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ФОТО ВЛАДИМИР ЂУРЂЕВИЋ

Екологија

СЕДМИ ПУТ ОБЕЛЕЖЕНИ ДАН ЕВРОПЕ И ДАН ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

ПАНЧЕВЦИ ПОШТУЈУ ВРЕДНОСТИ ГРАЂАНСКОГ ДРУШТВА
Док се наша држава након (најзад)
окончане изборне грознице спрема
да, надајмо се, отвори важна поглавља у својој историји и настави путем
приближавања (тамо где би требало
географски и суштински одавно да
припада) – модерној Европи, обележен је један од најзначајнијих датума новог доба на Старом континенту.
Ни Панчево није остало немо када
је реч о афирмисању правих вредности, оних којима бисмо морали свим
бићем да тежимо.
И ту се најмање ради о уласку у
некакву европску елитну и богаташку класу, већ у друштво које искрено негује толеранцију, узајамност,
солидарност, емпатију и, наравно,
антифашизам.
Сасвим сигурно најважнији датум у
савременој, мирнодопској, послератној Европи јесте 9. мај. Иако се о
томе учи од малих ногу, није згорег
то још једном поновити, јер ни милијарду подсећања није довољно да
буду заборављена нацистичка злодела и ратне страхоте.
Шуман поставио темеље
Наиме, тог дана 1945. године, након
безброј битака и милиона жртава,
поражена је највећа пошаст новијег
доба – фашизам. Тада је безусловно
капитулирао Трећи рајх, а пет година касније је Роберт Шуман, француски државник немачког порекла
(рођен у Луксембургу), поставио прве мостове између дојучерашњих крвавих непријатеља. Он је и пре тога
често наглашавао да „скупо плаћена
искуства треба да нас усмере ка новим стазама које ће довести до уједињеног и, напокон, мирног Старог
континента”.
Као шеф француске дипломатије
борио се и изборио за заједничко
управљање Немачке и Француске
над рудницима, што је и озваничено
9. маја 1950, декларацијом која је

касније понела његово име. Тај дан
се и сматра каменом темељцем за
формирање Европске заједнице за
угаљ и челик, што је и учињено две
године касније, чему су се прикључили и Италија, Белгија, Холандија и
Луксембург.
Шуман је од 1958. године водио
консултативно представништво новоформиране Европске економске
заједнице, која је мастрихтским уговором 1993. године добила данашњи
назив – Европска унија; једанаест година касније усвојен је и Устав, а од
2013. године, са уласком Хрватске,
броји 27 чланица.
Међу три званична кандидата за
проширење је и Србија. Без обзира на
разне дисонантне тонове, становници наше земље у већој или мањој мери изражавају опредељење за улазак

у Европску унију, а таква је политичка клима у свим сазивима Народне
скупштине од 5. октобра 2000.
Радост у Народној башти
Стога можда мало чуди што није забележена нека значајнија манифестација поводом обележавања Дана
Европе, иако се сви виђенији државници декларативно залажу за такве
вредности.
То, међутим, не важи за наш град,
у којем је, пре свега захваљујући невладиној организацији Грађанска акција Панчево, седми пут обележен
важан датум (као дан Старог континента званично се слави од 1985. године).
Програм у Народној башти је у понедељак, 9. маја, у име организатора
званично отворио новинар и хроничар градских збивања – Ненад Жив-

ковић. Он је, подсетивши на главни
разлог окупљања и моралне стандарде које модерна Европа подразумева,
захвалио свима који су искористили
предивно поподне да се забављају у
природи и радују животу поштујући
темељне вредности грађанског друштва – антифашизам, узајамност и
солидарност, толеранцију према
другом и другачијем, инклузију, регионализам, рециклажу...
Живковић је споменуо и оне који
су Грађанској акцији Панчево помогли да овај догађај буде успешно организован – Дом омладине Панчево,
ЈКП „Зеленило” и ЈКП „Хигијену”,
као и бројне партнере.
Велики допринос је дала и Музичка
школа „Јован Бандур”. Вреди споменути да је „Трио труба” (Душан и Софија Пасковски и Марија Штефан)
отворио и затворио овај сегмент програма. Никола Ивановски је на саксофону одсвирао чувени „Yesterday”
од „Битлса”, истим дувачким инструментом вешто су баратали Никола Проданов и Том Бакер, а представили су се и Андреј Криштофик
на хармоници, Вања Инић на гитари и флаутисткиња Андреа Спасковски.
Један од суорганизатора био је и
рок састав „Ел Баз”, који је извео пет
ауторских нумера.
Терапија игром
Све време су се одвијале разнолике
активности – од упознавања грађанства с добробитима одлагања и рециклаже смећа до разних једноставних, а тако креативних игара.
Баш за то, као и увек, постарала се
Иницијатива за инклузију „ВеликиМали”, чији је Рехабилитациони
центар промовисао пројекат „Терапија игром”. У ту сврху активисти
ове организације донели су разне
справе, већином направљене „од
штапа и канапа”.
» Наставак на страни 33
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Осуђени на неизвесност
Где ми живимо!? Прошле недеље на овом месту писали смо о лошем положају новинара у Србији поводом Светског дана слободе медија, а у
време када се штампарска боја с тог текста још није осушила, положај
Александра Чупића, познатог новинара и уредника портала „Е-Вршац”,
био је хоризонталан – човек је лежао поред пута: на њега се џипом, са
очигледним предумишљајем, залетео син локалног бизнисмена! У 2016.
години нам се враћају деведесете?
Нећемо се правити наивни: Ацу познајемо добро, једнако колико и он
познаје прилике у Вршцу, па смо зато пре непуних месец дана објавили
разговор с њим. Он је, хвала на питању, сада скоро океј, прошао је с лакшим телесним повредама и тешким психичким траумама; лечи се.
Да не буде све исто као у време злочиначког режима Милошевић–
Марковић, побринула се панчевачка полиција: Милан Т., двадесетдеветогодишњи нападач на нашег колегу, убрзо је ухапшен и уз кривичну
пријаву спроведен у Основно јавно тужилаштво у Вршцу. Потенцијални
проблем је, међутим, то како је почињено дело окарактерисано; „постоје основи сумње да је ухапшени починио кривична дела изазивање опште опасности и наношење лаких телесних повреда”.
Ово би могло да буде проблематично из најмање три разлога. Очевици кажу да се осумњичени није зауставио пошто је оборио Чупића, што
значи да је поред умишљаја показао и безобзирност, а од таквог става до
поновљеног напада није дуг пут. Поред тога, рецимо, Недим Сејдиновић,
председник НДНВ-а, сматра да се атак на Чупића може окарактерисати
као покушај убиства. На крају, што не значи да је најмање важно, још један детаљ: на основу важећег Кривичног законика напад на новинаре
сматра се нападом на службено лице; у преводу, то значи да се једнако
третирају атаци на полицајца у униформи и новинара који ради на терену, што је био Чупићев случај. УНС је подсетио на то да је за угрожавање сигурности особа које обављају посао од јавног значаја предвиђена
казна од шест месеци до пет година затвора.
Све ово је битно јер, на основу праксе наших судова, постоји реална
опасност да Милан Т., ако призна дело, добије само укор разредног старешине, тј. да уз условну казну затвора буде „кажњен” некаквим друштвено
корисним радом. А када се неко лако извуче, може и да, охрабрен тиме,
понови реализацију свог наума, уз потенцијално лошији епилог по нападнутог, звао се он Аца Чупић или некако другачије.
Због реченог, пожелећемо правосудним органима ревност, будност и
озбиљност, а колеги из Вршца, који је у међувремену унајмио приватно
обезбеђење, срећу. Биће му потребна...

***
Кад смо већ код укора, да завиримо мало у ходнике панчевачке гимназије „Урош Предић”. Једна од омиљених ваннаставних активности неких
ученика те цењене образовне установе јесте пријављивање постављених
бомби. И то веома често воле да раде.
Нема иза „бомби” знакова узвика. Јер пријаве тог типа за циљ увек и
само имају да се избегну контролни или писмени; часови се прекидају,
сви запослени заједно са ђацима излазе из школе, а специјалне полицијске јединице морају да изађу на терен и да „проњушкају” учионице. То је
процедура која кошта ем времена, ем пара.
И пошто ту и тамо полицајци нахватају неваљалце, ови добију кривичну пријаву којом се терете за изазивање опште опасности. Онда маме и
тате прискоче деци-бомбашима не би ли им помогли да преброде последице „тинејџерских пошалица”. Онда судови развлаче поступке. Онда –
ником ништа.
До сада се, сазнајемо из поузданих извора, само једна ухваћена млада
особа исписала из школе, док се остали многобројни поступци противу
модерних Бошка Бухе и Сирогојна и даље воде. И воде, и воде... Толико
о ефикасности нашег правосудног система.
О гимназијским бомбама новинари „Панчевца” већ су писали. Бојимо
се да вреба злослутна истина да сада нисмо и последњи пут.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Какви смо
бизнисмени?
Ако је веровати статистици Агенције за
привредне регистре, међу грађанима
Србије је све више оних који су се охрабрили да покрену сопствени посао.
Протекле године основане су
28.083 предузетничке радње, а од
почетка 2016. године има око три
хиљаде више заинтересованих за малу привреду.

Међу новоуписанима у АПР-у доминирају они који су уложили новац
у отварање кафића и кафана, као и
заинтересовани за припрему и послуживање пића. На трећем месту су
они који су инвестирали у послове с
рачунарима (473 фирме), а после
њих они који су одлучили да отворе
фризерске и козметичке салоне.
На овој листи АПР-а најмање је
новоотворених малих породичних
фабрика и занатских радионица,
што није чудно кад се узме у обзир
то како просечан грађанин наше државе гледа на бизнис.
Кад се говори о приватном предузетништву у Србији, велики број људи најчешће размишља једнострано. За разлику од Швајцарске, Немачке или Аустрије, у којима је
много малих породичних фабрика
које својим производима доприносе јачању економија тих држава, у
нашој земљи је идеал имати сопствени кафић или кафану, седети
скрштених руку и чекати да „капљу” паре.
Да је такво мишљење нереално,
најбоље говори то што међу власницима угоститељских објеката нема
оног ко се не жали на слабе зараде и
промет мањи од очекиваног. Вла-

сник једне кафане у центру нашег
града која је радила око годину и по
дана морао је стави кључ у браву
због малог интересовања иако је у
њено отварање и опремање уложио
много новца.
Да може и другачије, сведочи пример приватне фабрике „Форма идеале” из Крагујевца, која је почела као
мала радионица намештаја, а данас
је један од наших највећих извозника и има фабрике у неколико градова. Требало би да још подстицајнији
буде успех који су постигли власници фирме „Standard furniture” из Ћуприје. Кад су почели, имали су само
малу радионицу у којој је радило
двадесетак људи, а данас запошљавају 220 радника и једини су добављач
чувене шведске компаније „Икеа” на
нашим просторима. Након што су
успоставили сарадњу са Швеђанима,
она је врло брзо почела да се одвија
на обострано задовољство. Постојећи
производни погон постао је тесан, па
је „Икеа” одлучила да финансијски
помогне власнике предузећа из Ћуприје у куповини новог и много већег
објекта.
Зашто у Србији нема више таквих
прича о успешном пословању?
М. Г.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО
•
•
•
•
•
•
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Ред који мирише на озбиљан проблем.
Испред нових просторија филијале РФЗО, среда, 11. мај
Снимио Владимир Ђурђевић

Зоран Т. Поповић

Ситуација уопште није толико катастрофална каквом је
приказује опозиција. Гора је.
Бадава власт прича грађанима бајке, када они ништа
не капирају!
На Балкану је увек било крви до колена. То нам је у крви.
Ратне злочине су чинили с вером у Бога и отаџбину,
тако да им је све опроштено.
Били смо петсто година под Турцима. Нисмо дозволили да
то траје унедоглед.
Да је Сизиф имао одговарајући камен, далеко би догурао.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ЈА СВОЈУ ЗЕМЉУ ВОЛИМ БЕЗГРАНИЧНО,
ЈЕР НИКО НЕ ЗНА ГДЕ СУ ЈОЈ ГРАНИЦЕ!
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ПОЧИЊЕ ШЕСТИ „БУДИ”

ВИДИМО СЕ У ВРТУ РАЗЛИЧИТОСТИ
Обележавање јубилеја
– десет година
постојања
Више од педесет
програма за децу
Шести међународни Бијенале
уметничког дечјег израза (БУДИ) биће отворен у петак, 13.
маја, у 18 сати, у Галерији савремене уметности, изложбом
награђених радова са овогодишњег конкурса под називом
„У врту различитости”. Ове године БУДИ обележава и јубилеј – десет година постојања,
па ће тим поводом истог дана
у 19 сати бити отворена изложба у фоајеу Културног центра Панчева.
Од скоро хиљаду радова који су стигли на конкурс у седам
категорија (становници „Врта
различитости”, постер/плакат
за филм или књигу, клупа за
уживанцију, позориште, филм,
музика, слободна тема), посетиоци ће имати прилику да виде педесетак најбољих. О наградама су одлучивали академски сликар мр Иван Грубанов, професор разредне наставе Предраг Старчевић и уметнички директори фестивала
Снежана Ћурувија и мр Бранислав Радовановић.

Миња Субота и деца на једном од претходних бијенала
Више од педесет занимљивих и атрактивних програма
за децу, али и оних које креирају сами малишани (распоређених у сегменте: филмски,
музички, позоришни, књижевни, еколошки...), одвијаће се
од 13. маја до 15. јуна на десетак локација у Панчеву.
– Не само да се сваке друге
године месец дана у континуитету одиграва амбициозно
конципиран културни догађај
намењен деци већ се на тај
начин успоставља и платформа за образовање најмлађих
кроз њихово активно учешће
на раз ли чи тим три би на ма,

БУ ДИ ГРАН-ПРИ
Овогодишњи гран-при припао је Филипу Јанковићу и Лани
Дапчевић (11 година), полазницима Мале школе уметности
„ДивАрт” из Београда.
„Иновативно решење које одише јединством форме и
скулптуралном концизношћу. Посебно се истиче богат колорит, разрађена употребна вредност и конструктивност”, наводи се у образложењу жирија.

предавањима и у дебатама,
али наравно и у уметничким
ак тив но сти ма, у скла ду с

концептом ЗА децу, СА децом, ОД деце. Свакако, за нас
најважнији сегмент представља БУДИ продукција коју
де ца то ком Би је на ла са ма
креирају и презентују вршњацима – каже уметнички директор Бијенала Бранислав
Радовановић.
Гости–домаћини шестог бијенала су Амбасада Велике Британије у Београду и British Council, па ће део програма бити
посвећен едукацији и промоцији културе те земље.
До сада су у улози госта–
домаћина фестивала били Куба, Мађарска, Јапан, Шведска
и САД. Бијеналу подршку пружају Град Панчево, Министарство културе и информисања
Републике Србије, бројне институције, културни центри,
позоришта...
М. Манић

НЕ ПРО ПУ СТИ ТЕ
Субота, 14. мај, 12 сати, павиљон у Народној башти: отварање прве самосталне изложбе радова Мие Кнежевић „Метар
маште” и наступ хорова „Вокал кидс” и „Вокал тин”.
Недеља, 15. мај, 17 сати, Народна башта: БУДИ јога за децу,
коју води Драгана Милићевић.
Среда, 18. мај, 17 сати, Градска библиотека Панчево: радионица, изложба и прича под називом „Уљез слободан” Драгане Младеновић и Маје Веселиновић.
Четвртак, 19. мај, 17 сати, ОШ „Јован Јовановић Змај”: промоција књиге „(Не) питај ме како сам” Иване Лукић. Учествују Ивана Лукић и Петар Милатовић, заменик главног и
одговорног уредника „Политикиног забавника”.
Петак, 20. мај, 18 сати, дворана Културног центра Панчева:
премијера представе „Шкрти Берберин” Александра Поповића, коју је режирао Петар Пејаковић. Играју Младен Совиљ,
Јован Поповић, Алиса Лацко и Милош Лазаров, а представа
је намењена деци узраста од пет до једанаест година.
Петак, 20. мај, 19 сати, фоаје Културног центра Панчева:
отварање путујуће изложбе европског стваралаштва за децу „Упознај британску књижевност” издавачких кућа „Одисеја” и „Креативни центар”.

ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО У КАРАТЕУ

Бронза за Бобу и екипу
Француски град Монпеље од
5. до 8. маја био је место окупљања најбољих каратиста на
Старом континенту. Педесет
прво Европско сениорско првенство донело је Карате клубу Динамо још једно велико
признање и успех. Наш најбољи борац и капитен репрезентације Србије Слободан Битевић предводио је нову, подмлађену екипу наше земље до
бронзане медаље.
Боба је својим сигурним наступима био велика подршка
младим такмичарима, који су
на путу до медаље савладали
Белорусију, а потом су изгубили од фаворизованих Француза, који су пак уласком у финале „повукли” Србију у реперсаж. Такмичари нашег националног тима су ову шансу искористили на најбољи могући
начин – победили су Хрватску

(2:1) и Холандију (3:0), па су
успели да се попну на победничко постоље и освоје тако
дуго чекану екипну медаљу на
европским шампионатима.
Првог дана такмичења наши борци су се надметали по

категоријама, појединачно.
Слободан Битевић је у првом
колу био слободан, потом је с
3:0 победио ривала из Русије,
да би у трећем колу, после резултата 1:1 у регуларном мечу,
на изгласавање судија претр-

пео пораз од домаћег такмичара, који није успео да се
пласира у финале, па је Боби
пропала шанса за реперсаж.
Никола Јовановић је радио у
категорији до 75 кг. У првом колу је био слободан, затим је савладао каратисту Косова, а онда
је с минималним резултатом
(1:0) изгубио од мађарског борца.
Можда би резултат у појединачном делу такмичења
био бољи да такмичари Динама нису били ускраћени за
стручну помоћ тренера Предрага Стојадинова, који није
путовао у Монпеље због породичних обавеза.
Са четири освојене бронзане
медаље Србија се опет нашла
међу најуспешнијим европским тимовима, а бронза у
екипној конкуренцији има посебан значај, јер је чекана веома дуго.
А. Ж.

И ОВЕ ГОДИНЕ ДОДЕЉЕНА ПРИЗНАЊА
„ПРО ФУТУРО”

Награде за
мултикултуралност

Виолиниста Филип Крумес,
Удружење грађана „Посети
Панчево” и дописништво Радио-телевизије Војводине
овогодишњи су добитници
традиционалне повеље „Про
футуро”, коју већ десет година сваког 9. маја додељује
Центар за унапређење интеркултуралног
дијалога
„Ин медијас рес”. То признање додељује се појединцима,

удружењима грађана и институцијама с територије
града Панчева који су својим
деловањем допринели унапређењу интеркултуралног
дијалога.
Овогодишње
лауреате
предложили су добитници
прошлогодишњих награда,
као и активисти Удружења
„Ин медијас рес”.
М. Г.

УСПЕХ ПАНЧЕВАЧКИХ ЂАКА

И физичари
и математичари

Панчевачки физичари и математичари и даље постижу
успехе. Овог пута су заблистали физичари из основних
школа на 38. државном првенству, одржаном прошлог
викенда у Крагујевцу, и наш
суграђанин Огњен Тошић на
Математичкој балканијади.
Када је о физичарима реч, у
категорији седмака Никола
Цинцовић, ученик ОШ „Васа
Живковић”, освојио је друго
место, а ученица ОШ „Стевица Јовановић” Наталија Чакован била је трећа. Бронзано
одличје су заслужили и Милош Ђошић (шести разред
ОШ „Гоце Делчев”, Јабука) и
Михаило Симић (осми разред
ОШ „Јован Јовановић Змај”).
Вреди истаћи да су се најбољи
млади физичари на такмичењу у Крагујевцу пласирали на
међународна такмичења.
С друге стране, Панчевац
Огњен Тошић допринео је

да српска шесточлана екипа
математичара освоји прво
место на 33. Балканској математичкој олимпијади за
ученике средњих школа, која је ове године одржана у
Тирани, од 5. до 8. маја.
Поред златне медаље коју
је освојио као члан српске
математичке репрезентације,
Тошић се окитио и сребрним
одличјем. Победа је посебно
важна јер је остварена у веома јакој конкуренцији, будући да су ове године, поред
математичара из балканских
земаља, као гости учествовали и такмичари из Велике
Британије, Француске и других држава.
Следећи изазов за наш
тим и Огњена Тошића јесте
Математичка олимпијада у
Хонгконгу – за крај јула је
заказан мегдан најбољих математичара на свету.
З. Ст.

КАЈАКАШКИ КУП

Веслају за медаљу

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ „МИХАЈЛО ПУПИН”

Представљена уметност најдаровитије деце у Србији
У Градској библиотеци је 10.
маја одржана 14. уметничка
смотра радова ученика Србије,
коју је организовао Регионални центар за таленте „Михајло
Пупин” Панчево. Претходних
тринаест смотри биле су за
ученике из Баната, а ова је за
школарце из целе Србије. Победницима на овогодишњем
ликовном и књижевном конкурсу уручене су дипломе, награде и похвале, награђени су
читали своје литерарне радове, а отворена је и изложба најбољих цртежа и слика.
На 14. књижевни конкурс су
приспела 364 рада – 166 од ученика из основних и 198 из сред-

њих школа. Прво место међу
основцима припало је Марини
Ковачевић, ученици седмог
разреда ОШ „Бранко Ћопић” из
Раковице. Другопласирана је
Сара Шкаљак, која похађа пети
разред ОШ „Стевица Јовановић” Панчево, а на трећем месту је Сара Станковић, ученица
седмог разреда ОШ „Владислав
Рибникар” Београд.
У категорији средњошколаца најбољи рад је написала
Марта Кнежевић, ученица
другог разреда ЕТШ „Паја
Маргановић” из Панчева, друга је Јана Петровић, ученица
трећег разреда Филолошке
гимназије из Београда, а на

трећем месту је Миљана Младеновић, која похађа четврти
разред Прве нишке гимназије
„Стеван Сремац”.
На ликовни конкурс је стигло 630 радова из осамнаест
средњих и четрдесет две
основне школе, као и из четири атељеа. Најбољи рад међу основцима насликала је
Анђела Јаћимовић, ученица
петог разреда ОШ „Жарко
Зрењанин” Качарево, други је
био Никола Лав Брцански,
који похађа шести разред
ОШ „Мирослав Мика Антић”
Панчево, а треће место је
припало Стефану Маринковићу, ученику петог разреда

ОШ „Милош Црњански” из
Српског Итебеја.
Андреа Веселиновић из
сликарског атељеа „Морарију”
из Вршца била је најбоља међу
средњошколцима. Друго место је припало Милени Тасић,
ученици четвртог разреда ТШ
„23. мај” Панчево, а трећа је
била Сања Милићевић, полазница Регионалног центра за
таленте Београд 1 – Земун.
Додељене су и похвале за
ликовне радове и фотографије. У име Града Панчева, који
је подржао пројекат, присутне
је поздравио Миодраг Радојковић, градски већник задужен за образовање.
М. М.

Мајски кајакашки куп Новог
Сада, који је одржан прошлог викенда, окупио је 280
такмичара из 25 клубова из
земље и иностранства.
Веслало се на деоницама
од 200, 1.200 и 1.700 метара,
а чланови ККК-а Панчево су
и овог пута остварили запажене резултате.

Кадет Алекса Левнајић
освојио је сребрне медаље у
тркама на 200 и 1.700 м. У јуниорској конкуренцији Иван
Стојановић је заслужио златна одличја на тим дистанцама, док је Биљана Релић била
најбржа у спринту, а у трци
јуниорки на 1.700 м друга је
стигла на циљ.
А. Ж.

4

ПОЛИТИКА/ДРУШТВО

Петак, 13. мај 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОРЕЂЕЊЕ ГРАДОВА У СРБИЈИ И ПАНЧЕВА: КАКО ЈЕ ПРОШЛА ОПОЗИЦИЈА

Свеће за преминуле

МНОГОБРОЈНИ (НЕ)УСПЕСИ ПАРТИЈА

ФОТО: КОМПАС / Г. ДЕСПОТОВСКИ

„AIDS CANDLELIGHT MEMORIAL”

Мањинске странке
заступљеније на
северу државе
Јачање деснице на југу

Међународни дан сећања на
преминуле од сиде („The International AIDS Candlelight
Memorial”), 5. мај, биће и
ове године обележен у нашем граду, у организацији
КОМПАС-а.
У недељу од 18.30 до 20.30
сви наши суграђани и суграђанке имаће прилику да у кругу Градског парка упале свећу
за преминуле од сиде или да
оставе поруку подршке онима
који су заражени ХИВ-ом.

„AIDS Candlelight Memorial” обележава се од 1983.
године сваке треће недеље у
мају с циљем подизања свести о овој болести, буђења
солидарности и спречавања
дискриминације оболелих.
У кампањи данас учествује
преко 1.200 организација из
115 земаља. У свету је тренутно око 37 милиона људи
заражено ХИВ-ом.
Покажимо у недељу да
смо уз њих!
Д. К.

ДАН ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

Венци на аутентичним
споменицима

Доловачко удружење бораца
свих ратова у 20. веку обележило је 9. мај, Дан Европе и
Дан победе над фашизмом у
Другом светском рату.
Најпре су на краћем комеморативном скупу у сали
Месне заједнице евоциране
успомене на велике оружане
сукобе из прошлог века, пре
свега из Другог светског рата, а окупљенима се у име
удружења пригодним речима обратио Иван Првуљ.
Долово је у Другом светском
рату изгубило стотинак мештана. Донедавно је у том

месту живело неколико аутентичних учесника највећег оружаног сукоба у 20.
веку, али данас их више нема. Након комеморативног
скупа окупљени су обишли
три спомен-обележја палим
борцима и на њих положили
венце.
Поред 9. маја, удружење
бораца из Долова на сличан
начин обележава још неколико датума током године
који су уско повезани са
историјом Долова и нашег
поднебља.
Н. Р.

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Обележена слава

У просторијама Градског
одбора Демократске странке, уз присуство чланова,
симпатизера, као и гостију

из других политичких партија, у петак, 6. маја, обележена је слава Ђурђевдан.
С. П.

ИСПРАВКА И ИЗВИЊЕЊЕ
У прошлом броју „Панчевца”, на страни четири, у тексту под
насловом „Убедљива победа СНС-а”, дошло је до ненамерне
грешке – као члан Скупштине Месне заједнице Тесла наведен
је Мирослав Матић, а заправо се ради о жени. Овом приликом
се извињавамо госпођи Мирослави Матић и читаоцима.

Познато је које странке и покрети ће заступати интересе
грађана у нашој локалној
скупштини, међутим поставља
се питање колико се панчевачко бирачко тело разликује од
оних у другим крајевима Србије. Поређења ради, издвојили смо осам градова у Србији
који су сличне величине, а
значајне разлике заступљености многобројних опозиционих политичких странака могу се приметити већ на самом
почетку текста.
На северу Србије, у мултикултуралној и мултиетничкој
Суботици, Савез војвођанских
Мађара и Покрет за грађанску
Суботицу освојили су једнак
број одборничких места, то
јест по 11, а у локалној скупштини са по једним освојеним
мандатом наћи ће се и Војвођанска толеранција, Руска
странка и Савез бачких Буњеваца. Демократска странка
бројаће седам одборника, а
напредњаци 31 од укупно 67
одборничких места. Коалиција коју у Суботици чине Лига
социјалдемократа Војводине,
Социјалдемократска странка
и Зелена еколошка партија
добила је четири одборника.

Подсећања ради, поменути
партнери, изузев ЗЕП-а, који у
Панчеву није заступљен, на
нашим локалним изборима
наступили су самостално; СДС
није прешао цензус, а лигаши
су у панчевачкој скупштини
обезбедили места за шест својих представника.
Зрењанински коалициони
партнери
Социјалистичка
партија Србије, Јединствена
Србија, Народни покрет Србије и Руска демократична
странка освојили су девет
мандата, а седам одборничких
места обезбедили су лигаши.
Радикали ће у наредном сазиву тамошње скупштине имати
пет представника, исти број
одборника припао је Покрету
„Доста је било”, а четворо одборника биће из редова ДС-а.
Савез војвођанских Мађара
биће присутан и у Скупштини
Зрењанина, са освојена два
мандата. Познато је да су у току преговори те мањинске
странке са СНС-ом, па је могуће очекивати сарадњу ових
двеју партија на свим нивоима. У панчевачкој скупштини
наћи ће се један представник
СВМ-а, а иако још увек није
прецизирано да ли ће напредњаци сарађивати с неким, на

основу њихових честитки поменутој мањинској странци на
уласку у локални парламент
можемо закључити како та
могућност није искључена.
Владајућа партија је и у Зрењанину освојила највише гласова, што значи да ће имати
35 мандата.
Житељи Сремске Митровице имали су прилику да гласају за неку од девет понуђених
листа, а цензус их је прешло
чак седам. Локални парла-

мент тог града броји шездесет
једно одборничко место, а у
скупштинским клупама наћи
ће се социјалисти и демократе
са по освојених шест мандата,
док су радикали и коалиција
ЛСВ–ЛДП добили по четири
одборника. По три скупштинска места освојили су и Удружена опозиција Митровице,

као и партнери ДСС и Народни покрет ДДД. Исто као и у
Панчеву, цензус нису прешле
Двери, али ни Левица Србије,
која, подсећања ради, у нашем
граду није ни наступила на локалним изборима. Напредњаци су обезбедили 35 одборничких мандата.
У Ваљеву је коалиција око
Социјалистичке партије Србије
постигла највећи успех после
победе СНС-а и у том граду.
Чланови СПС-а ће у наредном
сазиву тог локалног парламента, који има педесет једно одборничко место, заузети 18
скупштинских столица, а напредњаци 26. Исто као и у Панчеву, цензус су прешле демократе, које ће имати четири одборника, као и Покрет „Доста је
било”, са три освојена мандата.
Нешто је другачија ситуација у јужнијем делу Србије. Наиме, у будућем сазиву ужичке
скупштине, која броји 67 одборника, наћи ће се коалиција
коју чине ДС, ЛДП, СДС, СНП
и Нова странка, и то са освојених 15 мандата, из редова
СПС–ЈС биће осморо одборника, а по четири представника имаће СРС и партнери ДСС
и Двери. Зелена странка у ту
скупштину улази са два одборника, а владајућа партија, која
у Ужицу, као и у нашем граду,
сама може да формира власт,
добија 34 одборника.
У Панчеву је исход мало
другачији: ЛДП и Нова странка су заједно с још неколико
мањинских партија и удружења чинили коалицију, али нису прешли цензус.
У Скупштини Чачка, која
броји 75 одборничких места,
листа „Двери – За спас Чачка
– Бошко Обрадовић” освојила
је 21 мандат, што је и највећа
разлика у односу на наш град,
јер тај покрет, који је на панчевачким локалним изборима

наступио у коалицији с Демократском странком Србије,
није прешао цензус. Поред
Двери, у чачанској скупштини
наћи ће се и Нова Србија са
освојених седам одборничких
мандата, група грађана „За напреднији Чачак – др Александар Радојевић”, са шест, листа
Социјалистичке партије Србије, Јединствене Србије и Демократске странке Србије са пет,
а један мандат добила је и мањинска Странка Руса Србије.
Напредњаци су и у том месту
остварили победу и обезбедили 35 скупштинских столица.
На мање од 40 километара
удаљености прелазак цензуса
од пет одсто, а самим тим и
улазак у Скупштину групе
грађана „Локални фронт”,
највеће је изненађење у Краљеву. Ова нова опозиција
имаће пет мандата, а за собом, то јест испод цензуса,
оставила је ДС и НС. Исти
број мандата освојили су група грађана „Староседеоци
Краљева” и радикали. Од
укупно 70 одборничких места,
коалиција СПС–ЈС заузела је
11, а Двери су себи обезбедиле
шест места. Највише одборника – 34 – имаће напредњаци. За разлику од краљевачке,
у панчевачкој скупштини не-

Прелазак цензуса
од пет одсто,
а самим тим и
улазак у Скупштину
групе грађана
„Локални фронт”,
највеће је
изненађење
у Краљеву.
ће бити представника ниједне
групе грађана.
У Лесковцу су Социјалистичка партије Србије и Јединствена Србија наступиле
самостално, а не у коалицији,
што је био случај у већини градова, па и у Панчеву, где им се
придружила и Демократска
партија Македонаца. Лесковачки СПС ће имати 10 одборника, а ЈС ће у Скупштини заступати њих седморо. СДС и
НС на основу добијених гласова обезбедили су места за по
шесторо својих представника,
а демократе и радикали су
освојили по четири мандата.
Коалиција око СНС-а однела
је убедљиву победу, па ће у наредном сазиву тог локалног
парламента имати 37 од укупно 75 одборника.
С. Првуљ

Петак, 13. мај 2016.
pancevac@pancevac-online.rs
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ЧЕТИРИ ГОДИНЕ СКУПШТИНСКОГ ЖИВОТА

АПОТЕКА ПАНЧЕВО НА ДОБРОМ ПУТУ

ИЗБОРНИ „АНТИАМНЕЗИН”

„Феникс” враћа лекове

Током прошлог мандата
25 одборника променило
странке
Хоће ли Лига из „тврде”
опозиције ускочити у
власт?
Председник Скупштине Панчева Тигран Киш заказао је конститутивну
седницу новог сазива локалног парламента за 15. јун, када ће бити верификовани мандати новоизабраних одборника. Тој седници ће председавати
најстарији одборник, што је у овом
случају Љубомир Станишић из СПС-а.
Закон прописује да након верификације мандата, а најкасније два месеца од окончања избора, буду изабрани председник скупштине и његов заменик, те секретар и заменик
секретара парламента, а најкасније
90 дана по објављивању коначних изборних резултата Панчево треба да
добије извршну власт. Познато је да
ће њу чинити странке које буду формирале и покрајинску власт, а то су

фамозном изборном вољом грађана
која је утврђивана од случаја до случаја. У тим случајевима, међутим,
нема ничег случајног и могло би се
рећи да је у позадини готово свих
њих лични интерес покривен лошим
јавно изнетим оправдањима.
Током претходне четири године 25
одборника је једном или више пута
променило страначке боје и одборничке клубове, што је више од трећине од укупног броја. Ове пошасти били су поштеђени само лигаши иако
су све време у опозицији, али и напредњаци када се посматра изворни
одборнички састав. Све остале изборне листе биле су на удару поменуте
одлуке Уставног суда и изворног српског тумачења Макијавелијеве политичке доктрине.
Тако је након преласка руководства овдашњег УРС-а у СНС и четворо одборника Уједињених региона
следило тај пример, а Борка Жунић
из Народне партије приступила је одборничкој групи СПС-а, па је одборнички клуб УРС-а и народњака нестао. Мирко Николић, тадашњи лидер социјалиста, тврдио је да је Жу-

цима и место градоначелника, па је
велики број кандидата Дачићеве
партије морао да поднесе оставке како би Малобабић с 36. места на листи
избио напред. То се некад звало промашена инвестиција.
Бројчано највећи одлив одборничког кадра задесио је демократе, и то
након што су напредњаци и њих избацили из власти, па су се са 19 свели на
10 одборника. Јеленка Новаковић је
„повукла ногу” прешавши у Покрет
социјалиста. Касније су Милица Тодоровић, Драган Јосифовић, Срђан
Јосимов и Силвана Ивазовић Јеђини
отишли у СНС, а пред изборе је и Слободан Бугарин прешао у новоформирану Левицу Србије Борка Стефановића. Најчуднији потез су повукли одборници ДС-а Петар Андрејић и Јова
Бајер. Они су Скупштину обавестили
како ће заступати интересе Покрета
Старчево, под чијим знаком су потом
неуспешно учествовали на локалним
изборима, али нису званично напустили Демократску странку.
Када се узме у обзир све наведено,
уз праксу странака да негују послушно чланство уместо чланства са ин-

А сад да мењамо позиције

засад сигурно СНС и СВМ, мада се
све гласније у медијима ЛСВ помиње
као трећи партнер. Није извесно како
би то могло утицати на лигаше, јер се
може чути да је руководство странке
намерно да после двадесетак година
смени председника Ненада Чанка
због изборних резултата и избегавања да у кампањи нападне Вучића и
напредњаке.
Подсећамо да је након избора
2012. конститутивна седница панчевачке скупштине била прекинута када су потврђени одборнички мандати
и настављена избором скупштинског
председништва последњег дана законског рока.
Разлог за то је била неизвесност у
вези с формирањем власти на републичком нивоу, јер се није знало да ли
ће се СПС приклонити ДС-у као дотадашњем политичком партнеру или
напредњацима. То се пренело и на локални ниво, где су ДС и СНС добили
готово исти број одборника, а СПС је
био трећа партија по снази. Преломило је формирање савеза између Вучића и Дачића на државном нивоу, који
је потом „пресликан” и на панчевачку
скупштину и извршну власт.
Оно што се потом дешавало, добра
је грађа за уџбенике о аномалијама
једног незрелог система представничке демократије, насталим због
одлуке Уставног суда да су посланици и одборници изабрани на страначким листама власници својих
мандата као да су их добили на сопствено име и образ.
Изборни скор 2012. у Панчеву био
је: ДС – 19 мандата, коалиција СНС-а,
Нове Србије, Покрета „Снага Србије”
и Демократске партије Македонаца –
18 одборника, ДСС – шест мандата, а
по пет места у Скупштини освојили
су ЛСВ и још три коалиције. Прву су
чинили СПС, ПУПС, Јединствена Србија и СДПС, другу УРС и Народна
партија Маје Гојковић, а трећу ЛДП
и СПО.
Следи покушај да се направи инвентар мандата након што је кренула
трговина гласовима и спрдачина с

нићева приступила СПС-у, али за то
не постоје докази. Борка Жунић је
касније с још неким одборницима
СПС-а напустила социјалисте и наступала као самостални одборник, да
би на крају завршила у СНС-у.
Демократска странка Србије доживела је сличну судбину, јер је са шест
спала на једног одборника. Прво је
Гордана Јовковић напустила странку
и деловала као самостални одборник, потом јој се придружила Вања
Ракиџић, која је мандат добила након смрти Боже Бароша, да би нешто
касније обе ушле у новоформирану
Српску народну партију Ненада Поповића. Следио је одлазак Тиграна
Киша, Зденке Јокић и Миша Марковића у СНС, па је Миладин Шакић
остао једини представник ДСС-а у
локалној скупштини.
Јелена Крстевски је одборница ЛДПа постала након што је Предраг Патић
изабран за градског већника, али је затим прешла у редове Тадићеве Социјалдемократске партије, а потом и напредњака. Пре тога је Часлав Јараковић напустио одборничку групу ЛДП-а
и придружио се напредњацима, али
није изашао из СПО-а. Тај трансфер
био је последица уласка Вука Драшковића у коалицију с Вучићем.
СДПС, који води Расим Љајић, зарадио је своја три мандата на заједничкој листи са социјалистима, али
Смиљана Гламочанин Варга напустила је Љајићеву партију и прешла
најпре у редове напредњака, а потом
у Српску радикалну странку.
Судбину одборничке групе СПС-а
исписали су несређени и бурни односи унутар те странке, зачињени одлуком напредњака да је избаце из власти. Четворо од петоро представника
социјалиста однело је своје мандате у
СНС. Прво су Мирко Николић, Јелена
Петровић и Раде Вукојевић решили
да наступају самостално, да би потом
узели чланске карте СНС-а, а нешто
касније им се придружио и несуђени
градоначелник Зоран Малобабић. Он
је постао одборник у настојању да
СПС задржи коалицију с напредња-

тегритетом, јасно је зашто у Србији
никако да се деси да бар на локалном
нивоу пропорционални изборни систем буде замењен већинским.
Д. Вукашиновић

Договор Владе, Града
и поверилаца о
нормализацији рада
Градско веће је у петак, 6. маја, на
захтев Апотеке Панчево донело закључак којим препоручује јавним и
јавним комуналним предузећима,
те Дому здравља Панчево да потпишу сепаратне споразуме о репрограмирању дугова.
То подразумева да ће наплата
око два милиона динара потраживања од апотекарске установе бити
одложена до почетка наредне године уз могућност плаћања на рате
и отписа камате. Меланија Бонин,
директорка Апотеке, изјавила је да
би то требало да олакша излазак из
кризе установе на чијем је челу, јер
закључак долази у тренутку када се
предузимају видљиви кораци за решавање огромних дугова.
Прецизирала је како је на састанку одржаном 5. маја у Београду с
представницима Владе Србије, Привредне коморе Србије и Уније веледрогерија постигнут начелни договор о садржају меморандума којим
ће дефинитивно бити утврђен начин
решавања финансијских проблема
панчевачких апотекара.
То најпре значи да ће Град морати да плати обавезе Апотеке према
повериоцима од преко 700 милиона
динара без камате, али почев од на-

редне године и у неколико годишњих рата. Услове отплате су предложиле веледрогерије и тај документ треба да буде завршен и потписан 18. маја. Међутим, то неће
бити датум када ће Апотека нормализовати рад, јер ће блокада рачуна
бити скинута тек након што меморандум усвоји нови сазив Скупштине Панчева.
У међувремену је ипак дошло до
неких помака. Захваљујући томе
што иза овог договора стоји Влада
Србије, немачки „Феникс” је већ
вратио нашој апотекарској установи
све лекове које је био запленио на
име дуга. Захваљујући томе она је
почела полако да нормализује пословање, мада сав новац од продатих или издатих медикамената иде
на блокаду рачуна. Због тога се апотекари надају да ће Град помоћи из
буџета исплатом још једне зараде.
„Феникс” је направио још један
добар гест када је као највећи добављач предложио да најпре мање веледрогерије наплате своја потраживања од Апотеке Панчево, што је
био услов да оне пристану на деблокаду рачуна. Меланија Бонин је рекла како ће модел изласка из кризе
Апотеке Панчево Влада Србије касније применити и на остале државне фармацеутске установе у земљи које имају финансијске проблеме.
Д. В.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ СТЕ ФИЗИЧКИ АКТИВНИ?

