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УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 2016/2017.

МАТУРАНТИ ПРЕД ВЕЛИКИМ ИЗАЗОВОМ
Завршена генерална проба
Девет средњих школа
чека нове ђаке
Матурантима панчевачких основних школа предстоји веома буран и
напет период – крајем маја и почетком јуна почиње уписна грозница.
Пред њима су тестирање и провера
знања на завршном испиту, али и доношење одлуке о наставку школовања, тј. одабир струке или смера у
средњој стручној школи или гимназији. Наравно, овај период стреса неће мимоићи ни њихове родитеље и
старатеље. У држави каква је наша,
не постоји јасно дефинисана стратегија привредног и друштвеног развоја. Самим тим генерација која се
овог лета уписује у средње школе не
зна шта ће моћи да очекује након четворогодишњег или трогодишњег
образовања, тако да је забринутост
будућих радника и њихових родитеља сасвим оправдана.
С друге стране, надлежни из Министарства просвете, науке и технолошког развоја умирују актере информацијом да према плану уписа
просветних власти трогодишње и четворогодишње средње школе имају
више места него што ће бити будућих средњошколаца. Једноставно,
према статистици, нико неће остати
неуписан. Ипак, осмаци ће морати
добро да загреју столицу и да дају
све од себе како би освојили што више поена на завршном испиту, јер ће
од укупног броја бодова зависити да
ли ће се уписати тамо где највише
желе. Вреди напоменути да ће матуранти који намеравају да се упишу
на четворогодишње смерове морати
да имају преко 50 бодова. Ограничење приликом уписа биће и психофизичка способност кандидата, јер поједини образовни профили захтевају
јасну слику о здравственом стању

ученика, тј. да ли ће будући средњошколац моћи здравствено да одговори захтевима струке (на пример, возач моторног возила).
Разбијена трема
Званичан почетак овогодишњег процеса уписа у школску 2016/2017. био
је прошле недеље, када су ученици
осмог разреда полагали пробни тест
завршног испита у својим матичним
школама. Према речима људи из
струке, то је био добар начин да ђаци
разбију трему пред пријемни испит,
а тзв. пробна мала матура добро је
дошла осмацима, јер су могли да виде какав ће тип задатака бити на овогодишњем тесту знања.
Први на мегдан излазе матуранти
који желе да се упишу у специјализоване и уметничке школе и одељења
за таленте и даровите. Они од 21. до
23. маја треба да се пријаве за пола-

гање пријемног испита, који ће бити
одржан од 28. маја до 5. јуна. Пријављивање за Спортску гимназију одвијаће се 4. и 5. јуна. Према конкурсу
за упис у први разред средње школе
за школску 2016/2017, коначни резултати провере дара, талента и способности ових ђака биће познати 10.
јуна.
Када је реч о упису у редовну средњу школу, Министарство просвете је
за 15. јун заказало полагање испита
из матерњег језика, наредног дана,
16. јуна, матуранти ће решавати задатке из математике, а 17. јуна пред
будућим средњошколцима наћи ће
се комбиновани тест, чиме ће завршни испит бити окончан. Сви задаци
су непознати, а поред испита из матерњег језика и математике, матуранти ће полагати и комбиновани
тест, који се састоји од питања из

историје, географије, биологије, физике и хемије. Заступљеност појединих предмета у тесту зависи од њихове обухваћености наставним планом. За овај испит не постоје класичне збирке задатака, већ само
примери како ће они изгледати.
Довољан број места
Када је о Панчеву реч, бивши основци могу наставити школовање у девет средњих школа, а то су: Машинска школа Панчево, Електротехничка
школа „Никола Тесла”, Економско-трговинска школа „Паја Маргановић”, Техничка школа „23. мај”, Медицинска школа „Стевица Јовановић”, Пољопривредна школа „Јосиф
Панчић”, Гимназија „Урош Предић”,
Музичка школа „Јован Бандур” и Балетска школа „Димитрије Парлић”.
Mатуранти који се определе за панчевачке средње школе могу конкурисати за око 40 профила.
У панчевачким средњим школама
има места за 1.404 ученика, а 1.189
будућих средњошколаца има могућност да провери своје знање на заказаним испитима. У матичним основним школама завршни испит организује комисија за спровођење завршног испита. Објављивање привремених резултата заказано је за 19. јун
у 8 сати, а коначни резултати биће
објављени 24. јуна. Потом ће матуранти 25. и 26. јуна подносити листе
жеља. Свршени основци имају право
да у матичној основној школи писмено изразе највише 20 жеља за даље школовање.
Након тога следи рангирање кандидата, тако да ће 4. јула бити истакнути
распореди ученика по школама, смеровима гимназија и образовним профилима. Први уписни круг се затвара
5. и 6. јула уписом будућих средњошколаца. У образовним установама
где је остало празних места, овај процес ће бити завршен 8. јула.
З. Станижан
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Бззз, бззз... Пљас!
Комедија. Врцавост духа. Смехотрес. То је оно што нам је као стимуланс, контрапод, неопходно у време опште апатије.
Свега тога су, изгледа, свесни и творци заиста озбиљног флајера који је
ових дана дељен по граду уз рачуне неких јавних комуналних предузећа
или убацивањем у поштанске сандучиће. Тема – заштита од комараца –
подробно је разрађена. Тако, у опису сврсисходности текста, на папирићу
стоји да „доласком лепог времена стижу и комарци”. Објашњено је да су
ти инсекти врло напасни, те да су преносиоци узрочника различитих
болести. Е, отуд потреба за мерама...
Грађанкама и грађанима су подељени савети да треба уклонити густо
жбуње и коров из башта, прљавштину из олука, као и старе аутомобилске гуме, али и окренути посуде у којима се може задржавати вода (канте, саксије, бурићи, пластични базени...). Ако у дворишту куће имате
фонтану или украсно језеро – имате проблем. Не, не зато што не знате
како да се одбраните од ликова с популарним фантомкама који покушавају да оробе вашу хацијенду, већ јер је у том случају неопходна конструкција од бетона или камена како у органским материјама не би уживале ларве комараца.
Избегавајте подручја с великим бројем инсеката, као што су шуме и
мочваре, те боравак на отвореном у сумрак и зору (мање вина, мање вина...), када су најинтензивније активности комараца; по откривеним деловима тела наносите репеленте, тј. средства што их крвопије не воле и
могу само да их мрзе. Климу обавезно укључити! На прозоре ставити заштитну мрежу. И око кревета!
Јесу то важна и корисна упутства – нема ту никакве пошалице. Смешан је онај део приче који каже да она не би имала једнаку специфичну
тежину да су комарци третирани из ваздуха и са земље, што није био случај, јер се јавна набавка у вези с тим, судећи по сајту Града, који је покровитељ описаног флајера, није десила. Препричали смо вам садржај
корисног упутства баш зато што се не зна када ће „авијација” отровом
бомбардовати крвопије. И да ли ће.
Прошетајте кејом ако смете и питајте комарце да ли се боје.

***
У Београду је после избора веома занимљиво и живо. На Старом граду
неприродна коалиција демократа и радикала, који заједнички „чувају”
општину од напредњака. На Врачару преговарају представници коалиције шест странака коју предводи ДС и људи из Покрета „Доста је било”;
ЛДП као делић шесточлане екипе препуцава се с радуловићевцима ко је
у тој причи уцењивач. Има још тих и таквих нелогичности и проблема на
још неким пунктовима у Србији.
Али у Панчеву нема зиме и стреса. Надмоћни победници напредњаци
ће радити сами, без ометања са стране у тзв. постизборним коалицијама.
Милина. Зна се ко истовремено и коси и воду носи, односно ради све
радње. Шта ће та чињеница донети Панчевкама и Панчевцима, тек ћемо
видети, али зашто је то добро, већ сада знамо: нема скривалица и пребацивања одговорности за решавање проблема од тачке А до тачке Б, заслужни и за позитивне и за негативне појаве и догађаје у граду биће чланови највеће странке. Па да их видимо...
***
Баук телевизије. О боговима и воловима. Партитократија је појела друштво. Реципроцитет, бато! Зашто је Србија на путу у катастрофу? Тропски празник демократије. Стабилизатори и дестабилизатори. О керама и
лајању. Нова забава за странке и грађане. У свету нула. Вода, разводњавање и гашење. На глави становника.
Претходни пасус састављен је од насумично изабраних наслова текстова
објављених у „Панчевцу” чији је аутор Зоран Спремо. Наш дугогодишњи
колега, главни уредник и директор отишао је ове недеље у пензију. У прошлости, када је било потребе за тим, штитио је нас млађе, али нас је и ненаметљиво подучавао и саветовао. У редакцији је био тихи ауторитет. Пре
свега тога био нам је ортак. То ће и остати.
Дуго троши пензију, Зоране! Здраво, видимо се...

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Вредни мрави
или „цепачи
фотеља”
Пре неколико дана је на електронску адресу потписника ових редова
стигло пошта интересантне и, за ове
прилике, неуобичајене садржине.
Тим имејлом је запослени у једном

од наших јавних предузећа желео да
се захвали свима на досадашњој сарадњи с обзиром на то да је одлучио
да промени средину.
Своје напуштање фирме обзнанио
је свима с којима је комуницирао,
без обзира на то да ли се радило о
безброј случајева или о само једном
једином контакту.
Притом је ишао дотле да се извинио примаоцима мејла уколико је
својом несмотреношћу направио неки пропуст. Човек очигледно има
манире...
У конкретном случају треба нагласити да је свако ко је сарађивао с поменутом особом, најблаже речено,
имао добра искуства.
Слично је и с једним службеником
Градске управе, запосленим у извесној сеоској месној канцеларији, који је, попут претходника, суграђанима увек био на располагању, не само
у току радног времена већ и након
истека обавезних осам сати, а неретко чак и ноћу. На велику жалост становника тог места, он је на основу
најновије систематизације пребачен
на радно место у згради Градске
управе. Истог момента цело село ре-

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО
•
•
•
•
•
•
•
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Буди... уметник.
Тридесетак дана, по целом граду
Снимио Владимир Ђурђевић

аговало је петицијом и ургентним
захтевом за преиначење те одлуке.
Нажалост, без ефекта...
Случај ових двају вредних, преданих и поштених службеника никако
се не уклапа у догму да сви запослени у државном предузећу отаљавају
свој посао. Напротив, из приложеног
се види да има и оних који крваво
запињу, и то за двоје, троје или петоро и притом су сви лепо васпитани,
добронамерни и фини.
Наравно, још увек је подоста оних
других, који развлаче гузице по канцеларијама, цепају скупоцене кожне
фотеље и слажу „жандара на даму”.
Хмм, има ту и доколичара који по
цео боговетни дан шврљају по нету.
Али за њих се макар може рећи да су
„подробно” информисани...
Шалу на страну, будући да до шале сасвим сигурно није онима који
ће бити међу девет хиљада људи за
које ММФ тражи ногирање, када
крене политичка селекција отпуштања, никога не би требало да изненади ако неко од „цепача фотеља” лагано преживи, а надрљају многи
вредни мрави...
Ј. Ф.

