Завршене мала матура
и борба за бодове

Становници Мисе
немају канализацију

» страна 7

» страна 9

цена 40 динара

У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 17. ЈУНА 2016.

Број 4666, година CXLVIII

ИСКРИВЉЕНА
СТВАРНОСТ

Економија
Засад рекордан
род пшенице
» страна 6

Политика
Приоритети су болница
и Завод за јавно здравље
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Више од 2.000 људи биће
у шареној поворци
Богат забавни програм за
све узрасте и укусе
Овогодишњи Интернационални карневал Панчево 2016. почео је још у
уторак, 14. јуна, радионицама на којима је панчевачка фирма „Art &
Creative” бесплатно обучавала децу
и њихове родитеље како да направе
маске и костиме и тако се припреме
за оно главно – свечану карневалску
поворку.
Тај део карневала одвијаће се као
и обично у петак и суботу, овог пута
су то 17. и 18. јун, за када је планиран најзанимљивији и најразноврснији програм. Најпре ваља рећи да
ће се он овог пута у највећој мери,
уместо испред Градске управе, одвијати у Улици Николе Тесле и на Тргу
Ђорђа Вајферта, где ће бити постављена главна бина.
Све почиње „Улицом традиције”,
односно сајмом хране, вина и рукотворина, који ће бити отворен у петак од 17 сати. На тезгама у Теслиној
улици своје производе излагаће чланови различитих удружења која се
баве очувањем традиције, углавном
из панчевачких села.
У исто време почеће и програм на
централној бини, најпре финалом
дечјег музичког фестивала „Распевано пролеће Србије 2016”, а потом
се наставља балетском представом
за децу. Од 20 сати биће одржан
променадни концерт панчевачких
дувачких оркестара. Око 21 сат највећа туристичка манифестација у
Панчеву биће свечано отворена тиме што ће градоначелник Саша Павлов предати кључеве града маестру
карневала, што ће симболично значити да ће наредна два дана Панче-

вом „управљати ” карневалисти, чија
„политика” је раздраганост, весеље и
дружење.
Након тога Панчевцима ће се поклонити представници 36 карневалских трупа из свих српских градова
који имају овакве манифестације,
али и из иностранства. Уз Италијане,
на панчевачком карневалу учествоваће по две трупе из Хрватске и Словеније, али и из још неких бивших југословенских република, укупно преко 2.000 људи.
Зорана Владу, председница удружења „Пријатељи Панчева”, које организује карневал, најавила је долазак чланова борда Федерације европских карневалских градова који су
иначе редовни гости панчевачког
карневала. Она је подсетила да је
Панчево први град у Србији који је
добио свој карневал и ушао у ову асоцијацију и да су његов пример следили други српски градови.

Готово парадоксално делује чињеница да је Интернационални карневал Панчево и даље по броју учесника у укупном програму највећи у нашој земљи иако има један од најмањих буџета. Примера ради, општина
Сокобања из своје касе за карневал
даје много више новца него Панчево,
које је неупоредиво развијеније.
Покровитељ овогодишњег Карневала је Министарство трговине и туризма, а одређена средства организатори су добили и из градског буџета.
Главни програм као и обично почиње у суботу од 20 сати дефилеом
карневалских трупа централном улицом – Војводе Радомира Путника све
до Трга Ђорђа Вајферта, где би требало да се заврши ватрометом.
На главној бини ће се од 17.30 одвијати дечји карневалски програм, а
након проласка поворке карневалиста настаће експлозија јужноамерич-

ких ритмова и плеса. Најпре ће наступити наша самба трупа која је
учествовала на карневалу над карневалима у Рио де Жанеиру, а потом
следе ватрени Кубанци. Оркестар и
плесачи ансамбла „Cubalcanica” са
овог карипског острва имаће своје
вече салсе.
Оба дана Карневала на шест пунктова у граду одвијаће се разноврстан
музички програм за најразличитије
укусе. Ди-џејеви ће „вртети” испред
кафића „Хедонист”, „Штаб Погон” и
„Cofee Shop”. На паркингу код кафеа
„Бабис” концерт ће одржати „Soul
steamers band” и „Maraqya band”, а
на Гимназијском тргу наступиће акустички трио „Unusual band”. Љубитељи тамбурашке музике моћи ће да
уживају у дворишту „Трубача”, а све
до 19. јуна на зеленој површини на
Тамишком кеју, у продужетку Улице
Николе Тесле, радиће кaрневалски
забавни парк.
Због одржавања Интернационалног карневала Панчево 2016, у петак
и суботу, 17. и 18. јуна, доћи ће до
измене режима саобраћаја у неким
централним градским улицама. Кеј
Радоја Дакића биће делимично затворена првог дана карневала од 15,
а у суботу од 17 сати. Због одржавања карневалске поворке, другог дана
карневала од 15 сати биће затворен
за саобраћај део Улице војводе Радомира Путника од Карађорђеве до
Војводе Петра Бојовића, а од 18 сати
саобраћај ће бити обустављен целом
дужином ове улице, као и у још двема које се настављају на њу, Милоша
Требињца до Милоша Обреновића и
Улица ослобођења до кружног тока.
За време одржавања панчевачког
карневала радно време угоститељских објеката биће продужено до три
сата ујутру наредног дана.
Д. Вукашиновић

Јужни Банат
Дужници не прихватају
олакшицу
» страна 14

Фото-репортажа
Ђорђев величанствени
повратак у вољени град
» страна 33

Спорт
„Брзи воз”
у банатској зони
» страна 33

Завршна
Кад шампиони пирују...
» страна 36
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Правосудна брља
Панчево је опет у фокусу престоничких медија. Не, не у вези са загађењем, тема нису ни разбојништва, а ни прелетачи, већ се говори,
снима и пише о једном судском спору који добија холивудске димензије. Није фризер Доме глумац, јок, човек је фризер, одувек. Али,
према сценарију који је написао правосудни систем Србије, Драган
Домазетовски је увучен у сапуницу без, по њега и за сада, хепиенда.
Па мора да се бори.
Писали смо о том хармсовском случају неколико пута, а још увек
је актуелан. Јер, Доме више, по савету лекара, не штрајкује глађу, него сада протестује. Свакодневно, испред зграде суда у центру града.
Након наше списаније, у праћење фабуле укључили су се и РТС, у
оквиру гледаног јутарњег програма и кратке форме „Шта радите,
бре”, те листови „Политика” и „Вечерње новости”, „Дневник” РТВ
Војводина, легендарци „Марка Жвака”, „Блиц” и „Телеграф” на својим сајтовима плус разни други портали...
Да подсетимо о чему се овде ради. Пресуђено је да Домазетовски
мора да се исели из куће коју је, а он папиролошки аргументује ту
тврдњу, легално купио и реновирао, у шта је уложио много новца.
Добио је потом опомену да мора да нестане у року од неколико дана и запрећено му је судским извршитељима. Решио је да гладује и
да сакупља потписе подршке за његов захтев да се испита законитост одлуке о исељењу: досад је петицију потписало преко 2.500 људи, а Доме посебно наглашава да су га подржали скоро сви панчевачки адвокати, те да га свакодневно бодре и судије. Суграђани му
доносе воду и сокове, а посећивали су га и активисти невладиних
организација.
С друге стране, Софија Николаидис каже да је кућу која је њој припадала, њен брат неовлашћено продао 2006. године без њене сагласности, те да се Домазетовски укњижио као власник некретнине захваљујући познаницима у суду, иако је кућа била предмет судског
спора.
Квака овог деценију дугог суђења налази се на вратима правосудног система Србије. Апелација у Новом Саду пресудила је у корист
Домазетовског, док је Основни суд у Панчеву наредио исељење, што
је, затим, потврдио Апелациони суд у Београду. Због промена надлежности судова Доме је спор изгубио, па се може рећи да се ради о
својеврсном правном преседану.
Некоме је то каква је тежина новосадских одлука питање процедура, а породици Домазетовски крова над главом. Преостао је, као највиша инстанца, Врховни касациони суд. Доме, држи се.

***
Иде нам у сусрет карневал. Ту је, сада ће викенд.
Шарени стрејнџери и домаћи карневалисти офарбаће Панчево.
Биће пуни кафићи и ноћни клубови. Маса ће се слити у центар града. Лименке, кокице, фотоапарати, осмеси, клинци на раменима
очева... Екстра. Ипак, ако видите неког болесника са змијом око врата која нашој деци нуди да је помилују и да се са њом сликају – зовите полицију.
Изгредника (не)зависно од карневала већ има: комунална полицијо, не можемо да издржимо несносну буку која данима долази са кеја, где је смештено неколико тзв. луна-паркова. Ликови што коначно
испунише животну жељу да се дохвате микрофона и да истовремено
имају и јак разглас, убише читав ток Тамиша кроз Панчево брундањем о бесплатним жетонима док преко њих „вози” најгрђа народњачка сељоберштина. Ма, малограђанштина, пар екселанс.
Радујемо се јужноамеричкој атмосфери карневала и биће нам криво што ће брзо проћи. Осим због једне ствари: свршетак те манифестације биће сигнал да брундала са својим циркусима треба са кеја
да се покупе и иселе. Збогом.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Коме смета
химна?
Гледаоци телевизијских преноса
фудбалских утакмица, које се ових
дана у оквиру Европског првенства

играју широм Француске, пре почетка увек могу да виде исту слику – навијачи и загрљени фудбалери сваке
земље сложно певају њихове химне.
Нема никог коме то смета или види
нешто спорно и неуобичајено у томе.
Нажалост, код нас није тако, јер је
било неких који су од певања националне химне правили политички
проблем. Синиша Михајловић, некадашњи селектор фудбалске репрезентације Србије, вратио је пре четири године са припрема националне
селекције Адема Љајића, играча
„Фиорентине”. Замерио му је због
тога што на утакмици са Шпанијом
није хтео да пева химну Србије.
На питање новинара због чега је тако
поступио, Љајић је изјавио да је Србија
земља у којој живе и Муслимани а не
само становништво православне вероисповести. Додао је да га певање химне
„Боже правде” иритира јер се њеним
речима глорификују бог кога не осећа
својим и за њега туђа вера, православље, коју такође не сматра својом. Да
све буде тужније, било је много оних
који су га подржали у томе, уз образло-

жење да је певање химне неке земље
ствар личног опредељења и слободе.
Шта би било да је неки од репрезентативаца Енглеске, Француске,
Немачке или неке друге државе у
чијим селекцијама играју натурализовани играчи поступио као Љајић?
Нема сумње да би таквом фудбалеру
звиждали навијачи, и да би га растргли медији те земље.
Колико је Љајићев поступак пре
неколико година проблематичан и
споран показује један пример. Када
је пре две године селекторка наше
кошаркашке репрезентације Марина Маљковић позвала у екипу талентовану америчку кошаркашицу Денијел Пејџ, она је самоиницијативно
научила да пева химну Србије.
На питање зашто је то одлучила
када нико није тражио тако нешто
од ње, изјавила је да није хтела да се
било чим издваја од других, иако је
странкиња, већ је желела да у свему
буде саставни део наше кошаркашке
селекције. Због тога није нимало за
чуђење што је њен потез изазвао
симпатије.
М.Г.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО
•
•
•
•
•
•
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Покретни скандинавски мурал.
У центру града, ових дана
Снимио Владимир Ђурђевић

Зоран Т. Поповић

„Сунце ти пољубим жарко”, рекао је Икар пре него што је пао!
Ми радимо за мале паре јер нећемо да будемо робови новца.
Ја само уз добар блуз падам у севдах.
Ја сам буџетски корисник. Издржава ме отац од своје пензије.
Алкохоличар иде из кафане кући. А боем из куће у кафану.
Ми смо најјачи кад је најтеже и сваким даном смо све
јачи и јачи.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ВИДИ СЕ СВЕТЛОСТ НА КРАЈУ ТУНЕЛА.
НЕКО НАМ ЈЕ УПАЛИО СВЕЋУ!
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ТЕЖАК УДЕС КОД ВОДНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

У УТОРАК, 21. ЈУНА

ЈЕДАН ПОГИНУЛИ,
ЈЕДАН ТЕШКО ПОВРЕЂЕНИ

Омаж шаховском
велемајстору

Три возила
учествовала у судару
Ауто у коме су седели
страдали био је
толико смрскан да
су морали да их ваде
ватрогасци
Лоренцо Видевски рођен 1958.
године из Јабуке је погинуо, а
Ж. Д. рођен 1967. је тешко повређен у саобраћајној несрећи
која се догодила јутрос око
6.40 код Водне заједнице, на
раскрсници улица Димитрија
Туцовића и Моше Пијаде.
Према информацијама које
смо добили у Основном јавном
тужилаштву, у овом удесу су
учествовали аутобус који је долазио из правца Београда и
ишао ка Главној аутобуској станици, „шкода фабија” чији возач је возио из правца Јабуке и
улазио у раскрсницу и трећи ау-

Повећан број најтежих удеса, упозорава саобраћајна полиција
томобил који је долазио из центра града и ишао ка Јабуци.
Најтеже је прошла „шкода
фабија” која се директно сударила са аутобусом, због чега су
настрадале из тог аута морали
да извлаче ватрогасци. Погинули у том возилу је седео на

И ДАЉЕ У КОМИ
Према информацијама које смо добили 15. јуна око подне у
Ургентном центру у Београду, здравствено стање Ж. Д., тешко повређеног у овом удесу, је и даље тешко и нема никаквих промена. Речено нам је и да ће по свему судећи бити
подвргнут још једном снимању скенером да би лекари видели шта ће предузимати даље.
Иначе, према причама које круже градом, до ове несреће је дошло зато што су аутобусу отказале кочнице. У прилог томе иде одлука судија да га пошаљу на ванредни
технички преглед.

задњем седишту, а тешко је
рањен возач тог аута. Број жртава у њему био би још већи да
из аута мало пре судара није
изашла супруга возача.
Шта је био узрок овог тешког удеса утврдиће истрага
коју је покренулo Основно јавно тужилаштво. Како је за
„Панчевац” изјавила његова
портпаролка Јелена Самилов,
аутобус који је учествовао у
овој саобраћајној несрећи је
упућен на ванредни технички
преглед.
Иначе, Ж. Д. је након указане лекарске помоћи у панчевачкој болници пребачен за
Београд, у Ургентни центар. У
судару је задобио фрактуру лобање након чега је пао у кому.
Нажалост, ово није једини
трагичан саобраћајни удес који

се догодио ових дана. Прошле суботе, 11. јуна, око 14.30, на путу
Панчево–Црепаја код Скробаре,
погинуо је возач „фолксвагена”
након што је у једном тренутку
изгубио контролу над аутомобилом и преврнуо се на кров. Повреде које је возач задобио биле
су тако тешке да је на лицу места преминуо.
Иначе, саобраћајна полиција је упозорила да је последњих дана знатно повећан број
саобраћајних несрећа са најтежим последицама.
Најчешћи узроци тих незгода били су пребрза вожња, непрописно претицање, неуступање првенства пролаза, управљање возилом под дејством
алкохола и друге недозвољене
радње.
Због честих саобраћајних несрећа саобраћајна полиција је
најавила да ће у наредном периоду појачати активност у непосредној контроли саобраћаја
на откривању и санкционисању
саобраћајних прекршаја. Најављено је и да ће саобраћајни
полицајци максимално користити технику и уређаје за откривање и документовање саобраћајних прекршаја.
Управа саобраћајне полиције апеловала је на учеснике у
саобраћају да ради своје безбедности и сигурности других,
воде рачуна о томе да када возе, увек прилагоде брзину
условима пута и постављеној
саобраћајној сигнализацији.
М.Глигорић

СВЕЧАНОСТ У ГИМНАЗИЈИ

Обележили шездесетогодишњицу матуре
Група наших суграђана који
су завршили Гимназију далеке
1954. године свечано je прошле суботе, 4. јуна, обележила
шездесетогодишњицу матуре!
У жељи да на један дан зауставе време и да се присете
много лепших и безбрижнијих година, није их омело ни
то што многи из њихове генерације, као и њихови професори, више нису међу живима.
Међу онима који су тог дана
присуствовали прослави било
је бивших матураната који су

само за ту прилику допутовали са Златибора и из Хрватске.

ВРЕ МЕ МА ТУР СКИХ ЈУ БИ ЛЕ ЈА
Током јуна било је много окупљања некадашњих матураната поводом тога што су прошле јубиларне године од момента када су тадашњи ученици изашли из школских клупа.
Прошлог викенда слављено је и 20 година од одласка из
Гимназије и ОШ „Јован Јовановић Змај”, а окупљали су се
и некадашњи школски другари из још неких панчевачких
средњих и основних школа.
Следећа велика журка заказана је за 25. јун увече, када
ће се у „Купеу” састати средовечни људи који су завршили
„Змајеву” школу 1986, дакле пре 30 година.

Према речима нашег суграђанина Милутина Бикара,
окупљање некадашњих гимназијалаца било је подељено у
неколико етапа.
– Најпре смо се окупили испред зграде Гимназије. Ту смо
се сликали, а онда смо ушли у
зборницу где је Михајло Јовановић прозвао све присутне.
После тога смо причали о томе ко где живи, шта ради и како је прошао у животу. Иако се
нисмо одмах сви препознали,
касније је и тај проблем решен. Онда смо отишли у Светоуспенски храм, где смо одржали помен свим премину-

лим професорима и ученицима. Последњи део нашег сусрета био је ручак у ресторану
„Занзибар”, где су нам свирали Никица Рашајски и тамбураши – описао је прошлонедељни сусрет Бикар.
Он је додао и то да су досадашњи сусрети матураната
Гимназије генерације 1954.
године заказивани на сваких
пет година, али да је предложено да се убудуће чешће одржавају, док још има живих.
Бикар је искористио свечани
ручак и да у име свих честита
златну свадбу Ђури Кишу, једном од присутних, и његовој
супрузи Мирјани.
Иако се од 136 некадашњих
гимназијалаца окупило само
њих 30, за време свечаног ручка међу њима није било оног
ко и поред поодмаклих година
није био раздраган и расположен за песму и весеље. Својом
позитивном енергијом одушевили су особље „Занзибара”.
„Панчевац” им жели дуг живот, добро здравље и што скорији поновни сусрет.
М.Г.

Захваљујући нашем суграђанину Миладину Митровићу,
истакнутом шаховском раднику, организатору ФИДЕ и
великом пријатељу најбољег
шахисте свих времена, легендарног Светозара Глигорића Глиге, Панчево има ту
привилегију да се у њему налази богата заоставштина чувеног велемајстора.
Како би се прикупила
средства за оснивање фонда
и музеја „Светозар Глигорић
Глига” у Панчеву, челни људи истоименог клуба у уторак, 21. јуна, организују ху-

манитарни сценско-музички
програм на коме ће учествовати глумац Мирослав Жужић, пијанисти Иван Динић
и Иван Алексијевић, вокални солиста Александра Бијелић, кларинетисти Огњен
Поповић и Вељко Кленковски, квинтет Сорина Бољанца и хор Панчевачког српског црквеног певачког друштва с диригентом Вером
Царином.
Програм почиње у 19 сати,
а уместо куповине улазница,
потребно је оставити добровољни прилог.
А. Ж.

КОД ХАЛЕ СПОРТОВА

Будући мајстори
фудбала
Велики турнир у малом
фудбалу за млађе категорије (од 2004. до 2009. годишта) у организацији ФК
„Воја Гачић” из Панчева
биће одржан на терену са
вештачком травом код Хале спортова од суботе 18.
до четвртка 23. јуна. Учествоваће 90 екипа из Ужица, Лознице, Чачка, Новог
Сада, Београда и Панчева,
као и из других места. Промотер турнира је ФК „Партизан” из главног града.
Фудбал ће бити у првом
плану, али ће учесници
турнира и гледаоци уживати и у бројним изненађе-

њима. Председник клубаорганизатора Миодраг Гачић је рекао:
- Драго ми је што ће Први летњи куп „Воја Гачић”
угостити преко хиљаду малишана и њихових родитеља из разних крајева наше
земље. Трудићемо се да будемо добри домаћини, а
судећи по екипама које ће
доћи, сигуран сам да ће
наш турнир бити међу најјачим и најпосећенијим у
Србији. Позивам све љубитеље спорта из нашега града да дођу и виде како будући шампиони играју
фудбал.
Р. Т.

НА ФЕСТИВАЛУ„ХОРОВИ МЕЂУ ФРЕСКАМА”

Наступа Дечји Хор
ПСЦПД-а
Дечји хор Панчевачког српског црквеног певачког друштва, под диригентским руководством Борјане Стражмештеров, учествоваће у
такмичарском делу 22. фестивала духовне музике „Хорови међу фрескама” у Београду. Панчевачки млади

певачи ће својим наступом
отворити концертно вече у
уторак, 21. јуна, у 20 сати, у
крипти Храма Светог Саве.
За наступ на прошлогодишњем фестивалу „Хорови
међу фрескама” дечји хор
ПСЦПД-а награђен је похвалом.
Д. М.

АКТИВНОСТ ПД „ЈЕЛЕНАК”

Освојене Проклетије

ЈОШ ЈЕДНО ПРИЗНАЊЕ ЗА ЗОРАНА Т. ПОПОВИЋА

Најбољи афоризми у бившој Југославији
Наш суграђанин и један од
најпознатијих афористичара у
Србији, Зоран Т. Поповић добио је награду „Типар” која се
додељује у оквиру пљеваљске
манифестације „Дани хумора
и сатире Вуко Безаревић”. То
признање му је припало за његову нову књигу афоризама
„Даће Бог, ако Бог да”.
Поповић је добио ову награду
у конкуренцији аутора дванаест
књига, а од пет чланова жирија
четворо је гласало за њега.
Иначе, награда „Типар” додељује се ауторима хумористичко-сатиричних књижевних дела

која су настала током ове и
претходне године, а објављена
су на простору бивше СФРЈ.
Поповићу ће награда бити
додељена у Пљевљима, у јулу,
током трајања манифестације
„Дани хумора и сатире”, а осим
повеље добиће и 800 евра.
Поповићева награђена књига
објављена је почетком децембра прошле године, а након тога је награђена признањем „Радоје Домановић” за најбољу
књигу сатире у 2015. години.
О снази и вредности Поповићевих афоризама говори и
то да он не осваја само награ-

де на нашим просторима, већ
и у иностранству.
Јуна прошле године добио је
признање које додељује либанска фондација коју је основао
Наџи Наман, борац за поштовање људских права и писац.
Оно му је додељено за креативност, а добио га је у конкуренцији 2041 писца из 60 земаља.
Подсећамо, Зоран Т. Поповић пише афоризме од 1986.
године. До сада су му их објављивали „Нин”, „Јеж”, „Данга”, и „Књижевна реч”, а последњих неколико година он
пише и за „Панчевац”. М. Г.

Прошлог викенда планинари
ПД „Јеленак” организовали
су тродневну дружење планинара на Проклетијама. Ова
предивна планина, која се
налази територијама три државе, Србије, Црне Горе и
Албаније, окупила је 42 пла-

нинара, углавном Панчеваца,
који су за три дана освојили
четири врха надморске висине преко 2000 метара (Ћемен
2096 м, Бор 2149 м, Планиница 2077 м, као и врх који
се налази у Албанији, Маја
Хотит 2270 м).
З. Ст.
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ПОКРЕТ „ДОСТА ЈЕ БИЛО”

РАЗГОВОР С ПОСЛАНИЦИМА СКУПШТИНЕ АПВ-а

Биографије на сунце

ПРИОРИТЕТИ СУ БОЛНИЦА
И ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
ДС је кочио сарадњу
Покрајине и локалне
самоуправе
Решавање текућих
панчевачких проблема

Градски одбор Покрета „Доста је било” истиче да јавна
предузећа у Панчеву не поштују закон којим је прописано да
су дужна да на својим интернет
страницама објаве радне биографије чланова надзорног
одбора, директора и извршних директора.
На конференцији за новинаре, одржаној у уторак, 15.
јуна, Никола Ћебић, председник ГО овог покрета,
прецизирао је да се ради о
члану 71 Закона о јавним
предузећима.
– С обзиром на то да је
транспарентност једно од
наших основних програмских начела, сматрамо да би
„Хигијена”,
„Зеленило”,
АТП и сва остала јавна предузећа на територији Панчева, требало да испоштују поменути закон. Грађани то
могу проверити тако што ће
посетити њихове интернет
странице. Не тврдимо да не
објављују ништа, али желимо да скренемо пажњу на
недоступност радних биографија запослених на руководећим позицијама.
Он је подсетио да су чланови Покрета и раније истицали да се не зна ко су људи
који управљају предузећима, као и да су непознати
критеријуми по којима су
они бирани, а да ће акцију
„биографије на сунце” спровођену на републичком нивоу, сада проширити и на
локал.

– Наше критике се често
односе на тврдње да су некомпетентни људи на битним функцијама, да немају
рад на ис ку ства или аде кватно образовање. Због тога, захтевамо да се објаве
биографије које ће садржати стечено образовање, радно искуство, звања, и лиценце. Тада ћемо видети да
ли смо били у праву или
смо погрешили – рекао је
Ћебић.
Он је казао да је немогуће
да одборничка група „Доста
је било” покрене иницијативу у Скупштини Панчева да
се поштује закон који већ
постоји, али да може јавно
да постави питање због чега
се у пракси он не спроводи.
Нагласио је како је транспарентност друштвени циљ и
лек који свакако помаже
борби против корупције.
– Објављивање биографија довешће до питања да ли
је одређена особа уопште
требало да буде предложена
за обављање таквих послова.
Они који прихватају функције директора и чланова
надзорних одбора, морају да
знају да ће бити под контролом јавности – истакао је
Ћебић.
Овом приликом чланови
Покрета су поновили да су
на претходном заседању локалног парламента тражили
да се представе нови већници и директори, али да им
захтев није испуњен.

У Скупштини Аутономне Покрајине Војводине с листе
„Александар Вучић – Србија
побеђује” столице је осигурало
четворо Панчевацa – Јован
Лазаров, Саша Левнајић и Нада Милановић из редова Српске напредне странке, као и
Рајко Мијовић, њихов коалициони партнер из Социјалдемократске партије Србије. У
разговору за наш лист сви су
потврдили да ће својим посланичким делањем и залагањем
покушати да допринесу развоју града, а овом приликом ис-

С. Левнајић

Ј. Лазаров
такли су и највеће проблеме и
могућа решења.
С обзиром на то да је Јован
Лазаров и у претходном мандату био посланик Скупштине
АПВ-а, казао је како ће у наредном периоду акценат ставити на решавање проблема о

СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Легализација качаревачког језера
Измењено неколико
урбанистичких планова
Градско веће Панчева усвојило
је у петак, 10. јуна, неколико
предлога измена урбанистичких планова. Најзанимљивији
од њих односе се на јужну индустријску зону, подручје Хиподрома и на Качарево.
Детаљне регулације комплекса ХИП „Петрохемије”
омогућиће овој компанији да
на свом земљишту изгради
фабрику полипропилена, која
јој је неопходна да би технолошки заокружила производни
процес и ефикасније пословала. Други плански документ у
том делу Панчева односи се на
део земљишта у близини Рафинерије нафте које користи
Јавно предузеће „Транснафта”. Измене тог акта омогућиће тој фирми да изгради складишта горива. Известиоци нису желели да прецизирају о
каквим се складиштима ради,
али је раније најављивано да
би „Транснафта” резервоаре за
гориво градила са немачком
компанијом „Оил тенкинг”.

Страну
припремила

Сузана
Првуљ

Грађани који желе да изграде неки објекат на територији
Хиподрома, Стрелишта, Војловице и Тополе убудуће неће
имати проблема са издавањем
грађевинских дозвола. До сада
је у тим деловима града било
нелегалне градње због проблема са власништвом над земљиштем, али ће, након усвајања одређених измена планске документације, те тешкоће бити отклоњене.
Променама у плану генералне регулације за Качарево
практично ће бити озакоњено
вештачко језеро које тамо постоји већ неколико година, али
ће бити могуће и уређење простора око њега и опремање одговарајућим садржајима. Језе-

којима је говорио док је Демократска странка била на власти у Војводини и истакао да
ће приоритет бити сређивање
Опште болнице Панчево, јер
сматра да су грађанима неопходни бољи услови за лечење.
Подсетио је и како се у протекле четири године залагао за
равномерну расподелу средстава Фонда за капитална улагања.

ро би у неку руку могло да се
води као „дивља” градња, јер
важећа планска документација не прописује да се оно налази на том месту, па ће то сада
бити промењено.
Одобрен је предлог Дирекције за изградњу и уређење
Панчева о измени одлуке о давању у закуп земљишта за изградњу монтажних гаража, па
ће то убудуће бити могуће и
непосредном погодбом. Осим
тога, купци станова у Панчеву
неће више морати да од истог
инвеститора купе и гаражу,
већ ће моћи да за те потребе
направе монтажни објекат на
градском грађевинском земљишту.
Д. В.

– Борио сам се и за то да се
смање издаци кроз буџет за
оно за шта сам сматрао да није приоритетно, јер је утицало
на то да се не помажу болница
и Завод за јавно здравље, а
имамо и овај „споменик Бојану Пајтићу”, то јест Халу „Багремар”. Мислим да је све поменуто заиста неопходно довести у ред – изјавио је Лазаров.
Потребан закон
о финансирању АПВ-а
Он је казао да ће у наредном
периоду новчана средства
представљати највећи проблем, а да ће СНС радити на
доношењу закона о финансирању АПВ-а.
– Тим законом и оним о
преносу надлежности дефинисаће се све што ће покрајинска администрација финансирати. Уставни суд је иначе
највећи део Статута прогласио
неуставним. Поменути закон
никад није донет иако је крајњи рок био 31. децембар 2008.
године, када је ДС имао власт
на свим нивоима – нагласио је
Лазаров и истакао да ће сарадња покрајинске администрације, локалних самоуправа на територији Војводине,
Владе Србије и њених фондова уз удруживање са европским фондовима помоћи у
спровођењу пројеката који су
битни за Панчево, а и за целу
Покрајину.
Лазаров је овом приликом
навео да председници месних
заједница треба да буду свесни
како није могуће све одједном
урадити и како је неопходно
да разговарају и о дугорочнијим плановима, а сматра да би
заједно с градоначелником
Сашом Павловим и његовим
тимом требало да се договоре
у вези с приоритетима.
Новац је дељен
по политичкој линији
Саша Левнајић је казао да је, с
обзиром на то да је једно време обављао функцију заменика градоначелника, веома добро упознат с проблематиком
локала.
– Током посланичког рада у
Скупштини АПВ-а залагаћу се
да решим што више текућих
проблема. Трудићу се да „откочим” сва спорна питања ко-

ја су заправо и била спорна из
политичких разлога, а не из
формално-правних или неких
других – изјавио је Левнајић.
Рекао је да је локална самоуправа раније трпела притисак покрајинске администрације и да није постојао ниједан вид сарадње, што се веома
негативно одразило на Панчево. Као пример је навео асфалтирање улица у центру
града, које је и поред тога што
је потписан уговор и што је покрајинска
администрација
преузела обавезе, на крају
ипак финансирано из буџета
Града.
– У наредном периоду неће
бити таквих проблема јер ће
постојати тесна сарадња локала с Покрајином, а на нама
посланицима ће бити да допринесемо томе да се што више средстава слије у Панчево.
Уложићемо свој максимум и
од локалне самоуправе очекујемо да са своје стране уради
све што је неопходно како не
би било застоја – казао је Левнајић и додао да ће сада први
пут постојати права сарадња
локалне, покрајинске и републичке власти и да је неопходно да се таква прилика искористи. Он се сложио с Лазаровим и истакао да ће први тест
који ће морати да положе бити уређење болнице и завршетак зграде Завода за јавно
здравље.
– Поред тога, битно је што је
градски буџет у претходним
годинама сносио терет финансирања изградње канализационе и водоводне мреже насељених места. Сада видимо
прилику и покушаћемо да из
покрајинских фондова, уколико буде новчаних могућности,
неки од пројеката усмеримо
ка Војводини како би га она
финансирала.

Н. Милановић
Навео је како ће то бити теже остварљиво, али не и немогуће, јер је, према његовим речима, раније новац дељен само по политичкој линији.
– Постојали су пожељни и
непожељни градови и сада ће
свакако сви они којима то раније није било омогућено похрлити на буџет и тражити
оно што им заиста припада –
нагласио је Левнајић.
Говорећи о свом првом мандату, Нада Милановић је навела да ће као нова снага и део
тима СНС-а пре свега подржати своје колеге у раду и спровођењу планова. Истакла је да
се Геронтолошки центар и
Дом слепих такође налазе у
лошем стању и да је неопходно допринети бољем функционисању тих установа. Казала
је да је добро упозната с многобројним проблемима Панчева, с обзиром на то да је у
претходном периоду обављала

функцију секретара Градског
одбора СНС-а.
– Постоји много спорних
питања, наш град је заиста био
одстрањен за време владавине
Бојана Пајтића, а ми ћемо нашим радом допринети побољшању услова за живот и рад у
Панчеву. На нама је велика
одговорност и потрудићемо се
да никако не разочарамо грађане – рекла је Нада Милановић.
Највећи проблеми
незапосленост
и неликвидност привреде
Рајко Мијовић је истакао да су
финансијска криза и привредни колапс довели до пада прихода од Покрајине до локала и
напоменуо како постоје слабе
амбиције да се више уради у
одређеним областима.
– Проблеми с којима се Покрајина данас суочава јесу незапосленост и неликвидност
привреде. Све је више напуштених кућа и све мање становника. Сматрам да достиг-

Р. Мијовић
нути степен аутономије не
треба умањивати, већ прилагодити потребама становништва и свакако се не сме користити за изградњу независног
политичког, привредног и
друштвеног система. Војводини не треба ускраћивати оно
што је досад имала, али не
треба ни да се дозволи нарушавање територијалног интегритета Србије – изјавио је
Мијовић и додао да је поента
децентрализације побољшање
стандарда и квалитета живота
грађана, а не замена једних
властодржаца другима.
Он је навео како су предуслови за напредак у нашем
граду инфраструктура и политика која интегрише привреду, а овом приликом и он је
истакао проблем лечења у
болници.
– Панчевачка болница је
увек била на крају листе за
опремање и модернизацију јер
је у близини Београда. Становницима великих градова за
лечење у клиничким центрима потребан је само упут њиховог лекара, а нама потписи
још три доктора специјалиста
и одобрење комисије – истакао је Мијовић и закључио како треба да се понашамо разумније и да узмемо меру изнова, а не да примењујемо оно
одраније мислећи да и данас
одговара.
Како је „Панчевац” незванично сазнао, постоји могућност да Лазаров постане председник Одбора за финансије, а
Левнајић председник Одбора
за прописе.
Уколико буду изабрани, од
укупно шест одбора које је СНС
добио за председавање, два ће
бити у рукама Панчеваца.
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Петак, 17. јун 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ОДРЖАНА МАНИФЕСТАЦИЈА „ДАНИ ПИЈАЦА”

НАРЕДНОГ ВИКЕНДА У НАШЕМ ГРАДУ

НИШТА БЕЗ ДОМАЋЕ ХРАНЕ

„Екс театар фест” 45. пут!
Следећег петка, 24. јуна, у 19 сати,
уз представу „После квартета”, у нашем граду ће почети 45. „Екс театар
фест”, позоришни фестивал посвећен експерименталним и новим
формама. Током тог викенда (до 26.
јуна) на више места ће бити изведено пет првокласних експерименталних комада, а по избору овогодишњег селекторског двојца – Милана Мађарева и Јована Поповића.
Поред тога, планиран је и пратећи
програм, који поред радионица и
представа за децу, подразумева и
радионицу „На лицу места”, намењену свима који су старији од 10 година и желе да од врхунских стручњака
– Милана Мађарева и Александре
Бјелајац – науче много о театру покрета, буто плесу, слободном плесу,
глуми итд. Радионице су бесплатне

Пијаце успешно одолевају
хипермаркетима
Осамдесет излагача
из читаве Србије
Од 10. до 12. јуна, у Панчеву су одржане манифестације „Дани пијаца
Србије” и Сајам домаће хране, вина,
и ракије „Укуси традиције” које су
окупиле 10 излагача из Панчева и 70
из целе земље.
Они су изложили своје производе у
центру града, а посетиоци су могли
да их купе или само да их пробају и
да се увере у њихов квалитет.
Обе манифестације је 10. јуна
отворио градоначелник Панчева Саша Павлов, након чега је обишао
штандове са Драганом Катуцом, директором „Зеленила” и са Савом Дувњаком, извршним директором Удружења „Пијаце Србије”.
Павлов је том приликом изјавио да
је ова манифестација битна не само
за област туризма, већ и за промоцију пијачне делатности и развој локалне економије.
Нагласио је да је то важно јер пијаце
и даље успешно одолевају притиску
хипермаркета и омогућавају купцима
да по јефтиним ценама купују основне
животне намирнице.
Павлов је изјавио и да је добро што
је на недавно одржаној аукцији купљен хотел „Тамиш”. Објаснио је да

изненађења, опасности, завођења и
трагалаштва.
– Некада је будућност експеримента изгледала светло, а данас видимо једну врсту сплина и замора
материјала. Многи покушавају да
искоче из зглоба и кокетирају с експериментом, а не догађа се ништа
битно на том пољу. Шта је то што би
данашњи дадаистички уметник
увео као врсту преиспитивања и које су то вредности које су обмана, а
сматрамо их традицијом – запитао
се Јован Поповић.
Након премијере представе „После квартета”, рађене по мотивима
„Квартета” Хајнера Милера (24. јуна, у 19 сати, у „Аполу”), публика ће
у сали „Атељеа младих” у 21 сат бити у прилици да погледа монодраму
„Ко је то?” младог бањалучког умет-

Домаћи гурманлуци у центру града
ће се након његовог реновирања добити нови и квалитетни смештајни
хотелски капацитети и стећи услови
да Панчево чешће организује занимљиве културно-забавне манифестације. По речима Павлова, оне су важне јер не само да су примамљиве за
грађане, већ корист од њих има и
градски буџет.
У оквиру „Дана пијаца Србије”
одржана је конференција за новинаре на којој су представљени резултати истраживања спроведеног у осам
највећих градова у Србији о томе колико се купује на пијацама и какви су

ставови оних који се снабдевају на тај
начин.
Новинарима је саопштено да је
укупна вредност промета пољопривредних производа на пијацама у Србији током прошле године износила
32 милијарде и 704 милиона динара,
или за 7,5 одсто више у односу на
2014. годину.
На пијацама се највише продаје
поврће (30,7 одсто) а потом следе воће (21,5 одсто), млеко и млечни производи (16,4 одсто) и живина и јаја
(13,4 одсто).
М.Глигорић

БЕСПЛАТНИ КУРСЕВИ ЈЕЗИКА ЗА МЛАДЕ

Научи и „пали”!
Канцеларија за младе Градске управе и панчевачка Школа за стране језике и комуникације „Academia” организују једномесечну акцију која
треба младим Панчевцима да омогући да што лакше нађу посао у иностранству и оду из Панчева, или пак
да нађу посао овде у некој иностраној
компанији.
Реч је о бесплатним курсевима енглеског и почетног немачког језика,
који ће у овој школи бити одржани у
периоду од 20 јуна до 20 јула. Динамика течајева је по два двочаса недељно. Полазници ће током курсева
посебно бити обучавани за наступ на

разговорима за посао и састављање
одговарајућег си-вија и пропратног
писма на енглеском и немачком језику, након чега ће им бити издат и
оверен међународни језички пасош.
Услови конкурса су да полазници
нису млађи од 16 ни старији од 26 година, да имају пребивалиште на територији Панчева и да могу похађати курс без изостајања са часова.
Пријаве се могу слати преко формулара који се налазе на сајту Градске
управе: www.pancevo.rs.
Групе за учење енглеског и немачког језика биће формиране према редоследу слања пријава, али конкурс

Сцена из монодраме „Ко је то?”, Марка Вукосава

има и један дискриминаторни критеријум, а то је да ће „посебну предност
имати млади који су активни у организацијама цивилног друштва или
учествују као волонтери у акцијама
Канцеларије за младе”.
Више информација може се добити од Марије Команов Јаћимовић на
телефоне 013/308-907 и 064/866-2415. Крајњи рок за слање пријава је
петак, 17. јун, у подне.
Д. В.