Рекреативно се бавимо спортом

П. ЗДРАВКОВИЋ

А. КРСМАНОВИЋ

Светска здравствена организација је
10. маја 2002. покренула глобалну
иницијативу за обележавање Међународног дана физичке активности,
с циљем подизања свести о значају
бављења спортом.
У сусрет том дану, који се одвија
под слоганом „Кретањем до здравља”, питали смо суграђане да ли су
физички активни и колико брину о
свом телу.
ПРЕДРАГ ЗДРАВКОВИЋ, студент:
– Успешно сам се бавио кошарком једанаест година и био сам на
припремама репрезентације тадашње Србије и Црне Горе. Такође,
много година сам играо за КК „Тамиш”, као и за КК „Динамо”, а био
сам и тренер млађих категорија.
Нажалост, физичка повреда је утицала на даљи развој моје каријере,
али се још увек спортом бавим рекреативно.

Д. ВАСИЋ

С. РАНИСВЉЕВ

АНА КРСМАНОВИЋ,
дипл. социјални радник:
– Бавила сам се фолклором пуних
дванаест година, а иако у последњих
пет година нисам активна у тој области и не играм, рекреативно се бавим спортом, јер сматрам да су физичке активности неопходне првенствено ради здравља, а чине и да се
боље осећам и да лепше изгледам.
ДЕЈАНА ВАСИЋ, тренер кошарке:
– С обзиром на то да сам тренер
кошарке, свакодневно се бавим тим
спортом, а поред тога и рекреативно
идем на трчање. Сматрам да бављење физичким активностима, уз здраву исхрану, много доприноси квалитетнијем начину живота, јер је у
здравом телу здрав дух.
СЛОБОДАН РАНИСАВЉЕВ. трговац:
– Од малих ногу се бавим спортом,
тренирао сам фудбал, рагби, бокс, кик-

С. ГОЈА

В. ВЕСТЕК

бокс, ММА, а сада веома често рекреативно возим бицикл и трчим у Народној башти. Такође, чекам отварање
ММА клуба, пошто је реновирање у току, као и нова такмичења у тој области.
СОЊА ГОЈА, незапослена:
– Често возим бицикл, првенствено како бих ојачала ноге, а имам и
навику да много пешачим. Кад сам
била млађа, бавила сам се рукометом, али сада се само рекреативно
бавим физичким активностима.
ВЛАДИМИР ВЕСТЕК, културолог:
– Рекреативно се бавим физичким
активностима, и то првенствено зарад здравља, јер сматрам да је то једна од најбитнијих ствари које утичу
на људски организам. Имам навику
да идем на трчање, а пошто код куће
имам башту, доста вежби радим тамо кад је лепо време.
Анкетирала С. Првуљ
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САВЕТИ СТРУЧЊАКА ИНСТИТУТА „ТАМИШ”
Маја Судимац, дипломирани инжењер заштите биља

Трипси у луку

ГРОМОГЛАСНА РАДНИЧКА ТИШИНА

КАД КАЛЕНДАР РАДИ
ЗА СИНДИКАЛНУ НЕМОЋ
На шта су се све
„вадиле” радничке
организације за 1. мај

Према званичној статистици,
запосленост у Србији расте,
зараде падају, а сваки трећи
радник не прима плату или
му зарада касни. То је слика
невиђеног економског успеха
која нам се сервира претходних година преко одабраних
медија. На све то додајмо чињеницу да власти радо подстичу стране инвестиције домаћим парама тако што се из
бу џета да ју велике своте
странцима да овде отворе погоне, у којима потом испла-

другим европским земљама
рачуне почеле да полажу страним кредиторима уместо својим грађанима. Чуди понашања синдиката, који на све то
громогласно ћуте. Чак и за 1.
мај, када се по традицији праве демонстрације у знак сећања на први раднички бунт у
Чикагу 1886. и у знак неслагања са актуелним положајем
радништва.
Ове године синдикални лидери у Србији имали су изговор за неактивност, а то је поклапање Празника рада и Васкрса. Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних
синдиката Србије, изјавио је
како не би било примерено да
се организују демонстрације
на највећи хришћански празник и додао да ће за то бити
прилике „у наредном периоду”. Нешто слично је рекла и

Фалило је само још да дода
како ће да мења раднике, јер
ови ништа не ваљају. За разлику од синдиката, који су савршени.
УГС „Независност” је мањевише закључио исто то, али уз
још оштрију поруку чланству.
Тај синдикат је констатовао
како је након година у којима
су доживели „дивљачке приватизације, урушавање стандардних права запослених, дехуманизацију рада” и слично, несхватљиво да је све сиромашнијој већини радника „тешко
да бар један дан у години посвети себи и својим мукама”.
Испада тако да су се овде
синдикати претворили у некакве научне установе задужене
да анализирају стање „света
рада”, уместо да осмисле и организују акције чији циљ би
био да поправе положај члан-

ком хаосу. Разлог за то лежи
вероватно у томе што су им
творци такозваног новог светског поретка, у шта спада и
пројекат ЕУ, одузели политику, да би је обрнули у сопствену супротност. Све хумане
вредности за које се левица
традиционално залагала искоришћене су као параван за
потпуно обрнут процес који се
испод тога одвијао, а резултирао је мањком слободе, падом
зарада, лошијим условима рада и уопште гажењем основних принципа левице, а тиме
и синдикалних покрета. Иронично је то што је све време
левица наивно играла активну
улогу у томе.
У тај наизглед парадокс логично се уклапа раст подршке
бирача десничарским партијама у Европи, јер су се пре
својих колега с левог крила

ћују минималне зараде запосленима. Истовремено, велики проблем представља исплата отпремнина за 14 запослених у „Специјалним стаклима” и „Триспану”, зависним предузећима бивше Индустрије стакла Панчево. Ради
се о људима од којих су половина тешки инвалиди рада,
који месецима не добијају никаква примања, нити имају
прилику да зараде плате откад је Стаклара отерана у стечај. Уз све то један број њих
или чланова њихових породица лечи се од канцера. Тачније, покушавају да се лече.
Ова прича из Панчева само
је делић мозаика правог економског стања Србије, али се
он не види тако јасно у статистикама, јер не би лепо изгледао. То што се власти понашају тако како се понашају, не
чуди, јер су оне у Србији и

Ранка Савић, председница
Асоцијације слободних и независних синдиката. Подсећања
ради, први раднички протести, одржани пре 130 година,
трајали су три дана, а четвртог
су се анархисти сукобили са
чикашком полицијом, па би
потпуно било у духу неговања
традиције синдикалне борбе
да су се српске радничке организације појавиле на улицама
и након Васкрса.
Уместо тога, Орбовић је запослене позвао да буду енергичнији, да скупе храброст и
појединачно се боре за своја
права. Тиме је, ваљда, желео
да им поручи како треба да
дигну руке од синдиката. Савићева је била још боља, оценивши како су наши радници
размажени, јер им је комунизам усадио навику да 1. маја
роштиљају и одмарају се уместо да се боре за своја права.

ства. Ако би мудра руководства обновила градиво, нашла
би у сопственим статутима податке о томе зашто постоје и
шта треба да раде.
Мада, руку на срце, ни у
иностранству, бар овом европском, није било много боље. У
већем броју тих земаља су првомајске скупове организовале левичарске и десничарске
партије уместо синдиката.
Мотиви су им били потпуно
различити – од незадовољства
због рестриктивног закона о
раду у Француској до антиисламског расположења у Чешкој. По томе би се могло закључити да је пасивност наших синдиката заправо општи
тренд.
Чини се да европска левица
последњих година има озбиљну кризу идентитета, јер никако да се снађе у мајсторски
конструисаном глобалистич-

политичке сцене сетиле да нападну такво стање ствари и каналишу незадовољство грађана због једног броја насталих
проблема.
Српске странке немају тај
проблем, јер су се одавно
ослободиле свих идеолошких
предзнака, па је зато постало
могуће да без икаквог зазора
свако са сваким може да формира владу. Због тога је логично да СПС и Левица Србије
подрже актуелни Закон о раду
и још да га притом хвале.
А положај синдиката је само последица чињенице да се
њихови лидери удварају тој и
таквој политици, често руковођени личним интересима
да повећају осећај лажне моћи и утицаја, те број синекура
у разноразним управним и
надзорним одборима којима
се плаћа ова врста повијања
кичме.

Избрисане идеолошке
разлике између
левице и деснице

У усеву лука уочен је повећан број трипса, па се произвођачима препоручује да
прегледају парцеле под овим
поврћем, и то са сваке стране
и на неколико места, јер је
појава ове штеточине често
неуједначена. Уколико се
притом установи да има више од пет инсеката по биљци, обавезно треба урадити
везане хемијске третмане на
три до пет дана. Обавезно
користити наизменично различите препарате по механизму деловања, јер трипси
брзо развијају отпорност.
Код нас има мало регистрованих заштитних средстава
намењених сузбијању ове
штеточине у луку. Повртарима су на располагању „dicarzol” и „laser”, који се разликују по механизму заштите, па
их треба комбиновати ради
сузбијања трипса. Због скривеног начина живота овог инсекта треба водити рачуна да

се биљке добро покрију раствором пестицида. Лук који
ће бити извађен за 15 дана не
треба третирати без обзира на
бројност трипса у њему.
Препоручује се и преглед
цветова парадајза и краставца у пластеницима како би
се утврдило да ли их је ова
штеточина напала. Уколико
се утврди присуство трипса у
њима, треба обавити заштитни третман на исти начин
као у луку.
Поред директне штете на
поврћу које проузрокују сисањем биљних сокова, трипси су и преносиоци веома
штетних биљних вируса.
Нападнути листови лука
познају се по сребрнастобеличастим пегама. С обзиром на
то да је реч о прилично ситним и тешко уочљивим организмима, препоручује се да се
биљке са уоченим симптомима болести донесу у ПСС Институт „Тамиш” на преглед.

Петак, 13. мај 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

НОВЕ ПРЕТЊЕ ШТРАЈКОМ У „УТВИ”

Плате опет касне

Послови чекају
закључење,
а радници зараде
Самостални синдикат „Утве
авио-индустрије” обавестио
је јавност да су радници те
фабрике у среду, 11. маја,
донели одлуку да у понедељак, 16. маја, ступе у генерални штрајк због неисплаћених зарада за март и
април.
Синдикална организација
је навела како је након разговора с пословодством „Утве”
закључено да не постоје реалне шансе да зараде буду
исплаћене у догледно време,
па је донета одлука о обустави рада. „Панчевцу” је речено како је синдикалистима
предочено да је шест или седам уговора углавном са
страним партнерима пред

Страну припремио
Драган
Вукашиновић

закључењем, али да ниједан
још није потписан. То значи
како није могуће узети аванс
од кога би плате могле да буду исплаћене, а укупна сума
за намирење зарада је око 35
милиона динара. Синдикат
је неколико пута последњих
месеци претио штрајком
због заосталих зарада, али
ниједна претња није остварена, јер су увек била обезбеђена средства за исплату радника.
Синдикат није упознат с
тим да ли се нешто дешава
с променом правног статуса фабрике авиона након
недавне изјаве премијера
Александра Вучића да ће
држава помоћи „Југоимпорт СДПР-у” да власнички
преузме „Утву” и земунски
„Телеоптик”.
Јавности је у последњих
неколико година сервирано
више прича о томе како ће
панчевачка фабрика добити
стратешког партнера и велике међународне послове, али
од тога досад није ништа виђено.

ИЗ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

Доспева друга рата
Понедељак, 16. мај,
крајњи рок за плаћање
пореза на имовину
Секретаријат за пореску администрацију Панчева обавестио
је грађане – обвезнике који не
воде пореске књиге да у понедељак, 16. маја, доспева друга
овогодишња рата пореза на
имовину. Уплатнице на који-

ма се налази износ ове обавезе
већ су одштампане и достављене.
Градски порезници су замолили грађане да измире своје
обавезе на време како би избегли обрачун и наплату законске камате, као и покретање
прекршајног поступка.
„Панчевац” је у пореској администрацији сазнао да постоји велики број обвезника с

пореским дугом из претходних година, али је мали број
њих искористио законску могућност да плате тај дуг на рате и уз отпис камате. Због тога ће свима њима до краја
следеће недеље на кућне
адресе бити послата обавештења са износом дуга и начинима плаћања те обавезе.
Изменама Закона о пореском поступку и пореској

администрацији прописано
је да сви дужници могу до
4. јула да поднесу захтев за
плаћање заосталих обавеза
на рате у наредних 60 месеци уз могућност отписа камате. Све појединости биће
наведене у обавештењу, па
пореска
администрација
моли обвезнике да прочитају садржај писма које ће
добити.

ЕКОЛОГИЈА

Петак, 13. мај 2016.
pancevac@pancevac-online.rs
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Oдлазак у башту треба да буде радост
и задовољство.
Предраг Радојевић,
баштован

ЗДРАВА ХРАНА ИЗ МАЛИХ БАШТА

БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ

ПАРАДАЈЗ СА УКУСОМ И МИРИСОМ

Пољопривредници,
опрез!

Органска производња
није тренд, већ начин
размишљања
Плаћена висока цена:
квантитет уместо
квалитета
Класична прича средовечних
људи гласи: кад смо били мали, јели смо другачије поврће
него сада. Шта се променило?
У потрази за одговором на ово
питање упутили смо се на Кудељарац, код Предрага Радојевића, стоматолога који се преобратио у баштована, тј. повртара. Силом прилика бавио се
пословима који су драстично

семена тог поврћа. Засадио је
своје прве расаде, учио уз њих
и тако је његова прича почела
да настаје – у башти од десет
квадрата.
– Моја прича је о старини, а у
њеном стварању највише су ми
помогли модерна технологија
и савремени начини комуникације – разне дискусије на форумима, сајтови истомишљеника
на којима су изнета искуства,
запажања и мишљења о повртарству. Свет биљкара је фантастичан. Окружени сте добронамерним људима који воле да
дају и да размењују, и онда је
сасвим природно да и вас у неком тренутку обузме колекционарско лудило – каже на почет-

четничке муке. Кад је о томе
реч, каже да је било дана када
је због немоћи чупао косу и
ударао главом о зид, и додаје
да је његово тумарање по непознатом свету баштованства
трајало готово три године.
– Рад у башти, неке основне
ствари, уз искусног повртара
могу да се науче за два-три дана, али за стицање искуства
неопходно је време. Побио сам
много биљака у незнању, јер
није имао ко да ми каже и покаже. Књигу сам писао тако
што сам замишљао да имам читаоца који је на самом почетку
– баштован почетник. Добар
део књиге посвећен је животу
баште и њеним циклусима, тј.

Разне сорте нехибридног органског парадајза
утицали на његово здравље, па
је пре више од десет година,
због свакодневног седења за
рачунаром од око двадесет сати, из чисте рекреације, почео
да одлази у башту. Кад је остао
без посла, одлучио је да се
потпуно посвети узгајању
здравих плодова, а стручњак
за парадајз постао је случајно.
Супруга му је донела из Холандије, по упутству продавца,
неколико врста нехибридних

ку разговора баштован Предраг
и додаје да има поприличну колекцију, али да је највише поносан на баште које су настале
након што су људи разговарали
с њим.
Главом кроз зид
Занимљиво је да све већи број
људи, нарочито младих, улази
у свет повртара. За њих је Предраг, као прву помоћ, написао
књигу „Боје парадајза”, како
би им ублажио повртарске по-

када се нешто ради, како се сеје, како се одржавају саднице и
како се саде – рекао је Предраг
и истакао да је прво правило да
одлазак у башту треба да буде
радост и задовољство.
Како каже, органска производња није само тренд, већ и
начин размишљања, а један од
основних постулата за рад у
овом сектору повртарства, јесте да се користе аутохтоне
сорте.

– Сам избор семена условљен је географским пореклом и условима који владају
на том поднебљу, јер су одређене сорте деценијама развијале природне одбрамбене системе од разних болести и
гљивица. Проблем је то што
онај ко хоће да производи органску храну, не може код нас
да купи ниједну стару сорту,
јер их нема на званичној сортној листи – каже он огорчено.
Битка није изгубљена
Ствар је јасна. Омасовљење
производње старих варијетета
парадајза пада у воду, јер неко
ко живи од продаје парадајза,
кад сведе рачуницу, зна да ће
хибридно семе донети већу зараду. Проблем са овим врстама је у томе што се траже боља
плодност и што дужа чврстоћа
након бербе (поједине сорте
могу бити на тржишту месец
дана). Предраг сматра да се
због тога плаћа висока цена:
– Већина људи се данас
слаже да су укус и облик парадајза монотони. На пример,
шеснаест варијетета овог поврћа који могу да се купе код
нас изгледају потпуно исто –
црвенкасти су и округли. Разлика је само у грамажи. Заједничко им је да су сви до
једног потпуно безукусни. Не
постоји званичан податак да
су хибриди здравији или мање здрави него старе врсте парадајза, али је чињеница да
свако ко је бар једном имао
прилику да проба старе варијетете, може да уочи огромну
разлику и у укусу и у мирису.
По свему судећи, битка је
изгубљена када је реч о могућности да поново почне масовна производња оних правих укусних плодова. Међутим, идеја Предрага Радојевића и то што он ради и за
шта се залаже – да свако ко
има мало парче земље, може
да направи своју баштицу –
улива наду да није све изгубљено и да се уз мало труда на
нашим столовима могу поново наћи миришљави и укусни
плодови природе.

ГРАЂАНСКА ИНИЦИЈАТИВА МЕШТАНА СТАРЧЕВА

Надел неће бити црна еколошка тачка Војводине
За почетак – уређено
приобаље
У Новом Саду је недавно одржан округли сто на којем су
саопштени резултати мониторинга површинских вода и непољопривредног земљишта за
период од 2013. до 2015. године. Панчево је поново понело
титулу црне тачке, али се овог
пута то не односи на квалитет
ваздуха, већ на велику загађеност реке Надел. „Панчевац”
је о томе детаљније писао у
тексту „Надел – црна тачка
Војводине”, у броју 4659. Да
подсетимо, анализе квалитета
воде и седимента у реци Надел показале су да је та река
загађена великим бројем различитих опасних и загађујућих материја.
Према речима чланова старчевачког Удружења спортских риболоваца „Надел”, истраживања стручних тимова
нису спорна, али им је засметало то што ни у једном делу
студије није наведено да се велико присуство отрова и опасних материја не односи на
читав ток реке. Како тврде,

Страну припремиo

Зоран
Станижан

познато је да низводно од
Скробаре постоје фирме и
фарме које нису решиле проблем својих отпадних вода, па
неретко опасни садржаји намерно бивају упуштени у ток
Наделе.
– У студији није јасно дефинисан горњи и доњи ток реке.
Неких сто метара од Рафинерије, од Водица и Старчева па
до Иванова, вода у Наделу је
сушта супротност од онога
што се може видети у другим
панчевачким насељеним ме-

стима кроз која пролази овај
ток. Два извора код Водица и
извори старчевачког Мирковог канала дају чисти воду, тако да у делу код Старчева у кориту ове реке живе рибе и развија се природни шевар, што
јасно показује да у том делу
Наделе не може бити речи о
опасном загађењу – рекао је
Далибор Танев, председник
Удружења риболоваца „Надел”, и додао да у мају велика
количина дунавске воде долази у Надел, што умногоме до-

приноси развијању екосистема доњег тока ове реке.
Како каже, присуство црвенперке, рибе која угине на
удици, а не од загађене воде,
показује да је квалитет воде
код Старчева далеко од онога
што се може назвати еколошким геноцидом.
Група грађана – заљубљеника у риболов и природу основала је у марту Удружење
спортских риболоваца „Надел” са идејом да се тој реци
врати стари сјај. Да подсетимо, Надел је панчевачки водоток дуг око 80 километара који је некад служио за наводњавање и одводњавање. Након
вишедеценијског немара стање на реци је катастрофално.
Чланови удружења „Надел”
желе да уреде приобаље и очисте корито како би грађанима
омогућили дружење и бављење спортским риболовом.
Прошлог месеца су организовали акцију чишћења и крчења обале, тако да је више од
50 чланова овог удружења, уз
помоћ Водопривредног предузећа „Тамиш–Дунав” и комуналних предузећа из Панчева
и околних села, уредило неколико стотина метара обале.
Ово је само једна у низу активности. За наредни период се
планира постављање понтона
за пецање и наставак чишћења
и уређења обале Надела.

Компанија НИС и Агенција
за безбедност саобраћаја су
уочи пољопривредних радова покренуле кампању која je
намењенa повећању безбедности пољопривредника у
саобраћају.
У оквиру ове акције НИС ће
обезбедити флајере на својим
бензинским станицама широм Србије, у општинама где
је по статистичким подацима
којима располаже Агенција за

компаније НИС и Агенције за
безбедност саобраћаја, која се
одвија под слоганом „Бринемо о вама”, с циљем подизања
нивоа безбедности у саобраћају. Нафтни лидер и Агенција
од 2012. године заједнички
организују бројне акције, а сарадња је озваничена протекле
године потписивањем званичног протокола. Циљ је подизање нивоа безбедности у саобраћају кроз превенцију, еду-

безбедност саобраћаја угроженост пољопривредника највећа. Садржај на њима промовише безбедну вожњу, поштовање саобраћајних прописа и
неопходност техничке исправности возила. Кампања
намењена пољопривредницима део је заједничког пројекта

кацију и развој саобраћајне
културе.
Заједничка кампања ће се
спроводити континуирано
током целе године, како би
допрла до свих угрожених
група учесника у саобраћају
кроз превенцију, едукацију и
развој саобраћајне културе.

ФЕСТИВАЛ НАУКЕ

Подршка знању

Други Фестивал науке и образовања одржан је 7. и 8. маја у
кампусу Новосадског универзитета, у организацији тог
универзитета, а под покровитељством Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој и Центра за
промоцију науке у Београду.
Генерални спонзор скупа била је компанија НИС.
Фестивал је дводневна манифестација намењена широком кругу посетилаца, с
циљем популаризације науке
и образовања. Посетиоци су
могли да виде занимљиве поставке, али и да учествују у
експериментима, уз помоћ и
надзор истраживача и сарадника Универзитета у Новом
Саду и партнерских институција. Према речима организатора, циљ овог фестивала је

популаризација науке и
образовања, а манифестација
се одржава другу годину заредом.
Спонзорисање ове кампање, која промовише знање и
науку, само је део континуиране подршке коју НИС пружа научним и образовним институцијама у земљи. Кроз
програм „Енергија знања”
НИС сарађује са универзитетима у Београду и Новом Саду, основним и средњим школама, као и с бројним научним институцијама. У складу
са својим корпоративним
слоганом „Будућност на делу”, НИС настоји да пружи
подршку што већем броју
пројеката намењених промоцији науке и на тај начин директно утиче на бољу будућност младих у Србији.

ТРЕКИНГ ЛИГА БИЦИКЛИСТА

Буди се
Исток и Запад
Овог викенда кружном етапом до Фаркаждина почиње
антиглобалистичкa трекинг
лигa Војводине за бициклисте. Према речима организатора, ове године ће бити
одржано шест трка, а биће
посвећене борби против
глобализма и репресије, са
идејом да се у заједници
афирмишу праве вредности.

Првом трком биће обележени Светски дан шума и
Светски дан вода, а вожња
бициклиста имаће и протестни карактер у знак подршке и солидарности с
радницима који су обесправљени широм света.
Учесници ће се окупити у
суботу, 14. маја, у 9 сати, испред Католичке цркве.
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ХРОНИКА
Х РАНА З А Д У Ш У

Ограде – штите
или заклањају?

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, свако од нас је
до шесте године свог живота добио од својих родитеља, васпитача, тренера... постављене ограде које треба
да нас штите од свих овоземаљских неприлика. Као
деца „упијамо свет” жељни
да сазнамо све о свему и да
то и разумемо. Но знање које стичемо, није безгранично: свако од нас може да
проширује своје видике само до висине ограда које су
поставили „најважнији” људи у нашим животима.
Да се разумемо – ако неком детету буду „саграђене”
ограде од бодљикаве жице,
уз стално понављање да је
глупо, смотано и неспособно,
да од њега ништа неће постати, тачно тако и буде. Како
такво дете може знати да иза
његових ограда постоји један
другачији свет? Поједини
родитељи се баш потруде, па
свом чеду направе предивне
ограде с мирисним ружама
пузавицама и дебелом изолацијом ка спољном свету.
Ту унутра се сва правила добра знају: дете само треба да
буде послушно, да учи и постане оно што му мама и тата кажу (јер ко зна боље од
њих шта је за мезимче најбезбедније и најбоље?). Ако
има жељу да слика или свира
виолину, нема проблема –
такве непожељности се секу

у корену. Ићи утабаном стазом и доказаном професијом
својих родитеља једини је
прави пут. Нека деца, на њихову срећу, добију ограде
одржаване на висини која не
заклања поглед. Она имају
привилегију да бирају и креирају свој живот. Ако се на
свом путу повреде (а невоље
нас уче лекцијама), устану и
пробају поново, уз охрабрење
одраслих.
Уколико сте помислили да
сада знате „ко је крив” за то
што се нема, не зна, пати,
брине... да су вам родитељи
криви (поставили су ограде),
погрешили сте! Радили су
најбоље што су знали. Да су
знали боље, урадили би боље,
да су могли да виде преко
ивица својих ограда, не би
вам их постављали. Неки људи живе у свету љубави, доброте, благостања – само зато
што су тако изабрали. Изашли су из зоне комфора, раздвојили ограде и били
спремни да ураде нешто другачије. Ограде које имамо
нам заклањају поглед: не видимо све могућности, пролазе дани у томе да радимо
увек исто, а да очекујемо
другачије резултате, но јасно
је да то није могуће. У зони
комфора је топло, ушушкано, мало плесниво и устајало, али познато, и зато се
осећамо непријатно када само помислимо на другачије
окружење. Проблем видимо
као препреку, а треба да нам
буде изазов.
Промена настаје са изласком из зоне комфора и почиње само преокретом мисли из „ја не могу” у „ја могу,
само још не знам како”!
Страх од успеха је веома јак,
колико и страх од неуспеха.
Ако поновимо себи да је
страх само мисао, много лакше, брже и успешније размичемо ограде. А ван њих почиње истински живот.

СВЕЧАНОСТ У ЦРВЕНОМ КРСТУ

Нит хуманости
у ћилиму детињства

Петак, 13. мај 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

У СУСРЕТ НЕДЕЉИ ЗДРАВЉА УСТА И ЗУБА

ДРАГОЦЕНА ЛЕПОТА ОСМЕХА
Кампања траје од
17. до 23. маја
Вишеструк значај
очувања оралног
здравља
Орално здравље има велики
утицај на опште здравствено
стање сваког човека, на његово
самопоуздање и на изазове у
друштвеним односима, а утиче и на кључне функције, као
што су говор и спавање. С лепим осмехом као „модним детаљем” лакше је пробијати се
кроз свакодневни живот, па је
стога важно неговати га.
Промоција, унапређење и
очување оралног здравља становника Србије главни су циљеви на којима се већ две деценије, увек током треће седмице маја, заснива обележавање
Недеље здравља уста и зуба.
Овогодишња кампања почеће
у уторак, 17. маја, и трајаће до
понедељка, 23. маја, а реализоваће се под слоганом „Осмехни се здраво”.
Чему служи четкица за зубе?
О томе колико је важно мобилисати све секторе друштва на
заједничке акције чији је циљ
промоција очувања оралног
здравља и значаја превентивних стоматолошких прегледа,
сведочи чињеница да је, према
последњем истраживању здравља становништва Србије из
2013. године, установљено да
свега 8,3% становника узраста
25 година и више има све своје зубе. Уз то, показало се да

Тражи се човек без каријеса
људи нижег образовног статуса и лошег материјалног стања не перу зубе редовно и сопствено орално здравље процењују као лоше.
Није за утеху, али ни у свету
ситуација није ништа сјајнија:
подаци панчевачког Завода за
јавно здравље сведоче о томе
да готово 100% одраслих и између 60 и 90 процената деце
на планети имају зубни квар, а
трећина светске популације
старости 65–74 године нема
ниједан једини свој зуб! Небезбедна игралишта и школско
окружење уопште, саобраћајни удеси и насиље узрок су
16–40% зубних траума код
мале деце (од шест до дванаест година). Да ниједан узраст
нема савршено орално здравље, показује податак да 15–

20% људи од 35 до 44 године
имају обољења потпорног апарата зуба, која могу довести до
губитка зуба.
Када је реч о болестима
уста, број нових случајева малигних обољења уста у већини
земаља креће се од један до
десет случајева на 100.000 људи. Од карцинома уста чешће
оболевају мушкарци, старији
људи и они с лошијим социоекономским статусом, а конзумирање дувана и алкохола
главни су фактори ризика који доприносе настанку ових
болести.
Научимо на време
У Заводу за јавно здравље кажу да је обележавање Недеље
здравља уста и зуба један од
начина да се подстакну актив-

ности и уједине напори који
ће помоћи да се смањи оптерећење свим наведеним болестима на националном нивоу,
затим да се спрече епидемија
каријеса, болести десни и губитак зуба, као и да се помогне у одржању здравих зуба током читавог живота. Да би се
то постигло, неопходно је
спроводити мере заштите зуба
и пре њиховог ницања, то јест
током трудноће. Поред трудница, посебно значајна група у
којој се спроводи превентивни
рад јесу деца предшколског и
школског узраста. Значајно је
да она у време када устаљују
хигијенске навике, науче и како да чувају орално здравље.
Уколико имате малишане
тог узраста, требало би да и сами поразговарате с њима о
овој теми, а опште препоруке
су добро познате, али није наодмет подсетити на њих. Зубе
ваља прати ујутру, увече и после сваког оброка, а не треба
заборавити ни на конац за зубе. Неопходно је смањити
унос шећера и повести рачуна
о избалансираној исхрани.
Статистика која указује на
број траума зуба код мале деце добар је показатељ колико
је важно користити заштитну
опрему за спортске активности, придржавати се прописаних мера безбедности у саобраћају и постарати се да физичко окружење буде безбедно.
Одрасли треба да избегавају
алкохол и дуван, а редовне
контроле код стоматолога подразумевају се за све категорије
становништва.

ЛИ КОВ НИ И ЛИ ТЕ РАР НИ КОН КУРС
Институт за јавно здравље Србије
„Др Милан Јовановић Батут” у сарадњи с мрежом института и завода за
јавно здравље реализује традиционалан конкурс за литерарни састав и
ликовни рад намењен деци из вртића и основних школа. Тема је инспирисана називом кампање – „Осмехни
се здраво”, а радове треба послати до
недеље, 15. маја, на адресу: Завод за
јавно здравље Панчево, Центар за
промоцију здравља, Пастерова 2, с

назнаком „за конкурс XXVI Недеља
здравља уста и зуба”.
Најлепши састави и ликовна остварења биће изабрани на нивоу округа, а затим достављени Институту
„Батут” како би се прогласио и промовисао најбољи дечји рад, који ће
бити штампан у виду постера 2017.
године и дистрибуиран у домове
здравља. Опширније информације о
конкурсу могу се погледати на сајту
Завода за јавно здравље Панчево.

ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН БАБИЦА

Позив или начин живота?

Свечаност на којој су најуспешнијим учесницима ликовног и литерарног конкурса
„Крв живот значи” додељене
награде, одржана је у среду,
11. маја, у панчевачком Црвеном крсту. Датум одабран за
доделу није нимало случајан
будући да је тог дана обележен Национални дан добровољних давалаца крви, а да се
од 8. до 15. маја обележава
Недеља Црвеног крста.
На градском конкурсу су
учествовали ђаци из седам
основних и једне средње
школе, као и из ШОСО „Мара Мандић”, са укупно 280
ликовних и 20 литерарних
радова, а жири је доделио 19
награда. Књиге и захвалнице ђацима и њиховим менторима уручили су Ђура Бугарски, секретар Црвеног
крста Панчево, и др Радмила Раилић Ристовска из Службе за трансфузију крви.

– Захваљујем учитељима
и наставницима који већ
дуги низ година мотивишу
децу да учествују на овом
конкурсу и разговарају с
њима о томе колико је крв
важна за лечење тешких болесника у нашој болници.
Ако се живот једног детета
упореди са ћилимом, просветни радници су ти који
га ткају. Обрађујући ову тему, они су у дечји ћилим
уткали једну хуману нит, за
коју сам сигурна да ће посебно заблистати у годинама које су пред њима – истакла је др Радмила Раилић
Ристовска.
У оквиру обележавања
Недеље Црвеног крста биће
одржано и омладинско такмичење из области пружања
прве помоћи, а свим бебама
рођеним у Панчеву од 8. до
15. маја Црвени крст ће поклонити беби-пакете.