Зоран Т. Поповић

Без обзира на то што српски језик има седам падежа,
ми се трудимо да их рационално користимо.
Народ не би лајао против власти да не води пасји живот.
Без обзира што су нам отели Косово, ми им га и даље не дамо,
па нек пукну од муке!
После информативног разговора упао сам у кризу идентитета.
Нисам знао како се зовем.
Бог је човеку дао памет, али је изгледа заборавио да му да
и упутство за употребу.
Солидарисали смо се с целим светом. И ми смо у кризи.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

У СВОЈОЈ ПОЛИТИЧКОЈ КАРИЈЕРИ ПРОМЕНИО ЈЕ ВИШЕ СТРАНАКА.
УВЕК ЈЕ ИМАО РАЗУМЕВАЊА ЗА РАЗЛИЧИТЕ ПОЛИТИЧКЕ ОПЦИЈЕ!
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ПАНЧЕВО ДОБИЛО НОВУ НАПРЕДЊАЧКУ ВЛАСТ

БЕЗ ДРАМЕ И НЕИЗВЕСНОСТИ
Павлов на челу
„смањеног”
Градског већа
Привреда и
пољопривреда
приоритети
Панчево је у четвртак, 19. маја, добило нову локалну власт,
коју је самостално формирала
Српска напредна странка уз
подршку једног одборника Савеза војвођанских Мађара. Напредњацима су то омогућили
изборни резултати захваљујући којима су добили 39 одборничких места од 70, колико их
има у локалном парламенту. С
једним представником СВМ-а
нова скупштинска већина има
40 одборника, што је довољно
и за доношење буџета као најважнијег документа, али и
других битних одлука.
Председник највеће странке
у Србији Александар Вучић
најавио је након избора да ће
нова власт у републици бити
направљена почетком наредног месеца, па се очекивало да
ће се то односити и на локал.
– Имали смо јасан налог Извршног одбора да тамо где листа СНС-а има већину, конституише скупштину и извршне
органе власти. То вероватно не
значи да када се формирају виши органи власти, неће бити
неких промена и овде, мада
нам то није јасно наговештено,
већ само да правимо власт тамо

где имамо већину – објаснио је
Саша Павлов, нови-стари градоначелник Панчева.
На конститутивној седници
новог сазива Скупштине, коју је
водио најстарији одборник Љубомир Станишић из СПС-а, верификовани су одборнички
мандати, а потом су изабрани
скупштински органи. За председника локалног парламента
поново је изгласан Тигран Киш,
а његова заменица је Весна Арсеновић, одборница СНС-а, запослена у Дирекцији за изградњу и уређење Панчева. Она је
једино ново име у врху Скупштине, јер су за секретара и заменика секретара поново изабране Мирјана Јоцић и Сања
Поповић.
Потом је одржана прва скупштинска седница, на којој је
измењен Статут Панчева како

би број чланова Градског већа
био смањен са 13 на девет, те су
изабране мандатна и кадровска комисија, без којих не би
био могућ избор градоначелника и нових већника.
Извршна власт је претрпела
приличне кадровске и организационе промене. Павлов, који
је поново изабран за градоначелника, обављаће и дужности
већника за привреду и инвестиције. Његов заменик је Предраг Живковић, који ће задржати ресор финансија, а трећи
стари члан Већа је Мирела Петровић, задужена за здравство.
„Принове” су Александар
Стевановић, који је с места директора „Хигијене” преузео
ресор стамбено-комуналних
послова и саобраћај, Зорица
Репац, чији ће делокруг рада
бити пољопривреда и развој

села, док ће Татјана Божић,
досадашња директорка ОШ
„Свети Сава”, бринути о ресору образовања. Нови већник за
социјална питања и запошљавање је Миленко Чучковић,
раније запослен у Међународном комесаријату за избеглице, док ће се Катарина Бањаи,
која је завршила факултет за
заштиту животне средине,
бринути о екологији и одрживом развоју. Немања Ротар,
директор Културног центра
Панчева, поново је постао већник за културу, што је функција на којој је био и раније
као члан Демократске странке, али му је сада додат и ресор омладине.
Павлов је приликом избора
изјавио да ће приоритет ове
гарнитуре локалне власти бити инвестиције и запошљавање, те ће стога највећа пажња
бити посвећена ресорима привреде и пољопривреде.
Одборници су након тога
изабрали троје вршилаца дужности директора, јер је уместо Ротара у Културном центру за директора постављен
Немања Богданов, а Милан
Станишић је с директорске
функције у Дирекцији за изградњу и уређење Панчева
прешао на руководећи положај у „Хигијени” уместо Стевановића.
Скупштина је потврдила и
избор нових одборника с листе СНС-а уместо оних који су
изабрани на јавне функције.
Д. Вукашиновић

ПРОГРАМ „МАЈСКИХ ДАНА КЊИГЕ” И „РУКОПИСА”

Савремена словеначка књижевност
„Мајски дани књиге”, чији је
овогодишњи мото „Словињак
панк”, биће одржани у периоду
од 24. до 28. маја, у организацији Градске библиотеке Панчево. Овогодишња манифестација биће прилика да се упознамо са савременом словеначком књижевношћу и њеним ауторима чија су дела у скорије
време преведена на српски језик, а пратећи програм чиниће
филмски и дечји сегмент.
Манифестацију ће у уторак,
24. маја, отворити Марјан Цукров, представник Владе Републике Словеније, када је и
Дан словенске писмености и
културе. Том приликом ће бити представљена монографија
„Словенци у јужном Банату”
нашег суграђанина Јосипа Вебера, а биће приказан и документарни филм „Сакупљач

шкољки” Јанеза Крањца.
Дан касније, 25. маја, на
истом месту, од 19.30, биће
одржана трибина „Титосталгија, или да ли је црко маршал?”,
у чијем раду учествују Др Неле
Карајлић, мр Ивана Пантелић
и др Предраг Ј. Марковић.
Мојца Кумердеј и Владо Жабота, словеначки писци, и Ана

Ристовић представиће се Панчевцима у четвртак, 26. маја, у
19.30, на књижевној вечери која ће бити одржана у читаоници Градске библиотеке.
Први пут је остварена сарадња „Мајских дана” с креативном
екипом „Рукописа – зборника
поезије и кратке прозе младих
с простора бивше Југославије”,

чији је издавач Дом омладине.
У петак, 27. маја, у кафеу „Погон”, од 20 сати, биће одржано
њихово заједничко књижевно
вече „Душан и отроци”, на којем ће учествовати Душан Чатера и учесници „Рукописа” из
региона.
„Мајски дани” ће се завршити у суботу, 28. маја, када
ће у читаоници Градске библиотеке бити одржано књижевно вече Милисава Савића.
Књижевна радионица са ауторима „Рукописа” 39 биће
приређена у суботу, 28. маја,
од 16 сати, у малом клубу Дома омладине, а централни програм ће бити одржан истог дана, али од 19 часова, у дворани
„Аполо”, где ће се представити
аутори „Рукописа” из Србије и
гости из Хрватске, Босне, Црне
Горе и Македоније.
М. М.

СВЕЧАНОСТ У НАШОЈ РЕДАКЦИЈИ

ПОСЛЕ ПОЛА ВЕКА

Спремо у пензији

Састали се „жицари”
Пре педесет година из овог
дворишта у Улици Вука Караџића 1 пошла је у живот још
једна генерација новопечених
електротехничара. Дочекана је
с поверењем и добродошлицом, јер је панчевачка СТШ

Прошлог петка у редакцији
„Панчевца” је приређена мала
свечаност поводом одласка у
пензију Зорана Спрема, најстаријег новинара нашег листа.
Током дуге и плодне каријере био је хроничар политичких збивања и сведок многих
и често преломних догађаја у
историји нашег града.
Због новинарске храбрости
и непристајања да пише по
диктату моћника почетком
деведесетих година прошлог

века је неколико година био
без посла. По многима је, уз
Живослава Милорадовића и
Милана Талимана Мирковића, био најбољи и најпознатији новинар нашег листа.
На прошлонедељној свечаности у нашој редакцији Спремо
је између осталог рекао да се
његовим одласком завршава
једна епоха у историји листа и
почиње друга. „Панчевац” му
жели да што дуже ужива у пензионерским данима.
М. Г.

лежи јубилеј и обиђе некадашњу школу. Неки из мешовитог одељења Е-42 били су изненађени што више нема њихове
учионице, познате као „голубарник”, која је срушена када и
зграда машинске радионице.

НАРОДНИ МУЗЕЈ ПАНЧЕВО

Которски фестивал и
музички програм
Народни музеј Панчево ће,
у сарадњи с Међународним
бијеналом уметничког дечјег израза, у Европској ноћи музеја, која се одржава
21. маја, у 19 сати угостити
Которски позоришни фестивал за децу. Планирана
је дебата „Кога занима позориште”, у којој ће учествовати директор и директорка позоришта „Пинокио” Љубица Бељански Ристић и директор фестивала

у Котору Петар Пејаковић.
Након дебате уследиће
пројекција филма о Которском фестивалу. У музичком делу програма учествоваће хор „Вокал кидс”
и најмлађи рокенрол бенд
у земљи „Рефлекси”, а гитару ће свирати Ненад Петровић.
Сви који дођу у Музеј
моћи ће, поред сталне поставке, да виде и изложбе.
M. M.

У ПЕТАК ИСПРЕД ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Матуранти прослављају
крај школе

Поводом завршетка школске године Канцеларија за
младе града Панчева и Дом
омладине ће и ове године,
по девети пут, организовати
манифестацију на којој учествују панчевачки матуранти и матуранткиње, под називом „Панчевачки матурантски плес”.
Они ће у петак, 20. маја,
од 12 сати, на платоу испред
Градске управе отплесати
петоминутну кореографију,

чиме ће заједно обележити
завршетак школовања.
Као и претходних година,
на тој манифестацији ће се у
исто време на истом месту појавити матуранти и матуранткиње из свих девет панчевачких средњих школа, што ће
додатно допринети њеној лепоти и атрактивности.
Сви они већ вежбају за тај
дан заједно с кореографима
плесног клуба „Беоденс” из
Панчева.
М. Г.

„НОЋ МУЗЕЈА” У СТАРОЈ ПИВАРИ

Мистерија Вајферт

У оквиру тринаесте „Ноћи
музеја”, у обновљеном делу
Старе пиваре, где се налазе
некадашњи производни погони, 21. маја биће отворена
изложба „Мистерија Вајферт” – саопштено је у петак
на конференцији за новинаре коју су одржали представници Удружења грађана
Музеј пиварства „Ђорђе Вајферт”. Организатори очекују посетиоце од 17 сати до
01.00. Део такозване куле
који је обновљен биће доступан за јавност први пут после много година, а идеја је
да посетиоци, кроз својеврсну игру загонетки, сазнају и
нешто више о личности
Ђорђа Вајферта.
Цена појединачне улазнице за одрасле износиће 200

динара, за младе 100, а деца
ће изложбу моћи да погледају бесплатно. Организоване
посете школских одељења
укупно ће се плаћати 1.000
динара, а ђаци који имају петицу и студенти с десетком у
индексу из историје уз књижицу односно индекс могу
ући бесплатно.
На конференцији је представљен и програм „Ноћи музеја” у Идвору. У тамошњем
дому културе биће отворена
нова галерија, у којој ће премијерно бити изложене слике
посвећене Михајлу Пупину. И
Дом културе „Михал Бабинка” и библиотека из Падине
ће се ове године прикључити
манифестацији „Ноћ музеја”,
са укупно пет програма.
M. M.

ХУМАНИТАРНА ИЗЛОЖБА У „ДВОРИШТУ”

Помозимо оболелима
од мултипле склерозе
„Никола Тесла” у то време била
међу најбољима у Југославији.
Од шездесет бивших дипломаца, расутих широм света,
прошлог уторка, 17. маја, састало се њих двадесетак да обе-

Иначе, генерација 1962–
1966. последња је која је школовање завршила у садашњој
згради листа „Панчевац”. За
успомену – фотографија.
С. В.

Манифестација „Ноћ музеја” биће повод за тродневну
продајну изложбу радова,
која ће бити отворена од петка до недеље, 20–22. маја, у
клубу „Двориште”.
Том приликом ће бити
представљени радови члано-

ва Удружења за оболеле од
мултипле склерозе, настали
у оквиру пројекта „Све што
је лепо има боје”, који је финансирао Град Панчево. Изложба има хуманитарни карактер.
Д. К.
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ПОКРЕТ „ДОСТА ЈЕ БИЛО”

ПОДСЕЋАЊЕ НА ПРЕДИЗБОРНА ОБЕЋАЊА

Поштоваћемо
политичке принципе

КОЈА ОЧЕКИВАЊА ЋЕ БИТИ ИСПУЊЕНА?
Побољшање положаја
жена било је у центру
пажње
Надамо се отварању
нових радних места

Покрет „Доста је било” залаже се за ново политичко понашање моралних и слободних појединаца који се свечано обавезују својом речју
на ултимативно поштовање
политичких принципа. Наиме, сви посланици и одборници из редова тог покрета
потписали су изјаву којом
потврђују да ће се борити
против партитократије и
страначког запошљавања, да
ће се залагати за потпуну
транспарентност и да неће
трговати мандатима.
Никола Ћебић, председник Градског одбора Покрета, у среду, 18. маја, за „Панчевац” је изјавио:

– Сматрамо да је потписивање овакве изјаве битно, јер
желимо да покажемо како у
нашем покрету постоји висок
степен одговорности према
принципима за које се боримо. Тај потез треба схватити
као још једну потврду става да
нећемо одустати док не постигнемо циљеве због којих
смо се и окупили.
Овом приликом је речено и
да такав подухват представља
морални чин којим се подстиче значај дате речи и у политику Србије враћа осећај моралне одговорности, а да једине
санкције за одступање од етике могу бити јавно губљење части и искључење из Покрета.

СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ

Заступаћемо
обесправљене грађане
Републичка изборна комисија је у четвртак, 12. маја,
верификовала мандате посланика Српског покрета
Двери и од тог дана, без обзира на покушаје крађе гласова грађана, Српска напредна странка мораће да

прихвати да ће имати опозицију у Скупштини Србије
– истакнуто је на конференцији за новинаре одржаној у
уторак, 17. маја.
Милутин Илић, председник Градског одбора овог
покрета, том приликом је
изјавио:
– Убудуће ће свог представника у Скупштини имати сви
обесправљени грађани, то
јест млади брачни парови,

труднице, незапослени, пензионери, пољопривредници,
ратни војни инвалиди и многи други. Што се тиче Панчева, наш ГО пратиће рад или
нерад локалне власти, а инсистираћемо на томе да се јавно
зна како се троши новац из
буџета и залагаћемо се за то
да приоритети буду здравство
и социјална заштита.
Илић је додао и да су се
захваљујући уласку у републички парламент стекли
законски услови да Двери у
Панчеву закупе канцеларију
од Града, како би им се омогућили равноправни услови
за политички рад.
– На основу одлуке локалне самоуправе, све странке
које имају посланике у републици или покрајини, или одборнике у Скупштини Панчева, имају право на добијање
просторија, па смо због тога
још у петак послали такав
захтев Дирекцији за изградњу
и уређење. Очекујемо да се у
најбржем могућем року уселимо у нову канцеларију –
подвукао је Илић.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

Јојић не иде у Хаг
Виши суд у Београду одлучио је да се троје функционера Српске радикалне странке, међу којима је и наш суграђанин Петар Јојић, не изруче Хашком трибуналу.
Хаг је захтевао њихово изручење због суђења поводом оптужби да су утицали
на сведоке у поступку против лидера СРС-а Војислава
Шешеља.
Како је за „Панчевац” потврдила Смиљана Гламочанин Варга, будући покрајински посланик из редова ове
странке, 17. маја, пред Вишим судом у Београду, а по
налогу претресног већа Хашког трибунала, саслушани
су Вјерица Радета, Петар Јојић и Јово Остојић.

Страну
припремила

Сузана
Првуљ

Она је истакла да су, као
што су и раније тврдили у
јавности, Вјерица Радета, Јојић и Остојић поновили да
добровољно неће отићи у Хаг
и да су оптужбе које им се
стављају на терет лажне, као
и да нема правног основа за
њихово хапшење и изручење.
Смиљана Гламочанин Варга је навела и да је Милан
Дилпарић, судија за претходни поступак, уважио све изнете аргументе окривљених и
у среду, 18. маја, донео решење којим се утврђује да нису
испуњени услови за предају и
хапшење окривљених по налогу Међународног трибунала у Хагу.
Судија је утврдио да постоји правна обавеза Републике Србије да испоручује
само окривљене за најтеже
ратне злочине, геноцид и
злочине против човечности,
а за оптужене због непоштовања суда та обавеза не постоји.

Иако су избори на локалном,
покрајинском и републичком
нивоу званично били расписани почетком марта, већина политичких партија упустила се
у трку за власт много раније.
Ове године борба се приметно разликовала од претходних
година, с обзиром на то да су
најчешће коришћене друштвене мреже, као најјефтинији вид
рекламе, с циљем добијања поверења нових гласача, најчешће младих и неопредељених,
а свакако и као средство задржавања старих симпатизера.
Неколико партија упоредо
је прибегло свима добро познатом, традиционалнијем виду представљања: одржале су
многобројне митинге и трибине, а њихови представници су
разговарали с грађанима о
проблемима који их тиште. Уз
то, на конференцијама за новинаре су представљале програме и решења за многа
спорна питања, а служиле су
се и хвалисањем о постигнутим резултатима и критиковањем својих противника.
Панчевцима су обећале нова
радна места, асфалтирање улица, борбу против страначког запошљавања, бесплатне школске уџбенике, пристизање многобројних инвестиција...

Поставља се питање
колико ће се тема
и обећања која смо
чули током кампање
наћи макар
на дневном реду
предстојећих
седница Скупштине.
Подсећања ради, издвојили
смо странке које ће имати своје одборнике у локалном парламенту, а чије ћемо деловање, рад и залагање пратити у
наредном мандату. Поставља
се питање колико ће се тема и
обећања која смо чули током
кампање наћи макар на дневном реду предстојећих седница Скупштине.
Као највећи борац против
партитократије, Градски одбор Покрета „Доста је било”
имаће својих петоро представника у Скупштини Панчева.
Користећи се највише конференцијама за новинаре, али и
присуством на друштвеним
мрежама, чланови овог покрета су током кампање неретко
истицали неопходност систематизације радних места у
јавним предузећима, као и мерење учинка запослених. Наглашавали су да се залажу и за
укидање субвенција привредницима, јер оне, према њиховим речима, представљају одличну платформу за корупцију. У обраћању медијима једном приликом су изјавили како је заправо уређен систем
решење свих проблема, а да су
политичари дужни да својим
залагањем успоставе његово
функционисање. Једно од
главних начела за „Доста је
било” представља увођење
транспарентности. То је у суштини било и једино такозвано обећање које је тај покрет
дао грађанима, с обзиром на
то да су његови припадници
током кампање износили препоруке онога за шта сматрају

да је неопходно променити у
Панчеву.
Лигаши, који су изборили
шест одборничких места за наредни сазив Скупштине, све
време су истицали доследност
својих чланова и дичили се тиме што немају „прелетаче” иза
себе. Због тога су се послужили
и прављењем видео-снимка
који се ширио друштвеним
мрежама, а у којем су приказани сви одборници Панчева који
су у претходне четири године
променили „дресове”. Поред
флајера, плаката, реклама на
билбордима, па и посете Нена-

пажњу поклањали залагању за
социјалну правду и побољшању положају жена, а недостатак предузетништва и незапосленост омладине представљали су као највећи проблем
с којим се суочавамо. С обзиром на то да је једно од главних начела ове странке здравствена заштита грађана, чланови Градског одбора изјавили су како се залажу за рад и
функционисање панчевачке
болнице „под једним кровом”,
а приликом посете Панчеву
потпредседница партије Славица Ђукић Дејановић казала

када је Бојан Пајтић у посети
нашем граду истакао како велики број припадница лепшег
пола трпи некакав облик насиља. Чланови ДС-а су нагласили
да сматрају како мешање политике представља проблем у комуналним системима и како је
потребно изопштити је из
јавних предузећа, а најавили су
и борбу за бољи статус уметника и деце која се баве спортом.
Истицали су многобројне проблеме с којима се сусрећу особе
са инвалидитетом, а пензионерима су обећали залагање за
достојанствен живот.

да Чанка, лидера странке,
Градски одбор такође се обраћао јавности путем конференција за новинаре. Лигаши су
наглашавали како глас за њих
значи глас за леву, антинационалистичку опцију, а борба за
Аутономну Покрајину Војводине била је неизоставна.
Представљали су и своје кандидате за одборнике, а велика
пажња била је усмерена на
припаднице лепшег пола, будући да су истицали како жене
имају покретачку енергију и
снагу, с намером да остваре
своје циљеве. Једном приликом су изјавили и како је потребно изједначити домаће и
стране инвеститоре у погледу
субвенционисања и погодности приликом отварања нових
радних места. Обећали су залагање за пољопривредну производњу, издвајање новца за
школе, као и асфалтирање појединих улица на старој Миси.
Градски одбор Српске радикалне странке није био много
активан у предизборном периоду. Ипак, речено је да та партија не служи домаћим тајкунима и страним господарима,
а наглашено је да је дошло
време за промене. Радикали
су казали како грађани треба
да добију власт, која постоји
због њих, а не због партијског
чланства, а обећали су да ће
стати на пут криминалу и корупцији. Предизборни период
обележио је митинг СРС-а, на
којем се Војислав Шешељ први
пут обратио јавности након
ослобађајуће пресуде у Хашком трибуналу. Иако није
много залазио у детаље програма странке, који је пак свима већ добро познат, истакао је
да ће та странка наставити
борбу против НАТО-а и Европске уније, а да ће се и даље залагати за интеграције с Русијом. Шесторо представника из
редова радикала наћи ће се у
локалном парламенту.
Кампању Градског одбора
Социјалистичке партије Србије обележили су доласци високих функционера странке,
трибине, активности омладине, али и многобројне конференције за новинаре, на којима су константно истицани
план и програм за наредни период. Еспеесовци су велику

је да право на лечење морају
имати сви грађани, а не само
богати. Душан Бајатовић, такође потпредседник странке,
који је у нашем граду био два
пута, рекао је да је својим залагањем допринео опстанку
петрохемијског комплекса и
истакао да ће се социјалисти
залагати за реиндустријализацију читаве државе. У панчевачкој скупштини СПС ће заузети шест места.
Боље управљање и уштеде у
јавним предузећима - било је
прво обећање Демократске
странке, која је изборила седам
одборничких места у локалном
парламенту. Током кампање
чланови Градског одбора на-

Српска напредна странка,
која са 39 одборника може сама да формира власт у Панчеву, током кампање је представила план за унапређење локалних финансија, а бавила се
и вишеструким значајем рециклаже. Истичући да увек може
да се ради боље, а и више, напредњаци су обећали да ће у
наредном периоду ставити акценат на насељена места и
приградска насеља, поготово
када се ради о инфраструктури
и канализационој мрежи и гасификацији. Они су се такође
бавили положајем жена, али су
пажњу посветили њиховом
учешћу у политичком животу,
а наглашавали су како је еко-

глашавали су да ће се залагати
за смањење цене боравка деце
у предшколским установама и
да ће увести бесплатне уџбенике и ужину за ђаке. Говорили
су и како листе чекања за упис
у вртић морају постати
прошлост и да ученици треба
да имају таблете, беле табле у
свим учионицама и паметну
таблу у свакој школи. Положај
жена био је тема и ове партије,

номска подршка развоју женског предузетништва заиста
неопходна. Најупечатљивији
догађај током кампање био је
митинг СНС-а, на којем је
Александар Вучић истакао како Влада није дозволила пропадање „Азотаре" и „Петрохемије", а грађанима је обећао да
ће наставити да се залаже за
долазак нових инвестиција и
отварање радних места.
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ПРИМЕР РЕФОРМЕ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

РЕНТИРАЊЕ АДМИНИСТРАЦИЈE

СА СЕДНИЦА ГРАДСКЕ ВЛАДЕ

Прописи коче инвестиције
Милијарда „вишка”
у буџету сваке године
због лоших закона

Чудан начин смањења
броја запослених
Дражи неолибералног капитализма
врло брзо ће осетити и запослени у
државној управи, тачније у Градској
управи Панчева. Захваљујући Закону
о максималном броју запослених у
јавној управи уговоре о раду на одређено време и о обављању привремених и повремених послова може
имати ограничен број запослених,
односно свега 10 одсто њих у односу
на укупан број стално запослених.
Милорад Милићевић, начелник
Градске управе, изјавио је да је локална самоуправа, желећи да истовремено поштује закон и да не нарушава
нормално функционисање градске
администрације, нашла решење у ангажовању једног броја досадашњих
запослених преко приватне агенције
за запошљавање.
Тендер на коме ће бити изабран будући посредник приликом ангажовања радника је при крају, а Градска
управа је у тендерске услове убацила
обавезу агенције да поштује сва права
тих радника предвиђена Законом о
раду. Милићевић је рекао да је то био
максимум који је локална самоуправа могла да предузме како би заштитила ове људе, над којима убудуће неће имати непосредне ингеренције.
Све остало ће очигледно бити у рукама будућег послодавца. Преведено
на „новосрпски” језик, 35 радника
панчевачке администрације различитих профила ће убудуће радити на
лизинг. Односно, агенција која буде
на јавној набавци добила да обавља
„услуге административно-техничких
послова и послова физичко-техничког
обезбеђења” склопиће уговор с Градском управом, а потом ће ангажовати тражене раднике и с њима потписати уговоре о раду.
Какви ће бити услови тог ангажмана,
остаје да се види, али досадашња искуства у неким компанијама где се тај
метод одавно примењује, међу којима

је и НИС, не обећавају много. Уобичајено је да наручиоци послова на тај начин смањују трошкове и да радници
добију знатно мање плате, јер добар део
новца, уместо њима, иде агенцији. Тако
су стављени пред избор да раде за мале
наднице, или да остану без ичега.
Основни смисао рационализације
државне управе јесте баш смањење
јавних расхода, међутим у конкретном случају је питање да ли ће то бити тако. Наиме, Милићевић је рекао
да је сума за ангажовање радника
преко агенције истоветна прошлогодишњем трошку за плате ових запослених које су исплаћиване из буџета,
па није јасно где је ту уштеда. Јасно
је само да ће ових 35 „прекобројних”
у том случају добијати мање плате,
јер ако су планирана средства иста, а
убачен је посредник, оно на шта они
сигурно могу рачунати, јесте да са садашњих малих зарада спадну на „минималац”.
Биће занимљиво видети ко ће добити посао, да ли је можда близак некоме у власти и нарочито ко ће и како
бити ангажован, јер агенција нема
обавезу да задржи садашње раднике,
већ само да обезбеди тражену структуру запослених. Већ има незваничних најава да ће ова форма бити искоришћена за нова партијска запошљавања, а нека места у обезбеђењу
зграде Градске управе су наводно резервисана за припаднике једне познате
и партијски јасно оријентисане локалне „хуманитарне” организације.
Додатна недоумица је да ли је овај
тендер за набавку радне снаге усаглашен с недавним налогом Управне инспекције Министарства за државну
управу и локалну самоуправу упућен
Скупштини Панчева да број запослених у панчевачком јавном сектору
буде смањен за 46, односно са садашњих 2.520 на 2.474 радника у администрацији, предузећима и установама које су на локалном буџету.
Тигран Киш, председник Скупштине, одговорио је приговором у

коме је навео да је нецелисходно да
такву одлуку доноси стари сазив панчевачког парламента, јер је у току
поступак конституисања нове градске скупштине и извршне власти.
Економски теоретичари су још у
19. веку констатовали да је људски
рад роба као и свака друга, те да се самим тим његова цена утврђује на тржишту. Тешко је, међутим, отети се
утиску да је тај процес продаје радне
снаге на тржишту чак и у то релативно рано доба развоја капитализма био
неупоредиво хуманији него сада, јер
су радници директно склапали уговоре с послодавцима. Глобализација с
краја прошлог и почетка овог века донела је нови квалитет у тим односима, јер власници средстава за рад више немају намеру да се замајавају с
власницима радне снаге, већ то препуштају посредницима који раднике
изнајмљују као аутомобиле, бицикле
или костиме за маскенбале.
Улога такозваних политичких елита
јесте да најпре створе законске услове
за ове видове нововековног робовласништва, а потом се хвале како предузимају храбре реформске кораке.
Д. Вукашиновић

НАША АНКЕТА
КОЛИКО ЧЕСТО ОДЛАЗИМО У МУЗЕЈ?