и одржаваће се у „Аполу”, у среду,
22. јуна, и четвртак, 23. јуна, од 12
до 15 сати и од 17 до 20 сати, а резултати рада биће презентовани на
истом месту у петак, 24. јуна, у
подне.
Како је објаснио Јован Поповић,
почев од 21. века, многе представе
кокетирају са експериментом, што
је довело до настанка бројних привидно храбрих комада – без ризика,

ника Марка Вукосава. У суботу је на
репертоару представа „Жаба”, по
тексту мађарског писца Гезе Чата, и
у извођењу Сенћанског мађарског
камерног позоришта, док ће у недељу бити приказани најпре плесноциркусно-позоришни комад „Упаковане” („Аполо” у 19 сати), те „Чудна
петља” Симона Грабовца и Шандора
Шурањија (у дворани Културног
центра, од 21 сат).
Д. М.

НАША АНКЕТА
ТРЕБА ЛИ ДА ЗАВЕШТАМО ОРГАНЕ?

ЗАКАЗАНА СЕДНИЦА ЛОКАЛНОГ ПАРЛАМЕНТА

Донирање је најхуманији чин

Тромесечни биланс успеха

А. АДАМОВИЋ

Квартални извештај подносе
буџет и градске фирме
Друга седница новог сазива Скупштине Панчева заказана је за петак,
17. јун, а у позиву за заседање који је
одборницима упутио Тигран Киш,
председник локалног парламента,
наведени су предлози 53 одлуке, закључак или информације.
Међу њима су завршни рачун буџета за прошлу годину, извештај о реализацији јавних прихода и расхода за
прво тромесечје 2016, као и извештаји о пословању јавних комуналних
предузећа у Панчеву и селима. Управо ове тачке дневног реда могле би
изазвати расправу, јер је неколико
градских комуналних фирми из различитих разлога исказало лошије пословне резултате од планираних.

Одборници ће се изјашњавати и о
предлозима измена урбанистичких
планова које је Градско веће усвојило
на последњој седници, крајем прошле недеље на предлог „Петрохемије”, „Транснафте” и грађана.
Скупштини ће бити предложене
промене чланова школских одбора у
готово свим основним и средњим
школама на територији Града. Локална законодавна власт ће се изјаснити и о предложеним усклађивањима статута сеоских домова културе са Законом о култури по коме ће
директори ових установа морати да
имају високошколско образовање.
Биће занимљиво видети да ли ће ова
измена довести до неких кадровских
промена, или ће се прибећи „креативном” тумачењу прописа какво
смо већ имали прилике да видимо.
Д. В.

И. МОРАР

Донацијом органа након смрти може се спасити или побољшати квалитет чак 50 живота, а сам тај гест је
највећи одраз човекољубља и племенитости. Нажалост, у Србији нема
довољно грађана који су се определили на овај поступак.
Питали смо Панчевце да ли подржавају завештање органа и због чега
такви поступци нису учесталији.

Д. ДЕЧОВ

М. ГЛИШИЋ

регулисано. Људи треба да имају
већу свест о томе, поготово они који су здрави, и уколико је могуће да
се некоме помогне, то треба урадити. Сматрам да наши грађани имају много недоумица, питају се да ли
у овом случају органи одлазе на
права места, па можда због тога то
није толико заступљено у Србији, а
свакако су и необавештени и неедуковани.

АЛЕКСАНДАР АДАМОВИЋ, радник
обезбеђења:
– Иако донирање органа сматрам
једним од највећих гестова хуманости, не подржавам ту идеју јер мислим да ниво свести многих људи који су на битним функцијама у друштву није довољно велик, то јест, да
злоупотребљавају тај чин. Идеја је
заиста добра, али у пракси не функционише, јер други зарађују на туђој
муци. Верујем да људи с жељом да
помогну болеснима заправо богате
оне који то не заслужују.

ДЕЈАНА ДЕЧОВ,
струковни економиста:
– Никада нисам озбиљно размишљала о донирању органа, али то
сматрам једним хуманим гестом јер
многима живот зависи од таквог вида туђе помоћи. Верујем да су људи
доста неинформисани и да би много
више требало да се баве том темом
како би се упознали са свим појединостима у вези са тим, а сматрам и
да би број донора због тога значајно
порастао.

ИВАНА МОРАР, апсолвент:
– За мене донирање органа представља највећи чин хуманости, али
не знам колико је код нас законски

МИРОСЛАВ ГЛИШИЋ, трговац:
– Ја сам без проблема потписао
донорску картицу јер нико не зна
шта нам доноси сутра. Мислим да је

Д. НЕНАДИЋ

Д. БОГАВАЦ

већина људи незаинтересована и
гледа само своје проблеме, па због
тога сам тај гест и није заступљен у
толикој мери у Србији. Такву прилику не би требало да пропустимо јер је
тај чин феноменалан и пружа нам
прилику да некоме спасимо живот.
ДАНКА НЕНАДИЋ, пензионерка:
– То је заиста добар потез, сви би
требало да потпишу картице за донирање органа. Ја сам болесна и мислим да, нажалост, не бих могла никоме да помогнем. Проблем је што је
наш народ заиста потпуно неинформисан о тој теми, а требало би да се
бавимо њоме како бисмо пре свега
обезбедили животе деци и младима
који имају проблеме.
ДРАГОСЛАВ БОГАВАЦ, пензионер:
– Сматрам да је то веома хуман чин,
али, нажалост, код нас није заступљен у довољној мери. Узрок тога је
вероватно веровање у традицију да
човек треба да се сахрани у целокупном саставу. Број добровољаца би
морао да се повећа како би више живота било спасено.
Анкетирала С. Првуљ
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САВЕТИ СТРУЧЊАКА ИНСТИТУТА „ТАМИШ”
Радмила Хераковић, саветодавац за заштиту биља

Пегавост шећерне репе

ОДРЖАНИ „ДАНИ ПОЉА СТРНИХ ЖИТА”

ЗАСАД РЕКОРДАН РОД ПШЕНИЦЕ
Најављене врућине
могле би да умање
очекиване високе
приносе
Паорима би цена од
двадесет динара за
килограм обезбедила
зараду

Пегавост лишћа шећерне репе је болест распрострањена
у читавом свету, а нарочито у
земљама централне Европе и
Медитерана. Код нас се редовно јавља у свим рејонима
гајења ове биљке и причињава знатне губитке у приносу и
квалитету репе уколико се
мере заштите не спроведу на
време.
У региону јужног Баната
су створени услови за појаву
примарних инфекција, и регистроване су прве појединачне пеге које проузрокује
гљива Celcospora beticola.
Проценат оболелих биљака
се у зависности од сортимента и локалитета креће од је-

дан до дванаест одсто. С обзиром на велику количину
падавина претходних дана,
можемо рећи да владају изузетно повољни услови за инфекцију шећерне репе овим
патогеном.
Произвођачима препоручујемо да у наредном периоду
интензивније обилазе своје
парцеле и прате појаву и бројност пега ради утврђивања
епидемиолошког прага и најповољнијег момента за хемијски третман. Заштиту би требало обавити када се на најмање педесет одсто биљака
појави бар по једна пега, и то
комбинацијом системичних
и контактних фунгицида.

МЕЛИОРАЦИЈА ПАШЊАКА У ДОЛОВУ

Уз помоћ Покрајине
Слаб одзив сточара
на акцију од опште
користи
Комисија за пољопривреду
Скупштине месне заједнице
Долово и локално удружење
овчара спровели су крајем
прошле недеље акцију ђубрења пашњака у том месту.
Долово и даље важи за сточарско место, иако је број грла
стоке последњих година драстично смањен. Раније је село
располагало великим бројем
зелених површина на којима
је стока могла да се напаса,
али су временом, са опадањем
сточарства, површине под пашњацима драстично смањене,
а највећи број ливада претворен је у оранице. Ипак, залагањем, пре свега, одгајивача
оваца који пашњаке највише и
користе, они се колико-толико одржавају.
Бар једном годишње пашњаци се обогате минералним ђубривом, па је тако и у
петак, 10. јуна, спроведена

слична акција. Покрајински
секретаријат за пољопривреду дао је овчарима из Долова

7.700 килограма минералног
ђубрива које је бачено на
тридесетак хектара пашњака
под надзором стручњака из
Института „Тамиш”.
Одгајивачи оваца и надлежне службе задовољни су
спроведеном мелиорацијом.
Они су изразили забринутост
због слабог одзива корисника
сеоских пашњака, јер су само
четворица овчара учествовала у ђубрењу, али су истакли
да је најважније то што је
трава на пашњацима добила
неопходне хранљиве материје, па ће бити погоднија за
испашу стоке.
Н. Р.

„АЛМЕКС” ПРЕУЗЕО ХОТЕЛ „ТАМИШ”

Ново стање ствари

Почео поступак
примопредаје имовине
Компанија „Алмекс” исплатила је држави 211 милиона
динара, колико је износила
купопродајна цена за хотел
„Тамиш”, и у среду, 15. јуна,
ушла у посед овог објекта.
Истог дана почео је поступак
примопредаје покретне и непокретне имовине између
Мирослава Глигорића, стечајног повереника за бивше угоститељско предузеће „Слобо-

да”, и новог власника највећег
панчевачког хотела.
„Алмекс” је одмах затворио
улазе на хотелски паркинг како би заштитио своје власништво. Тиме је учињена услуга
Паркинг сервису, јер ће власници бројних аутомобила који су навикли да се ту бесплатно паркирају сада морати да
потраже другу локацију, или
да убудуће плаћају ту услугу
Граду. Исто важи и за нелегалне превознике на линији
Панчево–Београд који су раније ту чекали путнике.

Петак, 17. јун 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

Приноси пшенице ове године
би могли да буду рекордни
уколико се не обистине прогнозе метеоролога да наредних
дана следе изузетно високе
температуре, оцењено је на
традиционалном скупу „Дан
поља озимих стрних жита и
огледа заштите биља” које је
Институт „Тамиш” у среду, 15.
јуна, одржао на свом огледном
пољу.
Богдан Гаралејић, руководилац Саветодавне службе Института, рекао је да се почетак
жетве јечма очекује следеће
недеље, те да би било идеално
ако би комбајни почели да
скидају пшеницу око 1. јула.
– Сада изгледа као да ће бити рекордна година са очекиваним просеком рода у јужном Банату од око седам тона
по хектару. На то су утицали
изузетно блага зима и доста
падавина током читавог пролећа. Међутим, ако наредних
дана дође до топлотног удара
са температурама до четрдесет степени, како су метеоролози најавили, догодиће се да
зрна пшенице убрзано изгубе
влагу, смежурају се и сазру,
што ће значити смањење приноса. Тада ћемо видети како
се поједине сорте пшенице понашају у неповољним условима, односно да ли ће зрна испадати из класа, или ће успети
да се задрже у њему – рекао је
Гаралејић.
Додао је како су ове године
на нашем подручју паори највише сејали сорте пшенице из
селекција „НС семена”, КWС-а
и „Лимагрена” које су лошијег
квалитета, али дају добар принос, јер се у Србији приликом
откупа још увек плаћа према
количини испоручене робе, а
не према њеном квалитету.
Гаралејић је истакао да су
бројни пољопривредници и
овог пута на огледним пољима могли да се увере у приносе и стање бројних сорти

пшенице, јечма и тритикала
заступљених на нашем тржишту, укључујући и оне које
ће се тек појавити у продаји.
Произвођачи су такође били
упознати и са хербицидним
огледима на парцелама под
кукурузом, сунцокретом, сојом и шећерном репом, што
је изузетно важно у овако кишним годинама када уз ове
ратарске културе бујају и корови.
Овај стручњак је рекао како
се нису сви произвођачи обраћали за стручне савете Институту, већ су неки склонији да
се информишу преко медија.
Додао је како то није добро,
јер се на тај начин не поштују
специфични производни услови у појединим рејонима, па
се не примењују одговарајуће
мере. Објаснио је да се зато ја-

Никола Раданов из Панчева
има осамдесет хектара под
пшеницом и сматра да би цена од двадесет динара за килограм била прихватљива под
условом да се не догоди најављени топлотни удар који би
покварио принос. Сорин Ардељан, председник удружења
„Новосељански паори”, засејао је десет хектара хлебним
зрном и такође сматра да би с
обзиром на уложена средства
цена од двадесет динара без
ПДВ-а била прихватљива, јер
ратари ту зараду користе за
нови производни циклус. Очигледно је да они и даље избегавају задуживање код банака,
па текуће пословање више воле да финансирају сами.
Ардељан очекује принос од
девет до једанаест тона по хектару, а основу за овај оптими-

па многе штеточине и изазивачи болести преживе на пољима.
Ненад Манић, портпарол
асоцијације „Банатски паори”,
рекао је да њихова рачуница
говори о томе да би откупљивачи пшеницу требало да плаћају најмање 19,8 динара за
килограм, док је тренутна цена „на зелено” 17,5 динара. Он
је рекао како је асоцијација у
уторак 14. јуна у Старчеву
имала састанак са Зорицом
Анђелковић, директорком Републичке дирекције за робне
резерве. Тада је предложено
да ова институција откупи део
овогодишње рода, што би утицало на раст цена, али је одговор био негативан.
Манић је прецизирао како
је предложено да трговци који
су пре извесног времена неза-

Родило за медаљу, само да издржи врућину
вља прекомерна употреба
азотних ђубрива у житу због
чега оно полеже, теже се комбајнира па је и принос мањи.
Очекивања произвођача од
овогодишњег рода крећу се од
седам до чак једанаест тона по
хектару, вероватно у зависности од тога како су и колико
ђубрили и штитили хемијским средствима своје усеве.
Ови трошкови утицали су и на
рачуницу сваког од њих у вези
са очекиваном ценом овогодишњег рода.

зам види у чињеници да је све
агротехничке мере применио
како треба и на време. Тврди
да он и његове колеге из Новог
Села последњих пет година
изванредно сарађују са Институтом. Признаје да се тек у последње три године придржавају савета стручњака за заштиту биља и да су од тада
приноси пшенице на њиховим
њивама осетно повећани. Нагласио је да се то нарочито односи на производне године
попут ове када су зиме благе,

конито продали пшеницу из
робних резерви која је стајала
у њиховим силосима, надокнаде штету тако што би дали
новац за откуп дела овогодишњег рода од паора. Друга понуђена опција је да они уступе
произвођачима своје силосе за
чување пшенице док она не
постигне повољну цену. Манић је рекао како очекује да ће
„Банатски паори” о овим
предлозима разговарати с неким од чланова кабинета премијера Александра Вучића.

„АЗОТАРА” ДОБИЛА РЕГИОНАЛНУ НАГРАДУ

Признање од пословних партнера
Фабрика минералних
ђубрива међу десет
најбољих компaнија
југоисточне Европе
Панчевачка „Азотара” једна је
од добитника овогодишњег
признања „Бизнис партнер
2016.”. Она је проглашена најперспективнијом компанијом
у југоисточној Европи у области производње минералних
ђубрива, азотних једињења,
амонијака и карбамида. Ову
награду додељује „Мас медија
интернешенел”, организација
која се бави успостављањем
боље пословне сарадње и подстицањем нових партнерстава
међу предузећима из овог дела Европе. Посебност ове награде је у томе што њу додељују
пословни партнери на основу
испуњености десет задатих
критеријума.
Признање је на свечаности у
београдском хотелу „Метропол палас” у среду, 8. јуна,
примио Миљан Ђуровић, вршилац дужности генералног
директора „Азотаре”.
– За „Азотару” је ово нови
подстрек да истрајемо у ономе

што радимо, да се не предајемо и да опстанемо на овом суровом тржишту. А то можемо
урадити искључиво квалитетом наших производа познатих у овом региону, модернизацијом и инвестицијама које
ће побољшати нашу конкурентност – изјавио је Ђуровић
примајући награду.
Подсетио је да предузеће
планира повећање производње од 50 процената кроз улагања у бољу технологију која
ће допринети повећању ква-

литета производа, већем степену заштите животне средине и повећању енергетске
ефикасности. Ђуровић је навео да ће већи део ових инвестиција, вредних десет милиона
евра, бити завршен до краја
године.
Поред осталих лауреата, те
бројних пословних људи, чланова дипломатског кора и
Владе Србије, свечаности је
присуствовао и градоначелник Панчева Саша Павлов.
– Ова награда значајна је и

за град, јер када се каже да је
то „најперспективнија фирма”
значи да следе инвестиције, а
према информацијама којима
располажемо у „Азотари” ће
наредних година бити значајних улагања. По томе се види
да је држава опредељена за
одржање производње. Што
значи да ће бити очувана радна места и на тај начин стабилни приходи градског буџета. Друга важна ствар је да је у
оквиру „Азотаре” настало једно ново правно лице, а то је
„Специјална лука” са већинским државним капиталом,
што представља огроман потенцијал привредног развоја
Панчева – оценио је Павлов.
Међу 10 компанија добитница признања „Бизнис партнер 2016.” Налазе се „Туркиш
ерлајнз”, хрватски „Бадел”,
Рудник соли „Тузла”, аустријски „Гебрудер Вајс” и „Мтел”
из Републике Српске.
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УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 2016. ГОДИНЕ

ЗАВРШЕНЕ МАЛА МАТУРА
И БОРБА ЗА БОДОВЕ
Жалбе на рад
комисије могу се
поднети 19. и 20. јуна
Коначни резултати
биће објављени 24.
јуна

ДАН ДУНАВА 2016. ГОДИНЕ

Матуранти панчевачких основних школа полагали су ове недеље завршни испит, односно,
решавали су три теста: из српског, односно матерњег језика,
математике и комбиновани тест
из природних и друштвених наука (биологија, географија,
историја, физика и хемија).
Бивши осмаци трудили су
се да током шесточасовног тестирања освоје што више бодова како би им бодовна залиха била довољна да упишу жељене средње школе. Основне
школе, на основу Конкурса за
упис ученика у први разред
средње школе за 2016/2017.
годину, за установе чији је
оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, у
обавези су да 19. јуна, до 20 сати, објаве привремене резултате завршног испита. Након
тога, већ наредног дана, 20. јуна, кандидати који сматрају да
су оштећени на матурском испиту имају право да поднесу
жалбу комисији основне школе од 8 до 16 сати или окружној уписној комисији 21. јуна
у истом временском интервалу.
Коначни резултати завршног
испита биће објављени 24. јуна
до 20 сати.
Уписна рачуница
На основу успеха на малој матури кандидат може да освоји
највише 30 бодова, односно
највише 10 бодова по тесту. По-

Очишћена обала
Тамиша

После теста следи рангирање
ред салда са завршног испита, у
укупни број бодова за коначно
рангирање кандидата улазе и
они које је он добио на основу
општег успеха од VI до VIII
разреда основне школе. Наиме,
овај број се исказује тако што се
општи успех, остварен на крају
VI разреда, заокружен на две
децимале, помножи бројем четири, а општи успех остварен
на крају VII и VIII разреда
основне школе, заокружен на
две децимале, помножи бројем
пет. Том рачуницом бивши
осмаци на основу општег успеха могу да остваре највише 70
бодова. С друге стране, кандидати који су завршили VI разред основне школе у иностранству или који су у Републици
Србији завршили VI разред у

страној школи, остварују 20 бодова на основу општег успеха у
VI разреду основне школе.
На основу Правилника о мерилима и поступку за упис
ученика будући средњошколци могу да остваре највише
100 бодова, а право на рангирање ради уписа у гимназију и
стручну школу у четворогодишњем трајању стичу они који
су освојили најмање 50 бодова
на основу успеха на матури и
успеха у основној школи.
Наградни бодови
Победници републичких смотри од ове године не могу да
рачунају на додатне бодове
приликом уписа у опште гимназије и стручне школе, јер је
Министарство просвете, науке
и технолошког развоја ускра-

СУМ ЊИ ВЕ ШКО ЛЕ
Министарство просвете, науке и технолошког развоја је током овогодишњег испитног циклуса појачало мере обезбеђивања и ангажовања додатног људства због тога што се из године
у годину повећава број школа у којима се сумња у регуларност матурског испита. Према речима државног секретара Министарства просвете Снежане Марковић, превише је преписивања на матури и томе се треба стати на пут.
Анализе показују да је основана сумња да се у многим школама завршни испит не спроводи регуларно, јер резултати нису баш логични. На пример, у појединим школама ђаци су
на тесту из математике успешнији него ученици Математичке гимназије. Због свега тога, екипе из Министарства просвете недавно су обишле школе које су на списку „сумњивих” и оне
се посебно контролишу током полагања завршног испита.
Занимљиво је да Министарство чува у тајности имена неодговорних образовних установа, и како
тврде, разлог је то што надлежни немају конкретних доказа да у њима долази до малверзација.

тило ту могућност уз образложење да учествовање на државним такмичењима не треба да буде мотивисано добијањем наградних бодова.
Држава је омогућила припадницима ромске националне заједнице да се у средње
школе уписују под повољнијим условима. Идеја је да се на
овај начин постигне пуна равноправност. Наиме, кандидатима који су пријављени за
упис под овим условима број
бодова који остваре на основу
успеха из школе и на основу
завршног испита биће увећан
за 30 процената од броја бодова који им недостаје до 100 бодова. Уколико ови ученици
живе у породици која је корисник новчане социјалне помоћи, број бодова који остваре на
основу успеха из школе и на
основу завршног испита увећава се за 35 посто.
Родитељи и старатељи ђака
са сметњама у развоју имали
су могућност да пријаве своје
штићенике од 30. маја до 10.
јуна образовној установи. У
том периоду школе су биле у
обавези да спроведу поступак
провере поднетих захтева и
њихову усклађеност са општим актима школе и посебним захтевима који проистичу
из наставног плана и програма, и након тога, да упишу
ученика.

ПРИЗНАЊЕ НАФТНОЈ ИНДУСТРИЈИ СРБИЈЕ

Корпоративни супербренд
Пословање у складу
са принципима
одрживог развоја
Компанија НИС је на свечаној
додели награда „Corporate Superbrands Srbija 2015/2016”добила признање победник „Број
1” у категорији „Енергија”. Ово
је други пут да је руско-српски
нафтни гигант носилац титуле
корпоративни супербренд у овој
категорији, чиме је компанија
још једном потврдила своју снагу и препознатљивост. Признање је у име компаније примила
Сања Лубардић, директор Функције за односе са јавношћу и комуникације у НИС-у.
Награда у категорији „Енергија” односи се на област по-
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словања НИС-а у сектору
енергетике и симболизује
трансформацију из нафтногасне компаније у регионални
eнергетски холдинг који наставља да шири области свог
пословања. Према речима менаџмента НИС-а ово признање исказује и стратешку опредељеност нафтног гиганта да

послује у складу са принципима одрживог развоја подржавајући младе таленте, науку,
образовање, културу, развој
локалне заједнице, као и хуманитарне пројекте.
У компанији истичу да је посебно важно то што су НИС као
водећи бренд у категорији
„Енергија” препознали и чла-

нови Стручног савета и 1.000
грађана Србије који су се о томе
изјаснили кроз истраживање
јавног мњења. Како кажу, ова
награда је велики подстрек
компанији у остварењу стратешких циљева да постане водећи регионални енергетски холдинг и настави са улагањима у
заједницу, посебно у младе, о
чему сведочи и сам слоган
НИС-а „Будућност на делу”.
У овогодишњој конкуренцији
за награде било је око 2.000
компанија, организација и институција које послују у Србији,
распоређених у 34 категорије
према областима пословања.
Супербренд је лиценцни програм покренут 1994. године у
Великој Британији и водећа је
светска платформа за промоцију брендова, присутна у више од
80 земаља, а у Србији се организује по трећи пут. Циљ програма је промоција најуспешнијих
компанија, организација и институција у нашој земљи.

Град Панчево jе у среду, 15.
јуна, десети пут заредом, организовало обележавање Дана Дунава (29. јун). Овогодишња манифестација одржана је под слоганом „Активни
за реке” и представља део
кампање коју подржава 14
европских земаља у сливу
Дунава. У Србији је покровитељ прославе Дирекција за
воде при Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде, а у Европи
Међународна комисија за заштиту реке Дунав (ICPDR).
Дан Дунава, као и ранијих
година, у Панчеву је обележен на Тамишком кеју. За ту
прилику, на простору тзв.
градске плаже, на одбрамбеном бедему насипа, урађен је
цветни аранжман с логотипом свечаности. На почетку
манифестације, у име локалне самоуправе, волонтере и
организаторе поздравили су
заменик
градоначелника
Панчева Предраг Живковић
и чланица већа Катарина Бањаи. У свом обраћању они су
истакли да је питање зашти-

те животне средине једно од
најважнијих и да ће Панчево
пружити свима подршку у
напорима да се животни
простор у нашем граду очува
и унапреди. Како су рекли,
локална самоуправа препознала је у кампањи велики
потенцијал и стога је прослава Дана Дунава добила статус градске манифестације.
Затим је уследила акција
чишћења Тамиша од ушћа у
Дунав до градске плаже. Поред тога, организована је и
еколошко-ликовна радионица на којој су чланови Удружења оболелих од мултипле
склерозе, атељеа „Мали геније”, ликовни уметници из
Дома омладине, чланови
УЛУ „Светионик” и полазници предшколске установе
„Дечја радост” стварали ликовне креације о природи и
животној средини.
На крају овогодишњег обележавања Дана Дунава уследио је ручак на тераси Удружења спортских риболоваца
и наутичара „Марко Кулић”
за све актере ове акције.

ТРАГОМ ЈЕДНЕ ВЕСТИ

„Железница Србије”
ван колосека
Узнемирени грађани Панчева обавестили су прошле недеље редакцију листа „Панчевац” да је у суботу, 5. јуна,
у близини станице „Варош”
дошло до испадања теретне
композиције са шина. Према нашим сазнањима, у помоћ „Железници Србије”
притекла је Рафинерија
нафте Панчево која је овом
јавном предузећу уступила
своју локомотиву како би се
теретна композиција вратила на колосек. Наизглед, реч је о бенигном
акциденту у којем није
дошло до угрожавања
животне средине и
здравља, али оно што је
уследило након тога
представља крајње опасну појаву чије последице могу бити далеко
веће.
Наиме, у складу с законом и зарад објективног информисања грађана Панчева, редакција нашег
листа обратила се надлежнима у ЈП „Железнице Србије”
у намери да забринуте грађане информишемо о природи
инцидента, разлозима и
евентуалним последицама.
До закључења броја 4665 нисмо добили повратну информацију од надлежних служби „Железнице”, иако нам
је потврђено да су наша питања прослеђена одговорним
лицима и да можемо очекивати одговор пре закључивања прошлог броја „Панчевца”. Још увек нисмо добили
званичне информације, али
смо сазнали да о овом случају нису били обавештени ни
у ПУ Панчево, нити надле-

жни инспекцијски органи.
Сва је прилика да је неко у
овом јавном предузећу проценио да је боље да се читава
прича заташка из неког нама
непознатог разлога.
Грађани Панчева добро
знају да на овој деоници свакодневно пролазе веома
опасни терети и да у случају
акцидента може доћи до
угрожавања живота грађана.
Сирови бензин за „Петрохемију”, нафтни деривати из

Рафинерије, као и свакојаке
опасне, отровне и запаљиве
хемијске материје услед
превртања возних цистерни
представљају потенцијалну
опасност и сасвим је разумљиво што су грађани који
су видели овај инцидент били узнемирени. Бахатост и
неодговорност појединаца у
надлежним и државним институцијама оваквим својим
понашањем, само још више
поспешују страх и неповерење шире јавности.
Заташкавање само рађа
сумњу и зато неко може с
правом да постави питање
да ли се у суботу, 5. јуна, догодило нешто много опасније од „обичног” испадања теретних вагона из шина.

8

ХРОНИКА
ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ДАВАЛАЦА КРВИ

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Храна грчких богова
Малина је изузетно цењено бобичасто воће, неодољивог изгледа, укуса и
мириса. С друге стране,
100 грама малине броји само 36 калорија и 9 грама
угљених хидрата, што је
већ довољан разлог да максимално уживамо у њој, а
ту су и бројна лековитa
својства. Малина садржи
разне витамине, пре свега:
Це, Бе3, Е и А, као и минерале: калијум, калцијум,
магнезијум и натријум.
Када је реч о влакнима,
спада међу најбогатије
воћке, а влакна су та која
нам помажу да имамо
уредну пробаву, али су корисна и за многе друге
ствари. Сматра се да редовна конзумација малине улепшава тен, јача косу, побољшава здравље
кардиоваскуларног система, оснажује имунитет,
штити од упала и телу
обезбеђује енергију. У народној медицини користе
се листови и плодови, а
припремају се чајеви, екстракти и сокови. Чај од листова користи се код менструалних грчева, током
трудноће, за јачање десни,
дезинфекцију крајника,
спречавање дијареје, као и
код очних обољења.

Петак, 17. јун 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

Сок од малине препоручује се за лечење болести желуца и црева, јер
ефи ка сно про чи шћа ва
систем за варење, а може
се употребљавати и против грознице. Екстракт
из плода користи се против вируса и за снижавање шећера у крви. Неке
врсте малине користе се
у козметичке сврхе. Посебно је познато уље од
семенки чилеанске малине јер садржи висок
ниво омега 3 и омега 6
есенцијалних масних киселина, као и витамин Е.
Захваљујући томе одлично штити кожу од јаког
сунца. Уље може да се
наноси самостално или
да се додаје у козметичке препарате. У кулинарству, малина се користи
за при пре му пек ме за,
сокова, сладоледа, колача, слатких умака, вина,
сирупа, ликера, компота
итд.
Малина се може јести
свежа, сушена или замрзнута. Како би се што боље искористила сва њена
лековита својства, треба
је јести у свежем облику.
Препоручујемо да испробате ову брзу и лаку посластицу.

Пуњене малине
Потребно: 350 грама свежих малина, 25 грама тамне црне чоколаде, 25 грама беле чоколаде, 1 кафена кашика путера.
Припрема: отопити у једној посуди пола кафене кашике путера
и 25 грама беле чоколаде, а у другој отопити пола кафене кашике путера и 25 грама тамне чоколаде. Добро измешати да се
добије глатка и течна маса. Пунити унутрашњост малина истопљеном чоколадом. Добро охладити.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на сајту www.brzoilako.com

ИМАШ МОЋ ДА ДРУГОМ ПОКЛОНИШ
ЖИВОТ. ИСКОРИСТИ ЈЕ.
Течност црвене боје
многима је вреднија
од сувог злата
„Хвала” је понекад
преслаба реч
Централна свечаност којом је
обележен 14. јун – Међународни дан добровољних давалаца
крви, одржана је у Амстердаму,
уз подршку Светске здравствене организације и Међународне организације Црвеног крста
и Црвеног полумесеца. Наравно, и грађани широм планете,
свако на свој начин, исказали
су захвалност свима онима који
су спремни да дају „део себе" за
живот неког другог.
У Панчеву је, у уторак, 14. јуна, служба Трансфузије у сарадњи с Црвеним крстом поставила промотивни штанд у „Авив
парку", те су наши суграђани
имали прилику да се информишу о значају давалаштва, али и
да се упознају с онима којима је
нечија крв спасла живот. Дирљиве приче тих људи и њихових
ближњих мотивишу више него
било који апел.
Трипут спасен
Један од њих је Сава Срећков
(63), машинбравар у пензији,
који већ четири године болује
од тромбоцитопеније. Његов
живот зависи од тромбоцита

Они живе за даваоце и од давалаца
добровољних давалаца, које
понекад мора да прима чак и
два пута недељно. Сава дели
своје осећаје према непознатим људима који му помажу:
– Шта да вам кажем, да није њих, не би било... не би било
ничег. Више пута ми је претило да искрварим и крв тих људи ме је враћала у живот. И
баш им хвала! Мада је хвала
премала реч. И сам сам био
добровољни давалац, дао сам
крв 18 пута, али сада је болест
све преокренула — каже Сава.
До штанда у „Авив парку"
дошао је са супругом Љиљаном и четворогодишњом унучицом Дуњом.

РЕ ЗЕР ВЕ КР ВИ НИ СКЕ
У Служби трансфузије кажу да су тренутно резерве свих крвних
група изузетно ниске и да је ситуација иста у целој држави.
Трансфузија и Црвени крст апелују да се што већи број
сугра ана одазове и да крв. Сви они који то желе, могу отићи до Службе трансфузије радним данима од 7 до 15 сати
и суботом од 8 до 13 сати. Крв могу дати здраве особе старе од 18 до 65 година, теже од 50 килограма. Претходно
треба узети лагани оброк и доста течности.

– Дуња и друга унука, осмомесечна Лена, Сави су сада
највећа радост и с њима проводи дане. А то не би било могуће без добровољних давалаца. Само захваљујући њима он
је жив. Апелујемо на све људе
који то могу да што чешће дају крв. Нама је она драгоцена
попут злата – каже кроз сузе
Савина супруга Љиљана.
Трка с временом
Поред породице Срећков, у
„Авив парк" је дошао и Ранко
Марчетић, рођени брат наше
суграђанке Драгане Милановић (35), мајке троје деце, која
је недавно оболела од акутне
леукемије. Њој су крајем маја
хитно били потребни тромбоцити и то они квалитетнији, који се узимају на сепаратору у
београдском Институту за
трансфузију. Породица је тада
имала рок од 3-4 дана да пронађе довољан број компатибилних донора за Драгану, што се
чинило као немогућ подухват.
– Не може свако ко то жели
да буде донор, већ постоји неколико услова за то. То не може бити члан породице до седмог колена, нити неко ко је у

претходних седам дана узео
било какав медикамент, затим,
то мора бити особа савршеног
здравља и, наравно, исте крвне
групе као пацијент. Служба
трансфузије у Панчеву нам је
ставила на располагање контакте давалаца, а позивао сам
редом и све људе из свог телефонског именика. Они су потом оформили групе на друштвеним мрежама. Почели су
да ми се јављају и непознати
људи који су прошли исто што
и ми. Понудили су нам контакте оних који су њима помогли
кад је требало. Тако смо за два
дана успели да 70 особа о свом
трошку превеземо до Института и међу њима је било мање од
15 одсто оних са одговарајућим тромбоцитима. То је било
довољно. Драгана је сада добро, лекари су оптимистични и
нема разлога да не будемо и ми
– објашњава Ранко.
Он наводи да ће Драгани
тромбоцити бити потребни и
убудуће, али да ће нови даваоци бити позвани тек када лекари установе да је број њених
тромбоцита пао испод дозвољене границе.
— Након овог искуства могу
само да апелујем на све људе
да, када чују да је неком потребна крв, без одлагања оду до
Трансфузије, јер тих пола сата,
које би можда иначе провели
код куће гледајући ТВ, некоме
може заиста да спасе живот –
закључује Драганин брат.
Према речима др Радмиле
Раилић Ристовске, шефа одсека базичне трансфузије, стручни тим ове службе ради 24 сата 365 дана у години и обезбеђује довољно крви за све којима је то неопходно. Осим давалаца, велики допринос организовању акција добровољног
давалаштва даје и армија волонтера Црвеног крста, ме у
којима су и они из Панчева.

НОВО УДРУЖЕЊЕ У ПАНЧЕВУ

Помоћ за породице
сa троје и више деце
У нашем граду недавно је
основано удружење „Мајке са
троје деце” чији је циљ пружање помоћи и подршке како мајкама с троје или више

1.600 мајки и очева, а у њој
активно ради око стотину
чланова. Највише их је из
Ниша, Крагујевца, Новог Сада и Београда.
– Удружење
прикупља гардеробу, обућу, одећу
и остале материјалне и нематеријалне ствари за
угрожене родитеље и децу. Покушавамо да се на
тај начин боримо
за наталитет, будући да сваке године у Србији изумре по један град
величине Вршца.
Боримо се и против било које врсте насиља у породици. Организујемо
хуманитарне акције, а једна од
њих биће и кондеце, тако и породицама које церт који је планиран за
живе у тешким условима или септембар – навела је Катасамохраним родитељима.
рина Дерингер.
Према речима Катарине
Она је позвала родитеље
Дерингер, представнице удру- из Панчева да се прикључе
жења, иако је седиште орга- удружењу, било да им је понизације у Панчеву, она де- требна помоћ, било да желе
лује на територији целе Ср- да помогну другима. Конбије и тренутно окупља око такт телефон је 062/1622262, а имејл: majketrojedece@gmail.com. Више информација може се пронаћи и
Страну припремила на Фејсбук страници „Мајке
Драгана са троје деце – Mother with
Кожан tree children”.

