелиште, В. Влаховића.
064/134-62-62.
(221117)

ЛОКАЛ продајем, Синђелићева 15, комплетно
адаптиран, 29 м2, 13.000
евра. 063/265-457.
(220000)

ИЗДАЈЕМ локал у Тржном
центру „Трубач” . 064/37079-47. (4663)

ИЗДАЈЕМ кућу 100 м2,
строги центар Панчева, искључиво за пословни простор, канцеларије, агенције, ординације, школице и
сл. 023/857-315, 064/57557-04. (221406)

ИЗДАЈЕМ два локала 15 и
25 м2, преко пута Диспанзера. 064/231-07-33.
(220520)

ИЗДАЈЕМ радионицу, Карађорђева, 35 м2, столарски сто, канал, вода.
064/994-13-16. (221369)

2

ПРОДАЈЕМ локал, 25 м , у
Панчеву, Максима Горког
31. 064/424-95-20.
ПРОДАЈЕМ локал у ТЦ
„Трубач”, 19 м2. Тел.
063/738-76-93, 060/06711-44. (219883)

ИЗДАЈЕМ локал, насеље
Тесла, разрађен, добра локација. 065/205-92-33.
(2216559
ЛОКАЛ 37,5 м2, Лава Толстоја 10. 064/658-41-64,
065/822-48-22. (221750)

ИЗДАЈЕМ локал, атрактивна локација, код пијаце и
школа. 060/351-03-56.
(221709)
ИЗДАЈЕМ локал од 200 м2,
у Старчеву, Лењинова 16.
013/633-033. (221680)
ИЗДАЈЕМ локал 12 м2, излог, центар, В. П. Бојовића
19. 063/314-803. (221560)
ИЗДАЈЕМ кућу пословностамбене намене, у ширем
центру града. 062/347-667.
(221607)
ИЗДАЈЕМ локал 18 м2, у
Стрелишту, погодан за све
намене. 064/959-98-83.
(221544)
ИЗДАЈЕМ кројачницу и
шивару са 8 машина, Горњи град. Тел. 064/224-1625. (221493)
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ЛОКАЛИ

КУЋА у закуп потребна за
магацин и радионицу.
Александар, 064/475-5800. (221527)
ЛОКАЛ, Ж. Зрењанина 25
м2 + 9 м2, разрађен, 35.000
евра. Замена. 064/246-0571, 345-534. (9)
ИЗДАЈЕМ локал 22 м2, у
центру, на углу, за све делатности., 063/882-23-77.
(221554)
ИЗДАЈЕМ локал близу центра, 37 м2. 064/829-29-02.
(221701)
ПРОДАЈЕМ халу, производња намештаја, 435 м2, стара „Утва”. 064/111-22-56.
(221686)
ПРОДАЈЕМ киоск у центру
Панчева, повољно.
066/377-351. (221688)
ИЗДАЈЕМ локал, 40 м2, Тесла, могућност интернета,
повољно. 065/669-48-91.
(221780)

ПОСАО
ПОНУДА

ПОРОДИЦИ у Немачкој
потребна жена за негу старих лица са познавањем
немачког језика. 062/571007. (220475)
ПОТРЕБНИ продавци за
рад на терену. 062/825-2725. (221223)
ХИТНО потребан мушкоженски фризер. Тел.
064/569-07-81. (221117)
ПОТРЕБНА девојка за рад
у кафићу. 060/362-22-21.
(2212633)
ПОТРЕБНА девојка за рад.
Кафе „Art”, Немањина 2.
(221319)
НОВИ фаст-фуд ресторан
тражи младе особе за рад
на припремању хране. Радну биографију послати на
email:
bogdan.jorgovic@gmail.com
(221331)

„ПАНЧЕВАЦ”, телефон:013/301-150

Петак, 10. јун 2016.

ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у маркету, искључиво са
искуством и само из Панчева. Послати CV на
bomboncicb@gmail.com
или га донети у Моше Пијаде 4, код Хотела „Тамиш”, маркет „Бомбончић”, обавезно са сликом,
звати од 19 до 21 сат.
063/107-78-66.
(221451)

ОГЛАСИ

ОЗБИЉАН возач са Ц категоријом, потребан за превоз робе хладњачом реномиране фирме. 065/80700-13. (221459)

РЕСТОРАНУ „Банатски кутак” потребна помоћна
радница за рад у кухињи.
Тел. 064/586-89-04.
(221726)

ПОТРЕБАН радник за сервисирање биро-опреме,
школ.спрема – електротехничка, III/IV степен, возачка дозвола. Тел. 063/11683-50, mail: biro@panet.rs
(221716)

ПОТРЕБНИ продавци, радници у кухињи и пословође
за ресторан „Пилећи дућан”. Тел. 377-230,
064/259-96-62.
(221731)

ПОТРЕБАН пекар и бурекџија, продавачица, трећа
смена и искусни старији
возач. 064/120-09-42.

ПОТРЕБНА дипломирана
медицинска сестра, дипломирана неговатељица за
пуно радно време.
063/801-56-63. (221650)
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ПОТРЕБНА млађа жена за
помоћ у кући, спремање,
пеглање, кување, 350 динара сат, основне податке
послати СМС-ом. Центар,
060/886-75-58. (221640)

ПОТРЕБНЕ раднице са искуством у радњама мешовите робе. Доћи лично на
разговор и Цара Душана
40. Радни дан преподне,
СТР „Pro trade”. (221739)

ПИЦЕРИЈА „Попај” потребни пица-мајстори и
раднице на палачинкари.
062/339-279. (221753)

РЕСТОРАНУ „Poco Loco”,
потребан конобар.
064/874-03-01. (221741)

ФОТО-РАДЊИ потребан
радник са основним знањем на рачунару. Звати од
10 до 14. 013/310-210.
(221764)
ПЕРИОНИЦИ „Пионир”
потребни радници са искуством. 013/258-02-17.
(221254)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
на индустријским шиваћим
машинама, са искуством.
069/238-07-65. (221592)
ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало Лесковац” потребне раднице
за продају на шалтеру.
063/897-55-04.
(21520)
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ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНИ радник-ца, до
30 година старости, за рад
у фирми Боје и лакови
„Стојановић” у области малопродаје. Критеријум: опште образовање и спремност на учење и посвећење. Контакт телефон
063/508-438, искључиво
лично позивање у периоду
од 7.30 до 15 сати.
(221756)
ЧЕВАБЏИНИЦИ у центру
града потребне раднице за
кухињу и роштиљ. 063/83488-12. (2215309
ПОТРЕБНА фризерка.
060/713-62-05. (221510
ПОТРЕБНИ кувар . Винарија „Ђурић”, Максима
Горког 71. (221542)
ПОТРЕБНО особље за рад
у кафићу у центру Панчева. 064/231-62-42.
(221469)
ПОТРЕБНА искусна чиста
жена за рад у припреми
хране. 063/868-54-44.
(221500)
ПРИВАТНОЈ фирми потребна девојка са завршеном економском школом.
Slavkan@mts.rs (221580)
ПОТРЕБАН столар. „Самиго инвест” Панчево, 312729, 063/389-972.
(221576)
ПОТРЕБАН мајстор за израду и монтажу ПВЦ столарије. 312-729, 062/389972. (221576)
ПОТРЕБНИ озбиљни радници до 38 година за аутоперионицу. 061/808-68-25.
(221691)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ЗДРАВЕ торте, колаче за
вас и вашу породицу израђује Јасмина.
060/555-74-06.
(СМС)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА, Панчево, машински сечемо
влажне зидове, гаранција.
060/691-01-13. (217223)
ЕЛЕКТРИЧАР, оправке бојлера, шпорета, разводних
табли, индикатора, инсталација. Мића, 064/310-4488. (219501)
МАЛИМ трактором косим
и одржавам воћњаке, баште, повољно. Дуле.
064/163-58-85. (2211202)
АУТОПРИКОЛИЦЕ, издавање, 10 евра дан, позовите. 064/235-08-15.
(220979)
ШИШАЊЕ ограде, кошење
траве по двориштима.
069/130-35-91.
(220963)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање, воде,
канализације, кабина, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76.
(220775)
МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови.
013/251-19-81, 063/85222-43. (220836)
КОМБИ превоз робе до 1.5
тоне, тражим посао.
Позовите. 063/747-94-73.
(220851)
ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-85-95.
(220001)

АЛУ, ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (2200016)
ПОВОЉНО, превоз робе,
селидбе комбијем, цена по
договору. 064/147-14-77,
013/311-514. (220960)

АЛ ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, уграђујем, поправљам, гуртне. 064/181-2500. (221351)
МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
реновирање кровова, демит фасаде, кречење. Повољно. 063/865-80-49.
(221349)
РАДИМО: рушења кућа,
разбијање бетона, бетонирања, ископи, утовари, одношење ствари, кошење
траве. 064/122-69-78.
(221348)
КОШЕЊЕ траве, корова,
обарање стабала, вађење
пањева, одношење, итд.
060/035-47-40. (2213489
ПОМОЋ у кући око деце
или старих људи. 064/24304-09. (221366)
ЕЛЕКТРИЧАР, оправке
шпорета, бојлера, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића, 064/31044-88. (221365)
КОМБИЈЕМ превозим робу, ствари, селидбе и све
остало, најповољније.
065/361-13-13.
(221373)

ДИГИТАЛНА телевизија,
уградња за све типове телевизора, меморисање
програма. 064/437-64-33.
(2213809

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења канализације, нова
купатила, поправке, замене, одмах. 331-657,
064/495-77-59. (221396)

РАДИМ изолацију равних
кровова, тераса, гаража,
купатила. 345-874,
062/235-839.
(221383)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализција
вашег телевизора. 064/86620-70. (221398)

ПРОФЕСИОНАЛНА неговатељица пружа сваки виде неге, старим, болесним,
непокретним.
060/366-63-69.
(221392)

СТОЛАР тражи посао, кухиње, плакари по мери,
поправке и преправке, комарници. 371-274,
064/176-88-52. (221463)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови, трајно уклањање кондензације и буђи,
гипс, гаранција, квалитет.
061/214-22-66, 064/36888-25. (221763)
КЕРАМИЧАРСКЕ услуге
свих врста, повољно, квалитетно. Мирослав.
062/824-11-51. (221770)

ЗИДАР тражи посао, малтерисање, зидање, бетонирање, поправка крова.
064/337-18-97. (221466)
АЛ ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (221498)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање, столарија. Мајстор Павел.
063/809-66-61, 013/21038-59. (221659)

УСЛУГЕ

ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтирање бојлера, шпорета, грејача. Слободан.
063/865-80-74. (2215839

БРИНУЛА бих о старијим
особама и њиховом домаћинству. Договор. 063/17397-60. (221722)

КОШЕЊЕ и крчење траве,
сечење дрвећа, вађење пањева, фрезирање баште.
064/196-17-32. (221586)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до два кубика. 065/334-2338. (221742)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Србији с комбијима, камионима, екипа радника, кутије, фолија за заштиту намештаја, 0-24, сваког дана
и недељом. Бесплатан долазак и процена посла.
Плаћање могуће чековима
и преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (221451)

МОЛЕРАЈ, фасаде, столарија, гипс, обраде око прозора, комплетна адаптације. 063/893-39-94. (221587)
СПРЕМАЊЕ станова, пословних просторија, кафића, цена повољна. Тел.
062/821-87-31. (221573)
ПАРКЕТ и ламинат, поставка, хобловање и лакирање. 061/314-90-18, 601892. (221514)
НЕГА старих, болесних и
инвалидних лица, заказивање и пратња до лекара,
могућ сваки договор.
063/868-04-51. (2215219
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
013/351-073, 064/157-2003. (221527)
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање паркета. 065/543-21-53,
064/341-79-60. (221547)
СЕРВИСИРАЊЕ, допуна и
уградња климе, повољно.
Тел. 064/520-48-80,
063/740-83-98. (221551)
ПСИХОТЕРАПЕУТ, помоћ
при професионалној оријентацији деце, проблеми
адолесцената, брачни односи, фобије, депресија,
болести зависности.
063/354-262.
(221768)

КЕРАМИЧАР, квалитетно,
поуздано, повољно.
063/318-780. (221746)
МАСЕРКА, релакс, парцијална и антицелулит масажа. Тел. 062/817-17-31.
(221653)
ТРАНСПОРТ робе и селидбе, брзо, повољн оефикасно. Никола, 061/159-7473. (221639)
ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, с искуством,
тражи посао. 064/120-7764. (221647)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика,
могућност месечног плаћања, професор. Центар.
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (221651)
ПОПРАВКА кровова и
осталих грађевинских радова. 064/866-25-76,
013/361-601.
(221623)
ПРАЊЕ тепиха, дубинско
прање намештаја, аутомобила. Наташа, 361-474,
060/361-47-451,
066/361-474. (221600)
НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима. Сигуран успех.
Тел. 352-892,
061/656-04-04.
(221446)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијима и каминома, профеисонално, екипа раднике, све релације
по Србији, откуп намештаја. 013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74. (221)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Борис, 013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs.
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање ствари, кутије за паковање,
фолија за заштиту намештаја. Селите се без стреса!!! Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-6674. bomboncicb@gmail.com, www.selidbepancevo-boris.ser.rs.
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УСЛУГЕ