Слабо пратимо културне догађаје

А. ЛУДВИГ

САСТАВ КАБИНЕТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Нови људи и функције
Уведено место градског
менаџера
Након рационализације спроведене
у Градском већу, када је смањен број
чланова тог тела, нису укинути одређени ресори попут спорта или урбанизма, већ су они пребачени у кабинет градоначелника. Због тога је Саша
Павлов, први човек Панчева, именовао своје помоћнике за одређене
области, па је тако Александар Фаркаш преузео место градског менаџера у чијем опису радног места је и
брига о спорту.
Павлов је објаснио како се показало
да су већници за спорт и омладину у
претходном периоду имали мало посла, те да није оправдано задржати те

функције, али је спорт важна делатност о којој неко и даље треба да брине.
Нови помоћник градоначелника за
урбанизам је Петар Комненић, раније запослен у Градској управи Београда, чији задатак ће бити да у складу с новим прописима реорганизује
Дирекцију за изградњу и уређење
Панчева и начини од ње део Градске
управе. Павлов је додао како се Комненић тиме већ бавио у Београду.
Марија Ђукановић, која се раније
бавила тендерима у „Водоводу”, сада
је помоћник градоначелника за јавне
набавке. Место помоћника из претходног сазива градске власти задржала је само Бранислава Калишки,
која је и даље задужена за правна питања и реорганизацију управе.
Д. В.

Градско веће је на својој последњој
седници у старом сазиву у среду, 18.
маја, усвојило завршни рачун буџета за 2015. годину. У том документу
је наведено да су приходи прошле
године износили 5,16 милијарди
динара, у шта је урачунат и пренос
салда из 2014. од 904 милиона. Не
рачунајући та средства, највећи део
прошлогодишњих изворних прихода Града чинили су порези на зараде и имовину.
Разлика између планираних и
утрошених средстава 2015. била је
још већа него годину дана раније,
па је у буџет за ову годину пренето
948 милиона динара. Градоначелник Саша Павлов рекао је како је
прошлогодишњи буџет добро планиран, те да су проблем направили
Закон о планирању и изградњи и
Закон о јавним набавкама.
Објаснио је како је први пропис
довео до успоравања планираних
инвестиција, јер је било нужно мењање техничке документације, па
су одређена средства из кредита
остала неискоришћена. Други проблем је представљао огроман број
неоснованих жалби на спроведене
поступке јавних набавки широм Србије којима је Агенција за заштиту
понуђача била затрпана. Због тога
је дошло до застоја у спровођењу
тендера, па неки од планираних по-

слова нису спроведени. Павлов је
изразио наду да ће током 2016. овај
проблем бити превазиђен.
Већници су на седници одржаној
у петак, 13. маја, усвојили извештај
о раду и финансијском пословању
Туристичке организације Панчева
за 2015. годину, у коме је наведено
да је она прошле године остварила
приход од 23,8 милиона динара. Од
тога је ТОП имао свега четири милиона сопствене зараде, а преосталих 19,8 милиона динара било је
добијено из градског буџета, те од
ИПА пројекта и од Министарства
трговине и туризма.
Прошлогодишњи расходи ТОП-а
износили су око 15 милиона динара. Бранислав Ровчанин, директор
те организације, рекао је како је
2015. протекла у знаку многих туристичких манифестација, од којих
је издвојио две нове: „Дане Вајферта” и „Панчевачке дане авантуре”.
Ровчанин је подсетио да су прошле
године „Туристички водич Панчева” и промотивни спот нашег града
проглашени најбољим таквим материјалима у Србији, док је туристичка мапа Панчева добила другу
награду.
Директор ТОП-а се похвалио и
тиме што је претходних дана окончано постављање туристичке сигнализације у граду и најавио како ће у
петак, 20. маја, свечано бити отворене нове просторије ТОП-а у „Петрохемијиним” просторијама, где се
некад налазио ресторан „Снежана”.
Д. В.

В. ПЛЕСКИЋ

У Панчеву ће у суботу, 21. маја, бити
приређена тринаеста „Ноћ музеја”.
Љубитељи културних збивања жељно
очекују ову препознатљиву манифестацију, па смо ове недеље тим поводом упитали наше суграђане колико
често одлазе у музеј.
АЛЕКСАНДРА ЛУДВИГ,
менаџер у спорту:
– Стицајем околности мало времена проводим у Панчеву, па заиста
не могу рећи да посећујем музеј, иако ме веома занимају културна збивања у нашем граду. Ишла сам раније са школом, али у последње време
слабо. Што се тиче предстојеће „Ноћи музеја”, отићи ћу уколико будем
могла.
ВЛАДИМИР ПЛЕСКИЋ, незапослен:
– Искрено немам обичај често да
одлазим у музеје. С обзиром на то да
се у суботу одржава „Ноћ музеја”,

А. ТАЛАПИШ

Ј. МИКОВИЋ

уколико супруга и ја будемо имали
времена и ако успемо да нађемо дадиљу за наше дете, највероватније
ћемо тада отићи, јер њу то много више занима.
АНТАЛ ТАЛАПИШ, пензионер:
– Заиста скоро нисам био у музеју.
Раније, док сам био запослен, често
сам одлазио, али откад сам у пензији, то јест у последњих дванаест година, ретко идем. Путем медија се
информишем о целокупној понуди,
а у суботу ћу можда и отићи након
толико времена.
ЈЕЛЕНА МИКОВИЋ, пензионерка:
– До ста вре ме на је про шло от кад сам по след њи пут би ла у му зе ју ка ко бих ви де ла не ку из ло жбу
или са му му зеј ску по ста ву. С об зи ром на то да имам мно го сло бод ног вре ме на и да сам упра во чу ла
за „Ноћ му зе ја” ко ја ће би ти одр -

И. ОПАНЧИНА

Б. МАРИНКОВИЋ

жа на у су бо ту, он да ћу мо жда та да
и оти ћи.
ИВАНА ОПАЧИНА, службеник:
– У последње време нисам добро
информисана о културним дешавањима, али раније сам заиста често
одлазила на догађаје тог типа. Волела бих да одем у суботу на „Ноћ музеја”, с обзиром на то да дуго нисам
била. Нисам видела ни просторију у
музеју која је реновирана, па се надам да ће бити отворена.
БОРИСЛАВ МАРИНКОВИЋ, економиста:
– С обзиром на то да сам спортски
тип, искрено веома ретко посећујем
позоришта и музеје, али зато моја супруга често одлази на културна збивања. Уколико будем имао времена у
суботу увече, отићи ћу с њом и са
ћерком на „Ноћ музеја”.
Анкетирала С. Првуљ
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НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ САЈМУ У НОВОМ САДУ

„АЛМЕКС” КУПИО ХОТЕЛ „ТАМИШ”

Признања „Алмексу”
и „Бурјану”

СРЕЋАН КРАЈ ЈЕДНЕ ЛОШЕ ПРИЧЕ
У судару двају
аграрних гиганата
Панчевци били
успешнији
Потребна велика
улагања у запуштене
објекте

На 83. Међународном пољопривредном сајму у Новом
Саду панчевачка предузећа
„Алмекс”, „Азотара” и „Бурјан” добила су бројна признања. „Алмекс” је, поред пољопривредних машина, представио говеда, свиње и сточну храну. Та компанија је понела неколико пехара за квалитет производа, а највиша
признања добила је за квалитет колекција крава са Старог
Тамиша и из Качарева, као и
за свиње са старотамишке
фарме.
Месара „Бурјан” је добила
плакету и три велике златне
медаље за изложене производе – димљену печеницу, димљену кобасицу и шварглу.
– Ове године интересовање је велико за „Класове”
комбајне и тракторе. Између
осталих, продали смо и најскупљу машину на сајму –
„Холмерову”, за вађење шећерне репе, која кошта
500.000 евра – изјавио је Ми-

рослав Алекса, власник „Алмекса”.
Професор Ђорђе Окановић, председник жирија за
оцењивање квалитета производа од меса, рекао је:
– Производи „Бурјана” су
изузетно квалитетни већ годинама, па су ово признања
за врхунски рад у континуитету.
Пољопривредни сајам је
окупио 1.500 излагача. Панчевачке произвођаче је обишао градо начелник Са ша
Павлов, који је истакао да је
изузетно задовољан нашим
предузећима.
– Произвођачи из Панчева
су још једном показали висок квалитет. С обзиром на
то да је пољопривреда једна
од развојних шанси, верујем
да ћемо је искористити –
подвукао је Павлов.
Пољопривредни сајам су
посетили бројни паори из јужног Баната и имали су шта
да виде и купе.
Д. Вуј.

ТУРИСТИЧКИ ПУТОКАЗИ ПРЕДМЕТ ПОДСМЕХА

Изгубљени у преводу

Компанија „Алмекс” купила је
у среду, 18. маја, на јавном
надметању хотел „Тамиш” за
нешто више од 211 милиона
динара и тако победила јединог конкурента – новосадску
компанију „Матијевић”, чија
је понуда, према незваничним
информацијама, била око 125
милиона динара.
Мирослав Алекса је на тај
начин постао власник више
хиљада квадратних метара
објеката овог хотела и стекао
право на коришћење 1,6 хектара плаца где се налази „Тамиш”, с тим да ће након што
плати конверзију овог земљишта постати његов власник.
Најважније од свега тога јесте
да ће Панчево у догледно време поново добити велики хотел и да ће тај замрли објекат
оживети, а неки суграђани добити посао.
Према информацијама до
којих је дошао „Панчевац”, за
„Тамиш” је био заинтересован
и Милан Поповић, бизнисмен
из Вршца, који се и раније помињао као могући купац, али
он није дао понуду, па су у
игри остале само ове две велике домаће компаније које
се примарно баве пољопривредом.
– На јавном отварању понуда „Алмекс” је победио јер је
дао износ од 211.050.000 динара, што је мало изнад 50 одсто од процењене вредности
имовине, односно 422.060.000
динара. На тај начин „Алмекс”
је одмах проглашен купцем и
сада следе потписивање уговора и исплата понуђене суме,
након чега ће хотел званично
добити власника. Честитам му
и могу рећи да ми је драго што
је купац Панчевац, јер претпостављам да зна да је ово култно место и да Панчево вапи за
хотелом. Колико знам, Град
ће му апсолутно изаћи у сусрет у погледу добијања свих

неопходних дозвола за сређивање објекта, и то у кратким
роковима, како би хотел што
пре постао функционалан на
корист купца и грађана – изјавио је Мирослав Глигорић,
стечајни повереник Агенције за
лиценцирање стечајних управника.
Он је додао да према купопродајној документацији „Алмекс” нема никаквих посебних обавеза осим што по планској документацији не може
мењати намену објекта. Урбанистички планови власнику
омогућавају да заузме највише
70 одсто плаца, што значи да
он има доста простора за евентуално проширење хотела и
његових садржаја.
Стање у коме се хотел „Тамиш” сада налази и нови стандарди у хотелијерству изискују велика улагања. Глигорић је
подсетио да је конзорцијум
бивших приватизационих власника са Живком Узелцем на
челу лоше радио реконструкцију објекта.
– Проблем је што је 2008.
све рађено наопачке, јер кад се
зида, зида се одоздо, а кад се
реконструише, онда се ради
одозго. Они су два спрата обновили у највећој мери, друга