БОЛНИЦА ДОБИЛА ДОНАЦИЈУ РОТАРИ-КЛУБОВА

Стигло 20 кревета за два одељења
Представници Ротари-клубова
„Београд – Метрополитен” и
„Панчево – Михајло Пупин”,
посетили су у четвртак, 9. јуна, Општу болницу како би
овој установи уручили вредну
донацију – двадесет кревета са
душецима за интерно и хируршко одељење.
Ова лепа акција део је веће
кампање у оквиру које ће
сличну помоћ у наредних месец дана добити још десетак
болница широм Србије.
– Ротари-клуб „Београд –
Метрополитен” обезбедио је
укупно 140 кревета, који су
увезени из Норвешке и чија је
вредност око 30.000 евра. Ми
се удружујемо с локалним ротари-клубовима, који донирају
душеке, а неки чак и постељину, тако да у болнице стиже
читав „пакет”. Реч је о такозваним пријемним креветима,
чији је капацитет такав да су
намењени за дневни тип болнице, односно за пацијенте који
се не задржавају дуго на лечењу
– објаснила је Лола Станић,
пред сед ни ца Ро та ри-клу ба
„Београд – Метрополитен”.
Донацију пристиглу из далеке Норвешке примио је др
Миња Стојановић, начелних
хируршког одељења у Општој
болници, који је и сам ротаријанац. Он се захвалио дародавцима, нагласивши да је
овакав вид помоћи био преко
потребан одељењима којима
је намењен и изразивши наду
да ће сличних акција бити и

убудуће. Стојановић је истакао да се, међу проблемима с
којима се Општа болница бори већ дуго времена, тренутно
посебно истиче онај с недостатком кадра, било да је реч о
лекарима или, пак медицин-

ским техничарима. Ипак, одлука Владе о забрани запошљавања у јавном сектору
онемогућава менаџмент установе да успешно превазиђе тај
изазов, због чега трпе и запослени и пацијенти.

Примопредаји нових кревета, присуствовали су и представници Ротари-клуба „Панчево – Михајло Пупин”. Председник тог клуба, Миодраг Ристић истакао је да је ова акција добра прилика да се још једном скрене пажња јавности на
тешке услове у здравству у нашем граду и да се апелује на
веће ангажовање локалне заједнице.
Иначе, организација „Ротари” је удружење пословних
љу ди, про фе си о нал них ли дера, чија је основна делатност ху ма ни тар ни рад, те
под сти ца ње ви со ких етич ких стандарда у свим професијама и унапређење добре
воље и мира у свету. Данас
„Ро та ри” ор га ни за ци ја има
преко 32 хиљаде клубова и
око 1,2 милиона чланова и
присутна је у више од 200 земаља света.

ДРУЖЕЊЕ У ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ

Ћаскање са Ђорђем Вајфертом
Манифестација „Дани Вајферта” била је повод да један
од најславнијих Панчеваца,
Ђорђе Вајферт, прошлог четвртка, 9. јуна, „посети” своје
суграђане у Геронтолошком
центру. Вајферта је за ову прилику „оживео” Марјан Дакић,
историчар из панчевачког
Историјског архива.

Он је, током дружења у Дому
старих, баке и деке подсетио на
Вајфертов живот и велико наслеђе које је овај успешни индустријалац оставио не само Панчеву, већ и читавој држави. Причао им је и о Вајфертовим савременицима, али и о битним здањима панчевачким која су остала иза Ђорђа и његове славне по-

родице. Шетња по прошлим
временима пријала је свима, па
је разговор потрајао више од једног сата, уз бројна питања заинтересованих слушалаца.
На растанку, Ђорђе је за свој
рођендан, који је 15. јуна, добио и пригодан поклон који су
за њега с љубављу припремили домаћини.
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КОМУНАЛНИ ПРОБЛЕМ КОЈИ ЈОШ НИЈЕ РЕШЕН

СКУПШТИНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГОРЊИ ГРАД

СТАНОВНИЦИ МИСЕ НЕМАЈУ
КАНАЛИЗАЦИЈУ

Помогли сиромашну
децу

Траже од надлежних
одговор на питање
докле ће морати да
чекају
Страхују од сваке кише
Представници Удружења за
заштиту Надела затражили су
састанак са члановима Градског већа задуженим за стамбено-комуналне послове и
екологију, да би добили одговор на питање какви су даљи
планови надлежних у нашем
граду када је реч о изградњи
канализације на Миси и Кудељарском насипу.
Према речима Стојана Томића, председника Удружења
за заштиту Надела, уколико се
тај посао настави доса
да шњим темпом, многи наши
суграђани који живе у Власинској, Шарпланинској и другим
улицама у том делу града, неће добити канализацију у
овом веку.
– Када смо обишли канале у
Скадарској улици и у зони Новосељанског пута и Кајмакчаланске улице, видели смо да
су у јако лошем стању. Запушени су и неопходно им је чишћење. Нама који живимо овде то ствара велике проблеме
због тога што већ три године
ниједна септичка јама није
прикључена на канализацију.

Скупштине Месне заједнице Горњи град, одлука о орга ни зо ва њу ху ма ни тар не
приредбе донета je након
са стан ка са ди рек тор ком
Основне школе „Васа Живковић”.
– На питање шта је највећи проблем рекла је да у тој
школи има сиромашне деце
која имају право на бесплатне уџбенике, али не и на
ужину. Када смо то чули,

за ужине сиромашној деци
која иду у Основну школу
„Васа Живковић”.
На приредби су учествовали ђаци из те школе, КУД
„С.М.Чигра”, као и деца из
вртића „Црвенкапа”, „Бубамара”, и „Ласта” који припадају Предшколској установи
„Дечија радост”.
Према речима Бранислава Глигорића, председника

одлучили смо да им помогнемо. Захваљујемо се свима
који су куповином карата
помогли нашу акцију, Културном центру који нам је
без накнаде уступио њихову
дворану као и градоначелнику Саши Павлову који је
поздравио све присутне на
приредби и покрајинском
посланику Јовану Лазарову
– изјaвио је Глигорић.

Призор са Кудељарца, није са неког села
Ако од надлежних не добијемо неки задовољавајући одговор, не знамо шта ћемо даље и
размишљамо да наше удружење престане са радом – рекао
је Томић.
Колико су важни канали за
становнике Мисе и Кудељарца објаснио је један од његових сарадника Живорад Топаловић.

– Зато што овде немамо канализацију, људи који живе
поред тих канала су направили септичке јаме. Сваки пут
кад падне мало већа киша њима су септичке јаме равне са
водом у каналу. Нема шансе
да вода из њих оде на другу
страну. Канализација је делимично урађена у неким улицама, али нам то ништа не зна-

чи. Још увек нам није дозвољено прикључивање на њу зато што није урађена водоводна
мрежа. Сада поново треба да
се копа да би се она поставила
и прикључила на канализацију. Наше Удружење је покушавало да објасни надлежнима
да је то апсурдно, али није помогло, неће да нас слушају –
рекао је Топаловић.

ДРУГА СТРАНА ШТРАЈКА ГЛАЂУ ДРАГАНА ДОМАЗЕТОВСКОГ

Софија Николајидис: „Купио је кућу продату на превару”
– Не знам зашто Драган Домазетовски штрајкује глађу испред зграде суда када је изгубио процес који је водио са
мном и када је донета правоснажна судска одлука да мора
да се исели из моје куће – изјавила је наша суграђанка Софија Николајидис за „Панчевац”.
Она је објаснила да је овај
спор, који траје већ годинама,
настао због тога што је кућу која
је њој припадала, њен брат неовлашћено продао 2006. године
без њене сагласности, и што је
фалсификовао документа.
Додала је да је проблем и у
томе што се Домазетовски
укњижио као власник куће захваљујући познаницима које
је имао у суду. По њеним речима, то никако није могао да
уради јер је кућа била предмет
судског спора.
Нагласила је да је Домазетовски и поред тога уписан

У нашем граду има деце која иду у школу и проводе
време на настави гладни, зато што њихови родитељи немају довољно пара да им
обезбеде ужину.
Тај поражавајући податак
био је повод члановима
Скупштине Месне заједнице
Горњи град да у Културном
центру организују хуманитарну приредбу на којој је
прикупљено 70.000 динара

као власник куће, иако је њен
адвокат пре тога отишао у катастар и тражио да се упише
забрана продаје куће док се
води судски процес.
– Значи, за то време никако није могао да се укњижи
као власник куће, али је он то

ипак урадио захваљујући својим познанствима у суду. Онда је почео да реновира кућу,
о чему ме је обавестила кума.
Када ми је то јавила, ја сам је
замолила да оде у инспекцију
и затражи да му то забране,
јер се води судски процес.

Она је то и учинила. Међутим, он је игнорисао упозорење инспекције и наставио је
са радовима.
Он је од почетка знао да је
кућа продата на превару и
мора да се исели. Тражио ми
је двадесет хиљада евра за кућу која је моја, али ја се не
слажем са тим. Пре три године сам хтела да се договоримо, што је он злоупотребио.
Причао је да сам му претила
и слала купце, а после је тражио да му надокнадим све
што је уложио у кућу. Људи
који му потписују подршку
испред суда не знају о чему је
реч. Понављам, кућа коју је
купио је моја, продата му је
на превару, без мог знања.
Све је то он знао па ју је опет
купио и преко његових веза у
суду бесправно се укњижио –
изјавила је Николајидис за
„Панчевац”.

УПОЗОРЕЊЕ ДРУШТВА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТИЊА „ЕКОЛИБРИЈУМ”

Све више напуштених
паса на улицама
Друштво за заштиту животиња и природе „Еколибријум”
упозорило је да је ових дана
осетно повећан број напуштених паса и мачака на
улицама. Због тога се апелује
на све власнике кућних љубимаца да их обавезно стерилишу, а да се, ако не могу то
да плате, јаве до 1. јула на телефонски број 064 545 00 09,
на који их је могуће контактирати СМС поруком, на
мејл ekolibrijum@gmail.com
или преко фејсбук странице
„Еколибријума”.
Иначе, цена стерилизације
паса и мачака је између 1500
и 2000 динара, а осим ограничавања њиховог броја, сте-

рилизација тих животиња се
препоручује и због тога што
их штити од бројних болести.
Друштво „Еколибријум”
објавило је и да су за сада непозната лица у касним ноћним сатима 4. јуна, запалила
дрвену кућицу, посуде за
храну и воду и неке друге
ствари које су биле постављене испод трибина на
Спортском центру „Младост” због мачака које се
окупљају на том месту.
Друштво „Еколибријум”
осудило је тај догађај и позвало надлежне у нашем граду да што пре открију и казне одговорне за њега.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА
ПИСМО ЧИТАТЕЉКЕ

Физијатар викао на дете и баку
Обраћам вам се након непријатности које смо доживели у
Општој болници Панчево, на
Одељењу за физикалну медицину и рехабилитацију.
Наиме, 14. јуна, у поподневним часовима, петогодишње
дете у пратњи своје баке је, с
упутом и налазом лекара специјалисте ортопеда, дошло на
Одељење за физикалну медицину и рехабилитацију да би
било прегледано и да би му
евентуално била заказана физикална терапија, с обзиром
на то да му је након прелома

Страну припремио

Михајло
Глигорић

руке скинут гипс. На самом
шалтеру, где је радило медицинско особље, доживели су
прву непријатност од стране
медицинске сестре која је више пута тражила да јој се објасни због чега је дете дошло на
њихово одељење. Након неколико појашњења која је дала
бака, дете је упућено код физијатра на преглед, уз напомену: „Ако вас прими!”.
У ординацији код физијатра
већ је било једно дете, па су сачекали свој ред и покуцали. Ту
настаје драма, јер је физијатар
ни не погледавши дете, почео
је да виче на њих, зашто улазе
без позива и без броја, зашто
су се појавили баш поподне,
зашто нису дошли преподне,
ко их је послао... Бака је била
затечена и правдала се физија-

тру покушавајући да објасни
због чега су дошли и ко их је
послао. Физијатар је нервозно
говорио да су могли доћи и
преподне, рекавши баки: „Прво сте се наспавали, па сте тек
онда дошли! Шта сви долазите
код мене поподне?!” итд.
Након тог вређања и омаловажавња, физијатар, чије
име је „др” Милош Светозаревић, рекао је баки да иде
на шалтер и узме број и да ће
их примити, иако је већ данас прегледао троје мале деце. Бака је онда слуђена изашла с дететом из ординације,
док је дете било видно узнемирено, тресло се и плакало
говорећи: „Ја не желим да ме
овај чика прегледа, он ће ме
сигурно јако стискати и болеће ме!”.

Пошто бака није хтела сама
да се суочава с поменутим „доктором”, позвала је оца детета и
након што је он дошао, сачекао
је ред, ушао с дететом у ординацију и запитао у чему је проблем, затраживши од физијатра
да му објасни чему толика галама и зашто је истраумирао дете,
које је све време плакало. Физијатар није умео да објасни своје
ружно понашање према шездесетпетогодишњој баки и петогодишњем детету. Отац није дозволио да га овај „доктор” прегледа, већ је напустио одељење.
Пишем вам ово у нади да ће
то имало утицати да ниједно
дете не доживи тако нешто, а
да ће доктори обратити пажњу
на кодекс и етику понашања.
Име и адреса
познати редакцији

Реално је могуће
У прошлом броју нашег листа питали смо вас шта је реално, а шта је све могуће, а
за два наша читаоца или читатељке који су најкреативније одговорили на ово питање „Панчевац” и издавачка
кућа „Вулкан издаваштво”
припремили су по један примерак књиге „Соулфуд за
365 дана” Жане Полиаков.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Реално је да потрошачка
корпа износи 64.819, а могуће је да породица живи са
20.000.“ 064/2047...
„Реално је да ћу послати ову
поруку, а могуће је да ћу добити књигу.” 064/5296...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”,
наградиће два аутора најкре-

ативнијег одговора на питање које обавезе и уживања је
најтеже ускладити. Они ће
освојити по један примерак
књиге „Онлајн девојка на
турнеји” Зои Саг.
Ово издање моћи ће у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка
да преузму аутори следећих
одговора:
„Спавање и одлазак на посао.“ 064/1792...
„Извините на искрености,
али тешко је ускладити лепу
колегиницу и венчану жену.
Ето.“ 064/8662...
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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ПРОШЛЕ СУБОТЕ У „АВИВ ПАРКУ”

ПРЕДСТАВНИЦИ ПОЛИЦИЈЕ ГОВОРИЛИ ГРАЂАНИМА О ЗАШТИТИ ОД ЛОПОВА

Ватрогасци
обрадовали најмлађе

БРОЈ КРАЂА РАСТЕ У ВРЕМЕ
ГОДИШЊИХ ОДМОРА
Треба замолити
комшије да нам
током нашег одсуства
повремено обилазе
куће и станове,
пале светло и
подижу ролетне

Припадници
панчевачке
Ватрогасно-спасилачке јединице приредили су прошле суботе, 11. јуна, у „Авив парку”,
дружење са најмлађима.
Дечаци, девојчице и њихови
родитељи који су тог дана посетили „Авив парк” могли су
да виде део специјалних возила ватрогасаца, разне врсте
униформи које користе и неке
од уређаја за гашење пожара
Током трајања дружења
дечаци и девојчице могли су
и да улазе у возила, да се
сликају са ватрогасцима и да
стављају њихове маске и
шлемове на главу.

Још више од тога најмлађима се допало што су могли
да се опробају у игри гашења
пожара. Да им дружење прође још лепше побринули су
се ватрогасци који су обезбедили слаткише за послужење
и пуштали са разгласа дечију
музику.
Командант панчевачке Ватрогасно-спасилачке јединице Боро Мајкић изјавио је да
су њени припадници хтели
да том акцијом што је могуће више приближе своју професију најмлађима и појачају њихово поверење према
ватрогасцима.

САОПШТЕЊЕ ПАНЧЕВАЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ

Заплењени цигарете
и дуван
У наставку акције на сузбијању промета робе без акцизних маркица и порекла панчевачки полицајци су ових
дана током претреса објеката и возила на више локација
одузели преко 400 килограма резаног дувана, 150 боксова цигарета без акцизних

маркица и један путнички
аутомобил.
Полиција је најавила ће
против четири лица која су одговорна за овај нелегални промет акцизним производима
бити поднете кривичне пријаве надлежним тужилаштвима
у Панчеву и Смедереву.

ПРОБЛЕМИ СТАНАРА ИЗ
КАСАПИНОВИЋЕВЕ УЛИЦЕ

Блато испред улаза

Уградња дупле браве, аларма
или камера за видео-надзор
знатно смањује могућност да
лопови провале у нечију кућу
или стан. На пример, за обијање врата која имају обичну
браву с цилиндром потребно
им је само неколико секунди.
С друге стране, за разваљивање врата која су обезбеђена
квалитетном бравом или
алармом потребна су им два
сата – и то уз велику буку, што
им нимало није у интересу јер
свако може да их чује.
Ово се чуло на трибини „Грађани, опрез, чувајте своју имовину”, која је одржана 9. јуна у
Месној заједници Горњи град.
О грешкама које грађани несвесно праве и начинима заштите имовине од криминалаца
посетиоцима трибине говорили су Дарко Живаљевић, начелник Одељења полиције Полицијске управе Панчево, Маја
Обрадовић, инспекторка у криминалистичкој полицији задужена за малолетничку делинквенцију, Ернес Станковић,
официр у Одељењу полиције, и
Саша Пејаковић, командант
Полицијске испоставе „Север”.
Они су посетиоцима поделили брошуре са саветима о
томе како да се повећа безбедност имовине. Објаснили су да
се број крађа сваке године повећава у време годишњих одмора, па је због тога у брошурама наведено много савета о
томе шта радити и како се заштитити од лопова пре него
што се отпутује.
„Када одлазите од куће или
стана, обавезно затворите прозоре. Закључавајте капије од
дворишта и не остављајте на
видљивим местима мердевине,
сандуке итд. Обавезно закључавајте улазна врата станова, кућа
и помоћних просторија и не

Једна од добрих превентивних мера је и уградња дуплих брава
остављајте кључеве уз улазна
врата, испод отирача или саксија за цвеће. Ако отпутујете на
дуже време, не остављајте показатеље да у вашим кућама
или становима нема никога
(спуштене ролетне до краја,
угашено светло итд.). Научите
децу да не отварају врата непознатим особама и да, кад се јављају на телефон, не говоре да
су сама код куће”, пише између
осталог у тим брошурама.
У њима се грађанима саветује и да пре него што отпутују на годишњи одмор замоле
комшије да им повремено
обилазе куће и станове, пале
светла и празне поштанске
сандучиће.
Полиција је апеловала на грађане и да не причају другима о
плановима за путовање, као и да
не остављају поруке и најаве на

друштвеним мрежама о томе. У
брошурама које су дељене посетиоцима трибине пише и да пре
одласка на годишњи одмор не
би требало остављати вредне
ствари у стану. Ако то мора да се
уради, најбоље је ставити их у
сефове или их дати на чување
особи од поверења.
Један од савета полиције
гласи и да би они који имају
накит и техничке уређаје требало да фотографишу и упишу
серијске бројеве у случају да
дође до крађе.
Нека од питања која су грађани поставили присутним
полицајцима односила су се
на крађе бицикала и на њихову продају на бувљаку. Њих је
занимало шта се чини да се то
спречи.
Полицајци су одговорили да
их лопови после крађа одмах

односе ван Панчева и да због
тога нимало није једноставно
да се пронађу. Као пример за
то навели су да су прошле године у Панчеву ухапсили лопова који је украо 60 бицикала
на територији Београда. Посаветовали су грађане да закључавају бицикле с неколико
брава.
Представници Полицијске
управе Панчево апеловали су
на грађане и да, ако имају било какав проблем или питање
у вези с безбедношћу своје
имо вине, до ђу у недавно
отворену полицијску канцеларију у центру града (Улица
Радомира Путника 14) или да
позову телефоном број 343970, након чега ће им се јавити представници панчевачке
полиције. Сви савети су бесплатни.

ИНИЦИЈАТИВА СТИГЛА У СКУПШТИНУ СРБИЈЕ

Пооштрити заштиту приватне својине
Наши суграђани који живе у
делу улице Доктора Касапиновића огорчени су због тога
што након радова на водоводној и канализационој мрежи,
које су обављали радници једне приватне фирме, прилаз
њиховим зградама није враћен у првобитно стање.
– Уместо да то ураде, оставили су нам раскопану улицу
и много блата. После сваке,
па и најмање кише испред
наших зграда остају велике

баре. Не можемо нормално
да приђемо ни гаражама, иако за њихов закуп дајемо паре. Кад кренемо у град као да
излазимо с неке њиве. Да све
буде горе, током радова испред наших зграда радници
су незгодно подигли шахте,
па нам се због тога вода слива
у улазе. Жалили смо се због
тога, али нико није хтео да
нам помогне – рекла је једна
наша суграђанка која је тражила да остане анонимна.

ОСНОВАНО НОВО УДРУЖЕЊЕ

Комитет грађанске
безбедности Србије
Удружење „Комитет грађанске безбедности–КГБ Србије
Београд – Панчево”, основано
је с циљем реафирмације грађанског ортаклука, безбедности и ресоцијализације зависника од алкохола, коцке,
опојних дрога, интернета, као
и од вршења кривичних дела
и тежих прекршаја. Оснивач
је Драгољуб Татомировић, а

директор удружења у Панчеву
је Милан Исаиловић.
Према њиховим речима,
ово удружење ће организовати
предавања из области привреде, предузетништва, политичког информисања, здравства и
неговања традиције мобарства, а пружаће подршку свима који се баве органском пољопривредом.
С. П.

Синдикат запослених полиције послао је званичне дописе свим посланичким групама
у Скупштини Србије у којима
тражи од њих да подрже стављање на дневни ред и усвајање закона о заштити приватне
својине. Овај правни акт би
омогућио свим жртвама провалника самоодбрану без
страха да ће због тога сносити
законске последице.
Подсећамо, у нацрту тог закона пише да уколико лопов
уђе у нечију кућу, стан или
приватни посед и притом нападне власника или неког од
укућана, они имају право на
самоодбрану и не сносе никакву одговорност у случају да
лопова повреде или убију.
Ова иницијатива образложена је тиме да је недопустиво
да они којима су лопови ушли
на посед и прибегли су самоодбрани често завршавају на
суду.
„Због тога сматрамо да је
наша иницијатива за усвајање
тог закона оправдана и да ће
се, уколико буде прихваћена,
смањити број провалних крађа, заштитити приватна имовина и сачувати многи живо-

ти”, пише између осталог у
иницијативи Синдиката запослених полиције која је достављена посланичким групама у
Скупштини Србије.
У њој се наводи и да је до сада више хиљада грађана подржало својим потписима ту
иницијативу.
Њени предлагачи сматрају
да би у случају да буде усвојена, сваки потенцијални провалник добро размислиo да ли
да уђе у нечију кућу, стан, или

приватни посед, јер зна да постоји закон који максимално
штити власника и чланове његове породице.
„Потенцијални провалник
ће у том случају бити свестан
да се упушта у велики ризик
јер ће постојати могућност да
изгуби живот или да буде повређен. С друге стране, власници поседа и чланови њихових породица неће због тога
одговарати пред законом. Важно је истаћи да овом иници-

јативом не желимо да се некоме одузима живот већ пре свега да заштитимо грађане који
желе да заштите своје приватне поседе”, такође пише у
образложењу ове иницијативе.
Подсећамо, један од непосредних повода за предлог да
се усвоји закон о заштити приватне својине је то што се још
увек суди Београђанину који
је убо шрафцигером лопова
након што му је исти ноћу
ушао у стан кроз прозор.
Иако је то учинио у жељи да
одбрани своје укућане, судије
сматрају да је проблем у томе
што је прекорачио границу
нужне одбране зато што наши
важећи закони предвиђају да
она мора да буде сразмерна
нападу. На пример, пуцање из
ватреног оружја на провалника који уђе у нечију кућу дозвољено је само у случају када
он први отвори ватру. Да је то
апсурдно, није потребно говорити.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ДАНИЦА СМИЉКОВИЋ, ПЕСНИКИЊА

ЗАНИМЉИВ КАСАЧКИ ДАН У ДОЛОВУ

НЕКОЛИКО КРАТКИХ ЛЕКЦИЈА О ЖИВОТУ

И ми коње
за трку имамо

ЖЕЉА
Да ли ћу још једном
безбрижно ко дете
радосно осетит дах пролећа
нова,
да ли ћу још једном
да оплетем венац од овчица
белих, златица и јова?
Да ли ће ме радост
подићи на крила и узнети
нежно у висине плаве,
где ће о људској срећи
о којој се снива
веселим цвркутом
шеве да ми јаве?
Да ли ћу још једном
осетити миловање ветра
што се с брега оспе,
да са руком дашком мајка
нежно чеду проспе.
Ово је песма наше суграђанке
Данице Смиљковић, која је
трећенаграђена на недавно
одржаном литерарном конкурсу у Руми. Та информација
би можда била објављена у
форми краће вести да није реч
и конкурсу Геронтолошког
центра „Срем”, деветог по реду, и да Даница у септембру
ове године не пуни 81 лето!
Кад овако времешна дама
има у себи толико живота, духа, ведрине, воље и енергије не
само да пише поезију и прозу
већ и да вежба, чита, дружи се

и посећује разна културноуметничка дешавања у Геронтолошком центру у Панчеву,
где је смештена, и још планира
да објави књигу, онда је то већ
добар повод да пожелите да ту
крхку старицу, а велику жену,
упознате много боље.
Даницу смо прошлог четвртка, 9. јуна, посетили у њеној лепо уређеној собици у Геронтолошком центру, где борави већ две и по године. У
кревету смо угледали нежну
даму, на чијем су лицу потпис
оставили и радости и туге, и
љубави и кајања, и жеље и разочарања, и путовања и остајања, и борбе и посустајања...
Док нам је пружала дрхтаву
руку и осмехом употпунила
поздрав, њен грлени одлучни
глас научио нас је првој важној лекцији – не суди о другоме по изгледу. Јер Даница је
све само не крхка.
То нам је пре овог сусрета
потврдила и Хани Шопов, њен
радни терапеут.
– Даница је посебна жена,
велики борац, с једном фином
историјом иза себе. Амбициозна је и изузетно самостална,
инсистира да увек све сама
уради. Таква је била током читавог живота. Има потребу да
нам прича о свом супругу и
ћеркама, о догађајима који су

обележили њен богат животни
пут. Чини се да је своје највеће
туге увек претакала у песме:
погибију брата у рату, смрт супруга, који је био војно лице и
радио је с Титом... Њена поезија је изузетна, веома емотивна и на моменте толико потресна да вам продрма душу из
корена – тако нас је за сусрет с
Даницом припремила Хани.
Не свети се
А Даница? Даница је мешавина енциклопедије и књиге о
филозофији и уметности живљења. На свако питање даће
вам одговор који се може сместити у роман. Родила се у Бањалуци 1930. године, у породици с још осморицом браће и
пет сестара. Данас је, осим Данице, само још једна сестра
жива. Њена прва песма настала је још у детињству, кад су
јој јавили да јој је брат Милорад Пердул стрељан у Другом
светском рату.
– Било је то 1941. године.
Милорад је убијен на Врбасу,
на Светог Илију, кад је Врбас
био најплићи. Ранили су га. Добио је три метка – два у стомак
и један испод срца. Иако је био
добар пливач, није имао снаге
да преплива реку, док је младић од 17 година који је био с
њим у томе успео и спасао се.
Милорад је изашао на обалу на
усташкој страни. Пронашли су
га пастири, уплашили су се и
пријавили случај првом човеку

који је наишао. Тај га је дотукао
и гурнуо у Врбас. После месец
дана пријатељи су га нашли.
Била сам са сестром кад су дошли и јавили нам да је убијен.
Тада је настала моја прва песма. Давно је то било, па данас
памтим само последњи стих:
„И мртво тело у воду пада...”.

Човека који је немилосрдно
поступио с Милорадом касније је срео њен други брат, али
није учинио оно што би многи
очекивали.

– Много смо волели мајку,
била је изузетно племенита
жена. Учила нас је свему што
је добро. Знала је да каже: „Децо, онај ко се свети, исти је као
и онај коме се свети”. И то је
мога брата понукало, кад је
срео човека који је убио нашег
Милорада, да се окрене и настави својим путем. Сетио се
шта је мајка говорила...
Никад не одустај и веруј
Упркос противљењу оца, Даница је решила да се школује.
– Била сам упорна и тврдоглава и завршила сам Нижу
гимназију и потом Економску
школу у Бањалуци. Пошто веома добро памтим, била сам
одличан ђак. За укупно седам
година сам дипломирала и после тога сам почела да радим
као бројач у банци. Међутим,
невероватно сам напредовала,
тако да сам каријеру завршила
као шеф рачуноводства – каже
Даница с поносом.
Њен животни пут започео је
у Бањалуци, а након што се
удала за војно лице наставио
се тамо где је службовао њен
вољени Раде, с којим је у браку провела 39 година и 7 месеци – све док их смрт није раставила. Наравно, једна од њених најпотреснијих песама
описује баш те тренутке.
– Пратила сам Радета свуда.
Живели смо у тадашњем
Иванграду, садашњим Беранама, па у Андрејевици, а кад је

он отишао у пензију, преселили смо се у село Вратаре, код
Крушевца, где смо саградили
кућу и створили имање. Сад
ће, 20. јула, бити 17 година како је преминуо... Ја сам тамо у
селу остала сама. Радила сам
и то ме је спасавало. Међутим,
наишли су проблеми, ноћу ни-

сам могла да спавам дуже од
два сата. Ако бих одспавала
три сата, била бих пресрећна.
Видела сам да морам од некога да тражим помоћ, па сам се

обратила Господу Богу. Десет
месеци сам се молила, кајала
се, сузе покајничке проливала
и једног дана Господ ми је помогао, поново сам спавала по
9-10 сати. Од тада сам велики
верник – наставља Даница
необичну причу.
Ради на себи
Још неко време је на селу водила имање, а тако би вероватно било и данас да јој срце пре
пет година није ослабило. Тело више није могло да следи
ум. Тада ју је ћерка Весна, која живи у Панчеву, позвала
код себе.
– Млађа ћерка Веселинка,
која живи у Црној Гори, не воли име које јој је кума дала, па
је сви зову Весна. Ето, тако су
ми обе ћерке Весне. Старија,
код које сам живела у Панчеву, има ћерку и сина, а млађа
два сина. Нису оне настојале
да мене дају у дом, него сам ја
сама тако одлучила, не желећи да њима, због лошег здравља, правим неприлике. Ћерка брине за мене, редовно ме
посећује и, пошто не желим да
се омрсим, доноси ми рибу,
сир од соје и посну храну – наставља Даница док јој се очи
смеју.
На питање како проводи дане у дому и да ли има пријатеље, наставља с неочекиваним
одговорима.
– Вежбам код физијатра
сваког дана изузев суботе и недеље. Читам књиге и Свето писмо, сређујем своје песме и
пишем нове. Ни сама не знам
колико сам их досад написала,
на различите теме. Писала
сам и песме за децу и приче.
Волела бих да објавим књигу и
планирам то, али пријатељица
ми је рекла да је штампање јако скупо. Ипак, нећу одустати.
А што се тиче дружења, у дому
имам и непријатеље и пријатеље. Ја сам превише отворена
и, кад треба, критикујем и себе и друге. Ако направим грешку, ја то отворено, јавно признајем, али не ћутим ни кад су
други у питању – непоколебљива је Даница.
Воли и поштуј друге
Док дочарава шта све ради током дана, жали се једино на то
што се, због нарушеног здравља и година, брзо замара, па
не може баш све што би хтела.
Питамо је како јој је било у Руми на додели награде за песму, а одговор изазива и смех
и сузе.
– Ах, немојте ме ни питати!
Била сам ко у оковима! Како
зашто? Зато што нисам навикла на унихопке и имала сам
на себи сомотску сукњу и једну блузу дугих рукава, ево
баш сам је потопила... И кад
сам дошла тамо, ја нисам знала где сам... Али да вам кажем још једну песму на брзину, па да вас не задржавам више... – неће Даница много да
се хвали, већ одмах прелази
на стихове.
Говори их „из главе”, изражајно и течно. И могла би
тако још сатима... На крају
разговора желимо да чујемо
још само једно: шта неко ко
је тоико тога у толико лета
проживео сматра најважнијим у животу.
– Најважнији су љубав, међусобно уважавање и поштовање свачијег живота. То сам
научила у детињству и тога се
не одричем никад – завршава
Даница одлучно.
Захваљујемо јој на лекцијама уверени да ћемо је обићи
бар још који пут. Јер свесни
смо колико је неиспричаних
прича остало и колико мудрости Даница још има да подели
с нама... Ако јој се испуни жеља да објави књигу, допутоваће мисли ове супербаке и до
вас, сигурни смо.

Не памте Доловци, бар не
они млађи, да су на њиховом
хиподрому уприличене боље
трке. А одиграле су се у недељу, 5. јуна, у организацији
Коњичког клуба „Доловац”.
Још од раних поподневних
часова ка месту где ће се
одржати надметање пристизали су гости и такмичари из
разних крајева. Било је ту
комшија из околних места
попут Панчева, Омољице и
Старчева, али и учесника из
удаљенијих места – Суботице, Пожаревца, Лозовика,
Селевца, Младеновца, околине Лесковца, као и из Београда.

стић, уз будно око Мирка Субина, председника судија
Коњичког савеза Србије, није имала тежак задатак. Иако
је већина трка завршена одлуком о победнику у последњих десетак метара, возачи и
власници понашали су се
спортски и тиме олакшали
посао судијама.
Од пет трка исте дужине
(2.100 метара), најзанимљивија је била последња, у којој
су учествовала само грла из
иностраног узгоја. У њој су се
надметала грла из Француске, Шведске, Холандије и
Немачке. Трка је оправдала
епитет „брза”, чак је оборен

Стаза је била у перфектном стању, иако је честа киша
у протеклом периоду претила да је учини мање квалитетном. Погледи су и тог дана
били упрти у небо јер су
облаци претили, али када су
надметања почела сви су гледали ка стази и заборавили
на могућу кишу, која ипак
није покварила угођај.
Судијска тројка у саставу
Драгана Милутиновић, Никола Радоњин и Бојан Ко-

рекорд доловачке стазе.
Организатори су за победника обезбедили пехар и
новчане награде за четири
првопласирана у свакој трци. Приређен је и културноуметнички програм који су с
неколико кореографија увеличали малишани из КУД-а
„Банатски вез”. Пехар је уручен и Саши Грујићу, најуспешнијем такмичару КК „Доловац” за 2015. годину.
Н. Р.

УДРУЖЕЊЕ „СУНЦОКРЕТ” ПОЗИВА МЛАДЕ
ВОЛОНТЕРЕ

Покрени се
за Омољицу!

Удружење грађана „Сунцокрет” из Омољице, у периоду
између 15. и 25. јула, организоваће трећи пут заредом
међународни волонтерски
камп.
Том приликом окупиће се
десетак учесника из земаља
широм света, који ће исто
толико дана боравити у поменутом месту и радити на
реализацији културно-забавног летњег програма.
Камп „Sunflower” за циљ
има афирмацију младих из
Омољице путем покретања
позитивних промена у свом
окружењу, а биће им пружена шанса да се упознају сa
вршњацима из целог света.
Дружење, забава, конверзација на енглеском језику, интеркултуралност и толеран-

ција, само су неке од многобројних предности оваквог
типа волонтирања.
С тим у вези, Удружење грађана „Сунцокрет” позива све
младе који желе да се баве музиком, плесом, занатима, медијима, здрављем, спортом,
као и оне с вишком слободног
простора за смештај волонтера и спремношћу да се гостима припреми храна, да им се
сашије нешто или на било који начин допринесе организацији трећег међународног
кампа у Омољици.
Заинтересовани за волонтирање могу да контактирају организаторе на мејл suncokret.omoljica@gmail.com
или да пошаљу поруку на
фејсбук страницу поменутог
удружења.
Ј. Ф.
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Понедељак, 20. јун, 19 сати, сцена Културног центра: концерт састава „Shakespeare’s time: the Delights”. Свирају André Laurent O’Neil (САД), Срђан Станић и Војислав
Деспотовић. На програму су дела барокне музике

Радионице/предавања
Понедељак, 20. јун, 19 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: мотивациони говор Сњежане Јолић, особе са хендикепом. Сарадња Ротари-клуба Панчево и Дома омладине
Панчево. Улаз слободан.
Среда, 22. јун, 12 сати, дворана „Аполо” Дома омладине:
радионица „На лицу места”, коју воде Александра Бјелајац
и Милан Мађарев. (Екс театар фест)
Четвртак, 23. јун, 12 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: радионица „На лицу места”, коју воде Александра Бјелајац и Милан Мађарев. (Екс театар фест).
Четвртак, 23. јун, 12 сати, Дом омладине: у оквиру Школе
цртања Дома омладине, Бранко Мишковић Дипломирани
вајар Факултета ликовних уметности у Београду одржаће
предавање под називом „Скулптура од метала”.

Изложбе
Понедељак, 20. јун, 19 сати, фоаје Културног центра: изложба цртежа „Ту негде” Тамаре Бранковић
Понедељак, 20. јун, 20 сати, Дом омладине Панчево: изложба фотографија „We could be heroes” Милице Дуждевић.

Плес/фолклор
Петак, 17. јун, 19 сати, дворана Културног центра: концерт
плесног студија „Електра”.
Недеља, 19. јун, 19 сати, дворана Културног центра: регионална смотра музичко-фолклорног стваралаштва одраслих
из осам општина Јужног Баната, изворни и кореографисани фолклор.

Тематски програм
Уторак, 21. јун, 19 сати, дворана Културног центра: „Меморијал Глигорић” – музичко-сценски програм посвећен шаховском велемајстору Светозару Глигорићу – Глиги.
Уторак, 21. јун, 19 сати, Градска библиотека: промоција монографије „Лепота вековног стварања” Јована Ђорђевића.

У „ЛАГУНИНИМ” КЊИЖАРАМА

Шеста „Ноћ књиге”
У петак, 17. јуна, од 17 сати до поноћи, у свим књижарама „Делфи”, па тако
и у оној у „Авив парку”,
биће одржана 14. регионална
манифестација
„Ноћ књиге”. Том приликом ће попусти на „Лагунина” издања износити од
25 до 40 одсто, зависно од
броја купљених наслова,
страна издања и наслови
других издавача биће 20
одсто јефтинији, док ће
цене поклон асортимана
бити снижене за 10 посто.