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим и великим кипером 064/664-8531, 013/342-338. (СМС)
ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из Дебељаче, с материјалом или
без њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (219407)
РОЛЕТНЕ, венецијанери,
тракасте завесе, комарници, израда, монтажа, поправке. 063/775-96-08,
013/353-923. (220354)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 061/28366-41, 064/317-10-05.
(221432)
КИРБИ, дубинско усисавање, прање тепиха, намештаја. Мики, Тибор.,
065/329-49-07, 258-30-62.
(221266)

СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или без радника. Најповољније. Иван. 063/10778-66. (221451)
СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
Иван. 063/107-78-66.
(221451
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, водоводне адаптације. Замена вирбли, вентила,
батерије и санитарије,
одвајање водомера. Све за
воду, канализацију од 0-24
сата, нон-стоп. Пензионерима екстра попуст.
013/235-39-21, 064/29045-09, 061/348-20-00.
(222429)

РОЛЕТНЕ, комарници, венецијанери, ново и поправљам. „Орка”, 064/189-4091, 354-777. (217759)
СЕЛИДБЕ, 1.000, радници,
попуст на ванградске.
064/482-65-53.
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/28830-18. (220344)

РОЈАЛ МГ, ролетне, комарници, венецијанери,
све завесе, тенде, хармоврата, роло заштита.
063/816-20-98, 013/351498. (221522)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 061/28366-41, 064/317-10-05.
(221432)
ОБЕЗБЕДИТЕ свој стан, гаражу, локал кућу, викендицу, најновијом методом.
063/800-01-96.
(2214189

СЕЛИДБЕ, камионски комби превоз, екипа радника.
063/731-77-67, 064/28030-16, 013/236-77-34, Владимир. (221642)
КЛИМЕ, сервис и уградња,
фрижидери, замрзивачи,
веш и судо-машине и остали кућни апарати, сервис и
поправка. „Фриго Пеђа”,
013/301-300, 063/771-2416. (221649)
КЛИМЕ свих типова и произвођача сервисирамо, поправљамо и уграђујемо с
гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361, 064/122-6805. (221652)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, бојлере,
климе поправљамо с гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-05.
(221652)

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево, даље, цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (220088)
СТАКЛА за прозоре, трпезаријске столове, туш-кабине, огледала са фазетом,
декоративна стакла, аутостакла за путнички и теретни програм. Бели, 064/21903-63, Сики, 063/368-425.
(221337)

СЕРВИС телевизора, ауторадија, осталих електроуређаја, електричар, аутоелектричар, уградња, ауторадија. 063/800-01-96.
(2214189
ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак, песак, сејанац,
ризла, шут, утовар.
063/246-368.
(221723)
ПРЕВОЗИМ мањим кипером, повољно, песак, шљунак, сејанац,а ризлу, одвозимо шут. 064/354-69-94.

ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче, мешалице за бетон. 064/35111-73. (221376)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење судопере, купатила,
поправке, замене, адаптације. 013/331-657,
064/495-77-59,
063/777-18-21.
(221396)

СЗР „МАКИ”, паркет: постављање, хобловање, полирање и лакирање. Мајстори из Дебељаче.
063/822-94-82, 063/86545-31. (221729)
ЕЛЕКТРОСЕРВИС поправља, веш-машине, фрижидере, бојлере, шпорете,
електроинсталације, одмах. 060/180-02-83,
062/186-48-22. (221733)
ДУБИНСКО прање намештаја професионалним
керхер машинама, тросед
1.200, фотеља 600.
069/322-05-33. (221633)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, канлизације, замена вирбли, батерија, вентила,с ве за воду, од
0-24 сата., Долазим одмах,
пензионерима екстра попуст. 013/348-139,
064/493-44-63, 061/31726-33. (221564)

СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, радници, повољно. Вук. 064/176-91-85,
063/278-117, 013/365-051.
(221629)
РОЛО НАЈ вам нуди поправку, уградњу, ролетни,
венецијанера, тракастих
завеса, роло-комарника,
роло-врата (челичних, заштитних), тенди. Ми смо
најквалитетнији, с највећом гаранцијом. 013/344594, 063/894-21-80.
(221590)
МОЛЕРАЈ, кречење, глетовање, гипс, плафони, зидови, термоизолација, материјал. 060/131-817.
(221575)
ГИПС, адаптације, зидови,
плафони амстронг, купатила, подови, материјал.
060/131-81-70,
063/212-733. (221575)

ИЗДАЈЕМ кафић са спортским теренима за рођендане. 060/362-22-21,
060/362-22-26. (221264)
ПРИМАМ старију жену без
обавеза на стан и храну за
бригу о старијојој покретној баки. Тел. 064/322-1314. (221613)
ОГЛАШАВАМ неважећом
ђачку књижицу на име Костић Барбара,издата од
ОШ „Мирослав Мика Антић”, од 5. до 8. разреда.
(221605)
ОГЛАШАВАМ неважећом
ђачку књижицу издату од
Основне школе „Јован Јовановић Змај”, III разред,
на име Војин Живаљевић.
(221531)

МОТОРИСТИ, ваш вулканизер, фабричко стање.
063/240-591. (221670)

ПОЛИРАМ фарове, фабричко стање,
Радничка 1 а. 063/240-591.
(221670)

ИСПРАВЉАМ алу фелне,
Радничка 1-а. 063/240591. (221670)
ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, превоз бесплатан. 302-820, 064/12963-79. (221620)

РАЗНО

ЗЕМЉА црница одличног
квалитета, шљунак, песак,
сејанац, малим (могућнот
уласка у пролазе ширине
2,2 метра и великим кипером. Најповољније у граду,
окал 1.200 динара. Утовар
и одвоз шута, ископ багерима. 064/648-24-50.
(4665)
РИЗЛА ОД 1.600 – 1.900
динара по кубику.
064/648-24-50.
(4665)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ возила
са корпом за рад на висини, маказасте електроплатформе за рад на висини од
8 и 12 метара и самоходне
дизалице од 33 метра.
064/648-24-50.
(4665)
РАЗБИЈАЊЕ и сечење бетона са утоваром и одвозом шута. 064/171-26-13.
(4665)
НАЈАМ виљушкара за утовар и истовар робе.
064/648-24-50. (4665)

НЕМАЧКИ пензионер, 69
година, тражи жену за уаједнички живот без икаквиз обавеза од 55 до 60
година. 013/236-72-95,
064/501-91-05. (221483)
ПЕНЗИОНЕР тражи колегу
пензионера, пожељно са
нове Мисе, ради договора
о организовању заједничких оброка. 064/123-16-60.
(2121480)

ВРЊАЧКА бања, издајем
апартман, клима, паркинг.
Тел. 036/631-784, 064/43048-56. (221445)
ПОВОЉНО летовање, Сутоморе, Шушањ, пун пансион са превозом „фудекс”. 064/193-15-92.
(221448)
НОВИ апартмани, Врњачка
бања, 200 м од шеталишта.
063/636-619,
064/346-41-18.
ХЕРЦЕГ НОВИ, издајем собе, апартмане.
063/827-23-63.
(2321758)

СУТОМОРЕ, издајем једнособан стан. 069/111-13-06.
(221633)
ИЗДАЈЕМ апартмане на
мору, Котор, Доброта, климатизовано. 069/172-7543, 262-43-71. (221745)
БАЊА ВРУЈЦИ , повољно
апартман са четири кревета + тераса. Тел. 063/254686. (221548)
ПОВОЉНО апартмани,
Крашићи код Тивта, 120 м
од мора. 063/243-859,
060/512-19-54, 011/32273-50, +3823/267-90-98.
(221621)

ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ двокреветну собу или апартман у Херцег
Новом, близу мора.
064/047-35-18. (220720)
СОКОБАЊА, апартмани и
собе, близу центра, кабловска, двориште, ново.
061/636-08-57,
www.soko-banja.org Зорица. (200638)
БАОШИЋИ, Херцег Нови,
једнособан стан, 4 особе,
климатизован, тераса.
060/321-60-07. (220186)
ВРЊАЧКА БАЊА, издајем
лукс стан, близу центра,
леп, клима. 063/265-314.
(221257)
СОКОБАЊА, новоопремљен апартман 55 м2, у
центру, повољно. 064/24689-60. (220852)
ЗЛАТИБОР, новоопремљен
апартман код Сателита са
паркингом. 064/246-89-60.
БАОШИЋИ, Херцег Нови,
једнособан стан, 4 особе,
клима, тераса/море.
063/321-60-07. (221338)

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

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за заштиту животне средине

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Носилац пројекта Томислав Давидов предузетник, Занатско вулканизерска и трговинска
радња „ РЕО-НЕО” , Панчево, Улица Баваништански пут 62-а, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат складиштење
неопасног отпада од 7,6 тона дневно, на кат. парцели 13241/2 К.О. Панчево, Улица
Баваништански пут бр. 180, Панчево.
Увид у податке и документацију из захтева
носиоца пројекта може се извршити у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине
Градске управе града Панчева,
Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 615 у периоду
од 10. до 20. јуна 2016. године радни даном од
10 до 14 сати.
Позивамо заинтересовану јавност да нам у
наведеном року достави мишљење у вези са поднетим захтевом.

ПОГРЕБНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „КОНКОРДИЈА” Д. О. О.
ПАНЧЕВО

Потребни радници
1. Возач
2. Радник за облачење умрлих
3. Ноћни чувар
Доћи лично на разговор у Милоша Обреновића 25-а,
од 17 до 21 сат.

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

ОГЛАШАВА ИЗЛАГАЊЕ
НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

Нашој драгој мајци и баки

„Stari Tamiš” a.d. Pančevo raspisuje konkurs za rad
u servisu poljoprivredne mehanizacije „Almex”
Uslovi:
1. Poljoprivredna škola, smer autoelektričar
2. Mašinska škola, smer elektrotehničar za elektroniku
na vozilima ili tehničar mehatronike
3. Obavezno znanje engleskog ili nemačkog
4. Položen vozački ispit B kategorije
5. Probni rad
vesna.kezic@almex.rs
Ili poštom na adresu:
„Stari Tamiš” a.d. Pančevo
Kestenova 004
26000 Pančevo
sa naznakom:
ZAPOSLENjE
Konkurs je otvoren do 20. 06. 2016. godine

ВЕРИЦА ГАЈИЋ

АНИ КУС
ГОРАНА и ДРАГАН
ПАКАШКИ
(51/221430)

Сахрањена у Панчеву, на Православном
гробљу, 8. јуна 2016.
Последњи поздрав, заувек ћеш остати у
нашим срцима и сећању.
Ожалошћени: син БРАНКО, ћерка
ДАНИЦА, унуке ТАЊА, МИНА и АНА
и зет БЛАГОЈЕ
(138/221689)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЗЕЛЕНИЛО” ПАНЧЕВО РАСПИСУЈЕ

КОНКУРС
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА - ЛОКАЛА

ВЕРА ГАЈИЋ

- Локал бр, 7 у ламели С на Робној пијаци
„Аеродром”, Улица Светозара Шемића бб.
укупне површине 9.00 м² по почетној цени од
5.000,00 динара по метру квадратном.
- Локал бр, 13 у ламели С на Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића бб.
укупне површине 9.00 м² по почетној цени од
5.000,00 динара по метру квадратном.
- Локал бр. 11 у ламели 5, укупне површине 10,52 м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења бб, по почетној цени од 1.000,00 динара по метру квадратном.

Нек последњи из тебе
зрак осветљава вечити
мрак.
Твоји кумови ГРОЗДА
и РАША

Рок за достављање понуда је 8 дана од дана
објављивања Конкурса. Ближи услови Конкурса
биће истакнути на отасним таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија Туцовића 7-а), Робне
пијаце „Аеродром” и Зелене пијаце у Панчеву.

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

Тужна срца и с болом, обавештавамо родбину и пријатеље да је 2. јуна 2016, у 70.
години преминула наша драга

1946–2016.

(104/221617)

Последњи поздрав

ВЕРИЦА ГАЈИЋ
1946–2016.

Ожалошћени: супруг ЗОРАН, синови
СРЂАН и СЛОБОДАН с породицама
(142/221697)

СНЕЖАНИ
АРАЛИЦИ

Драга

од колегинице
СЛАВИЦЕ
(107/221627)

ВЕРИЦА ГАЈИЋ
Последњи поздрав
драгом пријатељу

СЕЋАЊЕ

Последњи поздрав

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
ГОРАНА, БУБА, ЉИЉА, МИЛАНКА, СОФИЈА и СЛАВА
(50/221434)

План детаљне регулације за привредну зонуиндустрија посебне намене-просторна
целина Индустрија скроба „Јабука”
и фабрика сточне хране „Јабука”
у насељеном месту Панчево
Излаже се на рани јавни увид План детаљне
регулације за привредну зону -индустрија посебне намене-просторна целина Индустрија скроба
„Јабука” и Фабрика сточне хране „Јабука” у насељеном месту Панчево (у даљем тексту План).
Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању
од 15 дана и то почев од 10. 06. 2016. до 01. 07.
2016. године.
Наведени плански документ, биће изложен
на рани јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2 - 4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 610,
сваког радног дана од 9 до 15 сати. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/308-905.
План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању раног јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева.
Заинтересована правна и физичка лица могу
поднети примедбе у току трајања раног јавног
увида, искључиво у писаном облику, Градској
управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг крал»а Петра I, бр.2 - 4, Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на
планска решења.

1927–2016.

Заувек у нашим мислима.

Последњи поздрав

JOHANU GROSU
Никад те нећемо
заборавити.
ВАЊА и НЕНАД
(221796)

МИЛИЦА
МИЦКОВСКА
1935–2012.