Око двадесет бабица запослених у Служби за здравствену
заштиту жена и Поливалентној патронажи панчевачког
Дома здравља, као и све остале жене на планети које обављају овај одговоран и хуман
позив, прославиле су у четвртак, 5. маја, свој дан – Међународни дан бабица. Заправо,
правог славља није било, али
радости јесте, јер су похвале
на рачун њиховог занимања
стизале са свих страна.
Према подацима Светске
здравствене организације, сваког минута широм света 380
жена зачне, њих 190 се суочи с
нежељеном и непланираном
трудноћом, а 110 жена доживи
искуство компликација у трудноћи. Бабица је вероватно прва особа с којом ће се све оне
срести када оду на преглед.
Она ће бити ту и у најсрећнијем тренутку сваке мајке –
оном када први пут узме своје
дете у наручје. Већина жена ће
чак посведочити да су приликом порођаја већу помоћ и подршку добиле управо од бабица, а не од гинеколога.
Панчевачким бабицама је
искрене честитке и лепе речи 5.
маја упутила Јелена Куручев,
главна сестра у Дому здравља.
– Са задовољством и поносом желим да истакнем овај

дан, јер сматрам да је позив
бабице хуман позив, пун љубави. Мислим да то није занимање, већ начин живота. Бабица
је уз жену током читавог генеративног доба. Њен значај је
непроцењив током трудноће,
за време порођаја и неколико
недеља након њега. Занимљиво је да је ово веома старо занимање и да су се бабице спомињале и у Библији, као другарице жена које су се порађале
– истакла је Јелена Куручев.
У Дому здравља је Дан бабица био добар повод за промоцију Школе родитељства, чији
је рад у последње време знат-

но унапређен. У то су се уверили и новинари који су имали
прилику да присуствују предавању на коме су прворотке од
Јелене Куручев сазнале нешто
више о нези новорођенчета у
кућним условима. Полазнице
су биле изузетно заинтересоване за ову тему.
– Први пут сам на предавању, а како досад нисам имала
контакт с малим бебама, много ми значи то што могу да научим како се купа и преповија
новорођенче и како га треба
правилно неговати. Верујем
да ће нам те информације бити од велике користи и да ће-

мо бити много сигурније када
дођемо из породилишта – рекла је Тијана Бикар Јаћимовић, будућа мама.
Како је подсетила Јелена
Куручев, жене већ од првих
дана трудноће похађају Школу родитељства. Најпре одлазе
на предавања гинеколога, стоматолога, педијатара и педијатријских сестара, а потом,
од 26. недеље, почиње психофизичка припрема за рођење
бебе. Од тада па до порођаја
вежбе се одржавају два пута
недељно. Дом здравља има добру сарадњу са Општом болницом, па прворотке у оквиру
„часова” посећују и породилиште, како би унапред сазнале
шта их тамо очекује.
Дан бабица је први у низу од
три датума у мају чијим обележавањем се у центар пажње
стављају медицинске сестре:
12. маја се прославља Дан сестринства, а 15. маја Дан породице, када се поново подсећа
на улогу бабица као важних
карика у изградњи здраве и
срећне породице.

Страну припремила
Драгана

Кожан
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ОД ПОЧЕТКА МЕСЕЦА

ПООШТРЕНА БОРБА ПРОТИВ
ДИВЉИХ ПРЕВОЗНИКА
Инспектори сада
могу лакше и брже
да искључују возила
из саобраћаја
ПИСМО ЧИТАОЦА

У контроле иду с
полицијом, а имају
право и да легитимишу
путнике
Од пре неколико дана на снази је нови Закон о инспекцијском превозу, којим се знатно проширују овлашћења инспекцијских служби у сузбија њу ди вљег ван ли ниј ског
превоза.
Њихови припадници сада
смеју да заустављају сва возила осим оних која припадају
војсци, полицији и Хитној помоћи, и да контролишу да ли
испуњавају све услове уколико
се користе за превоз путника.
– У случају да инспектори
током контроле утврде да нису
испуњени сви законски услови
и да они који обављају превоз
нису регистровани за то, имају
право да одмах искључе такво
возило из саобраћаја и да га
пошаљу заједно с његовим возачем на паркинг који се налази близу Ауто-базе АТП-а. На
том месту возила се стално чувају, па не постоји могућност
да се њихови возачи после искључења поново врате у саобраћај – изјавио је секретар
Секретаријата за инспекцијске
послове Милован Ћировић.
Он је рекао да је важно напоменути и то да инспектори
сада, након што зауставе неко
возило и почну контролу, имају право и да легитимишу путнике у њему, као и оне које затекну поред возила, и да им
узимају изјаве. Поред тога,
могу и да одузимају возачима

Проблеми око
пијаце на Тесли

Да ли ће нове мере бити довољне за заустављање дивљег превоза?
сумњивих возила дозволе, да
им скидају регистарске таблице и покрећу прекршајне поступке.
Као резултат већих овлашћења, панчевачки инспектори
су од 5. маја, када су интензивирали контроле дивљих превозника, искључили један број
возила из саобраћаја и покренули прекршајне поступке
против оних који су их возили
и њихових послодаваца.
Ћировић је апеловао на наше суграђане да не користе возила дивљих ванлинијских
превозника и због тога што постоји могућност да инспектори зауставе њихова возила ван
насељеног места, на неком делу пута где у близини нема аутобуског стајалишта.
– Ако се деси да инспектор
након контроле искључи во-

зило из саобраћаја, путници
морају одмах да га напусте и
изађу напоље. Како ће после
тога стићи кући, на посао,
или на неко треће место куда
су се упутили, није брига инспектора – нагласио је Ћировић.
Он је додао да су казне за
незаконито обављање ванлинијског превоза аутомобилима или комбијима сада знатно
пооштрене и да за физичка
лица износе од 80.000 до
150.000 динара. Ако је возило
регистровано на предузетника, а није за обављање превоза
путника, предвиђена казна за
предузетника у том случају је
од 150.000 до 500.000 динара.
Као резултат ступања на
снагу нових прописа, инспекцијске службе Градске управе
Панчева су од почетка овог

месеца интензивирале контроле дивљег превоза на линији Панчево–Београд.
Тај посао обављају на два
места – испред хотела „Тамиш” и у близини бензинске
пумпе на новом путу за Београд, а формирана је и патрола
која кружи по граду. Сумњиве
ванлинијске превознике, поред саобраћајних инспектора,
заустављају и полицајци и комунални полицајци, а повремено им помажу и републички инспектори за саобраћај и
рад.
Важно је и то да су за разлику од ранијих година инспекцијске службе у нашем граду
успоставиле добру сарадњу с
колегама из Београда, захваљујући чему ће убудуће заједнички спроводити акције против дивљих превозника.

НЕПРИЈАТНО ИСКУСТВО НАШЕ СУГРАЂАНКЕ

Пси непожељни у градским аутобусима АТП-а
Наша суграђанка Милана Антонијевић недавно је у два наврата доживела непријатности
од једног возача АТП-а само
због тога што је хтела да превезе свог пса градским аутобусима.
– Први пут се то десило у вечерњим часовима, када сам
кренула за Старчево. Тај возач
је у једном моменту зауставио
аутобус, пришао ми и рекао повишеним тоном: „Нећу да возим псе, излазите напоље”. Ја
сам га питала како је то могуће
ако у закону јасно пише да пси
смеју да улазе у аутобусе, али
да морају носити корпе. Он је
рекао да га то не интересује и
да неће променити мишљење.
Сутрадан сам отишла у АТП да
пријавим овај случај. Тамо су
ми на шалтеру рекли да је у питању неспоразум, да пси смеју
да се возе аутобусима и да је до
конфликта дошло само зато
што возач с којим сам имала
проблеме није био упознат са
законом. После тога је једно
време све било у реду, јер ми
други возачи у градским аутобусима АТП-а нису правили
проблеме када бих улазила са
псом у њихова возила. Међутим, једног дана сам поново
ушла у аутобус за чијим воланом је био возач који ме је једном избацио и он је поново био

Страну припремио

Михајло
Глигорић

непријатан – испричала је Милана Антонијевић.
Возач позвао полицију
Она је додала да је АТП-ов возач зауставио аутобус и поново ју је истерао напоље, уз речи: „Не возим џукеле. Или

ћеш ти да изађеш, или ћу да
зовем полицију”. Како је рекла, то се заиста десило и имала је краћу расправу с двојицом полицајаца.
Након тога Милана је отишла на главну аутобуску станицу, где је поднела пријаву

БЕЗ ИЗЈАВЕ ИЗ АТП-а
Поводом овог случаја покушали смо да добијемо изјаву надлежних у АТП-у. Тамо је речено да директор тог ЈКП-а није
у фирми, а да ће се аутору текста јавити његов заменик. Међутим, он то до закључења овог броја није урадио. „Панчевац” ће објавити званичан став АТП-а о превозу кућних
љубимаца чим стигне из тог јавног комуналног предузећа.

против возача АТП-а. То је
учинила и поред молбе неколико запослених у том предузећу да то не ради и њихових
образложења да пси смеју да
се возе аутобусима, али да то
није пракса да не би било негативних реакција других путника.
Беспотребан проблем
Према речима Ивана Курајова, председника Друштва пријатеља животиња „Љубимци”
из Панчева, до овог проблема
је дошло беспотребно. Он је
истакао да је у Панчеву и даље
на снази градска одлука у којој
јасно пише да је у аутобусима
АТП-а дозвољен превоз кућних љубимаца, али у складу са
одређеним прописима.
– Још увек важи и градска одлука о држању кућних љубимаца, којом се такође дозвољава
превоз паса и мачака. Међутим,
изгледа да је проблем у необавештености возача и правника
АТП-а. Панчево је један од првих градова у Србији у којима је,
и пре Београда, било дозвољено
да се пси и мачке возе у градском
саобраћају. Прецизирано је да
мачке морају бити у корпама, а
пси да буду везани кратким повоцима – рекао је Курајов.
Он је додао да је одбојност
возача АТП-а према кућним
љубимцима потпуно непотребна, јер у законима и градским одлукама којима је то
регулисано јасно пише да би
њихови власници одговарали
и платили одштету у случају
да током вожње аутобусом дође до било каквог проблема.

Наша зграда у Улици Љубомира Ковачевића налази се
одмах поред пијаце на Тесли. Када је реч о њеном
ограђеном простору, могу
рећи да је пијаца опремљена
по свим прописима, што
олакшава куповине свима
нама који живимо у том насељу.
Међутим, сасвим је друга
прича када је реч о делу пијаце који није ограђен. Иако
наша скупштина станара годинама одржава зелену површину заједно с радницима
„Зеленила”, мало је користи
од тога.
Заслуге за незавидну ситуацију у највећој мери имају
пијачни продавци који оста-

вљају своју робу на трави, коловозу и стази, иако она треба да служи само за пешаке и
за саобраћај.
Осим тога, често се дешава да продавци каче своје
производе на саобраћајни
знак и затварају улаз у пијацу, због чега возила за снабдевање тешко могу доћи до
свог крајњег одредишта.
Због ових проблема смо се
у више наврата обраћали Комуналној полицији. Њени
припадници су повремено
реаговали, али без њихове
сталне активности тешко да
ће се остварити наша жеља
да очувамо зелену површину
испред пијаце.
Зорка Шарић

АКТИВНОСТ РАДНИКА „ХИГИЈЕНЕ”

Предавање о рециклажи
за средњошколце

Представници ЈКП-а „Хигијена” ових дана су посетили
Медицинску школу „Стевица Јовановић”. Они су ученицима првог, другог и трећег разреда том приликом
одржали предавање о важности правилног одлагања

отпада и његовог разврставања. Слична предавања до
сада су одржана у двадесетак панчевачких основних и
средњих школа и то су најважније активности у оквиру
пројекта „Сакупи и уштеди,
видећеш да вреди”.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Важно је како
се паркираш
У прошлом броју нашег листа питали смо вас у којим
случајевима знате да неко
манипулише вама. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак
књиге „Без тебе” Мишел Биси за два наша читаоца или
читатељке који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Па, брат манипулише
мноме: ’Секо, ај додај, ај направи сендвич, хоћеш сокић
да ми сипаш, а онај сладолед...’ И све то уз осмех и тепање. И тек после схватим
шта је посреди. А он, срце
моје, лешкари и гледа утакмицу.” 064/4981...
„Знам да сам изманипулисана у тренутку кад ме ћеркица од пет година погледа
враголасто и насмеши се
трепћући окицама док тражи играчку или слаткиш. И
успе јој.” 060/5513...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна” наградиће два аутора најкреативнијег одговора на питање ко су
најгори возачи. Техничком
грешком поновљено је питање
из претпрошлог броја „Панчевца”, што не мења ствар,
осим што ће награђени, уместо
књиге Вање Булића, како је
грешком наведено, освојити
књигу „Боја земље” Елведина
Незировића, која је и представљена у прошлом броју. То издање моћи ће да у књижари
„Делфи” у „Авив парку”, од наредног уторка, преузму аутори
следећих одговора:
„Ко ради, тај и греши, догађа
се. Постпразнични синдром! Ја
ћу вама одговорно обећати да
нећу бити најгори возач и да ћу
се непогрешиво паркирати испред ’Лагуне’.” 069/7223...
„Најгори возачи су они који мисле да су најбољи.”
064/1792...
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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ОБЕЛЕЖЕН ДАН ПОБЕДЕ

ЈОШ ЈЕДНА ЗАБРИЊАВАЈУЋА ПОЛИЦИЈСКА ПРОГНОЗА

Датум који се не
сме заборавити

ОЧЕКУЈЕ СЕ ПОРАСТ КРАЂА АУТОМОБИЛА
Све савременији
уређаји за декодирање,
доласци лопова из
других средина и
недовољна регулисаност
рада ауто-отпада –
неки од проблема
Неопходно
пооштравање казни
за ове крађе

– Велико ми је задовољство
што је на церемонијама у
част Дана победе сваке године присутно све више наших
суграђана, а посебно младих.
То значи да смо успели у настојању да не буду заборављени тај датум, којим се обележава крај борбе против фашизма, и жртве које су пале
за слободу. Морамо да их се
сећамо, јер тако нешто не сме
да се понови – рекао је Тигран Киш, председник Скупштине града, на церемонији
одржаној 9. маја у Градском
парку.
Тодор Тоша Стојановић,
председник Градског одбора
Удружења бораца НОР-а, истакао је да је Други светски
рат био највећи и по разарањима и жртвама најстрашнији сукоб у људској историји, у
којем је у некадашњој Југославији страдало много људи.
Софија и Михајло Обрадовић из Друштва српско-ру-

ског пријатељства „Доситеј
Обрадовић” подсетили су да
је у борбама за ослобађање
Панчева убијено више од три
стотине војника Црвене армије. Према њиховим речима, захваљујући заједничком
ратовању наших партизана и
црвеноармејаца у Другом
светском рату „исковано” је
братство српског и руског народа, које траје и дан-данас.
Девети мај се обележава
широм Европе у знак сећања
на одлуку команданата нацистичке армије да тог дана
1945. године у Берлину потпишу капитулацију пред налетима Црвене армије.
Дан победе над фашизмом се слави 9. маја иако је
Други светски рат коначно
завршен тек неколико месеци касније безусловном капитулацијом царског Јапана
после трагичне употребе
атомске бомбе у Хирошими
и Нагасакију.

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ ЦЕСИД-а

Војска заслужује
највеће поверење

„У наредном периоду може се
очекивати пораст броја украдених возила у Србији, као и
њихова продаја помоћу фалсификоване документације и
растављање ради продаје резервних делова”, истиче се у
документу „Процена претње
од тешког и организованог
криминала”, који је објављен
на сајту Министарства унутрашњих послова.
У њему се наводи да су се
последњих неколико година
лопови који су се специјализовали за крађе возила углавном
преоријентисали на квалитетније и новије аутомобиле
страних марки. Наглашава се
да када наиђу на аутомобил с
бољом компјутерском или неком другом заштитом, све чешће користе савремена средства за декодирање рачунара у
колима и прибегавају другим
средствима за њено онеспособљавање.
Као пример за то истакнуто
је да све мање помаже и то
што се у последње време у нове аутомобиле све чешће уграђују GPS уређаји за праћење,
јер лопови користе и уређаје
за њихово ометање.
У поменутом документу пише да су се алати за „разбијање”
шифри скупљих аутомобила
доскора увозили из иностранства, али да је онда промењена
законска регулатива која се
односи на њихово коришћење.
Као последица тога почела је њихова легал на дистрибу ци ја, јер су они озна чени
као неоп ходни за рад ау томеха нича ра и са да се могу
ку пити по цени од неколико
стотина до неколико хиља да

За лопове више није проблем ни најбоља заштита
евра. За хва љу јући то ме по ста ли су доступни великом
броју лица.
Крађа за десетак минута
Као потврда тога, наводи се податак да су се пре неколико година у Србији појавили лопови
који користе специјалне уређаје
за идентификацију, клонирање,
копирање, тестирање и очитавање електронског кода. Он се
за врло кратко време аутоматски учитава у бланко кључеве
које лопови постављају на лицу
места, на почетку крађе, и након тога за њих више нема никаквих препрека да одвезу аутомобил на неко скровито место.
У „Процени претње од тешког и организованог криминала” се наводи и да крадљивци
аутомобила све чешће прибегавају тзв. радирању, механичком брисању појединих слова
и бројева у постојећим идентификационим ознакама возила и уметању нових.
Када је реч о возилима која
су украдена у Србији, њихове
нове ознаке се прилагођавају
постојећим документима, а
онда се поново региструју.
Уколико је реч о аутомобилима који су били плен лопова у

иностранству, њихове ознаке се
мењају у складу са фалсификованом документацијом која се у
нашој земљи прилаже уз захтеве за регистрацију возила увезених из иностранства (страни
рачуни, саобраћајне дозволе,
полисе осигурања итд.).
Проблем и ауто-отпади
Један од отежавајућих фактора у борби против крадљиваца
возила представља и недовољна нормативна регулисаност
отварања и пословања ауто-отпада. Због тога постоји могућност да се на њима слободно
продају делови украдених возила.
За полицију је проблем и велика мобилност чланова криминалних група које су се специјализовале за крађу аутомобила. У Србију често долазе
криминалци из других држава
ради извршавања тих кривичних дела и када их обаве, напуштају нашу земљу.
Осим тога, утврђено је да
групе крадљиваца аутомобила
које делују у Србији често сарађују с другим криминалцима у региону, као и то да унутар себе имају прецизно одређене улоге.

Тачно се зна ко је задужен
за крађе, а чији послови су одвожење украдених возила, њихово сакривање у одређене гараже или радионице, растављање ради делова или испорука купцима у другим државама, измена идентификационих ознака, фалсификовање
документације итд.
Због свега тога Министарство унутрашњих послова препоручује да се у наше законе
што пре уведу кривична дела
као што су крађа возила, њихово кријумчарење и „скидање” са осигурања.
МУП сматра да би било добро и ако би надлежне институције у држави дозволиле
повећање људских и материјалних капацитета у полицији. Њихов задатак би био праћење нових идеја којима прибегавају крадљивци аутомобила, као и обучавање за њихово откривање.
Међу мерама које се предлажу за интензивирање борбе
против крадљиваца аутомобила је и појачавање контроле
ауто-отпада, као и унапређивање сарадње с полицијама из
других држава.

ПОНОВО АКТУАЛИЗОВАНА ДИЛЕМА
Војска Србије је државна институција која заслужује највеће поверење – изјаснило се
62 одсто учесника анкете коју
је недавно спровео ЦЕСИД.
Овакав резултат је још значајнији ако се узме у обзир
да се већ три године заредом
највећи проценат испитаника у сличним анкетама изјашњава у корист војске и одговара да је то институција
којој највише верује.
Индикативно је да поверење у војску није пољуљано ни
након пада хеликоптера чија
је посада била ангажована за
превоз бебе из болнице у Новом Пазару марта прошле
године.
На углед војске нису утицали ни бројни тенденцио-

зни написи на друштвеним
мрежама у којима се неаргументовано тврди да је „борбена готовост војске равна
нули”, да „војска више не
представља никакву силу”,
да „није у реду што сарађује
са НАТО-ом” итд.
Очигледно је да је позитивном мишљењу које грађани имају о војсци највише
допринело ангажовање њених припадника у спасавању
жртава поплава и снежних
непогода, као и њихов допринос у обезбеђивању лекарских прегледа за становнике забачених места и помоћ коју су пружали у изградњи путева, водовода и
других инфраструктурних
објеката.

ПИСМО ЧИТАТЕЉКЕ

Захвална полицији
и лекарима
Овим путем желим да захвалим панчевачкој полицији,
тј. инспекторима Бокшану,
Пантелићу и Чобељићу на
томе што су у, за мене, ноћи
ужаса показали своју професионалност: пружили су ми
помоћ приликом провале у
мој стан 15. априла.
Због последица стреса и
пада две ноћи касније у бол-

ници ме је примила ефикасна екипа лекара и медицинског особља, којој такође желим да захвалим; то су доктори Бојковић, Керничан,
Стојић и Ердељан, као и медицинске сестре Драгана и
Мила из Омољице.
Надам се помоћи и убудуће.
Љиљана Каначки,
професорка у пензији

Повисити казне за саобраћајне прекршаје?
Треба ли повисити казне за
невезивање сигурносних појасева и коришћење мобилних
телефона током вожње?
Ово питање поново је постало актуелно након најаве од
пре месец дана да ће један од
првих законских аката који ће
доћи на ред за усвајање након
конституисања новог сазива
Скупштине Србије бити измене и допуне у Закону о безбедности саобраћаја.
На основу тога, казне за невезивање појасева и употребу мобилних телефона у вожњи биће
дуплиране у односу на садашње
и износиће 10.000 динара.
Ово је образложено резултатима бројних истраживања из
којих се намеће закључак да
телефонирање у вожњи вишеструко повећава шансе да дође
до саобраћајне несреће, те да је
ризик од повређивања у случају удеса знатно већи код оних
који нису везали појасеве.
Према информацијама из
Полицијске управе Панчево,
саобраћајни полицајци су
2015. године издали 7.461
прекршајни налог због некоришћења сигурносних појасева у возилу, а у периоду од 1.
јануара до 30. априла 2016.
укупно 3.004 налога за наведени саобраћајни прекршај.
Прошле године је кажњен
велики број возача и због ко-

Телефонирање приликом вожње је ризично
ришћења мобилних телефона.
У том периоду је издато 678
прекршајних налога због кршења тог прописа, а од 1. јануара до 30. априла 2016. године
саобраћајци су исписали 357
казни.
Међутим, има и оних који
сматрају да се кажњавањем
возача и посебно пооштравањем казни ништа не постиже
и да је много боље радити на
промени свести возача и на
превенцији. Један од таквих је
и Владимир Николић, власник ауто-школе „Тенета”.
– Мислим да не би требало
повећавати казне, јер су, као

прво, оне непримерене ниском стандарду возача и њиховој малој куповној моћи.
Против сам њиховог кориговања и зато што би било много боље када би саобраћајна
полиција више радила на превенцији. Међутим, питање је
колико је она у ситуацији да
се бави тиме ако се зна да нема довољно ни возила ни људи који би могли да иду на терен. Није поента у повећавању
казни за прекршаје и репресији, већ у потреби да се повећа дисциплина возача, а до
тога се долази само превентивом и већим присуством сао-

браћајне полиције на терену.
Навешћу само један пример:
чим почне велики одмор, код
сваке средње школе у граду је
гужва, јер ђаци масовно претрчавају улицу да би купили
сендвиче, чиме угрожавају и
себе и возаче. Међутим, довољно је да се појави само један саобраћајац и сви они ће
дисциплиновано прелазити
улицу на пешачком прелазу
да не би били кажњени. Или
други пример: на деоници једног магистралног пута у Швајцарској, дужине 12 километара, саобраћајна полиција је
неколико дана на сваких неколико километара постављала патроле са службеним возилима и радарима. Следеће
недеље на тој деоници су остављали празна полицијска возила, такође на сваких неколико километара. Као последица тога, наредних годину
дана на том делу пута није регистровано ниједно прекорачење брзине и није било ниједног удеса. Превентивом су
постигли одличан резултат –
закључио је Николић.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

11

СЕЛО

Петак, 13. мај 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРОЦЕС КОНСТИТУИСАЊА ШЕСТ МЕСНИХ СКУПШТИНА

НОВИ-СТАРИ ЉУДИ ВОДЕ ПРИЧЕ

Напредњаци одабрали
своје у пет места,
чека се Старчево
У Брестовцу, Качареву
и Иванову без промена
Након што су у шест од девет
панчевачких села (и то успешно) спроведени избори за
скупштине месних заједница, у
већини њих су, након верификације мандата чланова, одржане и конститутивне седнице.
Пре него што сагледамо ко
ће руководити поменутим институцијама, за неупућене ваља напоменути да је у пет села
убедљиво победила Српска напредна странка.
Изузев у Старчеву, у којем
је, такође супериорно, тријумфовао покрет с називом места.
Докторка прва у Глогоњу
Први органи власти изабрани
су у Глогоњу у уторак, 10. маја,
а конститутивној скупштини
присуствовало је осам од девет чланова. Тамо су напредњаци освојили шест места, а
преостала три припала су групацији „За бољи Глогоњ”.

За председника је, са шест
гласова за и по једним против и
уздржаним, изабрана др Мирела Петровић, актуелна градска
већница задужена за област
здравства.
Њен
заменик
(п)остао је Славко Јовановски,
директор Дома културе. За првог човека Извршног одбора изгласан је Александар Јовановић,
радник локалног комуналног
предузећа, док ће преостала два
члана моћи он сам да одабере.
Новоизабрана председница
најавила је наставак радова на
започетим инвестицијама, попут окончања изградње капеле. У плану су и пројекти за
израду пешачке зоне у делу
код православне и католичке
цркве (где је и иначе забрањен
пролаз возилима, али се то
слабо поштује), затим завршна фаза радова на платоу у
центру, што подразумева и
паркинг испред школе, као и
асфалтирање Улице Бориса
Кидрича, а у перспективи је и
уређење још две-три улице.
Проверен кадар
Сутрадан су изабрана руководства у још три места и свугде су на челу скупштина исти
људи.

У Брестовцу је то Сава Ђурић, приватни предузетник,
док ће и заменик остати Ненад Минић, заменик директора локалног јавног комуналног предузећа. Ново-старо руководство најавило је наставак
изградње инфраструктуре, пре
свега путне мреже, као и чишћење кишних канала и Поњавице, а у припреми је документација за израду пројекта
за канализацију. Подсећања
ради, СНС је тамо победио с
девет према нула.
Исти скор забележен је и у
Иванову, где је одмах након
проглашења изборних резултата било јасно да ће председник и надаље бити Јошка Дудуј, радник „Луке Дунав”.
У Качареву је СНС победио
с тринаест према два, па је
конституисање представљало
пуку формалност. Први човек
села остао је Бранко Бокун,
градски комунални инспектор, а замењиваће га Марија
Јевић, директорка Дома омладине Панчево. На челу Извршног одбора Скупштине Месне заједнице Качарево биће
Зоран Марковић, док су чланови Милорад Ђурица, Милан

Туфегџић, Ненад Ристовски и
Сава Јовановић.
Још две скупштине
Скупштина Месне заједнице
Банатско Ново Село, у којој су
напредњаци освојили тринаест од петнаест столица, биће
конституисана у четвртак, 12.
маја, када ће овај број „Панчевца” бити увелико на улицама.
Кандидат за „селоначелника” је Недељко Топић, запослен у Основном суду Панчево
на месту судског извршитеља,
а за заменика досадашњи
председник Славе Бојаџијевски, актуелни помоћник градоначелника за урбанизам. На
неком следећем састанку биће
изабрано петоро чланова Извршног одбора Скупштине
Месне заједнице.
Једино место у којем није
победила Вучићева странка јесте Старчево. Тамошња скупштина биће конституисана наредне недеље, а руководство
ће вероватно бити познато
ових дана након састанка победничког Покрета Старчево,
који је освојио десет од петнаест столица (преостале су припале СНС-у).

ПРОБЛЕМИ ГЛОГОЊСКОГ ДОМА КУЛТУРЕ

Објекат годинама чека легализацију
Потешкоћама око отварања
нове зграде Дома културе у
Глогоњу никад краја.
Ова инвестиција је 2008. године поверена Дирекцији за
изградњу и уређење Панчева,
али је убрзо настао низ проблема финансијске природе.
Тек након пет година одобрен
је новац за завршетак комплетног посла, а према речима директора Славка Јовановског, усељење је требало да
уследи за дванаестак месеци.
– Међутим, по завршетку
свих радова надзорни орган је
утврдио неправилности у вези
са електричним и термомашинским радовима. Констатован је

кратак спој струјних инсталација, које су уграђене још 2009. године. Тада није постојао струјни
прикључак, те није било могуће
проверити њихову исправност,
а гаранција извођача је истекла.
Исто важи и за испитивање грејања, с обзиром на то да у моменту уграђивања грејних тела
и котлова, поред струјног, није
било ни водоводног прикључка
– навео је Јовановски.
Ови проблеми су захтевали
додатне радове, а тиме и новац, који је одобрен крајем
2014. године, а убрзо су изведени и радови.
– Али баш када смо се надали добијању употребне дозво-

ле, надлежне службе Дирекције обавестиле су нас да одговорни извођач грађевинских
радова није хтео да изда сагласност за потребе техничког
пријема, јер је било одступања
од првобитног пројекта, па да
због тога треба урадити пројекат изведеног стања. Притом
је на снагу ступио нови Закон о
дојави пожара, што значи да
треба допунити елаборате и
израдити нове пројекте заштите од пожара. Објекту предстоји и легализација, што опет
захтева додатна средства, која
су у јуну уврштена у финансијски план Дирекције – истакао
је директор културне установе.

Да би зграда била легализована, требало је сачекати нови
Закон о легализацији, који је
усвојен тек крајем прошле године, па су комплетна средства за све поменуте радње, у
износу од 1.450.000 динара,
пренета у 2016. годину и налазе се у финансијском плану
Дирекције. Како ствари стоје,
спремно је расписивање јавне
набавке за допуну документације у вези с техничким пријемом и легализацијом нове
зграде глогоњског Дома културе, чији се запослени, као и
други корисници, надају да ће
ускоро добити употребну дозволу.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Изложба уметничке фотографије
Зорана Ђорђевића под називом „Класично” отворена је у
суботу, 7. маја, у Дому културе. Сутрадан je на истом месту приређена прва од осам
радионица карикатуре Николе Драгаша, које ће бити
поновљене наредног викенда. Тог дана чланице Актива
жена „Сосе” садиле су цвеће
у центру. Дан школе обележен је пригодном приредбом у понедељак, 9. маја, а
следеће недеље биће приређен спортски дан.
Банатско Ново Село: Скупштина Месне заједнице биће
конституисана у четвртак,
12. маја. Завршени су радови
на наткривању пијаце, а у току је бетонирање платоа. Оркестар Дома културе учествоваће идућег викенда на
Европској смотри фолклора
српске дијаспоре.
Долово:
Традиционалан
обичај другање приређен је у
понедељак, 9. маја, када су
се малишани дружили на
платоу испред старе школе у
долини, уз надметање у туцању украшеним јајима и
љубљење кроз венчиће од
цвећа. Истог дана је локално
удружење бораца свих ратова из 20. века обележило
Дан Европе и Дан победе
над фашизмом. Румунски
живаљ је у уторак, 10. маја,
прославио своју сеоску славу
– Светог Николу, а наредних
десетак дана све ће бити у
знаку прославе званичне сеоске славе.
Глогоњ: Дечја представа
„Пут око света” у изведби београдске позоришне трупе
„Ара” одиграна је у петак, 6.
маја, у Дому културе. Скупштина Месне заједнице конституисана је у уторак, 10.
маја.
Иваново: Ученици седмог и
осмог разреда путоваће наредног викенда на спортскокултурну манифестацију под
називом „Спартакијада” у
Варни, у организацији бугарске агенције за дијаспору.

Скупштина Месне заједнице
конституисана је у среду, 11.
маја.
Јабука: Десетак чланова
удружења „Наш Тамиш” у
понедељак, 9. маја, поставило је седам корпи за смеће
на свим прилазима реци. Радови на периодичном одржавању путева у селу приводе се крају. Ускоро ће почети

уређење приобаља, као и
пресељење сеоске депоније.
Дан школе биће обележен у
петак, 13. маја.
Качарево: Скупштина Месне
заједнице конституисана је у
среду, 11. маја. Засад непознато лице покушало је да
обије врата магацина Јавног
комуналног предузећа у петак, 6. маја, нешто после поноћи.
Омољица: Протеклих дана у
селу је примећена велика
концентрација отрова, што је
последица прскања пољопривредних усева пестицидима. Засад непознато лице
покушало је протеклог викенда да обије банкомат у
центру села.
Старчево: Хуманитарни концерт фолклора под називом
„Игром за Драгану” биће
одржан у петак, 13. маја, у
организацији КУД-а „Неолит”, а наступиће и гости из
Дебељаче. Сав приход од
продатих улазница биће употребљен за лечење оштећеног вида мале Драгане Раданов. Делегација Одреда извиђача „Надел” боравила је у
месту Кулич код Смедерева
ради договора о пловидби
Моравом.

ПОКУШАЈ КРАЂЕ У КАЧАРЕВУ

Аларм предупредио
лопова

ОМОЉИЧКА ШКОЛА ОБЕЛЕЖИЛА СВОЈЕ ДАНЕ

У славу Доситеја и екологије
Омољичка школа „Доситеј
Обрадовић” је поводом обележавања свог дана организовала низ интересантних и креативних збивања, а циљ већине
њих био је подизање еколошке свести. Поред свега осталог, ђаци и предшколци поменуте установе су се и ове године поново (шести пут заредом) пријавили на конкурс
„За чистије и зеленије школе
у Војводини”.
Једна од централних школских активности у које се
уплиће дух екологије су сада
већ традиционални „Дани Доситеја”, који су одржани у
протеклих месец дана и били
су испуњени разноликим кул-

Страну припремио

Јордан
Филиповић

турно-уметничким и спортским догађајима, попут изложбе кућних љубимаца или радионице грнчарства и ткања
(уз помоћ Удружења жена
„Жисел”). Места се нашло и за
ролеријаду и бициклијаду до
Иванова, као и за многа међуодељенска надметања.

Одржана је и рециклажна
продајна изложба, када су
представљене и школске секције, док су на тему „Наша
школа из твог угла” презентоване еко-фотографије и ликовни радови. На опште задовољство, поново је приређен и
веома атрактиван пролећни

карневал, уз учешће и деце из
околних места.
Није изостала ни свечана
академија посвећена Доситеју
Обрадовићу, чији је лик оживео Радован Вранић, бивши
ученик омољичке школе, који
већ годинама успешно глуми
великог српског просветитеља.
Приредба се састојала и од скечева, плесних и музичких нумера модерног и етно-ритма,
фолклора и мјузикла на енглеском језику у изведби осмака.
Том приликом су додељене
награде ученицима који су забележили успехе на предметним такмичењима. Вреди издвојити Наталију Зарију, чији
је литерарни рад победио на
конкурсу „Јелена Танасијевић”.
Пригодан поклон је припао
одељењу III-2 за победу у хуманитарној акцији „Чеп за хендикеп” због највише сакупљених
чепова (око 25 килограма).

У петак, 6. маја, мало после
поноћи, обијена су врата магацина Јавног комуналног
предузећа „Качарево”.
Када је засад непознати
починилац покушао да похара поменути објекат, огласио
се аларм.
На срећу, качаревачки комуналци су муњевито интервенисали, предупредили лопова и јавили службеним лицима Полицијске управе
Панчево, која је у најкраћем

року изашла на увиђај. Истрага је у току.
Према речима директора
качаревачког предузећа Васа
Кркобабића, Н. Н. лице није
успело да украде било шта.
– Ово није пр ви пут да је
имо ви на би ла на уда ру
ван да ла и раз бој ни ка, па
апе лу јемо на све да то не
чине, будући да смо мере
без бед но сти по ди гли на
нај ви ши ни во – на вео је
Крко бабић.
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КУЛТУРА

Такмичило се 94 ученика и укупно су
освојили 160 награда.
Снежана Ђокић, директорка
Музичке школе „Јован Бандур”

Културни телекс
Музика
Уторак, 17. мај, 19 сати, дворана „Аполо” Дома омладине:
плесни театар „Госпође” Института за уметничку игру. Улаз
слободан.
Среда, 18. мај, 18.30, МШ „Јован Бандур”: јавни час соло
певача. На програму ће бити композиције Г. Ф. Хендла, А.
Калдаре, Ђ. Качинија, А. Скарлатија и других аутора соло
песама и арија.

Филм
Петак, 13. мај, 20 сати, дворана Културног центра: путописни филм „Бициклом по Италији” Душана Милојкова.
Среда, 18. мај, 20 сати, дворана „Аполо” Дома омладине:
„Слободна зона” – филм „Овнови”. Улаз слободан.

Представе
Уторак, 17. мај, 19.30, дворана Културног центра: представа „Марија Стјуарт” Народног позоришта из Београда.
Четвртак, 19. мај, 19 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: позоришна представа „Нова школа или часови димензија” удружења „На пола пута”. Улаз слободан.
Књижевност
Понедељак, 16. мај, 19 сати, Галерија Милорада Бате Михаиловића: представљање књиге „Колодвор и параноја”
Марка Томаша. Учествују Марко Томаш, Бојан Марјановић
и Александра Рашић.

Тематски програм
Четвртак, 12. мај, 19.30, дворана „Аполо” Дома омладине:
путописни серијал „Упознај своју природу” – предавање
„Поткавказје”.
Недеља, 15. мај, 19 сати, дворана Културног центра: концерт
КУД-а „Абрашевић” Панчево поводом Међународног дана породице.
Четвртак, 19. мај, 20 сати, Галерија Милорада Бате Михаиловића: представљање књиге „Записи Љубице Марић” и
пројекција документарног филма „Ти чудно моје ја”. Учествују Гојко Божовић и Нада Петронијевић Човић.

„ВАМПИРИ” У „АПОЛУ”

Љубав је сан
Концерт бенда „Вампири”
биће одржан у суботу, 14.
маја, у дворани „Аполо”.
Иако су настали деведесетих, њихова музика је у
стилу педесетих. Песме
„Ра ма-ла ма-динг-донг”,
„Љубав је сан” и „Малена”
популарне су и данас. Поред њих, публика ће се
присетити и нумера из
филма „Ми нисмо анђели”: „Бе-бе”, „Субота увече”,
„Заљубљена тинејџерка”,
које је обожавала. Бенд је до
сада снимио пет албума.