Петак, 17. јун 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

СВЕЧАНА ЗАВРШНИЦА ШЕСТОГ БУДИ-ја

АКЦЕНАТ НА ДЕЧЈОЈ ПРОДУКЦИЈИ
Због чега је све
важан Бијенале
уметничког дечјег
израза
Шта је обележило
овогодишњу
манифестацију и шта
нас убудуће очекује
У време када овај број „Панчевца” буде улазио у штампу, у
четвртак, 16. јуна, у подне,
срешће се две занимљиве манифестације, које се, свака на
свој начин, обраћају нашим
најмлађим суграђанима. Реч је
о завршној свечаности 6. Бијенала уметничког дечјег израза,
током које ће кључеви града
бити предати Интернационалном карневалу Панчево. Томе
је претходило бар педесетак
програма за децу и њихове родитеље, реализованих од 13.
маја до 16. јуна, свуда по граду, у оквиру БУДИ-ја.
Бранислав Радовановић, уметнички директор те манифестације, каже да свима највише значи
продукција, односно оно што
остаје иза Бијенала.
– У сваком сегменту смо
имали премијере. Ако говоримо о ликовном сегменту, треба
рећи да смо поред велике изложбе, која је подразумевала
1.800 радова из целог света,
имали и две самосталне изложбе цртежа двеју девојчица.
Када видите ту децу како пред
вршњацима и родбином присуствују отварању својих првих самосталних изложби, све
уз каталог и плакат, то је нешто чаробно – рекао је Бранислав Радовановић.

Промоција књиге „Миц по миц” – тек један од садржаја овогодишњег дечјег Бијенала
У позоришном сегменту он
је посебно истакао премијеру
представе „Шкрти берберин”
Алекандра Поповића, у продукцији Културног центра. Тај
комад ће и након БУДИ-ја наставити свој живот, а прва извођења биће приређена већ у
јулу у Котору и Херцег Новом.
Бијенале је подразумевао и велики број концерата, а на конкурсу расписаном у оквиру ове
манифестације победио је
млади бенд „Рок ћурке” из

Зрењанина, који је добио могућност да сними песму у професионалном студију.
– „Рок ћурке” су ту нумеру
извеле у оквиру промоције Которског позоришног фестивала у нашем Народном музеју.
Треба видети те емоције, њихов осећај да су урадили нешто велико и битно. Мислим
да је то од есенцијалног значаја – објаснио је Радовановић.
На прошлом дечјем Бијеналу хор „Чуперак” и Која из „Ди-

ОЗБИЉ НО КВА ЛИ ТЕ ТАН ПРО ГРАМ
Последњу недељу Бијенала уметничког дечјег израза обележили су израда „Озбиљно јефтиних играчака” у Народној башти, која је привукла мноштво малишана и трајала је много дуже него што је било предвиђено. Ученици првог разреда ОШ „Братство јединство”
учествовали су два дана касније, 13. јуна, у Градској библиотеци, у промоцији књиге за децу „Миц по миц – мицкаста спајалица Боке Которске и Пуле” Сњежане Акрап Сушац и Феодоре Губаш Штифанић. Посебно је занимљиво то што су песме и приче ових двеју ауторки за
децу илустровали ученици основних школа у Котору, Тивту и Пули. Веома је интересантна
била и представа „Пепино”, изведена 14. јуна на платоу испред Културног центра, коју су
режирале наше младе суграђанке Алиса Оравец и Катарина Калмар, у оквиру дечјег програма Словачког културно-просветног друштва „Ђетван”. Након свега, учесницима БУДИ-ја преостало је тек толико времена да 14. и 15. јуна у дворишту Старе пиваре направе себи маске
за предстојећи Карневал.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ
ПРЕДСТАВА „ЉУБАВНА ЗАВРЗЛАМА”

„Далеко од разуздане гомиле”
Томаса Хардија
Очаравајући класик о љубави, страсти, жртви и рушењу младалачких снова и
надања.
Слободоумна и ватрена
Витсавеја Евердин дошла
је у Ведербери да преузме
највеће имање у тој области, нешто што није било
уобичајено за жене тог времена. Њен храбри наступ и
страственост привлаче три
врло различита удварача:
богатог земљопоседника
Болдвуда, арогантног наредника Троја и скромног
фармера Габријела Оука.
Сваки на свој начин успева
да уздрма њене одлуке и
компликује јој живот, а у
необичном обрту судбине
управо ће њена неодлучност угрозити стабилност
читаве заједнице.

Деца у улози одраслих
Дечја представа „Љубавна заврзлама” одиграна је у понедељак, 13. јуна, у „Атељеу младих”, у Дому омладине Панчево, у оквиру „Екс театар феста”.
Комад је рађен по адаптираном

лак, Ана Цинцар, Ленка Ангеловски, Матеја Калинић, Вук
Радојевић, Тијана Марковић и
Огњен Атанацков.
У главној улози нашла се
Марија Полак (10 година), ко-

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.

наивна. Она верује својој другарици која жели да је превари са њеним мужем. Мало је и
уображена. Воли само поклоне. И ја обожавам поклоне,
али нисам толико наивна – открива млада глумица.
Представа „Љубавне заврзламе” већ се играла на даскама
позоришта „Атељеа младих”.
Занимљива тема заплетених
љубавних односа деловала је
примамљиво редитељкама да
обнове овај комад.
– Пре неколико година смо
радили ово дело, али сада смо

желели да поновимо представу с млађим глумцима. Тијана
Ђорђевић је текст прилагодила и адаптирала на мало другачији начин. Деци је било
много интересантно јер су до
сада радили само дечје бајке,
а ово им је прва озбиљнија
представа где они глуме одрасле личности – каже Кристина Паројчић, редитељка представе.
Премијера представе одиграна је 6. јуна, а ово је било
њено друго извођење.
М. М.

У СУБОТУ У „НОВОЈ ЛОГИЦИ”

Величанствена прича
која ће вас опчинити необичним обртима све до последње стране. Обавезно
штиво за све непоправљиве
романтике.

Два читаоца који до среде, 22. јуна, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу одговор на питање: „Због чега треба читати класике?”, наградићемо по једним примерком књиге
„Далеко од разуздане гомиле” Томаса Хардија. Најзанимљивије одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.

сциплине” урадили су сингл
„Неукусу треба рећи не”. Ове
године је био планиран још један сингл тог хора и „Партибрејкерса”, али ће он бити снимљен накнадно.
– Желимо да у некој будућности направимо винил под
називом „Деца певају рокенрол”, на којем ће се, поред тих
песама, наћи и оне које ће настајати током предстојећих
Бијенала – каже наш саговорник.
Уз све ове активности, ваља
рећи да је 6. БУДИ подразумевао трибине и радионице за децу и родитеље, промоције књига, еко-кампове, осликавање
мурала на зиду вртића „Кекец”, израду костима за карневал... За многе је то била прилика да креативно проведу
слободно време, да се забаве и
нешто науче. За неке је, што је
и подвукао уметнички директор манифестације, то вероватно тек прва ставка у будућој богатој биграфији. Типа: „А први
наступ/изложбу имао/имала је
на Бијеналу уметничког дечјег
израза у Панчеву”.

Визуелна синергија
тексту Богосаве Милошевић, а
радња је смештена у Париз 18.
века. Режију потписују Тијана
Ђорђевић и Кристина Паројчић, а глумачку екипу (узраста
од седам до десет година), која
је на тренутке публику засмејавала до суза, чине: Марија По-

јој је ово иначе прва представа
у којој глуми.
– Било ми је мало тешко да
глумим, али текст сам лако
научила. Јако ми се свидела
улога коју сам добила. Лулу,
коју играм, јесте једна префињена госпођица, али је много

У суботу, 18. јуна, у 20 сати, у
Галерији „Нова логика” у Београду (Кнез Михаилова 10)
биће отворена изложба шесторо аутора, међу којима је и
четворо наших суграђана. Поред Бориса Станића и Вука
Палибрка, публици ће се
представити и млади панчевачки уметници Катарина
Марчетић и Игор Качавенда.
Назив поставке је „Визуелна

синергија”, а један од циљева
је претварање „Нове логике” у
простор комуникације различитих аутора из области визуелне уметности са публиком.

Стране припремила

Драгана
Младеновић
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КУЛТУРА

Петак, 17. јун 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ОТВОРЕН ВИРТУЕЛНИ МУЗЕЈ ПАНЧЕВА

ЈЕДАН „КЛИК” ДО ВРЕДНОГ НАСЛЕЂА
Пројекат „ПанАрта”
реализован у сарадњи
са Народним музејом
Фотографије 350
најрепрезентативнијих
предметa из
музејског фундуса
Сајт Народног музеја Панчево
одсад је богатији за виртуелни
музеј, који је презентован у понедељак, 13. јуна, у згради Градске управе. Реч је о пројекту „ПанАрта”, реализованом у сарадњи
с овдашњим Нарoдним музејем,
а под покровитељством Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије. Како је рекао Владимир
Кајловиц из „ПанАрта”, у виртуелном музеју може се погледати 350 најрепрезентативнијих предметa из фундуса Народног музеја Панчево, а поред фотографија урађених у високој
резолуцији, посетиоци могу видети како неки од њих изгледају
из различитих углова и прочитати текстове о њима. Уз то, омогућена је и виртуелна шетња кроз
просторије Музеја, а поједине
експонате прате и видео-записи.
Пројекат је погодан како за заинтересоване за овдашњу културну баштину, тако и за проучаваоце, који експонатима могу да
приђу из више углова и да разгледају детаље на појединим делима. Израда виртуелног музеја
трајала је девет месеци.

Владимир Кајловиц представио новину на сајту Музеја
– Ово није први виртуелни
музеј у нашој земљи, нема их
много, али није једини, с тим
да је овај наш специфичан по
броју предмета из фундуса Музеја које смо обрадили. Многе
од њих суграђани нису били у
прилици да погледају, пошто
већ неко време немамо сталну
поставку. Стога ће ово Музеју
бити својеврсна презентација
онога што ова институција чува за нека будућа поколења –
изјавио је Кајловић.
У виртуелни музеј улази се
са сајта Народног музеја и садржај је разврстан на четири
области: археологију, истори-

ју, етнологију и историју уметности. Предмете су бирали кустоси, који су, такође, писали
текстове о одабраним експонатима. Ускоро се очекује и
верзија на енглеском језику.
– Савремени стандарди и технологије, затим потребе и различити циљеви намећу и промену назива неких установа
културе, тако да сада говоримо
о виртуелном музеју Панчева.
Имамо два јака разлога због
којих смо приступили овом
пројекту. Наиме, Народни музеј већ десет година нема сталну поставку, што доводи у питање и смисао опстанка наше

струке. Важно нам је да покажемо да се боримо и да смо ми
озбиљни заштитари. Настојимо да превазиђемо проблем,
ми заштићујемо и презентујемо дела поверена нам на чување и едукујемо оне који у нас
гледају – рекла је Светлана
Месицки.
Кајловиц је додао да је за његов тим ово почетак, а не крај
пројекта, пошто ће се на њему
још радити. Такође, он је позвао посетиоце виртуелног музеја да буду стрпљиви, јер су
фотографије велике и спорије
се отварају, али зато обезбеђују
добар увид у сваки предмет.

ЗАНИМЉИВИ РАДОВИ ДЕЈАНА ЖИВКОВИЋА

Реакције на друштвене девијације
„Импресије из блиставе чељусти горопади” назив је изложбе
слика и дигиталних графика
Дејана Живковића, која је
отворена у понедељак, 13. јуна,
у Галерији савремене уметности. Аутор се представио серијом ангажованих радова који
су реакција на актуелни друштвени систем и у великој мери су ослоњени на уметност
стрипа. Поред тога, Живковић
ствара у маниру алегоријског
симболизма и уз примену естетике поп-културе са елементима анимираног филма.

– Немам намеру да мењам
свет својом уметношћу, моја
ангажованост је заправо више
хроника времена и моја потреба да се изразим. Једноставно, морам да одреагујем
на разне девијације у друштву,
као што су конзумеризам,
конформизам, злоупотребе
религије, политике, уметности... У питању су различите
недоследности, индоктринације и манипулације – каже
Живковић.
Гледаоце кроз свет хипокризије води наивни јунак, не-

ко ко би могао да буде уметников алтерего или чак свако
од нас, а за одгонетање поруке
потребна је маштовитост и
мисаона гипкост.
– Наратив сам преузео из
стрипа. Желео сам да имам
једног јунака, или боље рећи
антијунака, дечака који емотивно доживљава свет и неспретно се носи са изазовима
данашњице. Настојао сам да
код публике изазовем поистовећивање с њим, јер он и треба да одрази читаво друштво –
објаснио је аутор.

Живковићеве дигиталне
графике имају много једноставније и директније поруке
и, за разлику од слика које
говоре о феноменима, доносе баналнију хронику времена. Неке од друштвених тема
на које аутор реагује јесу:
превелика медијска заступљеност Трампа, урушавање
идеје о неком бољем поретку (у случају прошлогодишње кризе у Грчкој и вере у
„Сиризу”), тровање српске
јавности ријалити програмима и сл.

У ТОКУ СНИМАЊЕ ЗАНИМЉИВОГ ФИЛМА

Опрез – разбојници харају Банатом!
О разбојницима и бандама
које су харале по Банату од
1720. до 1925. године доскора
се није много знало. Тако би и
остало да та тема није заинтригирала најпре историчара
др Мирчу Марана из Владимировца, а потом и панчевачког редитеља Ивана Ракиџића, па ће у наредном периоду
шира јавност бити у прилици
да се упозна с разбојништвима
тројице личности и једном
бандом Рома из далеке прошлости. Како је објаснио Ракиџић, снимљене су две приче,
а идеја је да их у документарно-играном филму „Разбојници
Баната” буде четири. Досад су,
наиме, обрађени ликови Адама Думе званог Њамец и Лазара Добрића, а пошто је следећи
на списку опасни Маринко
Перић Маријаш из Меленаца,
град Зрењанин је широм отворио врата ауторима филма.
Тим поводом је у зрењанинској Градској кући у петак, 10.
јуна, приређена конференција
за новинаре, а ствараоцима су
понуђени смештај и храна за
време снимања, као и повезивање с потенцијалним спонзорима и сва могућа логистичка
помоћ.
Досадашњи рад на терену
омогућила је АП Војводина,
док је Град Панчево преко кон-

курса за суфинансирање пројеката из области културе издвојио 100.000, а у наредном периоду ће уложити још 200.000
динара. Донекле су помогли и
поједини панчевачки привред-

ници, а тренутно се очекује и
мањи прилив средстава из
„Азотаре”. Све у свему, како
каже Ракиџић, ради се с малим
буџетом и екипа једва успева
да веже крај с крајем.

У том остварењу ангажован
је велики број глумаца. Ту су
Младен Совиљ, Мирослав Жужић Жуле, Миленко Павлов,
Марина Воденичар, Алиса
Лацко, Младен Вуковић, а у
плану су и многи други – од
великана српског глумишта
до младих, мање афирмисаних уметника. Досад се снимало у Делиблатској пешчари,
у околини Вршца, Панчева и
Зрењанина.
Рад на пројекту отпочео је
2014. године, а од првобитне
идеје да сними документарни
филм Ракиџић је одустао, јер
прича има већи потенцијал,
па се временом определио за
прилично амбициозан документарно-играни израз.

ИЗЛОЖБА У ФОАЈЕУ КЦП-а

Знаменити Словенци у Београду
Удружење Словенаца Јужног
Баната „Логарска долина” Панчево и Друштво Словенаца „Сава” из Београда приредили су
изложбу „Знаменити Словенци
у Београду” у фоајеу Културног
центра, у уторак, 14. јуна. Аутори тог пројекта су Душан Синдик, Саша Вербич и Слободан
Јакош, који су желели да представе и промовишу мање и више

познате или заборављене Словенце, који су својим деловањем
и значајем оставили неизбрисив
траг у српској и београдској средини и тако активно конституисали и обележили српско друштво, историју, науку, образовање
и уметност. Изложбом су, између
осталих, обухваћени: архитекта
Јоже Плечник, композитор Даворин Јенко, покретач листа

„Политика” Владислав Рибникар, редитељ и сценограф Бојан
Ступица и многи други.
Изложбу је уметнички обликовала Марија Вауда. Њој и
Саши Вербичу припала је част
да је отворе у нашем граду. У
програму је учествовао и Дечји
хор ПСЦПД-а, а панчевачки
домаћин био је Јосип Вебер из
Удружења „Логарска Долина”.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„'Пинк Пантер' - Моја
затворска исповест”
Издавачка кућа „Лагуна”
ексклузивно је објавила
исповест Оливере Бирковић, бивше кошаркашице
и репрезентативке Југославије, касније чланице чувене банде „Пинк Пантер”.
Ово је искрена и на махове потресна прича жене која
себе није штедела, јер је веровала у људе, себе и свет који ће је на крају издати. Платиће скупу цену за то, остаће
без слободе, права на истину,
биће жртва система, осуде и
конвенционалног схватања
правде. И сама опљачкана и
разочарана, одлучила је да
узме правду у своје руке и
исприча своју причу, не штедећи ни себе ни друге.
Истовремено, то је и хроника „оловних” година, краја
једне ере и почетка нове,
историја великих заблуда и
великих снова који су често
знали да буду исто.
У центар медијске пажње
„Пинк Пантер” је доспео у
марту 2004. године после
чувене пљачке драгуљарнице у елитном токијском
кварту Гинза, када је група
украла дијаманте вредне 32
милиона евра. Интерпол

процењује да чланове „Пинк
Пантера” чини око 200 професионалаца, махом с простора бивше Југославије. До
сада су, како се претпоставља, извршили више од 150
пљачки и однели накит и сатове вредне око 250 милиона евра. Оливера је и прва
жена која је успела да побегне из једног од најчуванијих
грчких затвора Коридалос, у
близини Атине. Данас своју
казну издржава у грчком затвору за организовани криминал, тешке крађе и оружане пљачке.

Два читаоца који до среде, 22. јуна, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање „Шта
треба да се догоди с једним друштвом да криминалци постану суперхероји?” наградићемо по једним примерком књиге
,,'Пинк Пантер' - Моја затворска исповест” Оливере Ћирковић. 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
Калдрма и асфалт
Дамир Романов,
докторанд Факултета
Драмских уметности
КЊИГА „Калдрма и асфалт”
наше историчарке Дубравке
Стојановић. До пре пет,
шест година нисам био љубитељ историје, а Дубравка
је један од фактора који је
утицао да сада уживам
истражуjући историју наше
земље. Она је постала моја
омиљена учитељица историје јер уме да постави догађаје из прошлости у контекст
који вам омогућава да боље
разумете садашњост. У овој
књизи ауторка нам приказује развој урбанизације и
европеизације Београда од
тренутка када је он поново
доспео под српску управу
1890. па до почетка Првог
светског рата.
Као и сваки Панчевац локалпатриота нисам никада
претерано симпатисао Београд, али ми је ова књига
помогла да га сагледам новим очима и пробудила је у
мени симпатију према његовим нескладним, разбацаним улицама. Изузетно је
занимљиво проучавати ову
књигу у данашњем тренутку
урбанистичког криминала
који се дешава на Савамалој. Обесхрабрујућа поучност ове књиге нам говори
да се ствари нису много
промениле од 19. века. Али
можда ћемо једног дана неке лекције из историје научити захваљујући оваквим
сведочанствима.
ФИЛМ „Дубина два” Огњена Главонића. Нисам љубитељ експерименталног фил-

ма, али ово остварење нашег
суграђанина ме је натерало
да се дубоко замислим и успело је да ме вози кроз
мрачне тајне наше недавне
прошлости на врло инвентиван начин. Иако није
филм који бих радо поново
гледао због тешког садржаја, препоручујем га јер мислим да је филм са којим се
сви ми морамо суочити.
САЈТ https://tuinderlustenjheronimusbosch.ntr.nl/en#
Ако сте љубитељи Хијеронимуса Боша, а поготово његовог ремек-дела „Рајски врт”,
овај сајт ће вам бити врло
занимљив. А и ако нисте,
ово је прилика да доживите
једну необичну аудио-визуелну авантуру. На занимљив
начин су озвучили сваки педаљ слике, а о неким детаљима можете да слушате
наратора који износи занимљиве податке о насликаним мотивима. Али пазите,
лако можете остати сатима
заробљени у Бошовом магичном свету.
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КУЛТУРА: КОВИН

ХРОНИКА: КОВАЧИЦА

Две изложбе, два града

ДУЖНИЦИ НЕ ПРИХВАТАЈУ ОЛАКШИЦУ

Кроз сарадњу и уз подршку
фестивала„ГРРР!", фестивала „Нова”, Удружења „КомуникАрт” из Панчева и Италијанског института у Београду, у суботу, 18. јуна, у галерији Центра за културу Ковин биће приређена изложба
„Стрипови и плакати” Пета
Мориаритија. Уследиће промоција стрип-издања „Злато
на Месецу” Александра Зографа (Саша Ракезић), а разговор с аутором ће водити
Моника Хусар Токин из

Удружења „КомуникАрт”,
пи-ар Културног центра
Панчева.
Две недеље раније, 4. јуна,
била је отворена изложба
под називом „Двадесет лаких комада – избор италијанских стрипова повезаних
с музиком” Андреа Плација
и одржан je концерт панчевачког дуа „А. Кланг”, којег
чине Сава Маринковић (гитара, ефекти) и Никола Маринковић (електроника).
Д. М.

СТОЧАРСТВО: ВОЈВОДИНА

Људи нису угрожени

Министарство за државну
управу и локалну самоуправу
саопштило је да је вирусно
обољење животиња нодуларни дерматитис, односно болест квргаве коже код говеда
након Бугарске и Македоније регистровано и у Србији,
али да је под контролом.
Министарство је истакло
како се ова болест не преноси
на људе, па нема разлога да
становништво буде забринуто.
Наведено је да је код нас регистрован мали број оболелих
животиња, те да је ситуација
под потпуном ветеринарском и санитарном контролом. „Влада Србије апелује
на грађане да не подлежу непровереним информацијама

и гласинама, већ да се за сваку недоумицу коју имају у вези с овом болешћу обрате
надлежним државним институцијама”, пише у саопштењу Министарства.
На власнике говеда се апелује да се обрате ветеринару
чим примете неки од симптома, а то су: чворићи на кожи животиња који се претварају у ране или красте, отицање ногу, кашаљ, обилно
цурење из носа, излучивање
пљувачке, сузење и инфекција очију и грозница. Оболеле животиње препознају се
још по томе што су исцрпљене и одбијају да једу, па због
тога губе на тежини.
Д. В.

КУЛТУРА: ЦРЕПАЈА

Црепајачки виртуoзи

Ученици ОШ „Сава Жебељан” из Црепаје, чланови
школског оркестра, остварили су другу годину заредом
сјајан резултат на 17. Републичком такмичењу оркестара основних школа одржаном у Лазаревцу и освојили су златну медаљу. Жири
је црепајачким основцима
доделио максималних сто
бодова за извођење композиције „Изнад Дуге” и за сплет
народних песама.
Значајaн успех малишана
ОШ „Сава Жебељан” није
случајан. Њихов прегални
рад и таленат укoмпонован
је вештом руком диригента и
професора Даниела Кеца који четири године ради у овој
образовној установи и успешно изводи наставу музичке
културе и води школски хор
и оркестар. Укупно 48 тален-

тованих ученика чини ово
велико дечје музикално чудо
које је стварано три године.
Многи од ових малишана
први пут је узело неки инструмент у руке и за кратко
време постали су прави виртуози.
Захваљујући разумевању и
јасној визији директорке школе Нине Петров и руководства
Општине Ковачица издвојена
су средства из буџета за набавку неопходних инструмената,
тако да су црепајачким виртуозима постале доступне мандолине, гитаре, орфове фрулице, мелодике, тамбурице,
синтисајзер, хармоника, удараљке итд.
Све у свему, овај ђачки оркестар постао је радост и понос целе школе, Црепаје, Ковачице, а сада и целе Србије.
З. Ст.

Слаб одзив грађана
на понуду Јавног
предузећа „Наш
стан” да се дугови
за комуналије плате
у више рата
Има оних који су
тужени и за више
десетина хиљада
динара
Од 951 дужника за комуналне
услуге Јавном предузећу „Наш
стан” у Ковачици који су због
тога предати тамошњем суду,
само је њих 370 прихватило
више него повољну понуду
„Нашег стана” да у више рата
измири ту обавезу!
Вршилац дужности директора овог јавног предузећа Горан Костић, изјавио је за
„Панчевац” да је одлуку да се
грађанима олакша терет дуговања за комуналије донела нова општинска власт у којој већину има Српска напредна
странка.
Он је истакао да је та одлука
била мотивисана тиме што
међу дужницима има доста
оних чија дуговања због законских камата и трошкова за излазак судских извршитеља досежу огромне суме.
– Навешћу само два примера: имамо дужника из Црепаје
чији је основни дуг износио
2.400 динара, а сада је нарастао на 47.500 динара. У вели-

ком проблему је и други дужник, такође из Црепаје. Он је
у почетку дуговао 9.600 динара, а сада мора да плати чак
46.600 динара. Због таквих
случајева заседао је Надзорни
одбор „Нашег стана” и одлучили смо да следимо пример
јавних комуналних предузећа
за грејање из Панчева и Ниша
који су успешно решили проблеме својих бројних дужника. То су урадили тако што су
им понудили вишемесечне
репрограме – додао је Костић.
Он је објаснио да проблем
огромних дуговања грађана за
комуналије у Ковачици потиче
од 2009. године када је тадашња власт под контролом Демократске странке прихватила
модел обједињене наплате.
По његовим речима, идеја је
била да се то учини на сличан

начин као што је то урадио београдски „Инфостан”, али су
за неколико месеци направљене велике грешке.
Као један од доказа за то навео је да су тада направљени
огромни дугови према приватном предузећу из Новог Бечеја
које је било ангажовано за изношење кабастог смећа. Да би
се они вратили, садашње руководство „Нашег стана” морало
је да подигне кредит!
Костић је рекао и да је претходно руководство комуналног
предузећа у Ковачици направило велике трошкове за адвокате који су били непотребни.
Због тога је, по његовим речима, садашњи Надзорни одбор „Нашег стана” донео одлуку да грађани који дугују за
комуналије нису обавезни да
плаћају адвокатске трошкове

као и накнаде за излазак судских извршитеља на терен,
већ само основне дугове. По
Костићевим речима то је значајна олакшица.
– Ако је, примера ради, једно домаћинство било дужно
9.600 динара, само за затезну
камату је морало да плати
10.022 дин, а за излазак једног
судског вештака за процену
имовине између девет и осамнаест хиљада динара. Све то је
био велики терет за грађане
општине Ковачице и одлучили смо да им максимално
олакшамо. Остало је само да
плате основне дугове и накнаду од 1.900 динара за судски
поступак. Апелујемо на грађане да то што пре искористе и
потпишу са нама репрограме
– додао је Костић.
М.Глигорић

ДРУШТВО: ДЕВОЈАЧКИ БУНАР

Сладак викенд у Делиблатској пешчари
У срцу Делиблатске пешчаре,
у насељу Девојачки бунар, у
суботу и недељу, 11. и 12. јуна,
одржана је манифестација с
циљем туристичке промоције
овог дела Баната.
Реч је о пројекту који је финансирала Европска унија кроз
ИПА програм прекограничне
сарадње Румунија – Србија,
чији је циљ представљање Девојачког бунара широј јавности, као и целе Делиблатске
пешчаре и свих викенд насеља,
како би се привукао што већи
број туриста. Менаџер пројекта био је Антоније Пушић, познатији као Рамбо Амадеус,

који је својим присуством подржао манифестацију.
У оквиру дружења био је организован и Сајам викенд дестинација. Своје место на импровизованим штандовима
имале су туристичке организације Краљева, Ивањице,
Крагујевца и других места, које су представиле своје туристичке понуде.
Уприличен је и културнозабавни програм у суботу, 11.
јуна, у поподневним сатима.
Учествовале су девојачке певачке групе „Перла” и „Павел
Јозеф Шафарик”, као и мегапопуларни гости из Новог Са-

да – екипа хумористичке емисије „Државни посао”, која је
извела урнебесну представу, а
група „Фрајле” концерт препун њихових хитова.
И наш град био је представљен на овој викенд-манифестацији. Наиме, група од педесетак доловачких малишана из КУД-а „Банатски вез” се,
у пратњи председника Ивана
Петрова, кореографа Зорана
Радојичића и понеког родитеља, у суботу, 11. јуна, у раним
јутарњим часовима, упутила
ка Девојачком бунару. Малишани су се тамо одвезли трак-

тором (на приколици), што је
био чест начин превоза ка пешчари у ранијим периодима.
Они су, поред опуштања у
Песку, имали и незваничне
наступе у виду спонтаних песама женске певачке групе,
што је наишло на одобравање
окупљених.
Напослетку, главни добитак
овог дружења свакако је повратак природи, а Девојачки
бунар и Делиблатска пешчара
уопште, идеални су за то, било
да се до њих дође трактором,
аутомобилом или бициклом.
Н. Р.

КУЛТУРА: БАНАТСКО НОВО СЕЛО

Славски дани за све укусе
Поводом сеоске славе Духови,
грађани Новог Села имаће
прилику да уживају у разноврсним културним, спортским и
забавним садржајима.
Програм ће бити отворен
трибином под називом „др
Владимир Алексић” у петак,
17. јуна, од 19 сати у Галерији
Дома културе у организацији
Удружења „Наше Ново село”.
Наредног дана, од 10 сати, на
тениским теренима „Веља”
(Пролетерска 19), биће одигран турнир у категорији дублова, док ће се од 15 сати, у
спортској хали огледати кошаркашки ветерани. Двадесети
Mеђународни парски турнир у

бриџу почеће од 11 сати у холу
Oсновне школе, а у интервалу
од 16 до 21 сат, у Спомен соби
Дома културе заинтересовани
ће моћи да погледају сталну
поставку. Богат дан биће окончан турниром у малом фудбалу
на терену иза Дома културе.
Турнири у одбојци (у спортској хали), тенису (у конкуренцији синглова на теренима „Веља”) и балотама (терен фудбалског клуба „Слога”) стартоваће
у недељу, 19. јуна, у 10 сати. У
исто време, у просторијама
Шаховског клуба „Бора Ивков”
биће дат знак за почетак отвореног брзопотезног надметања
у древној игри на 64 поља. Ше-

здесет минута касније, у центру
ће продефиловати фанфаре
„Тинерету”, а од 14 сати на Вашаришту је на програму „Фијакеријада”. Удружењe „Новосељанке-Boboacele” ће између
18 и 20 сати у Спомен соби
Дома културе поставити мини-изложбу ношњи. У то време биће презентовани спортови карате и кик-бокс испред
споменика у центру села, где
је од 19 сати, на програму
концерт друштава „Д.А.К.” и
„др Раду Флора”, плесне школе, балетске плесне школе и
дечјих ансамбала Дома културе. Дан ће бити окончан турниром у малом фудбалу на те-

рену иза Дома културе, с почетком у 19 сати.
Концерт оркестра фанфара
„Тинерету” биће одржан у порти Румунске православне цркве у понедељак, 20. јуна, од 11
сати; наставак турнира у малом
фудбалу заказан је на теренима
иза Дома културе за 19 сати, а
сат касније би требало да почне
и тениско финале. Вече ће бити
затворено салса журком и концертом салса бенда „Београд”,
од 21 сат, на платоу испред Дома културе.
И ту није крај свечарским узбуђењима у Новом Селу, будући
да у суботу, 25. јуна, следи девета „Банатска труба”.
Ј. Ф.
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ПРОМЕНИТИ АКУМУЛАТОР САМОСТАЛНО?

ПУТ КА НУЛТОЈ ТОЛЕРАНЦИЈИ?

Нови аутомобили
„траже” услуге
сервиса
Једноставно,
али постоје правила
Замена акумулатора или његова демонтажа из било ког разлога некада је била рутинска
операција. Нико није ни размишљао о одласку у сервис како би ово урадио, а један алат
је био довољан за „скидање”
батерије са аутомобила. И данас је ситуација слична, али
треба повести рачуна о појединим стварима како не бисте
имали додатних проблема.
Прво треба упалити
Најчешћи начин на који већина возача сазна да би требало
да провери стање акумулатора
или да га замени, јесте моменат када седне у аутомобил и
покуша да стартује мотор, а у
томе не успе. Следећи логичан след догађаја јесте позив
пријатељу који ће доћи својим
возилом до вас и покушаћете
да покренете мотор помоћу
каблова за паљење. И у овим
ситуацијама људи често греше
и неправилно то чине.
Пре повезивања акумулатора треба искључити мотор на
возилу помоћу којег стартујемо неисправно. Крај црвеног
кабла прво прикључити на по-

зитивну клему неисправног
акумулатора а затим на „плус“
исправног. Црни, односно кабл
за негативни пол, се прво прикључује на исправан, а тек онда на овај други. Тек тада треба
стартовати мотор возила које
има исправну батерију, након
чега следи покушај да се упали
и друго. Каблови за стартовање
се скидају обрнутим редоследом од онога при повезивању
акумулатора. Може се десити
да не успете из прве да покренете мотор. У том случају би
било добро да мало сачекате
како би неисправна батерија
акумулирала довољно снаге за
покретање анласера. Ако ни
после неколико минута нисте
успели, највероватније је про-

блем у кабловима јер је честа
појава да возачи поседују оне
који немају добру проводљивост, што се манифестује њиховим грејањем, а неретко се дешава да почну и да диме.
Некада не можете сами
При куповини новог, добро се
информишите о карактеристикама акумулатора за ваше
возило, јер јачи или слабији
акумулатор подједнако могу
да стварају проблеме. Новији
аутомобили имају системе као
што је, на пример, „стартстоп“ (аутоматско гашење мотора када се возило не креће),
и потребно је купити посебну
врсту ауто-батерије намењене
возилима са овом функцијом.
Када већ говоримо о новијим
моделима, треба напоменути
да код појединих замена овог
дела није баш једноставна.
Наиме, при инсталирању новог акумулатора централни рачунар аутомобила не сме да изгуби напон. Овај прекид електричног кола може довести до
губитка података из централне
јединице који су неопходни за
старт мотора, као што је код
кључа. Тада вам ништа друго
не преостаје већ да аутомобил
одшлепате до овлашћеног сервиса где ће решити проблем.
Због свега овога, најбоље би било да се добро распитате да ли
уопште сами можете да заме-

ните батерију. Ако не, препустите то стручњацима.
У случају да то радите сами,
редослед је следећи: када
уклањате стари, прво треба
одвојити клему са негативног
пола, а затим са позитивног;
при постављању новог редослед је обрнути, као и код
стартовања помоћу каблова.
Наравно, пре свега добро
проверите да ли сте батерију
добро фиксирали уз помоћ
предвиђених држача. Када
сте стартовали мотор, није на
одмет да аутомобил провозате мало дуже како би се батерија адекватно допунила, поготову ако су температуре веома ниске.
Напомињемо да пре замене
обавезно проверите да кључеви у брави нису окренути на
положај „контакт“! Такође,
савет је да, уколико имате
проблема при скидању клема
са старог акумулатора, их намажете уљем и оставите да
одстоје неко време. Пожељно
је и да клеме пре монтаже нове батерије очистите како бисте били сигурни да ће контакт бити бољи и спречити
ширење корозије уколико је
има. Већина произвођача даје
гаранцију на акумулатор две
или три године, а његов реални век трајања је између четири и пет.

Некада је дозвољена количина алкохола у крви возача
била 0,5 промила, временом је граница спуштена на
0,3, а нови члан Закона о
безбедности саобраћаја који
је почео стриктно да се примењује прописује нешто
друго.
Поменути члан предвиђа
да, уколико се алко-тестом
утврди да имате 0,3 промила алкохола у крви, иако је
законски дозвољена граница, ипак нећете моћи да возите јер законска одредба
забрањује лицима под дејством да управљају возилом. У том случају, пут ћете
моћи да наставите ако сувозач који није пио седне за
управљач, у супротном, аутомобил ћете морати да
оставите на лицу места.

У зависности од метаболизма и врсте пиће које конзумирате, понекад је довољно
да попијете само једно жестоко пиће или флашу пива
како би алко-тест показао
0,3 промила. Узимајући у
обзир да од скоро саобраћајна полиција тестира на алкохол свакога кога заустави,
можда је најбоље да не конзумирате алкохол уопште
ако не желите да кући идете
пешке, превозом или плаћате такси. Члан који забрањује управљање возилом под
дејством алкохола, а исти
прописује да је 0,3 промила
толерантно, је можда и контрадикторан, а претпоставља
се да представља увод за нове одредбе Закона о безбедности саобраћаја које ће увести нулту толеранцију.

- - - - - ПОЛОВЊАК - - - -

„ШЕСТИЦА” ИЗ ХИРОШИМЕ
„Мазда“ је одавно престала
да производи аутомобиле
конзервативног дизајна који, поред чињенице да су били поуздани, ипак нису били популарни. Прекретница
у дизајну и технологији догодила се 2002. године када
је поред нове „мазде 3”,
представљена и „мазда 6”.
Ова породична лимузина,
наследник модела „626”,
има изузетан дизајн који се
допада и купцима који нису
били поклоници произвођа-

Најслабији бензинар радне
запремине 1.800 кубних
центиметара поседује снагу
од 120 „коња” уз потрошњу
до седам литара горива. Јачи бензинац има 141 коњску снагу, док дизелаш исте
кубикаже има приближну
исти број „коња”. У понуди
постоје и јачи агрегати али
нису толико заступљени јер
је регистрација скупа.
Као и претходни модели
и „шестица“ је поуздан аутомобил али није без мана.

ча из Хирошиме. Спортске
линије, дизајн и квалитет ентеријера утицали су на то да
„мазда 6” има запажене резултате у продаји. Кабински
простор је довољно велики
да на пут крену четири одрасле особе са знатном количином пртљага, а возач је добро
позициониран и има одличну прегледност. Управљач је
прилично директан, а велики аутомобил се у кривинама одлично понаша. За поменуту управљивост и возне
карактеристике заслужно је
нешто тврђе вешање, мада се
не може рећи да је ова „мазда” неудобна. Комфор у кабини једино квари звук ветра
при већим брзинама.
Код овог модела нећете
имати потешкоћа при избору мотора јер није велики.