СНЕЖАНИ
АРАЛИЦИ

Заувек ћеш бити у
нашим срцима.
Син БРАНКО с
породицом

од колектива

(221781)

(106/221627)

СНЕЖАНИ АРАЛИЦИ

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

од МИРОСЛАВА ЗАКИЋА
(105/22157

013/301-150

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

Мало моје, спавај лепо а ја ћу те чувати у сну

МИЛКИ
ДУКИЋ
Твоја доброта, снага,
смех, заувек ће нам недостајати.
Била нам је част што си
нам била другарица.
Твоји: ЗОКА и ПЕЦА

МИЛКА ДУКИЋ
Лети песмо око света
лепша него бајка,
нема детета ни цвета
док не роди мајка.

МИЛКА ДУКИЋ
1963–2016.

(137/221684)

Последњи поздрав

У свом животу ја
сам срела многе добре
жене
али је само једна мајка
хтела да роди баш мене.

Поносан сам што сам био твој.

СЛАВКО

Твоја КОКА

(91/221567)

(92/221567)

МИЛКИ

6. јуна 2016. у 42. години преминула је наша љубав, наша душа, наше све

Последњи поздрав вољеној сестри

Поштованој
од НАТАШЕ и НИКОЛЕ
(35/2214219

Нашој Милки

ГОРДАНИ

ГОРДАНА БОГДАНОВ

МИЛКИ ДУКИЋ
Чуваћемо успомену на наша породична дружења.

1974–2016.
Заувек ожалошћени: супруг ЗОРАН, синови ДАВИД
и НИКОЛА и свекар ЈОВАН

од сестре ЛИДИЈЕ
с породицом
АНКУЦИЋ

(108/4665)

Породица МИЈАИЛОВИЋ и кумови
ШТЕТИН и МАРИН
(126/221675)

(110/4665)

Напустио нас је племенити човек и драг пријатељ

Последњи поздрав

И тихо, тихо,
одлазе некуд,
неки драги људи
где, а где...
Ружан сан.
КРЧАДИНЦИ
(119/221657)

Последњи поздрав

ГОРДАНА БОГДАНОВ
МИЛКА ДУКИЋ

ГОРДАНИ БОГДАНОВ

Живот нестаје у једном тренутку, али наше сећање на тебе остаће заувек.

Породици искрено саучешће.

Колектив Интерног одељења

ДАЧА, ЧЕДА и ПЕЦА

(147/221724)

(85/221528)

МАРКУ

а породици искрено саучешће.
С поштовањем опраштамо се од наше драге колегинице

Последњи поздрав
од ЂУРЕ ВЛАЈИЋА
с породицом

Колектив Ауто-центра „Зоки”
(112/Ф 981)

Последњи поздрав

Последњи, најтужнији,
поздрав ћерки

(159/221778)

Последњи поздрав другу

ГОРДАНЕ БОГДАНОВ
медицинска сестра интерног одељења
Колектив Опште болнице Панчево
(156/Ф-984)

ГОРДАНИ БОГДАНОВ
Лепа сећања на тебе заувек остају.
Породица ВОЈВОДИЋ
(141/211692)

Нашој драгој

Последњи поздрав поштованој колегиници и пријатељу

МАРКУ

ГОРДАНИ

од његовог VIII-1

ГОРДАНИ
БОГДАНОВ

(140/221695)

ГОЦИ

ПАНЧЕВАЦ

ГОРДАНИ БОГДАНОВ

Браћа ГОРАН
и САВА ЦВЕТКОВИЋ
с породицама

Неутешна мајка
КАМЕНКА

медицинска сестра
Најтужнији поздрав и вечито сећање.
Њен кабинет за ендоскопију Опште болнице Панчево

(109/4665)

(111/4665)

(90/221556)

медицинска сестра техничар
Општински савез здравствених радника Панчево
(155/ф-983)

телефон:
013/301-150
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Маре, били смо кумови а волео сам те као брата рођеног

Последњи поздрав сину, синовцу, унуку и брату

МАРКУ ИЛИЋУ

МАРКУ ИЛИЋУ

МАРКО ИЛИЋ
1989–2016.

Увек ћеш бити у нашим
срцима.

Неизмерно смо тужни што смо те изгубили, и бескрајно поносни
што смо те имали. Вечно ћеш живети у нашим срцима. Нека те анђели чувају.

РАДА и ДРАГАН
с породицом
(41/221426)

Док сам жив, живећеш и ти у мом срцу, мојој души и мојим мислима.
МЛАДЕН ОЖЕГОВИЋ

Ожалошћени отац ДРАГАН, стричеви ЉУБИША и ТИЛЕ, стрине
ТИНА и МИЛА, баба САРА, сестре ЉИЉАНА, БОЈАНА
и МИЛИЦА, браћа ДРАГАН и МИЛАН и стриц ВЕЛЕ с породицом

(8/221350)

Последњи поздрав свом драгом и вољеном

(68/221495)

У уторак, 7. јуна, у 17 сати, молитвено смо се
опростили од нашег драгог

Последњи поздрав комшији

МАРКО ИЛИЋ
Увек ћеш бити у нашим
срцима.

МАРКУ ИЛИЋУ МАКИЈУ
од деда ЉУБЕ ГВОЗДЕНОВИЋА и бабе
ЈОВАНКЕ и сестре СЛАВИЦЕ с породицом

МАРКУ ИЛИЋУ

МАРКА ИЛИЋА

Од ТОМЕ и НЕНЕ
с породицама

9. I 1989 – 5. VI 2016.

(46/221425)

Твоја мајка БИЉАНА, брат НИКОЛА и БОБАН

од МИЛОША,
БИЉАНЕ,
АЛЕКСАНДРЕ
и РАЈКА ВУЛИНА

Последњи поздрав
Марку од деда ИВИЦЕ
и баба ВЕРЕ
с породицом

(47/221428)

(64/221482)

(43/2214289

Твоја племенитост и љубав према нама, дају нам
снагу да се изборио са овим тешким болом.

Вечно ћеш живети са нама!
(42/221426)

МАРКО ИЛИЋ

МАРКО ИЛИЋ

Последњи поздрав

Почивај у миру и нека те
анђели чувају.
Породица МИШКОВИЋ
(59/221467)

МАРКО ИЛИЋ

Последњи поздрав

МАРКУ ИЛИЋУ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Баба СТОЈА и ујак ЗДРАВКО с породицом

Ујак ЉУБА с породицом

(33/2214129

(32/221412)

Последњи поздрав свом драгом унуку

Последњи поздрав драгом зету

МАРКУ ИЛИЋУ
од таста ДРАГАНА,
таште РАДЕ и шурака
МИТРА
(127/221678

Последњи поздрав

МАРКО ИЛИЋ

Последњи поздрав
Марку од РАДЕТА,
МИРЕ, МАРИЈЕ
и ДУШАНА

Последњи поздрав
Марку од прадеде
РАДЕНКА и деде
ЗЛАТКА КОВАЧЕВИЋА
с породицом

(45/221428)

(44/2214289

Увек ћеш бити живети у нама.
Твоји: деда НИКОЛА и баба ЉИЉА
(49/221428)5

(48/221428)

Где сад да склоним се,
од бола сакријем. Овај
живот је казна без тебе.
Немам те.

Последњи поздрав драгом

Последњи поздрав комшији

МАРКУ

Твоја МАЈА

од другара: ЊИЦА, БИЛКЕ, МАКИЈА, ВУКА, ЏОНИЈА,
ГАЈИЋА, МАРКА, ЂУСИЈА, ЗОКИЈА и ЛИДИЈЕ

(128/221678)

(60/221468)

Последњи поздрав другу

Последњи поздрав

Последњи поздрав зету

Одлазиш, остављаш срце у ранама, не питаш
како је, како боли без
тебе.

МАРКУ ИЛИЋУ

од ГОРАНА, БИЉЕ,
ТИЈАНЕ
и АЛЕКСАНДРА

од БОБЕ и БЕЛОГ

(132/221678)

(133/221678)

МАРКУ ИЛИЋУ
од МАРЕ ОЖЕГОВИЋ,
РУЖИЦЕ и ДАМИРА
ЖАЛЦА

МАРКО ИЛИЋ

МАРКУ ИЛИЋУ

МАРКУ ИЛИЋУ
Драги наш Марко заувек ћеш остати у нашим
срцима.
Отац ДРАГАН и брат
НИКОЛА

Последњи поздрав другу

МАРКУ ИЛИЋУ

МАРКО ИЛИЋ

МАРКО ИЛИЋ

МАРКУ

(65/221482)

Последњи поздрав

Твоја ЕМА и МАЈА

од АЦЕ, ЉИЉЕ, ЕМЕ
и МИОНЕ

(129/221678)

(130/221678)

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

МАРКУ ИЛИЋУ

МАРКУ ИЛИЋУ

МАРКУ
од деде РАТКА
и бабе СИМКЕ

од породица САКИЋ

од ЈЕЛЕНЕ, ЖЕЉКА,
РАДЕ и ШМИТА

(131/221678)

(134/221678)

(103/221612)
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Тужна срца јављамо свим рођацима и пријатељима да је 1. јуна
2016, у 73. години преминуо наш драги

ЖИВОЈИН ГЕРАТОВИЋ

ЖИВОЈИН ГЕРАТОВИЋ
1943–2016.

Хвала ти за сву племенитост, љубав и доброту коју си нам кроз живот пружио.

Сахрана је обављена 3. јуна 2016. на Католичком гробљу.

4. јуна 2016. изненада нас је напустио наш
драги супруг и отац

Заувек ћеш остати у нашим срцима и најлепшим успоменама.

Ожалошћени: супруга НАДА, синови ДЕЈАН и ДУШАН,
снаје ЗОРА и ТАЊА, унуци ВУК и ЈОВАН
Син ДУШАН и снаја ТАЊА

(72/221591)

(73/

Последњи поздрав драгом

Последњи поздрав вољеном оцу

Последњи поздрав пријатељу

МИОДРАГ МИЋА
БРАЈКОВИЋ
1960–2016.
Живот зна бити суров па ти узме оно што
највише волиш, заувек ћемо те чувати у
нашим срцима.

ЖИВОЈИНУ ГЕРАТОВИЋУ

ЖИВОЈИНУ

Остајеш у нашим срцима.
АНЂА, ДРАГАН, ИВАН и ВЛАДИМИР

од породице РУСОВ

(25/221402)

(98/221572)

(71/221509)

ЖИВОЈИНУ ГЕРАТОВИЋУ

Твоји најмилији: ГОРДАНА, НЕНАД
и ЈОВАНА

Последњи поздрав драгом пријатељу

Последњи поздрав драгом

Последњи поздрав драгом

Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Син ДЕЈАН, снаја ЗОРА и унуци
ВУК и ЈОВАН

ГЕРИ
МИЋИ
од тетка СПАСЕНЕ
и НИКОЛЕ

од НОВАКА МИХАЈЛОВИЋА с породицом

(74/

(89/221549)

течи МИЋИ

(27/221402)

Последњи поздрав нашој драгој мами и
баки

Последњи поздрав драгом пријатељу

Последњи поздрав куму

Нека те анђели чувају.
Никад те нећемо заборавити.
ЖЕЉКО и ташта ВИДА
(26/221402)

Последњи поздрав другу и колеги

ЖИВОЈИНУ ГЕРАТОВИЋУ
Почивај у миру.
Породица МОРИШАН

МИЋИ

(22/221389)

Последњи поздрав драгом брату и деверу
од кума МИЛЕНКА
НЕДЕЉКОВИЋА
с породицом

ЕЛЗИ ХЕШ
30. VIII 1935 – 5. VI 2016.

(101/221583)

Нека те анђели чувају.

ПАНЧЕВАЦ

МИОДРАГУ МИЋИ БРАЈКОВИЋУ
Ћерка АНИТА и унук АЛЕКСАНДАР

013/301-150

(139/221690)

Нашем драгом пријатељу

БРАНКУ
МИТРЕСКОМ

ЕЛЗА ХЕШ

телефон:

од ЗОКЕ и ВЕЦЕ

(99/211576)

Последњи поздрав комшији

(88/221540)

Последњи поздрав нашој драгој Елзи.
Колектив Историјског архива
(100/ф-982)

Последњи поздрав уз
вечну захвалност за
дивне заједничке тренутке.
ВАСА КОВАЧЕВИЋ
с породицом
(18/221382)

(151/221745)

Последњи поздрав драгом брату

Последњи поздрав драгом

ВОЈИСЛАВУ
БОГДАНОВУ

МИЋИ

БРАНКУ МИТРЕСКОМ

од станара у Кикиндској 4

1935–2016.

МИЋИ
од ЈОВЕ, ЗОРАНА ЖИВКОВИЋА, МИКИЈА,
КЛИЋЕ, БАЛЕТА, ТОМЕ, ДУЛЕТА ЦЕВКЕ,
БРАЦА НИЏЕ, ЖИВЕ, ЂОРДАНА, ДАРКА,
ВЛАДЕ МИТРОВИЋА, НЕШЕ ИЛИЋА, ОСВИТА,
МИЈАТА, СТЕЈЕ, ВЛАДЕ СТАРЧЕВИЋА, КЕЖЕ,
ЗОРАНА БАБИНА, ДАРКА ДАНИЈА, ВЛАДЕ
РИСТИЋА, ЈОЦЕ ФАЦЕ, ЂУРИНА и ЖЕЉКА

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

1937–2016.
Од брата ДРАГАНА,
сестре МАРИЈЕ
и ЉУБИЦЕ
с породицама

од ујне ДРАГИЦЕ,
брата НЕШЕ и сестре
СНЕЖАНЕ
с породицама

(144/221700)

(31/2214129
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2. јуна 2016. године, у 72. години, преминула је наша драга Нена

Последњи поздрав драгој комшиници

2. јуна 2016. престало је да куца срце наше драге и вољене

ИЛОНИ БАСТА

НЕВЕНКА ПЕТРОВИЋ

ИЛОНЕ БАСТА

1945–2016.