Цена карте у претпродаји
износи 500 динара, а на дан
концерта биће 600 динара.
Радно време билетарнице је
од 14 до 19 сати.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Далас ’63”
Стивена Кинга
Дана 22. новембра 1963.
три пуцња одјекнула су у
Даласу. Џон Кенеди је убијен и свет је заувек измењен. Шта би било када би то
могло да се промени? Шта
ако један човек има могућност да се врати кроз време
и измени ток историје?
Џејк Епинг је тридесетпетогодишњи наставник
енглеског језика у америчкој држави Мејн. Једног
дана пријатељ Ал ће му открити невероватну тајну: у
његовој остави се налази
временски портал који води у 1958. годину. Ал убеђује Џејка да крене у невероватну мисију која је одједном нестварно стварна
– да покуша да спречи Кенедијево убиство.
Тако почиње Џејкова
авантура, у којој он као
Џорџ Амберсон доспева у
свет Елвиса и Џона Кене-

дија, упознаје особењака
Лија Освалда и лепу библиотекарку Сејди Данхил,
која постаје љубав његовог
живота. Џејков нови живот
превазилази све законе
физике и нормалне границе простора и времена, али
да ли ће то бити довољно
да оствари своју мисију?

Два читаоца који до среде, 18. маја, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„Ко је убио Кенедија?”, наградићемо по једним примерком књиге „Далас ’63” Стивена Кинга. 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.

Петак, 13. мај 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ДАН МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН БАНДУР”

ТРИ КОНЦЕРТА У ТОЛИКО ДАНА
МШ „Јован Бандур” обележава 66 година успешног рада.
Ова реномирана и угледна институција образује ученике у
музичком забавишту, основној и средњој школи. О школовању четири стотине седамдесеторо деце брине преко
осамдесет запослених, од којих је седамдесет четворо наставника. Школа располаже
са 20 специјализованих учионица, затим концертном салом, кабинетима и сопственом библиотеком са више од
седам хиљада наслова, првенствено музичке литературе и
носача звука.
Поводом дана школе у четвртак,
12. маја, планирано је да у концертној сали наступе најуспешнији ученици (појединци и камерни ансамбли), углавном првонаграђени на републичком
такмичењу. Дан касније, у петак,
на истом месту, концерт ће одржати професори школе. Оба
концерта почињу у 18.30. У суботу, 14. маја, на централном
концерту, у сали Културног центра, од 18 сати, наступиће велики ансамбли, хорови и оркестри.
Директорка мр Снежана Ђокић, с којом смо разговарали, истиче стручне педагоге, успешне
ученике и угодан простор за рад.
– За сваку музичку школу је
врло важан радни простор, а
посебно концертна сала. Нашу
смо, уз помоћ Града Панчева,
2008. године адаптирали, тако
да сви који дођу у госте буду из-

Један од бисера Музичке школе
ненађени њеном величином,
изгледом и функционалношћу.
Проблем је близина улице, односно бука која долази споља,
али и то некако решавамо. У
сали се током дана обавља настава, а ђаци имају прилику да
у њој и јавно наступају, што им
је и главна ваннаставна активност. Колеге из других музич-

ПЕ СМА ЗА ЦЕО СВЕТ
Из МШ „Јован Бандур” 27. априла је упућен позив ученицима свих средњих школа у Србији да се јаве на конкурс за
музичког извођача и композицију – химну Светског школског првенства у одбојци, које ће бити одржано од 25. јуна
до 3. јула у Београду, али и у Панчеву. Ученици панчевачке
музичке школе су започели рад на својој верзији „Песме за
цео свет”, а конкурс је отворен до 10. јуна. Један од чланова жирија за избор химне биће и Снежана Ђокић, директорка Музичке школе „Јован Бандур”.

ких школа такође доводе ученике, а у њој концерте одржавају и студенти и свршени музичари – каже Снежана Ђокић.
Ученици наступају и на
многим такмичењима у Србији и иностранству. Стручан и
предан рад наставника и залагањае ученика као резултат
имају велики број награда.
Директорка с поносом истиче:
– У овој школској години на
такмичењима су учествовала
94 ученика, што значи четвртина оних који похађају школу,
и укупно су освојили 160 награда; од тога је пола првих, а
имамо и шест титула лауреата.
Она додаје да сваког децембра панчевачка школа организује такмичење соло певача, те
да су на последња два имали и
госте из Македоније и Румуније.
– У фебруару се код нас такмиче камерни ансамбли. Не

долази их много, али је све ово
важно, јер негује развој камерне музике, која је, иако је обавезан предмет, недовољно подржана у многим школама.
Почетком маја се надмећу ученици хармонике. Ове године у
гостима су нам биле колеге из
Руме, Ћуприје, Аранђеловца,
Пожаревца, Смедерева и Угљевика из Републике Српске, које
су довеле ученике такмичаре.
Организујемо и школска надметања клавиристa, гудача –
набраја Снежана Ђокић и објашњава да ученици школе нису
активни само у областима музике за које се школују, већ су
успешни и у информатици, рецитовању...
До краја школске године ђаци ће имати бројне наступе,
међу којима се издвајају путовања на фестивале у Зајечару,
Бечеју и Бијељини.

„ИНФО-ДАН” У ДОМУ ОМЛАДИНЕ

Програми за децу, младе, али и старије
С новим програмима Дома
омладине, o коjима је одржан
„Инфо-дан”, наши суграђани
су могли да се упознају у суботу, 7. маја. Том приликом су
представљени бесплатни курсеви и секције калиграфије,
фотографије и карикатуре, који су почели пре више од месец дана. Њих воде стручни
сарадници које је ангажовала
та установа културе, како би
деца и млади научили нове вештине и развијали таленте.
Велико интересовање исказали су и млади и старији за
школу калиграфије. Полазнике о основама лепог писања
учи професор Жељко Комосар, магистар калиграфије.
– Пријавило се више од сто
полазника, али смо могли да
прихватимо њих педесетак у
три групе. Прве две су за узраст од 17 до 30 година, а постоји и група за старије од
тридесет. Циљ је да се људи
информишу и едукују о кали-

графији, то јест лепом писању, а на крају ћемо организовати изложбу овде у галерији
– каже професор Комосар.
Ништа мање интересовање
није ни за радионице карикатуре за децу које се одржавају у
Јабуци, Качареву и Брестовцу,

ШКОЛА ЦРТАЊА
У организацији Дома омладине ради и бесплатна школа цртања, која има дугу традицију – постоји више од тридесет
година. Намењена је онима који би желели рекреативно да
се баве цртањем и науче неке основе, али и полазницима
који би да унапреде цртачке вештине, или се спремају за
пријемни испит за средње школе и факултете. Школу воде
академски сликар и ликовни уредник Дома омладине Борис Станић и академски вајар Маријан Мушкиња. Полазници се могу укључити у рад током целе године.

а у плану је и Долово. Никола
Драгаш, карикатуриста и илустратор који их води, истакао
је да није битно да ли су деца
талентована или нису, већ да
долазе с вољом да раде. Његов
задатак је да их подстакне на
креативно размишљање. Додао
је да ће се у сва четири места
полазници опет окупити у септембру, како би направили радове за фестивал „Жаока” у Качареву, који сваке године прати
изложба карикатура. У летњим
месецима треба да буде отворена школа карикатуре и у Дому
омладине.
Александар Стојковић, координатор фото-клуба, истиче
да је секција фотографије
оформљена с намером да се у
Панчево врати „права” фотографија.

– Некад су се многи бавили
аматерском фотографијом. И
ја сам тако почео пре четрдесетак година. Током времена
то се претворило у љубав, па у
хоби и на крају у професију
којом се бавим. Није само
битно направити оштру, светлу или тамну слику, него фотографију којом покушавамо
нешто да кажемо. Фотографи
су сведоци времена – објашњава Стојковић.
Директорка Дома омладине
Марија Јeвић истакла је да је
идеја програма да окупи што
већи број деце и младих око
неких организационих облика
образовања и да они своје слободно време употпуне на адекватан начин – да се едукују,
али и да се забаве и друже.
– Радионице и секције разликују се од сличних до сада
организованих, нису „већ виђено”. Идеја је и да близину
Панчева Београду истакнемо
као предност – нудимо некомерцијалне програме којих
нема у Београду и њима желимо да привучемо и Београђане
у Панчево – каже директорка.
За летње месеце су, поред
радионица карикатуре, планиране и драмске и хип-хоп
секције, а на јесен ће бити покренута и секција реторике.

Стране припремила

Милица
Манић
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КОНЦЕРТ БРАЋЕ ТЕОФИЛОВИЋ

МУЗИКА ДОЛАЗИ ИЗ КОСМОСА
Песмом повезују
прошлост
и садашњост
Традиционално
наслеђе као ослонац
Незаборавно вече имали су посетиоци концерта браће Теофиловић, који је одржан 10.
маја у великој дворани Културног центра. Педесетак минута уживали су у заносном
певању близанаца Ратка и Радише, јединствених и непоновљивих извођача традиционалне српске и балканске вокалне музике.
Концерт је прекинут када
се огласио противпожарни
аларм, вероватно због запаљених инсталација. Теофиловићи су накратко престали да
певају, аларм се искључио, па
су наставили. Затим су „у
пратњи аларма” отпевали још
неколико песама, а публика
је, зарад своје безбедности,
невољно напустила салу.
Неупамћене аплаузе заслужили су Теофиловићи и њихов гост пијаниста Марко Марић. Низале су се песме које
би остале заборављене негде у
прошлости да их Радиша и
Ратко нису пронашли и вратили у живот. Из грла „чувара
народног сна”, који певају као
један, излазиле су умилне ноте, шириле се двораном, а
древни тајновит звук миловао
је ухо и проналазио пут до устрепталог срца. Певали су а
капела, али и у пратњи клавира. Теофиловићи кажу да оно
што носите у себи показујете
и на сцени.
Ратко Теофиловић је после
концерта рекао:
– Наслањамо се на традиционално наслеђе, али стваралаштво треба да буде изнад

ФОТО: В. ЂУРЂЕВИЋ

Чувари народног сна
општег оквира и да пружи нешто што ће да препозна сваки
човек на свету. Музика долази
из космоса, а ако „ухватите”
његов један део, имате могућност да то пренесете публици;
наши концерти у свету, од Јапана до Америке, нису се разликовали по одазиву и реакцији публике. Чак су некад били
и узбудљивији они у иностранству.
Теофиловићи су музиком
почели да се баве 1983. године
у родном Чачку, где су певали
у градском хору. Почетком деведесетих година прошлог века направили су прве снимке
за Радио Београд, а до данас су
снимили преко четрдесет песама. Концерте су почели да
одржавају, јер су, како кажу,
схватили да музика треба да

„изађе међу људе”, а не да буде у фонотекама. Први албум,
под називом „Чувари сна”
(1999), публика је одушевљено прихватила, а добили су и
одличне оцене од угледних
критичара и уметника. Уследила су још три албума, који
чине циклус – последњи, „Видарице” (2012), настао је као
плод сарадње с Мирославом
Тадићем, чувеним гитаристом
из Лос Анђелеса. Спој њихових јединствених вокала и
звука гитаре је непоновљив
музички доживљај.
Радиша Теофиловић објашњава:
– То је интересантан звучни
експеримент, као и овај вечерас с клавиром. Мислим да
постоје те релације на којима
људи слушајући нас могу да

доживе неку своју унутрашњу
емоцију, енергију и расположење. Дакле, тај однос између
туге и среће, унутрашњи, музички – Мирослав Тадић је успео да с нама направи и снимили смо ту дивну плочу.
Пети компакт-диск је снимљен прошлог јуна у Цркви
Светог Јурија у Петроварадину у Новом Саду у потпуно
природној акустици. На њему
је 11 песама а капела, а очекује се да ће се појавити крајем
маја или почетком јуна.
Браћа Теофиловић су певала
у најеминентнијим концертним
дворанама у Европи, Јапану и
Америци, као и на великим
светским фестивалима. Оно
што је заједничко за све њихове
наступе, јесте да једноставно
хипнотишу публику.

НАРОДНИ МУЗЕЈ ПАНЧЕВО

видовима, (под)жанровском
одређеношћу – портретна и политичка карикатура; карикатуром као интерпретацијом/пародијом друге уметничке пред-

ставе; карикатуром као визуелном досетком (однос језика и
слике); карикатуром и штампом”, наводи се у саопштењу за
медије.
Истог дана биће представљена и изложба „Средњовековна
црква и некропола на енеолитској хумци”, којом ће бити
приказани резултати археолошког истраживања локалитета
Ливаде код Панчева, где су откривени средњовековна црква
и гробови из средњег века, али
и један из барокног доба. Аутори изложбе су Јелена Ђорђевић и мр Војислав Ђорђевић,
виши кустоси-археолози музеја у Панчеву.
У петак, 13. маја, у подне,
изложба „Градитељско наслеђе у делима уметника” покушаће да заинтересованим посетиоцима приближи и укаже
на лепоту грађевина из про-

шлости. Аутор изложбе је Никола Влајић, етнолог-саветник
у Заводу за заштиту споменика
културе Панчево.
Такође у петак, али у 19 часова, поставка „Црно и бело –
прича о чоколади” мр Олге
Васић и др Десе Ђорђевић откриће где је пронађена најстарија чоколада на свету, како је
изгледала чоколада Маја и
Астека, и како се она мењала
кроз историју.
Промоција каталога „Музеј
око нас”, у којем се налази приказ музејских креативних радионица реализованих у 2014.
и 2015. години, као и изложба
дечјих радова, биће одржане у
петак, 20. маја, у 12 сати.
О пратећем програму манифестације заинтересовани ће
моћи да се информишу на сајту Народног музеја Панчево,
на страници „Информатор”.

ИЗЛОЖБА РАДОВА СЛАВИЦЕ ПАНИЋ

Симболика метеора
Изложба „Модуларна реалност” Славице Панић отворена је у четвртак, 5. маја, у Галерији Милорада Бате Михаиловића. Поставка је сачињена од дигиталних принтова,
поп-ап књига, објеката и гифова.
„Њени радови имају за полазиште имагинативно промишљање симболике метеора,
које се даље прелама на целокупан биљни свет, рељеф и
свемир. Метеори фигурирају
као портал, подсећајући својом симболиком на нове и другачије просторно-временске

„Убилачки идентитети”
Амина Малуфа
Амин Малуф истражује појам идентитета, страсти које идентитет буди и његове
смртоносне последице. Зашто је толико тешко да
прихватимо све наше припадности? Зашто самопотврђивање мора бити тако
често праћено негирањем
другог или другачијег? Хоће ли у нашем друштву
увек бити насиља, само зато што немамо сви исту веру, боју коже или изворну
културу? Хоће ли постојати
закон природе или закон
историје који ће осудити
људе што се ме усобно убијају у име свог идентитета?
Студија о идентитету, есеј
француског академика Амина Малуфа о насиљу и потреби за припадањем „Убилачки идентитети” јесте
књига мудрости и луцидности, забринутости, али и наде, показује нам како се
идентитет с временом мења
и може да модификује понашање. Позива нас на изградњу новог хуманизма који у

исто време одбија планетарну униформисаност и повлачење у „племена”.
У односу на претходно
издање из 2003. ова књига
се појављује с прерађеним
преводом и поговором Весне Цакељић. Ово је Малуфова порука толеранције,
борба за прихватање вишеструког идентитета и за
људско достојанство.

Два читаоца који до среде, 18. маја, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Колико сте свесни свог идентитета?”, наградићемо по једним примерком књиге „Убилачки идентитети”
Амина Малуфа. 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
Прича са укусом,
мирисом и бојом
Наташа Вујичин, филолог

Десет дана од 10 до 10
Народни музеј Панчево ће и
ове године понудити богат
програм у оквиру манифестације „Музеји Србије, десет дана
од 10 до 10”. Тим програмом
биће обележен Међународни
дан музеја (18. мај), Национална недеља музеја и дванаеста Европска ноћ музеја (21.
мај).
Изложбом „Скица за портрет карикатуре – из збирке
ликовних уметности Народног музеја Панчево”, чији је
аутор Димитрије Јованов, кустос – историчар уметности, у
четвртак, 12. маја, у 12 сати,
биће отворена ова манифестација у Панчеву.
„Изложбу чини неколико
мањих тематских целина, у
оквиру којих се бавимо блискошћу и преплитањем карикатуре, њене области, са илустрацијом, стрипом; њеним посебним

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

димензије, али и на то да је
реалност слојевито и процесуално ткање у коме човек и
људско искуство нису једини
и централни чинилац живота”, наводи се у саопштењу за
медије.
Славица Панић је мултимедијална уметница која се изражава кроз објекте, инсталације, фотографију и видео.
Основне и мастер студије завршила је на Академији ликовних уметности у Београду,
а МФА студије на Универзитету Вестерн у Лондону (Канада). Живи и ради у Торонту.

ПРЕДСТАВА „Кад су цветале
тикве” у извођењу Београдског
драмског позоришта је комад
који вас добро „протресе”, растужи, али о коме размишљате
данима након гледања. Изузетно занимљива режија Бобана
Скерлића, добра глума, сценографија и костими успешно
дочаравају атмосферу послератног Душановца. Социјално-политичка превирања послератних година у Југославији,
интимна прича Љубе Сретеновића Врапчета, појединца који
покушава да одбрани своје достојанство и част и да опстане
у окружењу где владају наметнуте друштвене норме, закони
и забране. Бокс као вид преживљавања, али и везивни мотив читаве представе. Честитост која се поступно преображава у насилништво, губљење
слободе, изабрано бекство, губитак породице и домовине...
Потом бескрајна и неизлечива
носталгија као одјек бола и
кривице. Све то доживљавамо
кроз овај комад силовито, јако,
дубински, чему доприносе и
нека драматуршка решења.
КЊИГА „Ходање по облацима” је интересантна збирка
прича нашег савременог писца Михајла Пантића. Оно
што је основна одлика његових прича у овој збирци јесте
урбаност, свет модерног човека у градском окружењу, у
коме цветају усамљеност,
отуђеност, досада, празнина.
Свака прича има свој укус,
мирис, боју... Главна тема је
љубав, у њеним различитим
видовима и ситуацијама, као
сила због које се пати и страда, али и сила која изнова
осмишљава живот и чини

другачијим и смисленијим
човеково бивствовање. Не
мање теме су и пријатељство,
жудње, очекивања, страхови,
изазови, смрт и бол, чулност
и телесност, који филтрирани
кроз свакодневицу пролазе и
кроз вертикалну временску
осу, где појединац понекад
успева да досегне облаке.
ФИЛМ: Основну радњу руског филма „Два дана” из
2011. године, у режији Авдотје Смирнове, чини долазак
високог чиновника у влади,
Пјотра Дроздова, у провинцију, како би на захтев локалног губернатора помогао у затварању музеја. Бравурозном
глумом Фјодора Бондарчука
(Дроздов) и Ксеније Рапапорт (Маша) у први план је
постављено многовековно неразумевање и сукобљеност
између мушкараца и жена.
Поред љубавног заплета присутне су и теме корумпиране
власти, материјалног богаћења, моћи, утицаја и успеха.
Њима се супротстављају сиромаштво, пропадање и лош
положај људи запослених у
култури, који се, упркос свим
негативним околностима, са
жаром и заљубљеношћу посвећују својим професијама.
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КУЛТУРА: КОВИН

ХРОНИКА: ВРШАЦ

Апстрактне скулптуре
и цртежи

УХАПШЕН НАПАДАЧ НА НОВИНАРА
Због текстова који
му се нису допали,
М. Т. налетео џипом
на њиховог аутора
После напада се
одмах удаљио
с лица места

Изложба скулптура и цртежа Марка Вељковића Крапе
отворена је у уторак, 10. маја, у галерији Дома културе
Ковин. Његове инсталације,
од којих је изложено шеснаест, израђене су од ораховог и буковог машински
обрађеног дрвета. Од ваљкастих облика разних димензија он гради апстрактне форме, а цртежи су рађе-

ни техником угљен на папиру. Марко Вељковић је
ди пло ми рао на ва јар ском
одсе ку Факулте та уметности Звечан у Ко сов ској Митро вици. До са да је имао
три са мо стал не и ви ше
груп них изло жби. Члан је
Удру же ња ли ков них уметни ка Ко со ва и Ме тохије.
Изложба је отворена до 25.
маја.

ДРУШТВО: ПАНЧЕВO

И ове године карневал

Због постојања основа сумње да
је џипом налетео на познатог
вршачког новинара Александра
Чупића и тиме угрозио његов
живот, у околини Беле Цркве је
крајем прошле недеље ухапшен
М. Т. (1987) – саопштила је
панчевачка полиција.
У саопштењу објављеном
поводом тог догађаја такође
пише да постоје основи сумње
да је ухапшени починио кривична дела изазивање опште
опасности и наношење лаких
телесних повреда и да је због
тога уз кривичну пријаву приведен у Основно јавно тужилаштво у Вршцу.
Александар Чупић, власник
интернет портала „Е-Вршац”,
главни уредник и аутор текстова на њему, после напада је
смештен на хируршко одељење вршачке болнице да би лекари пратили његово здравствено стање.
Он је изјавио да је срећа у
несрећи то што је на време
приметио џип којим му се М.
Т. приближавао, иначе би последице ударца биле теже. Додао је да се возач џипа није зауставио да би му указао помоћ,
већ се одмах удаљио с лица
места.
У коментару који је написао
на порталу „Е-Вршац” Чупић
је истакао да је напад на њега
био покушај убиства и нагласио да је повод за то била серија текстова које објављује
већ месец дана о махинација-

Уредник портала „Е-Вршац” Александар Чупић
ма локалних политичара, бизнисмена и моћника.
„Знам да их истина боли, али
нећу престати да пишем. Истина побеђује, наш портал већ дуже време објављује истину о
њима. Позивамо надлежне органе да прочитају наше текстове и реагују у складу са законом. Ништа више од тога”, поручио је на интернет порталу
„Е-Вршац” новинар Александар Чупић.
Младић који је налетео на
њега и угрозио му живот је син
пољопривредника који је
осумњичен за махинације у вези са закупом земљишта. Чупић га је поменуо у тексту који
је објавио о томе, што се његовом сину нимало није допало.

Независно удружење новинара Србије и Независно друштво новинара Војводине поздравили су брзу реакцију полиције, која је ухапсила нападача
на уредника вршачког портала „Е-Вршац” Александра Чупића. Та два новинарска удружења су затражила примерену
казну за њега.
„НУНС и НДНВ подсећају да
се по Кривичном законику напад на новинаре сматра нападом на службено лице и да су
предвиђене посебне санкције за
угрожавање запослених у медијима и њихове безбедности”,
пише такође у заједничком саопштењу НУНС-а и НДНВ-а.
Та два новинарска удружења
указала су на то да је у Србији

безбедност новинара већ дуго
озбиљно угрожена, а да је једна
од изузетно важних обавеза Србије у преговарачком процесу
са ЕУ подизање нивоа безбедности особа које обављају послове од јавног значаја у области информисања и оштро
санкционисање напада на њих.
Напад на новинара Чупића
најоштрије је осудио и председник Градског одбора Српске напредне странке у Панчеву
Жељко Сушец. Он је истакао да
брзо реаговање надлежних показује да у Србији нико не сме
да буде јачи од закона и позвао све политичке странке и
новинарска удружења да такође осуде тај немили догађај.
М. Глигорић

ЕКОНОМИЈА: НОВИ САД
Од 14. до 18. јуна, у организацији удружења „Пријатељи
Панчева”, у нашем граду ће
бити одржан Интернационални карневал Панчево 2016, туристичка атракција захваљујући којој је Панчево познато
и ван Србије.
Главни догађај карневала
– свечана поворка, која се
сваке године формира од неколико хиљада учесника из
више од десет земаља, проћи
ће улицама нашег града 18.
јуна, почев од 20 сати.
Интернационални карневал у Панчеву је међународна манифестација од великог значаја за Републику
Србију и наш град између
осталог и због тога што га
сваке године прати више од
100.000 посетилаца. То је
први такав догађај који се
одржава у Србији још од
2004. године и представља
спој различитих култура и
карневалских традиција из
целог света.
Ор га ни за то ри ово го ди шњег карневала обавештавају све заинтересоване да је

у току пријављивање карневалских група за учешће у
свечаној поворци, које траје
до 1. јуна.
Пријаве се могу преузети
на сајту карневала www.karnevalpancevo.com, а након
попуњавања треба их послати на имејл karnevalpancevo@gmail.com. Уз пријаву
треба послати и снимак музичке нумере уз коју ће се
чланови групе у карневалској поворци представити
публици.
Непријављене карневалске групе и особе које нису
костимиране неће моћи да
се крећу обележеном трасом
међународног
карневала.
Пријаве које буду достављене након 1. јуна, неће се разматрати. С друге стране, сви
подносиоци пријава које буду прихваћене биће обавештени о детаљима у вези са
учешћем.
Карневалску групу чини
најмање петнаест једнако костимираних особа које обрађују исту тему.
М. Г.

Петак тринаести
за добру срећу
Џез свиркa посвећенa једном од најстрашнијих ликова хорор филмова – Фредију
Кругеру – биће одржана у
петак, 13. маја, од 21 сат, у
дворани „Аполо” Дома
омладине Панчево.
Иако се петак тринаести
сматра даном који доноси
лошу срећу, организатори

обећавају да ће сви који дођу, овај петак памтити по
одличној џез свирци квартета који чине Иван Алексијевић (клавир), Кристијан
Млачак (саксофон), Милан
Павковић (контрабас) и Душан Иванишевић (бубањ).
Улаз на овај догађај је
слободан.
M. M.

Медаље слатке као мед
Седам одличја за
Милутиновића на
Новосадском сајму
Наш суграђанин Војкан Милутиновић, пчелар и председник
Удружења пчелара Панчево,
добио је већи број престижних
признања на овогодишњем
Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду.
Стручни жири сајма му је, у
конкуренцији пчелара из Србије, Словеније, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Румуније, доделио „Велику златну

медаљу” за квалитет ливадског меда, чиме је Милутиновић поновио прошлогодишњи
успех на овој манифестацији.
Поред тога, додељене су му
златна медаља за планински
мед, бронзана у категорији багремовог меда и три сребрне
за квалитет коктела меда и лековитог биља. Ради се о мешавинама меда с прополисом и
млечом, затим бронхи-меду,
који садржи анис и оман, и
коктелу меда и коприве, намењеном анемичним особама.
За укупан успех Милутиновићу је додељена „Златна пла-

кета” Новосадског сајма. Признања која овај пчелар добија
су очигледно добар подстицај
за њега да прошири производњу, па је ове године повећао
број својих мобилних пчелињих друштава са 100 на 150.
Милутиновић је рекао како
почетком ове године метеоролошке прилике нису ишле наруку пчеларима, јер је због кише и хладног времена прво
цветање багрема прошло без
лучења нектара, па су пашу
обезбедили само они произвођачи који су успели да преселе
кошнице изнад 550 метара

надморске висине. Остали ће
морати да сачекају друго и
треће цветање ове биљке, под
условом да временске прилике послуже и да се уздају у то
да остале паше не подбаце.
Д. В.

КУЛТУРА: ПАНЧЕВО, ДОЛОВО

Чудовишта из детињства У сусрет сеоској слави
Отварање изложбе дигиталних цртежа Дарка Крецуља
планирано је за четвртак, 12.
април, у холу Дома омладине Панчево. Кроз
своје радове аутор се враћа у детињство, а за њих
инспирацију налази у чудовиштима, мистичним
ратницима и роботима, с каквим
се као мали сусретао гледајући цртане филмове.
„Чудовишта су
део људског света
откад је људи, она су
универзална.
Од
преисторијске фигурине човека-лава старог око 40.000 година
пронађеног у пећини Штадел
на планини Холенштајн, преко
хидре, мантикоре, левијанта,

бехемота, кербера, химере и
харпије, па до савременог бестијаријума, чудовишта и демони су, колико год то порицали, блиске нам творевине, без обзира
на то да ли их волимо или мрзимо, бојимо их се или у
њима видимо своје
заштитнике.
Ми
смо њихови родитељи и њихова деца.
Од настанка света
до данас ми не можемо без њих”, пише у саопштењу за
медије.
Дарко Крецуљ се
бави дигиталним
цртежом, дизајнирањем карактера за видео-игре и илустрацијом. Студије је завршио
на Факултету примењених
уметности у Београду. M. M.

Наредних десетак дана у Долову биће у знаку прославе сеоске
славе. Иако она пада 22. маја,
обележавање дана села већ је
почело две недеље раније, када
је румунски живаљ по свом
календару прославио пренос
моштију Светог оца Николаја.
Након прославе у румунској
цркви у уторак, 10. маја, уз
присуство више свештеника,
литију и свечани ручак, славски програми су настављени у
четвртак 12. маја, на Леанци у
Делиблатској пешчари, уз службу у Цркви Светог Василија
Острошког и дружење како
старијих, тако и малишана.
Расни коњи јуриће у недељу, 15. маја, од 15.30, на локалном хиподрому. У плану је
пет трка у којима ће учествовати еминентна касачка грла
из домаћег, али и иностраног
узгоја.

Дом културе ће поводом
прославе приредити радионице карикатуре за малишане, и
то 21. и 22. маја од 10 сати, које ће водити Никола Драгаш, а
дружење ће се наставити последњег викенда у мају у
истим терминима.
Карате клуб Долово организоваће турнир пријатељства у поменутом борилачком спорту у
суботу, 21. маја, од 15 сати, у сали основне школе, уз стотинак
такмичара из околних градова.
Сам дан славе, 22. мај, почеће службама у две српске цркве уз изношење литије, а наставиће се резањем колача и
коктелом у Месној заједници.
Прослава ће се завршити
богатим садржајем за малишане у виду шпилераја, као и
дружењем у локалним кафићима до ситних сати, за оне
мало старије.
Н. Р.
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ТЕЧНОСТ ЗА СТАНДАРД „ЕВРО 6”

„БОРБА” ЗА ПЛАВО НЕБО

Додатак за
дизел-моторе
Примена код нове
генерације
катализатора
Срећници који имају новац и
у могућности су да купе нов
или мало коришћен аутомобил, а притом се определе за
дизел-мотор, могу се изненадити при првом точењу горива.
Поред чепа за точење дизела,
угледаће још један мањи, на
којем пише „adblue”. Шта се
сипа у тај додатни резервоар
и чему он служи?
Хемијска реакција
Издувни гасови дизел-мотора
су штетнији по животну средину у поређењу с бензинским моторима и садрже већу
количину азотних оксида и
честица чађи. Да би задовољили „Евро 6” стандарде о

квалитету издувних гасова,
произвођачи аутомобила су
морали да промене досадашњу
технологију израде катализатора који задржавају честице
што настају сагоревањем дизела.

Тако се сада у новим аутомобилима са овим моторима не
налази обичан, већ SCR катализатор (селективна каталитичка редукција), који у великој мери смањује емисију азотних оксида. Управо „adblue” је
потребан за правилно функционисање поменутог дела на издувном систему. То је безбојна
течност која у себи садржи деминерализовану (дестиловану)
воду и 32 одсто урее. Приликом
рада мотора пумпа убризгава
ту течност у катализатор, где
амонијак, који је саставни део
урее, хемијски реагује са издувним гасовима. Резултат свега
тога је да се азотни оксиди, који су отровни, деле на сам азот
и водену пару.
Потрошња ове течности износи од четири до осам одсто
од потрошње горива, а величина резервоара за „adblue” се
разликује зависно од марке и
типа возила. На пример, подаци власника „опела инсигније” или „пежоа 508” говоре да
ти аутомобили троше око литар
течности на хиљаду километара. „Adblue” се може купити
на свим боље снабдевеним бензинским пумпама и у продавницама ауто-делова.
Пазите где сипате
Препорука је да се купује у канистерима од десет или дваде-

сет литара, а фирме које имају веће возне паркове, треба
да набављају течност искључиво од проверених добављача, јер се дешавало да се она
сипа у бурад у којима је био
нафтни дериват па аутомобили могу имати сметње у раду
или се покварити.
Технологија ових катализатора је првенствено развијена
за индустријска постројења, а
након остваривања добрих резултата тестирана је на аутобусима и камионима, да би се
с даљим напретком нашла и у
путничким аутомобилима.
Нека возила су опремљена
сензором који мери ниво течности и сигнализираће вам
када је потребно допунити резервоар.
Поједини модели неће стартовати мотор уколико је резервоар за „adblue” празан, па ако
се нађете у тој ситуацији, имајте то у виду и сипајте течност.
У случају да останете без поменуте течности на путу, можете
слободно наставити вожњу, јер
нема бојазни да ћете оштетити
мотор. Једино што ћете осетити, јесте можда за нијансу слабија снага агрегата. Стога, савет је да у свом аутомобилу,
поред резерве уља и расхладне
течности, држите и резерве ове
„текућине”.
Резервоари за „adblue” се
налазе или у гепеку или у моторном простору, а неретко и
близу резервоара за гориво.
Јасно су означени плавим поклопцем на којем пише име
течности. Постоје случајеви
да возачи у брзини сипају дизел у резервоар за „adblue” и
обрнуто. У таквим ситуацијама никако не покрећите мотор. Уколико сте сипали течност у резервоар за гориво,
потребно је у потпуности испразнити резервоар и очистити га, а мешавину из њега одложити по еколошким стандардима. Исто треба поступити и у супротном случају. Цена литра течности износи у
просеку око педесет динара.

У савезној држави Охајо
1895. године су постојала
само два аутомобила, а невероватно је да су оба имала
удес истог дана, тачније сударили су се међусобно. О
„гужви” на путевима у Америци говори чињеница да су
исте године на целом континенту била регистрована само четири путничка возила.
Таблице на возилима из
градова који се налазе на северозападу Канаде имају
облик поларних медведа.
Оригинални „Бе-Ем-Веов”
ГПС систем који се уграђивао у возила тог произвођача
повучен је из употребе јер
мушкарци у Немачкој нису
хтели да га користе зато што
су одбијали да им женски
глас издаје наредбе у којем
правцу треба да се крећу.
„Формула 1” је засигурно
најскупљи спорт на свету.
Довољно је рећи да само
управљач (волан) кошта невероватних двадесет хиљада

фунти. Поред компоненти,
и развој сигурносне опреме
за возаче кошта поприлично. Тако кацига за возача
мора свашта да истрпи. Заштитни шлемови морају да
истрпе 45 секунди на температури од 800 степени а да
се притом унутрашњост не
загреје више од 70 степени.
Такође, уколико неки предмет погоди кацигу при брзини од три стотине километара на час, улубљење не сме
бити дубље од два и по милиметра. Ова кацига кошта
„тричавих” 50.000 фунти.
Пекинг је једна од најзагађенијих метропола на свету, а
тамошњи становници често
имају проблем са смогом.
Прошле године власти главног града Кине забраниле су
власницима око два и по милиона возила да користе своје аутомобиле две недеље. То
је учињено како би се смањио смог и на дан када се
обележавала победа у Другом светском рату изнад Пекинга видело плаво небо.

- - - - - ПОЛОВЊАК - - - -

ДОСТОЈНА ИМЕНА „АЛФА РОМЕО”
„Алфа Ромео” је одувек важио за произвођача чији су
аутомобили представљали
нешто посебно у погледу дизајна и перформанси. То важи и за новије моделе, односно за „алфа ромео 159”, који се производио до 2012. године. Тај аутомобил, као и
његов претходник – 156, на
први поглед ће свакога одушевити спољним изгледом,
али и дизајном ентеријера.
Возач и сувозач на предњим
седиштима ће уживати у
комфору, а иако задња клупа и пртљажни простор нису
највећи у класи, ипак пружају довољно места за удобно дуже путовање.

пуларнији од бензинаца
исте кубикаже. Дизел-агрегати се нуде у две верзије –
од 120 и од 150 коњских
снага. Потрошња обају мотора је слична, тако да је избор јачег некако логичан.
Ако баш инсистирате на
„бензинцу”, поменути из
радне запремине од 1.900
„кубика” на точкове испоручује 160 „коња”, а не треба
ни помињати да је знатно
већи потрошач.
Кварови нису универзални и не можемо рећи да овај
модел има генералну ману.
Као и код осталих произвођача аутомобила, дешавају
се кварови на инјекторима

Чак и с нижим нивоима
опреме, аутомобил је опремљен свим системима и додацима који су вам потребни, сем ако баш не желите
велики дисплеј на централној конзоли и још неколико
ситница без којих се може.
Када говоримо о удобности,
лежању на путу и управљивости, ова „алфа” је негде у
златној средини. Управљач
је прецизан, али не баш директан као код спортских
аутомобила, док је вожња
генерално удобна све док не
налетите на неку рупу, што
се манифестује тупим ударцем амортизера.
У огласима ћете углавном
наћи аутомобиле с добро
познатим дизел-моторима
1.9 ЈТД, који су далеко по-

дизел-мотора, као и на пумпама високог притиска уколико се возило не одржава
адекватно. Зато би било добро да при куповини проверите генерално стање у неком од овлашћених сервиса.
Обратите пажњу на неједнаку истрошеност пнеуматика, јер је она показатељ неисправног трапа, што је можда један од чешћих кварова. Стога купујте пажљиво и
нећете имати главобоље,
већ ћете уживати у вожњи.