Велики број ових аутомобила имао је проблем са квачилом који су први власници
морали да санирају заменом већ до 50 хиљада километара. Неретко се дешавало
отказивање и ЕГР вентила, а
замена овог дела није баш
јефтина. Осим наведених
„бољки“ при куповини половне „мазде 6“ нећете имати пуно ствари на које би
требало да обратите пажњу,
па је тако овај аутомобил
као половњак свакако за
препоруку.

Страну припремио

Немања
Урошевић
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ опел мериву
2003 годиште, 1.7,
ЦДТИ. 064/144-32-23.
(СМС)

ПУНТО 1.2, 16 В, петора
врата, алу фелне, одличан, власник. 069/50455-93. (222110)

ФОРД КА 2002, 900
евра. 064/240-67-56.
(221842)
ЈУГО 55, 2003, 650 евра.
064/240-67-56. (221842)
ЏИП ландровер дизел
1900 кубика, 2005, мотор бмв регистрован,
6.900 евра. 063/247346. (221849)
ХИТНО продајем форд
фијесту, 2004. годиште,
регистрован у мају
2016. 063/680-315,
061/814-04-06. (221858)
ПРОДАЈЕМ голф 1.9
ТДИ, металик црн, кожа, климатроник, хром
фелне, троје врата.
062/170-43-10. (221815)

ДЕЛОВИ суза, југо, кец,
мотори, петостепени
мењачи, остало.
064/856-60-65. (221093)
ГОЛФ 3, 1.4, 1993. годиште, атестиран плин, гаражиран, регистрован.
064/142-55-93. (221093)
ДАЧИЈА логан 1,5 ДЦИ,
очуван, 2006. годиште,
прешао 113.000 км,
2.100 евра. 064/157-9439. (221900)

ФИЈАТ пунто 1.1, 1998.
годиште, 850 евра.
064/516-76-67.
(222101)
ПРОДАЈЕМ опел астра
2007. годиште, плин,
бензин. 062/822-65-38.
(222073)
МГАН кабриолет 2002, у
одличном стању, фул
опрема, купљен у Србији у рено представништву, ново. 063/151-4552, 013/314-352.
(222036)

ФОРД фокус 1.8 ТДЦИ,
караван. 2003. годиште,
регистрован годину дана, камијонче застава
ривал, 1992. годиште,
регистрован годину дана, церада нова, алу
странице, може замена
мерцедес Ц класа, пасат
5, октварија, договор.
063/372-162. (221882)
ПОЛОВНИ делови пежо
206, ситроен Ц 4.
063/861-42-44, 064/70013-44. (221893)

АСТРА Г караван 1.4,
2000. годиште, власник,
одличан, 1.800 евра.
064/138-40-24. (222191)
ФОКУС караван 2002.
годиште, 1.8, бензин,
плин, сад атестиран,
власник, 2.100 евра.
063/809-91-12. 222191)

ГОЛФ Н, 2003, 1.4, као
нов, 3.400 евра.
064/109-93-79. (222224)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
даеву такума 1.6, 2002.
годиште, одличан, бензин, метан, алу фелне,
летње/зимске гуме.
063/722-41-74.
(221830)

ГОЛФ 5, 1.9 ТДИ, 2005,
регистрован годину дана, аутоматска клима,
власник. 063/837-71-79.
(221280/р)

ГОЛФ 3, 1997. годиште,
тенда, 4.80 х 2 м.
061/254-17-08. (222179)

ХЈУНДАИ траџер 2002.
годиште, седам седишта, бензин, плин, власник, 2.600 евра.
064/192-18-17. (222191)

ГОЛФ 2 дизел, 5 В, 5 Б,
регистрован, 550 евра.
065/557-81-42. (221817)

ПРОДАЈЕМ ауто марке
рено сеник, 2008. годиште. 062/404-144.
(221835)

ИМТ 560, 1981. годиште, први власник, мало
радио, 3.200 евра, ИМТ
539, 1984. годиште, први власник, кабина,
компресор, 3.000 евра.
063/738-22-72. (222176)

РЕНО твинго 1.2, 2002.
годиште, фул опрема.
069/122-26-12. (222225)

ФОРД фијеста 1.8 ТД,
одржаван, 2001. годиште, 1.700 евра.
063/766-34-52. (221914)
ПРОДАЈЕМ чамац пасара. 064/405-05-36.
(221930)
ЈУГО ин 2008, одличан,
атестиран плин, црвен,
900 евра. 064/300-4001. (221929)
ПУНТО 1.2, 2002, регисрован, црвен, као нов,
1.400 евра. 064/321-7799. (221929)
АУТО-КЛИМЕ за све типове возила сервисирамо и пунимо гасом са
дигиталном машином,
пуњење 2.500 динара.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05.
(222117)

ЈУГО 2000. годиште, тек
регистрован, власник,
500 евра. 065/361-1313. (222006)
ГОЛФ 3, 1996, 1.8, бензин,
плин, петора врата, 1.050
евра. 064/212-92-62.
ОПЕЛ корса 1.0 Б, 2005.
годиште, металик сив,
петора врата, власник,
регистрован годину дана, урађен сервис.
064/123-86-45.
(221957)
ЗАСТАВА 650, 5 т, 1986.
годиште, алу сандук, регистрован, 1.350 евра.
063/814-24-60. (222190)
ОПЕЛ зафира 2.0 ДТИ,
у одличном стању, 3.200
евра. 065/377-15-70.
(222218)

ОПЕЛ вектра Б, 2000.
годиште, караван, 1.8,
1.6 В, 86 кв, плин, (точак, боца), власник, повољно. 064/102-24-25.
(222244)
ПЕЖО 306, 1998. годиште, у одличном стању,
1.4, петора врата.
063/436-863. (222210)
ПЕЖО 206, SW 1.2 Б,
као нов. 069/222-71-22.
(222224)
ПЕЖО 206, 1.2, на име,
2002, 1.600 евра.
064/310-43-49. (222224)
РЕНО клио 2003. 1.2, на
име, 2.350. 063/757-8940. (222224)
ОПЕЛ корса 1.4 Б, 2002,
на име. 069/802-35-86.
(222224)
ФИАТ брава 1.6, 98, све
од опреме, атестиран
плин, сив. 064/130-3602. (222229)
ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2007.
децембар, атестиран
плин, троје врата,
83.000 км, власник.
064/130-36-02. (222229)
ОПЕЛ корса 1.2,16 В,
2002, у првој боји, фабричко стање, на име,
петора врата. 064/13036-02. (222229)
АУДИ 80, јаје, 1.8, 90,
сив, атестиран плин, регистрован, власник.
064/130-36-02. (222229)
ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до
800 евра. 063/892-0825, 064/230-52-21.
(221853)
КУПУЈЕМ возила до
3.000 евра, исплата одмах. Позовите. 064/30040-01. (221929)
КУПУЈЕМ стара и неисправна возила, исплата
одмах. 062/198-47-74.
(222208)
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ом стању, од 80 до
1.200 евра. 062/193-3605. (222159)

МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ круњач, мотокултиватор 506 С са
фрезом и точковима.
063/193-78-40, 013/347726. (221866)
ПРОДАЈЕМ косачицу за
мотокултиватор ИМТ
506. 063/784-22-70,
373-020. (22881)
ПРОДАЈЕМ комбајн
„ђуро ђаковић”, 1620 Х.
1989. годиште, у радном
стању. 061/177-63-77.
(221941)
АПАРАТИ

ВЕШ-МАШИНА, фрижидер и половни делови
од веш-машина. Тел.
252-05-10, 063/703-7607. (222043)

КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, дна, мешачи, луле. 331-586,
063/805-74-60. (220384)

СЕРВИС телевизора, монитора, продаја половних, програмирање даљинских. „Плус”, Туцовића 28. 353-463.
(222056)

АЛУМИНИЈУМСКЕ ограде, гелендери, алу столарија, ПВЦ столарија,
монтажа. 063/801-8476, 065/801-84-76.
(2121603)

ПРОДАЈЕМ вертикална
три замрузивача, повољно, веш-машину, затакљену, фрижидереску
витрину. Мића,
013/346-790, 064/12973-60. (222246)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ТЕЛЕВИЗОРИ, половни,
замрзивач горење, дигитални слушни апарат.
348-975, 066/348-975.

ПОВОЉНО продајем
половну Симпову угаону
гарнитуру. Информације, 063/324-637. (СМС)

ПРОДАЈЕМ полован намештај из увоза.
065/592-78-75. (221386)
ПРОДАЈЕМ коришћене
камперске ранце, кухињске апарате и посуђе. 063/172-85-70.
(221857)
КОКЕ носиље, у пуној
носивости, 200 динара
комад. 060/054-67-70.
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ викинг пецарошки штап, две машинице, све ново. Јефтино. 063/173-63-55.
(221857)
ПРОДАЈЕМ фотеље,
струњаче, старински
креденац, бео брачни
кревет. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (221826)
ЈАРИЋИ и козје млеко
на продају. Тел. 312443, Драган. (221832)
ПРОДАЈЕМ мотор томосов АПН 6, козу алпину
и два женска јарета.
632-197. (221800)
ПРОДАЈЕМ нове и половне торбе, женску
обућу бр. 38-39, половну гардеробу. 060/41741-20. (221803)
ТРОДЕЛНА судопера,
угаона када, френклин
пећ, сандучар 200 л, ауто балено. 064/339-6913. (221867)
УГАОНА гарнитура, очувана, на продају, 10.000
динара. 066/804-46-38.
(221872)

ОГЛАСИ

ДВА мања фрижидера,
веш-машине, комбиновани фрижидер, ТА 2,2
кв. Тел. 063/861-82-66.
(222088)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе. 063/773-45-97,
371-568. (222098)
ЛЦД телевизор 37 инча,
140 евра, пето9ра врата,
ново, 100 евра.
065/264-89-00. (222100)
ЕЛЕКТРИЧНУ шиваћу
машину кофер, моторна
прскалица 100 л, за воће. 063/879-51-40.
(222102)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ 4 кв,
гарнитура ножева у коферу. 064/367-96-96.
(222080)
КРОВНИ прозори, етернит за покривање кровова, форд таунус 1967.
године. Тел. 064/507-2084. (222105)
ПРОДЈЕМ детелину,
Старчево. 062/867-0767. (222047)

ПРОДАЈЕМ нов, неупотребљаван кауч, симпо,
купљен пре четири месеца. 013/312-077.
(221981)

ПРОДАЈЕМ тренажер,
табле ребрастог лима,
мала хидро преса, порзори, врата. 352-114.
(222123)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, вршимпоправку, фарбање, достав,а монтажа.
062/170-43-10. (221963)

ПРОДЈЕМ цистерну
5000 на точковима, дизалица до треће плоче.
064/948-71-22. (22214

ПРОДАЈЕМ шпорет за
централно грејање, алфа плам, деветка, десни, са пумпом и сигурносим вентилом и ваљак
за пеглање. 063/831-4874. (221968)

ПРОДАЈЕМ два женска
телета. 063/711-77-54.
МЕСНАТИ прасићи, јагањци, свиње, могућност
клања и печења.,
060/037-11-96, 064/29050-29. (221937)
КУПУЈЕМ полован намештај, ТА пећи, и остало
покућство. 063/898-0082. (221839)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
магарца, мушки, стар
две године, замена за
прасиће. 063/896-5175. (222049)

КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац, сатове, пенкала. Тел.
013/313-458, 063/19960-36, 064/481-14-77.
(221915)

ПРОДАЈЕМ кревете на
спрат са душецима,
прозор и крило од врата. 066/344-680.
(222064)
ТОПЛОТНА пумпа од
2150 Е, 70 – 400 м2, најекономичније грејање,
гаранција, одржавање.
062/118-26-81.
(2220729

БАШТЕНСКА гарнитура
од плетеног прућа, 4
столице, сточић. Колица
за ТА пећ, договор.
061/236-09-38. (221897)
ОРМАР, витрина, комода, плинска боца, столице, каучи, фотеље, столићи. 065/353-07-57.
(221909)
АГРЕГАТ ломабардини,
дизел, 10 киловата, нов.
Тел. 063/743-29-54.
(221907)
ПЛОЧЕ за фасаду, од
природног камена, са
Старе планине. Тел.
063/743-29-54. (221907)
ВИБРО жабе вакер, дизел, једна је нова, једна
половна. Тел. 063/74329-54. (221907)
ПРОДАЈЕМ соларијум,
полице, судопере, ђачки
радни сто. 371-274,
064/176-88-52. (221920)

ПРОДАЈЕМ полован
очувану ауто-приколицу, 9.800 динара. Тел.
064/049-62-72. (222076)
ДВЕ јакне, црне, кожне,
број 56 мушка, дуга 100
евра, кратка 70 евра.
064/476-83-47. (222020)
ДУПЛО светлећа реклама, 100 х 70 х 18, 60
евра. 063/227-145.
(222013)
ПРОТЕИНСКИ сирак на
продају, 20 дин/кг. Ковачица, 062/442-159.
(222031)
ПРОДАЈЕМ одлична половна собна врата, врло
повољно. 063/770-0182. (222010)
КАФАНСКИ шанк, гусани радијатори, прохромска стелажа већа,
раднички, орман метални. 064/110-70-71.
(221996)

ТРПЕЗАРИЈСКИ сто са
столицама, орман; тросед, фотеља мојца, сточићи, комода. Тел.
063/861-82-66. (222088)

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.
(221957)
ШЛАФЕРИЦА за паркет,
брусилице за терацо,
дизалицу грађевинску,
вибратор за бетон, вагу
500 кг. 064/810-30-91.
ПРОДАЈЕМ стеону краву, шест месеци, црни
холштајн. 060/398-1358. (222214)

ПОВОЉНО windovs XP,
кућиште, екран, веб камера, тастатура, миш,
звучници, принтер, скенер, фотокопир.
064/252-50-03.
(222000)

РАСНЕ козе на продају
и као нова самоходна
косачица. 061/143-3520. (221936)
КОРИШЋЕНИ дрвени
прозори, са шалонима
већих димензија, балконска врата, 45 евра.
062/121-01-48. (221945)
КАФЕ АПАРАТ са две
групе,сервисиран и
млин у одлчном стању,
продајем. 063/751-4287. (222245)
ФРИЖИДЕР, веш-машина за сушење веша, бицикл, гуме 14, лаптоп,
косачица karcher K2,
пегла ваљак. 061/63199-26. (222152)
ШЛАЈФЕРИЦА за паркет, брусилице за терацо, дизалицу грађевинску, вибратор за бетон,
вагу 500 кг. 064/810-3091. (222218)

УСИСИВАЧ на точковима 4 кв, индустријски,
450 евра. 063/814-2460. (222190)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
алпино јарца, две године, јарићи мушки 21 –
20 – 15 кг. 05/348-2200. (2221939

СУДОПЕРА с радним
висећим , угаона гантиура, брачни кревет, кауч,
шиваћа. Тел. 063/86182-66. (222088)
РАСПРОДАЈА ново намештаја, столице од
1.000 динара, столови
од 3.000, кревети од
10.000, кухињске клупе
од 8.000 динара.
060/600-14-52. (222089)

17

marketing@pancevac-online.rs

МАШИНА за судове,
веш-машина, бицикл,
косачица, фрижидер,
машина за плочице,
шпорет. 063/198-84-00.
(222152)
ПРАСИЋИ, балирана
детелин, 150 – 250 динара, Панчево. Мића,
064/302-28-68. (222146)
ПРОДАЈЕМ угаону гарнитуру,мебл, цена по
договору. Тел. 061/25657-37. (222139)
ПЧЕЛАРИ, ПОРЕДС Селекције биља издајем 20
ари,40 м2, вода, струја.
064/948-71-22. (222143)

КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, разгледнице, књиге, ситне антиквитете. 013/233-35-01,
064/265-82-98. (222140)
КУПУЈЕМ кухињске угаоне гарнитуре, очувано,
остало покућтво, плинске боце. 066/900-7904. (221971)
КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА

ПРОДАЈЕМ две куће у
Војловици, на једном
плацу, легализовано.
013/232-21-30, 063/16250-00. (221826)
ПРОДАЈЕМ кућу на Баваништанском путу,
17.000 евра. 069/13895-80. (221825)
КУЋА са 7.5 ари плаца
у Глогоњу, усељење по
договору. 061/604-8097. (221808)
ПОВОЉНО ПРОДАЈЕМ
ПЛАЦ 4 АРА, Стрелиште, 4.000 евра. Јоакима Вујића. 063/185-2790. (221801)
ПРОДАЈЕМ кућу, Горњи
град, Маргита, 40.000
евра. 060/728-46-02.
(221799)

БАВАНИШАНСКИ пут,
114 ари, 33 ширина, до
пута, грађевински,
53.000. (679), „Трем”
01, 331-031, 063/83623-83. (221933)
НА ПРОДАЈУ два ланца
земље, Качарево. Тел.
013/601-281. (221938)
ПРОДАЈЕМ викендицу,
Баваништански пут, 17,5
ари, 18.000 евра. После
18 сати, 320-011.
(222081)

КУЋА, Девојачки бунар,
центар, власник.
063/161-95-55. (220829)
ДОЊИ град, кућа сређена, са два стана, ЕГ,
плац 7 ари. 061/224-4797. (221648)
НОВО СЕЛО, плац 16
ари, кућа 100 м2. Тел.
063/800-23-06. (221368)

ПРОДАЈЕМ два ланца
земље на Старом црепајском путу. Тел.
060/610-06-78. (221795)

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

ПРОДАЈЕМ викендицу
15 ари, два плаца, легализована, Новосељански
пут. 064/489-40-36.
(221791)

ПЛАЦ на новој Миси са
локацијском дозволом,
власник. 064/260-05-34.
(221846)

СТАРА кућа са плацем
30 ари, Банатско Ново
Село. 013/210-12-40.
(221876)

ПРИЛИКА, Омољица,
строги центар, угао, део
куће 44 м2, добро за локал. 061/324-40-85.
(222086)
КУЋА на Миси, 288 м2,
укњижена, легализована. Могућност продаје
по етажама, власник,
65.000. 064/123-14-13.
(222090)
ГОРЊИ ГРАД, 88 м2, 2
ара, усељива, 27.000.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (2221`03)
ВОЈЛОВИЦА, одлична
кућа 115 м2, 7.5 ара,
36.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(2221`03)
БЛИЗИНА центра, новија, 183 м2, 3.7 ара,
73.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (222103)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ очуван намештај, гарнитуре, столове, столице, кухињске
клупе, боце. 062/17043-10. (221814)

ПРОДАЈЕМ кућу у Долову на 29 ари земље.
371-274, 064/176-88-52.
(221920)

ПОНУДА

ЖЕНСКИ и мушки алпино јарићи, педигрирани,
субвенције и уматичени
јарац, стар три године.
063/720-55-66. (221977)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, замрзиваче, веш-машине, акумулаторе, месинг, бакар и
остало. 064/158-44-10,
063/101-11-47.
(221598)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу на Баваништанском путу. Тел. 377-871.
(221896)

НА ПРОДАЈУ викендица
и 15 ари плаца на Новосељанском путу.
063/336-461. (221818)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу на Караули. Тел.
065/517-33-01. (221861)

НА ПРОДАЈУ кућа у
Старчеву. 064/888-4659. (221869)
ПРОДАЈЕМ нову кућу у
завршним радовима, нова Миса, власништво.
064/221-36-12.

НОВИ СВЕТ, прелепа
приземна 178 м2,к 5.5
ара, 110.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
МИСА, 28.000; Топола
21.000; Стрелиште
48.000; центар 62.000.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/886-5609. (4666)
ЦЕНТАР, кућа 90 м2, 3
ара, близу старог СУП-а,
92.000. (679), „Трем”
01, 332-031, 063/83623-83, 064/130-38-29.
(222099)
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КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ кућу у Банатском Брестовцу. Тел.
013/626-691, 065/62848-33. (222097)
ПРОДАЈЕМ спратну кућу, 200 м2, Максима
Горког, 3.8 ара.
063/301-360. (222094)
НОВА МИСА, кућа 112
м2, 1 ар, 25 км, 55.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (22015)
НОВА МИСА, кућа 100
м2, на 7 ари. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (22015)
ПРОДАЈЕМ кућу у центру града, повољно, вреди погледати. 063/75606-04. (222035)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ комфорну
двособну кућу са гаражом и 20 ари баште у
Пелистерској улици.
065/251-56-89. (222060)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Самачком
хотелу, намештена, први
спрат. 013/352-758,
063/327-423. (222173)

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

КУЋА, Долово, близу
центра, 16.5 ари, цена
по договору. Тел.
061/134-37-08. (222066)

ПРОДАЈЕМ ланац земље
на новом путу Качарево-Панчево, близу села.
064/333-20-46. (222207)

ПРОДАЈЕМ стан 84 м2,
на 6. спрату, Котеж 2.
065/398-98-99. (221440)

ЈАБУЧКИ пут, 50 м2, 10
ари, 28.000, замена
стан. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (221986)

КУЋА 50 м2, на 9 ари
плаца, са грађевинском
дозволом, хитно. Договор. Панчево. 065/41097-34. (222146)

ПРОДАЈЕМ 9 ари баште
+ 9 ари са викендицом.
063/865-80-06. (222178)

ЦЕНТАР, улична кућа
53 м2, 18.500, Ослобођења 55 м2, 25.000.
(394), „Гоца”, 063/89977-00. (221986)

ПРОДАЈЕМ плац на
старој Миси. 013/361601, 064/866-25-76,
065/361-60-11.
(2221509

ЦЕНТАР, 100 м2, 4 ара,
45.,000; 70 м2, 5 ари,
50.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (221986)

ВОЈЛОВИЦА, 119 м2, на
11 ари, 26.000. (097),
„Перфект”, 064/348-0568. (222122)

СТАН код Котежа 2,
двособан, са могућношноћу да се прошири,
има свој паркинг, шупу,
светао. Власник.
064/329-50-97. (221974)
МОШЕ ПИЈАДЕ, стара
кућа на 4.5 ара плаца,
договор. 063/720-55-66.
(221977)

ПРОДАЈЕМ њиве, три
хектара, Мали надо, један хектар Српско поље
– Лап, и ½ ланца стари
црепајски пут, чисто.
Тел. 064/578-78-73, после 16 сати. (222016)

ПРОДАЈЕМ кућу, Трг
Мученика 18. Тел.
064/167-04-77. (222002)
КУЋА за адаптацију или
рушење, Доњи град, 2.5
ара, канализација,
укњижено. (470), „Дива”, 345-534, 064/24605-71. (и)
ПОВОЉНО кућа у Тополи, четири собе, ЕГ,
3.5ара, одмах усељива, замена. (470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71. (и)
ПОВОЉНО, кућа у мирном крају Тесле, 80 + 40
м2, два бројила, канализација, 3.6 ари, 54.000
евра, договор, замена.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)
РАЗРАЂЕН локал у Жарка Зрењанина, 25 м2 + 8
м2, 35.000 евра, замена.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)
ПЛАЦ, Баваништански
пут код „Зеленила”, 7
ари до пута, 1.800
евра/ар, договор. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)
КУЋА у прометној улици
за пословни простор,
аутомеханику и сл., повољно, 2.3 ара. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

ПОТРАЖЊА

100 м2, кућа Народне
баште, усељива, сређена, 48.000. (394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(221986)

ЦЕНТАР, кућа 350 м2,
укњижена, два локала,
врт, сва инфраструктура. 060/151-20-46.
(2221+25)

НОВОСЕЉАНСКИ пут,
70 м2, 22 ара, 28.000;
140 м2, 8.5 ари,
45.000.(394), „Гоца”,
063/899-77-00. (221986)
ШИРИ центар, кућа 140
м2, 6.5 ари, фронт 20 м2,
65.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (221986)
ПОРЕД пута ПанчевоЈабука, ближе Јабуци,
продаје се башта 11,5
ари са шездесетак воћака, 40 м лозе у шпалиру
, 4 ара за гајење поврћа,
пумпом и викендицом 5
,6 х 3, а исод целе је сутерен. Тел. 235-70-13.
(најбоље од 19 до 20 сати). (221978)
ГОРЊИ град, Маргита,
плац 6,57 ари са кућом
55 м2. Тел. 063/275-510.
(221956)
МАРГИТА, старија кућа
110 м2, на 5 ари плаца,
договор. 063/720-55-66.
(221977)
КАРАУЛА, нова кућа 86
м2, енергетски пасош,
укњижена, власник.
065/258-87-77. (221979)
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ТЕСЛА, део куће, 50 м ,
18.500. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
ТЕСЛА, нова кућа 130
м2, 1.5 ар, 95.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (222154)
ЦРЕПАЈА, 135 м2, 16
ари, 45.000; Самош 80
м2, 9.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (222154)
2

НОВА МИСА, 150 м , 2
ара, 45.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (222154)

ПРОДАЈЕМ кућу у Јабуци,м 6,25 ари, одмах
усељива. Тел. 064/30330-32. (221980)

КУЋА, Тесла, 150 м2.
062/164-93-21. (222048)
МАКСИМА ГОРКОГ, салонски тип куће, 7 ари,
70.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(222055)

КУЋА за инвеститоре, 150
м2, Книћанинова 33,
45.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.

ПРОДАЈЕМ, кућу на
Старом Тамишу, са два
улаза, укњижена, власник. Повољно.
064/143-01-78. (221965)

ВИКЕНДИЦА, код војне
поште, на 33 ара,
10.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(222055)

40 м2, 55 м2, 15.000
евра, Миса. 063/377835. (221070)
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан у Новом Саду,
48 м2, 43.200 евра.
065/833-85-36. (и)
ПРОДАЈЕМ трособан,
60 м2, центар, нов,
27.000 евра. 061/67097-96. (220821)
СОДАРА, власник, продајем стан 57 м2, Савска
14/27, 28.000 евра.
060/321-53-60. /220907)
ПРОДАЈЕМ стан 62 м2,
на Стрелишту. 064/17057-10, 065/824-39-44.
(220902)

СОДАРА, продајем, издајем двоипособан стан,
63 м2, IV спрат, ЦГ, полунамештен. Тел. 344254. (29934)
СОДАРА, 57 м2, VII, 2.0,
28.000. (679), „Трем”
01, 331-031, 063/83623-83. (221933)
ТЕСЛА, повољно, 2.0, 66
м2, ЦГ, VI само 28.000.
(679), „Трем” 01, 331031, 063/836-23-83.
(221933)

СТРЕЛИШТЕ, 62 м2, нов
паркет, ПВЦ столарија,
купатило, власник.
064/260-05-34. (221846)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
двособан стан 58 м2,
сређен, договор. Тел.
064/968-56-80.
(2231`813)
ЦЕНТАР, дворишни, 2.0,
40 м2, лепо двориште,
мирно, 17.000. (679),
„Трем” 01, 331-031,
063/836-23-83. (221933)
СОДАРА, 3.0, 66 м2, ТА,
ПР, 30.000. (679),
„Трем” 01, 331-031,
063/836-23-83. (221933)

ПРОДАЈЕМ стан, 55 м2,
Стрелиште, власник.
Тел. 064/142-99-94.
(2218229
ДВОСОБАН стан, 45 м2,
Котеж 1, осми спрат,
два лифта, потпуно реновиран, 30.000 евра.
301-165. (2218339
СТРЕЛИШТЕ, 53 м2, леп
двособан, III, TA, комплет реновиран /струја,
купатило, клима, ПВЦ
столарија), Цена по договору, власник.
062/804-85-03. (221879)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
двособан стан, Котеж 1,
за мањи једнособан,
власник. 063/765-83-10.
(221951)
МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
стан, Котеж 1, 58 м2, за
два мања, власник.
065/820-73-83. (221951)
КОТЕЖ 1, једноипособан, III, 49 м2, тераса,
ЦГ, 26.000. (49), „Мустанг”,062/226-901.
(222044)
ТЕСЛА, двособан, II, 50
м2, TA, 23.500. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(222044)

ПРОДАЈЕМ трособан
стан с подрумом. Тесла.
060/488-21-15.
(221868)

КОТЕЖ 2, леп једноипособан, 48 м2, ВП,
26.500. (49), „Мустанг”,
062/226-901.
(222044)

КОТЕЖ 2, трособан
стан, III спрат, може и
замена за центар,
40.000. 062/280-087.
(221863)

КОТЕЖ 2, двособан, реновиран, 61 м2, V,
29.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (222044)

ПРОДАЈЕМ мањи двособан стан на Котежу 2,
власник. Тел. 063/85255-56. (221915)

ЗЕЛЕНГОРА, приземље,
двособан, 26.500; Содара, двособан, V, TA,
20.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (222055)
СТРЕЛИШЕ, 37 м2, једнособан, ЦГ, II, 23.000;
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (222065)
ЦЕНТАР, 45 м2, једноипособан, ЦГ, I, 36.000,
договор, Карађорђева.
(336), „Олимп”, 351061, 063/494898.(2220665)
ЦЕНТАР, 68 м2, VII, трособан, ЦГ, 54.000, договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(2220665)
КОТЕЖ 2, 70 м2, двоипособан, ЦГ, III, 42.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (2220665)

СТРЕЛИШТЕ, 59 м2, V,
ЦГ, изнад банке, усељив,
28.500. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(220655)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
стан 43 м2, ВП, ЦГ, подрум, тераса. 061/22447-97. (221648)

ТЕСЛА, једнособан, IV,
TА. 013/315-395,
063/851-03-23.
(221518)

СОДАРА, Доситејева,
троипособан, I,
58.000;војне двоипособан, 39.500. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(222055)

КОТЕЖ 1, 46 м2, I, ЦГ,
једноипособан, 30.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (220665)

НОВА МИСА, 50 м2,
други спрат, укњижен.
062/310-822. (2218739

ПРОДАЈЕМ 63 ара земље на Кудељарском
насипу и један ланац зуемље на Старом црепајском путу, звати после
17 сати. 311-375.
(222184)

СТАРА ПОШТА, двособан, I, 41.000, 65.000;
86 м2, 40.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(222055)

СТРЕЛИШТЕ, 57 м2, тераса, VI, ЦГ, добар,
25.500. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(222044)

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

ПРОДАЈЕМ једноипособан стан, високо приземље, Котеж 1, без посредника. 063/224-1940. (221900)

КОТЕЖ 2, двособан;
31.000; двоипособан,
сређен, 45.000 и трособан, I, 45.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48,
317-634. (222055)

ТЕСЛА, 47 м2, III, мањи
двособан, ТА, 22.500,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (220655)

СТРЕЛИШТЕ, 2.5, V, ЦГ,
усељив, 43.000.
063/164-61-52.
(221322)

БАЊА ВРУЈЦИ на продају, 6 ари плац, јако
повољно. 061/254-17-08.

СТАНОВИ и куће на
свим локацијама. Некретнине „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(222070)

ТЕСЛА, двособан, I, 54
м2, ТА, тераса, 29.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (222044)

СТАН 38 м2, нова Миса,
полусутерен, укњижен,
веранда, повољно. Власник. 063/728-36-78.
(221887)

ДВОСОБАН стан у Тамиш капији, укњижен,
власник, III спрат, 68,5
м2, поглед директно на
реку. 062/272-510.
(221476)

СТАН 54,5 м2, Радове
зграде, Котеж 1, 29.000,
власник, без посредника. 064/347-98-78.
(222057)

СОДАРА, повољно, двособан, VI, 26.500; трособан, I, 40.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(222055)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру
на Тесли, ТА, V, без посредника. 063/867-5819. (221837)
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ПРОДАЈЕМ кућу у Старчеву, 7 ари, 100 и помоћни објекти. 064/93530-74. (22135)
КУЋА на Кудељарцу,
140 м2 + 25 м2, локал, 5
ари плац, комплетно
сређена, усељива,
74.000.(336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(222065)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан ,Стрелиште, II
спрат, укњижен, власник. 069/267-62-16.
(221843)

ПОНУДА

СТРОГИ центар трособан 60 + 6 м2, двострано
орјентисан. 064/337-2011. (220424)

КУЋА са два локала код
Турске главе, 150 м2, 2
ара, 60.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (222154)

ТЕСЛА, кућа две стамбене јединице, 4,7 ари,
65.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(222055)

СТАНОВИ

ТРОСОБАН стан, 78 м ,
Стрелиште, IV спрат,
два мокра чвора. Тел.
064/340-26-43. (220622)

КУЋА, 120 м2, на 5 ари,
Преспанска 15, Кудељарац, власник. 063/307674. (222026)

НА ПРОДАЈУ спратна и
приземна кућа на једном плацу, Маргита.
354-871. (221983)

КУПУЈЕМ воћњак са водом и струјом у Панчеву, до 7.000 евра.
063/281-891. (221898)

КУЋА, два улаза, плац
20 ари, Кајмакчаланска,
10 ари, Кудељарац.
064/124-57-94. (222119)

ПРОДАЈЕМ две мање
куће на плацу, мењам за
стан. 064/986-21-74.
(221999)

ЈАРКОВАЦ, кућа, центар, 120 м2, на 10 ари,
сасвим пратећим објектима. Тело. 062/550-131.

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац 10 ари, Новосељански пут. Повољно.
066/385-289. (222242)

КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА

КАРАУЛА, 43 м2, на 50
ари, 25.000. (097),
„Перфект”, 064/348-0568. (222122)

СТАН, 45 м2, IV спрат,
Кикиндска, Котеж 2, ЦГ,
одмах усељив. 063/272152. (221926)

ПРОДАЈЕМ кућу на Кудељарацу, Скадарска
35, 163 м2, на 15 ари
плаца. Договор.
060/084-81-81. (22233)

КУЋА, центар, 100 м2, 3
ара, сређена, 49.000
евра. 061/685-88-03.
(222226)

МИСА 200 м2, три етаже, 45.000. (394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(221986)

ХИТНО, Стрелиште,
стан 60 м2, II спрат, ЦГ,
реновиран. 062/646066. (221439)

КУЋА, атрактивна локација, повољно. 062/19653-04. (4666)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
део куће, почетак Стрелишта, укњижено.
064/952-19-80. (222230)

КАЧАРЕВО, 96 м2, 5
ари, усељива, 16.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. (222044)
ЦРЕПАЈА, кућа 135 м2,
централно, подрум, 22
ара + помоћне просторије. 065/320-19-61.
(222003)
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СТРОГИ центар, већи
једнособан, I, 40 м2, ЦГ,
идеалан за ординацију,
34.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (222044)
МИСА, Консруктор,46
м2, једнособан, I, тераса, 23.000. (49), „Мустанг”, 069/226-66-58.
(222044)

ГОРЊИ ГРАД, 36 м2,
ВП, ЦГ, новоградња,
27.000. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(222065)
СОДАРА, 56 м2, двособан, I, ЦГ, 33.000, договор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(220665)
ПРОДАЈЕМ стан на Содари, ЦГ, IV спрат.
061/143-20-53. (222019)

Петак, 17. јун 2016.

СТАНОВИ
ПОНУДА

МЕЊА, стан 45 м2, у
Сомбору за стан у Панчеву. 065/519-33-21.
(222027)
ТЕСЛА, новоградња, 790
евра/м2, 50 м2, 62 м2, 68
м2. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (22015)
КОТЕЖ 2, Кикиндска,
двособан, VII, договор.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (22015)
СТРЕЛИШТЕ, трособан,
74 м2, ЦГ, IV, 34.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (22015)
СОДАРА, трособан, 62
м2, III, 39.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (22015)
СТРЕЛИШТЕ, 86 м2, ЦГ,
VII спрат, М. П. Ласа 5,
власник. 064/276-04-80.
(221997)
ЈЕДНОСОБАН реновиран, Д. Град, I спрат,
22.000 евра, договор,
замена. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(и).