од станара у Илије
Гарашанина 20

С поносом те помињемо, а с тугом живимо.
Носиће је у срцу и души њени најмилији.

(61/221472)

Наша љубав и сећање на тебе остаће заувек.

Супруг ЉУБА, син ДРАГАН, ћерка ДРАГАНА, унуци ПЕТАР,
НИКОЛА и ДАРКО, унука ВЛАДАНА и зет ЗОРАН

У срцу те чувају твоји најмилији: супруг МИЛЕ, син МИЛЕ, снаја
НАТАША и унук БОРИС

(23/2321391)

(87/221516)

Последњи поздрав драгој

Последњи поздрав мојој омиљеној стрини

Последњи поздрав вољеном деди

С тугом и жалошћу обавештавамо да је наш драги супруг и отац

ЂОРЂИЈИ
ГРУЈИЧИЋУ

ЂОРЂИЈЕ ГРУЈИЧИЋ

НЕНИ

НЕВЕНКИ ПЕТРОВИЋ

Породица
КЛЕНКОВСКИ

преминуо 30. маја 2016. године, у 75 години. Сахрањен је у Панчеву, 1. јуна 2016. године.
Ожалошћени: супруга ДРАГИЦА,
син АЛЕКСАНДАР, ћерка НАТАША, унуци
АЛЕКСАНДАР, ТИЈАНА и НЕМАЊА.

(102/221594)

(121/221662)

СНЕЖАНА, МИЛИЦА и ЛАЗАР ПЕТАКОВИЋ
(158/2217719

С тугом и тешким болом обавештавмао родбину и пријатеље да је
наш драги

ЂОРЂИЈЕ
ГРУЈИЧИЋ

1962–2016.
Хвала ти за све.
Никада нећеш бити заборављен.

преминуо 4. јуна 2016, у 54. години.
Сахрана је обављена 6. јуна, у 13 сати, на Католичком гробљу
Успомена на тебе остаће заувек у нашим срцима и сећањима.
Чуваћемо те од заборава.
Твоји: мајка ВЕРИЦА, отац ЈОHАN, супруга ЉИЉАНА,
ћерке МАРИЈАНА и ИВАНА, зет МИХАЈЛО и сестра ЕЛИЗАБЕТА
с породицом
(93/221562)

Ожалошћени: ћерка ИВАНА и зет МИХАЈЛО
(95/221563)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

Последњи поздрав драгом пријатељу

МИЛАНУ МИЛОШЕВИЋУ МИЋКУ
15. IX 1939 – 30. V 2016.
Твоји најмилији: син СРЂАН и ћерка ЉИЉАНА
с породицама
(14/221369)

Последњи поздрав драгој комшиници

JOHAN GROS
Оставио си празнину у
нашим срцима. Увек ћемо те се сећати.
Твоји кумови МИША
и СЛАЂА
(84/22526)

ПАНЧЕВАЦ

ДУШАНКИ ЛАЈОВИЋ
од станара у Кикиндској 6
(82/221519)5

телефон:
013/301-150

(123/221662)

JOHANU
GROSU
од БРАНКЕ, ОЉЕ,
ДАНИЈЕЛЕ, НАТАШЕ,
ПЕРЕ, САРКЕТА,
ДРАГАНА и ЧОЛЕ
(114/221641)

ЂОРЂИЈИ
ГРУЈИЧИЋУ

Празна соба, празно срце и бол која не јењава
Водио си ме кроз живот, био мој ослонац и
подршка
Заувек твоја супруга
ДРАГИЦА

од сина АЛЕКСАНДРА,
снаје СМИЉКЕ, унука
НЕМАЊЕ и ТИЈАНЕ
с породицом

(122/2216629

(117/221654)

4. јуна 2016. године, у 78. години преминула је наша драга

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

Последњи поздрав драгом оцу и деди

Твој унук САНДРО

Последњи поздрав оцу

Драги тата

JOHAN GROS

JOHAN GROS

За мене си представљао
очинску фигуру и за тобом је остала велика
празнина.
Хвала ти за све вредности којима си ме научио. Оне ће наставити
да живе кроз мене.
Почивај у миру.

Последњи поздрав вољеном оцу...

ЂОРЂИЈИ
ГРУЈИЧИЋУ

МИЛИЦА ДРОБЊАК
1939–2016.
Сахрана је обављена 6. јуна 2016, на Старом православном гробљу у Панчеву.
Постоји нешто што никада неће умрети, а
то је љубав, понос и сећање на тебе.
Син СРЂАН, ћерка МИРЈАНА, унуци
ИВАНА, ВЛАДИМИР, ЛАЗАР, ЗОРИЦА
и зет АЛЕКСАНДАР

Живећеш вечно у мом
срцу.
Твоја доброта, лик и
твоја дела никада неће
умрети.
Почивај у миру.
Твоја ћерка НАТАША
(120/221660)

Последњи поздрав драгом тати

(124/221633)

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

JOHANU GROSU
од ћерке МАРИЈАНЕ
(94/221562)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 10. јун 2016.

1. јуна 2016. у 89. години преминула је наша драга тетка

У суботу, 11. јуна, у 11
сати, на Новом гробљу
дајемо годишњи помен
нашој драгој

29

У четвртак, 16. јуна, у 11 сати, на Новом
гробљу даваћемо четрдесетодневни помен нашем вољеном

11. јуна 2016. године, у 10 сати, на гробљу Котежу обележићемо четворогодишњи помен нашој
драгој

МИЛА ДЕЛАЛОВ
ТАНКОСАВИ
ЋИРОВИЋ

Никада те нећемо заборавити.
Почивај у миру крај своје Наташе.

МИЛЕНКУ МИЛИЋЕВИЋУ
МИЛОИЦА
с породицом

ДАНКА и БОБАН с породицом
(17/221381)

(58/221465)

Сви који те знају памтиће те по доброти,
племенитости и несебичној љубави, и такав ћеш остати у нашим срцима и мислима.
Твоји најмилији: породице
МИЛИЋЕВИЋ, АМБРУШ, ШУКЕР
и ТАСИЋ и многобројна родбина

Последњи поздрав сестри и тетки

ТАТЈАНИ КУКОЛЕЧА
Много је лепих успомена, да те вечно памтимо и
с поносом причамо о теби.
Твоји: ПЕЦА и УКИ
(115/227643)

(118/2216569

АЛФРЕД КАРЛИЋ
1943–2016.
Последњи поздрав драгом тати и деди од сина
ИВАНА, снаје ЛИДИЈЕ и унука РОБЕРТА и ЕЛЕ
(148/221427)

МЕЛАНИЈИ
БАЈИН
од сестре СЕЈЕ и ЦУЦЕ
с децом
(67/110677)

У суботу, 11. јуна, у 11 сати, на гробљу у Качареву даћемо годишњи помен

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

ДРАГАНА АТАНАЦКОВ

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

РАЈКУ ВЈЕШТИЦИ
21. VI 2015 – 11. VI 2016.

Последњи поздрав вољеној мајци, баки и прабаки

Највољенијој баки

4. јуна 2016. преминуо
је изненада

Успомену на тебе чува твоја
породица ВЈЕШТИЦА
(150/221724)

Драга мама, драга снајо. Прошле су две две године како те нема с нама, али ти живиш вечно у
нашим срцима. Нека те анђели чувају.
Заувјек ожалошћена породица ЦВИЈАНОВИЋ
(152/221747)

Хвала ти за бескрајну
љубав и пажњу коју си
ми поклонила.
Унук НЕМАЊА НЕЦА

БОРКИ
ВОЈНОВИЋ
Захвални смо Ти на неизмерној љубави, топлини и посвећености
коју си нам пружала
кроз живот.

(36/221423)

Последњи поздрав драгој сестри и тетки

У суботу, 11. јуна, у Долову даваћемо шестомесечни помен

У суботу, 11. јуна, у 11 сати, на Католичком гробљу дајемо једногодишњи помен

ЈЕЛЕНКУ ВЛАТКОВИЋУ

БРАНИСЛАВИ ВУЈОВИЋ

ДУШАН
БЕКИЋ
1959–2016.

Родбина и комшије
(15/221371)

1948 – 22. XII 2015.
Заувек неутешни:
кћерка СПОМЕНКА
и син ТОМИСЛАВ
с породицама
(37/221423)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

БОРКИ
од брата ТОМИСЛАВА
с породицом

Неутешни синови БОШКО и ЈОВИЦА, сестре
МИЛЕНА, МАРИЦА и ВЕРА с породицама

Ћерка БИЉАНА с породицом, син ЈАКША
и супруг БАТА

(113/221637)

(63/221477)

(38/221422)

ПАНЧЕВАЦ

Вољеној баки и прабаки

Већ шест година није с
нама

телефон:

Прошло је тужних седам дана откад није с
нама

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

МАРИЈА
ЖИВАНОВ

АНТОН
ЈАРКОВАЧКИ
ЧАРУГА

САВА
НИКОЛИЋ

013/301-150

9. VI 1996 – 9. VI 2016.
Хвала ти за наше срећно
детињство.
Унука САЊА
с породицом

Његови најмилији

(39/2214229

(30/221409)

14. јуна 2016, је четрдесетодневни помен

12. јуна 2016. навршава
се тужна година откако
није с нама

СВЕТА
СТОЈМЕНОВИЋ

ИГОР
МИЛИКИЋ

Помен ће се одржати
14. јуна 2016, у 11 сати,
на гробљу у Војловици.
Супруг ЖИВОЈИН

С болом у срцу ћерка
ЗОРИЦА с породицом

(146/221718)

(145/221705)

(1/220638)

равити.

Бол и туга у нашим срцима остају заувек. Никада те нећемо заборавити.

ИВАНА

Супруга АНА, кћи
ЗУЗАНА с породицом
и син ЈАРОСЛАВ
с породицом

(135/221681)

(136/221682)

Мама, тата и сестра

ЖУЈИЦИ
МЛАДЕНОВИЋ

2013–2016.

Породица
МИЛКОВСКИ

12. VI 1991 – 12. VI 2016.
Увек у нашим мислима.
Син МИША
с породицом

(149/221723)

(154/221762)

22. VIII 1937 – 3. VI 2016.

9. VI 2010 – 9. VI 2016.

Никада те нећемо забо-

1956–2015.
Брате,
прошло је тужних шест
месеци откако ниси с
нама, и даље чујем твој
глас. Заувек ћеш остати
у нашим срцима.
Твоји: мајка ЈОРДАНА,
сестра БОГИЦА, зет
МОМЧИЛО, сестрић
ДЕЈАН и сестричина
ДАНИЈЕЛА
с породицом

ПАЉО
СПИШЈАК

11. јуна, у 10.30, даваћемо годишњи помен нашој драгој

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

ЦОЦИ ЧАКОВАН
С љубављу и поштовањем чувамо успомену на тебе.
Твоји најмилији
(157/221769)
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Петак, 10. јун 2016.

У недељу, 12. јуна 2016. године навршава
се година откако смо остали без нашег вољеног сина и брата

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

18. јуна, у 10.30, даваћемо шестомесечни
помен нашем драгом

СТУПАВСКИ

ЈАНО

АНА

5. XI 1925 – 24. VI 2006.

МИЛОРАД НИКИЋ МИЋА
Дан за даном.... Време. Чекамо и не верујемо. Само суза врела и горки укус стварности затресе наша бића која се у болу грче.
Чекамо и надамо се...
Надамо се да је твоја дивна душа негде на
небу и мирно спава.
Мајка ГОЦА, отац ДРАГАН
и брат ФИЛИП

МОМЧИЛУ ТОМИЋУ
МОМИ ПУЛАНУ

30. III 1930 – 30. III 2016.

ЈАСМИНА
ПЕТРОВИЋ
24. VI 1964 – 28. IV 2011.

Недостајете нам!
С поштовањем и љубављу ваши најмилији
(54/221443)

У нашим срцима увек си био и заувек ћеш
остати.
СЕЋАЊЕ

Шестомесечни помен

Твоји најмилији
(56/221460

(75/221512)

Сећање на

Свом брату

Прошло је шест тужних месеци без тебе, вољени
наш

СТАНИМИР АТАНАЦКОВИЋ
… недостајеш нам...

МИЛОРАДА
НИКИЋА
МИЋУ

МИЛОРАДУ
НИКИЋУ
МИЋИ

Мићо, фалиш нам.
Чича ДУЛЕ
с породицом

Брате, вољени никада
не умиру.
Брат МИЛАН
с породицом

(76/221512)

(77/221512)

Сећање на

СЕЋАЊЕ

2012–2016.