Страну припремио

Немања
Урошевић
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ВОЗИЛА
ПО ТРАЖЊА

ПРОДАЈЕМ опел мериву 2003 годиште 1.7
ЦДТИ. 064/144-32-23.
(СМС)
ПРОДАЈЕМ киа каренс караван, метан,
2005. годиште, 1600
цм, 187.350 км, сив.
065/372-12-82.
(219432)
ПЕЖО 2016, 1.1, бензин, половни делови.
063/861-42-44.
(219447)
АУДИ 80 јаје, 1988.
годиште, плин, 1.8,
истекла регистрација,
500 евра. 063/83011-41. (219459)
ПЕЖО 106, 1.1, истекла регистрација, 600
евра. 063/830-11-41.
(219459)
ОПЕЛ астра Ф 1,6, караван, 1997. годиште,
гаражиран, власник,
1.550 евра. 062/12101-48. (219483)
ВОЛОВ С 40, 1.9 ТД,
2002. годиште, сив,
АБС, клима, власник,
регистрован, 2.500
евра. 064/206-30-24.
(219481)
ПУНТО 1.2, 2002, петора врата, дуго регистрован, клима, 1.400
евра. 064/321-77-99.
(219537)

ФИЈАТ панда 1.1,
2005, као нов, 96.000
км, 2.000 евра.
064/300-40-01. 9537)

ТОЈОТА корола 1991.
годиште, прешао
186.000, регистрован
до марта 2017, 900
евра, после 10 сати.
064/386-45-53.
(219659)
АУТО-КЛИМЕ за све
типове возила сервисирамо и пунимо гасом са дигиталном
машином, цена 2.500
динара. „Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. 9687)
МЕРЦЕДЕС 160 А,
2001. годиште, регистрован, сервисиран
одличан, 3.000, договор. 060/035-36-64.
(219690)
КЛИО 1.2, 3 В, 2006,
одличан, регистрован,
3.250 евра. 063/264408. (219638)
РЕНО сеник 1.9 дизел,
2001, регистрован,
сервисиран, 1.850
евра. 061/145-50-16.
(219638)
РЕНО клио 2003, 1.2,
бензин. 063/757-8940. (219642)
СИТРОЕН ксара 2003,
1.6, бензин. 064/31043-49. (219642)
ОПЕЛ корса 2001,
1.2, на име. 064/59364-86. (219642)
ГОЛФ 3, 1.9, ТД,
1992, тек регистрован. 064/240-67-56.
(219576)

ЛАДА 111, караван,
производња 2000. године. 064/125-50-04.
(219586)

ОГЛАСИ

СЕАТ алтеа ХЛ, 1.9
ТДИ, 2008, купљен у
Србији, први власник,
7.500 евра, договор.
Одлична опрема, сервисиран редовно.
345-534,
064/246-05-71.
ШЕВРОЛЕТ авео
2011, годиште, 1.200
бензин, 62 kw, 14.800
км, клима, зедер, резервне, гуме с фелнама, гаражиран, цена –
позвати. 063/101-7908. (219595)
ДАЧИЈА соленца 1.4,
2004. 65.000 км, регистрован, цена повољна. 064/152-59-56.
(219583)
ПРОДАЈЕМ рено клио
1.2, бензин, 2005, у
одличном стању.
063/320-618.
(219572)
РЕНО меган 1.5 ДЦИ,
2003, регистрован до
октобра, одличан.
Тел. 062/886-97-30.
(219579)
НА ПРОДАЈУ пежо
106, 2001. годиште,
очуван, 1.500 евра.
064/187-89-09.
(219852)
ФОРД на продају, није регистровано, фиксна цена 150 евра,
064/164-12-56.
(219867)
ЛАДА НИВА 1.7, бензин + гас, 2004. годиште, 72.000 км, у одличном стању.
013/343-652,
013/313-100.
(219763)
ПУНТО 3, 1.2, 8 В,
2007. децембар, атестиран плин, прешао
82.000, власник.
064/130-36-02.
(219278)
АУДИ 80 јаје,1.8 цм,
атестиран плин пет
година, власник, регистрован. 064/130-3602. (219773)
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ТВИНГО 1.2, 2003.
атестиран плин, клима, кожа, шибер,
133.000 км. 064/13036-02. (219773)
КОРСА 1.2, 2002, петора врата, у првој
боји, фабричко стање,
на име. 064/130-3602. (219773)
БМВ 318 Д, М пакет,
touring, 2004. годиште, немац. 064/22444-51. (219776)
ФОРД фијеста, 1.8
ТД, крај 2001, нове
фелне, гуме, алтернатор, каишеви, плочице, акумулатор, пресвлаке. Металик зелена, пресвучена црном
фолијом, 4 ербега, тонирана стакла, потрошња 4 л, редовно одржавана, 1.900 евра.
063/766-34-52.
(219753)
КАМИОН форд транзит, 1983. годиште,
исправан, регистрован. 062/196-50-05.
(219712)
ФОРД ескорт шестица, 1998, 1.8 ТДИ, караван, тек регистрован,1.100 евра.
063/256-191.
(219841)
ГОЛФ 3, 1997, 1.8
бензин, фул опрема у
беспрекорном стању.
063/132-05-94.
(219828)
ГОЛФ 3, 1997. годиште, 82.000, тамно
плав. 061/254-17-08.
(219795)
ОПЕЛ зафира, 2.0 дизел, 2004. годиште, у
одличном стању.
064/888-40-41.
(2119790)
ТОМОС аутоматик,
1978, регистрован,
потпуно исправан,
140 евра. 064/171-2213. (2197949
ФИЈАТ мареа, 1.8 Б,
гас, караван, 1998. годиште, алу фелне, гуме добре. 063/152-0934. (219787)
КОМБИ теретни застава ривал, 2004. годиште, тек регистрован. 060/028-14-80.
(219977)
БМВ 316, компакт,
2002. годиште, 1.8
бензин, одличан, очуван и нисан сани
1996, у супер стању.
060/028-14-80.
(219977)
ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ возила до
3000 евра, исплата
одмах, позовите.
064/300-40-01.
(219537)
КУПУЈЕМ све врсте
возила, страна, наша,
небитно стање, од 100
до 3.000 евра.
069/203-00-44,
066/409-991.
(219833)
МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ култиватор бензинац агриа и
плуг превртач уз њега.
Тел. 064/359-54-42.
(219422)
ПРОДАЈЕМ две црвене приколице од 8 тона. Нови Козјак. Тел.
064/019-80-46.
(219734)
КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, од
80 до 1.500 евра.
062/193-36-05.
(219764)
ГАРАЖЕ

ПРОДАЈЕ се зидана
гаража, Улица Петра
Кочића. Тел. 060/35574-51. (219416)
АПАРАТИ

КУПУЈЕМ стара и неисправна возила, белу
технику, ТВ, исплата
одмах. 062/198-4774. (219436)
КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, 90
до 800 евра. 063/89208-25, 064/230-52-21.
(219454)
КУПУЈЕМ аутомобиле
до 200 евра, долазим
по њих и плаћам одмах. 060/132-02-48.
КУПУЈЕМ томос аутоматике, исправне, неисправне. 064/17122-13. (219794)

КИНО ФИЛМОВЕ 8
мм, 16 мм и све врсте
видео касета квалитетно преснимавам
на ДВД.
343-563,
063/288-278.
(219508)
СЕРВИС телевизора,
монитора, продаја половних, програмирање даљинских. „Плус”,
Туцовића 28,
353-463.
(219509)

ПОВОЉНО ЛЦД ТВ
тошиба, 300 евра, ТВ
орион, 150 евра, ново. 064/123-17-88,
354-852. (219721)
ВЕШ-МАШИНА, фрижидер и половни делови од веш-машина.
Тел. 252-05-10,
063/703-76-07.
(219604)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

СВИЊЕ продајем, 100
– 150 кг. 372-768,
064/172-44-10.
(218597)
РАСАД парадајза, паприке и краставаца на
продају, Банатски
Брестовац. 013/626285, 064/143-50-23.
(218823)
БЕТОНСКИ блокови,
супер цене, 30, 35,
45, 65, могућ превоз.
„Луна плус”, Црепаја.
069/275-73-94.
(219106)
ПРОДАЈЕМ стари намештај, покућство, ТА
пећ. Тел. 060/355-7451. (219416)
ТОПЛОТНЕ пумпе
свих капацитета (50400 м²), најекономичније грејање. Могућнсот хлађења.
062/118-26-81.
(219478)
КОРИШЋЕНИ дрвени
прозори, са шалонима, већих димензија,
балконска врата.
062/121-01-48.
(219483)
ПРОДАЈЕМ шлајферицу за паркет , брусилице за терацо, дизалицу грађевинску,
вагу 500 кг. 064/81030-91. (219484)
ПРОДАЈЕМ ходалицу
без точкића, нова.
064/866-21-18.
(218519)
ПРОДАЈЕМ гробницу.
064/848-84-22. (629)

ТВ сони, грундинг,
машина за плочице,
косачица, фрижидер,
шпоиет. 063/198-8400. (219556)
ТВ 54, 60, 81, 101 цм,
машина за судове, косачица, бицикл, вешмашина, лаптоп.
061/631-99-26.
(219556)
ПРОДАЈЕМ електрични шпорет са равном
плочом дечји креветац. 060/440-30-05.
(219468)
ПРОДАЈЕМ ројеве и
пчеле. 063/752-44-20.
(219445)
ОРМАР, витрина, кауч, фотеље, сточић,
комода, кревет, све
10.000. 065/353-0757. (219449)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване, ТА пећи, достава, монтажа, гаранција,120 евра, пролећна
акција. 062/170-4310. (219452)
ПРОДАЈЕМ прозор с
ролетном, 3.000 динара, један тепих 1.500.
Хитно. 064/348-01-41.
(219661)
ПРОДАЈЕМ моторну
леђну прскалицу за
воће и лозу. 063/271316. (21966)
РАСПРОДАЈА новог
намештаја, столице од
1.000, столови од
3.500, кревети од
12.500. Стара „Утва”,
Панчево , 060/600-1452. (219675)
ПРОЗОРИ ПВЦ шестокоморни са ролетнама и комарницима,
нови, уградне мере
120 х 140, продајем
повољно. 064/403-5142. (219678)
ПОЛОВНИ намештај,
дечја соба на продају.
Тел. 060/391-79-46.
(219692)
КРЕВЕТ пуно дрво,
душек три године
стар, 10.000 динара.
064/380-55-67. (637)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ШАПУРИНЕ, прасиће,
дебеле свиње продајем. 372-768,
064/172-44-10.
(219639)
ПРОДАЈЕМ квалитетне и лепе столице, вишенаменске. 061/11098-10. (219618)
УГАОНА гарнитура
130, бензинска косилица вилагер 140,
ХТЦ мобилни 20.
066/804-46-38.
(2196519
ПРОДАЈЕМ фотеље,
бео брачни кревет,
старински креденац и
струњаче. 013/23221-30, 063/162-50-00.
219617)
КРУЊАЧ-ПРЕКРУПАЧ, на продају, исправан, очуван. 631150. (219616)
КАУЧ очуван, само
5.000 динара, ТВ сони
37 цоли, 3.500 динара. 065/312-69-44.
(219599)
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.
(219563)
ПРОДАЈЕМ козе, алпино јарца, јариће.
065/348-22-00.
(219565)
ПРОДАЈЕМ полован
електрични шпорет,
5.000 динара.
063/637-673.
(219576)
ФОРД таунус 12 м,
1967. годиште и етернит плоче за покривање кровова. Тел.
064/507-20-84. (581)

ДУШЕК за француски
лежај 200 х 180 дебљине 21 цм, као нов,
50 евра. 064/130-2278. (219775)
ПРОДАЈЕМ намештај
и белу технику, повољно. 013/314-033,
064/206-5433.(219784)
ПРОДАЈЕМ добре половне греде. „Звездан”, 063/224-435.
(219793)
ПРОДАЈЕМ црну земљу. Звездан.
063/224-435.
(219793)
КУПУЈЕМ старе: сатове, новац, пенкала,
књиге, разгледнице,
ситне антиквитете.
013/233-35-01,
064/265-82-98.
(219792)
ДРВЕНА врата и прозори са стаклом, тренажер за нордијско
трчање. 013/401-005,
064/685-50-84.
(219698)
ПОВОЉНО windovs
XP, кућиште, екран,
веб камера, тастатура, миш, звучници,
принтер, скенер, фотокопир. 064/252-5003. (219806)
ПРОДАЈЕМ прасиће.
064/306-87-33,
013/342-819.
(219817)
ПРОДАЈЕМ кревете,
регале, ормане, комоде, ципеларник,
француски лежај,
шанк, кухиње, ТВ, полице, сто + столице, и
др. 064/155-38-13.
(219819)
ПРОДАЈЕМ стару циглу, звати на 069/37902-20. (219762)
ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе. 063/773-4597, 371-568. (219765)
КОКЕ носиље, шест
месеци старе, 300 динара комад, доносим.
060/054-67-70. (767)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ веш-машину, сушару, шпорет, фрижидер, повољно, гаранција.
060/180-02-83,
062/186-48-22.
КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, дна,
мешачи, луле. 331586, 063/805-74-60.
(219719)
ПРОДАЈЕМ два телета
око 150 кг, црвено-бела, мушки. 061/51081-80. (219741)
ПРОДАЈЕМ шапурине. 064/193-88-49.
(219780)
ПРОДАЈЕМ две свиње
од 150 кг. Нови Козјак. Тел. 064/019-8046. (219734)
БРАЧНИ кревет, трпезаријски сто са столицама, веш-машина,
комбиновани фрижидер, микроталасна,
судопера с радним
висећим, фрижидер,
комода, орман, ТВ ,
сто, сточићи, шиваћа,
врата са штоком. Тел.
063/861-82-66.
(219733)
МОТОРНУ тестеру
стил 250, веш-машину
ободин, мали бојлер.
064/822-96-82,
061/644-62-07,
(219737)
ПРОДАЈЕМ фризерску опрему за локал
(може и изнајмљивање опремљеног локала по договору,
у центру Панчева.
064/006-40-46,
Драган.
(219864)
ПРАСИЋИ, балирана
детелина, слама, на
продају, Новосељански пут 175-б, Мића.
064/303-28-68.
(219865)
МЕСНАТИ прасићи,
свиње и јагањци, могућност клања и печења. 060/037-11-96,
064/290-50-29.
(219860)
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ПРОДАЈЕМ расне козе са јарићима.
061/143-35-20.
(219860)
БРИКЕТ, висококалоричан еколошки огрев
од храста и букве с
превозом, преостале
кочине. 061/296-9167. (и)
КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ све врсте
алата, двостубне дизалице, кључеве и
стругове. 069/203-0044, најбоље плаћам.
(218719)
КУПУЈЕМ очувано покућство, кухињске
клупе, столове, столице, плинске боце.
066/900-79-04.
(219452)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,телевизоре, вешмашине, замрзиваче,
фрижидере и остали
отпад. 064/158-44-10,
063/101-11-47.
(219480)
КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац,
сатове, пенкала. Тел.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(219752)
КУПУЈЕМ старе стрипове, албуме са сличицама, пез фигурице, грамофонске плоче, сатове, пенкала,
упаљаче, фото-апарате, војне ствари.
064/187-56-80.
(219608)
КУПУЈЕМ гвожђе, бакар, месинг, старе
славине, старе вешмашине, фрижидере,
замрзиваче, акумулаторе, каблове, остали
метални отпад.
060/521-93-40.
(219584)
НАЈПОВОЉНИЈЕ
стално купујем возила, небитно стање и
марка, исплата на лицу места, 100 до 2.000
евра. 068/423-95-60.
(219833)
КУПУЈЕМ двостубне
дизалице, стругове,
компресоре, ЦО2 апарате, аргон, разног
алата. 069/203-00-44,
013/403-736.
(219833)
НАЈПОВОЉНИЈЕ
стално купујем бицикле, очуване.
064/552-31-19,
013/403-736.
(219833)
КУПУЈЕМ гвожђе,
обојене метале, фрижидере, замрзиваче,
веш-машине, телевизоре. 064/484-13-76.
(219843)
КУПУЈЕМ гвожђе,
обојене метале, вешмашине, замрзиваче
и остало.
061/206-26-24.
(214843)
КУПУЈЕМ алуминијум,
гвожђе, акумулаторе,
веш-машине, замрзиваче, фрижидере, телевизоре.
061/321-77-93.
(219843)

КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе, веш-машине, замрзиваче, телевизоре, долазим.
061/322-04-94.
(219843)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУЋА на продају, Јове
Максина 31. 064/81300-21. (217811)
КУЋА, нова Миса, код
вртића „Петар Пан”,
240 м2, 2,33 ара плаца, власник. 063/82697-09. (218720)
ПРОДАЈЕМ кућу и
Иванову, 100 м2, усељива, поред Дунава,
вода, струја, телефон,
16.000. 062/825-6645. (218762)
ПРОДАЈЕМ плац40
ари, Девојачки бунар,
повољно. 062/154-4327. (219421)
КУЋА, Стари Тамиш,160 м2, 6 ари
плаца, гаража.
064/419-83-29.
(219424)
ПРОДАЈЕМ плац 11
ари, Девојачки бунар. 063/865-66-21.
(219462)
СТАРЧЕВО, кућа на
продају, новоградња
200 м2, 6 ари, струја,
вода. Тел. 060/03101-47. (219455)
ПРОДАЈЕМ кућу Горњи град, Маргита,
45.000 евра. 060/72846-02. (2194539
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
реновиран стан, Котеж. 065/510-24-44.
(219461)
КУЋА на продају у
Војловици, одмах усељива.Тел. 366-234.

ПРОДАЈЕМ нову кућу
у низу, на новој Миси.
064/221-36-12.
(219474)
ПРОДАЈЕМ викендицу
са 5 ари плаца, Пелистерска 20-и.
064/926-78-49.
(219475)
ПРОДАЈЕМ кућу или
мењам за стан, Баваништански пут код
„Термомонта”,
069/171-74-91.
(219492)
НОВА МИСА, празан
плац, са локацијском
дозволом П + 2 + пот.
064/260-05-34.
(219496)
ЦРЕПАЈА, кућа 135
м2, подрум, централно, 22 ара + помоћне
просторије. 065/32019-61. (219549)
ПРОДАЈЕМ 18 ари
плаца са викендицом.
063/865-80-06.
(219505)
КУДЕЉАРСКИ, кућа
170 м2, 8.5 ари, две
стамбене јединице.
Тел. 060/040-96-50.
(219503)
СТРЕЛИШТЕ, два грађевинска плаца на
продају, повољно.
063/700-55-24.
(219529)
ЈЕДНОСОБАН стан 30
м2, угао Моше Пијаде
и Карађорђева,
22.000 евра. 064/24387-09. (219523)
ПЛАЦ 10 ари, Охридска, Кудељарац, власник, 5.000 евра.
064/300-40-01.
(2195327)
ПАНЧЕВО, центар,
кућу на 3 ара, продајем/мењам.
063/768-96-43.
(219507)

МИСА 200 м2, 45.000,
Новосељански пут 140
м2, 8 ари, 45.000.
(394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(219548)
ЦЕНТАР 100 м2, 4
ара, 45.000, 70 м2, 5
ари, 55.000. (394),
„Гоца”, 063/899-7700. (219548)
ЦРЕПАЈА, Дебељача,
Старчево, Омољица.
Долово, Банатски
Брестовац, Иваново,
велики избор кућа.
(394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(219548)
ЦЕНТАР, кућа код
Болнице, 100 м2,
48.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(219548)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Панчеву, повољно,
могућ сваки договор,
отплата. 064/902-2880. (219560)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Панчеву, повољно,
могућ сваки договор,
отплата. 064/902-2880. (219560)
КУДЕЉАРАЦ, комплет
реновирана, 5 ари
плаца, 140 м2 + 25 м2,
локал, 78.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (45661)
ВОЈЛОВИЦА, 130 м2,
чврста градња, комплет реновирана, 6
ари плаца, 30.000, договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(45661)
ПРОДАЈЕМ њиву у селу, 44 ара, Војловица,
дозвољена градња.
064/256-35-40.
(219657)
ПРОДАЈЕМ грађевинско земљиште, делимично воћњак, 19
ари, Козарачка. Тел.
331-562. (219662)
ДВОРИШНИ стан на
продају, Цара Душана
39, сређен, повољно.
069/351-352.
(218663)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУЋА 200 м2, 10 ари
плаца, Новосељански
пут 365, цена 34.000.
063/311-915,
013/347-621.
(219669)
ПРОДАЈЕМ воћњак 32
ара, Охридска улица,
Кудељарац.065/66947-56. (219670)
ИЗДАЈЕМ кућу, шири
центар, пословностамбене намене, 150
м2. 062/347-667.
(219676)
ПРОДАЈЕМ кућу у
центру града, повољно, вреди погледати.
063/756-06-04.
(21958)
КОТЕЖ 1, одлична, 98
м2 + 40 м2, 57.000.
(049), „Мустанг”,
062/226-901.
(219688)
КУЋА 140 м2, у Војловици, Јаношикова 94,
са локалом 32 м2, и
плацем 7,3 ара.
063/386-309.
(219692)
КУЋА, Долово, близу
центра, 16,5 ари, цена
по договору. Тел.
061/134-37-08.
(219691)
ТОПОЛА 82 м2, 7 ари,
гаража, 26.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(219633)
ПОЧЕТАК Војловице,
сређена кућа, две
стамбене јединице,
113 м2, 7,7 ари,
36.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(219640)
ГОРЊИ ГРАД, кућа
усељива, 88 м2, 2 ара,
27.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(219640)
КУЋА,120 м2, на 5
ари, Преспанска 15,
легализовано.
063/307-674.
(219619)
КУЋА за рушење, Доњи град, 2.5 ара, договор. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (и)
ПЛАЦ Баваништански
пут, 7 ари, ограђено,
до пута, 1.800 евра
ар. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (и)
ТЕСЛА, кућа у мирном крају, 80 м2 + 40
м2, одмах усељива,
53.000 евра, замена.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(и)
ТОПОЛА, трособна
кућа, изолација, грејање, 4 ара, 30.000,
договор, замена.
(470), „Дива”,
345-534,
064/246-05-71. (и)
НОВА МИСА, кућа
новија, 200 м2, локал,
договор. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(219607)
НОВА МИСА, кућа
100 м2, на 7 ари. 188),
„UnaDalli”,
064/255-87-50.
(219607)

ЦЕНТАР, део куће 9 х
12, 18.000. 188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (219607)
НОВА МИСА, плац 84
ара. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(219607)
КУЋА за рушење 2,3
ара, 18.500 евра, Првомајска. 061/155-7240. (219612)
ПРОДАЈЕМ две куће
на једном плацу у Војловици, легализовано.
013/232-21-30,
063/162-50-00.
(219617)
ПРОДАЈЕМ спратну
нову кућу са великим
сређеним и издатим
локалом на новој Миси, папири уредни.
064/163-04-59.
(219585)
КУЋА на продају, Србијанска 55, Панчево.
064/651-16-22.
(219589)
ПРОДАЈЕМ воћњак на
14,37 ари плаца у
Панчеву. 063/491250. (219590)
ПРОДАЈЕМ кућу на
10 ари плаца на Кудељарцу. Преспанска
37. (219593)
БАВАНИШТАНСКИ,
83 м2, трособна, двориште, башта 18.000.
(324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20.
(219597)
ЛУЦЕРКА за кошење,
код Новог гробља, цена по хектару. Тел.
062/817-42-67.
(219600)
ПЛАЦ у Мраморку 8
ари и амбар, 7.000
евра. Тел. 064/007-6609. (219601)
БАНАТСКО НОВО
СЕЛО, кућа у изградњи, 200 м2, 25.000
евра. 063/193-63-59.
(219601)
НА ПРОДАЈУ кућа 60
м2 са помоћнм објектима, 15 ари плаца.
Западна, Караула,
Панчево. 064/404-9119. (219577)
ЗАСЕБНА кућа 30 м2+
30 м2, на Маргити.
064/248-90-16.
(219717)

ВИКЕНДИЦА, Баваништански пут, 17,5 ари,
воћњак, 18.000 евра.
После 18 сати, 320011. (219700)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу са двориштем,
70.000 и двособан
стан за већи. 061/26646-45. (219716)
КУЋА, Доситејева 8-а,
2 ара, укњижено.
061/333-31-19,
062/860-80-94,
063/277-025.
(219719)

ОГЛАСИ

ДОЊИ град, кућа сређена, са два стана, ЕГ,
плац 7 ари. 061/22447-97. (219707)
ПРОДАЈЕМ спратну
кућу, 200 м2, Максима Горког, 3.8 ара.
063/301-360.
(219715)
ПРОДАЈЕМ њиву, један ланац, на на новом путу Панчево-Качарево, близу села.
Тел. 064/333-20-46.
(219798)
ЦЕНТАР, новија кућа
са локалима. 060/15120-46. (219816)
КУЋА на продају, 120
м2, Стрелиште, Алексе
Шантића 4. 063/86412-14, 063/368-465.
(219813)
ПРОДАЈЕМ кућу или
мењам за стан, трамболину мало коришћену. 062/655-244.
(219800)
КУЋА 50 м2, са 9 ари
плаца, грађевинском
дозволом, Панчево,
хитно, договор.
065/410-97-34.
(219865)

ВИКЕНДИЦА, Новосељански, до пута, 15
ари, на продају.
063/336-461.
(219855)
КУЋА, Котеж 1,
атрактивна врло повољно, власник.
065/331-15-64, Шабачка 14. (219845)
КУЋА на продају,
Панчево, Кочина 3,
поред Зелене пијаце.
060/533-23-92.
(219825)
ПЛАЦ, Бања Врујци,
6 ари, мешалица, на
бензин, тенда. 480 х 2
м. 061/254-17-08.
(219795)
ПРОДАЈЕМ кућу у
центру, 130 м2, повољно. 060/028-14-80.
(219797)
ПРОДАЈЕМ плац на
Баваништанском путу
15,5 ари, повољно.
060/028-14-80.
(219797)

СТАРА кућа са плацем, 30 ари, Банатско
Ново Село. 013/21012-40. (219761)
ТЕСЛА, лепа кућа на
4.8 ари, 65.000. (396),
„Лајф”, 061/662-9148, 317-634. (219759)
МАКСИМА ГОРКОГ,
кућа на 6.8 ари,
70.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (759)
ТЕСЛА, нова кућа 130
м2, 1.5 ар, 95.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
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ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА,
самостална половина
куће, 1/1, 42.000.
(396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(219759)
БАВАНИШТАНСКИ
пут, 113 ари, грађевински, до пута, 33
ширина. 063/836-2383. (219739)
КУЋА са два локала
код Турске главе, 160
м2, 2 ара, 65.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(219732)
СТАРА МИСА, кућа
са три улаза, 300 м2, 6
ари, продаја/замена.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(219732)
СТРЕЛИШТЕ, 140 м2,
2 ара, 46.000 евра.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(219732)
ТЕСЛА, 87 + 87 м2, 4
ара, 50.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(219732)
АГЕНЦИЈА „Тесла некретнине”, (238), посредује у куповини
кућа и станова.
064/668-89-15,
013/252-01-16.
(219732)
НОВА МИСА, кућа са
локалом, 350 м2, 2
ара, 140.000, договор.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(219732)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ кућу у Панчеву до 10.000 евра.
Тел. 061/322-95-41.
(СМС)
СТАНОВИ
ПОНУДА

СОДАРА, двоипособан 63 м2, IV
спрат,ЦГ, кабловска,
клима. Тел. 344-254.
(219362)
ТЕСЛА, трособан, IV,
ЦГ, 75 м2, терасе, сређен, усељив. Тел. 331079, 063/770-45-55.
(217894)
НОВА МИСА, 40 м2,
15.000, 55 м2, 19.500.
063/377-835. 218631)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, ЦГ, Вељка Влаховића 12, V, 43.500.
063/164-61-52.
(218919)
ТРОСОБАН стан, Котеж 2, продајем/мењам за кућу, стан.
063/771-15-68.
(218970)
ПРОДАЈЕМ дуплекс
37 м2 + 17 м2 пословног простора, центар,
35.000. 064/186-5087. (219040)
ПРОДАЈЕМ стан, 92
м2, војна зграда, Котеж
2, поред аутобуског
стајалишта. Реновиран
2012. године. Власник.
063/737-35-09. (9428)

ТЕСЛА, стан 45 м2 +
Т, једноипособан,
сређен, II/IV, ТА,
укњижен, код пијаце,
продајем. 063/82697-07, АГ „Економик
нет систем”. (218720)
ТРОСОБАН стан, Котеж 1, IV спрат, ЦГ,
клима, 37.000, 60 м2.
Тел. 063/803-14-86.
(218743)
ШИРИ центар, трособан, 68 м2, I спрат,
ТА, терасе, 31.000.
060/760-04-32.
(219217)
СТАН, 54 м2, IV спрат,
без лифта. 063/15999-62. (219130)
СТРЕЛИШТЕ, центар,
нов четворособан
стан од 86 м2. Тел.
064/267-71-74.
(219250)
МЕЊАМ стан, 45 м2,
у Сомбору, за стан у
Панчеву. 065/519-3321. (219427)
КОТЕЖ 2, I, 70 м2,
плус две терасе, трособан. Договор.
064/458-29-74.
(219430)
ПОВОЉНО продајем
једнособан стан на
Содари. 064/837-9675. (219434)

ТРОСОБАН, 64 м2,
Котеж 1, III спрат, новоградња, укњижено,
44.800. 064/200-0037. (219427)

ПРОДАЈЕМ стан, Вука
Караџића 6, VI спрат,
58 м2, без улагања.
064/651-17-78.
(219493)

КОТЕЖ 1, двособан,
50 м2, I спрат, ЦГ,
сређен, 32.000, власник. 064/323-91-93.
(219499)
СТРЕЛИШТЕ, трособан 85 м2, одличан,
три терасе, власник.
Фиксно 33.000.
064/323-91-93.
(219499)
СТРЕЛИШТЕ стан, 62
м2, ново купатило,
паркет, столарија,
празан. 066/004-787.
(219496)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
гарсоњеру на Тесли,
ТА, V. Tел. 063/86758-19. (219486)
ПРОДАЈЕМ једнособан стан без грејања и
гарсоњеру без грејања. 236-27-40.
(219531)
ПРОДАЈЕМ стан на
Содари са грејањем.
Тел. 061/143-20-53.
(219533)
ПРОДАЈЕМ једнособан стан 30 м2, на
Стрелишту. Тел.
013/321-338,
068/524-52-99.
(219532)
ПРОДАЈЕМ двособан,
Котеж 2, 64 м2, II, ЦГ,
без посредника.
063/857-77-21. 9506)
СТАН, Тесла, реновиран, ЦГ, III спрат, 32
м2, 24.500. 064/18085-95. (2195389)
ПРОДАЈЕМ стан 38
м2, строги центар, може замена за већи.
063/880-07-61. (544)
ЦЕНТАР, 115 м2, четворособан, ЕГ, новоградња, 65.000. (394),
„Гоца”, 063/899-7700. (219548)
КОТЕЖ 1, 26 м2, гарсоњера, 15.500. (394),
„Гоца”, 063/899-7700. (219548)

ЦЕНТАР, 45 м2, двособан, 23.000; Содара
68 м2, трособан, ТА,
35.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(219548)
КОТЕЖ 2, 58 м2, двособан, 29.000; 74 м2,
трособан, реновиран,
43.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(219548)
КОТЕЖ 1, 41 м2, једноипособан, 26.000;
50 м2 двособан,
30.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(219548)
ТЕСЛА, 45 м2, двособан, 24.000. (394),
„Гоца”, 063/899-7700. (219548)
НОВА МИСА,54 м2,
двособан, I, TA, две
терасе, 22.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(219557)
СОДАРА, 78 м2, трособан, IV, TA, 33.500.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(219557)
КОТЕЖ 2, 70 м2, III,
ЦГ, двоипособан,
41.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(219557)
СТРЕЛИШТЕ, центар,код Банке, 59 м2,
V, ЦГ, 28.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(219557)
ТЕСЛА, 47 м2, мањи
двособан, III, TA,
22.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(219557)
ТЕСЛА, 58 м2, двоипособан, VI, ЦГ, 35.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/23436-01.
(219557)
КОТЕЖ 2, трособан,
78 м2, V, ЦГ, 46.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/494-898.
(219557)
КОТЕЖ 1, мањи двособан, 46 м2, III, ЦГ,
сређен, усељив,
31.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(219557)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ТЕСЛА, двособан, II,
50 м2, ТА, 25.500.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(219688)
ТЕСЛА, двособан, I,
54 м2, ТА, тераса,
29.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(219688)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53 м2, I, тераса,
24.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(219688)
КОТЕЖ 2, леп једноипособан, 48 м2, ВП,
26.500. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(219688)
КОТЕЖ 2, двособан
реновиран, 61 м2, V,
29.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(219688)

ДВОИПОСОБАН стан,
72 м2, ЦГ, центар
Стрелишта, договор,
без посредника.
063/892-39-53. (664)
ХИТНО продајем двоипиособан стан, Котеж, ЦГ, II спрат, власник. 060/095-83-05.
НА ПРОДАЈУ стан у
центру, 53 м2, укњижен. Тел. 064/290-4655. (219650)
ЦЕНТАР, сређен дворишни, 82 м2, трособан, 33.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (219640)
М. ГОРКОГ, прелеп
четворособан, 115 м2,
ВП, 65.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (219640)
СТРЕЛИШТЕ, центар,
двоипособан, 72 м2, II
ЦГ, одличан, 40.000.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(219633)

ТЕСЛА, двособан, 66
м2, тераса, ВП, ТА,
33.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(219688)

ЦЕНТАР, двособан, 52
м2, I, ЕГ, сређен,
35.000. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (219

СТРОГИ центар, већи
једнособан, I, 40 м2,
ЦГ, идеалан за ординације, 34.000. (49),
„Мустанг”, 069/22666-58. (219688)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, светао, 60 м2, III,
ЦГ, 29.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(219688)
МИСА, етажа 90 м2 +
тавански простор,
26.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(219688)
МИСА, Конструктор,
65 м2, двоипсобан, I,
35.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(219688)
СТРЕЛИШТЕ, 57 м2,
тераса, V, ЦГ, добар,
25.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(219688)
МИСА, Конструктор,
46 м2, једнособан, I,
тераса, 23.000. (49),
„Мустанг”, 062/226901. (219688)
НА ПРОДАЈУ стан од
32 м2, на Котежу 1, V
спрат. 060/070-80-84.
(219689)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 36 м2, ВП, сређен, 24.000; 32 м2, III,
21.000. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(219633)
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 61 м2, IV, лифт,
33.000; двособан,
22.000. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(219633)
СОДАРА, једнособан,
32 м2, I, ЦГ, тераса,
24.000, договор.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(219633)
СОДАРА, трособан
стан 74 м2, I спрат,
ЦГ. 064/616-47-67.
(219602)
КОТЕЖ 2, једноипособан, 50 + 6 м2, одмах усељив, 25.500.
(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(и)
СОДАРА, трособан,
64 м2, реновиран,
34.000 евра, замена
за већи. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (и)

ОГЛАСИ

СОДАРА, повољно
двособан, ЦГ, 27.000
евра. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (и)
ДВОСОБАН, Доњи
град, I спрат, 25.000
евра, замена. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

ТЕСЛА, новоградња,
790 евра/квадрат, 28
м2, 62 м2, 68 м2, 75 м2.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(219607)
СТРОГИ центар, дворишни 38 м2, сређен.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(219607)
СОДАРА, жута цигла,
56 м2, сређен, 37.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(219607)
КОТЕЖ 2, Кикиндска,
двособан, VII, договор. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(219607)
КОТЕЖ 2, једнособан,
44 м2, ЦГ. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(219607)
МИСА НОВА, зградаетажа, 500 евра/квадрат. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(219607)
СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, 35 м2,
14.500. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(219607)
ЦЕНТАР, гарсоњера,
Самачки хотел. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (219607)
ЈЕДНОСОБАН, 37 м2,
Тесла, 18.000; Стрелиште, 22.000; Миса
21.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(219597)
СТРЕЛИШТЕ, 56 м2,
двособан, намештен,
27.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(219597)
КОТЕЖ, 71 м2, трособан, III, одличан,
43.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. 9597)
ДВОСОБАН, 57 м2,
Тесла, Котеж, 30.000.
(324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20.
(219597)
МЛАДОСТ, Миса, за
кеш купца трособан,
64 м2, 600 евра/квадрат. Договор. Власник. 063/304-222.
(219722)
ПРОДАЈЕМ повољно
двособан стан у строгом центру. 064/88718-84. (219750)
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ТЕСЛА, трособан, 68
м2, две терасе, подрум, IV спрат,
30.000. 064/158-9428. (219571)
ХИТНО, Содара, 56
м2, ЦГ, II, 2.0, ПВЦ,
ново купатило,
31.000. 063/836-2383. (219739)

ПРОДАЈЕМ једноипособан стан на Стрелишту, II спрат, ТА,
19.000 евра или мењам за земљу у Долову. 060/131-81-66.
(219569)
ПРОДАЈЕМ апартман
на Копаонику, 60 м2,
може замена.
064/143-5298.(219574)
ТЕСЛА, код „Авива”,
49 м2, двособан, VI,
ЦГ, повољно, без посредника. 063/77681-58. (219583)
ТЕСЛА, 61 м2, ЦГ, IV,
33.000, договор.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(219732)
ТЕСЛА, 37 м2, једноипособан, ВПР, ТА,
26.000; 42 м2, III, ЦГ,
25.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (219732)
КОТЕЖ 1, 57 м2, тераса, ЦГ, IV, 28.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(219732)
СТРЕЛИШТЕ, 43 м2,
ВПР, ЦГ, 23.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(219732)
ГОРЊИ ГРАД, 85 м2,
тераса, гаража, ЕГ, I,
60.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (219732)
КОТЕЖ 2, 92 м2, III,
ЦГ, 60.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(219732)
ЦЕНТАР, двоипособан, 65 м2, ЦГ, 45.000,
договор. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (219732)
МОЖДА баш ми имамо стан за вас. Агенција „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(219732)