ОГЛАСИ

ВЕЛИКИ избор станова
свих структура на Стрелишту. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (221986)

СОДАРА, двособан, 63
м2, 33.000; двоипособан, 75 м2, 40.000.
(097), „Перфект”.
064/348-05-68. (222122)

ЦЕНТАР, 45 м2, двособан, 23.000; 60 м2, двособан, 39.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(221986)
СОДАРА, 54 м2, двособан, 30.000; 68 м2, трособан, 35.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(221986)
КОТЕЖ 1, 57 м2, двособан, 28.000; 71 м2, трособан, 39.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
КОТЕЖ 2, 38 м2, једнособан, 50 м2, 24.000.
(394), „Гоца”, 063/89977-00. (221986)
КОТЕЖ 2, 74 м2, рособан, реновиран, екстра,
43.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (221986)
КОТЕЖ 1, двособан, III,
57 м2, ЦГ, 32.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (222131)
ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан, ВПР, 44 м2, ЕГ,
23.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (222131)

ДВОСОБАН, Котеж 2,
два ве-цеа, 68 + 6 м2,
40.000 евра, договор.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и).
ДВОСОБАН, I спрат, реновиран, ЕГ, Доњи град,
25.000 евра. (470), „Дива”, 345-534, 064/24605-71. (и).
ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 64 м2, други спрат,
Котеж 2, ЦГ. 063/85777-21. (221994)
ЈЕДНОИПОСОБАН стан,
47 м2, I спрат, Котеж 1.
065/867-52-50, 060/58884-08. (2219549
ТЕСЛА, 45 м2, двособан,
22.000; 68 м2, двоипособан, 30.000. (394), „Гоца”, 063/899-77-00. (221

КОТЕЖ 2, четворособан, VII, 74 м2, ЦГ,
46.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (222131)
СТРОГИ центар, 38 м2,
може замена за већи.
063/880-07-61. (222133)

МИСА, једноипособан,
35 м2, 20.500; трособан
85 м2, 38.000. (097),
„Перфект”. 064/348-0568. (222122)

КОТЕЖ, двоипособан,
72 м2, 40.000; трособан,
78 м2, 46.000. (097),
„Перфект”. 064/348-0568. (222122)

ЈАБУКА, нов стан, 40 м2,
12.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (222154)

ЦЕНТАР, двособан, 53
м2, дворишни, гаража,
18.900. (097), „Перфект”. 064/348-05-68.
(222122)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 м2, 23.500; трособан,
80 м2, 40.000. (097),
„Перфект”. 064/348-0568. (222122)
ТЕСЛА, двособан, 54 м2,
28.000; трособан, 60 м2,
30.000. (097), „Перфект”. 064/348-05-68.
(222122)

МАРГИТА, једнособан,
36 м2, новоградња, високо приземље. (097),
„Перфект”. 064/348-0568. (222122)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 37 м2, 23.000; двоипособан, 58 м2,
30.000.(097), „Перфект”. 064/348-05-68.
(222122)

КОТЕЖ 1, једнособан,
ВПР, 39 м2, ЦГ, 25.000.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(222131)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
65 м2, 33.000; трособан,
74 м2, 33.000. (097),
„Перфект”.
064/348-05-68.
(222122)

КОТЕЖ 1, двособан, I,
57 м2, договор; Маргита, 64, 13.000.
(338),„Јанковић”, 348025. (2221309

ЦЕНТАР, трособан, 80
м2, комплет намештен,
50.000. (097), „Перфект”. 064/348-05-68.
(222122)

СТРЕЛИШЕ, гарсоњера,
218, 14.000; једнособан,
44 м2, договор; двоипособан, 55, 29.000.
(338),„Јанковић”, 348025. (2221309

КОТЕЖ, једноипособан,
39 м2, 19.000;двособан,
61 м2, 28.000. (097),
„Перфект”.
064/348-05-68.
(222122)

ТЕСЛА, надоградња, 47
м2, ТА, 26.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (222154)
СТРЕЛИШТЕ, 61 м2,
31.000. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (4666)

СТАН, Тесла, VI, лифт,
ЦГ, 58 м2 + две терасе,
35.000 евра. 061/31147-17. (222194)

КОТЕЖ 1, двособан, 61
м2, III, ЦГ, 33.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (221104)

ЦЕНТАР, Карађорђева,
дворишни стан, 50 м2,
двособан, 17.000. (320),
„Премиер”, 063/800-4430. (222198)

ТЕСЛА, једнособан 29
м2, IV, TA, тераса,
18.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(221104)

ТЕСЛА, двособан, 46 м2,
23.000; двособан 49 м2,
28.000. (097), „Перфект”. 064/348-05-68.
(222122)

КОТЕЖ 2, једнособан,
III, 44 м2, ЦГ, 25.000.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(222131)
ЦЕНТАР, Петра Драпшина, двособан, IV, 56
м2, ЦГ, 35.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (222131)

КОТЕЖ 1, нов стан, 45
м2, I, 32.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (222154)

МАРГИТА, трособан, 64
м2, 3.000; двоипособан,
75 м2, 40.000. (097),
„Перфект”. 064/348-0568. (222122)

ТЕСЛА, једнособан, 27
м2, 16.500; двособан, 50
м2, 23.000. (097), „Перфект”. 064/348-05-68.
(222122)
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ПАНЧЕВО, центар, кућа
98 м2 + 26 м2, на 3ара,
продајем/мењам.
063/768-96-43, власник.
(2221349
ШИРИ центар, дворишни, одличан, 82 м2,
трособан, гаража,
33.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (222103)
РОБНА кућа, двоипособан, 63 м2, V, 43.000.
(398), „Кров”, 060/68310-64. (222103)
СТРЕЛИШТЕ, 65 м2, III.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/886-5609. (4666)
СРЕЛИШТЕ, 51 м2,
37.000, новоградња.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/886-5609. (4666)

ПРОДАЈЕМ трособан
стан, завршна фаза изградње, и плацеве. Тел.
013/341-789. (22202)

ЦЕНТАР, двипособан,
64 м2, ТА, III, тераса,
35.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(221104)

ТЕСЛА, I, лукс, 49, тераса, 36.000, IV, 49, нов,
25.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(4666)

СТРЕЛИШЕ, једнособан
38 м2, новија зграда, ЦГ,
II, 23.500. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(221104)
ТЕСЛА, двособан, 47 м2,
етажно грејање, III
22.500. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(221104)
СТРЕЛИШТЕ, трособан,
65 м2, I, ЦГ, 32.000, договор. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(221104)
ТЕСЛА, 61 м2, трособан,
30.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (222154)
КОТЕЖ 1, 57 м2, двособан, 28.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(222154)
СТРЕЛИШТЕ, 43 м2, једнособан, 23.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (222154)

СТРЕЛИШЕ, 61 м2,
30.000. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (4666)

КОТЕЖ 2, 69 м2, двоипособан, сређен, са
стварима, 39.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (222154)

СТРЕЛИШТЕ, 58 м2,
33.000. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (4666)

КОТЕЖ 2, 92 м2, четворособан, 59.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (222154)

ЦЕНТАР, III, TA, 30.000;
Котеж 2, V, прелеп,
40.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(4666)

ТЕСЛА, двоипособан, I,
65, лукс, 47.000. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (4666)
ПОВОЉНО, Стрелиште,
двособан, сређен, ЦГ,
30.000. Договор. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(4666)

МИСА, II, двоипособан,
30.000, I, трособан,
35.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(4666)

ГАРСОЊЕРЕ, Стрелиште, 15.000; Горњи град
16.000; Самачки,
13.500. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (4666)

МАРГИТА, нови станови
свих структура. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (4666)

БЕЗ посредника продјем
гарсоњеру, ЦГ, II, близу
центра, договор. Дара,
064/539-22-59.
(222248)
СОДАРА, двоипособан
67 м2, хитно продајем,
власник, договор.
064/559-28-51, 013/25205-04. (222223)
СТАН, новоградња, I
спрат, Светозара Милетића, власница, 36.000
евра. 061/572-93-17.
(222232)
МАРГИТА, II, 53, одличан, 31.000, ВП, 61, прелеп, 39.000. (67), „Милка М”, 063/744-28-66.
(4666)

КОТЕЖ 2, I, 46, 25.000;
VII, 74, лукс, 41.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4666)
СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО стан без грејања, у згради, Тесла,
центар. Агенција „Дива”, Ж. Зрењанина 14.
345-534, 064/246-05-71.
КУПУЈЕМ троипособан
или четворособан стан у
ширем центру. 064/38531-15. (222122)

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!
ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ СМС-а
Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат број 1202 могу слати
ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.
Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности
ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ, ЛОКАЛИ,
ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.
Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца” будући да је уз текст
огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати одговарајућу изјаву.
Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима, као и са Законом о
оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити стопиран без права клијента на
надокнаду трошкова.
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ИЗДАЈЕМ двособан стан
са кухињским елементима, засебан улаз.
013/373-027, 062/16148-74. (221811)
ИЗДАЈЕМ празан стан,
37 м2, на Котежу 2.
064/353-23-69. (221789)
ИЗДАЈЕМ двособан ненаметшен стан, Котеж 1.
063/869-61-48. (221790)
ИЗДАЈЕМ самцу намештену собу, употреба
кухиње, купатила. 321408. (221792)
ИЗДАЈЕМ леп једнособан стан, потпуно намештен и одмах усељив.
Тесла, близу „Авива”, са
централним грејањем.
063/266-127, 064/34177-77. 2218805)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
центар, ненамештена,
добра зграда, изузетна
локација. 063/811-0669. (221326)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМО станове и куће на свим локацијама,
исплата одмах. (679),
„Трем” 01, 331-031,
063/836-83-23. (221933)
СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ стан 47 м2, на
Котежу 2. 062/271-124.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ стан 47 м2, на
Котежу 2. 062/271-124.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, Котеж 2, ЦГ, клима, КТВ. 063/370-217
(221836)
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан.
066/209-400. (221880)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, зграда + дворишни
+ гарсоњера, намештено. Стрелиште. 362-406,
064/218-83-45. (221425)
ИЗДАЈЕМ дворишни
стан 40 м2, екстра локација. Тел. 063/778-8815. (220939)
ИЗДАЈЕМ кућу 100 м2,
строги центар Панчева,
искључиво за пословни
простор, канцеларије,
агенције, ординације,
школице и сл. 023/857315, 064/575-57-04.
(221406)
ИЗДАЈЕМ девојци намештену гарсоњеру у центру. 069/351-63-63.
(221854)
ЛЕП и функционалан
двособан празан стан на
Котежу 1, издајем.
069/153-15-64. (221856)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру.
064/033-38-83. (222154)

ИЗДАЈЕМ једнособан,
намештен, засебан стан
на Миси. 064/214-4179. (221819)
ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан у згради,
без грејања, Содара.
013/344-167, 064/95023-40. (221821)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан на Котежу
2, ЦГ, клима. 063/498981. (221831)
НАМЕШТЕН једноипособан стан, Котеж 1, 45
м2, 130 евра. 301-165.
(221833)
ИЗДАЈЕМ двокреветну
собу или апартман у
Херцег Новом, близу
мора. 064/047-35-18.
(221794)
ИЗДАЈЕМ двособан
комплетно сређен стан,
на новој Миси.
066/370-202.
(8221806)

НАМЕШТЕН једноипособан стан издајем, нова Миса, кабловска, интернет. ТА. 064/231-2359. (221877)
ШИРИ центар, двособан, 45 м2, намештен
стан, у прелепом дворишту. 064/313-89-72.
(221886)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан, 54 м2,
Панчево, Стрелиште,
120 евра. 064/330-8888, Нада.
(221890)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Тесли,
ЦГ, и у строгом центру.
064/280-60-36.
ИЗДАЈЕМ полунамештен стан у Качареву.
Тел. 064/280-31-43, повољно. (221895)
ИЗДАЈЕМ трособан празан дворишни стан, четворочланој породици.
064/224-12-60.
(221891)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
намештен стан на Солари, ЦГ, III спрат.
063/422-024. (221901)
ИЗДАЈЕМ намештену
собу код Дома војске,
употреба кухиње и купатила. Тел. 065/672-3300 (221916)
ИЗДАЈЕМ празан једноипособан стан на Котежу 2. Тел. 063/846-0235. (221921)

ИЗДАЈЕМ мањи једнособан, намештен стна, 80
евра. Максима Горког
96. 060/517-82-53.
(221931)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, празан, Стрелиште. Тел. 311-071,
064/587-25-35. (221935)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан на Котежу
2. Тел. 064/325-72-05.
(221940)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, зграда, II
спрат, С. Саве 90, код
„Амана”. 342-444,
069/260-88-00. (221953)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, кућа,
Котеж 2. 060/333-27-42.
(221950)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
у Кикиндској бр. 6, на
Котежу 2. 060/861-8351. (221942)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ стан, намештен, 32 м2, Браће Јовановића 33-а, усељив 10.
јула. 063/163-19-90.
(222151)
ДВОСОБАН стан, ЦГ,
Тесла, тераса + застакљена лођа, 58 м2, клима, 4/4спрат, 120 евра.
064/266-46-73. (222161)
ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту. 064/12566-47. (222149)
ИЗДАЈЕМ двособан празан стан, 56 м2, ЦГ, Содара. 066/332-236.
(222116)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, комплетно намештен, усељив, интернет.
Центар. 065/344-85-77.
(222118)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру.
064/154-95-65.
(222141)
ИЗДАЈЕМ мањи стан
преко пута пијаце, ТА,
кабловска. 063/742-1427. (222142)

ИЗДАЈЕ се намештена
соба с купатилом, у центру. 063/761-03-56.
(222080)

ИЗДАЈЕМ стан на новој
Миси., 063/875-60-34.
(222138)

ИЗДАЈЕМ стан 50 м2,
ЦГ, у центру. Тел.
060/551-20-38.
(2222087)

КОТЕЖ 1, 60 м2, ЦГ,
лифт, Ослобођења, полунамештен. 063/16352-05. (222136).

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, повољно. Тел.
013/355-815, 062/81611-64. (222079)

ГАРСОЊЕРА, стан за
издавање, зграда, први
спрат код Спортског
центра. 064/436-85-26.
(222114)

НА СТРЕЛИШТУ издајем
празан двособан стан.
064/493-00-55.
(222050)

ПОВОЉНО издајем собу, употреба кухиње, купатила, зграда на Тесли.
063/820-91-38. (222112)

ИЗДАЈЕМ кућу, башту,Старчево, може пословни простор, главни
пут. 064/842-91-09.
(222069)

ИЗДАЈЕМ четворокреветни апартман на мору-Доброта и четворокреветни апартман на
Златибору. Тел.
063/758-37-34. (222070)
ИЗДАЈЕМ стан, нова
Миса, н амештен, близу
Спортског. 013/370-991,
063/202-672. (222068)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на
Стрелишту. 064/970-8068. (222052)
ИЗДАЈЕМ једноипособан стан, Котеж 2, II
спрат, ЦГ, лифт.
013/342-362, 064/24881-11. (222018)
ИЗДАЈЕМ стан, двособан, ненамештен, Карађорђева. 064/994-13-16.

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан. 013/355-537, у
Жарка Зрењанина.
(222034
ИЗДАЈЕМ два стана.
064/118-56-11,
060/377-57-87.
(221967)
ИЗДАЈЕМ празан једноипособан стан, Содара,
ЦГ, телефон, интерфон,
на дуже. 065/236-72-79.
(221972)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Содари, у
приземљу. 064/524-4000. (222219)

ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан. 063/777-2708, 013/355-575.
(221959)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештен стан, одмах усељив, центар, повољно,
wi/fi, паркинг. 065/69188-23.
(222201)

ИЗДАЈЕМ стан, Тесла,
53 м2, усељив од 1. августа 2016. 062/512-816.
(222212)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, нова Миса.
060/163-88-56.
(222205)

СТАН двособан, приземље, Котеж 1, близу аутобуска, пијаца, школа,
амбуланта. 061/225-1643. (222174)

ВОЈЛОВИЦА, близу
школе, дворишна гарсоњера, 25 м2, 40 евра.
064/227-66-23.
(222252)

ИЗДАЈЕМ комфорну кућу од 100 м2, са магацинским простором на
10 ари плац. Контакт
063/313-844, 063/693944. (ф)

ВОЈЛОВИЦА, близу
школе, двособан, део
куће, засебан улаз.
064/227-66-23.
(222352)

ИЗДАЈЕМ двособан празан стан код Црне мачке. 064/192-18-14. (2)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, Ул. Б.
Јовановића 109. Тел.
060/141-46-60. (222251)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ стан, 39 м2, у
С. Милетића. 069/610679. (222247)
ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ локал у Тржном центру „Трубач” .
064/370-79-47.
ПРОДАЈЕМ локал, 25
м2, у Панчеву, Максима
Горког 31. 064/424-9520.
ИЗДАЈЕМ локал на
Стрелишту, 18 м2, погодан за све намене.
064/959-98-83. (221862)
ИЗДАЈЕМ локал 105 м2,
Мите Топаловића, слободан од августа.
063/278-151. (221852)
ХАЛА 500 м2, са канцеларијама, екстра локација, хитно, повољно.
062/105-20-12. (222168)
ЛОКАЛ за издавање,
канцеларија 15 кцм,
Улица Браће Јовановић
51. 063/217-586.
(222078)
ИЗДАЈЕМ радионицу 40
м2, има канал, посебан
улаз. Карађорђева.
064/994-13-16. (222022)
2

ИЗДАЈЕМ локал 12 м ,
цента,В. П. Бојовића 19.
063/314-803. (222008)
ИЗДАЈЕМ разрађен локал са комплетним инвентаром, погодно за
СТР. 063/770-01-82.
(222010)
ПРОДАЈЕМ локал у
Панчеву, 25 м2 + галерија. 063/824-48-59.
(221970)
ИЗДАЈЕМ локал код пијаце и три школе, прометно. 060/351-03-56.
(221988)
ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци. Тел.
063/808-58-16.
(222137)
ИЗДАЈЕМ локал на Тесли, добра локација, повољно. 065/205-92-33.
(222153)
ИЗДАЈЕМ сређен локал
30 м2 пеко пута апотеке
у Банатском Новом Селу. 062/161-09-80.
(222156)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локал, Тржни центар
код Суда (Радомира
Путника 15). 069/663773. (222158)
ИЗДАЈЕМ два локала у
Јабуци, један кафе бар
170 м2, два од привредне банке, 100 м2.
063/751-42-87. (222245)
ИЗДАЈЕМ локал 22 м2, у
центру, на углу, за све
делатности. 063/882-2377. (222238)
ИЗДАЈЕМ локал, мушки
фризерски салон, разрађен, 22 м2., Тел.
064/403-51-42. (222238)
ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНИ продавци за
рад на терену. 062/82527-25. (221223)
ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребне
раднице за продају на
шалтеру. 063/897-55-04.
(21520)
ЧЕВАБЏИНИЦИ у центру града потребне раднице за кухињу и роштиљ. 063/834-88-12.
(221530)
ПОТРЕБНИ озбиљни
радници до 38 година за
ауто-перионицу.
061/808-68-25. (221691)

ТРАЖИ се жена за помоћ у кући пензионеру.
Тел. 367-064, 063/73069-73. (221874)
EASY building d.o.o.
Панчево, потребан архитекта са мин. Пет година радног искуства за
рад на изради извођачких пројеката. Неопходно одлично познавање у
раду Acad 3 D и excel.
060/033-68-36. (221865)

ПОТРЕБАН пица-мајстор. 062/404-144.
(221875)
ПОТРЕБАН радник магационер-возач, од 27
до 42 године. Звати од 9
до 15 сати. 063/744-6512. (221884)
ПОРОДИЦИ у Немачкој
потребна жена за негу
старих лица са познавањем немачког језика.
062/571-007. (4666)

ПОТРЕБАН шеф производње у погону за израду монтажних дрвених
објеката са мин. 5 година радног искуства у
грађевинској струци.
Неопходно знање рада у
Autocad-u 2 D и excelu.
Поседовање возачке дозволе Б категорије и да
је кандидат са становањем у Панчеву.
060/404-36-06.
(22186190

ПОТРЕБНА радница за
рад у кафе ресторану.
063/779-98-56. (222217)

РЕСТОРАНУ потребан
конобар-ица. 060/33582-58. (221860)

ПОРЕБНА раница за
рад у месари. 063/362427. (222093)

ПОТРЕБНА радница у
пекари, Жарка Зрењанина 148-б, доћи лично
од 9 до 12 сати.
062/404-144. (221875)

ПОТРЕБАН кувар, „Винарија Ђурић”, Максима Горког 71. (222106)

ПОТРЕБНЕ раднице у
маркету „Идеал”, доћи
лично, Вељка Перовића
12-а, Стрелиште или
оставити податке на
062/826-65-02. (222054)

ПОТРЕБНА дипломирана медицинска сестра,
дипломирана неговатељица за пуно радно време. 063/801-56-63.
ПОТРЕБНИ кувари са
искуством. „Magnolija
lux”, Панчево. Информације, 064/393-56-90.
(ф-1029)

ПОТРЕБНА конобарица.
063/830-28-25.
(221991).
ПОТРЕБАН возач шлепера за превоз житарица, возило из Омољице,
обавезно са искуством.
Тел. 063/237-977.

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребан пица-мајстор и
раднице на палачинкари., 062/339-279.
(222195)
ПОТРЕБНА куварица и
спремачица ресторану
„Miss”, Светозара Милетића 2. 013/319-915,
371-920, 064/260-04-26.
(222175)
ПОТРЕБНЕ девојке за
рад у новотвореном казину!!! CV са биографијом слати на
bojan976@icloud.com
069/220-27-07. (222206)
ПОТРЕБАН ученик или
помоћник за фризерски
салон на Стрелишту.
060/324-27-22. (222183)
ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим
кипером до два кубика.
065/334-23-38. (222182)
ТРАЖИ се девојка за дељење рекламног материјала. 062/976-02-54.
(222237)

ИСКУСАН и вредан возач са Ц категоријом потребан реномираној
фирми за доставу робе
хладњачом, само озбиљни. 64/025-82-88.
(222222)
ПОТРЕБНА жена за помоћ у кући, пуно радно
време. 063/555-770.
(222250)
ПОТРЕБНА жена за помоћ у кући немачком
пензионеру, заузврат
некретнина. 063/555770, 061/234-13-40.
(222250)
ПЕКАР помоћник, возач, продавачица у пекари, трећа смена.
064/120-09-42. (222239)
ПОТРЕБНА радница за
рад у кафе ресторану.
063/779-98-56. (222217)
ПОСАО

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

АУТОПРИКОЛИЦЕ, издавање, 10 евра дан, позовите. 064/235-08-15.
(220979)
МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови. 013/251-19-81,
063/852-22-43. (220836)
АЛУ, ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/882-25-09.
(221487)

ПОТРАЖЊА

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање,
воде, канализације, кабина, славина, бојлера,
котлића. 063/836-84-76.
(220775)

АЛ ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, уграђујем, поправљам, гуртне.
064/181-25-00. (221351)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, реновирање кровова, демит фасаде, кречење. Повољно.
063/865-80-49. (221349)
ЕЛЕКТРИЧАР, оправке
шпорета, бојлера, индикатора, разводних табли, инсталација. Мића,
064/310-44-88. (221365)
КИРБИ, дубинско усисавање, прање тепиха, намештаја. Мики, Тибор.,
065/329-49-07, 258-3062. (221266)
ТАПЕТАР који пресвлачи намештај, са искуством, тражи посао.
064/120-77-64. (221870)
ПРОФЕСИОНАЛНА неговатељица пружа сваки
виде неге, старим, болесним, непокретним.
060/366-63-69. (221847)
ПАРКЕТ и ламинати, поставка, хобловање и лакирање. 061/314-90-18,
601-892. (221851)

ОГЛАСИ

КОСИМ траву, тримером, врло повољно.
061/683-67-48, 064/43812-46. (2217939)

УСЛУГЕ

ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтирање бојлера,
шпорета, грејача. Слободан. 063/865-80-74.
(221885)
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, поправка и лакирање паркета. 065/543-2153. (221912)
БРАВАРИЈА, све врсте
браварских радова квалитетно, договор.
061/236-09-38.
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар, 013/355569, 066/405-336,
061/603-94-94. (221902)
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством, квалитетно, педантно, повољно. 064/252-51-75,
062/153-37-06. (221892)

ПОВОЉНО, превоз робе, селидбе комбијем,
цена по договору.
064/147-14-77,
013/311-514.
(220960)
ПРАЊЕ тепиха, дубинско прање намештаја,
аутомобила. Наташа,
361-474, 060/361-47-41,
066/361-474. (221600)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало, најповољније. 065/361-13-13.
(222006)

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА вашег ТВ-а и намештање
ТВ и сателитских антена. 064/866-20-70.
(222082)

ДИГИТАЛНА телевизија,
уградња за све типове
телевизора, меморисање канала. 064/437-6433. (222010)

БРАВАРИЈА, надстрешнице, ограде, терасе,
врата, каије, ситне попрвке, носачи за сунцобране, врло повољно.
Тел. 060/140-54-44, Дуле. (222021)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање столарије, пензионерима
попуст. 013/235-78-82,
062/856-64-94.
(221817)

РУШЕЊА кућа, зидова,
разбијањебетона, бетонирања, одношење ствари, шута, кошење траве.
064/122-69-78.
(221823)
КОШЕЊЕ траве, корова,
обарање стабла, чишћење подрума, шупа, бетонирања, итд.
060/035-47-40.
(221823)

КОСИМ и одржавам баште, винограде, воћњаке малим трактором.
Дуле, 064/163-58-85.
(221962)
СПРЕМАЊЕ станова,
пословних просторија,
кафића, цена повољна.
Тел. 062/821-87-31.
(222220)

СТОЛАР тражи посао,
кухиње и плакари, по
мери, поправке, преправке, комарници.
371-274, 064/176-88-52.
(221920)
МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање и нега болесника.
063/737-59-60. (221946)
ПОПРАВКА кровова и
остлаих грађевинских
радова. 013/361-601,
064/866-25-76. (222150)
ШИЈЕМ, повољно, сукње, кошуље. 064/40505-36. (221930)
КЕРАМИЧАР, квалитетно, поуздано, повољно.
063/318-780. (222213)
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КЕРАМИЧАРСКЕ услуге, повољно и квалитетно. Мирослав. 062/82411-51. (222215)
ТРАНСПОРТ робе и селидбе, брзо, повољно и
ефикасно. Никола.
061/159-74-73.
(222025)
МАСАЖА релакс, терапеутска, антицелулит,
педикар, медицински и
естетски. Јасмина.
061/308-95-86, 013/351907. (222025)

СВЕ врсте физичких послова: утовар/истовар
робе, селидбе, сечење/цепање дрва, копање, одвоз шута и непотребног намештаја. Чишћење подрума, тавана,
шупа и слично.
065/440-97-00,
061/626-14-50,
341-571. (222240)

СЕРВИС, допуна, уградња клима, најповољније.
064/520-48-80,
063/740-83-98.
(222028)

КРЧЕЊЕ, кошење, сечење дрвећа, вађење пањева, фрезирање баште.
064/196-17-32.
(222228)

СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар.
013/351-073, 064/15720-03. (221993)

ШИШАЊЕ ограде и кошење траве по двориштима. 069/130-35-91.
(222231)

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим
и великим кипером
064/664-85-31,
013/342-338. (СМС)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по
Србији с комбијима, камионима, екипа радника, кутије, фолија за заштиту намештаја, 0-24,
сваког дана и недељом.
Бесплатан долазак и
процена посла. Плаћање
могуће чековима и преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbepancevoboris.ser.rs.
(221957)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа, демонтажа, паковање ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се без стреса!!! Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/44466-74.
bomboncicb@gmail.com
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (221957)
ПАРКЕТ постављам и хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из
Дебељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам
и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (219407)
РОЛЕТНЕ, венецијанери,
тракасте завесе, комарници, израда, монтажа,
поправке. 063/775-9608, 013/353-923.

РОЛЕТНЕ, комарници,
венецијанери, ново и
поправљам. „Орка”,
064/189-40-91, 354-777.
(217759)
СЕЛИДБЕ, 1.000, радници, попуст на ванградске. 064/482-65-53.
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с вама,
гаранција. www.baltokad.co.rs. 065/347-5502, 011/288-30-18.
(220344)
ПРЕВОЗ малим кипером, шљунак, песак, сејанац, ризла, шут, утовар. 063/246-368.
(221723)
ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче,
мешалице за бетон.
064/351-11-73. (221840

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија,с а или без радника. 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(221957)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа, демонтажа, паковање ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите
се без стреса!!! Борис,
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbepancevoboris.ser.rs.
(221957)

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 СМСа.
Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца” будући
да је уз текст огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати одговарајућу
изјаву.
Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима, као
и са Законом о оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити
стопиран без права клијента на надокнаду трошкова.
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„Stari Tamiš” a.d. Pančevo raspisuje konkurs za rad
u servisu poljoprivredne mehanizacije „Almex”
Uslovi:
1. Poljoprivredna škola, smer autoelektričar
2. Mašinska škola, smer elektrotehničar za elektroniku
na vozilima ili tehničar mehatronike
3. Obavezno znanje engleskog ili nemačkog
4. Položen vozački ispit B kategorije
5. Probni rad
vesna.kezic@almex.rs
Ili poštom na adresu:
„Stari Tamiš” a.d. Pančevo
Kestenova 004
26000 Pančevo
sa naznakom:
ZAPOSLENjE
Konkurs je otvoren do 20. 06. 2016. godine

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

УСЛУГЕ

СЗР „МАКИ”, паркет:
постављање, хобловање,
полирање и лакирање.
Мајстори из Дебељаче.
063/822-94-82,
063/865-45-31.
(221729)
ДУБИНСКО прање намештаја професионалним керхер машинама,
тросед 1.200, фотеља
600. 069/322-05-33.
(221633)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење судопере, купатила, поправке, замене,
адаптације.
013/331-657,
064/495-77-59,
063/777-18-21.
(221396)
ВРШИМ превоз шодера,
песка, шута, превозим
угаљ из Ковина.
064/271-56-57.
(221844)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници, повољно. Вук.
064/176-91-85,
063/278-117,
013/365-051.
(221629)

СЕРВИС телевизора,
осталих електро-уређаја, ауто-електричар,
електричар, сервис мобилних телефона, таблета. Дејан,
063/800-01-96.
(221848)

СТАКЛА за прозоре, трпезаријске столове, тушкабине, огледала са фазетом, декоративна стакла, ауто-стакла за путнички и теретни програм. Бели,
064/219-03-63, Сики,
063/368-425.
(221337)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, канализације, замена вирбли, батерија, вентила,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра
попуст. Долазим одмах.
013/348-139,
064/493-44-63,
061/317-26-33. (221899)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
061/283-66-41, 064/31710-05. (221917
МОНТАЖА и сервис
клима уређаја, поправка беле технике. Овлашћени сервис „Фриго
Пеђа”. 013/301-300,
063/771-24-16. (221944)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиодере, замазриваче,
климе, бојлере, шпорете, поправљамос границјом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-05.

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. (222108)

КОНДЕНЗАЦИЈА трајно
уклањање, молерски радов и, фасаде, гипс,
филц. 061/214-22-66,
064/368-88-25. (222236)

РОЈАЛ МГ, ролетне, комарници, венецијанери,
све завесе, тенде, хармо-врата, роло заштита.
063/816-20-98,
013/351-498.
(222029)

РАЗНО

КЛИМЕ свих типова и
произвођача сервисирамо, попављамо и уграђујемо с гарнацијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (222117)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без радника. Најповољније.
Иван. 063/107-78-66.
(221957)

РАДИМО: зидање, бетонирање, малтерисање,
оправке кровова, фасаде. 013/664-491,
063/162-53-89. (222083)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације
по Србији, откуп намештаја. Иван. 063/10778-66. (221957)

ПРЕВОЗИМ кипером
повољно, песак, шљунак, сејанац, одвозим
шпут. 064/354-69-94.

КАМИОНСКИ превоз,
песак, шљунак, шут, најповољније, 1.300 динара. 062/355-154,
066/355-154. (222241)

УСТУПАМ једно гробно
место на Католичком
гробљу, може компензација, путнички ауто до
700 евра, предност караван. 064/427-08-88.
(221873)
НЕМАЧКИ пензионер,
69 година, тражи жену
за заједнички живот без
икаквих обавеза од 55 –
60 година старости.
236-72-95, 064/501-9105. (221816)
ТРАЖИ се очевидац саобраћајне несреће од
21. IX 2014. у Скадарској 12, Панчево. Јавити
са на 377-541, Милан.

МУШКАРАЦ, 55 година,
материјално обезбеђен
жели да упозна жену
или девојку до 40 година, ради дружења, излазака, звати оо 21 сат.
013/352-203, (222115)
ТУРИЗАМ

СОКОБАЊА, апартмани
и собе, близу центра,
кабловска, двориште,
ново. 061/636-08-57,
www.soko-banja.org Зорица. (200638)
ВРЊАЧКА БАЊА, издајем лукс стан, близу центра, леп, клима.
063/265-314.
(221257)
ПОВОЉНО апартмани,
Крашићи код Тивта, 120
м од мора. 063/243-859,
060/512-19-54,
011/322-73-50,
+3823/267-90-98.
(221621)
НОВИ апартмани, Врњачка бања, 200 м од
шеталишта. 063/636619, 064/346-41-18.

ПОВОЉНО издајем
апартмане у Зеленици,
Херцег Нови. 064/11989-70. (222189)
ИЗДАЈЕМ апартмане на
мору, Котор-Доброта,
ТВ, клима, терасе. Тел.
069/172-75-43,
063/150-80-99.
(222209)
ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору, центар, паркинг, кабловска, нов.
063/759-98-77.
(222177)
ИЗДАЈЕМ апартман у
бањи Врујци, пензионерима попуст. 062/84761-19. (222235)
ВРЊАЧКА бања, издајем апартман, клима,
паркинг. Тел. 036/631784, 064/430-48-56.
(221975)
ПОВОЉНО, летовање,
Сутоморе, шушањ, пун
пансион с превозом
„фудекс”. 064/193-1592. (222132)
СУТОМОРЕ, издајем
стан за пријатан одмор.
Тел. 069/111-13-06.
(222995)

Петак, 17. јун 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Тужна срца јављамо свим рођацима и пријатељима да је 14. јуна
2016, у 75. години преминуо наш драги
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Последњи поздрав мајци и баки

Наша драга мајка и бака

ЈОВАНКИ ЈАГОДИЋ

ВЕРА ТУРНИЋ

ЈОВО ЏЕНОПОЉАЦ

од сина МИЛАНА, снајке СПАСЕНИЈЕ, снајке
ЉУБИЦЕ, унуке АЛЕКСАНДРЕ и АНЕТЕ и унука
МАРКА с породицама

05. IX 1943 – 15. VI 2016.

1941–2016.

(129/22202)

Сахрана ће се обавити 17. јуна 2016. на Новом гробљу, у 13 сати.
Ожалошћени: супруга КОВИЉКА, син ЗОРАН, ћерка СЛАЂАНА,
снаја СЛАЂАНА, зет ЛАЗА и унуци ДЕЈАН и МИЛОШ
(140/4666)

испустила је своју племениту душу и преселила се у рај.
Ожалошћене ћерке ОЛИВЕРА и НАДА
с породицама

Последњи поздрав нашем великом пријатељу

Последњи поздрав куму

(144/4666)

Последњи поздрав драгом пријатељу

Последњи поздрав пријатељу

Последњи поздрав драгом течи

Три најтужније године
без нашег сина и оца

С тугом смо примили
вест да је преминуо наш
драги зет

ДУШАНУ

ДУШАНУ
ХЕЈЛУ

ХЕЈЛУ

ЈОВИ
ЏЕНОПОЉЦУ

ЈОВИ
ЏЕНОПОЉЦУ

ЈОВИ
ЏЕНОПОЉЦУ

ЂОРЂА
РАДОСАВЉЕВИЋА

од породице КОВАЧИЋ

од породице КОЧОВИЋ

од породице
ПРЕРАДОВИЋ

Неутешна мајка
МАРИЈА
и ћерка МИРЈАНА

(143/

(142/4666)

(141/4666)

(100/222109)

ДУШАН ХЕЈЛ
Памтићемо га с љубављу
и поштовањем.
Породица
др ДРАГОМИРА
БУКУРА и ОЛГИЦА
ФИЛИПОВ
(72/222032)

Породица ТАДИЋ

МИРЈАНА ВЕСКОВИЋ
с породицом

(82/222051

(122/222186)

У суботу, 18. јуна 2016.
године, у 11 сати, на војловачком гробљу, окупићемо се поводом годишњице смрти нашег
драгог

ЂЕЛЕ
СТАВРЕВСКИ

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

СЕЋАЊЕ

14. VI 1994 – 14. VI 2016.

РАДОВАНА
МРВОША
Син ЛОКИ, унуци
БОРИС и ДАВИД
и остала родбина

Вољени никад не умиру...
Синови ЗОРАН
и ТОДОР с породицама

(105/222126

(131/222216)

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!
ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ СМС-а
Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат број 1202
могу слати ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.
Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности
ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ,
КУЋЕ, ЛОКАЛИ, ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ
ПУТЕМ СМС-а.
Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца”
будући да је уз текст огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати
одговарајућу изјаву.
Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима, као
и са Законом о оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити
стопиран без права клијента на надокнаду трошкова.
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Петак, 17. јун 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
16. јуна 2016. трагичном смрћу престало
је да куца срце нашег најмилијег

Последњи поздрав великом пријатељу и колеги

Последњи поздрав сину

Последњи поздрав брату

ДАРКУ
ДАРКУ

ДАРКА ТАСЕВСКОГ

ДАРКУ ТАСЕВСКОМ

9. II 1976 – 10. VI 2016.
Последњи поздрав најбољем таји и супругу.
Анђеле наш, знамо да ћеш нас увек чувати.

Поносни смо што си био део нашег колектива и бескрај-

Много те волимо, увек ћеш живети у нашим срцима.

Био си узор и пример
како се достојанствено
живи до последњег часа. Добри и племенити
људи не умиру, већ
остају вечно да живе у
сећањима својих најближих.

Синови НИКОЛА и ИВАН
и супруга СНЕЖАНА

но тужни што смо те изгубили.

Тата РАДЕ и ЈАВОРКА

Воли те највише сестра
ДАЛИБОРКА и зет
МАРКО

(79/2220399

(77/222037)

(74/222037)

Последњи поздрав сину и брату

Хтела бих још само једном да те загрлим, да се
у том једном загрљају
изгубе све сузе, све боли... после ћу лако... А
тебе нигде брате мој.

Последњи поздрав

Ауто сервис „Бода”
(93/222077)

ДАРКУ

13. јуна 2016. преминуо је у 52. години

ДАРКУ

Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Мајка ЉИЉА и брат ДАЛИБОР

Нека те анђели чувају.
ВАЛЕНТИНА, АНЂЕЛА и ДУЊА

(75/222038)

(94/222077)

Последњи поздрав сестрићу

15. јуна 2016. године заувек нас је напустио наш

ЗОРАН КЛИПА
рођ. 1965.
Сине, време је кренуло да тече без тебе, а твојој мајци око неће
пресушити до задњег дана, док се не сретнемо Ти, твој тата и ја. Тада ће наша срећа до небеса да се вине и престаће бол и туга. Почивај у миру.
Ожалошћени: мајка АНА, тетка МАРТА, ујак СИМОН,
ујак БРАНИСЛАВ, ујне ЗОРИЦА и ЈУЛИЈАНА

ДАРКУ
Време пролази, туга и
бол остају.
Тетка ДРАГА, ЗОРА,
ЉУБИЦА и брат
ИВИЦА с породицама

ЗДРАВКО МИЛОВАНОВ
1941–2016.

(110/222157

Последњи поздрав

После кратке и тешке болести преминуо
је наш

(78/222038)

Последњи поздрав

Последњи поздрав пријатељу од ФК „Динамо” Панчево
(136/ф)

Последњи поздрав

Шестомесечни помен

Последњи поздрав зету

ДАРЕТУ

ЗОРАНУ
КЛИПИ

Тетка МАРИЈА, сестра
СНЕЖАНА и ВЕРА

ЗДРАВКО МИЛОВАНОВ

СВЕТИ
СТОЈМЕНОВИЋУ

ДАРКУ
Постоји нешто што никада не бледи а то је сећање на тебе.

од прије МИЛКЕ

1956–2015.
Само је време прошло,
бол и туга остали су.
Супруга СРЕБРА, ћерка
БИЉАНА, син ИВАН,
унук ВЛАДА, снаја
МАРТИНА и зет ДАРКО

(132/222221)

(125/222187)

(76/222038)

ЗДРАВКУ
МИЛОВАНОВУ

1941–2016.