Твоји: супруга ЉУБИЦА, син ЛАЗАР
с породицом и ћерка ОЛИВЕРА с породицом
(96/221566)

ЂУРО ЈОВИЋ
Много нам недостајеш, био си наш понос, срећни смо што смо те имали.
Заувек си у нашим срцима и мислима.
Твоји најмилији: неутешна супруга НАДА,
синови ДЕЈАН и МИЛАН, унуци АЛЕКСНДАР,
КАТАРИНА, ВАСИЛИЈА и мали ЂОРЂЕ и снаје
ТАТЈАНА и АНИТА

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

СТОЈАНОВИЋ

(70/221506)

7. јуна је седам болних година без нашег најдражег

СЛАВНА
ПИНТАР

ИВИЦА

2014–2016.

2000–2016.

Тужно је без вас, много нам недостајете...

МИЋА НИКИЋ
Прошла је тужна година откако ниси с нама.

Време пролази, али
пријатељство никада.
ДАЛИБОР

КОВИЉКА, МИРОСЛАВ
и САНДРА с породицом

(78/221512)

(79/221593)

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

Заувек тужна твоја мама
(55/221454)

ГОРДАНА ГОЦА

МИЛОРАДА
НИКИЋА
МИЋУ

ДЕЈАН
МУТАВЏИЋ

ДАВОРА ЂОКОВИЋА

Сестра-снаја ЛОЛА с породицом

6. XII 1978 – 7. VI 2009.
Само је време прошло, бол и туга остали су.
Постојиш у свакој сузи која падне, у сваком тренутку кад ти име изговоримо, кад пожелимо да
те загрлимо, да те пољубимо... Ниси нестао, ал
ипак нема те тамо где нам највише недостајеш, у
животу.
Твоји најмилији: мама, тата и брат ДАМИР

(62/221473)

11. јуна навршава се пола године откада није с
нама

(57/221462)

У суботу, 11. јуна 2016.
године, у 11 сати, на Католичком гробљу у Панчеву дајемо једногодишњи помен нашој драгој

(40/221429)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

рођ. Сувочаров
13. VI 1979 – 13. VI 2016.
Тужни смо што те нема,
поносни што смо те
имали.
Сестре СЛОБОДАНКА и
МАРИЈА с породицама

РАДУЛ РАДУЛОВИЋ
13. VI 2016.

ЕВА ПЕШИЋ
1931–2015–2016.

СТЕВАНУ ПУТНИКУ

Памтимо те по добром и
чувамо од заборава.

ДРАГЕ
КУЗМАНОВИЋ

Тужна и жалосна твоја мајка НАДА

Твоја деца ВЛАДА и
ЉИЉА с породицама

Утехе нема, заборав не
постоји, рана је доживотна, љубав према теби је вечна.
Твоји најмилији

(83/221523)

(86/221534)

(52/221436)

Ти си сине за мене жив док трајем.
Не могу те преболети.

СЕЋАЊЕ

Љубави моја, шеста је година, а ја сам сама свакога дана у сузама.
Дошао је крај нашој срећи, ни збогом ми ниси
успео рећи.
Твоја ЈОКА
(21/221388)

СТОЈНИ
МИТЕВСКИ
ТАЈКИ
1930–2015.
Њени најмилији
(125/221665)

13. јуна 2016. навршавају се четири године од
смрти нашег драгог оца

14. јуна навршава се девет година откако није с
нама наш отац и супруг

14. јуна 2016, у 10.30, на
Новом гробљу одржаћемо
четрдесетодневни помен

СЛАВОЉУБА
НИКОЛИЋА
СЛАВКА

ЈОВАН
НИКОЛОВСКИ
ЈОЛЕ

ЕВЕГНИЈУ
ЗМЕЈКОВСКОМ

11. јуна навршава се пет година откада није с нама наша драга

ПЕТРОВ

из Омољице

1999–2016.
Њихови најрођенији

из Омољице
1943–2011.
С љубављу мисле на њу супруг МИЛИНКО, ГОРАН
и СНЕЖАНА с породицама

1944–2012.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Ћерке ЛИДИЈА
и ЉИЉАНА

2007–2016.
С љубављу
и поштовањем супруга
НАДА и синови
ИГОР и ИСИДОР

Вољени твоји: супруга
ЕЛЕНА, ћерка
ВИОЛЕТА, син ВЛАДА,
снаја МАРИЈА и унуци
КРИСТИЈАН, СТЕФАН,
ПРЕДРАГ и СОФИЈА

(69/221503)

(97/221568)

(19/221389)

(80/221515)

(116/221646)

ГОЈКА МИЈОВИЋ

ИВАН

1996–2016.

ЗАГОРКА

Петак, 10. јун 2016.
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ВИТОМИР ВИТА СУДАРСКИ

ДАНИЈЕЛА
МИЛИВОЈЕВИЋ

2015–2016.

2011–2016.
Нашој девојчици!
Долази најтужнији дан, 14. јун.

Да је ова планета насељена људима са више идеала и морала звала би се Твојим именом.
ПОРОДИЦА

Сузе су племенити глас очију кад у искреном болу понестану речи, очи говоре сузама, док уста ћуте.

ДАНИЈЕЛА
МИЛИВОЈЕВИЋ

Волимо те највише.
Мама и тата

(2/221318)

(3/221320)

Пет година је прошло, а
ти си и даље ту.
Твоја сестра МАЈА

ДАНИЈЕЛА
МИЛИВОЈЕВИЋ

(153/221760)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у суботу, 11. јуна, у 11
сати, на Новом гробљу давати једногодишњи помен нашој вољеној

9. јуна навршава се петнаест година откако нас
је заувек напустио наш драги

Постоји нешто што не
умире, а то је љубав и
сећање на тебе.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

Љ. ЖИВОЈНОВИЋ

013/301-150

(4/221321)

3
ТУЖНО СЕЋАЊЕ
на драге родитеље

МИТА ЈАНКОВИЋ

ЈОВАНКИ ЂУРИЋ
Много је лепих успомена да те памтимо. Време пролази, а ти ћеш
заувек живети у нашим срцима.
Твоји: супруг АЦА, син НЕНАД, ћерка СНЕЖАНА, снаја СУЗАНА,
зет САША и унуци ЈОВАНА, АНА и МИХАЈЛО
(10/221360)

2001–2016.
Заувек ћеш бити у нашим срцима, јер је остало много лепих успомена да те вечно памтимо и волимо.
С љубављу и поштовањем твоји најмилији:
супруга НЕДЕЉКА, син БРАНИСЛАВ и ћерка
МИРЈАНА с породицама

МИЛКОВСКИ

(13/221367)

11. јуна навршила се година откако нас је напустила
моја вољена сестра

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

САВКА

ЈОВАН

2004–2016.

2012–2016.

Ваша деца ЈАГОДА и ЉУБАН с породицом
(6/221341)

ПОМЕН

ЈОВАНКА ЂУРИЋ
Никада те нећемо прежалити и заувек ћемо те памтити.
Твоја сестра РАДМИЛА с породицом
(11/221360)

11. јуна навршила се година откако нас је напустила

11. јуна 2016. навршавају се две године од смрти нашег вољеног супруга и тате

МИРЈАНА
МОРАР

ЗОРАН МИЛКОВИЋ
2010–2016.

Твоји: мама, тата и брат са својом породицом

11. VI 2012 – 11. VI 2016.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји: СТОЈАН,
БРАНКА, БРАНИСЛАВ,
СПАСЕНИЈА, БОЈАНА
и УНА

(34/2214209

(28/221405)

Прошло је шест година бола и туге за тобом.
Волећемо те и памтити докле год смо живи.

СЕЋАЊЕ
Прошло је девет година откако није с нама наш
драги

ЈОВАНКА
ЂУРИЋ

СТОЈАДИНА
ВАСИЉЕВИЋА

Заувек ћемо те памтити.
Девер ПЕРА
с породицом

Заувек с нама у мислима и сећању.
Његови најмилији

(12/221360)

(24/221400)

10. VI 1976 – 10. VI 2016.

Љубави моја мила, гледам твоју слику, а чујем
твој смех... кад оде неко
кога волиш... волиш четрдесет година, и ко те
волео и ко те разумео,
ко ти био ослонац... одлазиш и ти...
Твоја супруга ДРАГИЦА

С љубављу чувамо те од
заборава.
Сестра АНКИЦА
и сестрић ДРАГАН

(20/221387)

(143/221694)

(5/221335)

СЕЋАЊЕ

БРАНКА
ЂОРЂЕВИЋ

(9/221356)

Заувек ћеш бити с нама.
Воле те: тетка, теча,
КАЈА и МАКА

Твоји најмилији

(81/221517)

(16/221372)

У суботу, 11. јуна навршава се четрдесет дана
нашој вољеној

У понедељак, 13. јуна
2016. навршава се пола
године откад нас је напустила наша драга нана

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

ИВАНКЕ РАДОГОСТИЋ

Вечна захвалност за бескрајну подршку, неизмерну
љубав и живот.
Помен је 14. јуна 2016, у 12 сати.
Син с породицом
(7/221344)

ДЕЈАНУ
СТОЈЧИЋУ

12. VI 2008 – 12. VI 2016.

Успомену на тебе чуваће
заувек твоја породица

СЕЋАЊЕ

учитељица
2011–2016.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Супруг БОРИСАВ
и ћерка МАРИЈА
с породицом

Требали смо раме уз раме, а ти толико недостајеш за све што долази.

СТЕВА ЧАВИЋ

ИЛИЈА ВУКМИРОВИЋ ИКА

14. јуна навршава се осам година без наше

МИКИ

СЕЋАЊЕ

ДЕКИ

СТАНИКА
ВУЛОВИЋ

2008–2016.
Брат ДРАГАН
с породицом

Твоји: супруг ФАИК,
ћерке БИЉАНА,
ЉИЉАНА и ВИОЛЕТА
с породицама

Успомену на њу чувају:
син ЗОРАН, снаја
ЈАСМИНА, унук
МАРЈАН и унука МАЈА
с породицом

(66/221488)

(53/221442)

(29/221408)

СТЕВАН ЧАВИЋ
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Петак, 10. јун 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

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

РОЂЕНИ

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

Добили ћерку
29. априла: Денису – Лаура Бањаш и Александар Ђорђе; 6. маја: Ђурђину – Љиља
Новаков и Милан Недељко; 8. маја: Милицју – Марија Бешка и Иван Јанковић; 11. маја: Јану – Делорија Павлов; 12. маја: Вању – Мирјана Јакимов Слијепчевић и Ненад
Слијепчевић; 15. маја: Нађу – Јована и Бранислав Сарафимовћ; 16. маја: Софију –
Александра и Зоран Марковић; 19. маја: Анастасију – Анита Трајчић и Милан Спасић;
20. маја: Хелену – Јелена и Илија Опалић, Тину – Сања и Никола Стојшић; 21. маја:
Николину – Радослава Познановић и Даниел Стоја; 23. маја: Нину – Кристина и Дејан
Јерина, Зоју – Јована Алексић Цревар и Урош Алексић; 24. маја: Тару – Бојана и Никола Ђорђевић, Ину – Бојана и Томислав Ловрић; 25. маја: Милицу – Марија и Сава
Хајдуков, Машу – Сања и Тибор Ереш; 28. маја: Дуњу – Маријана и Горан Алексић.

26. маја: Живојин Тодоровић (1943), Мирко Тешић (1938), Тома Милосављевић
(1930), Зуза Влчек (1937), Даница Радосављев (1949), Милка Вукшић (1930), Горан
Коматина (1965); 28. маја: Савка Стојоски (1934); 29. маја: Љубица Ђурић (1948),
Вера Ника (1946), Андријана Ђошић (1982), Владимир Коларац (1933), Даниел Јовић
(1982), Даниел Јовић (1982); 30. маја: Живан Тома (1928), Милан Милошевић (1939),
Ђорђије Грујичић (1941), Никола Вукобрат (1934), Љиљана Јакшић (1956),Јелена Ђуричковић (1939); 31. маја: Мишо Цицка (1949), Лазар Костић (1931); 1. јуна: Љубица Луковић (1936), Петар Вукелић (1948), Живојин Гератовић (1943), Мила Делалов
(1927), Мићо Милешић (1938); 2. јуна: Илона Баста (1942), Бранко Митрески (1944),
Милка Дукић (1963), Невенка Петровић (1945), Горица Бабић (1934), Верица Гајић
(1946); 3. јуна: Паљо Спишјак (1937).

Припрема: Момир Пауновић
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КВАДРАТ 7 х 7
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Речи су састављене од следећих слогова: БИ, ВА, ВА, ВИ, ДА, ДА, ДИН, ИЗ,

1

Своје жеље, планове и надања
задржите за себе и сигурно ћете
успети да остварите оно што желите. Предстоји вам велики пословни успех. Не помажите људима само зато што то траже од
вас.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Наступа период вашег финансијског и пословног опоравка.
Ако се бавите неким видом комуникација, успех ће бити још већи.
Мањи породични проблеми решиће се сами од себе.

Не улазите у сукобе с претпостављенима, своје мишљење задржите за себе. Окрените се људима с којима добро сарађујете и
делите мишљење. Мањи новчани добитак.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Будите опрезни и не провоци-

Немојте веровати људима који

рајте партнера оним за шта сигурно знате да ће бурно одреаговати, а ви ћете се осећати као губитник. Проблеми с видом могу
бити психосоматске природе.

преносе информације – и то не
увек тачне, поготово ако су у вези с вашим послом. Све проверавајте неколико пута.

УМРЛИ

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ
1

(23. 9 – 22. 10)

ло огорчени, па у брзини доносите погрешне одлуке. Мањи прилив новца смириће тензије између вас и партнера. Избегавајте
озбиљне свађе.