два су само започели, а последња два спрата нису ни
такнута. То значи да кров није
рађен, па је објекат годинама
прокишњавао и налазио се у
лошем стању. Друго, променили су се стандарди у хотелијерству, па ће собе морати да
се прошире, али тиме ће се бавити купац. Добро је то што је
зграда грађена у срећна времена, тако да је чврста и стабилна. Хотел има 3.300 квадрата у основи и уз то два ресторана, дискотеку у подруму,
куглану, подземну гаражу и
сву неопходну инфраструктуру – објаснио је Глигорић.
Прва реакција коју је „Панчевац” добио из „Алмекса” након куповине хотела „Тамиш”
обећава боље дане за овдашње
угоститељство.
„Будући да је хотел у изузетно лошем стању, у овом тренутку нисмо у могућности да се
изјаснимо у вези с периодом и
висином средстава потребних
за његову санацију и довођење у
стање какво желимо, мада је
познато колико смо и како инвестирали у све фирме које смо
до сада приватизовали. Мишљења смо да је хотел стигао у
праве руке, код неког ко воли
овај град, улаже у њега, запо-

шљава његове становнике и
улаже у људске ресурсе. Као нови власници који поседују снажну компанију са адекватним
ресурсима и логистиком, настојаћемо да хотел представља
све оно што је некад представљао у нашем граду”, наведено
је у „Алмексовом” саопштењу.
Ова продаја је добра вест и
за повериоце некадашње „Слободе”, јер ће моћи у потпуности да наплате своја потраживања, чија је висина 150 милиона динара. Глигорић је навео
како ће бити довољно новца и
за намирење осталих обавеза,
па и дела камата на дугове.
Потраживања бивших радника
исплаћена су раније продајом
других објеката бившег угоститељског предузећа.
„Слобода” је први пут продата на аукцији 2007. године и
потом je постала типична жртва тадашњег Закона о приватизацији, који је широм отворио врата малверзацијама и
опустошио српску привреду.
Предузеће је за свега две године потпуно уништено и 2009.
отерано у стечај, али је главна
имовина сачувана и сад ће добити прилику да поново служи
својој сврси.
Д. Вукашиновић

ПОСЛОВАЊЕ НАФТНОГ ГИГАНТА
Ко се не дознаје у
енглески језик?
Прве саобраћајно-туристичке
табле постављене на неколико места у граду изазвале су
ових дана бурне и подсмешљиве коментаре на друштвеним мрежама. Пљуштале су бројне замерке Панчеваца на то како оне изгледају, где су и како постављене,
а највише подсмеха и недоумица, чини се, изазвао је
превод на енглески назива
појединих туристичких локација на које оне упућују.
Појединим Панчевцима су
највише очи боли преводи за
Народну башту (Common
Gardens) и Тамишки кеј (The
Tamis Quai), али и путоказ за
Цркву Успења Пресвете Богородице (Church od Holy Mothers Assumption). Није јасно
због чега је Народна башта
преименована у „заједничку”,
а нарочито због чега је стављена у множину. У случају
Успенског храма недостаје
апостроф који у енглеском
прави разлику између генитива и множине.
Бранислав Ровчанин, директор Туристичке организације Панчева, изјавио је да је

изглед ових табли усклађен с
републичким прописима.
Што се превода тиче, навео
је како се тиме бавио „врло
стручан преводилац и овлашћени судски тумач”, мада
није желео да открије о коме је
реч. Такође је остало нејасно
да ли тај тајанствени стручњак
за енглески језик има било какво искуство с туристичком
сигнализацијом, јер поједини
енглески називи на таблама
заиста изгледају као да су скинути с „Гугловог” преводиоца.
Ровчанин је објаснио да израз „quai” и Енглези позајмљују из француског језика
како би означили шеталиште
на обали, али је у вези с разлозима прекрштавања Народне
баште остао недоречен. Остало је непознато и то ко је дао
одобрење за израду путоказа с
граматичким омашкама.
Планирано је да на 43 локације у Панчеву буде постављено стотинак оваквих
саобраћајно-туристичких путоказа, па не би било добро
да и остали имају правописне фалинке и сличне недоумице како не бисмо, захваљујући интернету, уместо туристичке дестинације постали
глобални предмет спрдње.
Д. В.

Успех у неповољним економским условима
У прва три месеца
2016. године
остварена добит од
261 милион динара
Повећана оперативна
ефикасност
Антон Фјодоров, директор
Функције за финансије, економику, планирање и рачуноводство НИС-а, представио је
инвеститорима и акционарима прошле недеље на Београдској берзи резултате пословања руско-српског нафтног гиганта за први квартал
2016. године. Према његовим
речима, НИС је задржао профитабилност упркос неповољним макроекономским трендовима и у прва три месеца
2016. године остварио нето
добит од 261 милион динара.
То је знатно бољи резултат него у истом периоду прошле године, када је забележен губитак од 4,7 милијарди динара.
Такође, у првом тромесечју
ове године повећан је и укупан промет нафтних деривата
у односу на исти период прошле године, а истовремено је
забележен и раст учешћа на

малопродајном тржишту Србије од два одсто.
Поводом објављивања резултата пословања у првом
тромесечју 2016. године Кирил Кравченко, генерални директор НИС-а, изјавио је да
упркос очекивањима да ће резултати бити слабији од прошлогодишњих због неповољних трендова на светском тржишту, то се није догодило.
– Не само да смо задржали
профитабилност компаније
већ смо и побољшали учинак у
многим сегментима пословања. У томе смо успели јер смо
остали доследни у наставку
спровођења програма повећа-

ња оперативне ефикасности,
али и зато што нисмо одустали од инвестирања у развој
компаније. Тим путем ћемо
наставити и у наредном периоду, јер криза у нафтно-гасном сектору још није прошла и први квартал потврђује
да ће 2016. бити година великих пословних изазова – рекао
је први човек руско-српског
нафтног гиганта.
Поред тога, упркос сложеној
макроекономској ситуацији,
НИС је наставио да инвестира
и у прва три месеца ове године укупно је уложено 4,6 милијарди динара, од чега највише у области истраживања

и производње нафте и гаса.
Такође, повећан је обим обавеза по основу пореза и других јавних прихода (11 одсто
у односу на исти период прошле године). Неповољни економски услови одразили су се
на показатељ EBITDA, који је
износио 3,8 милијарди динара, односно 48 одсто мање него у прва три мeсеца 2015. године.
Када је реч о оперативним
показатељима пословања, НИС
је успео да повећа укупан промет нафтних деривата на
701.000 тона, што је за четири
одсто више у поређењу с првим тромесечјем 2015. године. Истовремено је забележен
раст учешћа на малопродајном тржишту Србије за два
процента. С друге стране, НИС
је постигао одличне резултате
у иностранству, где је промет
нафтних деривата повећан за
чак 36 одсто. У панчевачкој
рафинерији је укупан обим
прераде нафте и полупроизвода повећан за 13 посто у односу на прво тромесечје прошле
године и износи 776.000 тона,
а производња нафте и гаса достигла је 377.000 условних тона, што је изнад планираног
нивоа.
З. Ст.
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ДОНАЦИЈЕ ЗА БАЛЕТСКУ ШКОЛУ „ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ”

АКЦИЈА ОШ „СВЕТИ САВА”

НОВАЦ И КЊИГЕ КАО ПОДРШКА

Вратимо се природи

Панчевци у летњем
кампу у Врању
Још 279 наслова у
школској библиотеци
Покрајински секретаријат за
образовање, прописе, управу и
националне мањине – националне заједнице доделио је
Балетској школи „Димитрије
Парлић” 239.800 динара за реализацију двају пројеката. Први се односи на учешће панчевачких ђака у Летњем балетском кампу у Врању (120.000
динара), а други ће омогућити
тој образовној установи да набави неопходну опрему. Из
покрајинског буџета је издвојено 119.800 динара за опремање школе и та средства ће бити
утрошена за набавку балетског
пода за салу и концертног пода
за сцену Културног центра у
Зрењанину, а део новца биће
утрошен за куповину дела
фолклорних костима за влашке игре.
Балетски камп у Врању, у
организацији Института за
уметничку игру из Београда,
заказан је за период од 1. до
10. јула и захваљујући донацији Покрајине неколико ученица из Панчева путоваће на југ
Србије. Оне су одабране на
основу резултата остварених
на Републичком такмичењу
балетских школа. Једног полазника стипендира Институт за

уметничку игру. Током десет
дана у Врању ученице ће свакодневно имати вежбе од 9 до
17 сати у области класичног
балета, савремене игре, хип-хопа и мјузикла. Поред тога,
камп ће бити пропраћен предавањима и приказима филмова о животу и делу великих
балетских уметника и кореографа. Поред тога, организован је и већи број факултативних активности. На манифестацији у Врању предавачи ће
бити истакнуте личности Бахрам Јулдашев, Мацеј Кузмински, Исидора Станишић,
Борис Видаковић и Вукан Бјелојевић. Овај пројекат Института за уметничку игру помогло је Министарство културе и
информисања Републике Србије. Запослени у Балетској
школи истичу да им много

значи финансијски подстицај
покрајинских органа како би
унапредили наставни процес.
Стручна литература на дар
Недавно је ову образовну установу посетио Влада Мићуновић, сина примабалерине Катарине Обрадовић, и школа је
том приликом на поклон добила непроцењиву балетску
стручну литературу коју је Катарина Обрадовић сакупљала
током своје играчке, педагошке и кореографске каријере.
Реч је о 279 наслова и наставници ове школе неизмерно су
захвални на том дару, јер се
оваква стручна литература тешко може наћи на тржишту.
Поводом ове несвакидашње
донације школа ће своју захвалност исказати свечаним
уручењем повеље Влади Ми-

ћуновићу на годишњем концерту школе, 7. јуна, на сцени
Културног центра Панчева.
Фестивал игре
Недавно је Балетска школа организовала шездесети Фестивал балетских школа Србије, на
којем је учествовало преко 100
такмичара из балетских школа
из Београда, Новог Сада, Суботице и Панчева, укључујући и
градове у којима школе имају
издвојена одељења и ванредне
ученике. Жири фестивала чинио је по један представник из
сваке школе. Фестивал је свечано отворио већник за образовање Миодраг Радојковић, након чега је почео уводни програм фестивала, у којем су учествовали лауреати републичког
такмичења. Панчевце је представила ученица Ања Алексић
са солистом балета Народног
позоришта у Београду Јовицом
Бегоевим. Они су одиграли
тачку из балета „Дон Кихот”.
Када је реч о наградама, у категорији соло игре, Ангелина Крстановић и Страхиња Мићић
освојили су друга места. У
групној савременој игри панчевачки „Паладио” освојио је другу награду, а „Suspicion” трећу.
Обе игре су извели ученици из
класе Катарине Милинковић.
Колектив Балетске школе и
ђаци су на недавно завршеној
смотри балета још једном
успешно представили Панчево као град која воли и негује
балетску уметност.

ДЕСЕТЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ УЧЕНИКА СРБИЈЕ

фесори Мирко Нововић, Немања Лугић, Весна Гајић и Горан
Јеремић. У екипном надметању Гимназија „Урош Предић”
је освојила бронзану медаљу, а
у појединачним наступима највредније трофеје су заслужили:
Милица Гагић (ОШ „Стевица
Јовановић”), Исидора Сеч (Ковин), Миња Варсаковић (ОШ
„Јован Јовановић Змај”), Урош
Петровачки и Милица Екмечић (обоје из Гимназије „Урош
Предић”). Сребром су се окитили Дарко Спасковски (ОШ
„Бранко Радичевић”) и Стојан
Филип (Машинска школа Панчево), а бронзама Сања Варсаковић (Гимназија „Урош Предић”) и Стеван Величковић
(Машинска школа Панчево).
КК „Динамо” изражава велику захвалност Граду Панчеву и Савезу за школски спорт,
а посебно координаторки Јелени Ђорђевић и генералном
секретару Бори Станковићу.
У мини-атлетици су се надметали ученици нижих разре-

да основних школа. У трци на
300 м Амелија Ускоковић
(ОШ „Братство–јединство”)
освојила је сребрну медаљу.
Учествовали су и Ана Драгојевић (ОШ „Стевица Јовановић”) и Страхиња Стевшић
(ОШ „Ђура Јакшић”).
Такмичење у џуду одржано
је у Нишу, а наши суграђани
су и у овом спорту постигли
сјајне резултате.
Златне медаље су освојили:
Владимир Богдановски (ОШ
„Свети Сава”), Марија Стојановски (ОШ „Гоце Делчев”), Милица Секулић (ОШ „Стевица Јовановић”), Анђела Ранђеловић
(Медицинска школа „Стевица
Јовановић”) и Сара Славковић
(Гимназија „Урош Предић”).
Сребрна одличја су заслужили:
Милош Мандарић (ОШ „Васа
Живковић”), Ђорђе Јакимовски
(ОШ „Стевица Јовановић”), Лазар Албијанић (ОШ „Васа Живковић”) и Стефан Павлов (ОШ
„Мика Антић”), а бронзана:
Алекса Ђуровић (ОШ „Свети

Сава”), Јелена Стојановски (ОШ
„Гоце Делчев”), Андријана Кртенић и Нина Гичков (обе из
ОШ „Исидора Секулић”), Данијел Маравић (ОШ „Ђура Јакшић”) и Нина Крсмановић (ОШ
„Мика Антић”).
У надметању средњошколаца
у стрељаштву екипа Машинске
школе Панчево, предвођена
професорком Душицом Марчетић, освојила је сребрну медаљу. Тим су чинили Ђорђе Јовчевић, Никола Адвигов и Немања
Ранчић. У појединачној конкуренцији бронзану медаљу је
освојио Ђорђе Јовчевић.
Пливачка надметања су такође одржана у Нишу. Златну
медаљу на 50 м прсно освојио
је Петар Ранковић (ОШ „Исидора Секулић”), док је Катарина Белић (ОШ „Стевица Јовановић”) била трећа у трци на
50 м делфин.
Наредне Олимпијске игре
ученика Србије биће одржане
у Пироту 2020. године.
А. Ж.