КОТЕЖ 1, једноипособан, 49 м2, тераса,
III, ЦГ, 26.000. (049),
Мустанг”, 062/226901. (219714)
ПРОДАЈЕМ дворишни
стан 75 м2, 1/1, шири
центар, договор.
061/721-12-57.
(219718)

СТРЕЛИШТЕ, стан 43
м2, ЦГ, тераса, подрум. 061/224-47-97.
(219707)
ТЕСЛА, трособан 77
м2, ВП, са грејањем и
М. Горког 58, I спрат,
без грејања продајем,
без посредника. Тел.
233-48-01, 064/21749-94. (217709)
ПРОДАЈЕМ стан 37
м2, III спрат, Котеж 1,
без посредника.
064/214-41-79.
(219771)
КОТЕЖ 2, 53 м2,
30.000; Стрелиште,
сређен, већи двособан, 35.000. (396),
„Лајф”, 061/662-9148. (219759)
ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА,
двоипообан, III, TA,
32.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48, 317634. (219759)

КОТЕЖ 2, једнособан,
II, 44 м2, ЦГ, 25.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (219750)
КОТЕЖ 2, четворособан, VII, 79 м2, ЦГ,
47.500. (320), „Премиер”,352-489,
063/800-44-30.
(219750)

ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан, ВПР, ЕГ, 44
м2, 23.000. (320),
„Премиер”,352-489,
063/800-44-30.
(219750)
ЦЕНТАР, двособан,
IV, 58 м2, ЦГ, 38.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (219750)
СОДАРА, двоипособан, ВПР, 63 м2, ЦГ,
33.000. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(219750)
КОТЕЖ 1, двособан,
III, 57 м2, ЦГ, 30.500.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (219750)
ПРОДАЈЕМ стан на
Тесли, власник, 53 м2.
062/161-47-68.
(219743)
ЦЕНТАР, 1.5, 44,
26.000; Содара 2.5,
63, 40.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(219755)

СТРЕЛИШТЕ, гарсоњера, 28, 14.000; једноипособан, 44, ВП,
договор; двоипособан, 55, ЦГ, 29.000.
(338), „Јанковић”,
348-025.
(219755)
СТРЕЛИШТЕ, новоградња, 54 м2, IV,
комплетно намештен,
45.000. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09.
(219747)

КОТЕЖ 1, двособан,
61, 31.000; Маргита,
64 м2, 13.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(219755)
СОДАРА, повољно,
двособан, VI, ЦГ,
26.500. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-9148.(219759)
СОДАРА, Доситејева,
троипособан, 58.000;
војне двоипособан,
39.500.(396), „Лајф”,
317-634, 061/662-9148.(219759)
СОДАРА, повољно, 83
м2, I, ЦГ, 40.000.
(396), „Лајф”, 317634, 061/662-9148.(219759)
СТАРА ПОШТА, двособан, I, ЦГ, 40.000.
(396), „Лајф”, 317634, 061/662-91-48.
РОБНА кућа, двоипособан X/XII, 40.000.
(396), „Лајф”, 317634, 061/662-9148.(219759)
ГАРСОЊЕРЕ, Котеж,
ЦГ, 16.500; Горњи
град, ТА, 16.000.
(396), „Лајф”, 317634, 061/662-9148.(219759)
СТРЕЛИШТЕ, 65 м2,
III, 31.000. (636),
„Стрелиште некретнине”, 062/886-56-09.
(219747)
СТАН на продају, 38
м2, приземље, Стрелиште. Тел. 064/276-0480. (219801)
СОКОБАЊА, продајем/мењам стан 35 м2,
власник. 064/212-5292. (219804)

ЦЕНТАР кућа, 84 м2,
ПР + I, 62.000. (636),
„Стрелиште некретнине”, 062/886-56-09.
(219747)
СТРЕЛИШТЕ, 56 м2,
VII, 27.000. (636),
„Стрелиште некретнине”, 062/886-56-09.
(219747)
СТРЕЛИШТЕ, 61 м2, I,
двоипособан, сређен,
37.000. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09.
(219747)
СТРЕЛИШТЕ, 58 м2,
II, 33.000. (636),
„Стрелиште некретнине ”, 062/886-56-09.
(219747)
СТРЕЛИШТЕ, 43 м2,
ВПР, 23.000. (636),
„Стрелиште некретнине ”, 062/886-56-09.
(219747)
ТОПОЛА, 70 м2, 3
ара, 28.000,комплетно намештена. (636),
„Стрелиште некретнине ”, 062/886-56-09.
(219747)
ЦЕНТАР, једноипособан, 45 м2, V спрат.
063/825-83-25.
(219805)
ЦЕНТАР, изнад СДКа, 56 м2, IX спрат +
две терасе. 063/16488-64. (219805)
СТАН 50 м2, сутерен и
полустерен, замена за
трособну кућу са двориштем. 063/810-0422. (219815)
ПРОДАЈЕМ стан на
новој Миси, 34 м2.
373-287. (219815)
СТАН, Котеж 2, 46 м2,
I спрат, цена договор.
063/122-80-76, Горан.
(219818)
ТЕСЛА, 44 м2, I спрат,
ТА, реновиран, брзо
усељив. 231-95-50,
064/423-31-43. (2198
НА ПРОДАЈУ једнособан стан на Стрелишту. 069/151-49-52.
(219857)
ПРОДАЈЕМ стан на
Тесли, двособан,
„Авив”, 57 м2, централно, тераса.
060/151-09-77.
(219853)
ПОВОЉНО нов стан,
52 м2, Тесла, IV,
15.000. 064/059-8847. (219850)
ДАЈЕ се једнособан
стан, Котеж, ЦГ, за
доживотно издржавање. 061/324-40-85.
(219826)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ИЗДАЈЕМ двоетажни
стан, Тесла, Нови
свет, I, ЦГ, 115 м2.
061/324-40-85.
(2198229
ПРОДАЈЕМ двоипособан стан, 58 м2, VI
лифт, ЦГ, Тесла,
35.000 евра. 061/31147-17. (219830)
НОВОГРАДЊА, троипособан стан у центру, 660 евра/квадрат
са ПДВ -ом. 062/443367. (219826)
ПЕНЗИОНЕРИ, купујем стан са вашим
плодоужитком. Остајете у стану. 061/32440-85. (219822)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стан једнособан, једноипособан.
062/771-513.
(219441)
КУПУЈЕМ троипособан или четворособан
стан. 064/385-31-15.
(219624)
БЕЗ посредника купујем двособан стан, Тесла или Содара до IV
спрата, обавезан
лифт, исплата одмах.
063/637-673.
(219576)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

НАМЕШТЕН једнособан стан у центру, за
издавање. 069/17048-29. (СМС)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан у кући, Стрелиште, без грејања, депозит, 063/811-82-54.
(СМС)

ЕКСКЛУЗИВАН четворособан стан са гаражом, нова зграда, Тесла, 400 евра.
063/255-186.(219413)
ИЗДАЈЕМ стан у згради, намештено + два
дворишна намештена.
Стрелиште. 013/362406, 064/218-83-45.
(219185)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Самачком хотелу. 013/352758, 063/327-423.
(219429)
ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан на Содари. 064/428-88-94.
(218839)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан.
060/333-27-42.
(219435)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру.
064/154-95-65.
(219435)

ПОЛУНАМЕШТЕН
трособан стан, Котеж
1, IV спрат, ЦГ, клима. 063/803-14-86,
064/255-86-79.
(219432)
ИЗДАЈЕМ празну гарсоњеру, ЦГ, Котеж 1,
лепа локација, на дуже. 013/317-864.
219439)
НАМЕШТЕНЕ гарсоњере код Болнице, 70
евра, Самачки 80
евра. 065/353-07-57.
(219449)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан у згради, без грејања, Содара. 013/344-167,
064/950-23-40.
(219465)
ИЗДАЈЕМ двособан
комфоран стан 50 м2,
у центру, ЦГ, клима,
150 евра. Тел.
064/237-05-28,
065/559-66-31.
(219461)

ИЗДАЈЕМ једноипособан стан, Котеж 2, ЦГ,
II спрат, лифт.
013/342-362,
064/248-81-11.
(219477)
ИЗДАЈЕМ два празна
стана, са предивним
двориштем, на Новосељанском путу, вреди погледати. Тел.
064/390-34-91.
(219476)
ИЗДАЈЕМ празан трособан и двособан дворишни стан. 064/22412-60. (219485)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на дужи
период, обавезан депозит. 063/617-421.
(219489)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан на Стрелишту.
064/493-00-55.
(219490)
ЈЕДНОСОБАН намештен стан, 53 м2, близина „беовоза” и СЦ
„Младост”. 063/15145-52, 013/314-352.
(219491)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, Котеж 1.
Тел. 413-573.
(219488)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
четворособан ненамештен, Котеж 2.
063/856-74-02.
(219554)
ИЗДАЈЕМ нов намештен једнособан стан
у центру. 062/524746. (219553)
ИЗДАЈЕМ двособан
ненамештен стан.
066/204-400.
(219540)
ИЗДАЈЕМ једнособан
полунамештен стан на
Котежу 2, одмах усељив. 064/193-96-02.
(219511)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
нову у центру,ТА, грејање + клима.
013/312-189,
063/775-84-53.
(219517)
ИЗДАЈЕМ двособан
ненамештен стан у кући, 90 евра, нова Миса. 066/373-521.
(219500)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
повољно, Котеж 1.
064/016-84-85.
(219542)
ИЗДАЈЕМ новију кућу
120 м2, са окућницом
у центру Старчева.
Тел. 353-500. 219547)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
намештену, I
спрат,Котеж 1. Тел.
065/477-05-48.
(219695)
ИЗДАЈЕМ мањи једнособан стан, намештен, 80 евра, Максима Горког 96.
060/517-82-53.
(219591)

НАМЕШТЕН стан издајем, кабловска, интернет, клима, близу
центра. 061/689-8622. (219568)
ИЗДАЈЕМ стан намештен, 50 м2, Котеж 1.
065/665-75-10.
(219582)

ИЗДАЈЕМ двособан
празан стан, са централним грејањем у
строгом центру.
063/802-26-71.
(219656)

ТЕСЛА, гарсоњера,
комплет опремљен,
XI, лифт, ЦГ, КТВ, велика тераса, издвојена кухиња од 1. јуна,
шаљем слике viberom.
060/323-69-63.
(219665)
ИЗДАЈЕМ једноипособан стан, полунамештен (празан), гарсоњеру намештену, центар, повољно.
061/131-79-04.
(219667)
ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан, 40 м2, на Стрелишту. 063/617-092.
(219668)
ИЗДАЈЕМ стан у згради, I спрат. 064/98316-20. (219673)
ИЗДАЈЕ се намештена соба с купатилом
у центру. 063/761-0356. (219680)
ИЗДАЈЕМ полунамештен стан, 40 м2, нова
Миса, засебан улаз.
062/173-00-40.
(219686)

ИЗДАЈЕМ мањи стан.
Тел. 013/355-815,
062/887-17-55.
(219693)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
Горњи град, код Амбуланте, у згради.
062/153-68-16.
(2196849
ИЗДАЈЕМ двособан
стан празан, Стрелиште. Тел. 311-071.
(219630)
КОТЕЖ 1, 60 м2, IV
спрат, ЦГ, лифт, полунамештен. 063/16352-05. (2196319
МАЊИ дворишни
стан за самца или
двоје, Содара.
065/531-47-04, 347832. (219636)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан на Котежу 2. 063/498-981.
(219623)
ПОВОЉНО издајем
једнособан стан. Питати, 060/013-49-52.
(219621)
ТРАЖИМ кућу за становање на дуже време. 064/915-05-00.
(219772)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
на Тесли, намештена.
063/805-59-36.
(219774)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан, Вршачка, Котеж
1, први спрат, празан
или намештен.
063/372-124.
(219757)
ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан у
центру, ЦГ, кућа, кабловска. 065/344-8577. (219758)
ИЗДАЈЕМ ненамештен
двособан станм, Содара, I спрат, ЦГ.
066/332-236.
(219742)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан код Стоматолошког, II спрат.
065/527-85-22.
(219713)
ИЗДАЈЕМ једнособан
полунамештен стан на
Содари, ЦГ, клима,
кабловска, лифт.
063/879-54-08.
(2197119
ПРАЗАН двособан
стан у центру издајем
озбиљној породици.
061/297-40-00. (710)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, ЦГ,
код Турске главе.
060/051-02-44.
(219724)
ЈЕДНОСОБАН намештен стан у Марка
Краљевића. 060/34803-11, 062/725-253,
звати после 12 сати.
(219723)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
на Стрелишту.
064/970-80-68. 9739)
ИЗДАЈЕМ намештен
једноипособан стан
на Содари. 064/36831-16. (219866)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, Тесла,
други спрат, 100 евра.
Тел. 064/964-46-09.
(219863)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Самачком. Тел. 063/895-1672. (219828)

ЈЕДНОИПОСОБАН,
46 м2, ЦГ, полунамештен, Котеж 1, V
спрат, Ослобођења,
100 евра. 063/725-8611. (219846)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
ученику, ученици,
центар, ненамештена,
добра зграда.
063/811-06-69.
(219856)
ИЗДАЈЕМ стан на Миси, повољно. 061/28485-39. (219840)
ИЗДАЈЕМ кућу са
двориштем, помоћним објектима. Нова
Миса. 063/720-72-73.
(219828)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, нова Миса.
060/163-88-58.
(219787)
ИЗДАЈЕМ стан у Војловици, Ул. Братства
јединства 116. Тел.
367-316. (219782)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен, ученику,
Тесла. 064/348-07-60.
(219796)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, центар,
одмах усељива, wi/fi,
паркинг, повољно.
065/691-88-23.
(219808)
ИЗДАЈЕМ кућу, башта, миран крај, Котеж 1, близу пијаца,
школа. 061/225-1643. (219810)
ДВОСОБАН комфоран, нова Миса, Козарачка, код цркве, повољно, хитно.
063/760-22-83.
(219811)
ДВОСОБАН комфоран, нова Миса, код
цркве, полунамештен.
063/760-22-83.
(219811)
ПОТРЕБНА озбиљна
породица за живот,
бригу и чување имања
у Опову. 062/880-9640. (219457)

ИЗДАЈЕМО комплет
намештене и опремљене станове за становање следећих квадратура: 58 м2, 60 м2,
84 м2. Контакт,
063/693-944,
063/693-298. (ф)

ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал у Тржном центру „Трубач”, око 22 м2.
064/370-79-47.
(218211)

ХАЛА 200 м2, Јабучки
пут, за сваку делатност, повољно. Тел.
064/490-33-18.
(219368)
ЛОКАЛ за мања славља до 40 особа.
„Ћира”,
013/315-643.
(219433)
ИЗДАЈЕМ халу 300 м2,
за све намене, Баваништански пут.
063/301-653.
(219451)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ПРОДАЈЕМ локал 90
м2, нова Миса. Тел.
064/993-35-00.
(219469)
ИЗДАЈЕМ леп нов локал, велики излог,
спреман за рад.
063/217-130.
(219489)
ИЗДАЈЕМ локал у
центру 35 м2.
063/770-23-25.
(219552)
ИЗДАЈЕМ разрађен
локал на Тесли, добар, окација, повољно. 065/205-92-33.
(219567)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локал на Зеленој пијаци.064/116-38-83.
(219694)
ИЗДАЈЕМ локал у
центру Омољице.
Тел. 065/222-19-33.
(219633)
ИЗДАЈЕМ мањи локал
у центру. 064/252-5150. (219635)
ИЗДАЈЕМ локал у
центру, 35 м2.
063/770-23-25.
(219552)
ИЗДАЈЕМ разрађен
локал на Тесли, добра
локација, повољно.
065/205-92-33.
(219567)
ИЗДАЈЕМ локал у
Панчеву. 063/865-2770. (219594)
КОТЕЖ 1, локал, новограња, 41 м2, код
шоле. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(219607)
ИЗДАЈЕМ локал код
Зелене пијаце, близина три школе.
060/351-03-56. (598)
ИЗДАЈЕМ локал 25 м2,
преко пута Диспанзера. 064/231-07-33.
(219562)
ИЗДАЈЕМ радионицу
(трофазна, канал, столарски сто, вода), Карађорђева. 064/99413-16. (219567)

ИЗДАЈЕМ локал у ТЦ
Змај Јовина бр. 2, повољно. Тел. 063/85393-29. (219570)
ИЗДАЈЕМ локал, Светог Саве 67, инт, ЦГ,
50 м2. 064/668-87-38.
(219580)
ПРОДАЈЕМ или издајем објекат за смештај
у центру, 500 м2, може замена. 064/14352-98. (219574)
ПРОДАЈЕМ или издајем пословну зграду
1.650, 850 и 450 м2,
може замена.
064/143-52-98.
(219574)
ИЗДАЈЕМ пословни
простор у центру,
210, 100, 520, 1.000,
1.600 м2, 24 м2.
064/143-52-98.
(219574)
ПРОДАЈЕМ, уступам
разрађену ћевабџиницу са комплетним инвентаром, локал је у
закупу. 063/858-4850.(219838)
ЗА ИЗДАВАЊЕ епицентар града, двориште 11 ари + посл.
простор, 150 м2 до
улице, В. Радомира
Путника 10. 063/82179-45. (219777)

ПОСЛОВНА зграда,
са магацином, екстра
локација, хитно, повољно. 062/105-20-12.
(219704)
ИЗДАЈЕМ локал, добра локација.
063/151-81-77.
(219699)
ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБАН возач Ц и
Е категорије са искуством за каду.
069/301-17-00. (СМС)
ПОТРЕБАН возач Ц и
Е категорије са искуством за каду.
069/301-17-00. (СМС)
ПОТРЕБНИ радници
за рад на терену. Исплата дневно.
062/825-27-25. (095)

ОГЛАСИ

АУТОПЕРИОНИЦА
„Антика”, тражи раднике са искуством,
доћи лично у Ослобођења 2. (218244)

ПОТРЕБНЕ девојке за
рад поводом отварања новог казина. CV
са фотографијом слати на
bojan976@icloud.com
069/220-27-07.
(218859)

ПОТРЕБНА касирка
за рад у месари.
063/362-427.
(219854)
ПЕКАРИ потребна
радница са искуством. Звати од 14 до
20 сати. 065/993-7530. (219837)
ПОТРЕБНА радница
за рад на пијаци. Тел.
066/222-214.
(219877)
РЕСТОРАНУ „PocoLoco” потребан возач,
пекар и конобар. Информације на
064/874-03-01.
(219834)

АЛУ ПВЦ столарија,
комарници, венецијанери, ролетне, поправљам, уграђујем, гуртне. 064/181-25-00.
(249423)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА,
Панчево, машински
сечемо влажне зидове, гаранција.
060/691-01-13.
(217223)
ЧАСОВИ српског језика, дугогодишње искуство. Гарантовани резултати. 060/864-0715. (218673)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика
часови. Тел. 013/25119-81, 063/852-22-43.
(218855)

ПОТРЕБНИ радници
са искуством у аутоперионици. Тел.
063/281-954.
(219415)
ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало Лесковац”, потребне раднице у кухињи
и за роштиљем.
063/897-55-04.
(219504)
ЋЕВАБЏИНИЦИ у
центру града потребне раднице у кухињи
и роштиљу. 063/83488-10. (219504)

ПОТРЕБНА девојка за
продају цвећа, до 30
година. 060/333-5261. (219536)
ПОТРЕБНА раница за
шивење на ендлерици.
060/027-57-01.
(219522)
ПОТРЕБНА жена помоћни пекар и продавачица за ноћни рад.
064/120-09-42.
(219551)
ПОТРЕБНА радница у
штампарији. 063/295787. (219849)
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ПОТРЕБАН радник за
израду и монтажу
ПВЦ столарије. „Самиго инвест”, Панчево, Лава Толстоја 6.
312-729, 062/886-5600. (219791)
КУВАР-КУВАРИЦА,
потребни бистроу
„Кокошка”. 063/12802-89. (219702)
ПОТРЕБНА фризерка
са искуством.
060/713-62-05.
(219770)
ПОТРЕБНИ радници
за рад на ибердеку и
ендлерици. 060/13181-70. (219820)
УГОСТИТЕЉСКОМ
објекту потребна продавачица. 063/87903-55. (219809)
ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребни пица-мајстор и раднице на палачинкари. 062/339279. (219653)
ПОТРЕБАН пекар.
062/404-144.
(219658)
ПОТРЕБАН педагошки асистент за трећи
разред основне школе, предност учитељска, дефектолошка
струка. Искуство. Звати од 19 сати.
064/198-50-13.
(219655)
ПРОДАВАЧИЦА у пекари потребна.
064/403-51-32. (658)
ИЗДАВАЧКОМ предузећу „Вулкан” потребни агенти продаје,
аквизитери, комерцијалисти, продавци, трговачки путници.
064/277-53-22. (2196
ПОТРЕБНА жена за
помоћ у цвећари на
Новом гробљу, доћи
лично између 10 и 12
сати. (219613)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ЧАСОВИ енглеског и
немачког. 064/48605-98. (СМС)

ДИМНИЧАР, чишћење димњака, котлова,
каљевих пећи.
063/155-85-93.
(218274)

АЛУ-ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, тракасте завесе, уграђујем,
поправљам.
063/882-25-09.
(218271)
МОЛЕРСКИ и гипсарски радови, квалитетно и повољно, мајстори из Ковачице. Тел.
060/660-86-00.
(218784)
ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање кровова, бетонирање, демит фасаде, кречење,
повољно.
063/865-80-49.
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање,
воде, канализације,
кабина, славина, бојлера,
котлића.
063/836-84-76.
(219043)

ПАРКЕТ и ламинат,
поставка, хобловање
и лакирање. 061/31490-18, 601-892.
(219464)
МОЛЕРАЈ, фасаде,
столарија, гипс, комплетне адаптације,
плаћање на рате.
063/893-39-94.
(219460)
МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање
столарије, фасаде,
пензионерима попуст.
013/235-78-82,
065/557-81-42.
(219457)
КОШЕЊЕ траве, корова, обарање стабала, ископи, утовари
шута и остало.
064/122-69-78.
(219450)
РАДИМО све физичке послове: рушења
кућа, разбијање бетона, бетонирања, чишћење дворишта, шута, одношење ствари.
060/035-47-40.
(219450)
ЕЛЕКТРИЧАР, оправке бојлера, шпорета,
разводних табли, индикатора, инсталација. Мића, 064/310-4488. (219501)
КОШЕЊЕ траве, корова, шишање ограде,
подсецање, сеча, дрвећа, све површине.
063/844-61-13.
(219534)
МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови, гипс,
тапете, филц, брзо
квалитетно, гаранција. 061/214-22-66,
069/171-38-99.
(219514)
АУТОПРИКОЛИЦЕ,
издавање, 10 евра
дан, позовите.
064/235-08-15.
(219527)

МОЛЕРАЈ, керамика,
браварија, зидања,
сечења дрвета, може
замена. 064/195-3180, 061/536-33-10.
(219528)
КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе
и све остало, најповољније. 065/361-1313. (219535)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 21 година искуства. 013/251-78-97,
064/782-51-48.
(219498)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке, израде инсталација, индикатори,
бојлери, купатила, ТА.
062/271-661,
061/132-85-43.
(219482)
МОЛЕРАЈ, глетовње,
кречење, лепљење тапета, фарбање столарије, тражим посао.
013/310-741,
064/174-03-23.
(219497)

ПОПРАВКА кровова и
други грађевински радови. Тел.
064/866-25-76,
060/027-65-31.
(219671)
ИЗРАДА стаклених
туш-кабина, паравана, врата. По мери и
жељи. 069/131-51-52.
(219823)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

КОШЕЊЕ дворишта,
травњака, воћњака,
тримером. Могућност
одвоза, траве и непотребних ствари.
061/612-14-50.
(219832)
КЕРАМИЧАРСКЕ
услуге, квалитетно и
повољно. Мирослав,
062/824-11-51.
219835)
БОВЕН масажа, бесплатно. 064/348-0760. (219796)
ЧАСОВИ енглеског језика, повољно.
066/934-47-36.
(219844)
ЛЕГАЛИЗАЦИЈА, израда пројеката.
064/131-98-75.
(219848)
ТВ и сателитске антене, монтажа. Дигитализација вашег ТВ-а.
064/866-20-70.
(219799)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, демит фасаде, повољно, пензионерима
попуст.
061/626-54-06.
(219802)
ПОПРАВКА, столарија, браварија, санитарије, монтирање бојлера, шпорета, грејача. Слободан,
063/865-80-74.
(219812)
СПРЕМАЊЕ станова,
кућа, локала, педантно, повољно. 013/25128-97, 061/366-65-65.
(219768)
КОШЕЊЕ траве, шишање ограде и жбуња,
по двориштима. Тел.
069/130-35-91.
(219769)

МЕДИЦИНСКИ и
естетски педикир, масажа релакас, антицелулит, медицинска.
013/351-907,
016/308-95-86.
(219729)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге, Александар. 013/351-073,
064/157-20-03.
(219744)
ОЗБИЉНА, одговорна
жена радила би код
старије особе.
062/167-67-69,
064/928-90-38.
(219665)
КОШЕЊЕ и крчење,
сечење дрвећа, вађење пањева, фрезирање баште. 064/19617-32. (219646)
ЧАСОВИ математике
за основну и средњу
школу. Тел. 064/65117-51. (219602)

ПРАЊЕ тепиха, дубинско прање намештаја, аутомобила.
Наташа, 361-474,
060/361-47-41,
066/361-474.
(219674)
ПЕНЗИОНЕР са малим примањима радио би као ноћни чувар или помоћ у кући.
Тел. 060/411-24-27.
(219682)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправке, преправке
купатила, одгушење
канализације одмах.
063/269-173.
(219683)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног плаћања. Центар, 013/353569, 066/405-336,
061/603-94-94.
(219697)

ЗИДАМО, малтеришемо, фасаде, радимо
куће од темеља до
крова. 064/206-50-91.
(219627)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(219628)
НЕГОВАТЕЉИЦА негује, чува болесне,
старе, на сат, потреби, повољно. 060/36663-69. (219620)
ВОДОИНСТАЛТЕР,
поправка старе,
уградња нове инсталације, машинска одгушења санитарија.
062/382-394. (219606
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, гипс радови, фарбање столарије, металне галантерије, чисто, квалитетно.
063/864-67-16. (219
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, столарија, гипс,
молерски радови, повољно, чисто.
061/288-20-19. (2196
СПУШТЕНИ плафони,
преградни зидови, израда кошуљице,
уградња ламината,
столарије. 062/81633-84. (219587)
БРАВАРИЈЕ, надстрешнице, ограде, терасе, врата, капије, ситне поправке, врло повољно. Тел. 060/14054-44, Дуле. (219760)

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим кипером до два
кубика. 065/334-2338. (219708)

МЛАДА и одговорна
жена врши услуге
ччишћења станова,
локала и кућа. Повољно, педантно и квалитетно. Позовите за договор. 064/929-19-46.
Мира. (219721)

ОГЛАСИ

СВЕ врсте физичких
послова: утовар/истовар робе, селидбе, сечење/цепање дрва,
копање, одвоз шута,
непотребног намештаја, чишћење подрума, тавана и шупа
и слично. Дејан,
065/440-97-00,
061/626-14-50, 341571. (219862)
УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ и превоз
робе „Бомбончић” –
Борис – комбијима,
камионима, екипа
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радника, монтажа,
демонтажа, паковање
ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се без стреса!!!
Борис, 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (219563)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијима и каминома,
профеисонално, екипа раднике, све релације по Србији, откуп
намештаја. 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74.
(219563)

СЕЛИДБЕ и превоз
робе „Бомбончић” –
Борис – комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без
радника. 013/352536, 063/253-028,
064/444-6674.(219563)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, све релације по Србији, с
комбијима, камионима, екипа радника,
кутије, фолија за заштиту намештаја, од
0-24 сата, сваког дана
и недељом. Бесплатан
долазак и процена посла. Плаћање могуће
чековима и преко рачуна. Борис,

013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (219563)
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим и великим кипером 064/664-85-31,
013/342-338. (СМС)
ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим искуством из Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38.
(219407)

БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(215564)
КАМИОНСКИ превоз,
шљунак, сејанац, песак, шут, 1.300
динара,
најповољније.
066/355-154,
062/355-154.
(217562)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ виљушкара за утовар и
истовар робе.
064/648-24-50.
(217325)
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ИЗНАЈМЉИВАЊЕ виљушкара за утовар и
истовар робе.
064/648-24-50. (2173
ИЗДАЈЕМ рамске скеле, металне подрупираче, мешалице за
бетон. 064/351-11-73.

ПОВОЉНО! Превоз
робе, селидбе комбијем, цена по договору.
064/147-14-77,
013/311-514.
(217489)
KIZZA – превоз шљунка, песка, сејанца, ризле, мањим (1.500
дин) и већим камио-

ОГЛАСИ

нима (2.000 дин).
Жарка Зрењанина
146-а (преко пута старе „Утве”). 063/218894, 013/366-888.
(217325)
KIZZA – истовар и
утовар робе виљушкарима на свим теренима, рушење старих
кућа и других објеката, утовар шута с одвозом. (217325)

marketing@pancevac-online.rs

KIZZA – изнајмљивање виљушкара носивости 10 тона.
063/218-894,
013/366-888.
(217325)
KIZZA – изнајмљивање ваљка за равнање
и сабијање терена,
насипање, набијање
вибро плочама.
(217325)
KIZZA – ископ великим и мини багерима
подрума, темеља, канала, канализационих
прикључака, септичких јама с одвозом.
Жарка Зрењанина
146-а (преко пута старе „Утве”). 063/218894, 013/366-888.
(217325)
KIZZA – сечење бетона и асфалта до 20
цм, изнајмљивање
компресора за разбијање бетона свих величина и дебљина.
(217325)
KIZZA – камиони с
корпама за рад на висини од 17 - 23 метра,
сечење и резање стабала и грања. Жарка
Зрењанина 146-а
(преко пута старе
„Утве”). 063/218-894,
064/668-97-86,
013/366-888. (217325
KIZZA – самоходна
дизалица за рад на
висини од 33 метра.
064/668-97-86. (4652)
KIZZA – издавање
рамовских скела са
превозом (до 100 м² –
10 евра/дан, дo 200
м² – 20 евра/дан...),
агрегата за струју.
Жарка Зрењанина
146-а (преко пута старе „Утве”). 063/218894, 064/668-97-86,
013/366-888.
(217325)
ПРЕВОЗ малим камионом шљунка, песка,
сејанца, шута, ископ
багерима. 064/64824-50, најповољније у
граду. (217325)
РАДИМО: зидање, бетонирање, малтерисање, оправке кровова,
фасаде. 013/664-491,
063/162-53-89.
(219223)
ПАРКЕТ: постављање
паркета, хобловање,
полирање и лакирање,
дугогодишње искуство. 063/822-94-82,
063/865-45-31.
(219135)
РОЛЕТНЕ, комарници, венецијанери, ново и поправљам. „Орка”, 064/189-40-91,
354-777. (217759)
СЕЛИДБЕ, 1.000,
радници, попуст на
ванградске. 064/48265-53.
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила,
батерије и санитарије.
Све за воду. Пензионерима екстра попуст,
0-24 сата, долазим
одмах. 013/235-3921, 064/290-45-09,
061/348-20-00. (9467)

СЕРВИС телевизора,
ауто-радија, осталих
електроуређаја, електричар, аутоелектричар, уградња ауто-радија. 063/800-01-96.
(219448)
КЛИМЕ свих типова и
произвођача, сервисирамо, поправљамо и
уграђујемо с гаранцијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-05.

ВОДОИНСТАЛАТЕР
„Јовичин 51”,
одгушење купатила,
канализације,
адаптације купатила,
батерије, вентиле,
24 сата, долазимо
одмах.
348139,
064/493-44-63,
061/317-26-33,
063/702-07-43.
(219487)

РОЈАЛ МГ, ролетне,
комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата, роло
заштита. 063/816-2098, 0133512-498.
(219218)
СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без
радника. Најповољније. Иван. 063/107-7866. (219563)
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УСЛУГЕ

РОЛО НАЈ вам нуди
поправку, уградњу,
ролетни, венецијанера, тракастих азвесе,
роло-комарника, роло-врата (челичних,
заштитних), тенди.
Мисмо најквалитетнији, с највећом гарнацијом. Поверите.
013/344-594,
063/894-21-80.
(219696)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче,
климе, шпорете, бојлере, поправљамо с
гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05.
(219687)
ЗИДАМО, малтеришемо, радимо куће од
темеља до крова.
064/206-50-91,
www.pangradjevina.rs
(219627)
ХОТЕЛСКИ смештај
на месечном нивоу.
060/043-52-98.
(219575)

СЕЛИДБЕ робе и ствари комбијем и камионом, професионално,
екипа радника, све
релације по Србији,
откуп намештаја.
Иван. 063/107-78-66.
(219563)

ПОПРАВКА беле технике, монтажа и сервис клима уређаја.
Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”,
013/301-300,
063/771-24-16.
(219847)
ПРЕВОЗИМ
кипером повољно,
грађевински
материјал, шљунак,
песак, сејанац,
ризлу за насипање
путева, одвозим шут.
064/354-69-94.
(219836)
РУШЕЊЕ старих
објеката, ископ подрума, утовар
и истовар палета,
одвоз шута, превоз
шљунка. Звездан,
063/224-435.
(2197939

АДАПТАЦИЈЕ, молерско-гипсарски радови,
плафони, преградни
зидови, материјал.
060/131-81-70,
063/212-733. (219820)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови, кречење,
спуштени плафон,
преградни зидови, материјал. 060/131-8170. (219820)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
061/283-66-41,
064/317-10-05.
(219766)
ОВЛАШЋЕНИ електросервис поправља:
веш-машине, фрижидере, бојлере, шпорете, електроинсталације. 060/180-02-83,
062/186-48-22.
(219768)
ПОЛИРАМ фарове,
фабричко стање. Тел.
063/240-591. (219741)

МОТОРИСТИ, ваш
вулканизер, све на
једном месту. Тел.
063/240-591. (217941

ПРЕВОЗИМ малим
кипером, шљунак, песак, сејанац, ризла,
шут, утовар. 063/246368. (219728)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење судопере,
купатила, адаптације,
замене, поправке, 024 сата. 013/331-657,
064/495-77-59,
063/777-18-21.
(219703)

ИЗДАЈЕМ собе за теренце и самце.
064/305-73-01. 9783)

РАЗНО

ТУРИЗАМ

ЧУВАЛА бих и одржавала кућу или стан у
Панчеву и околини за
станарину. 061/29279-60. (219420)
ПЕНЗИОНЕРУ потребна жена за помоћ у
кући. 367-064,
063/730-69-73.
(219443)

ИЗДАЈЕМ апартман у
Врњачкој бањи. За информације позовите
069/320-85-70, или
погледајте сајт nikverayu.wix.com/apartman-djuric (218410)
СУТОМОРЕ, апартмани, повољно, близу
мора, клима, ТВ, интернет. Тел. 013/313458, 062/868-72-17,
+38162/960-95-86.
(219759)

ПЕНЗИОНЕРИ јавите
се. Уговор о доживотном издржавању, под
најповољнијим условима. 063/744-30-53.
(219520)
ПОТРЕБНА жена и
медицинска сестра са
знањем минималног
немачког због неге
старије особе у Немачкој. Звати од 9 до
20. 062/571-007.
(219839)
ОГЛАШАВАМ неважећом дозволу за
управљање чамцем,
издату од Капетаније
пристаништа Панчево, на име Дејан Ћућа, пр. 90/89, издату
26. маја 1989. године.
(219869)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

СОКОБАЊА, нов комплетно опремљен
апартман, кабловска,
паркинг. 065/319-0309. (219804)
ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора, повољно. 063/709-44-97.
(219603)
АПАРТМАНИ, Крашићи код Тивта, 120 м
од мора. 060/512-1954, 063/243-859,
011/322-73-50.
(219865)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
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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„Термомонтелектро” д. о. о.
Баваништански пут 247, Панчево

Потребни сервисери
беле технике.

На основу члана 12. Одлуке о поступању са принудно
уклоњеним возилима, стварима и другим предметима
(„Службени лист града Панчева” бр. 18/2013) и Одлуке Надзорног одбора ЈКП „Хигијена” Панчево бр.
5180/83-11 од 18.04.2016. године, Комисија за спровођење поступка продаје покретних ствари путем јавног
надметања или непосредном погодбом, објављује

ОГЛАС

Заинтересовани канадидати јавити
се на тел. 013/215-54-44.

(ф-789)

За прикупљање пријава за продају хаварисаних моторних возила и то:
Редни
број

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

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

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

Марка
и тип возила

Процењена
Регистарска
вредност возиознака
ла (у динарима)

1.

Fiat bravo

PA 060 AR

25.000,00

2.

Volkswagen golf

PA 025 OĐ

37.500,00

3.

Jugo

PA 057 DS

62.500,00

4.

Renault R5

PO 110-11

62.500,00

5.

Volkswagen passat B5

RU 731-07

137.500,00

6.

Opel kadet karavan

PA 055 KL

12.500,00

7.

Renault R4

PA 026 HA

37.500,00

8.

Trabant

PA 288-83

6.250,00

9.

Jugo

ZR 065 ĆX

25.000,00

10.

Jugo

PA 049 ĐX

21.250,00

11.

Jugo

PA 051 DA

21.250,00

12.

Jugo

PA 018 LĐ

21.250,00

13.

Renault R5

BG 651 WR

31.250,00

14.

Opel kadet

PA 029 IA

18.750,00

15.

Volkswagen buba

BG 192 726

25.000,00

16.