ВЕНЧАНИ
28. маја: Сандра Дамњановић и Иван Анђелков, Мирјана Игњатовић и Трајче Ђорђиевски, Весна Весић и Дарко Дамњановић, Кристина Арсић и Александар Ћурувија,
Драгана Димић и Вељко Лемаић, Драгана Петровић и Томислав Глигорић, Ивана Стојановић и Миленко Пантовић, Ивана Алексић и Ненад Милошевић; 29. маја: Драгана
Станимировић и Драган Мраовић; 2. јуна: Александра Јовановић и Марко Стефановић.

Вага

(21. 3 – 20. 4)
Превише сте енергични и пома-

Добили сина
5. маја: Немању – Данијела Станков; 16. маја: Адиана – Драгана и Един Рамовић; 17.
маја: Давида – Нада и Немања Дуброја, Милоша – Тихана и Марко Владисављев, Луку – Влатка и Ненад Вуковић; 18. маја: Дамјана – Ана и Јован Андрић, Тадију – Јелена
Радовић Крунић и Томислав Крунић; 19. маја: Емила – Каталин Дани и Адриан Давид,
Немању – Милена и Иван Ђурић, Виктора – Луција Хорват и Роберт Срећков; 21. маја: Рељу – Бисерка Ћирић Стојковић и Владимир Стојковић; 22. маја: Алексеја – Тијана Бикар Јаћимовић и Иван Јаћимовић, Горана – Ивана и Ненад Терзић, Немању – Сања и Милош Животић; 24. маја: Уроша –Драгана и Срђан Стефанов; 25. маја: Виктора – Аничка и Игор Вењарски; 26. маја: Мијата – Драгана и Славиша Несторовски.

Ован

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Превише сте напети и нервозни, концентрација и пажња су
вам на резерви, па се чувајте да
не изгубите важне документе или
већу своту новца. Нађите неки
хоби.

Већи добици од родбине. Ове
седмице ће вас окупирати вест о
неком наследству и новцу. Не
запуштајте свој приватни живот,
јер партнер неће имати још дуго
стрпљења.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Смањите издатке на минимум
и никако ове седмице не позајмљујте новац ни најбољим пријатељима, у супротном се опростите од њега. Проблем с притиском.

Осећате се истрошено. Најбоље
би било да узмете краћи одмор и
отпутујете некуд. Решавајте нагомилане проблеме, један по један. Време је да направите праве резове.

НИН, О, ПРИ, РА, РА, РА, РАЗ, РАЧ, ТВОР, ТИ, ТРИ, ЧА, ЧА.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. лишење слободе у истражном поступку, 2. по-

2

Девица

дробнија обрада, 3. пробирач, 4. безвредна, безначајна, 5. место у Србији код

3

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Медвеђе, 6. одвити (покр.), 7. становник Раче.
Не улазите у сукобе и не стајте

СТИХОВНИ АНАГРАМИ

4

ПРЕДВОРЈЕ КУЋЕ

МАЛИ СТАН

5

У поткровљу мали стан
мој давнашњи јесте сан.
Да је мени такав бар,
био би ми „МАС’АН” ДАР.

6
7

ни на чију страну јер нећете имати праве информације, па ћете
на крају и испасти криви. Смирите се и преконтролишите рад
штитне жлезде.

Кад ВЕДРАНА дом сагради,
саопштава јасно свима,
затворени трем велики
мора кућа та да има.

Полако све приводите крају.
Напокон можете да одахнете јер
се све враћа у нормалу. Добићете из иностранства вест која ће
вам променити живот набоље –
и то финансијски.

МИНИ-УКРШТЕНИЦА
УКРШТЕНИ СЛОГОВИ

СУДОКУ

ВОДОРАВНО: 1. уздизање, величање, слављење (грч.), 5. најпознатији

Судоку је загонетка новијег датума, настала у Јапану, као
занимљива игра бројевима.
Пред вама је табела коју треба попунити бројевима, али тако да сваки ред, свака колона и сваки унутрашњи квадрат 3
х 3 садрже бројеве од 1 до 9.
Напомињемо да бројеви не смеју да се понављају ни у реду,
ни у колони, ни у унутрашњем квадратићу.

(Фридрих), 12. француски књижевник (Жан), 14. бивши словеначки
стонотенисер (Едвард), 16. присталица Коперниковог учења.
УСПРАВНО: 1. наш позоришни и филмски редитељ (Зоран), 2. зналац
више страних језика, 3. име карикатуристе Рајзингера, 4. енигматски
састав, 8. италијански оперски композитор (Винченцо), 9. још како, 10.
легендарна певачица руских романси (Олга), 13. изврстан, одличан

8

2

3

5

4

6
7

1

5

8
6

8

9

7

2

9

9

6
3

7

7

2

4

2

1

6

9

16

13

14

15

2

6
7

4

5

5

6

7

8

9

1
2
3

ВОДОРАВНО: 1. снажно осећање, необуздан нагон према нечему – предлог уз
инструментал. 2. врста поврћа, 3. глас, новост – музички правац који је промовисао Боб Марли, 4. стручњак за естетику, 5. морски гребен – део тела између
врата и надлактице (мн.).
УСПРАВНО: 1. мањи парк на градском тргу, 2. облик капиталистичког монопола, труст, 3. повећање количине нечега, 4. амерички глумац и степ-играч
(Фред), 5. средњи талас (скр.) – показна заменица, 6. река у Азији, 7. једно доба
дана, 8. француска књижевница (Франсоаз), 9. кутија с тамјаном, кадионица.

1

11
12

4

5

10

5

3

4

(лат.), 15. текстилно влакно, нит.

1

2

7

4

9

8

РЕШЕЊА – Квадрат 7 х 7: притвор, разрада, избирач, тричава, Варадин, одавити, Рачанин. Стиховни анаграми: мансарда, веранда. Судоку: 693472851, 712958643, 584163729, 169347285, 278591436,
435286917, 851629374, 326714598, 947835162. Мини-укрштеница:
страст, са, краставац, вест, реге, естетичар, рт, рамена. Укрштени
слогови: апотеоза, Марли, Того, глобе, нет, Италијанка, те, Ниче, Касу, Вецко, коперниканац.

извођач реге музике (Боб), 6. држава у Африци, 7. новчана казна (мн.),
9. житељка државе на Апенинском полуострву, 11. немачки филозоф

1
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ОДРЖАН ОМОЉИЧКИ ЕТНО-БАЗАР

ШТА СВЕ МОГУ ВРЕДНЕ ЖЕНСКЕ РУКЕ
Серија етно-базара настављена је протекле суботе у Омољици. Као и досад, главне протагонисткиње тог догађаја биле су вредне чланице десетак
удружења жена из Панчева и
околине.
За љубитеље истинских домаћих производа било је свега
у изобиљу – од „бакине кухиње” до разноликих ручних радова и, уопште, свега оног што
краси овакве манифестације.
Удружење жена „Омољчанке”
пети пут је у свом месту у суботу, 4. јуна, приредило манифестацију под називом „Омољички етно-базар”. На њему
се, својим укусно аранжираним штандовима, представило једанаест организација које
окупљају припаднице лепшег
пола. Поред Омољчанки, рукотворине су изложиле и
вредне даме из Брестовца,
Иванова, Старчева, Долова,
Новог Села, Глогоња, Качарева и Опова, а штандове су приредила и панчевачка удружења „Панонке” и „Панчевке”.
Манифестација је почела
обраћањем председнице Удружења жена „Омољчанке” Славице Полић, која се у својству
главног организатора захвалила свим учесницима, а Граду
Панчеву, локалној месној заједници, Комуналном предузећу и омољичкој омладини,
пре свега, Удружењу „Сунцокрет”, на помоћи. Потом је први човек Омољице – Душан
Лукић, подсетио да иза сваког
успешног мушкарца стоји
успешна жена, а након тога је
нова чланица већа задужена за
пољопривреду и село, Зорица
Репац, отворила пети „Омољички етно-базар” и тим поводом навела да ће градска кућа

увек подржавати креативне
напоре припадница лепшег
пола.
Недостају просторије
А на базару, као и увек, шаренолико и позитивно расположење зачињено женским
осмесима.
Једна од њих, Жаклина Новаковић из Удружења „Новосељанке/Boboacele” рекла је да
су она и колегинице изложене
ручне радове у техници декупаж, разне врсте накита, хеклерај, вез и остало, углавном
припремале када се једанпут
недељно састану у просторијама Дома културе, које су добиле на коришћење од голубара.
Обично их буде око петнаест,
а ради се и код куће.
Брестовчанке су се овог пута
определиле за хеклерај, односно за нешто што су још и баке и прабаке радиле. Милка
Чурић из Актива жена „Сосе”

констатовала је да то младима, нажалост, још увек није
нарочито интересантно, а да
ни продаја не иде претерано
добро с обзиром на то да народ нема пара ни за много нужније потребе. То их не спречава да се виђају сваког петка,
што јењава када крену пољски
радови, будући да се у поменутом месту највише људи бави
повртарством. Из тог разлога,
„Сосе” последње августовске
недеље праве већ надалеко познату „Паприкијаду”.
Ана Фишер је, заједно с
осталим чланицама из ивановачког МКУД-а „Боназ Шандор”, на лицу места месила и
пржила свеже крофне, које су
нуђене по цени од само 40 динара. На истој тезги је, такође
мађарско удружење, али из
Војловице, „Тамаши Арон”,
изложило традиционалне посластице – шам-ролне, питу с

вишњама, бундевару и штрудле са сиром. У оквиру поменуте организације функционише секција „везиља”, које
се, према речима председнице
Ержебет Варга, састају сваке
среде од 21 сат. Том приликом

праве препознатљиве везове
Секељ Мађара, једна од домаћица припреми нешто за мезе,
буде чаја и кафе, а понекад и
ракијице.
Од маслачка до рогача
На штанду старчевачког
„Нео лита” било је ко лача,
зимнице и здраве хране, а
Љиљана Зарић је још пре са-

мог почетка базара распродала сав мед од маслачака и
џем од поморанџи. И њих муче просторије, па већином раде код куће.

„Панчевке” су изнеле све
оно што су правиле на састанцима – од колача до магнета
од гипса и стакла. Слађана
Марјанов подсетила је да
удружење постоји од 1. марта;
њих четрнаест се окупљају у
Месној заједници Горњи град
једанпут, до двапут недељно,
али је проблем то што немају
где да држе материјал. С друге
стране, Олга Жолнаи Јокановић, потпредседница „Панонки”, похвалила се да је ово
удружење добило лиценцу за
три производа. То је и разлог
што њихова радионица у Дому
омладине живи седам дана у
недељи. Поред редовних тридесетак активних чланица, тамо обитава и све више младих.
„Глогоњке” су изнеле мало
колача и ручних радова, „Доловке” су стандардно промовисале свој главни бренд – штрудле и то од мака, рогача и вишања, док су на штанду домаћих „Омољчанки” обиловале
рукотворине.
Све у свему, даме су још једанпут, овог пута на омољичком платоу, приказале сву раскош свог талената. То је, уједно,
и начин да у ова, не баш ружичаста времена, оне добију значајније место у друштву.

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.

Плавооки

ТАКМИЧЕЊЕ У КУВАЊУ ПАПРИКАША

Мајстори, мајстори!
Екипа „Тата и синови” из Сефкерина победник је такмичења
у кувању свињског паприкаша,
које је одржано у недељу, 5. јуна, на Зеленој пијаци у организацији бифеа „Чоби”, тј. Косте Радића. Укусна шпеција
крчкала се у чак 18 котлића, а
лепо време и добро расположење у најави привукли су
мајсторе кувања попут Бране,
Гавре, Крлета и Дуње, Пере
Каратеа, Валентине, Бојана,
Пере Песка, Жике Дуката, Бокија, Боже, Михајла и Лецка,

Хаски стар око три, четири године пронађен је у
центру града, где је бесциљно лутао неколико дана.
Према неким информацијама дошао је из правца Луке Дунав, улицом Жарка Зрењанина. Није агресиван и радо прилази људима.
Тренутно се налази у градском прихватилишту у Власинској број 1 где чека некога ко би га удомио уколико се власник не појави.

као и прошлогодишње шампионе – екипу „Бумеранга”.
Жири је у таквим околностима имао изузетно тежак
посао, па су се иза Сефкеринаца, на друго, односно треће
место пласирали Панчевци
Жарко Лазић, те Жика и Хајрија, а сви они су награђени
пехарима. Дружење је настављено уз живу музику.
Дегустатори су, поред свињског, могли да пробају и срнећи паприкаш, који су рекреативно, за добар дан, кували Кр-

Лепотани

ле и Дуња, као и Ненси Фенси.
С обзиром на то да му је укус
био такав да прсте полижеш,
нормално је што мајсторима с
варјачом ништа није остало да
понесу кућама.
С. Т.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

У Црепаји се у једном
дворишту оштенила куја немачког овчара, а
очекује се да ће штенци
бити већег раста.
Стари су око два месеца и траже нове домове (пожељно са двориштем), а у леглу има
и мужјака и женки. За кују је након удомљавања штенаца заказана стерилизација.
Овог лета неко од наших суграђана може да улепша свој,
али и живот неког од ових лепотана.