(42/221932)

1941–2016.
Последњи поздрав комшији

Ожалошћен: син ДАРКО, снаја МИРЈАНА
и унуци МАРКО и МИЛОШ
(134/222221

Последњи поздрав драгом деди

Последњи поздрав

И даље чекамо оно твоје „идекпо”. Недостајеш.
Твоји алфисти: ЈУГА,
ГАГИ, МИЛЕНКО,
ИВАН, МИЛОШ,
ДУКИЋ, ЗОРАН
и ДЕЈАН
(23/221875)

Последњи поздрав

Ташта АНА и свастика
СЛАЂА с породицом

Последњи поздрав комшији

мајстор ДАРКУ
Породица БОРКА

ЗОРАНУ
КЛИПИ

(101/222112)

ЗДРАВКУ МИЛОВАНОВУ

ПАНЧЕВАЦ

ДАРКУ

од станара
у Моравској 11

1941–2016.
од унука МАРКА и МИЛОША МИЛОВАНОВА

(53/221969)

(133/222221)

ДАРКУ

Анђели са тобом сада возе...
Колектив „Textile house”
(123/222180)

од станара у Савској 12
(48/221952)

телефон:
013/301-150

Петак, 17. јун 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

7. јуна 2016. године, у 87. години преминуо је наш драги супруг,
отац, деда и прадеда
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Остали смо без наше вољене

РАДИНКЕ ДИВЈАК
рођ. Зарић
1923–2016.
Сахрана је обављена на Новом гробљу.
С љубављу коју смрт не прекида, тугом које време неће излечити, живећеш у нашим мислима и
успоменама до краја нашег живота.
Заувек ожалошћени: твоја ћерка ВЕРА,
син СТЕВАН и снаја ЗОРИЦА

СТОЛЕ САВАНОВИЋ
1929–2016.
Заувек ће нам остати у мислима твоја благост и доброта.

Последњи поздрав нашој драгој

(13/221838)

Ожалошћени: супруга ВИДА, син МИКАИЛО, ћерке САВКА
и ДРАГИЊА, снаја РУЖИЦА и унуци БОЈАНА, ДУШАН, МИОНА,
ВУКАШИН и МИЛОШ и праунук СТЕФАН
(95/222087)

После тешке болести, у 76. години напустио нас је наш драги супруг, отац и деда

РАДИНКИ
ДИВЈАК

ЂОРЂЕ ВЕЉКОВИЋ

ЂОРЂИЈЕ
ГРУЈИЧИЋ

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Ожалошћени: унук
НЕНАД, МАРИНА
и праунука ВАЊА

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

(14/221838)

(17/221654)

Последњи поздрав вољеном оцу

Последњи поздрав вољеном деди

ЂОРЂИЈУ
ГРУЈИЧИЋУ

ЂОРЂИЈУ
ГРУЈИЧИЋУ

1940–2016.

РАДИНКА ДИВЈАК
Хвала тека за све што си нам пружила и о нама бринула.
Породица ЗАРИЋ
(62/221995)

Ожалошћени: супруга ЛЕПОСАВА и син
ГОРАН с породицом
(40/221923)

С тугом и болом обавештавамо родбину и
пријатеље да је наша драга

Наша племенита драга
кума

Живећеш вечно у мом
срцу.
Твоја доброта, лик и
твоја дела никада неће
умрети.
Почивај у миру.
Твоја ћерка НАТАША
(18/221660)

Последњи поздрав нашој
мами, баки и свекрви

СТАНИЈА БУРЈАНОВИЋ

НАДЕЖДА ЧАВИЋ
1926–2016.
преминула 13. јуна 2016. године, у 90. години. Сахрана је обављена 15. јуна 2016.
године, на Старом православном гробљу у
Панчеву.
Ожалошћени: снаје ЉУБИЦА
и АУРЕЛИЈА, унуци ПЕТАР, ДУШИЦА
и ДРАГАН с породицама, ИВАНА
и СЛОБОДАН као и остала родбина
и пријатељи

рођ. Драгојерац
1927–2016.
Била си тако лепа, мама моја... Била си последња
која је носила наше презиме у лози Бурјановић....
Била си моја подршка и ослонац....
Остајеш заувек у мом срцу.
Твоја једина ћерка ЈОВАНКА
(35/221922)

(37/221922)

СТАНИЈА БУРЈАНОВИЋ

16. VIII 1933.

преминула 14. јуна
2016, у Панчеву, а сахрањена 16. јуна 2016, у
Кладову.
Ожалошћени синови
АЦА и ЉУПЧЕ
с породицама
(130/22204)

Последњи поздрав
нашој драгој бака
Станији од породице
НИКИЋ

Живела си само за нас драга наша мама и тајо.
Одмори се, сада Те више ништа неће болети.
Заслужила си нашу вечну љубав, поштовање и
сећање.
Ћерка ЈОВАНКА, унук НИКИЦА, унука БИЉА
и праунук МИЛОШ
(36/221922)

(43/221931)

МИРА, СТЕВА, ЉИЉА,
ПЕЦА, ИГОР и ЦОКА

013/301-150

МИША
ШВИХРАН
Много је лепих успомена да те вечно памтим и
никад не заборавим.

Остају нам дивне успомене на нашу тетка

Супруга ОЛГА
(46/221949)

МИША ШВИХРАН
СТАНИЈУ
Последњи поздрав од
породице КУБИК
(91/222074)

1942–2016.

Драга наша Тајо, чуваћемо успомену на Вас с
пуно љубави.

(38/221922)

ПАНЧЕВАЦ

МИША
ШВИХРАН
Твоја доброта и лик
вечно ће остати у нашим срцима.
ЈОВА, ВЕРА, ЈЕЛКА
и БИЉКА

СТАНИЈА
БУРЈАНОВИЋ

(39/221922)

телефон:

ДАРИНКИ
КОСАНОВИЋ

(31/221912)

Последњи поздрав драгој

МАРИЦИ
ГЕНИЋ

(19/221662

1935–2016.
Синови МИРКО
и ДУШАН, снаје
СЛАВКА и БОСИЉКА,
унучад ИВАНА,
ДРАГАНА, ЈОВАНА
и НЕНАД

(50/221960)

СТАНИЈА
БУРЈАНОВИЋ

Твој унук САНДРО

СТАНИЈА
БУРЈАНОВИЋ
Стигла је до краја свог
пута, а нама остаје у лепом трајном сећању.
Тужно збогом од
кумова МИЛОШЕВСКИ
и ЈАРКОВАЧКИ

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

Много нам недостајеш. Успомену на тебе чуваћемо с
љубављу, поштовањем и захвалношћу за све што си
чинио за нас.
Ћерка АНА, зет МИША и унука ЈОВАНА ШЕРЕМЕТОВИЋ
(47/221949)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

МИША
ШВИХРАН
1942–2016.
С поносом ћемо те се
сећати и изговарати
твоје име.
Породица
ШЕРЕМЕТОВИЋ
(45/221949)
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14. јуна 2016. године трагично је преминуо наш вољени

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Последњи поздрав брату, деверу и стрицу

СЕЋАЊЕ

ЛОРЕНЦУ ВИДЕВСКОМ
Почивај у миру и нека те анђели чувају.
Породице МЛАДЕНОВ и МИХАЈЛОВИЋ
(117/222164)

ЛОРЕНЦ ВИДЕВСКИ
из Јабуке
1958–2016.
Хвала ти за сву племенитост, љубав и доброту коју си нам кроз живот пружио.
Заувек ћеш остати у нашим срцима и најлепшим успоменама.
Супруга ДУШАНКА, син ДАЛИБОР, ћерка ЛИДИЈА, снаја МИЉАНА, зет ИГОР,
унук АНДРИЈА и унука ЛАРА, сестре
АНИЦА и БОЖАНА с породицама

МИРОСЛАВА ТУЦОВИЋ
рођ. Ћорлука

Нашем највернијем навијачу и пријатељу рукомета у
Јабуци

20. VI 2012 – 20. VI 2016.
Много нам недостајеш.
Породице: ТУЦОВИЋ, МИОЧ и ЋОРЛУКА
(108/322148)

19. јуна навршава се седам година без тебе драги наш

ЛОКИЈУ

СЕЋАЊЕ

последњи поздрав од рукометаша и управе РК Јабука
(119/222171)

(118/222178)

Последњи поздрав нашем другу

Последњи поздрав нашем пријатељу

МИЛАН
МАРКЕЗ

ДРАГАН ВУЈОВИЋ

19. VI 2011 – 19. VI 2016.

Брат СЛОБОДАН с породицом
(139/ф-1031)

ЛОРЕНЦУ ВИДЕВСКОМ ЛОКИЈУ
ЗЛАТКО, БАГЕ, СОФРЕ, ПЕРИЦА, ПЕРА, КУМ САЛЕ, ПЕЂА
ЂОРЂЕВИЋ, БРАНКО ШВАЈЦАРАЦ, ГОРАН СТАКЛО, БУГИ,
МАЦАН, МИЛЕ, ЦИКИ, ЈУГЕ, ЂУНИЋ, ЦОБЕ, ЈОЦА и ВЛАДА
(135/222227)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

Последњи поздрав пријатељу

ЛОРЕНЦУ
ВИДЕВСКОМ
ЛОКИЈУ
од другара из екипе
„Иди ми – Дођи ми” из
Јабуке; МАТЕ, ДАЧЕ,
ЖИКЕ, НОВИЦЕ,
ДЕКИЈА, ТОРЕТА,
СЕЈКЕ, ДУЛЕТА,
АРЧИЈА, РАДОВАНА,
БАКИЈА, СИМЕ и ЈОЦЕ
(137/222234)

Последњи поздрав пријатељу

(127/222195)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

НЕНАД
ЦВЕТКОВИЋ

ДРАГАН ВУЈОВИЋ
С љубављу и тугом чувам те у срцу док живим.
Мајка ЉУБИЦА

ЛОРЕНЦУ

ЛОРЕНЦУ
ВИДЕВСКОМ

од породица
МИЦКОВСКИ
и АРСЕВСКИ

од свастике
МАРЕ с породицом

(120/222172)

(113/222162)

ЛОКИЈУ
Твоја доброта, снага,
смех заувек ће нам, недостајати.
Била нам је част што
смо били пријатељи.
ЂОРЂЕ и ДУШАНКА
СИМОНОВИЋ
с породицом
(115/222156)

Обавештавамо родбину и пријатеље да нас је 11.
јуна 2016. заувек напустила наша вољена мајка

Драгом пријатељу

(138/Ф-1031)

2006–2016.
Постоји нешто што не
умире, а то је љубав и
сећање на тебе.
С љубављу: тата
СИНИША и брат САША
с породицом
(124/222181)

ПОМЕН

ЛОКИЈУ
од пријатеља породица
ДУКОВСКИ
и ПЕТРУШЕВИЋ
(116/222157)

Последњи поздрав

АЛЕКСАНДАР ВЕСКОВИЋ

ДАНИЈЕЛА
МИЛИВОЈЕВИЋ

2010–2016.

2011–2016.

Бол и празнина остају вечно.
Твоји најмилији

МИЛИЦА МИРЧЕСКА

(121/222178)

рођ. Богдановска
рођена 1938.
Памтићемо је као изузетно ведру и пожртвовану особу која је волела живот. Надамо се да смо јој показали колико смо је поштовали и колико нам је значила.
Њени: син ЈОВАН, ћерка ВЕРА,
снаја СВЕТЛАНА, зет МИЛЕНКО, унука ЈОВАНА
и унуци АНДРЕЈА и ДАНИЛО

Увек у мислима супруге
ЦИЛЕ, деце СРЂАНА
и ВЕСНЕ са њиховим
породицама

Сећања навиру, а драге
успомене остају да живе у нама.
САЊА, МИМА и МИРА
(114/222155)

Хвала на искреном и
незаборавном пријатељству.
Породица КОСТЕВСКИ
(126/222188)

Последњи поздрав мом
баћи и течи

20. јуна навршавају се
три године од смрти мога сина

Сећање на нашег драгог

ЛОКИЈУ

(89/222071)

Последњи поздрав драгој комшиници и дивној пријатељици

Последњи поздрав мојој
драгој прији

од другара СВЕТЕ,
СТЕВЕ, БЛАГОЈЕ, ЈОЦЕ,
ЛИЊАКА,
БАТЕ ЛУКИЋА И ДИГЕ
(128/222196)

МИЛИЦИ МИРЧЕВСКОЈ
Породице НИКОЛОВСКИ и РАДОЈЕВИЋ
(52/221966)

МИЛИЦИ
МИРЧЕСКОЈ
од пријатеља МИШЕ
(90/222071)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

ЛОРЕНЦУ
ВИДЕВСКОМ

МИЛУНА
БАЛЧАКОВИЋА

МИЛУНА
БАЛЧАКОВИЋА

од СЛАВЕТА
БРЗЕВСКОГ и породице
ДИМКОВСКИ
Твој лик и смех никада
нећемо заборавити!

Године пролазе, а туга и
бол никада.
Мајка

Три године... Недостајеш...
Заувек чувамо успомену на тебе.
Брат МИРКО
с породицом

(112/222161)

(83-а/22058)

(83/222018)

Петак, 17. јун 2016.
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СЕЋАЊЕ

У суботу, 18. јуна, у 11 сати, на гробљу Котеж, поводом
четрдесетодневног помена, окитићемо цвећем и залити
сузама вечну кућу нашег вољеног

Прошле су три неутешне и најтужније године

17. јуна 2016. године навршавају се три
године откако није с нама наша мила

АЛЕКСАНДРА ВАРГА
САЊА
16. VI 1994 – 17. VI 2013.
Дан за даном, године за годином пролазе
а бол и туга су све већи и већи. Тако нам
недостаје твој осмех и чврст загрљај.

МИРКА МАРИЋА
1991–2016.

Драга наша САЊА, никад непрежаљена
унуко.

Четрдесет дана неверице, душевне агоније...
за твоју
мајку БОРКУ,
оца МИЛОВАНА и
брата МАРКА с породицом

Тата, баба и деда
(111/222160)

АЛЕКСАНДРА
ВАРГА САЊА
Иако пролазе године постоји нешто што
не умире. Љубав, понос, сећање.
Тако си увек с нама и с тим живимо даље.
Твоји најмилији: сестра МАРИЈА, мама
ЉИЉА, баба РАДА и деда БОРКО

СЕЋАЊЕ

(7/22181
(104/222123)

23. јуна 2016. године навршавају се четири године откад није с нама наша драга
мама и бака

СЕЋАЊЕ

МИРОСЛАВ НЕДИЋ ЕСКА
1996–2016.

МИРКО МАРИЋ
диван и племенит комшија који нас је прерано
напустио.
Живеће у сећању комшија из Хумске улице:
породице: ВЛАДИЋ, ВРАЊЕШ, ГАГИЋ,
ДАВИТКОВ, ГЛИШИЋ, ЂУРКОВИЋ,
МИЛКОВСКИ, МИХАЈЛОВИЋ, МИТРОВИЋ,
МИШКОВИЋ, ПАНЧЕВАЦ, ПЕТРОВИЋ,
ПИНТАРИЋ, ПОЛИЋ, ПРУГИНИЋ, РОМАНИЋ,
СТОЈКОВ и СТЕПАНОВ

СОФИЈА
МАРКОВИЋ
16. VI 1990 – 16. VI 2016.

Већ двадесет година цветају и миришу липе, а ти нам подједнако недостајеш, болиш...

Никад заборављена.

Вољен увек и заувек.

Ћерка ДАНИЦА
с фамилијом

РОКСАНДА РОСА МИШИЋ

Мајка НАДА, деца ТАМАРА,ТОЗА и АЦА,
сестре МАЈА, ЛЕЛА и ОЉА

(107/222143)

(96/2220919

СЕЋАЊЕ

18. јуна 2016. године прошло је годину дана од
смрти нашег оца, 20. јула 2016, три године од
смрти наше мајке мајке

МИШИЋ

Много нам недостајеш!

(97/2220949

Твоји најмилији: син ЖИВОРАД, ћерка
БОЈКА, унуци ДУШАН, МИЛАН
и МИЛУТИН и остала родбина
(92/222075)

ПЕТКОВИЋ
Петогодишњи помен

ТЕОФИЛ
АНТОНИАДИС

МИРЈАНА МИОДРАГ БРАНКА
5. X 1996.

18. VI 2001.

удата Хуђец
13. X 2011.

Породице МИШИЋ , КУПУСАРЕВИЋ и ХУЂЕЦ
(81/222046)

1987–2016.
Жудео је за животом да
би уживао у љубави својих најмилијих.
Твоје: МАРИНЕЛА,
ЕЛЕНИ, ДОНАТЕЛА
и АФРОДИТА

МИЛЕ

ЦАРИНКА

1927–2015.
1927–2013.
С поносом вас чувамо од заборава.
Ћерке МИЛКА и ЈЕЛИЦА с породицама
(65/221998)

(84/222059)

20. јуна 2016, навршавају се три године од смрти
нашег вољеног супруга и оца

Да ли сада брине како
звезде с’ неба да нам
скине?

МИЛОЈА ЂОКОВИЋА ЛИЦЕ
Драги тата, прођоше три године откада си отишао од нас, а био си нам велика подршка и ослонац у животу.
Много нам недостајеш и увек ћеш бити у нашим
срцима.
Твоји: ЛАЛА, ЗОРАН и ГОРАН
(103/222120)

ГОРДАНА
ЖИВАНОВ

ЈАЊИЋ

(85/222060)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

СТЕВАН
ЖЕБЕЉАН

РАДЕНКА
ДРАГОВИЋ

22. VI 2011 – 2016.
Време није ублажило
тугу која траје и трајаће
вечно. Недостајеш нам.
Супруга БРАНКА
и ћерка БЕБА

22. VI 2007 – 2016.
Никада те нећемо заборавити.
Ћерка БРАНКА и унука
БЕБА

(87/222067)

(88/222067)

МИЛЕНА
(69/

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ЕРДЕЉАН

(80/220045)

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

(86/222061)

10. VI 1998 – 2016.
17. VI 2014 – 2016.
Заувек у срцу ћерке СНЕЖАНЕ с породицом

1938–2016.
18. јуна 2016. одржаћемо четрдесетодневни
помен, у 11 сати, на Новом гробљу.
Ћерке с породицама

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

Твоји најмилији

Недостајеш нам већ пет
година, и даље не схватамо да смо те изгубили, све мислимо да ћеш
однекуд да се вратиш...
Твоја породица

Чувамо те у нашим срцима и сећању.

Сећање на вољене родитеље

БЛАГОЈЕ

СЛАВКИ
СТОЈЧЕВСКОЈ

ПРЕДРАГ
ПРЕМЧЕВСКИ

ПЕТАР

ЈАСМИНА

2013–2016.
1975–2016.
Тужно је без вас, много нам недостајете.
Породица ЕРДЕЉАН
(106/222128)
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19. јуна 2016, даваћемо седамнаестогодишњи
помен нашем

У суботу, 18. јуна, у 10.30, одржаћемо једногодишњи помен

ДАЛИБОРУ ЧАНКОВИЋУ ДАДИ

НЕВЕНКА БОЖИЋ

Остаћеш увек у нашим срцима.
Твоји: отац БРАНКО, мајка МИРЈАНА, брат
ДЕЈАН, снаја ВЕСНА и синовци ЛУКА
и АЛЕКСА

Брзо прође ова година откад ниси с нама, пуна
туге и бола.
Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.
Твој супруг са синовима и породицама
(66/222004)

СТОЈАНОВИЋ

ГОРДАНА
ГОЦА

ИВИЦА
2000–2016.

2014–2016.
Тужно је без вас, много нам недостајете!
Сестра – сваја ЛОЛА с породицом
(33/221473)

(57/221985)

У суботу, 18. јуна 2016, у 10.30, на гробљу у Банатском
Новом Селу, дајемо годишњи помен нашем драгом супругу, оцу и деди

18. јуна 2016. у 10 сати, на
гробљу у Црепаји, даваћемо полугодишњи помен

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

Шест месеци откако је преминуо мој син, моје
злато

У суботу, 25. јуна 2016, у
11 сати, на Новом гробљу даваћемо шестомесечни помен нашем драгом и вољеном

ЛАЗАРУ ВИШЕКРУНИ

20. XII 2015 – 20. VI 2016.

Велика туга уби ме, моје срце не може да издржи.

5. IX 1939 – 9. VII 2015.

Породица ВИШЕКРУНА

Твоја мама ОЛИВЕРА

(71/222023)

(67/222007)

БЛАГОЈУ
ЈОВАНОВИЋУ

1945–2015.
Заувек у нашем сећању
и срцима, вољена и никад незаборављена.
Супруг НЕДЕЉКО, ћерке
ЉИЉАНА и СЛАЂАНА
и унуке ТАМАРА
и ЛИДИЈА
(70/4666)

СЕЋАЊЕ

АНА ШЕЋЕРОВ

БЛАГОЈА ЈОВАНОВИЋ

РАДИ
САЛЧЕВИЋ

НИКОЛА В.
ЋУРЧИН
1943–2010.

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

У нашим си срцима и
мислима заувек.

ТОМА, БЕБА и ДРАГАН

Твоји најмилији

(68/22201)

(34/221922)

18. јуна, у 13 сати, на Новом гробљу, даваћемо шестомесечни помен нашој вољеној

16. јуна 2016. године навршило се тринаест тужних година како није с
нама наша

Увек ћеш бити у нашим
срцима...
Супруга ЦАНА, син
МАРКО и ћерка
МАРИЈА с породицама
(73/222033)

СЕЋАЊЕ

У недељу, 19. јуна, у 11 сати, на Католичком гробљу дајемо годишњи помен нашем вољеном

ВЛАДИМИР МИНИЋ
1996–2016.
С љубављу и поштовањем чувамо успомену на тебе.
Твоји најмилији

МИРОСЛАВУ МОМЧИЛОВИЋУ
Његови најмилији

ЈЕЛИСАВЕТИ КЕЉЕВИЋ
Много нам недостајеш.
Твоји најмилији

(41/221827)

(54/2221973)

(51/221964)

МИЛАНА ЋИРКА
18. јуна 2016. навршава се тужна година од преране
смрти моје супруге

Шестомесечни помен

СЕЋАЊЕ
на драгу мајку и супругу
Њени најмилији
(49/221954)

ЈАНОШ ХАНГОДИ

1996–2016.
Двадесет година је прошло откако нас је напустио наш
вољени.
Године пролазе, а ти нам све више недостајеш.
Твоји најмилији: супруга ЈУЛИЈАНА, ћерке
ЈУЛИЈАНА И МАРТА, зетови и унука

МАРИЈЕ МИЛЕТИЋ ЛАЗИН
18. VI 2015 – 18. VI 2016.
Супруг РАДИВОЈ
(58/221987

(60/221990

ЂУРИЦА
ТОМИЋ
1946–2015.

Прошло је тужних четрдесет дана без моје драге куме

ЦАНЕ ЈАНОШЕВ
Много је лепих успомена да те вечно памтим.
Твоја кума МИЛЕНА с породицом
(55/221977)

СЕЋАЊЕ

САБОВ

САВА

ДАНИЦА

2005–2016.
2010–2016.
Време пролази, а љубав и сећање никада.
Ваши најмилији

Прошло је пола тужне
године

Прошло је шест месеци
откако си нас напустио

ВЕРИЦУ
РАДОЊИЋ

Шест месеци без тебе,
недостајеш нам.

1946–2015.

Твоја супруга
ЉУБИНКА, син ЗОРАН,
ћерка ВЕСНА, унуци
НИНА, АЛЕКСА,
МИХАИЛО, СОФИЈА,
снаја МАЈА
и зет МИОДРАГ

18. јуна 2016. године, у
11.30, даваћемо годишњи помен. Тога дана
изаћи ћемо на њен гроб
и окитити га цвећем.
Њени најмилији

Супруга АНА, син
МИЛАН и ћерка
ГОРДАНА
с породицама

(98/22096)

(99/222107)

(56/221984)

(102/222113)

Обавештавамо фамилију
и пријатеље да ћемо у суботу, 18. јуна 2016. године, на Новом гробљу, у 10
сати, давати шестомесечни помен нашем драгом

У суботу, 18. јуна, у 11
сати, у Омољици, дајемо четрдесетодневни
помен нашем драгом

ИЛИЈИ
РАКИЋУ

СЕЋАЊЕ

ПОМЕН

СЕЋАЊЕ

ЈОВАН
АВДАЛОВИЋ

РАШИД
ЏИНИЋ

ЈОВО
ВИЖЛИНА

16. VI 1996 – 16. VI 2016.

2015–2016.

17. VI 2001 – 17. VI 2016.

ЖАРКО

ЗДРАВКО
ЦРНОБРЊА

ЗДРАВКО
ЦРНОБРЊА

Породица ЦРНОБРЊА

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Сестра МАРТА и зет
ИЛИЈА с породицом

(61/221991)

(64/221998)

ЗДРАВКУ
ЦРНОБРЊИ

КОСТАДИНОВИЋ

Никада те нећемо заборавити.
Сестра НЕВЕНКА
с породицом

Три тужне године су
прошле, бол и празнина
остаће вечно. Чувамо те
од заборава. Много нам
недостајеш.
Твоји родитељи
и сестре с породицама

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Твоје: супруга ЉУБА
и ћерка ЈЕЛИЦА

Годину дана ниси
с нама, али у срцима
најмилијих заувек

Ујко мој, петнаест година Те нема, али си и даље у мом срцу.
СНЕЖАНА

(63/221998)

(30/221907)

(28/2219059

(22/221866)

(29/221908)

Петак, 17. јун 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

20. јуна 2016. године, навршавају се три године како није с нама
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18. јуна навршава се четрдесет дана откад
није с нама

ВИДОСАВА РАДОЈЧИЋ
20. VI 2013 – 20. VI 2016.
Прошли су дани и прошле године и скоро све је исто као пре. Само твог осмеха и подршке нема, само су нам остала сећања.

ДИМИТРИЈЕ ПАВЛОВ
МИТА ФЕЛЧЕР

Твоји: РАНКО, БОЖО, ДРАГАН, МАРИЈА, МИЛОШ и ВЕЉКО

Већ 40 дана смо без Тебе, драги, добри, вољени
мој тата

(20/221855)

С љубављу и поштовањем чуваћемо га вечно у нашим срцима.
23. јуна 2016. навршава се година како
није с нама

СЕЋАЊЕ

Његови најмилији: син НИКОЛА, снаја
ЗОРИЦА, унуци ДИМИТРИЈЕ и БОГОЉУБ
(109/221154)

МИЛЕ МИЛЕУСНИЋ
9. III 2016 – 18. VI 2016.

ПЕТАР
КРЧАДИНАЦ

У суботу, 18. јуна, у 11 сати, даваћемо једногодишњи помен на гробљу Котеж, супругу, оцу, тасту
и деди

Остајеш у нашим сећањима, мислима и срцу.
Ћерка МИРА и зет ДЕЈАН
(1/220835)

3. II 1950 – 17. VI 2002.
Време пролази, али бол
и туга у срцу остају, јер
докле год смо живи, живеће и наш Пера у нашим срцима.

ЗОРАН ПРОЛЕ
Никад нећеш бити заборављен.

Колеге и сарадници „Vakuum destilacije”
S 2200 RNP
(25/221889)

СЕЋАЊЕ

Прошло је тринаест тужних година од преране смрти моје мајке

РАДОСАВУ ИГЊАТОВИЋУ

Супруга ЉИЉАНА, син
МИЛОРАД, ћерка
НАТАША, зет ЖЕЉКО
и унуци НЕМАЊА,
ИВОНА, ЛАЗАР и ЈАНА

1942–2015.
Време пролази, а туга и бол у нашим срцима
остају заувек.
Твоји најмилији: супруга ОЛИВЕРА, ћерке
БИЉАНА и СВЕТЛАНА с породицама

(21/221859)

(24/221884)

ИВИЦА СПАСОВСКИ
1986–2012.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоја доброта, племенитост и мио глас остаће
вечно у нашем сећању.
Отац ДРАГАН, мама МИЦА, сестра МОНА,
супруга ТАЊА и син АЛЕКСА АКИ

22. јуна 2016, у 12 сати, на Католичком гробљу у
Панчеву, даваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој

(3/221804)

ИВИЦА СПАСОВСКИ

МИЛАН
МАРКЕЗ
1979–1998.

Сестра ИВАНА, брат
СТЕВАН и отац ДАНЕ
(5/221809)

РИСКЕ МИТИЋ
1941–2003.
Недостаје нам заувек
твоја мудрост, љубав и
топлина.
С љубављу ТАЊА,
ПЕРА, БОЈАНА
и МИКИ

ГРОЗДИ ДАВИДОВИЋ

(59/221989)

1939–2016.
Хвала ти за сву љубав и пажњу коју си нам пружила, за све што си учинила за нас.
С поносом те помињемо.
Твоји најмилији

18. јуна, на Новом гробљу, у 11 сати, дајемо
шест месеци нашој драгој

(27/221904)

(15/и)

21. јуна навршава се деветнаест година откако
није с нама наша

СЕЋАЊЕ

2012–2016.
Године пролазе, рана је
само болнија.
Породица ЛАЗИЋ

Прошло је тринаест година откад није с нама
наш драги

Двадесет година је прошло, а туга и бол остају
исти за нашим драгим

ИВИЦА
СПАСОВСКИ

ЈОВАН
НИКОЛОВСКИ

1986–2012.
Тајо, тражим твој лик,
осмех, твоју лепоту.
Тражим твој глас да кажеш „волим те сине
мој”.
Волим те тајо.
Син АЛЕКСА АКИ

Прошло је девет година
туге и бола за изгубљеним братом.
Сестр НАДА
с породицом

(4/221804)

(8/221820)

СОЊИ ВАРИ
ТУЖНО СЕЋАЊЕ

МИЛКА
ИВКОВИЋ
Син СТОЈАН, унук
МИЛОРАД, унука РАДА
и праунуци НЕМАЊА
и МИЛОШ

СВЕТОЗАР
ЗАРЕ
МИЛЕНКОВИЋ
2014–2016.
Прошле су две тужне године откада ниси с нама.
Твоја љубав и доброта
остаће у нашим срцима
и мислима.
Породица

(6/221810)

(16/221850)

14. јуна 2016. године навршава се годину дана откако
није с нама

Њена породица

МИЛОРАД
ПЕШИЋ

ГОРАНОМ
КОЈИЋЕМ
1996–2016.

Успомеу на њега чувају
његови најмилији

Волеће те увек твоји
најмилији

(12/221834)

(9/221824)

(32/221919)

Године пролазе, а туга
за нашим драгим унуком остаје

МИЛИЦА НЕСТОРОВИЋ
18. VI 2015 –18. VI 2016.
Никада је неће заборавити њени најмилији
(11/221828)

Сећање на драге родитеље

16. јуна навршава се десет година откада није с нама
наш вољени супруг и отац

ПРАСКАЛО

ГОРАН КОЈИЋ
1996–2016.

РАТКО МРВОШ
Живећеш вечно у нашим срцима и сећањима.
ЗОРИЦА, СЛАВИЦА и СНЕЖА
(26/221894)

СЛАВКО
дванаест година

МАНДА
пет година
Њихови најмилији
(44/221942)

Жалиће за тобом увек
деда СТЕВА
и баба СТОЈАНКА
(10/221824)

НЕНАД ЦВЕТКОВИЋ

2006–2016.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Супруга ГОРДАНА и ћерке ДРАГАНА и МАРИЈА
(2/221801)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Петак, 17. јун 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

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

РОЂЕНИ

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

Добили ћерку
5. маја: Машу – Драгана Цветановски и Слободан Радосављевић; 11. маја:
Ивану – Драгана Савковић; 12. маја: Монику – Гизела Сабо и Милан Анастасов; 25. маја: Марту – Марија Дукић Димитрић и Младен Димитрић, Дуњу –
Наташа и Бојан Шукља, Катарину – Нена и Вук Павловић; 26. маја: Даницу –
Миона Поповић Алексић и Душан Алексић; 27. маја: Невену – Јелена и Никола
Ардељан; 31. маја: Стефани – Валентина Драксин Коцић и Миодраг Коцић, Јовану – Александра и Јован Михајловски; 4. јуна: Ану – Марија и Марјан Серафиновски.

2. јуна: Александра Јовановић и Марко Стефановић; 4. јуна: Данијела Драгутиновић и Ђурица Царан, Драгана Станковић и Александар Креко, Дејана Абрамовић и
Милан Цицмил, Радмила Перковић и Владимир Крачун, Ирена Ковачевић и Владимир Спишјак, Наташа Антонов и Марко Петровић; 5. јуна: Милена Јанићијевић и
Никола Антески, Александра Бугарин и Саво Павковић, Маријана Кнежевић и Нестор Јосивљевић, Николина Грабунџија и Драган Пушкар, Бранка Величковић и
Предраг Перић; 9. јуна: Викторија Керекеш и Иван Ђокић, Ана Виленица и Александар Утјешиновић.

3

4

5

1. јуна: Мићо Милешић (1938), 2. јуна: Милка Дукић (1963), Невенка Петровић
(1945), Горица Бабић (1934), Верица Гајић (1946), Алфред Карлић (1943); 3. јуна: Никола Крецуљ (1946), Борка Војновић (1935); 4. јуна: Милица Дробњак
(1939), Душан Бекић (1959), Душанка Лајовић (1934), Миодраг Брајковић
(1960), Јохан Грос (1962), Мирослава Богојевић (1929); 5. јуна: Војислав Богданов (1937), Милена Николић (1932), Елза Хеш (1935); Рада Васић (1941), Гордана Богданов (1974), Јасмина Свирчев (1936), Милорад Ердељан (1930); 9. јуна: Пало Марек (1950), Светислав Миросављев (1949), Ондреј Жрњи (1956); 10.
јуна: Десанка Живадиновић (1947).

Речи су састављене од следећих слогова:

1

БРА, ГА, ГА, ЂА, ЂА, ЗЛА, НА, НА, НА,

2

љубавни живот, некако вам се
наметне превише обавеза на послу. Имаћете много пословних
путовања, састанака и прековременог рада. Болови у коленима.

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Незапослени Бикови имају велике шансе да дођу до каквог-таквог посла, можда чак и у иностранству. Ако сте у браку, полако превазилазите кризу. Стомак
вам је осетљив.

Полако „уклањате” све који вам
стоје на путу и храбро корачате
ка успеху. Могућ је пут у иностранство, а предстоји вам и већи материјални добитак. Чувајте
грло.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Ове седмице ћете често имати
главобољу. Уносите више течности јер је могућа дехидратација.
Не мислите много на посао и не
нервирајте се јер вам звезде нису баш наклоњене.

Имате превелика очекивања,
али морате бити мудри да бисте
искористили прави тренутак и
себи обезбедили бољи посао. Решите све административне проблеме које имате.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Превише сте нервозни, па просто трујете околину својом негативношћу. Новац вам долази с
разних страна, али ви никако нисте задовољни. Дијета би вам добро дошла да очистите органе.

НАЦ, РА, РАЦ, СТА, ТА, ТЕ, ТЕЉ, ТИ, ТИ,

Период је повољан да покренете неки нови посао. Многа врата
ће вам се отворити, па ћете и сами бити изненађени. Решавате
један веома важан проблем у вези с породицом.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)
Код вас је све могуће, па и чуда. Звезде су вам наклоњене и
упознаћете занимљиву особу.
Многи ће се одлучити за брак
или проширење породице. Повреде.

Девица

ХИГЛ, ЧА.

3

Бик

Ако радите неки посао који је
одговоран или има везе са законом, будите опрезни. Избегавајте на сваки начин удварања колега или људи с којима пословно
сарађујете. Проблеми са желуцем.

МАГИЧНИ ЛИК 6 х 8

6

Када решите да средите свој

послу. Прихватите понуду за друго радно место, па чак и ако морате да путујете. У љубави сте помало недефинисани. Могућа је
прехлада.

УМРЛИ

Припрема: Момир Пауновић
2

(23. 9 – 22. 10)

ВЕНЧАНИ

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ
1

Вага

(21. 3 – 20. 4)
Бићете много ангажовани на

Добили сина
15. маја: Косту – Јасна и Александар Поповић; 23. маја: Стефана – Ивана и Владимир Каранфиловски, Давида – Ана Албу Савић и Бојан Албу; 24. маја: Уроша –
Ивана и Слободан Пешић, Ђорђа – Анита и Милан Јовић; 25. маја: Вука – Сандра
и Југослав Савић, Николу – Јованка Стојанов Манасић и Дејан Манасић, Милоша –
Јована Милетић Лабудић и Миодраг Лабудић; 26. маја: Филипа – Александра и Зоран Косић; 2. јуна: Максима – Снежана и Дарко Терзић, Немању – Весна и Владимир Божић, Луку – Данијела и Марко Лаловић; 3. јуна: Константина – Љубица и
Марко Марић.

Ован

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. човек с пла-

4

Ситуација на пољу финансија

нине Златар, 2. претпостављати, слутити, 3.

се полако сређује, тако да пред
викенд можете очекивати и један
велики добитак. Мањи проблеми
са синусима. Свакако посетите
лекара.

особа која брине о некоме, тутор, 4. панче-

5

вачка пливачица, бивша светска првакиња
6

у дисциплини 200 метара прсно (на слици),

Већ дуго чекате на решавање
неких папира. Ове недеље добијате повољне вести. Могуће је и
пресељење у другу земљу или
град. Партнер вас у свему подржава и пружа вам сигурност.

5. место у Србији код Пожаревца, 6. направа за извлачење течности из бурета, натега.
Песма под
прозором
драге

Проћи
јашући

Грејно
тело

Предлог уз
локатив

Хигијенски
памук

Француска
глумица
(Анук)

Човек са
села

Франц.
фудбалска
репрезентација

КОЊИЋЕВ СКОК
Два иста
вокала

Реализовати
Американци
(жарг.)
Која зна да
пркоси

Ужичанин

Староримски
император

Мајка и
отац
Чин, спис
24. и 23.
слово азбуке

Птица
грабљивица
(увећ.)
ЛЕКАРКА С
Двосложни Врста драгог Ознака за
МИКРОстих
камена
волт
ФОНОМ

Кец,
адут

Кобра
Плаветни
свод

Немачки
писац
(Томас)
Место на
Корчули

Раса
Симбол
галијума
Сушена
риба (по
Вуку)
Тона

Морска
рибица
Ознака за
час
Житељ
једне
арапске
земље

НЕ-

-НИ

-БИ

СВО-

-ГРОБ-

СЕ-

-ЈИМ

-КИ

СПО-

А

-РА-

ГРОБ.