ПРОСЛАВА ДАНА ЕТШ „НИКОЛА ТЕСЛА”

Седамдесет година постојања
Електротехничка школа „Никола Тесла” приредила је у понедељак, 16. маја, прославу у
дворани „Аполо” поводом 70
година постојања и 160 година
од рођења познатог српског научника Николе Тесле, по коме
та угледна панчевачка школа
носи име. Никола Ћурчин, директор ЕТШ, у поздравном говору је подсетио присутне да је
Електротехничка школа основана 1946. године и да је рад започела у данашњој основној
школи „Ђура Јакшић”. Почетком осамдесетих је пресељена у

Страну припремиo

Зоран
Станижан

Улицу Максима Горког, у зграду у којој се и данас налази.
– Током ових седамдесет година еволуирала је техника, а
еволуирала је и школа, тако да
ми данас школујемо различите образовне профиле у областима телекомуникације, мул-

тимедије и информационих
технологија. Међутим, и даље
су нам базични одсеци енергетика и производња струје, јер
без дистрибуције струје нема
ни остале електротехнике. Велика пажња се поклања и процесном управљању, пошто је

пентрање и јурцање малишана на игралиштима или по
двориштима су прошлост, а
то представља велики друштвени проблем – истичу запослени у ОШ „Свети Сава”.
Стога та образовна установа
придаје велики значај развоју школског спорта, што су
приметили и надлежни у
Покрајинском секретаријату
за спорт и омладину, па су јој
пружили финансијску подршку за реализацију наведених пројеката.
Прошле недеље су ђаци и
наставници обележили Светски дан оријентиринга и у

ских активности. Према речима организатора, игра је
одвајкада била саставни део
дечјег живота и кроз њу су
деца развијала своје психичке, интелектуалне, емоционалне, друштвене и моралне
способности.
С друге стране, малишани
сада, у ери високоразвијених
технолошких уређаја, одрастају уз компјутере и друштвене мреже, и многи од
њих се ретко могу видети ван
стана и играоница. Дружење,

сарадњи са Спортским савезом Србије организовали једнодневну акцију. Ученици су
имали задатак да уз помоћ
карте и компаса за најкраће
могуће време пронађу одређени број контролних тачака. Вишечасовно дружење
кроз игру и учење окупило је
у школском дворишту 150
ђака различитог узраста. Ова
акција је била део националне кампање одржане широм
Србије у којој је учествовало
преко 5.000 ученика.

МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Сјајни панчевачки спортисти
Врање је од 9. до 15. маја било
домаћин десетих Олимпијских
спортских игара ученика Србије. У веома јакој конкуренцији
панчевачки ђаци су постигли
изванредне резултате.
Најпре су одржана такмичења у атлетици, у чему је наш
град представљала екипа ОШ
„Мика Антић”, која је заузела
треће место. Прву медаљу, и
то златну, за Панчево је освојио капитен екипе ОШ „Мика
Антић” Стефан Михајлов, који је тријумфовао у трци на
100 м. Бронзу на 800 м заслужио је Урош Остојин, а поред
њих двојице екипу су чинили
и: Урош Петров, Ненад Божић, Александар Тадић, Ђорђе Тодорић, Марко Багавац,
Огњен Бабин, Марко Стојиловић и Александар Балог. Тим
је предводио наставник Драган Радосављевић.
Први пут су се на школској
олимпијади надметали и ђаци
који се баве каратеом. Панчевачке ученике су пратили про-

Основна школа „Свети Сава”
је прошле недеље започела
спровођење двају амбициозних програма у чијим основама лежи идеја да вежбање
не сме бити привилегија и
социјална категорија, већ
право сваког детета да здраво
одраста. Пројекти „Старе заборављене игре нашег краја”
и „Школица спортских вештина” имају циљ да врате
ученике на игралишта и старим добрим играма. С друге
стране, њихова реализација
треба да омогући ђацима да
се упознају и окушају у великом броју различитих спорт-

Панчево индустријски град –
рекао је Никола Ћурчин и додао да му је драго што је велики број професора, бивших
професора и ученика дошао на
свечаност и да им је њихова
подршка важна за будући рад.
Он је истакао да колектив
школе хвата темпо с потребама тржишта и сваке године, у
складу с могућностима, покушава да осавремени наставу и
да је прилагоди модерним напредним технологијама.
На пригодној свечаности,
пред великим бројем гостију,
било је речи о историјату школе,
као и о лику и делу Николе Тесле, једног од највећих светских
научника. Поред тога, одржана
је презентација смерова, тј. тренутних образовних профила које ђаци похађају у тој школи.

Студенти о животној
средини

Друга Mеђународна научна
сту дент ска кон фе рен ци ја
посвећена заштити животне сре ди не, ко ја оку пља
струч ња ке при род них и
друштвених наука с циљем
да се промовише мултидисциплинарност и подстакне
размена научних достигнућа, одржава се од 18. до 22.
маја у Београду. Програм
об у хва та низ ин тер ак тив них предавања студената и
стручњака факултета из земље и региона, као и стручних обука и радионица. Место дешавања је Студентски
културни центар.
Учесницима конференције
биће омогућено да се упознају са изазовима и стекну искуства која ће допринети подизању свести о значају заштите животне средине. Организатор и идејни творац
конференције је Удружење
заштите животне средине ко-

је су основали студенти Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине
Природно-математичког факултета у Новом Саду. Коорганизатори су организација
цивилног друштва „Грин
линк”, Студентска асоцијација Шумарског факултета и
Организација српских студената у иностранству.
Ове године биће речи о
најновијим истраживањима
у природним наукама (биологија, хемија и географија),
актуелним темама из области архитектонских, техничко-технолошких, електротехничких и сродних наука,
као и о економским, правним и социолошким аспектима који се тичу заштите
животне средине. Једно од
предавања на конференцији
посвећено је Националној
стратегији за борбу против
климатских промена.

АКТИВНОСТИ КЛУБА „СОКО”

Освајање Хомоља
Чланови ПЕК-а „Соко” боравили су прошлог викенда на
Ваљевским планинама и том
приликом су обишли водопаде реке Цетиње и планину
Повлен. Наредна акција је заказана за 22. мај, када ће бити
организовани одлазак на Хомољске планине и освајање
врха Врањ. Због лоших вре-

менских услова прошлог викенда није одржано такмичење
у оквиру државног првенства
у спортском пењању. Оно је
одложено за 22. мај. Панчевачки пењачи ће се у Земуну
огледати у брзини и спретности с колегама из других клубова у дисциплинама брзинско и тежинско пењање.
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ХРОНИКА
ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН СЕСТРИНСТВА

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

За снагу и бистар ум
Спанаћ

је биљка изразите дијететске и витаминске вредности, а малог енергетског учинка.
Садржи свега 20 калорија
у 100 грама, због чега
представља саставни део
многих специјалних режима исхране.
Спанаћ је богат минералима, пре свега калијумом, затим калцијумом,
магнезијумом, натријумом, гвожђем и цинком.
Од витамина садржи: А,
Б2, Б3, Б5, Б6, Ц и Е. Витамин А је посебно користан трудницама и дојиљама. Калијум подстиче
процес мокрења, олакшава рад срца и бубрега и
снижава крвни притисак.
Обилује Це-витамином,
који јача имунитет и помаже ресорпцију гвожђа,
као и бета-каротеном, који одржава здравом кожу
и слузокожу. У спанаћу
има снажних антиоксиданаса који јачају имунитет, борећи се против слободних радикала. Сматра
се да спанаћ обезбеђује
доток кисеоника до ћелија и ткива, јача тонус мишића, помаже код мршављења, побољшава рад
црева, даје енергију и ви-

талност, побољшава вид,
смањује ризик од остеопорозе и омогућава бољи
рад јетре. Саставни је део
дијета за лечење рака, чисти крв, показао се као
успешан у борби против
опстипације, умора и чирева на кожи, добар је и
као диуретик, лечи анемију.
У народној медицини се
припрема чај од спанаћа
за бољи рад јетре, мокраћне бешике и органа за варење. Предност спанаћа је
његова доступност током
већег дела године. У кулинарству је спанаћ у широкој употреби. Користи се у
виду салата, сосова, чорби,
додатака уз месо или јаја,
а изврстан је и као додатак
тестенинама, надевима и
здравим напицима. Припремљен спанаћ поједите
истог дана, јер не сме дуго
да стоји нити да се накнадно загрева. Врло је важан начин припреме ове
намирнице, па се препоручује у комбинацији с
млеком. Најбоље можемо
искористити његов Цевитамин уколико га конзумирамо у свежем облику, па вам зато препоручујемо да испробате ову
сјајну салату.

Салата са спанаћем
Потребно: 250 г „беби” спанаћа, две јабуке, 50 г плавог сира,
50 г лешника, маслиново уље и лимунов сок.
Припрема: опрати спанаћ, па га зачинити уљем и лимуном.
Преко спанаћа крупно нарендати јабуке, затим измрвити сир и
посути печеним измрвљеним лешницима. Служити одмах.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на сајту www.brzoilako.com

ОДРЖАН „AIDS CANDLELIGHT MEMORIAL”

Сећање на преминуле
од сиде
Међународни дан сећања на
преминуле од сиде („The International AIDS Candlelight
Memorial”), 5. мај, обележен
је у недељу у вечерњим сатима и у нашем граду, под слоганом „Укључи, научи, оснажи”. Догађај су организовали КОМПАС и организација
„Нова +”.

Петак, 20. мај 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

Према подацима Института за јавно здравље Србије
„Др Милан Јовановић Батут”,
у свету је тренутно око 37 милиона људи заражено ХИВ-ом,
а у нашој земљи их је око
3.200, с тим што се процењује
да постоји још најмање 1.100
особа које су инфициране,
али то не знају. Током 2015.
године у Србији је откривено
178 нових случајева инфекције ХИВ-ом, регистровано је
45 новооболелих од сиде, а 15
особа је изгубило борбу с том
опаком болешћу. Од свих новоооткривених случајева инфекције, њих 77 забележено
је у Београду, а 51 у Војводини. Најчешћи узроци заразе
су незаштићени сексуални
односи, те размена шприцева
и игала.
Највећи проблем с којим
Нажалост, киша је покварила првобитни план да се се сусрећу заражени ХИВсвеће у знак сећања на пре- ом у Србији свакако је дисминуле од сиде и поруке по- криминација. О томе сведодршке зараженима ХИВ-ом чи чињеница да је трећина
остављају у кругу Градског њих незапослена, а половипарка, па је читава акција на нема средства за живот
пресељена у просторије До- или су им примања нижа од
ма омладине. Временске 20.000 динара. „AIDS Canприлике су узроковале и ма- dlelight Memorial” обележали одзив Панчеваца и Пан- ва се од 1983. године, сваке
чевки, али су организатори треће недеље у мају, управо
свакако испоштовали тради- с циљем да се пружи подрцију и дали свој допринос шка зараженима и оболелисветској иницијативи за по- ма, да се спречи њихово
дизање свести о овој болести. стигматизовање и да се појединци, али и институције,
позову на солидарност и тоСтрану припремила леранцију. У кампањи сваког 15. маја учествује преко
Драгана 1.200 организација из 115
Кожан земаља.