Након усвајања могуће је обавити бесплатну
стерилизацију удомљене животиње. Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

„РЕМИ” КАО УКРАС СЕЗОНЕ
Железничар седми у
Српској лиги
„Војводина”

СУБОТА – ДАН РУКОМЕТА

ШАМПИОНИ ЗОВУ НА ДРУЖЕЊЕ
Рукометни клуб Динамо,
шампион Супер Б лиге и
нови члан елитног српског
каравана, позива све навијаче и љубитеље спорта да у
суботу, 11. јуна, дођу у Халу
спортова на Стрелишту.
Биће то дан када ће се
славити титула, када ће бити организован богат ревијални програм, али и када
ће Бранко Радановић, заједно са својим саиграчима подићи победнички пехар,
трофеј намењен шампиону
Супер Б лиге.
Слављеничка манифестација почиње у 15.30, када ће
се у две утакмице мини-рукомета представити малишани домаћег клуба и Долова. Од 16 сати играју мла-

ђи пионири „жуто-црних”
против вршњака из Јабуке,
а потом, од 16.45 на терен
ће истрчати пионири Динама и Смедерева. За 17.35
планиран је почетак утакмице „будућих шампиона”,
у којој ће посетиоци на делу
моћи да виде кадете, а онда
следи – круна вечери.
Од 19 сати, на терен панчевачке хале истрчаће првотимци Динама који ће
одиграти ревијални сусрет
против другопласираног тима Супер Б лиге, Шамота из
Аранђеловца. Сви који буду
били на трибинама, имаће
прилику да погледају меч
нових суперлигаша.
Ову манифестацију не би
требало пропустити.

Утакмицама тридесетог кола
спуштена је завеса на првенствену трку за бодове у Српској
лиги група „Војводина”. Фудбалери панчевачког Железничара гостовали су у Беочину,
где су са домаћим Цементом
одиграли нерешено – 2:2.
Иако овај сусрет није имао
посебан резултатски значај,
јер су оба тима главни посао у
овој сезони окончали много
раније, стотинак гледалаца,
колико их се окупило на стадиону у Беочину, присуствовало је занимљивој фудбалској
представи. Растерећни, без
императива победе, момци и
једне и друге екипе могли су
да се надмудрују, да играју,
али и да се играју фудбала.
Тренер панчевачке „дизелке”, Александар Стевановић,
поверење за последњи дуел у
овој сезони поклонио је следећем саставу: Јевтић, Немања
Текијашки, Ковач (Танасковић), Америјан (Никола Теки-

јашки), Илић (Цвејић), Ђуровић, Стајчић, Јовановић, Ковачевић, Басарић и Новаков.
Од самог почетка утакмице,
оба тима кренула су у отворено надигравање, а први су у
вођство дошли домаћи фудбалери, већ у другом минуту. То

НОВИ УСПЕСИ КАРАТИСТА ДИНАМА

„ПРОИЗВОДЊА” МЕДАЉА
НЕ ПРЕСТАЈЕ...
Најмлађи такмичари Карате
клуба Динамо успешно су
привели крају пролећни део
сезоне. На традиционалном
међународном турниру „Рода
куп” који је прошлог викенда
одржан у Београду, најмлађа
екипа Динама освојила је девет медаља.
Сребрна одличја зарадили
су пионири Данијел Станковски, Матеја Степанов и Милица Гагић, а бронзама су се
окитили: Јована Стоилковски, Теодора Гагић, Јелена

бодан Битевић, наступио је
као члан сениорског тима
Централне Србије на Европском првенству за регионе у
Турској.
После победе над једном од
најбољих турских екипа, тим
Централне Србије поражен је
од каснијег победника шампионата, региона Марамара
из Турске, да би и у борби за
бронзану медаљу наши сународници претрпели несрећан
пораз од одличне екипе Тбилисија из Грузије. Никола Јо-

није био знак да се Панчевци
повуку или уплаше ране предности Беочинаца. Наставили
су да нападају и стварају прилике, а крајем првог полувремена офанзива се коначно и
исплатила. Играо се 38. минут
када је Немања Текијашки изједначио резултат, али и наставио голгетерски низ из
претпоследњег кола.
Слика на терену није се променила ни после одмора. Тренери су давали шансу и момцима
са клупе за резервне играче, а на
терену се одвијала равноправна
фудбалска битка. Цемент је у
76. минуту успео по други пут да
поведе, али да правда буде задовољена, да се ова иначе успешна
сезона Железничара заврши на
леп начин, без пораза, побринуо

се Лаза Танасковић који је у 81.
минуту поставио коначан резултат: Цемент–Железничар 2:2.
Популарна панчевачка „дизелка” је и овим наступом показала да је спортски колектив
који заслужује свако поштовање. Железничар је сезону
окончао на седмом месту, са
скором од 13 победа, 13 пораза и четири „ремија”, са 43 бода на свом конту. Освајањем
места у горњем делу првенствене табеле трећелигашког
ранга, „Жеља” је потврдио да
је тренутно најбољи клуб на
овим просторима. У виши ранг
пласирали су се Оџаци, а испала су чак три банатска клуба
Вршац, Банат из Зрењанина и
Долина из Падине.

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

САРА ПРВАК БАЛКАНА
Првенство Балкана за џудисте,
у конкуренцији јуниора, одржано је прошлог викенда у Бихаћу. У репрезентацији Србије
надметале су се и две чланице
ЏК-а Динамо – Сара Славковић и Андреа Стојадинов.
Сара је још једном потврдила да израста у врсну џудисткињу, па је у категорији 78 кг
освојила најсјајније одличје.
Андреа, иначе још увек кадеткиња, пласирала се на седмо
место у категорији до 48 кг.
На Првенству Србије за
млађе пионире, које је одржано у Вршцу, у конкуренцији од
180 младих бораца из 44 клу-

ба, џудисти Динама освојили
су две медаље.
Филип Француз је заслужио
сребро, док се Владимир Богдановски окитио бронзом. Андријана Кртенић је била пета.
Такође прошлог викенда, у
Новом Саду, одржан је турнир
за почетнике, на којем је Динамове клинце предводио тренер Петар Илијин.
Одличја су освојили: Стефан Момиров, Ђорђе Чавошки, Милош Божић, Андреј
Милосављевић, Јован Митревски, Урош Ђуришић, Данило Милановић и Уна Ембели.

АТЛЕТСКО НАДМЕТАЊЕ У ВРШЦУ

КЛИНЦИ НА ПРАВОМ ПУТУ
Милентијевић, Марија Младеновски, Александар Здешић и Марко Спасић.
Иако су остали без трофеја,
одлични су били и: Анђела Ђекић, Марко Форђарини, Антоније Ћулибрк, Вукашин и Милица Младеновски, Лука Степанов и Александра Стоилковски.
Најбољи такмичар Карате
клуба Динама и Србије, Сло-

вановић, други сениорски репрезентативац Динама, наступио је на истом шампионату за регион Београда, али
су чланови овог тима већ у
првом колу поражени од турске екипе Анадолу.
Репрезентација Војводине
била је веома успешна и
освојила је две бронзане медаље.

У организацији АК-а Атина из
Вршца, прошлог викенда је у
овом граду одржано прво коло
„Атинских атлетских игара”,
које имају лига-систем такмичења. Надметање је одржано
по правилима АСС-а, а чланови АК-а Тамиш су и овога пута били веома успешни.
У конкуренцији најмлађих
такмичара, из школа атлети-

ке, Олга Лисицин и Стефан
Марић освојили су по две
златне медаље, Тереза Ковачевић се окитила са два сребра, а Владислав Чех са две
бронзе. Сања Марић је тријумфовала у трци на 60 м, а
Миона Филиповић је зарадила бронзу у скоку у даљ. Ања
Марић је освојила два сребрна одличја, док је Ана Драго-

ОДЛИЧАН УСПЕХ ПЛИВАЧА ДИНАМА У НОВОМ САДУ

ПУНА ТОРБА ОДЛИЧЈА
На базену СПЦ-а „Војводина”
у Новом Саду, прошлог викенда одржан је међународни
пливачки митинг под називом
„Змај 2016”. ПК Динамо наступио је са 26 такмичара који
су освојили 28 медаља.
Дуња Стоев била је најбржа
на 50 м краул, Марта Константинов је освојила злато на
50 м прсно и бронзу на 50 м
краул, док је Лана Молнар би-

ла друга на 50 м краул и 50 м
леђно. Вања Грујић је тријумфовала у трци на 200 м леђно,
а на истој дистанци мешовитим стилом била је трећа. Наташа Праскало је зарадила
сребро на 200 м мешовито, Јелена Врховац је освојила златно одличје на 200 м делфин, а
у том надметању Дуња Нишић
је била друга. Катарина Белић
је била прва на 200 м мешови-

то и 200 м прсно и трећа на
400 м краул. Андреа Нађ је заслужила злато на 100 м прсно
и бронзу на 100 м леђно, док је
Виктор Нађ био први на 50 м
прсно и трећи на 50 м краул.
Страхиња Шондић је освојио
бронзану медаљу у трци на
100 м леђно, а Огњен Стојшић
на 200 м леђно. Милош Царевић је био други на 100 м прсно, а бронзе је освојио у трка-

ма на 50 м прсно и 50 м делфин. Петар Ранковић се окитио са три најсјајнија одличја
и то у надметањима на 200 м
мешовито, 100 м прсно и 100
м краул. Никола Латиновић је
био трећи на 50 м леђно.
Одличне су биле и штафете
Динама у тркама на 4 X 50 метара. Девојчице су освојиле
сребрну, а дечаци бронзану
медаљу.

јевић тријумфовала у скоку у
даљ, а у трци на 60 м, је стигла друга на циљ. Исти скор у
надметању дечака имао је и
Алекса Нертица. Стефан Лазић је победио и у трци на 60
м и у скоку у даљ, а Владимир
Драгојевић је освојио две сребрне медаље. Ниску освајања
медаља завршила је Јана Марек, која се окитила бронзом у
скоку у даљ. За Тамиш су наступали и Ема Костић, Александар Бошковић и Душан
Видовић.

На појединачном Првенству Србије за ветеране које је
одржано на стадиону у Кошутњаку, члан АК-а Тамиш, професор физичког васпитања из
Панчева Сава Живанов, освојио је бронзану медаљу у трци
на 100 метара.

Странe припремио

Александар
Живковић

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ПОБЕДЕ РАГБИСТА
Прошлог викенда је на СЦ-у
„Младост” одигран трећи турнир Првенства Србије за сениоре у Б групи, који је организовао Рагби клуб Динамо 1954.
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ПЕТИ ТРКАЧКИ ВИКЕНД ТЦР ШАМПИОНАТА

ДОБАР ПОЧЕТАК, ФАЈТЕРСКА ВОЖЊА, АЛИ...

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда
Фудбал

„Панчевац” у Салцбургу
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Уљма: ПАРТИЗАН–ЈЕДИНСТВО
Панчево: ДИНАМО 1945–ЈУГОСЛАВИЈА
Војловица: МЛАДОСТ–БОРАЦ
Б. Н. Село: СЛОГА–ВОЈВОДИНА

Пише

Александар
Живковић

Дуца Борковић био
надомак подијума

Прошлонедељни
резултати

Следећа трка
у Немачкој
„Вепрове са Тамиша” предводио је искусни тренер Милан Митровић, а бројни гледаоци могли су да уживају у доброј игри, али и победама својих миљеника.
У првом мечу Динамо 1954
победио је Лозницу с 29:14, да
би потом домаћини савладали
и Петровград с 19:0. У трећем
сусрету Петровград је тријумфовао над Лозницом са 15:12.
Панчевци тренутно заузимају
друго место у Б групи.
Такође на СЦ-у „Младост”
одржан је и други турнир Купа
Србије у конкуренцији пионира. Најмлађи чланови РК-а
Динамо 1954 заузели су друго
место.

ТРОФЕЈИ ЗА МЛАДОСТ
Чланови КК-а Младост из нашег града имали су много
успеха прошлог викенда.
На такмичењу у Сремским
Карловцима, у конкуренцији од
200 бораца, каратисти Младости освојили су четири медаље.
Маја Жунић се окитила златом
у катама и сребром у борбама, а
бронзе су заслужили Сара Жунић и Михајло Крчадинац. Милорад Петровић је био четврти.

На међународном турниру
„Рода куп” у Београду, наступило је 564 такмичара из 58 клубова из неколико суседних земаља.
Златну медаљу у борбама
освојила је Јована Новаков, а
сребрна одличја су заслужили
Анђелина Јаредић, Кристина
Убовић и ката-тим женских нада (сестре Јаредић и Ј. Новаков). Бронзане медаље у катама
зарадиле су: Јована Новаков,
Тара Ђурђевић, Наталија Гавриловић и Анастасија Јаредић.

НЕ ДАЈУ СЕ ВЕТЕРАНИ...