Citroen visa

PA 029 IH

18.750,00

17.

Volkswagen golf

BG 201 ŽN

37.500,00

18.

Opel korsa

PA 037 UJ

25.000,00

19.

Ford fiesta

PA 028 PĆ

20.

Укупна вредност

50.000,00
676.250,00

Напред наведена возила се не продају појединично.
Почетна вредност хаварисаних возила је 676.250,00 динара.
Сваки учесник јавног надметања дужан је да уплати
депозит у висини 10% од утврђене почетне вредности,
односно 67.625,00 дин. , на текући рачун ЈКП „Хигијена” Панчево бр. 160-10371-03 Intesa banka a.d. Београд, филијала Панчево, са назнаком „депозит за јавно надметање”.
Заинтересована лица подносе пријаву ЈКП „Хигијена”
Панчево уз коју су дужни да приложе доказ да су овлашћени оператери односно Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и траспорт неопасног и
опасног отпада на територији Републике Србије, издато од стране Министарства пољопривреде и заштите
животне средине или на територији Аутономне покрајине Војводине издато од стране овлашћеног секретаријата, као и доказ о уплати депозита од 67.625,00 дин.
Образац пријаве за јавно надметање могу лично преузети у просторијама ЈКП „Хигијена” Панчево код пословног секретара сваког радног дана у интервалу од
07 до15 сати, или могу преузети у електронској форми
са сајта ЈКП „Хигијена” Панчево www.jkphigijena.co.rs
Хаварисана возила заинтересована лица могу погледати
на локацији РЈ „Стара депонија” у Панчеву, у Улици Димитрија Туцовића бр. 135-137, сваког радног дана у интервалу од 08 до 14 сати, уз најаву обиласка локације, 1
(један) дан раније на mail dragan.skrbic@jkphigijena.co.rs
или vladimir.zec@jkphigijena.co.rs
Јавно наметање одржаће се дана 20. 05. 2016. године
године, у 11,25, у просторијама ЈКП „Хигијена” Панчево, Цара Лазара бр. 57, Панчево.
Рок за подношење пријава је до 20. 05. 2016. дана до
11 сати. Пријаве се подносе у затвореној коверти на
адресу ЈКП „Хигијена” Панчево, Цара Лазара бр. 57,
26000 Панчево са назнаком „пријава за јавно надметање – хаварисана возила”.
Заинтересована лица могу пријаву доставити лично
или поштом. Благовремене пријаве су само оне пријаве које су у ЈКП „Хигијена” Панчево стигле до дана 20.
05. 2016. године у 11 сати. Све пријаве које буду запримљене по истеку напред наведеног рока, сматраће
се неблаговременим и биће враћене пошиљаоцу, о чему ће бити сачињена службена белешка.
ЈКП „Хигијена” Панчево ће по окончању јавног надметања донети Одлуку о додели хаварисаних возила.
Одлука о додели хаварисаних возила се у року од 3 дана од дана доношења објављује на огласној табли ЈКП
„Хигијена” Панчево, као и на интернет страни
www.jkphigijena.co.rs
Учесници јавног надметања који нису задовољни Одлуком о додели хаварисаних возила имају право приговора у року од 3 дана од дана објављивања Одлуке
на огласној табли односно интернет страни ЈКП „Хигијена” Панчево.
Учесницима јавног надметања који нису победили,
вратиће се уплаћени депозит у што краћем року односно најкасније у року од 5 (пет) дана од дана окончања поступка јавног надметања.
Учесник који је дао најбољу понуду је дужан да у року
8 дана од дана када је Одлука постала коначна, исплати цену постигнуту на јавном надметању. У супротном, губи право на закључење уговора и повраћај
уплаћеног депозита.
Након пријема уплате из претходног става, закључује
се уговор у року од 8 дана.
Рок за преузимање покретних ствари је 5 (пет) дана од
(ф-794)
дана закључења уговора.
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Реномираном слот клубу „АДМИРАЛ” у
Панчеву,

Предузеће „Бедем-превоз” д. о.о, пословни
огранак „Голуб таxи”, Масарикова 3, Панчево,

потребни благајници

КОНКУРС
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА - ЛОКАЛА
– Локал бр. 1 у ламели Е4 на Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића бб., укупне површине 9.00 м² по почетној цени од 3.000,00 динара
по метру квадратном.
– Локал бр. 2 у ламели Е4 на Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића бб , укупне површине 9.00 м² по почетној цени од 3.000,00 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.

Опис: стара се о апаратима, укључује и искључује апарате, врши пријем уплата играча, врши исплатe добитака играчима, стара
се о благајни (одговара за благајну), послужује пиће (уколико постоји шанк), стара се о
поштовању правила посебних игара на срећу на аутоматима.
Услови: IV степен стручне спреме, искуство
на истим или сличним пословима у угоститељству.
CV слати на email: admira@novomatic.com
(prof. 46)

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

за пријем радника на послове:

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

Такси возач, више извршилаца
Услови:
– Положен возачки испит Б категорије са возачким стажом од минимум 3 године у овој категорији
– Лекарско уверење о психофизичкој способности за обављање посла
– Сертификат о познавању града Панчева
– Предност ће имати кандидати млађи од 45 године
Пријаве се подносе у седишту предузећа
Масарикова 3, Панчево или mailom на
m.bartolome@bedemprevoz.com

Обавештавамо родбину
и пријатеље да је 8. маја
2016, у 79. години преминуо наш драги

Рено „Панта” расписује

МИЛЕНКО
МИЛИЋЕВИЋ

КОНКУРС

1937–2016.

за радна места:
– продавац ауто-делова
– аутомеханичар
CV послати на email: renoautopanta.mp@gmail.com
или лично на адресу: Карађорђева 116-а
У обзир долазе кандидати између 25 и 35 година старости.
Биће контактирани сви кандидати који уђу у ужи избор.

Потребан техничар
грађевинске струке,
са искуством.

расписује оглас

ПОНЕДЕЉАК И
УТОРАК

(7/219008)

Сахрањен је на Новом
гробљу у Панчеву.

МЕНЧЕ

Ожалошћени: супруга
ДОБРИЛА и ћерке
НАДЕЖДА и ЈАСМИНА

Унела си светлост у наше душе, она сада блажи ову
дубоку тугу за тобом.
ЗОРАН и ЦИЦА

(89/219858)

Пријаве слати на mail: info@setreciklaza.rs
или на адресу: SET RECIKLAŽA d. o. o.,

ПАНЧЕВАЦ

Сланачки пут 26, 11060 Београд

Последњи поздрав драгом комшији и пријатељу

телефон:
013/301-150

ИЗЈАВА
ЗАХВАЛНОСТИ
Захваљујемо се свима који су испратили
мога тату и свима који су нам помогли својом бригом, пажњом и негом да моји родитељи Радмила и Миле Милеуснић имају достојанствену старост.

Тихо и достојанствено напустио нас је 9. маја 2016. године, у 96.
години наш драги, добри и вољени

МИЛЕТУ
МИЛЕУСНИЋУ
од породица ШОНДИЋ, ЛОНЧАРЕВИЋ
и ЦВЕТКОВИЋ

МИРА и ДЕЈАН ЂУРЂЕВ
(51/219624

(54/2196439

МИЛЕ МИЛЕУСНИЋ
20. V 1920 – 9. V 2016.

Последњи поздрав чика

Последњи поздрав чика

Поносни на њега и захвални за све, упућујемо му последњи поздрав и пољубац.
Сахрана је обављена 10. маја 2016.
Ћерка МИРА и зет ДЕЈАН
(48/219624)

МИЛЕТУ

МИЛЕТУ
С поштовањем и љубављу опраштам се од

ЈЕЛИЦА, ДРАГИЦА и ТАЊА

ЗОРАН ЂУРЂЕВ с породицом

(49/219624)

(50/219624)

Вољеној тетка

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

Последњи поздрав
драгом пријатељу

013/301-150

Последњи поздрав

ВЕРЕ РАДОЈЕВ
3. V 1935 – 7. V 2016.

ВЕРИ
Живот више неће бити
исти без вас.

Твој супруг БАТА
(56/219649)

ВЕРА РАДОЈЕВ

БОГОЉУБУ
ЏОГАЗУ

Заувек ћете остати у нашим срцима.

МИЛИ ПАЊИК

Хвала ти на искреном
пријатељству и нека ти
је вечна слава.

Ваша ЦИЦА
с породицом

Ваше МАЈА и МИКА

Породица ПОПОВ

Твоји: ЗОРАН, ВЕРА,
ВЕЦА, САЊИЦА и
КРИСТИЈАН

(57/219649)

(58/219649)

(79/219749)

(93/219869)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

С тугом и болом обавештавамо родбину, кумове, пријатеље да је
изненада преминула наша вољена

СРБИНКА ПАВЛОВИЋ
Последњи поздрав нашој драгој

1950–2016.

СРБИНКА ПАВЛОВИЋ
1950–2016.

Проћи ће дани, месеци, године, али бол и
туга никад неће.

Заувек остајеш у нашим срцима и мислима.
Твоји најмилији: супруг СЛАВКО, син МИЛОВАН
и ћерка ВЕРИЦА

Ћерка ВЕРИЦА, зет МЛАДЕН,
унук ИЛИЈА и унука МАША

(41/219592)

СРБИНКИ ПАВЛОВИЋ
Много ћеш нам недостајати.
Сестре КОСА и РОСА с породицама

(42/219592)

6. маја 2016. године је преминуо наш драги отац, супруг и деда

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 8. маја
2016. године преминула наша драга

Последњи поздрав

(55/219647)

8. маја умрла је моја кума

ЦАНА ЈАНОШЕВ
МИРА МИЛУТИНОВИЋ

ЕВГЕНИЈЕ ЗМЕЈКОВСКИ
1943–2016.
Мирно и тихо си живео, на велики празник преминуо. Ђурђевдан је за све нас
тужан дан, а твоје спасење. Нека те анђели воде до Царства небеског. Почивај у
миру драги и вољени оче, супруже и деда.
Твоји најмилији: супруга ЕЛЕНА, ћерка
ВИОЛЕТА, син ВЛАДА, снаја МАРИЈА
и унуци КРИСТИЈАН, СТЕФАН, ПРЕДРАГ
и СОФИЈА

МИРИ

1939–2016.
испунила је последњу жељу да се придружи својој Сеји.

Сахрана је обављена 10. маја 2016, у 12 сати на
Новом гробљу у Панчеву.
Њени најдражи

од прија СОФИЈЕ
и ЈОВИЦЕ с породицом

Последњи поздрав драгој куми од куме
МИЛЕНЕ с породицом

(12/219473)

(13/219473)

(8/219456)

Последњи поздрав сестри

Последњи поздрав драгом оцу, деди, прадеди и
тасту

МИРИ

МИЛУТИНУ МАРКОВИЋУ

(83/219781)

Последњи поздрав драгом куму

ДУШАН НАСКОВИЋ
1939–2016.

1929–2016.
од сестре НЕНЕ
с породицом.

Последњи поздрав своме оцу.

Ћерке МАРИЦА и МИРА с породицама

Синови ЗОРАН, МИЛАН и САША с породицама
(87/219803)

БОГОЉУБУ ЏОГАЗУ

Нека те анђели чувају!

(61/219672)

(14/219473)

Драгом

6. маја 2016. заувек је
престало да куца срце
наше вољене

Породица МАРСЕНИЋ

Последњи поздрав куми

Последњи поздрав мајци

Последњи поздрав вољеној супрузи

(70/219726)

Последњи поздрав

МИРИ
од кумова САШЕ,
АНЂЕЛИЈЕ, ЈЕЛЕНЕ
и МАРКА

ЛАБУДУ
ВИДОВИЋУ

Син МАРКО, снаја САЊА, ћерка ВИОЛЕТА, зет ЛАЗА,
унуци БИЉАНА, ЖЕЉКО и МИЛОШ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Ћерка ВАЊА,
зет САША
и унук СТЕФАН

(64/219695)

(20/219512)

БОГОЉУБУ ЏОГАЗУ

Последњи поздрав

ЕВГЕНИЈУ
од породице ВИДЕВИЋ
(88/219831)

6. маја заувек нас је напустила наша

ЖУЈИЦЕ
МЛАДЕНОВИЋ

(23/219515)

Ожалошћена ћерка
СУЗАНА с породицом

од сина ЗОРАНА, снаје
ЈЕЛИЦЕ и унука
ДАЛИБОРА, унуке
ЈАДРАНКЕ и праунука
ОГЊЕНА, МАРИЈЕ
и СТЕФАНА

(67/2197049

(63/219674)

Последњи поздрав драгој мајци, баки и прабаки

1954–2016.
С тугом и љубављу њени најмилији
(46/219615)

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

ЖУЈИЦИ
МЛАДЕНОВИЋ

од супруга ЖИВОЈИНА
(62/219674)

4. маја 2016. умро је наш

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

ЈЕЛИЦА СЕКАЧ

ЖУЈИЦИ
МЛАДЕНОВИЋ

ЖУЈИЦИ
МЛАДЕНОВИЋ
од сина ЈОВИЦЕ, ћерке
ГОРДАНЕ, унука
СУЗАНЕ, ДАНИЈЕЛЕ,
МИШЕ и ДАЧЕ
и праунука ВУКА
(66/219704)

МИЛАН ЧЕСТО
1929–2016.
Остаће заувек у нашим срцима.
Његови: ТАМАРА, ЉИЉАНА и ДРАГАН
(25/219518)

Петак, 13. мај 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Последњи поздрав нашој вољеној колегиници

11. маја престало је да куца срце нашег оца и деде

ДИМИТРИЈА ПАВЛОВА ФЕЛЧЕРА
1935–2016.

Последњи поздрав поштованој колегиници

прим. др СПОМЕНКИ МАРКОВ

прим. др СПОМЕНКА МАРКОВ

9. V 1957 – 4. V 2016.

спец. социјалне медицине

Твој ведар дух и доброта остају заувек с нама.
Служба социјалне медицине Завода за јавно
здравље Панчево

ДЛВ СЛД ПОДРУЖНИЦА ПАНЧЕВО
(34/ф-786)

(39/219578)

С поносом и поштовањем остаће у сећању свога сина НИКОЛЕ,
снаје ЗОРИЦЕ и унука ДИМИТРИЈА и БОГОЉУБА

19. маја, у 11 сати, даваћемо помен

С поштовањем опраштамо се од наше драге колегинице

(85/2197869

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

ЗАГОРКА ПАНЧИЋ
1938–2016.
Наша вољена преминула је 6. маја, али ће заувек живети у нашим срцима.
Њени најмилији

19. маја навршава се четрдесет дана откада ме
је напустила моја вољена мајка

МИЛА ПАЊИК

др СПОМЕНКЕ МАРКОВ

КОЛЕКТИВ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПАНЧЕВО
(33/ф-787)

(47/2196229

Драга моја

СТАНА
МИХАЉЧИЋ

ЗОРА МИЛКОСКИ
1932–2012.
Четири године смо без тебе. Постоји нешто што
не умире, а то је љубав и сећање на тебе.

Кажу, проћи ће... мање
болеће...
Кажу! Ал’ не пролази....
Пролазе дани, али не
пролази бол, недостајање...

МИХАЉЧИЋ

Мало је рећи колико
нам недостајеш.

Ожалошћени: ћерка
МАРИНА АНТОНИЋ,
унука ДАЈАНА
и зет ЈОВИЦА

Твоји најмилији

(81(219797)

(91/219861)

Тринаест година како
није с нама наша драга

МЕНКА
Живећеш вечно у мом срцу.
ИВАНА

Твоја ћерка СВЕТЛАНА

(76/219750

(90/219861)

СЕЋАЊЕ

Драга мама, бол и туга
за тобом су неизмерни.
У нашим срцима и сећању живећеш вечно и никада нећеш избледети.

Вољеној мајци

Заувек те воле твоја деца ЗОРАН и ВИОЛЕТА
(86/219789)

СТАНИ

14. маја, у 11 сати, у Омољици, посетићемо вечну кућу наше вољене ћерке и сестре

Последњи поздрав драгој мајци

Последњи поздрав драгој комшиници

СТАНИ
МИХАЉЧИЋ

ЕВИЦА
БАРБИР ЈЕКА

Мало је рећи колико ми
фалиш

Ал једно знам
Једини си анђео

Успомена на њен драги
лик још увек живи у нама.

чувар мој

Који бди надамном
Онако само како си ти

Твоја СВЕТЛАНА

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

(92/219861)

(84/219784)

14. маја 2016. навршава
се годину дана откада
није с нама наш вољени
супруг и отац

14. маја навршава се тужних шест месеци како
смо остали без нашег
брата

умела и знала,

ЈОСИМ
МАРКОВИЋ

ОЛИВЕРЕ СМИЉАНИЋ

Твоји најмилији

25. XII 1979 – 17.V 1999.
Oља, анђеле наш,
у сваком трену, на сваком месту ти си присутна
у нашим срцима и мислима.
Увек ће те волети твоји: мама ГОЦА,
тата ДРАГАН и брат НЕША с породицом

(75/219758)

(77/219754)

14. V 2012 – 14. V 2016.
Лепа сећања на тебе заувек остају.

У суботу, 14. маја, у 11
сати, даваћемо шестомесечни помен нашој
драгој

У суботу, 14. маја, у 11
сати, на гробљу у Опову,
дајемо годишњи помен

МИЛИ ПАЊИК

МИЛИ ПАЊИК

од синова МИЋЕ
и БОРЕ РОСУ
са породицама

од комшија из зграде
у Боре Станковића 3

(82/219779)

(80/219777)

СЕЋАЊЕ

Година је, отишао си

АЛЕКСАНДАР
ПУРКАР
1961–2015.

ИГОР ЛИЧЕР
1978–2004.
… исто боли. Чекамо да
се вратиш!
Твоји најмилији
(74/219745)

НОВКИ
УЈВАРИ
1924–2015.
С љубављу
и поштовањем синови
ЂУКА и ВЛАДА
с породицама
(78/219756)

ЧЕДОМИРУ
ОДАЏИЋУ
1934–2015.
Много нам недостаје.
Супруга ДАНИЦА
и ћерка СНЕЖАНА
с породицом
(60/219660)

РАДМИЛА
МИЛА
ВЕЛИКИНАЦ
рођ. Лацков
18.V 2005 – 18. V 2015.
Време које је прошло
није умањило тугу, бол
и празнину, много нам
недостајеш.
Сестра ЗАГА
и зет ТОМА ЂУЛИНАЦ
(65/219701)

АЛЕКСАНДАР
ПУРКАР
Остало је пуно наших
недовршених разговора.
Мом вољеном брату и
ујаку од његове сестре
ЦУЦЕ с породицом
(73/2197369

Имамо много лепих
успомена да с поносом
причамо о теби, али и
да те никад не заборавимо.

ПЕТРА
ЖИВАНОВА
За утеху остају сећања и
вечна туга за тобом.

Твоја ДАЦА, ЦОКА
и ГОГА

Твоје сестре НАДА
и ЈЕЛЕНА
с породицама
и снаја СТОЈАНКА

(72/21935)

(59/219650)
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У суботу, 14. маја, у 10
сати, на Католичком
гробљу даваћемо шестомесечни помен, а у
недељу, 15. маја, у 10 сати годишњи помен нашем супругу, оцу и деди

СЕЋАЊЕ

У четвртак, 19. маја, у 11
сати, на гробљу у Банатском Новом Селу, дајемо четрдесетодневни
помен нашем вољеном

17. маја су четири године да више није с нама
наш драги

ЂУРА СТОЈАНОВИЋ

ТАТЈАНА МАРКОВИЋ
2005–2016.

Остаје нам само сећање на тебе и вечна туга.
Мама, тата и брат
(17/219494)

12. маја 2016. навршиће се девет година откако
није са нама наш драги

др ДРАГАН ДАШИЋ

(36/219559)

(32/219546)

(28/219539)

У суботу, 14. маја, у
11.30, дајемо четрдесетодневни помен на гробљу у Долову

МАРИЈА

С љубављу и поштовањем чувамо успомене на
вас.
Породице ГРБИН, ФАРАГУНА и ЈАНКОВИЋ
(30/219544)

Не можемо да се помиримо са истином да четрдесет дана ниси с нама драги наш

Твоји најмилији

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

МИРЈАНА ПОПОВИЋ

рођ. Реснер
13. V 2003 –2016.
Oд заборава чувамо Вас
у нашим срцима и мислима.
Њени најмилији

1938–2012–2016.
18. маја 2016. навршавају се четири године откако ниси с нама, али то не умањује тугу, бол и сећање на тебе.
У срцу је туга, на гробу тишина, а у дому велика
празнина. Вечно ћеш бити у нашим срцима и чуваћемо успомену на тебе.
Супруг ЖИКА, ћерка СЛАЂАНА, син ДЕЈАН
и снаја САШКА

(26/219524)

(45/219614)

12. маја навршава се годину дана откада ниси с
нама

НЕСТОРОВ
МАРИЈА
МАЦА

ДАВИД
ДРАГА

35. година

25 година

ИЛИЈА
20 година

ЗЛАТКО МИРИЋ
12. V 2015 – 12. V 2016.

1933–2016.
С тугом и љубављу
супруга ВОЈКА
с породицом

Ваша ДАНИЦА
(15/и

Љубав према теби је вечна. Остао си да живиш у
мом срцу!
Увек ћу те се радо сећати.
Твоја ЉИЉАНА

(29/219541)

(71/219730)

16. маја 2016. обележава се десетогодишњица
откако је преминула

ВОЈО

Тата много нам недостајеш.
Син ЗЛАТКО, кћерке
МИРЈАНА и ЈУЛИЈАНА
с породицама

(40/219588)

УРСУЛА
МАРИЈА
ПАШАЈЛИЋ

Сећање на драге родитеље и брата

СНЕЖАНА БОЖИЋ
ГАВРИЛОВИЋ

МИЛОРАДУ
ВУКАШИНОВУ

Твоји: супруга ВИДОСАВА и синови
СТЕВАН и НИКОЛА с породицама

СЕЋАЊЕ

ВИТОМИРУ
РОТАРОВУ

2015–2016.

Увек си у нашим срцима и мислима.

ПОШТОВАНА

14. маја у 11 сати, на Православном гробљу у
Старчеву даваћемо годишњи помен нашој драгој
супрузи, мајци и баки

Твоји најмилији

ГРБИН

У суботу, 14. маја 2016,
у 11 сати, на Православном гробљу у Омољици
даваћемо шестомесечни помен нашем оцу

(31/219545)

Живећеш увек у срцима супруга БОРЕ, деце
САШЕ и ИВАНЕ, снаје ТАЊЕ, зета ДРАЖЕНА
и унука ТАМАРЕ, ЈАНЕ, ТАРЕ и МАРКА

СЕЋАЊЕ

2002–2016.

1942–2015.
Много нам недостајеш...
Твоји најмилији:
супруга ЉИЉАНА,
ћерке СЛОБОДАНКА
и МАЈА, унуци МИЛАН,
АЛЕКСАНДАР
и БРАНИСЛАВ
и снаја РУЖА

1939–2016.
Много нам недостаје.
Успомену на њега чуваћемо с љубављу, поштовањем и захвалношћу
за све што је чинио за
нас.
Супруга ВЕРА и син
МИЛАН

ЈОВАНКИ СЕКИ СТОЈКОВИЋ

Увек си у нашим мислима и чувамо те од заборава.

БРАНИСЛАВ

РАДОВАНУ
МАТОВИЋУ

ЗОРАНУ
МИЛОШЕВУ

Окупљање је у 11 сати на гробљу Котеж. Време
је брзо прошло али не и бол.
НИНА
(27/219526)

(24/219516)

Четрдесетодневни помен

ПОМЕН

ДАНИЈЕЛИ
СТАНИСАВЉЕВ

СОКА
МИЛОСАЉЕВИЋ

1983–2016.
Господ да ти душу прости и да наследиш живот вечни.
С љубављу твој ЦОЈКО
и твоја тетка БРАНКА

15. V 2011 – 15. V 2016.
Недостајеш ми Мама.

Годишњи помен мојој
мами

МИЛЕВКИ
ПЕТРОВИЋ
Ништа више није као
пре.

Ћерка МИРА
с породицом

ГАША с породицом

(53/219641)

(52/219626)

(43/219595)

(5/219242)

Деветогодишњи помен

16. маја 2016. навршава се десет година како није с нама наша мила

САМАРЏИЋ

МАРКО

ЉУБИЦА

16. маја навршавају се двадесеттри године туге и бола
откако није с нама

др АНДРЕЈ УСПЕНСКИ

СНЕЖА

Ћерке ДРЕНКА и БЕБА с породицама

С љубављу и поштовањем чувамо успомену на тебе.
Ујка, ујна, ВЕЦА и ЈАЦА с породицама

(16/219479)

(44/219611)

спец. радиолог
Супруга ЉИЉАНА, синови НИКОЛА и ВЛАДИМИР
с породицом
(68/2197059

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

Петак, 13. мај 2016.
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Наш вољени супруг, тата, свекар и деда

СЕЋАЊЕ на

ЂОРЂЕ ИВАНОВ

АДАМА БАЛЕКА

15. V 2013 – 15. V 2016.
Дуге су ове три године без тебе драги Адаме. Зашто ме
судбина одвојила од тебе.
Остала је вечна туга и бол за тобом анђеле мој. Сваки
тренутак је чекање да ћеш се пробудити из дубоког сна.
Твоју љубав, доброту и твој драги лик не могу избрисати
из свог срца.
Вечно ћу патити за тобом, а ти још спаваш, ти ми се не будиш.
Утонуо си у дубок сан анђеле мој. Недостајеш ми најдраже
сунце моје. Остаћеш вечна и најдража љубав мог живота.
Нека добри анђели буду с тобом, нека ми те чувају, јер
ти си био мој анђео чувар.
Вечно ћу жалити, патити, тебе волети и никад заборавити.
Ти не можеш умрети. За тобом је моја туга сива, и бескрајно дуга.
У мислима с тобом вечно твоја супруга АНКИЦА

13. V 2010 – 13. V 2016.
Шест година живи у нашим сећањима и
драгим успоменама.
Његови вољени: супруга АНКА, син
НИКОЛА, снаја ЉИЉАНА, унука САЊА
и унук ЂОРЂЕ
(9/219463)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
Драги наш Миша

1981–2005.
Прошло је једанаест година бола и туге за
тобом. Не постоје речи којима се може
описати колико нам недостајеш сине. Нека те анђели чувају.

(7/219444)

D’AMATO

Твоји најмилији: тата, мама, браћа
ГОРАН и БОЈАН с породицом

МИОДРАГ СТАНИШИЋ

DRAGOJLA

ЖЕЉКО ЦВЕТКОВИЋ
ЦВЕЛЕ

(1/219417)

1933–1986–2016.
Тридесет дугих година није с нама.
Сузе су усахле, срца окоштала од туге, ожиљци
су остали да обележе наше животе.
Драги наш Мишо, све речи су бесмислене, осим
твоје љубави и пажње које је било на претек.
Сећање на тебе је богато успоменама са којима
живимо и трајемо док нас има.
Твоја породица

THEODORE

(18/219495)

1955–2013.
1949–2013.
Прошле су три године без вас, ваше љубави и подршке. Чуваћемо
вас и ваша дела у срцима и сећањима док нас буде.
Унуци АЛЕКСАНДАР и ВИКТОРИЈА, ћерка АНЂЕЛА и зет ПЕТАР

17. маја навршавају се три године откако није с нама

ЖЕЉКО ЦВЕТКОВИЋ ЦВЕЛЕ
Године пролазе, а бол, туга и празнина остају исти, а
сећање на тебе све је јаче.
Твој брат БОЈАН с породицом

(3/219419)

У суботу, 14. маја 2016. године, у 11 сати,
на Старом православном гробљу даваћемо трогодишњи помен нашем драгом сину, оцу, супругу, брату и зету

НИКОЛА
ГВОЗДЕНОВИЋ

(2/219418)

Десет година без нашег вољеног

ДАРКА СТАНКОВ
рођ. Стојаковић
8. I 1959 – 17. V 2013.
С поносом те спомињемо. По доброти памтимо,
од заборава чувамо, с тугом живимо.
Много нам недостајеш. Твојим одласком ништа
више није као пре.
Почивај у миру.
Мајка РАДМИЛА и сестра ЂУРЂЕВКА
(4/219426)

ДРАГЕ КАРИЋА
14. V 2006 – 14. V 2016.

Драги наш вољени Ниђа, ти си био наша нада,
снага и топлина. Ни један дан не прође да се
не сетимо тебе и твоје
доброте.
Твој стриц ЉУБА,
стрина ЈОВАНКА
и сестра СЛАВИЦА
с породицом

15. маја 2016, у 11 сати, на гробљу у Омољици молитвено ћемо обележити двогодишњи помен нашем најдражем

прим. др ДРАГОМИРУ
СТЕФАНОВИЋУ
мр. сц. мед. ОРЛ
17. V 2013 – 17. V 2016.
Заувек ћеш бити с нама и никад заборављен.
С неизмерном љубављу и поштовањем
породица

(19/219502)
(21/219513)

НИКОЛА
ГВОЗДЕНОВИЋ
НИНА

Вечно ћеш живети у нашим срцима.
Стриц НИКОЛА
с породицом

Време пролази, а туга
остаје.
Стриц РАДЕ
с породицом

(11/219466)

(10/219466)

(7/219446)

С љубављу и тугом у срцима чувамо најлепше успомене на

НИКОЛИ ГВОЗДЕНОВИЋУ
Нема речи којима се ова празнина може описати. Твоја љубав и доброта којом си нас обасипао
дају нам снагу за борбу са стварношћу.
Мајка СТОЈА и брат ЗДРАВКО с породицом

рођ. Бугариновић
Остаје вечно да живи у сећањима својих најближих.
Породица

(37/219565)

(38/219570)

СЕЋАЊЕ

НИКОЛА
ГВОЗДЕНОВИЋ
НИНА

С љубављу породица

МИЛИЦУ БАНЧАК

Прошло је десет година од смрти вољеног

СТЕФУ
„Што те нема, што те
нема, што те нема, што
те нема, што те нема”

ЖИВКА РЕЉИЋА

СТЕФ

ЛЕПА

Остаћеш вено у нашем сећању.
Твоји кумови БРЕТШНАЈДЕРОВИ

(22/219513)

(35/219557)

2006–2016.
Заувек у сећању.
Породица
(69/219724)

32

ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Петак, 13. мај 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
31. марта: Катарину – Сташа Здиханова и Павел Здихан; 13. априла:
Лауру – Марија Минић Илић и Урош Илић; 22. априла: Дуњу – Драгана и Драган Пријовић; 25. априла: Исидору – Маргарета Шарац Крстић
и Милан Крстић; 26. априла: Маријету – Љубица Раду и Данијел Констандин, Катарину – Тихана и Небојша Влатковић; 30. априла: Софију
– Виолета и Милан Станић.

Добили сина
1. априла: Михајла – Сандра и Драган Андрејевић; 14. априла: Косту
– Катарина и Новак Новаков; 17. априла: Богдана – Кристина и Иван
Борка; 18. априла: Немању – Вања Гуран и Никица Величковић; 24.
априла: Луку – Милена и Владимир Бошковић, Рељу – Тања и Иван
Ћирка; 25. априла: Срђана – Даница Стејић и Драган Станижан; 28.
априла: Александра – Маја Бањаш; 1. маја: Андреја – Слађана Ангеловски и Драгољуб Шошкић;

ВЕНЧАНИ
28. априла: Миљана Свирчев и Дејан Крчадинац; 30. априла: Моника
Ђерфи и Александар Грбић; 5. маја: Александра Трајковски и Душан
Ђерман.

УМРЛИ
26. априла: Обрен Николић (1938), Јанко Ленхарт (1946); 27. априла:
Златинка Мирков (1933); 28. априла: Димитрије Мрваљевић (1953), Јован Крунић (1956), Чедомир Костић (1932), Јованка Остојић (1941),
Илија Боданов (1952); 29. априла: Милица Калкан (1947), Рајко Мајкић
(1942), Миладин Трифуновић (1941), Ондреј Петраш (1919), Зоран Ваневски (1970); 30. априла: Владимир Крањчевић (1948), Андраш Бисак (1940), Нада Косановић (1929); 1. маја: Зорица Симић (1954), Милан Русулов (1958); 2. маја: Богдана Додић (1938); 3. маја: Радосав
Арсенић (1929), Трајко Митровић (1933), Мирјана Ерцег (1939); 4. маја: Стеван Чизмаш (1940), Граница Илић (1954), Лозана Љимони
(1935), Споменка Марков (1957), Милан Често (1929).

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ
Припрема: Момир Пауновић

КВАДРАТ 7 х 7
2

3

4

5

6

7

1

Речи су састављене од следећих слогова: ВА, ВА, И, МА, МИ,
МУМ, НА, НИ, НИН, ЊЕ, ЊИ, ОП, ПЛИ, РА, РЕТ, ТИ, ТИ, ТИ,
ТИ, У, ЦА, ЦА, ЧАР.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. најбољи резултат који се може постићи у датој си-

2

туацији (стр.), 2. бавити се пливањем, 3. насилник, страховладар, 4. град у западном
делу Србије, 5. особа оболела од маније (жарг.), 6. витка кула уз џамију.

3

1

4
5

1

6

2

7

3
БЕЛА УКРШТЕНИЦА

Сами треба да откријете и упишете црна поља.
Њихов број је означен у загради на крају описа за
сваки ред и колону.
ВОДОРАВНО: 1. справа за млевење житарица (0), 2. саставни везник – симбол германијума (1), 3. град у Индонезији
(0), 4. шести месец јеврејског календара (0), 5. име француског глумца и певача Монтана – ознака за ерстед (1), 6. отеклост, надувеност (0), 7. позван, меродаван (0), 8. иницијали шахисте Глигорића – део тела неких животиња – лична
заменица (2), 9. музички звук – пиће морнара – 27. слово

4
5
6
7
8
9

азбуке (2), 10. лична заменица – певачка група (1), 11. жена
мужевљевог брата (дем.) (1), 12. козачки старешина – предлог уз датив, 13. место у БиХ код Билеће – део зимске одеће (1), 14. надати се, прижељкивати(0).
УСПРАВНО: 1. без колебања, истрајно (0), 2. човек који решава загонетке (0), 3. ознака за дециграм – симбол азота –
тежина амбалаже (мн.) (2), 4. рударски град у Србији – вепар,
нераст (1), 5. тврдити (0), 6. истакнути српски научник са
слике – симбол ванадијума (1), 7. ознака за литар – родно

10
11

руци (2), 9. несретна жена – легендарни боксер (Мохамед) (1).

3

4

5

6

7

8

9

(23. 9 – 22. 10)

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

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

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

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

Од ваше спремности за компромис зависи колико ћете успети да
разрешите своју ситуацију. Време
је да коначно пређете с речи на дела и прихватите помоћ пријатеља.
Проблеми са желуцем могу бити
последица нагомиланог беса. Напокон стиже новац који сте чекали.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

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

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

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

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

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

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

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

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

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)
Овај период обележава проблем
око неке непокретности или земљишног поседа. Већи новчани
приходи ће изостати, али зато непрестано имате мање добитке. Пошто сте жељни љубави и нежности,
могуће је да ћете се упустити у неку авантуру. Чувајте гласне жице.

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

СТИХОВНИ АНАГРАМИ
ФИЛМСКИ ДУБЛЕР
СКАДАРКЕ је лепе
опчинио цуре,
кад је вратоломне
правио бравуре.

ПОМОЋ ПАТНИКУ
САМО СТИЛ хумани
оном који пати
милосрђем може
муке одагнати.

СПОНЕ НА КОЛЕНУ
ЛЕГНИ МАТИ, мируј мало,
у лежећој буди пози,
везу кости са мишићем
да залечиш ти на нози.

12
13

место научника са слике – град у Француској – ауто-ознака
Шапца (3), 8. део шиваћег прибора – часовник – прегиб на

2

Вага

(21. 3 – 20. 4)

14

РЕШЕЊА – Квадрат 7 х 7: оптимум, пливати, тиранин, Ивањица, маничар, утицање, минарет. Стиховни анаграми: каскадер, самилост, лигаменти. Бела укрштеница: млин, и, ге,
Хилс, Адар, Ив, е, подбулост, одговоран, сг, реп, ти, тон, рум,
ц, он, капела, јетрвица, атаман, ка, Нарат, шал, очекивати.

1

Ован

33

ФОТО-РЕПОРТАЖЕ

Петак, 13. мај 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

СЕДМИ ПУТ ОБЕЛЕЖЕНИ ДАН ЕВРОПЕ И ДАН ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ

ПАНЧЕВЦИ ПОШТУЈУ ВРЕДНОСТИ ГРАЂАНСКОГ ДРУШТВА
» Наставак са стране 1
Поред безброј лоптица и балона,
у пријатном зеленилу Народне
баште нашли су се и шатори, падобран и „паметно ћебе”.
У свим тим интересантним
играоницама малишани су
уживали пуним плућима. Један од њих је био четворогодишњи Андреј Тадић, којег је
довела мајка Бојана. Он је убацивао лопту у кош, у чему му
је друштво правио Огњен
Остојић. Јана Ђурђевић је јахала коњића, док се шестогодишњак Далибор Арсић, заједно с две године старијим
братом Давидом, занимао
коцкама. Сестре Милица (7) и
Анђела (5) Ранков биле су поносне на добијене медаље, као
и забавиштанка Дајана Стојак
и њена старија сестра Анастазија (ученица трећег разреда
школе „Братство и јединство”), којој је једна тета на
лицу нацртала цветић. Њеној
имењакињи и школској другарици Анастазији Ђорић јако су
се допале перике, нарочито
она наранџасте боје.
Игру су промовисали и чланови групе необичног назива –
СПОЈИ (Старчевачко првенство озбиљно јефтиних играчака). Како је објаснио главни
креатор ове приче – Мирко
Трубарац, реч је о дидактичким иновацијама, јефтиним
решењима и тежњи ка представљању нових идеја и решења. Присталице „спајања” су

Игри никад краја
овог пута неуморно правиле
мехуре од сапунице и омче којима се они обликују. Наравно, то никако није могло без
помоћи најмлађих, а један од
првих који су се самоиницијативно прикључили су Урош
Блага (четврти разред) и његова сестрица Лана (забавиште).
Непоколебљива Кармела
Млади из Женске мировне
групе честитали су свима Дан
победе покличем: „Смрт фашизму, слобода народу”.
Укратко су представили оно
чиме се све бави њихова организација, основана 2001. године; поред женског и мировног
активизма, ту су и толеранција,
солидарност, различитост,
инклузија, феминизам...