КО ЋЕ СЕ БРИНУТИ О НАМА КАД ОНЕ ОДУ?
Лече људе по 12 сати
дневно за 35.000
динара
Све више медицинара
напушта Општу
болницу и Дом здравља
Кад нестане љубав
према послу, чека те
инвалидска комисија
Међународни дан сестринства, 12. мај, обележен је прошлог четвртка у јутарњим сатима на платоу испред Градске управе, где је Превентивни
центар Дома здравља организовао акцију бесплатних прегледа, а представљен је и рад
одељења породилишта, гинекологије, трансфузије и хирургије Опште болнице.
Одзив наших суграђана био
је веома добар, па је током два
сата, колико је трајала акција,
више од сто случајних и намерних пролазника преконтролисало здравствено стање.
Боље спречити него лечити
– Наши суграђани су имали
прилику да измере висину и тежину, одређен им је индекс телесне масе, а лекари су им мерили крвни притисак, количину шећера у крви, холестерол и
триглицериде, и давали им савете у вези са здравим начином
живота. Резултати су углавном
добри. Разговори с пацијентима
показали су да су многи од њих
генетски преоптерећени, односно да у њиховим породицама
има кардиоваскуларних обољења или малигнитета. Стога увек
скрећемо пажњу на то да је јако
важно да послодавци организују редовне систематске прегледе за своје запослене – истакао
је др Мирослав Тепшић, начелник Службе хитне медицинске
помоћи, који је с колегама учествовао у овој акцији.
На лицу места је био паркиран и санитет Хитне помоћи,
па су суграђани за које су лекари проценили да је то потребно, могли да ураде и ЕКГ.
На срећу, обављен је само је-

Инстант провера здравља увек добро дође
дан такав преглед, а резултат
је био уредан.
Од љубави се не живи
О главној ствари због које је
овај догађај приређен – значају
медицинских састара, али и о
њиховом положају, разговарали смо с Јеленом Куручев и
Биљаном Смаиловић, главним
сестрама у Дому здравља односно Општој болници. Оно
што су оне имале да кажу, навело нас је да се озбиљно замислимо и запитамо: хоће ли
ускоро у Србији имати ко да
нас лечи и негује?
– Посао медицинске сестре је
хуман и ради се с великом љубављу, али нажалост постоји и
друга страна медаље. У нашој
земљи су медицинске сестре
потцењене, мало плаћене, увек
прве на удару незадовољних
пацијената, изложене огромном стресу, а радно време им
је често и по 12 сати. Стога велики број колегиница током
радног века прерано оболи и
оде у инвалидску пензију. Све
више сестара тражи своју срећу у иностранству или у приватној пракси, а тај недостатак

особља трпе наше установе.
Ситуација је већ сада алармантна, о чему сведочи чињеница да када једна сестра у Дому здравља оде на боловање,
већ настаје благи колапс, пошто немамо довољно људства
да бисмо обезбедили замену –
рекла је Јелена Куручев.
Парола „снађи се”
Слична је, ако не и још гора
ситуација у панчевачкој Општој болници. Из године у годину све је мање и лекара и сестара.
– Тренутно смо испод норматива – чак 59 сестара нам
недостаје за сменски рад, а тај
проблем не можемо никако да
решимо због Уредбе Владе о
забрани запошљавања. Стога,
у складу са одлуком директора Болнице, већ два месеца
пребацујемо сестре с других
одељења на она где „највише
гори”, а то су Интерно, Хирургија, Интензивна нега са операционом салом и Ортопедија. Све више сестара одлази на
рад у иностранство, најчешће
у Немачку. Оне најпре узимају неплаћено одсуство на шест

месеци или годину дана и уколико се тамо снађу, дају отказе. Већ у наредној години изгубићемо велики број сестара.
И у Болници имамо проблем
са сестрама које одлазе у инвалидску пензију или имају
атесте о ограниченој радној
способности, што је последица вишегодишњег напорног
рада и акумулације стреса –
наводи Биљана Смаиловић.
Тренутно је у Болници запослена 641 сестра свих профила. Оне које раде у сменама од
по 12 сати, зарађују 35.000 динара месечно, а плата осталих
износи од 30.000 до 32.000 динара. Међународни дан сестринства није само прилика
да им се каже „хвала”, јер оне
факат не могу живети од љубави према свом послу нити
од тапшања по рамену. Ако се
ускоро нешто не промени набоље, биће прекасно. Њих „напољу” очито чекају раширених руку, али нас који остајемо ускоро неће имати ко да
дочека када нам затреба лекарска помоћ. Звучи застрашујуће, зар не?

НОВИНА У ПАТРОНАЖНОЈ СЛУЖБИ

Драгоцени савети за маме
Поводом Међународног дана
породице, који је обележен 15.
маја, у понедељак, 16. маја, у
Служби поливалентне патронаже Дома здравља, на Котежу
1, свечано је отворена реновирана просторија за организовање различитих садржаја на тему раног раста и развоја деце.
Ту ће убудуће мајке одојчади и мале деце моћи да се едукују о свим здравственим темама у датом узрасту.

прате прве месеце и године њихове деце. Породиље ће о могућности да похађају ове садржаје бити информисане и током трудноће, док похађају
Школу родитељства, а на то ће
их подсетити и патронажне сестре, које ће их посећивати у
првим данима живота њихових
беба – рекла је Андријана Ратков, главна патронажна сестра.
Прво предавање, намењено
мајкама беба старих до пет

ле питања и размењивале искуства. Оне су биле једногласне у ставу да им овакав вид
подршке много значи и да ће
им могућност да затраже мишљење стручњака уко лико
наиђу на неки проблем или
недоумицу, бити од велике
користи.
Према речима Андријане
Ратков, у пројекат је укључено
седам од десет сестара, колико их је запослено у Патрона-

жној служби, а у плану је одржавање низа предавања на
различите теме, у складу са
узрастима беба. Број и учесталост таквих скупова зависиће
од интересовања мајки. Информације о наредним предавањима, али и све друге савете
у вези са здрављем и развојем
одојчади и мале деце, родитељи могу добити на бројевима
телефона Патронажне службе
331-495 и 062/80-73-066.

АКТИВНОСТИ ДОМА ЗДРАВЉА

Осмехни се здраво

– Овај програм је део пројекта „Рани раст и развој” и реализује се у склопу Школе родитељства Дома здравља. Циљ
нам је да младе маме едукујемо у вези са свим темама које

месеци, одржано је већ у понедељак, а тема је била увођење немлеч не исхране код
одојчади. Наше суграђанке су
с великим интересо вањем
пратиле излагање, поставља-

У оквиру Недеље здравља уста
и зуба, која се обележава од
17. до 23. маја, под слоганом
„Осмехни се здраво”, панчевачки Дом здравља реализовао је низ активности едукативног карактера, намењених
пре свега најмлађима.
Промоција важности очувања оралног здравља почела је
у уторак, 17. маја, у просторијама Стоматолошке службе,
где су предшколска деца могла да науче нешто више о
очувању здравог осмеха, а постављена је и изложба њихових цртежа, од којих ће најбољи бити послати на такмичење.
Истог дана у Школи родитељства Дома здравља труднице

су присуствовале предавању о
превенцији болести уста и зуба у трудноћи. У четвртак и
петак, 19. и 20. маја, организоване су посете деце из вртића
„Лане” и „Кекец” Основној
школи „Бранко Радичевић”,
како би им стоматолози прегледали зубиће и објаснили
како да их негују. Слична акција је реализована у четвртак
и у Старчеву, када су тамошњи
вртић посетила два стоматолошка тима.
Мештани Качарева имаће
прилику да у петак, 20. маја,
од 12 сати, у просторијама
Месне заједнице у том селу
послушају предавање о здрављу уста и зуба.
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Петак, 20. мај 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

И ОВЕ ГОДИНЕ СЕ ОДРЖАВАЈУ „ДАНИ ВАЈФЕРТА”

ПОСЕТИОЦИ ЋЕ УЖИВАТИ
Организатори
манифестације
припремили обиље
занимљивих и
разноврсних програма
Публици ће се
представити и
тринаест малих
радионица за
производњу пива
из разних градова
у Србији
Другу годину заредом, 10. и
11. јуна, у нашем граду ће бити одржана туристичка манифестација „Дани Вајферта”,
осмишљена с циљем да се промоцијом лика и дела тог
угледног индустријалца и добротвора, као и других знаменитих личности из нашег града, представе туристички и
привредни потенцијали Панчева.
Поводом тога у новим просторијама Туристичке организације Панчево, које се налазе
на почетку Улице Петра Бојовића, 17. маја је одржана конференција за новинаре.
Овогодишње „Дане Вајферта” најавили су Бранислав
Ровчанин, директор Туристичке организације Панчева
(ТОП), која је осмислила ту
манифестацију, Светлана Месицки, директорка Народног
музеја Панчево, Димитрије
Јованов, кустос и историчар
уметности у тој установи, и
Јасна Вујичић из удружења
„Панонке”.
Бранислав Ровчанин је истакао да ће увод у „Дане Вајферта” бити пратеће активности
које ће почети у последњој недељи овог месеца. Према његовим речима, ове године ће пу-

НОВА ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА „ЗЕЛЕНИЛА”

Помоћ болесном
дечаку

Прошле године је била велика гужва
блика, поред Вајфертове заоставштине, моћи да види и дела знаменитог панчевачког
сликара Уроша Предића и
уметничку збирку Олге Смедеревац, а биће и добрих концерата блуз и џез музике, као и
других атрактивних програма.
Ровчанин је најавио да ће
овогодишње „Дане Вајферта”
обогатити и промоције малих
занатских радионица за производњу пива, којих је све више у Србији. Панчевцима ће
се представити њих тринаест,
тако да ће сви посетиоци „Дана Вајферта” уживати у добром пиву.
Још једна новина је да ће
ове године бити проширен
број локација на којима се манифестација одржава, па ће се
тако програми одвијати и у
недавно реконструисаној улици Николе Ђурковића.

Моника Хусар Токин је изја ви ла да ће ово го ди шњи
„Дани Вајферта” бити значајни и по томе што ће током
трајања те манифестације бити отворене две изложбе у
Народном музеју. Захваљујући томе посетиоци ће моћи
да виде дела Уроша Предића
и део уметничке збирке Олге
Смедеревац.
Светлана Месицки, директорка Народног музеја, најавила је да ће 30. маја у 19 сати
у Свечаној сали те установе
културе бити отворена изложба слика Уроша Предића, а
да ће 6. јуна, такође у 19 сати,
у Галерији савремене уметности бити отворена изложба
уметничких дела из легата
Олге и Стевана Смедеревца.
То ће бити добра прилика
да се љубитељи културе и
уметности боље упознају са

личношћу Олге Смедеревац,
која је важила за особу у чијем
салону су се често окупљали
књижевници, сликари и други
запажени интелектуалци не
само из Панчева већ и из других места.
У оквиру овогодишњих „Дана Вајферта”, 7. јуна у 19 сати
у просторијама Туристичке
организације Панчева биће
отворена и изложба рукотворина „Банатска шара Јованке
Познанов”, која ће бити реализована у сарадњи са Удружењем жена „Панонке”.
Према речима Монике Хусар Токин, мало је познато да
је Ђорђе Вајферт био велики
поштовалац и донатор панчевачких удружења која су водиле и чиниле жене. Због тога је
логична сарадња Туристичке
организације Панчева и Удружења жена „Панонке”.

АКЦИЈА ДАЈЕ ДОБРЕ РЕЗУЛТАТЕ

Ванлинијски превозници се повукли са улица
Интензивирање борбе против
дивљих превозника, о чему
смо писали у прошлом броју
нашег листа, почиње да даје
прве резултате.
У среду, 18. маја, у јутарњим
часовима, поред хотела „Тамиш” није прошао и није се
паркирао ниједан комби за
Београд, нити су могли да се
виде аутомобили који превозе
путнике у главни град, што је
раније било уобичајено.
Истовремено, на станици
поред Водне заједнице велики
број наших суграђана чекао је
аутобус за Београд, што је још
једна потврда тога да су на
ванлинијске превознике утицале појачане контроле инспектора и полицајаца.
Ванлинијских комбија и аутомобила 18. маја ујутру није
било ни на „Дунав станици” у
Београду и у њеној околини,
што значи да их паралелно с
панчевачким инспекторима и
полицајцима контролишу и
њихове колеге у Београду.
Ефекти тих контрола помно
се прате у АТП-у, што и није
чудно с обзиром на то да је највећи градски превозник највише трпео и још увек испашта
због нелојалне конкуренције
ванлинијских превозника.
– Детаљније информације о
ефектима ове акције могуће је
добити од инспекцијских служби и у Јужнобанатском округу. Координатор те акције је
начелник
Јужнобанатског

Страну припремио

Михајло
Глигорић

У организацији ЈКП-а „Зеленило”, у суботу и недељу, 21.
и 22. маја, на Зеленој пијаци
и бувљаку биће одржане хуманитарне акције током којих ће заинтересовани моћи
да остављају новац за помоћ
болесном дечаку Алекси
Кнежевићу.
Његови родитељи су до сада
сваког месеца морали да издвоје по 36.000 динара за лек
без кога он не може да живи,
али због тешке материјалне
ситуације то више не могу.

У жељи да им помогне „Зеленило” ће одржати прву акцију на Зеленој пијаци, од 9
до 12 сати, а другу дан касније, када ће, од 8 до 13 сати, прикупљати новац на бувљаку.
Запослени у „Зеленилу” ће
током обе акције кувати пасуљ и делити га, као и воће и
сокове, свима који буду оставили новац. „Зеленило" позива све наше суграђане да дођу
и помогну Алексино лечење и
куповину потребног лека.