Петак, 3. јун. Било је око 21
сат, када смо кренули... Новинари РТС-а, „Спортског журнала”, „Блица”, „Франкфуртских вести”, „Телеграфа” и
„Панчевца” пошли су пут Аустрије, на пети тркачки викенд ТЦР серије туринг аутомобила. „Форсирали” смо ауто-пут за Загреб, па преко Марибора и Граца, после десетак
сати вожње и пређених око
900 километара, стигли смо
на одредиште. „Крафтер” је
клизио по асфалту, захваљујући мајстору Горану Живановићу, популарном Жики. Атмосфера у комбију била је
права пријатељска, препричавале су се анегдоте, али у ваздуху је лебдела само једна
жеља – да наш најбољи аутомобилиста Душан Борковић
оствари добар резултат.
Салцбург – величанствен
град у Аустрији, у северном
подгорју Алпа. Познат је и по
свом старом језгру у барокном
стилу, једним од најочуванијих у Европи, због чега је и
уврштен на листу културне баштине Унеска. Ипак, Салцбург
је можда и најпознатији као
град класичне музике, а како
и не би када се у њему родио
Волфганг Амадеус Моцарт.
Градић са око 150.000 становника, удаљен само петнаестак километара од немачке
границе, прави је мамац за туристе. Беспрекорно уређен,
„окићен” мостовима преко реке Салцах, опасан врховима
Алпа, богат шумама и језерима, препун традиције, уметности и историје, заиста одаје
утисак господствености...
На око седамнаест километара од центра тог и таквог
града, сместила се и легендарна тркачка стаза од 4.240 метара – Салцбургринг. Једна од
најбржих и најзахтевнијих у
ТЦР шампионату..
Субота, 4. јун. Пети тркачки
викенд почео је одлично за нашег Душана Борковића, возача
НИС-Петрола и Б3 рејсинг тима.
Током тренинга, Дуца је био
веома брз, мада је имао проблема са задњим браником.

Фудбал

освојили: Дејан Дубајић , Владимир Поповић, Мирко Бундало и Миодраг Лазић.
Осим пехара, победници су
освојили и важне бодове за
ранг-листу коју саставља Међународна асоцијација тенисера ветерана.

2:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Старчево: БОРАЦ–СЛОГА 2:1
Гај: ПАРТИЗАН – МЛАДОСТ (В)
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БУДУЋНОСТ
Качарево: ЈЕДИНСТВО – МЛАДОСТ (О)

1:1
1:1
4:3

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ДАНИ СИМУЛТАНКЕ
– Право невреме ми је мало
покварило планове и стратегију трке, али нисам незадовољан. Имао сам добро време и
током тренинга, али драстична промена временских услова током квалификација ме је
спречила да будем још бржи.
Хвала мојим пријатељима који су дошли на Салцбургринг
да ме бодре. Ово је једна од
најзахтевнијих стаза, има дуге
правце и брзе кривине и представља изазов за све возаче. У

Хомола... Трка је била веома
напета, одлучивали су стоти
делови секунде. Све до 14. круга Борковић је био на трећој
позицији, а онда се, после одустајања Ориоле, пробио на друго место. До челне позиције
Дуцу је делило десетак стотинки, возио је храбро, фајтерски,
онако како он једино и уме. То
је био онај прави Дуца. Шампион.
И када су већ сви били сигурни да ће се наш возач попети на

најважније, Душан није био повређен, али оштећења на аутомобилу, иако на први поглед
нису била велика, била су довољна да механичари Б3 рејсинг тима одлуче да у ограниченом временском интервалу
пред старт друге трке не могу да
га оспособе. Дуца није возио
другу трку.
– Јако ми је жао што и ову
трку завршавам на веома лош
начин. Кренуо сам врло добро,
имао сам неколико добрих
обилажења, дошао на другу
позицију. У последњем кругу
сам чак нападао и водећег. Возио сам брзином око 245 километара на сат, буквално смо се
дотакли и мени је пукла гума
после чега сам завршио у заштитној огради. Кренуо је Неш
мало на мене, ја сам задржао
путању, али није он крив, не
могу то да кажем. Осећам се
јако лоше. Тим и ја верујемо да
заслужујемо да сваку трку завршимо међу прва три, али нешто се не да. Гледам прво на

квалификацијама се најбоље
снашао домаћи возач, јер је
најбоље знао грипове на стази
– рекао је после квалификација Душан Борковић.
Због одузимања бодова Прочику и Морбиделију, Дуца је у
првој трци стартовао са пете
позиције.
Недеља, 4. јун. Дан када су
на програму главне трке. Наш
шампион је имао огромну подршку навијача, пријатеља,
породице, али велику жељу да
коначно заблиста пуним сјајем, да потврди да је један од
најбољих аутомобилиста на
Старом континенту.

Трка на чувеном аустријском тркалишту Салцбургринг,
надомак Моцартовог родног
града, почела је инцидентом
већ у првом кругу у којем су са
стазе испали Фулин и Прочик.
Српски ас је стартовао са пете
позиције, вешто је избегао карамбол, а у петом кругу трке
се, после обилажења Грачева и
Вернеа, нашао на трећој позицији. Јурио се за Грачевим и
Ориолом, пратили су га Неш и

Шаховска секција ОШ „Мика
Антић” и ове године се укључила у манифестацију „Дани симултанке”, коју организује ШСС.

Симултанка је одиграна 3.
јуна, у просторијама школе, а
против ученика, на дванаест
табли, играо је мајсторски
кандидат Љубинко Николић.
Резултат је био 10:2 у корист
госта, а ремије су остварили
Катарина Робић, Јелена Павловић, Никола Путник и Немања Најдовски.
Судија меча био је професор
Радоје Радојевић.

МИХАЈЛО
ВИЦЕШАМПИОН
На појединачном Првенству
Србије за млађе пионире, које
је одржано прошлог викенда,
џудиста Јединства из Качаре-

Прошле недеље је у Нишу одржан тениски турнир за ветеранe
из календара Међународне асоцијације тенисера.
Панчевци су и овога пута
потврдили доминацију у српском ветеранском тенису, јер
су од укупно седам, наши суграђани тријумфовали у четири категорије. Прва места су

Квалификационе трке биле су
веома добре. Иако видно нервозан, оптерећен пеховима из
претходних трка, наш ас их је
успешно завршио. Заузео је
шесту позицију, а његов учинак је могао бити и много бољи да није било праве провале
облака због које је морао да вози опрезније и чува аутомобил.
Алпи су исказали своје ћуди, а
јака киша највише је одговарала домаћем такмичару.

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Беочин: ЦЕМЕНТ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

постоље, после неколико викенда на којима су га пратили
пехови, у последњем кругу, на
око 500 метара до циља, у последњој кривини, дошло је до
инцидента, до бочног контакта
са аутомобилом, у том тренутку
трећепласираног,
Британца
Џејмса Неша... На Борковићевом „Сеат Леону” је пукла гума,
изгубио је контролу над аутомобилом, излетео је са стазе и ударио у заштитни зид. Оно што је

себе, да исправим шта могу,
али ово је просто мањак спортске среће. То полако, али сигурно, утиче и на моје самопоуздање, што је опасно за аутомобилисте. Од десет трка завршио сам три, а само у једној, у
Ешторилу, била је директна
моја грешка. Надам се да ће
ствари ускоро да се промене
набоље – видно утучен говорио
је Дуца после трке.
Срећа ни овога пута није
била савезник нашем асу.
Али, доћи ће све на своје.
Кад-тад. Због возача као што
је Дуца, публика и воли аутомобилизам. Он не учествује у
надметању да би завршио трку и сакупио тек понеки бод,
он је возач-фајтер, храбар,
„лудо” вози... Проћи ће и ова
година, проћи ће и бес и разочарање. Дуца има узаврелу
крв која га вуче ка новој стази
и новом изазову. Зато и јесте
шампион!
Главу горе, мајсторе!
Следећа трка у ТЦР шампионату на програму је 19. јуна, у
немачком Ошерслебену.

ва, Михајло Анђеловић, освојио је сребрну медаљу.
Тренер Саша Анђеловић и
његови помоћници Саша Величковски и Немања Станковић, од својих бораца добре резултате тек очекују.

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лф4)
Избор Р. Радојевић
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ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У СПРИНТ-ТРИАТЛОНУ

ТКТ – НАЈБРОЈНИЈИ И НАЈМОЋНИЈИ!

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Вида Медић одбранила
прошлогодишњу титулу
Једанаест медаља за ТК
Тамиш
Недеља, 5. јун, у нашем граду била је
резервисана за триатлон. У организацији ТК-а Тамиш одржан је традиционални, 23. по реду „Панчевачки
триатлон”, који се годинама већ бодује и рачуна као Првенство Србије у
спринт-триатлону. Овога пута, манифестација у Панчеву оборила је рекорд по броју учесника, па се на
тамишком кеју надметало 136 такмичара из свих српских клубова. Најбројнији је био Триатлон клуб Тамиш,
а чланови популарног ТКТ-а освојили
су чак једанаест медаља.

У најважнијем и најинтересантнијем надметању дана, у трци спринт-триатлона, која се састојала од 750
метара пливања, 20 км вожње бицикла и пет километара трчања, надметали су се јуниори, сениори и
ветерани. У веома тешким временским условима, по изузетно топлом и
спарном времену, најбоље се снашао
Страхиња Тракић из Крагујевца, док
је титулу вицешампиона државе понео члан Тамиша Данило Јовановић.
Бронзано одличје је заслужио Вељко
Максимовић из Крагујевца.
– Задовољан сам трком, пошто сам
и даље у процесу опоравка од прошлонедељног надметања на Ади Ци-

Орашчићи алкићи
Живела породица ораха у Панчеву. Поваздан су ленствовали и
опијали се. Једном власник реши да их прода. Ораси се силно
уплашише и обећаше да ће сврсисходније проводити дане, само
ако се спасу.
Не би ли одвратили газду од зле намере, написаше му поруку: „Имамо ракију. Ораси“. Човек је схватио да ће пијане орахе
тешко продати, те је одустао од трговине. И тако су ораси научили да цене живот.

ганлији. Осећао сам умор, али ни титула вицешампиона Србије није лош
резултат – рекао је Данило Јовановић.
Вида Медић је и овога пута била
неприкосновена у конкуренцији дама, па је донела још једну шампионску титулу ТК-у Тамиш.
– Очекивала сам тријумф. Дошла
сам да уживам, да тренирам, јер ме
већ следеће недеље очекује Балканско првенство, то је главна трка за коју се сви спремамо – истакла је Вида
Медић после трке.
Као и увек, сјајни су били и ветерани домаћег клуба. Марјан Лукић тријумфовао је у групи такмичара од 41.
до 50. године, док је Јован Опачић за-

служио сребро у конкуренцији триатлонаца старијих од 51 године.
Млађе категорије ТК-а Тамиш су и
овога пута потврдиле да за будућност
овог спорта у нашем граду не треба бринути. У конкуренцији дечака почетника тријумфовао је Богдан Јелача, док је
његов млађи брат Стефан заслужио
бронзано одличје. У трци младих нада,
Павле Обрадовић је освојио сребрну, а
Огњен Перишић бронзану медаљу, а
феноменалне резултате оствариле су и
наде. У трци дечака тријумфовао је Вања Исевски, док је у надметању девојчица победила Ања Давидовић, а сребро је
припало Алексији Коцић.
Триатлон клуб Тамиш се још једном
показао као одличан организатор, а сви
учесници прошлонедељног надметања
су то и потврдили. Већ 26. јуна најбољи триатлонци наше земље поново ће
се надметати у Панчеву. Тога дана ће
бити одржан Куп Србије у акватлону.
А. Живковић

Баш челична аждаја
Била једном на југу Панчева троглава аждаја. Редовно је кроз челичне носине испуштала канцерогени дим. Због тога су у граду
почеле да се рађају животиње-мутанти.
Најчудноватија међу њима била је једна куца дугачка 112
плус 40 километара. Продали су је неком Шојићу за 50.000
„еврићи” и вискић с „хледом”. Аждаја је наставила да димом боји ваздух, тако да ће се бајка наставити.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У РИТМИЧКОЈ ГИМНАСТИЦИ

БРОНЗА ЗА МАЛЕ ПАНЧЕВКЕ
Крајем маја у хали „Пинки” у Земуну
одржано је Првенство Србије Б групних вежби у ритмичкој гимнастици.
Конкуренција је била веома јака, јер
су се надметале по две најбоље екипе
из сваког клуба, али и поред тога секција ГД-а Палилула, која већ годинама ради у Панчеву, постигла је
запажене резултате.
У категорији млађих пионирки, наше мале суграђанке освојиле су бронзану медаљу. Валентина Бијелић, Ања
Радмановић, Нађа Стојановић и Дуња
Јевтић показале су како се преданим
радом и посвећеношћу може постићи
одличан резултат.
Кадеткиње су у вежби с обручем биле
четврте, док су млађе јуниорке у тачки с
лоптама биле пете. Јуниорке су у вежби
с лоптама освојиле сребрно одличје.
После летњег одмора, наше гимнастичарке наставиће да се припремају
за финале државног првенства које ће
бити одржано у октобру.
А. Ж.

Бајка о ветру
Ишла улицама Панчева три румена прасета. Баш су били огладнели и тражили су крчму да се окрепе. У једном излогу угледаше
натпис „Примамо на печење прасиће“. Како до тада још нису
пробали печење, запутили су се тамо. После тога их више нико
никада није видео.
Вук је, од силне патње и недостатка дувања ради рушења кућице, добио поремећај личности. Сад иде по Банату и представља се као „кошава”.

µВ. Ђурђевић ?Д. Кожан

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Ксенија Митровић,
гимназијалка:
Викенд ћу највероватније
провести код куће, учећи
за крај школске године,
јер је сад време да се поправе оцене. Уколико будем имала времена, можда ћу и да изађем с
друштвом.

Исидора
Степановић,
средњошколка:
С обзиром на то да се
приближава крај школске године, вероватно
ћу за викенд да изађем
у град и прославим с
друштвом. Такође, ићи
ћу и на осамнаести рођендан код пријатеља.

Душан Станковић,
гимназијалац:
Петак ћу провести с девојком, а у суботу ћу
највероватније отићи до
„Хедониста” с друштвом. Остатак времена ћу провести одмарајући се.
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