Након што је свако понаособ изнео неко размишљање,
присутни су остали без даха
на њихов непоколебљив антифашистички став, када су високо подигли чврсто стегнуте
песнице уз тактове песме
„Кармела”.
На штанду те организације
су промовисане вредности попут толеранције, слободе, безбедности за све... Једна од активисткиња, Марина Балаш,
сложила се са слоганом да
„мир није чир”, а Ирена Љубановић је, упркос свим друштвеним аномалијама, изразила малу дозу оптимизма у
светлу будућност.
Недалеко одатле волонтери
Друштва за заштиту природе и

животиња „Еколибријум” су,
према речима њихове заступнице Зоре Коларски, имали
циљ да на културан начин разговарају с грађанима о хуманом третману животиња, заснованом на одговорном власништву. Притом су заинтересованима делили биоразградиве кесе које ће им послужити да када пас обави нужду,
покупе измет.
Видећеш да вреди...
Све што је ЈКП „Хигијена” изнела тог дана, од контејнера за
одвајање папира и ПЕТ амбалаже до пропагандног материјала, било је усмерено ка томе
да се грађанима приближи
значај одвајања и рециклаже
смећа.

Запослена у том предузећу
Невена Јовановић навела је да
се тиме постижу знатне уштеде у енергији, али да највећи
проблем праве неформални
сакупљачи, који претурају по
контејнерима, ваде оно што
им треба и то неовлашћено
продају. Такве појаве изазивају скепсу код људи, па је покренута акција под називом
„Сакупи, уштеди и видећеш да
вреди”, како би деца од малих
ногу стекла навике о одвајању
и рециклирању смећа.
Вреди напоменути да је
Удружење за развој интеретничког дијалога у мултиетничким срединама „Ин медијас рес” доделило повеље „Про

футуро”, које су припале Снежани Филиповић, представници дописништва Радио-телевизије Војводине, Живани
Крејић из Удружења грађана
„Посети Панчево”, као и уметнику Филипу Крумесу.
Допринос манифестацији
дали су и Бадминтон клуб
Панчево, организација цивилног друштва „Препознај у себи”, Удружење грађана „Омнибус” и, први пут, редакција
интернет часописа „Видело”
из Долова.
Уосталом, као и сви спонтано окупљени грађани, које за
разлику од многих других окупљања нико на то није приморавао...

МА ЖО РЕТ КИ ЊЕ ДЕЛИЛЕ ЛЕНТЕ
Обележавању Дана победе, трећу годину заредом, придружиле
су се и „Мажореткиње Панчева”, које су приредиле програм
на пла тоу ис пред Култу рног
центра.
Ученице Балетске школе „Лујо Давичо” из Београда одиграле су четири кореографије, а
го шћа Ле на Ста ни са вље вић,
пореклом из Русије, отпевала
је неколико песама. Стихове су
говорили Муза Радовић, панчевачки професор Миливоје Ба-

ћевић и наша суграђанка Тамара Станисављев.
Катја Богдановић, ученица
Музичке школе „Јован Бандур”,
извела је неколико песама на
виолини, а пратња је био њен
пас, пекинезер Ђоле, који је „певао”. Они су покупили највише
симпатија.
С неколико кореографија наступиле су и мажореткиње, које
су пре тога делиле георгијевске
ленте – симбол победе и отпора.
М. М.

...и рециклажа је важна

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Не купуј – удоми!

ЕКСПЛОЗИВАН НАСТУП НОВОСАДСКОГ ОИ-ПАНК САСТАВА

„Ритам нереда” жестоко против пута безнађа
Један од најчвршћих панк састава у земљи – новосадски
„Ритам нереда” направио је
невиђени лом у суботу, 7. маја, у дворани „Аполо”.
Пре тога су наступиле две
предгрупе, а вече је отворио
перспективни домаћи алтернативни хеви метал бенд „”, у
саставу: Зоран Зец (певач),
Стефан Јовановић и Немања
Попов (гитаристи), Алекса
Цупић (басиста) и Александар
Ротар (бубњар).
То је, ипак, било само лагано загревање за оно што следи,
будући да су права узбуђења
кренула с наступом новосадског хардкор бенда „Колапс”,
који је био блискији публици,
већински настројеној жешћем
звуку.

А фанова је било у распону
од голобрадих тинејџера до
времешнијих поклоника ои-панк звука, који у ширем
окружењу већ тридесетак година најбоље репрезентује
„Ритам нереда”.
Чувена постава из највећег
војвођанског града од старта
је мамила бурне овације, притом ослобађајући абнормалну
количину килоџула. Већ с првом песмом „Далеко путујем”
(„и са собом носим своје сне,
само не знам где...”), на све
стране је бридело од убитачне
енергије.
Доследна бунту против
естаблишмента и друштвених
аномалија, екипа коју предводи Бобан Петронијевић (вокал), а чине је и Саша Фриш

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.

Скробарка
Женка лабрадора пронађена је
пре неколико дана у Скробари.
По свему судећи она је недавно побегла, и то највероватније из неког дворишта у
поменутом насељу. Нема чип,
али власник је може преузети
у градском прихватилишту у
Власинској 1 или позвати тел.
352-148.
Пас је социјализован и живахан, а уколико се до истека законског рока нико не (по)јави, неки одговорнији љубитељ животиња може га удомити.
(гитара), Мирослав Мијатовић (бас) и П. Ј. (бубњеви), наставила је да као никад „пр-

жи” све пред собом. Фронтмен
Бобан је повремено комуницирао с публиком, а пре извођења песме „Против свих” истакао је да су их врбовали и
леви и десни, али да су сви
исти.
Завршница је уследила уз
„Хиљаде”, „Црно је све” и, наравно, ултимативни хит –
„Пут безнађа”. Бис је био неизоставан и резервисан за
„Небо” и „Сан”.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Мисац
Мешанац без огрлице и чипа
пронађен је у близини основне
школе у насељу Миса док је упорно покушавао да уђе у двориште тамошње основне школе,
где су га деца хранила остацима
од ужине.
Средњег је раста и није агресиван, а налази се у градском прихватилишту и претпоставља се
да је из комшилука, па власник, уколико се појави, треба да
га обележи како опет не би нестајао без трага.

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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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ТАМИШ У СРПСКОЈ ЕЛИТИ
У среду, 18. маја,
гостује Црвена звезда

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У ДУАТЛОНУ

ВИДА И ДАНИЛО ОДБРАНИЛИ ТРОН
Сезона, по традицији,
отворена у Сомбору
Сјајни резултати
ТК-а Тамиш
Нова сезона у триатлону отворена је у недељу, 8. маја. По
традицији, прво надметање је
одржано у Сомбору, а то је било
Првенство Србије у спринт-дуатлону. Конкуренција је била веома јака, а ТК Тамиш из
нашег града наступио је с 32
такмичара у свим категоријама.
Као и увек, најзанимљивије
је било у елитној конкуренцији. Учесници су се надметали у трци која се састоји од
пет километара трчања, двадесет километара вожње бицикла и 2,5 км трчања.
Најзначајније резултате су
остварили такмичари Тамиша Вида Медић и Данило Јовановић, који су тријумфовали
и овог пута и тако одбранили
титуле освојене прошле године. Треба истаћи да су на до-

садашњих пет дуатлона у
Сомбору сваки пут тријумфовали чланови клуба из нашега града. Пре Данила то су
били Игор Вуковић и Петар
Ивачковић по два пута.
Одличне резултате су
остварили и млади такмичари Тамиша. У конкуренцији
нада Ања Давидовић се окитила најсјајнијим одличјем, а
сребрне медаље су освојили
Вања Исевски и Богдан Јелача. У надметању почетника
бронзана одличја су заслужили Лука Ђондовић и Марко
Глигорић, а Марјан Лукић је
тријумфовао у категорији ветерана, међу такмичарима од
40 до 44 године.
За чланове ТК-а Тамиш нема одмора. Они ће већ 14.
маја учествовати на крос-триатлону у Крагујевцу, а
потом им предстоји надметање на Ади Циганлији и најважније такмичење у сезони –
Првенство Србије у спринт-триатлону, које ће бити одржано 5. јуна у Панчеву.

МИТИНГ „СВЕ ПРОЛАЗИ, ЗВЕЗДА ТРАЈЕ”

ПЛИВАЧИМА ТРИДЕСЕТ ДВЕ МЕДАЉЕ

На међународном митингу у
организацији ПК-а Црвена
звезда, који је одржан прошлог викенда у Београду,
учествовало је 489 пливача
из 29 клубова. Динамова
„експедиција” је имала 23
такмичара, који су освојили
чак 32 медаље.
Вања Грујић је тријумфовала на 50 и 100 м леђно и 200 м
мешовито, док је на 50 м краул била трећа. Михајло Лазаревић је заслужио сребро у трци на 200 м краул, а Дуња Стоев се окитила златом на 50 м
краул и сребром на 50 м леђно. Дуња Нишић је била друга
на 100 м делфин, а трећа на
дупло краћој деоници. Јелена
Врховац је освојила златне медаље на 50 и 100 м делфин,
сребро је заслужила на 100 м
краул, а бронзу на 200 м мешовито. Петар Ранковић је
био најбржи у надметању на
50 м прсно, а у трци на 50 м

ТРОФЕЈИ ЗА СПАРТУ
ПК Спарту је представљао
Милош Михајловић, кога је
предводио тренер Ненад Јовић.
Милош је освојио златну
медаљу на 50 м краул, а у трци на 50 м делфин је као
други стигао на циљ.

краул је као трећи стигао на
циљ. Катарина Белић је највредније трофеје заслужила у
тркама на 50 и 100 м прсно и
200 м краул, а на 200 м мешовито је освојила сребрну медаљу. Андреа Нађ је била прва на
50 м прсно, а Огњен Стојшић
је освојио сребрна одличја на
100 м леђно, 100 м краул, 200
м мешовито и бронзу на 50 м
леђно. Ања Гвозденовић је била друга у дисциплини 100 м
делфин и трећа на 100 м краул, а Марина Тапалага је зарадила бронзу на 200 м краул.
Наташа Праскало је тријумфовала у трци на 200 м мешовито, а у надметању на 200 м
краул припало јој је сребро.
Огњен Стојанов је био трећи
на 200 м краул.
Сјајне су биле и штафете
Динама. У трци на 4 x 50 м
мешовито девојчице су освојиле прво место, а дечаци су
били други.

Кошаркаши Тамиша започели
су своје друго узастопно надметање међу најбољим клубовима које наша земља тренутно има. Прошлог викенда је
стартовала трка за бодове у
Суперлиги, а у првом колу тим
из нашег града намерио се на
главног фаворита за титулу,
шампиона АБА лиге и тим који је био међу осам најбољих на
Старом континенту – Црвену
звезду.
Пред око 500 гледалаца у
дворани „Александар Николић” није било дилеме ко ће
тријумфовати. Београђани су
оправдали улогу фаворита, па
су славили убедљиву победу од
94:54, по четвртинама: 18:9,
29:20; 17:15 и 30:10. Ипак, коначан резултат не одсликава
право стање на паркету, јер Тамиш уопште није играо лоше и
неубедљиво. Момци из нашег
града су изгарали на терену,
нису се уплашили великог ривала, напротив. Играли су и
парирали колико су могли, а
не треба прескочити ни чињеницу да је изразити фаворит
имао и доста среће.
Од самог почетка утакмице
Црвена звезда је имала пред-

ност, али кошаркаши Тамиша
су успели да јој одолевају и не
дозволе да се резултатски претерано „одлепи”. Крајем друге
четвртине гости су начинили и
неколико грешака, што је искусни домаћин умео да казни.
Ни после одмора није било
битније промене дешавања на
терену. Тамиш је покушавао,
трудио се, „гурао”, а онда су
„црвено-бели” у последњој четвртини додали гас и дошли
до убедљиве победе.
Најефикаснији играч на
утакмици био је Марко Симоновић, који је постигао 15 пое-

на, док је наш суграђанин у црвено-белом дресу Немања
Дангубић постигао дванаест, а
Квинси Милер једанаест поена. Никола Ребић и Бранко
Лазић били су прецизни по десет пута. У редовима Тамиша
најефикаснији су били Никола
Вујовић, са једанаест, и Драган
Крушчић, са десет поена.
Такмичење у Суперлиги наставља се по убрзаном ритму.
Већ у четвртак, 12. маја, када
је овај текст био пред читаоцима, у Хали спортова на Стрелишту гостовао је ФМП. У недељу, 15. маја, Тамиш путује у

Ваљево, где ће одмерити снагу
с Металцем, а онда у среду,
18. маја, у наш град долази
шампион – Црвена звезда!

ПОЧЕЛА ПРОДАЈА
КАРАТА
Улазнице за утакмицу Тамиш – Црвена звезда која се
игра 18. маја могу се купити
на благајни Градског базена.
Цена картe износи 400
динара за трибине и 600
динара за партер.

ПОГЛЕД ПРЕКО МРЕЖЕ

МАЛЕ „ЛАВИЦЕ” ВИЦЕШАМПИОНКЕ СРБИЈЕ
У Београду је прошлог викенда
одржано Првенство Србије за
јуниорке, на којем је учествовало дванаест екипа. Одбојкашице Динама су, као шампионке
Војводине, биле носиоци друге
групе, у којој су се надметали и
Гимназијалац из Краљева и Јединство из Ужица.
У првој утакмици мале панчевачке „лавице” су релативно
лако савладале вршњакиње из
Краљева, а потом су с 3:2 победиле и великог ривала из
Ужица. Као првопласиране у
својој групи, одбојкашице Динама су се у полуфиналу састале с Црвеном звездом, која
у својим редовима има неколико репрезентативки.
Био је то меч за све одбојкашке сладокусце и утакмица
која је показала да за будућност женске одбојке у Србији
не треба бринути. Први сет је
био неизвестан до самог краја,
али су Београђанке успеле да

поведу с 1:0. У наставку меча
„црвено-беле” су лако дуплирале предност у сетовима и
када се очекивао потпуни
крах панчевачког тима, мале
„лавице” су заиграле као препорођене.
Панчевке су потпуно надиграле великог ривала у трећем
сету, па су са 25:14 смањиле
предност Звезде на 2:1, а онда

МЕЂУНАРОДНИ МИТИНГ У СЕНТИ

ЗОРАНА НА КОРАК ДО СНА

је уследио жесток окршај, без
сумње, будућих асова српске
одбојке. По оцени стручњака
био је то најбољи сет на турниру. Прштало је на све стране.
Девојке из оба тима биле су
борбене и пожртвоване, лопта
готово да није могла да падне
на терен... Играло се поен за
поен и ушло се у неизвесну завршницу. При резултату 24:24
блокер Динама Бјанка Петковић је сјајном „корејом” довела свој тим до сет-лопте и –
отишла је на сервис. Уследио
је сјајан ударац са основне линије, затим лош пријем Звездиних девојака и Панчевке су
успеле да изједначе на 2:2. У
петом сету није било никакве

дилеме – Динамо је био тим
који диктира темпо игре. „Лавице” су искористиле психолошку надмоћност и пласирале су се у финале Првенства
Србије.
Меч за највреднији трофеј
био је још једна одбојкашка посластица. Визура, са четири девојке које су одиграле Суперлигу, успела је да добије први сет,
а онда су Панчевке успеле да узврате ударац и са 28:26 изједначе на 1:1. Ипак, помало уморне
од жестоког полуфиналног меча, мале „лавице” су овог пута
морале да честитају ривалу, који је тако, после сениорске,
освојио и јуниорску титулу.
Без обзира на све одбојкашице Динама су постигле феноменалан успех. Бјанка Петковић је проглашена за најбољег
сервера на турниру, а поред ње,
предвођене тренерима Слободаном Радивојевићем и Иваном Марковићем, вицешампионке Србије постале су и: Даша
Михаиловић, Јана Ћук, Тијана
Стојковић, Тијана Миљковић,
Јелисавета Којадиновић, Катарина Марисављевић, Сања
Ђурђевић, Сара Ђурић, Милана
Нићифоровић, Милица Јовановић, Вања Станић, Милица
Секулић и Бојана Станковић.

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

СРЕБРНА АНДРЕА
Традиционалан међународни
митинг у Сенти одржан је у суботу, 7. маја. У изузетно јакој
конкуренцији наступили су и
атлетичари панчевачког Динама, који су и овог пута остварили запажене резултате.
Зорана Барјактаровић је победила у трци на 100 метара, с
новим личним рекордом од
11,88, а проглашена је и за
најбољу атлетичарку на целом
митингу. Колика је вредност
њеног резултата, показује и
податак да је наш прослављени ас и првак Европе у бацању
кугле Асмир Колашинац победио у мушкој конкуренцији, а
његов резултат (тренутно најбољи у Европи) само 130 бодо-

ва је вреднији од резултата Зоране Барјактаровић.
Зорана је сада сасвим близу
норми за велика међународна
такмичења (Медитеранске игре,
Првенство Европе за сениоре и
Олимпијске игре), па би у наредних месец дана могла да
оствари своје снове.
Одличан резултат у Сенти
постигла је и Тамара Полић,
такође репрезентативка Србије. Она је освојила сребрну медаљу у трци на 400 метара с
временом 58,60, што је њен
најбољи овогодишњи резултат. Тамара се припрема за
Светско првенство за јуниоре,
које ће у јулу бити одржано у
пољском граду Бидгошчу.

У румунском граду Клужу 7.
маја је одржан Европски куп
за кадете, на којем је учествовало 445 младих џудисткиња
и џудиста из 23 земље.
Међу репрезентативцима
наше земље била је и чланица
ЏК-а Динамо Андреа Стојадинов, која је и овог пута постигла изванредан резултат.
Она се надметала у категорији до 48 кг и успела је да се
окити сребрним одличјем.
Истог дана, али у Кањижи,
одржано је Првенство Војводине за сениоре. Динамо се
представио са седам бораца,
које је предводио тренер Љубомир Станишић. Судије на
турниру били су наши суграђани Миленко Крајновић и
Славко Станишић.

Најуспешнији су били Сара
Славковић и Урош Ћућа, који
су освојили шампионске титуле, а бронзане медаље су заслужили Алекса Стојадинов и
Немања Русо. На пета места су
се пласирали Игор Омаста,
Дејан Вулић и Александар Петровић.
Првенство Србије биће одржано 21. маја у Врњачкој Бањи.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

МАРКУ ДВА ПЕХАРА
У првој половини маја одржавају се кадетска првенства
Србије у шаху. Има их укупно
три, а разликују се у темпу
игре: бр зо по те зни (блиц),
средњи темпо (рапид) и, најважније, стандард-првенство,

на којем се играју партије од
по неколико сати. Само победник овог последњег такмичења обезбеђује директан
пласман на европска и светска првенства.
Распоред је направљен тако
да се најпре играју „блиц” и
„рапид” првенства у трајању од
два дана, а затим следи главно
такмичење, које траје седам
дана.
Наш суграђанин Марко Милановић је после 20 одиграних
партија – једанаест по блиц и
девет по рапид систему, освојио златне медаље на оба шампионата. Успех је још значајнији ако се зна да надметао са
две године старијим играчима.
У току је стандард-шампионат Србије, на којем Марко
брани титулу освојену прошле
године.

ИЛИЈА ПРВАК
У Крагујевцу је прошлог викенда одржано десето Кадетско првенство Србије у решавању шаховских проблема.
Окупила су се 74 такмичара,
који су се надметали у узрасним групама до 10, 14 и 18
година.

Наш једанаестогодишњи суграђанин Илија Серафимовић, ученик петог разреда ОШ
„Мирослав Антић”, остварио
је велики успех освојивши титулу државног првака у групи
до четрнаест година. Треба напоменути да је на тај начин
Илија одбранио злато освојено
прошле године у истој категорији и забележио трећи узастопни тријумф на првенствима Србије.
Овим резултатом млади Серафимовић је направио најбољу увертиру за наступ на
Европском првенству у решавању шаховских проблема, које ће бити одржано крајем јула
у Новом Саду.

Странe припремио

Александар
Живковић
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С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

ДИНАМУ ТРЕБА ЈОШ САМО ЈЕДАН БОД...
Бранко Радановић
и његови саиграчи
стигли на праг елите
Нема шале с рукометашима
Динама. Иако су прошлог викенда, у деветнаестом колу
Супер Б лиге, играли с „фењерашем” из Врбаса, момци које
предводи тренер Иван Петковић ништа нису препустили
случају. Динамо је победио с
33:17 (16:15) и тако дошао на
сам праг српске елите. Од сигурног пласмана у Супер А лигу дели га још само један бод,
који може да освоји у некој од
три преостале утакмице.
Дуел у Хали спортова на
Стрелишту пратило је око 300
гледалаца, који су у првих двадесетак минута видели равноправну игру. Млада и талентована екипа из Врбаса, предвођена Мартином Килибардом и
Ћетком Војичићем, у 19. минуту је имала и пет голова
предности (7:12), али то је било све од Врбашана. Нису
имали ни снаге ни умећа да се
озбиљније супротставе лидеру.
Предвођени сјајним Јованом
Стојановићем и расположеним Миљаном Буњевчевићем,
рукометаши Динама су полако додавали гас и сустизали
резултат, да би после Миљановог „пројектила” у последњим
тренуцима првог полувремена
на одмор отишли с предношћу
од једног гола.
У другом полувремену није
било никакве дилеме. Гости су
први погодак постигли тек у
50. минуту, а до краја утакмице мрежу сјајног голмана Николе Митановског затресли су
још само једном.
Тренер Иван Петковић је
шансу пружио свим играчима,

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда
Кошарка
СУПЕРЛИГА
Ваљево: МЕТАЛАЦ–ТАМИШ
Панчево: ТАМИШ – Ц. ЗВЕЗДА
среда, 18 мај, 19.30

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ПАНЧЕВО–ПИРОТ
субота, 19 сати
мушкарци
Аранђеловац: ШАМОТ–ДИНАМО
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА – Б. КАРЛОВАЦ
петак, 20 сати

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Б. Двор: БАНАТ–ЖЕЛЕЗНИЧАР
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ДУНАВ
среда, 18. мај, 16.30

а они су му се одужили на најбољи могући начин. Сви су се
уписали у листу стрелаца: Радојичић (четири гола), М. Радовановић (један), Буњевчевић (шест), Стојановић (седам), Радановић (један), Л. Радовановић (четири), Пејић (један), Петровић (два), Вујић
(један), Сремчевић (два), Лацко (један), Бандука (два) и Шапоњић (један).
– Врбас је млада, школована, храбра екипа, која са свим
противницима игра добро
тридесет минута. Нема довољно играча у ротацији и зато је
у проблему. Играли смо слабо
у одбрани у првом полувремену, али успели смо да консолидујемо редове и да у другом
делу играмо чврсто и лагано

приведемо утакмицу крају –
рекао је тренер Динама Иван
Петковић.
Три кола пре краја првенства „жуто-црни”, као лидери,
имају 31 бод. Другопласирани
Обилић и трећепласирани
Шамот имају по 26 поена.
Идућег викенда на програму
ће бити нови дерби. Динамо
гостује у Аранђеловцу, где ће
се састати са Шамотом.
Рукометашице ЖРК-а Панчево су у 16. колу Супер Б лиге с Пролетером у Зрењанину
играле нерешено – 20:20.
Био је то врло занимљив дуел, у којем су обе екипе имале
прилику за тријумф. Прво полувреме је припало девојкама
из нашег града, а друго Зрењанинкама. Иако су домаће у

сам финиш ушле с предношћу
од четири гола, девојке које
предводи тренер Игор Шуловић су у последњим минутима
играле на врхунском нивоу и
стигле до бода који им је по
свему приказаном и припадао.
Гол за изједначење постигла је
Светлана Ничевски, капитен,
у последњим тренуцима сусрета.
Најефикаснија играчица у
редовима ЖРК-а Панчево била
је Маја Радојчин (пет голова), а
по три пута у листу стрелаца
уписале су се Марија Милићевић, Светлана Ничевски и Ивана Танелов. Панчевке су сада
на петом месту на табели, а наредног викенда, у претпоследњем колу, у Хали спортова на
Стрелишту дочекују Пирот.

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Старчево: БОРАЦ–БАК
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ВУЛТУРУЛ
Качарево: ЈЕДИНСТВО–СЛОГА
Омољица: МЛАДОСТ – МЛАДОСТ (В)
Панчево: ДИНАМО 1945 – БУДУЋНОСТ
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
С. Тамиш: С. ТАМИШ – СПАРТАК
Панчево: „МИКА АНТИЋ” – ПОЛЕТ
Опово: ОМЛАДИНАЦ–ГЛОГОЊ
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Мраморак: ПРОЛЕТЕР–СТРЕЛА
Делиблато: ОМЛАДИНАЦ–БУДУЋНОСТ

Прошлонедељни
резултати
Кошарка

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

„ДИЗЕЛКА” НА ПОБЕДНИЧКОМ КОЛОСЕКУ
Фудбалери Железничара још
једном су обрадовали своје навијаче. Они су прошлог викенда на СЦ-у „Младост” савладали Раднички из Шида с 3:0,
па су после прошлонедељног
пораза у Сакулама опет кренули ка средини табеле Српске
лиге група „Војводина”.
По лепом времену, пред око
500 поклоника најважније
споредне ствари на свету,
Жељко Стајчић и његови саиграчи надиграли су ривала у
свим елементима и заслужено
стигли до убедљивог тријумфа
и нова три бода.
Први тренер популарне панчевачке „дизелке” Александар
Стевановић на терен је извео
екипу у саставу: Катанић, Матић, Илић, Текијашки, Гудан,
Ћишић, Стајчић, Шалипуровић, Чикић, Ковачевић и Ковач, а прилику су добили и Новаков, Басарић и Ђуровић.

Железничар је од самог почетка утакмице наметнуо свој
стил игре, имао је иницијативу, стварао је прилике. Гости
из Шида нису имали ни снаге
ни умећа да се супротставе
разиграној панчевачкој дру-

жини. Први погодак је постигнут у 39. минуту, када је Гудан
одлично упослио капитена
Стајчића, а овај рутински савладао голмана Радничког. С
минималном предношћу домаћина отишло се и на одмор.

У другом полувремену Железничар је још више појачао
ритам, а питање победника
није се постављало ниједног
мо мента. У 60. минуту је
Жељ ко Стајчић направио
дармар у одбрани гостујуће
екипе и сјајно проиграо Марија Гудана, коме није било
тешко да лопту пошаље на
право место – 2:0. Само три
минута касније исти играч је
још једном савладао голмана
Радничког, постигао свој други погодак, заслужио назив
играча утакмице и поставио
коначан резултат: Железничар–Раднички 3:0.
После 25. кола Српске лиге
„Војводина” тим из нашег града
заузима осмо место на првенственој табели, с 33 бода, а
следећег викенда гостује у Банатском Двору, где ће одмерити
снагу с претпоследњим Банатом.

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ У АМЕРИЧКОМ ФУДБАЛУ

СУПЕРЛИГА
Београд: Ц. ЗВЕЗДА – ТАМИШ

94:54

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Зрењанин: ПРОЛЕТЕР–ПАНЧЕВО
мушкарци
Панчево: ДИНАМО–ВРБАС

20:20
33:17

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (Ш) 3:0
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Војловица: МЛАДОСТ – ДИНАМО 1945
0:7
Б. Н. Село: СЛОГА – МЛАДОСТ (О)
1:0
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – ЈЕДИНСТВО
2:3
Владимировац: ВЛАДИМИРОВАЦ–ЈУГОСЛАВИЈА 1:2
Црепаја: ВОЈВОДИНА–БОРАЦ
2:2
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Дебељача: СПАРТАК – „МИКА АНТИЋ”
Самош: ПОБЕДА – С. ТАМИШ

5:1
1:4

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Иваново: СТРЕЛА–БСК
Долово: ДОЛОВО–ПРОЛЕТЕР

3:1
6:2

ПАНТЕРИ ОБЕЗБЕДИЛИ ОПСТАНАК
Утакмицама четвртог кола
прошлог викенда је настављена првенствена трка за бодове
у Суперлиги Србије у америчком фудбалу. Панчевачки
Пантери су у Београду савладали Плаве змајеве с 15:45, а
другом победом у шампионату
обезбедили су опстанак у елити и испунили основни циљ
клуба за ову сезону.
Био је то веома важан дуел
за расплет у борби за плеј-оф.
На срећу својих навијача,
Пантери су у већ у првом полувремену одличном игром
отклонили сваку сумњу око
питања победника. После две
четвртине резултат је гласио
35:0 за госте из Панчева.

Змајеви су се пробудили тек
након одмора, искористивши

благо опуштање гостију после
убедљивог вођства, па су успели

да два пута поентирају пасом и
трчањем. Ипак, то је било све
што су домаћини приказали.
Поене за Пантере су постигли
Стефан Дедић, Кевин Хачинскон, Братислав Бошњак, Славољуб Дуковски и Мајкл Кембел.
Панчевци сада имају скор
од две победе и два пораза.
Што је најважније, прошлонедељним тријумфом су осигурали наступ у елитном рангу и
наредне сезоне. У петом колу
Суперлиге, које ће на програму бити за две недеље, Пантери ће угостити Легионаре из
Сремске Митровице.
Тај дуел ће директно одлучити о томе која ће од ове две
екипе ући у плеј-оф.

ШАХОВСКИ КУТАК
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дг4)
Избор Р. Радојевић
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СВЕТСКИ ТЦР ШАМПИОНАТ У АУТОМОБИЛИЗМУ

ДУЦА ИЗ БЕЛГИЈЕ – СА ДВАДЕСЕТ БОДОВА
После прве трке на
победничком постољу
Трећи тркачки викенд у ТЦР шампионату, који је одржан на чувеној стази
„Спа Франкошамп” у Белгији, донео
је нови успех и нове бодове најбољем
српском аутомобилисти, нашем суграђанину Душану Борковићу.
Популарни Дуца је сјајном вожњом, најпре у квалификацијама, у
којима је освојио прву пол-позицију у
сезони и максималних пет бодова, а
затим и у првој трци, коју је завршио
на трећем месту и попео се на победничко постоље, показао да спада међу најбоље светске возаче.
После сјајне вожње у квалификацијама Дуца је истим темпом наставио и у трци неколико сати касније.
После нешто слабијег старта српског
аса су на самом почетку престигли
Аку Пелинен и Пепе Ориола, а тај поредак је задржан до краја трке. Наш
ас је током целе трке остваривао одлична времена, а најбољи је био у првом и трећем сектору.
– После свих пехова које сам имао
у Португалу, био је то сјајан почетак
викенда на мојој омиљеној, а сигурно
и најтежој стази ТЦР шампионата.
Мој Б3 рејсинг тим успео је да среди
аутомобил после судара који сам
имао у Ешторилу. Доста смо радили
од претходног тркачког викенда како
бисмо уочили грешке које смо правили због недовољног познавања аутомобила. Видели сте да опет нисам
најсјајније стартовао, али то је нешто
на чему константно радимо и на чему и „Сеат” мора да поради, али сигуран сам да ћемо и то средити. Важно

Замало истина

је да имам брзину. Остваривао сам
добра времена током целе трке. Познајем ову стазу и уживам у њеним
изазовима. Када је возач најбржи, то
значи да је на самој граници и близу
излетања са стазе. Било је неколико
инцидената, али најважније је да је
мој клупски колега Таши добро – рекао је Дуца после прве трке.
На основу обрнутог поретка редоследа оствареног у квалификацијама,
у другој трци је наш ас стартовао с десете позиције, али га је у жељи да се
домогне нових поена на његовој омиљеној стази спречио Ђани Морбидели, који је покушао да га обиђе са
спољне стране, иако је био спорији од
њега. Када је требало да Морбидели
попусти, ударио је у задњи леви точак
Борковићевог „сеата” и тако га онемогућио да настави трку.

– Ја ко сам разоча ран, али ово су
ствари на које не може да утиче није дан во зач и ко је се јед но став но
де ша ва ју. Са да сам у пот пу но сти
фоку сиран на следећу трку у Имоли. На ста вљам да ве жбам ста рт и
да се уса вршавам са сво јим ти мом.
Веома сам разочаран и Морбиделијевим неспортским понашањем, јер
то није примерено воза чу који има
тридесет година иску ства у трка ма
– додао је Ду ца после над мета ња у
Бел гији.
Борковић је тако трећи тркачки викенд завршио са освојених 20 бодова:
пет из квалификација и 15 из прве трке. У укупном пласману сада има 47
поена и заузима девето место. ТЦР
шампионат се наставља 22. маја тркама у италијанској Имоли.
А. Живковић

Само вас гледамо

РЕГИОНАЛНИ ТУРНИР У КОВИНУ

ТРИЈУМФ ОДБОЈКЕ 013
У Ковину је прошле суботе
одигран регионални турнир
у одбојци за млађе пионирке, а на њему је учествовало
седам екипа које су биле подељене у две групе.
У мечу за треће место
БНС из Банатског Новог
Села савладао је старчевачки Борац, а онда је на ред
дошло велико финале између Радничког из Ковина
и Одбојке 013 из нашег града. Први сет је припао домаћем тиму, а онда су се, у
наставку сусрета, разиграле
и младе Панчевке, које су у
неизвесном и узбудљивом

Добро дошли у Њу Делхи! Ово је улаз у чувени базар, где вас чека експлозија боја и мириса. Проверите зашто туристи хрле у ову
оазу разноликости! Ако вам је Индија далеко, мини-реплику тржнице потражите ту иза угла, у Панчеву.
Само што то није Индија, није пијаца и нема туриста, већ човек преживљава бавећи се рециклажом. Ал’ боље да се зезамо
него да псујемо. Јбг.

финишу успеле да преокрену резултат и освоје победнички пехар.
Девојчице које предводи
тренер Владимир Јованчић
Флојд на тај начин су потврдиле таленат, а не треба
сумњати да ће екипа чији је
капитен Анђела Вујанић тек
постићи праве успехе. За
најбољу играчицу на турниру проглашена је Софија Грбин, чланица Одбојке 013.
Медаље и пехаре најуспешнијим екипама и појединкама уручио је истакнути
одбојкашки тренер Јовица
Цветковић.
А. Ж.

Иако личи, ово на слици није призор из Сирије, већ из центра
Панчева. И то нам није од рата, већ од немара. Чудновати пролаз, иначе, води у најпознатији градски јавно-тајни тоалет.
Ми што радимо преко пута, имамо директан увид у позадине
путника намерника (и путница намерница!) које је мука притерала да „посао” заврше на самом улазу у рајску башту. Сликају они
нас, сликамо и ми њих. Доказе не бисмо прилагали из естетских
разлога. Хи-хи!

АКТИВНОСТИ КК-а МЛАДОСТ

ЗЛАТНЕ КАТАШИЦЕ
Чланови КК-а Младост су
прошлог викенда били веома активни. Учествовали су
на два припремна турнира,
на којима су постигли
вредне резултате.
На такмичењу у Рашкој, у
конкуренцији 460 малих бораца, ката-тим женских нада
(Јована Новаков и Анђелина
и Анастасија Јаредић) освојио је најсјајније одличје.
Сребром су се окитили Милорад Петровић, сестре Јаредић и тим женских нада у
борбама (Марија Поткоњак,

сестре Јаредић и Јована Новаков). Бронзана одличја су

зарадили сениор Милош Макитан и нада Јована Новаков.

Већ у недељу, 8. маја,
чланови КК-а Младост били су успешни и на турниру у Лазареву.
Највредније трофеје су
освојили Јана Којчић, Сара
Жунић и ката-тим пионирки који су, поред поменутих
девојчица, сачињавале и Наталија Гавриловић и Миња
Ковач. Ковачева се окитила
и једним сребрним одличјем, а бронзе су заслужили:
Наталија Гавриловић, Срђан
Јокић и Бранислав Срећков.
А. Ж.

’Оће купи, неће купи?
Пошто у Панчеву посетите индијску и сиријску четврт, обавезно
обиђите и кинеску. Шта вас тамо чека, пише на „плакатима”.
Не разумете? Ма, хтели смо ми да вам растумачимо, него наш
колега преводилац Гуууглосав штрајкује. Уколико ипак одете, јавите нам шта је иза врата. Да знамо да ли да идемо и ми. Ако
не ваља, послаћемо Гуууглосава. За казну!

µВ. Ђурђевић ?Д. Кожан

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Вук Живаљевић,
средњошколац:
– Планирам да се
посветим учењу, а у
суботу увече ћу изаћи
с друштвом. Пошто
тренирам фудбал,
очекујем да ћу за
викенд имати
утакмицу или тренинг.

Маша Максимовић,
професор енглеског
језика:
– У петак ћу отићи до
клуба друштвених игара
с друштвом, а након
тога до града. Суботу
ћу провести с дечком,
а планирам да одем
и до кеја током дана.

Лука Корда,
шестогодишњак:
– За викенд планирам
да шетам пса по
граду, као и да играм
фудбал с другарима.
Такође, уколико буде
лепо време, возићу
аутиће у парку.
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