-КИ

ГРА-

НАД- -ШТВОМ -МЕ-

КО-

-НИК,

НЕ-

-ЛАМузичка
нота
Мушки
потомак

Средство за
смирење
Предлог

СТВА-

-ЈУ

Блага казна
Извршно
веће (скр.)

ПЕВАЧИЦА
СА СЛИКЕ
Аутономна
покрајина
(скр.)

Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског
коња, почев од посебно обележеног поља, добићете један
леп афоризам Станислава Јежија Леца о стваралаштву.

-ПА-

-ДЕ

АНАГРАМ
БЕЛОРУСКА ТЕНИСЕРКА

ТРЕНИРА, ЈАКО ЗАКИВА
РЕШЕЊА – Магични лик 6 х 8: Златарац, нагађати, старатељ, Нађа
Хигл, Братинац, натегача. Анаграм: Викторија Азаренка. Коњићев
скок: Неки својим стваралаштвом себи граде надгробни споменик, а
неки копају гроб. Скандинавка: спровести, ера, Амери, родитељи,
ејина, акт, наја, укор, Јована Хаџић, ла, АП, седатив, сој, Ман, баток,
гира, Блато, Ирачанин.

ЛЕЧИ
ЗНАЊЕМ
И ПЕСМОМ
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„ДАНИ ВАЈФЕРТА” ЗАВРШЕНИ У ГРАНДИОЗНОМ СТИЛУ

ЂОРЂЕВ ВЕЛИЧАНСТВЕНИ ПОВРАТАК У ВОЉЕНИ ГРАД
Догађај под називом „Дани
Вајферта”, чији се зенит очекује тек у 2022. години, када
ће бити навршена тачно три
века од настанка једне од најстаријих пивара у Европи, већ
у другом издању истакао је завидан квалитет и несумњив
потенцијал.
Најзаслужнији за процват поменуте фабрике широм света
омиљене пенушаве текућине
био је чувени Панчевац – Ђорђе
Вајферт – индустријалац, банкар, гувернер Народне банке...
У част његовог лика и дела
осмишљена је и наведена манифестација, завршена протеклог
викенда, која је одисала изузетно опуштеном али култивисаном атмосфером, и притом верно осликавала дух Панчева од
пре отприлике једног века.
Тако су сви они којима је
традиција на срцу, као и одлично занатско пиво, добар
залогај, префињени блуз и џез
звук, у најпозитивнијем смислу те речи били омамљени
лепотом живота.
Након прошлогодишњег успеха премијерног издања „Дана
Вајферта”, Туристичка организација Панчева потрудила се не
само да тај ниво одржи, већ и
да прилично помери границе.
Стога је овогодишња манифестација практично почела
још 30. маја, када су организатори уз подршку Народног музеја уредили изложбу посвећену нашем великом сликару
Урошу Предићу. Потом је исто
то учињено и када је реч о Олги
Смедеревац, чувеној културној
радници, и то у Галерији савремених уметности, односно у
кући у којој је провела највећи
део свог живота.
Поред тога, уприличена је и
битно проширенија Вајферто-

бра, да су падавине нарушиле
атмосферу, али да је пиво лепо
и питко, па би да га киша није
зауставила, вероватно завршио
у Тамишу. Катарина Букић из
Панчева пила је црно пиво, које
конзумира само у специјалним
приликама. Њени пријатељи –
Богољуб Стојановић и Снежана
Војка напитак од хмеља троше
само кад су овакве феште.
Три сестре Ракита определиле су се за различите врсте –
Александри се свиђа „лагер”,
Ивана жели да подржи локалне брендове, а Марина воли
воћне ароме па је изабрала
„блек девил”. Београђанин
Игор Павлик определио се за
„гувернер”, Горану Будимиру
из Панчева фаворити су „кум”
и „кабинет”, тачније „ејл” пива, док Наташа Шкрбић тек
открива нове варијетете, али је
опчињена атмосфером.
суботу, 10. и 11. јуна, а где би,
него на Тргу Ђорђа Вајферта.
Званично отварање је у име
организатора најавио поменути Ровчанин, а та свечана част
припала је Саши Павлову, градоначелнику Града Панчева,
генералног покровитеља.
Најбитнији сегмент ове приче била је „Улица занатског пива”, у којој је производе представило тринаест излагача, односно осам више него лане.
Занимљиво је истаћи то да
су мале „крафт” пиваре почеле експанзију сајамских наступа управо на премијерном
издању „Дана Вајферта”, као и
да су потом оформиле еснафско удружење. И сами произвођачи су то истицали, као и
то како је логично да све то
почне баш у Панчеву, граду с
најстаријом пиваром у окружењу, насталој 1722. године.
Зато није згорег набројати

„ејл” пива, а конзументима се
нарочито допало тамно чија
арома вуче на карамелу и чоколаду. Владан Вулићевић из
„Синдиката” рекао је да та пивара, која се већ четири године
налази на падинама Дивчибара, тренутно прави „лагер”,
„дарк лагер”, „хопстер” и вишеструко награђивано пшенично – „синдикат свит”.
Немања Стефановић из
обреновачког „Трона” набројао је три стила „ејл” пива с
природним воћним аромама,
које долазе из хмеља и слада.

Ретро стил
А њу је и те како бојио дух
тих старих, добрих времена.
Посебну пажњу изазивао је повратак Ђорђа Вајферта међу
своје Панчевце, које је срдачно
поздрављао уз одмерене осмехе и префињене манире. Каже
да никад заправо није ни одлазио и да је све време бдио над
овим градом, који је на његову
и жалост свих пређашњих, садашњих и потоњих Панчеваца
остао без највећег бренда – пи-

„Биг бенд” РТС-а
Он је истакао да људи добро
реагују на њихове производе,
иако у старту погрешно мисле
да су поменути укуси манга,
мандарине, поморанџе или
кафе и чоколаде из вештачких
сирупа, а заправо су из хмеља
и јечма.

Корзо као у Вајфертово доба
ва рута, а све то према речима
Бранислава Ровчанина, директора ТОП-а, урађено је у
циљу приближавања суграђанима светлих тренутака историје нашег града и важних
личности.
– Намера нам је била да у
причу о Ђорђу Вајферту укључимо и неке његове знамените
савременике, попут Уроша
Предића, чији је један од првих
портрета управо Вајфертов, док
је Олга Смедеревац, рецимо,
угледном индустријалцу доделила признање француске
Легије части. С тим у вези, организована је још једна изложба и то удружења „Панонке”
у новим просторијама ТОП-а,
на тему радова под називом
„Банатска шара” – навео је
Ровчанин.
Мали велики пивари
Све је то био само увод у права
узбуђења, у централну манифестацију одржану у петак и

све те одважне пионире, предузетнике спремне да се супротставе. у сваком погледу
моћнијим, индустријским пиварама. Поред панчевачких
„крафтова” – „Georg W.” и „Baltazar” (Панчево), своје хмељне
напитке изложили су и „Crow”
(Враново), „Krugher i Brent”
(Ритишево), „КУМ” (Мајур),
„Мала пивара Пауновић” (Земун), „RazBeerbriga” (Буковац), као и београдски „Каш”,
„Корс”, „Синдикат”, „The Black
Turtle”, „Трон” и „Кабинет”.
Сви они су се сложили да је
догађај оправдао сва очекивања, изузев што појединци мисле да су купони за пиво направили малу конфузију. Представник пиваре „Каш” навео је
да је продаја ишла одлично, па
су једну врсту, коју карактерише јачи укус, истрошили већ
првог дана. Немања Ускоковић
из шабачке пиваре „КУМ”,
представио је четири врсте

Исправка и извињење
У тексту под насловом „Касинаши постојанији од вечности” ненамерном грешком аутора, Душан Патић, пензионисани правник и адвокат, један од највећих спортиста свих времена у Панчеву, нашао се на списку оних који су се преселили на онај свет.
Уз наду да му је на овај начин продужен живот, иде и извињење овом великом суграђанину.

варе из 1722. године. Нагласио
је да се у политику никад није
мешао, па ни сада не би то радио, али ако неко дозволи да се
девастира и уништи једна од
најстаријих пивара у овом региону, онда је све речено.
Њега су у корак пратили
Урош Предић и Олга Смедеравац, о којима су Панчевци
желели да сазнају понешто,
комуницирају и фотографишу
се. Поред тога, и многобројни
волонтери били су обучени у
одећу из тог времена. Вреди
истаћи и да је првог дана наступила и стрељачка дружина
„1813”, чији су чланови некада били петорица Вајфертових
рођака, када је приказана и
оригинална вајфертова пушка.
Баш културно!
Овогодишњи „Дани Вајферта”
доказали су да нису случајно
протекле године проглашени за
најбољу нову манифестацију, а
будући да прате традицију и дух
Панчева, дужни су да одржавају висок културни ниво.
Да је то тако и било, најбоље
говори музички програм који
најверније могуће осликава
време у којем је живео и стварао велики Ђорђе Вајферт. Прве ноћи доминирали су блузери – „Blue family” и „Row hide”,
а друге џезери – „Alex & the
Fergusons”, предвођени суграђанима Иваном Алексијевићем и његовом супругом Александром. Као посластица за
сам крај остављен је програм
под називом „Џез у време Великог рата” које је премијерно
извео „Биг бенд РТС-а”.
Напослетку су сви задовољни – и организатори, и пивари
и конзументи, што је и најбитније.
А сасвим сигурно и сам
Ђорђе Вајферт, који је одозго,
после дужег времена, могао да
уочи трачак наде да његов вољени град, бар у једном сегменту, иде у правом смеру...

µГ. Николић

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”
По ред ква ли тет ног пи ва,
пред ставили су се и про из вођа чи коба сица по пут меса ре „Пап”, ресторана „Секин
са лаш” или пивнице „Златни
Праг”. Не из бе жан је био и
штанд с пеци вом, јер је же ља орга низа тора да подсете

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

Мачићи
Пет мачића старих око два месеца
хитно траже дом. Пронађени су на
Содари у прилично лошем стању, а
једно од њих ишарано је спрејем
што је довело до опадања длаке.
Након што их је неко оставио на
милост и немилост суровог окружења у којем их поред паса вребају и друге опасности, привремено
су склоњени са улице и пружена им је ветеринарска нега захваљујући нашим хуманим суграђанима.
Заинтересовани за удомљавање информације могу добити
на број телефона 060/37-27-302.
И највештијима понекад прелије чаша
Милан Јандрић навео је да
новосељански „Балтазар”, чији је власник, прави пива високог врења, а фаворит му је
чешки „пилснер” по немачкој
рецептури. Незванично раде
око годину дана, али имају
много компликација око добијања дозвола зато што је систем неуређен, па пивари не
знају шта им је све од документације неопходно. Иначе,
тај штанд украсиле су Милица
Арамбашић из Владимировца
и Бојана Петровић из Панчева, које су, поред пријемчивог
изгледа, приказале и завидну
вештину у точењу.

Штенци

на старе обича је када су људи из Бе о гра да до ла зи ли
бро дом на пе реце и пи во.
Посетиоци импресионирани
А шта су рекли конзументи?
Импресије доживљеним су
неподељене. Тако је Боривоје
Копања, који се изјаснио као
пријатељ поменутог „Балтазара”, навео да је организација до-

Страну припремио

Јордан
Филиповић

На бензинској пумпи на
Јабучком путу неко је
оставио два штенета и
њихову мајку. Прелепи и
разиграни, ови малишани
траже сигуран дом и одговорног власника.
Стари су око два месеца
и биће мањег раста, мало већи од јазавичара, зато што управо тако изгледа куја која их је оштенила.
Контакт телефон за све неопходне информације је
063/89-53-949

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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МЕДИТЕРАНСКЕ ИГРЕ У ТУНИСУ

ПРВЕНСТВО БАЛКАНА У ТРИАТЛОНУ

ЗОРАНА НА ПЕТОМ МЕСТУ

ВИДА МЕДИЋ НА ДРУГОМ СТЕПЕНИКУ

Протеклог викенда у Тунису
одржане су Медитеранске
игре. Једина атлетичарка из
Србије која је успела да испуни изузетно захтевну норму,
била је атлетичарка панчевачког Динама Зорана Барјактаровић. Она је наступила
у обе најкраће спринтерске
дисциплине, у тркама на 100
и 200 метара.
У надметању на 100 м заузела је пето место с резултатом
11,87, док је на 200 м истрчала

лични рекорд – 24,40. Конкуренција је била изузетно јака
јер су учествовале све најбоље
спринтерке с Медитерана. Иако су се у табору наше репрезентације потајно надали медаљи у трци на 100 метара,
стоти делови секунде одлучи-

ли су да овога пута Зорана
остане без одличја.
Ако се зна да је Зорана
Барјактаровић тек ове године
ушла у сениорску конкуренцију и да је била убедљиво најмлађа од свих финалисткиња,
онда њен успех још више добија на значају. Зорану ускоро
очекује учешће на Првенству
Србије за сениоре, а потом и
Балкански шампионат у румунском граду Питестију. То
ће уједно бити и надметања
на којима ће покушати да
оствари норму за пласман на
првенство Старог континента
у Амстердаму.
Још један атлетичар панчевачког Динама прошлог викенда је био у саставу репрезентације Србије.
Милош Миловановић се
као члан националног изабраног тима надметао у планинском трчању. Такмичење
је одржано у Старој Загори
(Бугарска), а Милош је са
својим
репрезентативним
друговима заузео четврто место.
Чланове Атлетског клуба
Динамо у наредних неколико викенда очекују изузетно
важна такмичења, европска
и светска првенства, шампионати Србије у свим узрасним кате го ри јама, али и
надметања најбољих атлетичара на Балкану. Поред Зоране Барјактаровић, Милоша Миловановића и Тамаре
Полић, кандидати за репрезентацију Србије су и: Иван
Бо жанић, Ан ђе ла Та сић,
Стефан Михајлов и Никола
Радовановић.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ ЗА СТАРИЈЕ ЈУНИОРЕ

ВИЦЕШАМПИОНСКА
ШТАФЕТА ДИНАМА

Чланица ТК-а Тамиш
остварила највећи
успех у каријери
У репрезентацији
петоро Панчеваца
Румунско место Олимп, недалеко од града Констанце, у суботу, 11. јуна, угостило је најбоље триатлонце на Балкану.
Конкуренција је као и увек била веома јака, али наши репрезентативци су и овога пута
постигли запажене резултате.
У саставу нашег националног
тима било је чак пет чланова
ТК-а Тамиш. Боје Србије бранили су кадети Вања Исевски,
Ања Давидовић и Алексија
Коцић, сениорка Вида Медић
и тренер Коста Мирковић, као
селектор кадетске и јуниорске
репрезентације Србије.
Највећи успех остварила је
фантастична Вида Медић, ко-

ја је заузела друго место и понела титулу вицепрвакиње
Балкана. То је њен највећи

успех у досадашњој каријери,
а резултат још више добија на
значају ако се зна да на Првен-

ствима Балкана Србија није
освајала медаље у женској
конкуренцији још од 2001. године, када је Светлана Блажевић била првакиња.
Оно што је најважније, јесте
чињеница да Вида константно
напредује. Прошле године је
на загребачком Јаруну била
пета, сада је на циљ стигла као
друга, са четрнаест секунди
заостатка за првопласираном
турском такмичарком.
Запажене и вредне резултате остварили су и кадети, иако
се овога пута нису окитили
трофејима. Ања Давидовић се
пласирала на осмо место, док
је Алексија Коцић била четрнаеста. У надметању дечака,
Вања Исевски је на циљ стигао
као тринаестоласирани такмичар. Оно што је најважније
јесте да су сви они поправили
пласмане у односу на првенство Балкана које је одржано
прошле године.

АКТИВНОСТИ АТЛЕТИЧАРА ТАМИША

БРОНЗА ЗА АНУ ДРАГОЈЕВИЋ
Прошлог викенда је у словеначком граду Крању одржан
велики међународни митинг,
на коме су учествовали атлетичари и атлетичарке из: Чешке, Србије, Хрватске, Словеније, Словачке, Аустрије,
Пољске, Италије, Мађарске,
БиХ и Бразила. У конкуренцији од 900 одличних спортиста,
сјајан успех остварио је и АК
Тамиш из нашега града.
У конкуренцији пионирки,
суперталентована Ана Драгојевић је у трци на 200 метара
освојила бронзану медаљу, с
резултатом 30,35 што је њен
нови лични рекорд.
Такмичење је одржано по
правилима Светске атлетске
федерације (ИААФ), а разлика
између првопласиране Чехиње, другопласиране Словенке
и наше суграђанке износила је
само девет стотих делова секунде, па је коначан редослед
утврђен после фото-финиша.
Да АК Тамиш ужива све веће поверење, потврђује и сле-

дећи догађај. Под покровитељством АСС-а, а у организацији АК-а Тамиш, у среду, 8.
јуна, у ОШ „Свети Сава”, одржано је квалификационо такмичење у дечјој атлетици под
слоганом „У сусрет дворанском Првенству Европе у
атлетици – Београд 2017”.
Челни људи Атлетског савеза
одабрали су дванаест клубова

из наше земље (међу њима и
АК Тамиш) који имају развијену школу атлетике и пионирске
селекције, па су им поверили
организацију такмичења у дисциплини трчање на 30 метара.
Учествовала су деца трећих
и четвртих разреда основних
школа, а циљ манифестације
јесте најава и промоција највећег спортског догађаја у Србији и региону у следећој години
– Првенство Европе у атлетици у дворани, које ће бити одржано од 2. до 5. марта 2017. у
нашем главном граду.
Такмичење у дечјој атлетици отворио је градоначелник
Панчева Саша Павлов, присутне је поздравила и директорка ОШ „Свети Сава” Оливера
Штетин, а АСС су представљали главни координатори за
рад и развој школа атлетике
Немања Илић и Звонко Лозанчић.
Учествовало је 76 малишана, а по четири најуспешније
девојчице и најбржа дечака,

надметаће се 29. јуна на финалном такмичењу у Београду,
где ће се окупити и деца из
осталих једанаест градова. Тада ће се и одабрати „генерални
промотери” Првенства Европе.

Наш град ће у финалу представљати: Матеја Нешковић,
Марко крстић, Огњен Ергарац, Владимир Милинковић,
Ана Драгојевић, Сања и Ања
Марић и Марија Мркела.

ОДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПЛИВАЧА ДИНАМА

„ОСВОЈИЛИ” СКОПЉЕ И БАЊАЛУКУ

Прошлог викенда је у Београду, на стадиону Војне академије, одржано Првенство Србије у атлетици, у конкуренцији старијих јуниора. Због
смене генерација у клубу,
Динамо је овог пута наступио
у подмлађеном саставу.
Да се традиција освајања
медаља на свим првенствима
Србије одржи побринула се
женска штафета у трци на 4 x
400 метара, која је освојила
сребрну медаљу. Динамов тим

су чиниле: Миона Бркић, Сара
Аврамовић, Милица Милинковић и Тамара Полић.
Наредног викенда на програму је Првенство Србије за
сениоре, које ће бити одржано у Новом Саду. Наступиће
сви најбољи атлетичари Србије, а то ће уједно бити и изборно такмичење за састав
сениорске репрезентације
наше земље, за Балкански
шампионат, али и за Првенство Европе у Амстердаму.

ОКУПЉАЊЕ БОКСЕРА

ЈОВАНА И СТАВРА
У РЕПРЕЗЕНТАЦИЈИ
Најбољи млади боксери у
Србији отпутовали су у Лозницу, где обављају припреме за искушења која их очекују ове године.
Међу изабраним репрезентативцима је и Панчевка
Јована Радуловић, члан БК-а

Професионалац, а са талентованим борцима, као тренери, раде Љубиша Симић, Душан Васиљевић, као и наш
суграђанин, некадашњи боксер Динама и почасни председник Удружења „Српска
Спарта”, Зоран Ставревски.

Млади такмичари ПК-а Динамо су прошлог викенда били
веома активни. Учествовали
су на два интернационална
митинга, а са сваког су се вратили с трофејима.
На такмичењу под називом
„Делфин куп” у Скопљу, наши
млади суграђани постигли су
сјајне резултате.
Катарина Белић тријумфовала је на 50 и 100 м прсно и
100 м краул, а на 50 м делфин
је била трећа. Петар Ранковић
је освојио златне медаље у

истим дисциплинама као и
Катарина, док је на 50 м краул
зарадио сребро. Катарина и
Петар су освојили и пехаре као
најбољи учесници у својим категоријама. Маша Видаковић
била је најбржа на 100 м леђно, сребро је заслужила на 50
м леђно и 50 м краул, док је на
100 м краул била трећа. Огњен
Стојшић је освојио злато на 50
и 100 м леђно, сребро на 200 м
краул и бронзу на 200 м мешовито. Зара Јовановић је заслужила сребрна одличја на 50 и

100 м прсно, док је у трци на
100 м делфин трећа стигла на
циљ. Јелена Врховац је победила на 50 м краул и 100 м
делфин, а сребрне медаље су
јој припале после надметања
на 50 м делфин и 100 м краул.
Дуња Нишић је била друга на
50 м делфин и трећа на 100 м
делфин и 200 м мешовито.
На међународном митингу
„Бањалука опен 2016”, на списку селекције Пливачког савеза Војводине који је одређен
од стране стручно-такмичар-

ске комисије ПСВ-а, нашла се
и пливачица Динама Вања
Грујић.
Ова талентована спортисткиња је у потпуности оправдала
указано поверење јер је освојила чак четири златне медаље,
сребро и бронзу. Тријумфовала
је на 50, 100 и 200 м леђно, као
и у трци на 50 м леђно за старије категорије. Друга је стигла на
циљ после надметања на 200 м
мешовито, док је у дисциплини
200 м леђно, за старије категорије, била трећа.

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

ОДЛИЧНИ МАЛИ БОРЦИ
Традиционални међународни
џудо турнир у Ријеци, под називом „Свети Вид”, прошлог
викенда је организован по тринаести пут. Учествовало је 435
такмичара из девет земаља.
Екипа Динама се представила
са 11 чланова, међу којима је
било и двоје бораца ЏК-а Панчево, Милица и Немања Нишић. У укупном пласману Панчевци су заузели треће место.
Највредније трофеје заслужили су: Алекса Ђуровић, Матеја Зубовић (два), Немања Нишић (два), Анђела Радуловић и
Анђела Ранђеловић. Сребром
су се окитили Филип Француз
и Тијана Стојанов, а бронзе су

зарадили: Милица Нишић,
Алекса Ђуровић, Филип Француз, Ђорђе Јакимовски (две),

Жарко Омчикус, Тијана Стојанов и Душан Ковачевић. Наши
суграђани су учествовали и на

хуманитарном турниру „Срце
за Игора” у Београду, где су
такође постигли запажене резултате.
Златне медаље освојиле су
Милица и Милена Секуловић,
сребро су заслужили Марија и
Матеја Стојановски, а бронзе:
Уна Ембели, Никола Митић,
Никола Мирковић, Вукашин
Дамњановић и Јелена Стојановски.
Одлични су били и чланови
ЏК-а Панчево, који су такође
учествовали на овом турниру.
Милош Мандарић је освојио злато, Александар Лупулов сребро, а Михајло Вуковић бронзу.
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ФУДБАЛЕРИ ДИНАМА 1945 „ОВЕРИЛИ” ТИТУЛУ У ПРВОЈ ЈУЖНОБАНАТСКОЈ ЛИГИ

„БРЗИ ВОЗ” У БАНАТСКОЈ ЗОНИ
У последњем колу
савладана Југославија
Почиње напад
на трећи ранг
Спуштена је завеса на шампионат у Првој јужнобанатској
лиги. Оно што је одавно било
познато, прошлог викенда је
добило епилог – ФК Динамо
1945 сада је и званично нови
члан Војвођанске лиге група
„Банат”, па ће се од августа
надметати у четвртом рангу
такмичења.
У последњем колу „јужнобанатске елите”, Динамо
1945 је на Градском стадиону
у Панчеву савладао Југославију из Јабуке с 1:0. Једини
погодак на утакмици постигао је Славен Јуриша у 23.
минуту.

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ У АМЕРИЧКОМ ФУДБАЛУ

ВУКОВИ ОДНЕЛИ БОДОВЕ

Панчевци су тако првенство
завршили непоражени, на првом месту, са 80 освојених бо-

дова, са скором од 26 победа и
два „ремија”. Уз све то постигли су чак 123 гола, а примили само девет. Одавно је било
јасно да Динамо не припада
овом рангу такмичења.
Шампионску екипу чинили
су следећи играчи: Стефан Луковић, Лука Лукић, Драган Дашић, Илија Бајић, Ненад Радојевић, Алексеј Николајев, Никола
Симјоновић, Алекса Јевтић,
Дарко Симић, Предраг Јањовић,
Славен Јуриша, Јован Томић,
Александар Јавор, Александар
Николајев, Ненад Лазиница,
Иван Каранфиловски, Марјан
Спасић и Бранислав Тошић.
Тим су током сезоне предводили Жарко Тодоровић и Мирослав Милошевић, као и тренер
голмана Ненад Николић.

– Првенство је било интересантно, али само до неког дела.
Потом се наш квалитет издвојио, па се питање шампиона
није ни постављало. Честитао
бих нашим играчима, пре свега на оданости клубу, а потом
и доброј сезони. Ми смо велики клуб, па су и наше амбиције највеће. Већ наредне сезоне
желимо поново да будемо први, да прескочимо и тај четврти ранг, а крајње амбиције нашег клуба су Прва лига и Суперлига – рекао је Александар
Павковић, члан УО ФК-а Динамо 1945.
Шампионима Прве јужнобанатске лиге победнички пехар је уручио Предраг Ратковић, председник Фудбалског
савеза подручја Панчево.

Утакмицама седмог кола,
прошлог викенда настављена
је првенствена трка за бодове
у Првој лиги Србије у америчком фудбалу. На СЦ-у
„Младост”, панчевачки Пантери су угостили београдске
Вукове. У окршају са пуно лепих потеза тријумфовали су
гости с резултатом 65:41.
Пантери су одлично „отворили” утакмицу, па су у већем делу првог полувремена
имали резултатску предност.
Ипак, неколико грешака
пред крај друге четвртине
скупо их је коштало, тако да
су Београђани на одмор отишли с предношћу од 20:31.
Било је то вођство које го-

сти до краја сусрета нису испустили. И поред пораза,
треба одати признање домаћим играчима на достојно
пруженом отпору вицешампионима државе и првопласираној екипи на табели. Податак који најбоље говори о
томе јесте да су Вукови ове
сезоне највише поена примили управо од тима из нашега града.
Поене за Пантере постигли су: Стефан Дедић, Мајкл
Кембел, Зоран Тодоровић,
Кевин Хачинсон и Жељко
Стегњаја.
Ове две екипе ће поново одмерити снаге већ следећег викенда, у полуфиналу плеј-офа.

КУП СРБИЈЕ У ВЕСЛАЊУ

ЗЛАТО ЗА МИХАЈЛА АТАНАЦКОВА

ПОДВИГ ИВАНОВЧАНА

СТРЕЛА У ЈУЖНОБАНАТСКОЈ ЕЛИТИ
Фудбалери Стреле из Иванова
нови су чланови Прве јужнобанатске лиге. Велики је то успех
за клуб из месташца надомак
нашега града, али и подстрек
за даљи рад и напредак.
У првом мечу плеј-офа за
пласман у виши ранг, момци

које предводи искусни тренер
Милорад Рајковић Гиле, приказали су одличан фудбал.
Они су на свом терену савладали Стари Тамиш с 4:0 и тако
направили велики корак ка
вишем рангу. По два гола постигли су Гуран и Петровић.

Победнички тим чинили су:
Зубовић, Калапиш, Чех, Миљковић, Сладаковић, Панић,
Гуран, Петровић, Ђукановић,
Чала и Јовић.
Стрела је била одлична и у
реваншу, на Старом Тамишу.
Момци тренера Рајковића

тријумфовали су с 2:0, а оба
гола постигао је Петровић.
За Стрелу су наступали: Зубовић, Чех, Танасић, Црнојевић, Сладаковић, Панић (Миљковић), Гуран, Петровић, Ђукановић, Чала и Фабиан (Цветановић).
Најзаслужнији за историјски успех који су остварили
фудбалери Стреле, сигурно су
искусни тренерски вук Милорад Рајковић, али и председник клуба Јожe Телбис и чланови Управног одбора Данило
Калчов и Јошка Дудуј.
За управу клуба нема одмора.
Већ се врше припреме како би
се створили још бољи услови за
рад фудбалера, али планирају
се и појачања, како би се у новој
сезони задржао статус јужнобанатског прволигаша.
У Иванову је време славља...
Почетак припрема заказан је
за 10. јул.

ТРОФЕЈ БЕОГРАДА

ТРИ МЕДАЉЕ ЗА ККК ПАНЧЕВО
Традиционално надметање у
кајаку и кануу под називом
„Трофеј Београда” одржано је
у суботу, 11. јуна, на Ади Циганлији. На истом месту организовано је и прво овогодишње коло Мини-лиге Србије
у кајаку. Конкуренција је била веома јака јер је учествовало 365 такмичара из 19
клубова.
У Мини-лиги су се надметали дечаци и девојчице од 13
година и млађи, док су остала
такмичења била за категорије
пионира, кадета и јуниора. Трке су се веслале на стазама од
500 и 1.000 метара.

Странe припремио

Александар
Живковић

Такмичари ККК-а Панчево
су и овога пута били веома успешни. Сребрне медаље су освојили кадет Алекса Левнајић и јуниор Иван Стојановић, док је
Биљана Релић и овога пута доказала да заузима сам врх овог
спорта у нашој земљи, па се
окитила најсјајнијим одличјем.
Следеће такмичење које очекује кајакаше је међународна
„Видовданска регата” у Забрежју.

У организацији Веслачког
савеза Србије, у суботу, 4. јуна, на стази на Ади Циганлији, одржана је друга регата
Купа Србије. За медаље се
борило преко 150 веслача и
веслачица из четрнаест српских клубова у свим узрасним категоријама.
Наступом на овој регати, Веслачки клуб Тамиш наставио
je успешно започету сезону
освајањем нових медаља.
Михајло Атанацков је у
скифу за тешке веслаче, али
као лаки веслач, још једном
показао одличну форму.
Прошавши први кроз циљ,
освојио је још једну златну
медаљу ове године. Успешно
га је следио и његов клупски
колега, млади Огњен Матијевић, који је у истој дисциплини освојио бронзану медаљу.

ШАХОВСКИ КУТАК
Lukjanov

ОД УТОРКА, 21. ЈУНА
динара, па ће поред признања, победник турнира освојити и 200.000 динара, другопласирани тим 100.000, а
екипа која заузме треће место биће богатија за 50.000
динара.

8
7

МАЛИ ФУДБАЛ НА „СПОРТСКОМ”
Традиционални, седми по реду, турнир у малом фудбалу
„Панчево 2016”, ове године ће
бити одржан од 21. до 30. јуна,
на СЦ-у „Младост”.
Организатор је обезбедио
наградни фонд од 350.000

– Врло сам задовољан својим наступом на овој регати,
пошто је то била последња
провера пред надметање на
изузетно јакој интернационалној регати на Бледу, у
Словенији, где ћу веслати
против многих репрезентативних селекција у лаком
скифу – рекао је Михајло
Атанацков.
Одличан наступ у скифу за
пионире имао је и Лука Анђелковић освајањем трећег
места и бронзане медаље. –
Лука је освајањем треће медаље ове сезоне потврдио
свој таленат. Уз даљи озбиљан рад од њега можемо очекивати још оваквих успеха –
истакао је тренер Милан
Смилић.
Веслачки клуб Тамиш наставио je традицију. Одличја
стижу са свих страна.

Котизација по екипи износи
12.000 динара, пријаве трају
до 19. јуна, а детаљније информације могу се добити на
телефон 060/3640-922 (Иван).
Сви мечеви ће бити одигравани од 19 сати до 22.30.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Де5)
Избор Р. Радојевић
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РУКОМЕТАШИ ДИНАМА ПРОСЛАВИЛИ УЛАЗАК У ЕЛИТУ

КАД ШАМПИОНИ ПИРУЈУ...
Ревијална утакмица нових
суперлигаша
Субота, 11. јун – Дан рукомета у Панчеву. Дан посвећен шампионима, новим суперлигашима, али и њиховим
младим нараштајима. Дан када су
Иван Петковић, Бранко Радановић,
Миљан Буњевчевић, Јован Стојановић, Срђан Комланов и остали момци
заслужили овације. Хала спортова на
Стрелишту дисала је „жуто-црно”, ваздух је мирисао на срећу и понос, лебделе су емоције... Како и не би, када
су рукометаши Динама исписали нове странице, ионако богате, историје
спортске иконе Панчева.
Лепљива лопта током целог дана је
летела по терену панчевачког храма
спорта. Најпре су се представили најмлађи, одиграна је утакмица минирукомета између Динама и Долова,
потом су на паркет Хале спортова истрчали млађи пионири домаћег клуба и Јабуке, а затим су снагу
одмерили пионири Динама и Смедерева. Велико интересовање изазвала
је утакмица „будућих шампиона”, а
свакако најзанимљивији био је последњи меч богатог рукометног дана
– дуел сениора Динама и Шамота из
Аранђеловца. Сусрет нових суперли-

гаша, првака и другопласираног у Супер Б лиги...
Резултат је, наравно, био у другом
плану, али нека остане забележено да
су момци које предводи тренер Иван
Петковић остварили још један убедљив тријумф с резултатом 40:28.
Динамо је играо у саставу: Иван Радојичић (два гола), Миломир Радовановић (четири), Миљан Буњевчевић
(седам), Бранко Радановић (четири),
Јован Стојановић (два), Лука Радовановић (седам), Давид Пејић, Милош
Петровић, Срђан Комланов (два), Никола Митановски, Милош Вујић, Јо-

ван Сремчевић (четири), Данијел
Лацко (један), Никола Радовановић,
Павле Бандука (два) и Стефан Шапоњић (четири гола).
Утакмицу је судио интернационални тандем дама, Бранка Марић – Зо-

Без зависти, молим!

рица Машић, а најсвечанији тренутак
уприличен је по завршетку меча.
Играчима и руководству Динама медаље су уручили Владимир Николић
и Владислав Јовановић, а пехар у
трајно власништво, дар заједнице
клубова Супер Б лиге, легендарном
капитену Бранку Радановићу, уручио
је градоначелник Панчева Саша Павлов.
Да би дошли до српске рукометне
елите, играчи Динама одиграли су 22
утакмице. Забележили су 16 победа,
једном су играли нерешено, а претрпели су пет пораза. Постигли су 672
гола, а примили 557.
Осим играча и стручног штаба, који су поред шефа Ивана Петковића
чинили и Горан Белић, Данијел Суботић и Наташа Белић, заслуге за пласман у елиту припадају и неуморном
секретару Предрагу Младеновићу,
председнику Данилу Дрндарском,
Филипу Влајићу, који је бринуо о кондицији играча, Стојану Радановићу,
као и дугогoдишњем првом човеку
клуба, без кога сигурно не би било
овог успеха – Саши Павлову, али и
свима осталима који су дали макар и
мали допринос Динамовом повратку
на место које му и припада – у српску
елиту.
А. Живковић

ЛЕПА АКЦИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА ГРАДА ПАНЧЕВА

Многи насеље између Маргите и Котежа 2 називају Беверли
Хилсом. Они завиднији га зову „лоповско насеље”. А није лепо
бити завидан. Поготову после недавне најаве премијера Вучића
да ће плате и пензије (можда) бити повећане!
Будући да је по његовом рачуну просечна плата у Србији сада око 400 евра, све су прилике да ћемо ускоро сви бити у могућности да купимо или изградимо овакве кућерке.

Дометова прича
Наш суграђанин Доме већ данима штрајкује испред панчевачког
Суда. Оно што му се десило многе од нас испуњава бесом и горчином. Док се чека расплет тог случаја, остаје јасна порука: уколико купите страћару или рушевину попут ове на слици, гледајте
да што мање уложите у њу, јер би, када све буде готово, још неко могао да пожели да је (поново) има.

СВЕ ЈЕ БИЛО ИГРА
Упоредо са завршетком првенствених
трка за бодове у свим рукометним лигама, окончана је и лепа акција коју
је покренуо Рукометни Савез града
Панчева.
Наиме, од јесенас, у нашем граду и
околини, одржавали су се турнири у
мини-рукомету, на коме су учествовала деца рођена 2004. године и млађа.

У ову акцију били су укључени готово
сви клубови, почевши од Динама и
ЖРК Панчева, преко Долова, Јабуке и

Јединства из Качарева, па до Спартака из Дебељаче, Црепаје и осталих места и спортских колектива.
Један од већих турнира одржан је
пре десетак дана у Долову, када се
надметало 32 екипе, а клуб домаћин
је обезбедио медаље за све учеснике.
Завршно окупљање уприличено је
у Хали спортова на Стрелишту, где се
састало чак 36 тимова, са 274 учесника. Одиграно је 36 утакмица и –
сви клинци и клинцезе били су победници!
Тако то раде рукометаши. Браво за
Рукометни Савез града Панчева!
А. Ж.

Породица и други трошкови
Ту негде између „Беверлија” и страћара населила се панчевачка
средња класа. Окруженој комшијама, типичној панчевачкој
средњокласној породици, уз све послове, примања и трошкове,
тешко да ишта преостане. Посебно је интересантно што управо
почиње сезона одмора, а камо с куповином школских уџбеника,
уписом на факултете, реновирањем стана, регистрацијом кола,
рачунима за грејање...?

µВ. Ђурђевић ?Д. Mладеновић

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Анђела Ранђеловић,
средњошколка:
– С обзиром на то да ће
се за викенд одржати
Карневал, искористићу
тај догађај и изаћи увече
у град. У недељу преко
дана можда одем на
купање, на Аду.

Данијела
Павловић,
средњошколка:
– За викенд ћу се видети
са дечком, а планирам
и са друштвом мало
да прошетам. Такође,
преко дана можда одем
на базен на купање.

Огњен Живковић,
гимназијалац:
– Највероватније ћу
за викенд отићи
с друштвом до града,
искористићемо то
што ће се одржати
Карневал, а можда
свратимо и до
луна-парка.
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