ПРОШЛОГ ПЕТКА У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Уживанција за љубитеље
бициклизма

Како изгледа Италија виђена
камером некога са овдашњих простора могли су да
виде сви који су прошлог
петка, 13. маја, дошли у Културни центар на пројекцију
филма „Бициклом по Италији 2015” пасионираног бициклисте и пустолова Душана
Милојкова.
Поред тога што је снимио
филм, он је те вечери у Културном центру представио и
тринаесту по реду путописну

књигу о свом путовању до
Италије и обиласку најлепших градова и знаменитости
у тој земљи.
За њега су путовања најлепши догађаји у животу јер
му омогућавају да непосредно доживи оно о чему је пре
тога читао, слушао или гледао на телевизији. На путовања иде тркачким бициклом и до сада је прешао више од четрдесет хиљада километара.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Пепељуга плус Снежана
АТП испашта због дивљих превозника
округа Зоран Тасић и он заједно са инспекцијом води ову
кампању. Што се тиче АТП-а,
могу рећи да већ има значајних финансијских помака.
Међутим, с обзиром на то да је
та акција још у повоју, неки детаљнији и свеобухватнији подаци ће моћи да се добију тек
за месец до два дана – изјавио
је Небојша Гајић, нови в. д. директора АТП-а.
Он је додао да долази летњи
период, када се смањује број
оних који иду за Београд. Због
тога падају приходи, па тек
треба видети како ће се то одразити на контроле ванлинијског превоза.
Гајић је додао да се та активност одвија у оквиру борбе
Владе Србије и премијера за
сузбијање и минимизирање
сиве економије и да је АТП поздравља и подржава, јер то јавно комунално предузеће измирује све обавезе према државним органима.
– Ако желимо здравије друштво и ако свако очекује да

редовно прима пензије и друге
принадлежности, онда сви
треба да подржимо ту акцију –
додао је Гајић.
Поводом недавне куповине
нових аутобуса он је рекао да
је то први корак у обнављању
возног парка АТП-а. Према
његовим речима, до сада је новац који се из градског буџета
издвајао за АТП највише трошен за текућу ликвидност у
том јавном комуналном предузећу и није било довољно инвестиција за набавку нових возила, што, како је рекао, из
аспекта пословања једног

предузећа које се бави превозом путника није најрационалнија одлука.
– Нови аутобуси се користе
око три месеца и сви су задовољни – почев од возача па до
путника. Они су још под трогодишњом гаранцијом и за случај
да дође до неког ситног проблема, имамо одличну сарадњу с
њиховим произвођачем. Важно
је да су ти аутобуси и климатизовани, што је додатна олакшица и за возаче и за путнике, и
није нимало безначајно с обзиром на тренд глобалног загревања – додао је Гајић.

АТП о пре во зу кућ них љу би ма ца
ЈКП АТП реаговао је на текст о спору који је настао због жеље једне наше суграђанке да уђе у аутобус заједно са својим
псом. У реаговању пише: „Према члану 35 Општих услова
превоза у међумесном друмском превозу путника и члану
22 Одлуке о јавном градском линијском превозу путника на
територији Панчева, у аутобусима којима се обавља превоз
путника не могу се превозити животиње, осим специјално
дресираних паса водича са заштитном корпом, за слепа и
слабовида лица”.

У прошлом броју нашег листа питали смо вас ко је убио
Кенедија. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по
један примерак књиге „Далас ’63” Стивена Кинга за
два наша читаоца или читатељке који су најкреативније
одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Човек за кога политичари
тврде да га је убио. Без обзира
и на то што га је тај човек волео
више него они.” 060/6672...
„Онај ко је то могао.”
064/1792...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијег одговора на питање: колико сте свесни свог

идентитета? Они ће освојити
по један примерак књиге
„Убилачки
идентитети”
Амина Малуфа.
То издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих одговора:
„Увек помислим да сам
дубоко свестан свог идентитета и да сам ’позитиван
примерак’, али је ту моја супруга да све врати у ’нормално стање’.” 063/7417...
„Потпуно сам свесна свог
идентитета, ја сам Пепељуга и
Снежана 21. века.” 064/9694...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.
Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.

ИЗВИЊЕЊЕ
У тексту „Пооштрена борба против дивљих превозника” објављеном у прошлом броју нашег листа ненамерно је промењен смисао речи у делу изјаве Милована Ћировића, секретара Секретаријата за инспекцијске послове.
Извињавамо се Миловану Ћировићу и читаоцима.
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УСПЕШНЕ АКЦИЈЕ ПАНЧЕВАЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ

КУЋНИ ЗАТВОР СВЕ ЧЕШЋА САНКЦИЈА

Ухапшен крадљивац
возила

БОЉЕ ОД РЕШЕТАКА

Припадници Министарства
унутрашњих послова у Панчеву су у ефикасној акцији расветлили серију крађа аутомобила. Због постојања основане
сумње да је извршио кривично дело неовлашћено коришћење туђег возила ухапшен
је тридесетогодишњак из Панчева и одређен му је дводневни притвор. По истеку притвора биће предат надлежном
тужилаштву у Панчеву уз кривичну пријаву.
У последњих месец дана
на подручју Полицијске
управе Панчево украдено је
пет путничких возила. Захваљујући интензивном раду
полиција их је све пронашла
на територији Панчева и
околних места, и вратила
власницима.
Рад ни ци Ми нистар ства
унутрашњих послова у Панчеву идентификовали су и
двадесетшестогодишњег мушкарца који је у ноћи између 9. и 10. маја ове године у
панчевачким насељима Тесла и Стрелиште разбио излог на једној радњи, као и
шофершајбне, задња стакла
и ретровизоре на седамнаест аутомобила.
Након консултација с тужиоцем он је приведен судији

за прекршаје, који га је казнио због непристојног, дрског и безобзирног понашања.
Панчевачка полиција је
саопштила и да су њени припадници ухапсили и задржали у дводневном притвору Ч.
Г. (1965) из околине Алибунара због основане сумње да
је извршио кривично дело
превара.
Како смо сазнали у панчевачкој полицији, он се терети
да се у последњих месец дана
на подручју општине Алибунар лажно представљао као
радник Електродистрибуције
и од грађана тражио новац за
наводни дуг за електричну
енергију како би им регулисао неплаћене рачуне. Сумња
се да је на тај начин прибавио 33.000 динара. Осумњичени ће уз кривичну пријаву
бити приведен надлежном
тужилаштву.
Полицијска управа Панчево је објавила и да су, у складу са чланом 52 Закона о полицији, њени припадници
снимили камерама и фотографисали кошаркашку утакмицу између клубова „Тамиш” и „Црвена звезда” из
Београда која је одиграна у
среду, 18. маја, у Хали спортова на Стрелишту.

ТРАГЕДИЈА НА ПУТУ ЗА ДОЛОВО

Возач погинуо у удесу
Једна особа рођена 1973. године погинула је у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила 14. маја у раним јутарњим
часовима на путу за Долово, у
близини Старог Тамиша.
Једино што се засад зна,
јесте да је настрадали био возач аутомобила који је у једном тренутку, док се кретао

из правца Долова, излетео с
пута, а потом се преврнуо.
Возач је погинуо, а једна особа из тог возила је повређена.
Одговор на питање због чега је дошло до ове несреће биће познат тек након обдукције
тела погинулог и ванредног
техничког прегледа аутомобила којим је он управљао.

Уместо класичног
тамновања, осуђеници
могу да издржавају
казну и у својим
кућама и становима
Уместо да буде иза решетака,
тридесет двоје наших суграђана издржава казну затвора у
просторијама у којима станује, уз примену електронског
надзора или без њега.
Међу њима су лица која су
осуђена због тешких дела против безбедности јавног саобраћаја, наношења тешких телесних повреда, неплаћања алиментације, крађа, тешких крађа, неовлашћеног држања
опојних дрога, недозвољене
производње, држања и ношења оружја и експлозивних ма-

ју школовање или да се плаше
да ће остати без радног места.
Неопходан услов – телефонска
линија
Сања Тумбасевић, повереница
Управе за извршење кривичних санкција за Панчево и јужни Банат, изјавила је да процес издржавања казне у кућним условима почиње када
пресуда некој особи постане
правоснажна и извршна.
– Након тога осуђена лица
не треба прво да долазе у канцеларију Одељења за третман
и извршење ванзаводских
санкција и мера и да се сама
јављају. Пресуде њима које су
правоснажне судови достављају Управи за извршење
кривичних санкција, а након
завођења у матичне књиге ша-

или без ње, неопходно је да
осуђена лица поседују фиксну
телефонску линију. Код примене мере електронског надзора то је незаобилазан услов,
јер чим наногица почне да ради, након постављања на осуђеникову ногу, све време преко одашиљача шаље сигнале
који се посредством телефонске линије стално прате у контролној соби Центра за електронски надзор у Београду.
Кретање само по маршрути
Особе које морају да носе наногицу смеју да се крећу по кући или стану само у одређеном
домету. Уколико лице напусти
опсег електронског пријемника, то се одмах региструје и аутоматски се шаље упозорење у
Центар за електронски надзор

Стручно „штеловање” наногице
терија, као и других кривичних дела за која је прописана
казна до годину дана затвора.
Издржавање казне у кућном
затвору има вишеструке предности. На тај начин се смањују пренасељеност затвора и
трошкови за смештај осуђених, а корист од тога имају и
осуђеници.
Поред тога што нису жигосани у друштвеној заједници,
избегавају негативне ефекте
затворских казни по њих, као
што је потпадање под лош утицај осталих затвореника. Они
којима је одређен кућни затвор, не морају да се одвајају
од породице, нити да прекида-

љу на извршење надлежним
повереничким канцеларијама
по месту пребивалишта осуђеног. Из повереничких канцеларија се упућују позивна писма осуђенима с циљем доласка на разговор, чиме започиње процедура извршења казне.
По добијању позивног писма
лице мора да се јави поверенику и потврди долазак, а када
се после тога појави у канцеларији, почиње процедура –
објаснила је Сања Тумбасевић.
Важно је напоменути да када је у питању казна затвора
без напуштања просторија у
којима лица станују, уз примену мере електронског надзора

Управе за извршење кривичних санкција. О томе се истог
тренутка СМС-ом обавештава
и повереник.
Дежурни у том центру у
свако доба дана и ноћи могу
видети да ли осуђеници с наногицама у целој Србији поштују маршруту по којој смеју да се крећу. У случају да,
на при мер, осу ђе ни ци без
икакве претходне најаве самоиницијативно изађу из куће, ризикују да им издржавање казне у кућном затвору буде прекинуто од стране надлежног суда и да буду послати у завод на издржавање казне затвора.

Према речима Сање Тумбасевић, осуђеници су упознати
с тим и ретко се дешава да самоиницијативно напуштају
просторије у којима станују,
јер би им у том случају судови
одредили да наставе издржавање казне у неком од завода.
Дозвољени одласци на посао
Постоји могућност да се трансмитер (наногица) свесно
оштети, исече или трајно уништи, али се то аутоматски региструје у Оперативном центру.
Издржавање казне у кућном
затвору, са обавезом ношења
наногице или без ње, има једну велику предност. Осуђеници којима је одређена таква
казна могу свакодневно да иду
на посао или на факултет, па
тако осуђени не бива изопштен из локалне заједнице.
Осуђена лица имају право и
да сваког дана буду два сата ван
просторија у којима станују, на
свежем ваздуху. Осим тога,
осуђеницима у кућном затвору
дозвољава се и лечење и јављање лекару по потреби, напуштање куће ради неге старијег
лица у породици, обављања сезонских пољопривредних радова, као и низ других олакшица.
– Уколико, на пример, осуђеник жели да током издржавања казне настави да сваког
дана иде на посао, важно је само да припреми документацију о запослењу – уговор о раду,
фотокопију радне књижице,
као и потврду послодавца о
радном времену, у којој је поред радног времена наведено
да је послодавац сагласан да
особа обавља рад у тој фирми
за време издржавања казне – и
да напише молбу за одлазак
на посао за време издржавања
казне. Повереник пише мишљење о основаности сваке
молбе и прослеђује га Управи,
заједно с пропратном документацијом о запослењу осуђеног. О молби одлучује директор Управе. У случају да му
молба за посао буде позитивно
решена, о томе се обавештавају суд и полиција. Битно је да
кривично дело које је осуђени
починио није у вези с његовим
послом уколико је у сталном
радном односу. На пример,
лице које је стално запослено
као возач, а осуђено је због тешког дела против безбедности
јавног саобраћаја, не може рачунати на то да ће му повереник дати позитивно мишљење
о основаности молбе за посао
– додала је Тумбасевићева.

УСПЕХ ПРИПАДНИКА СПЕЦИЈАЛНЕ БРИГАДЕ

НАШ МЛАДИ СУГРАЂАНИН ВРХУНСКИ ТАЛЕНАТ ЗА ЦРТАЊЕ

Шампиони у Енглеској

За неколико сати ствара чуда

Екипа коју су чинили припадници Специјалне бригаде
вратила се с међународног
стрељачког такмичења у Енглеској, где је у конкуренцији двадесет три тима освојила прво место у појединачном и екипном пласману у
гађању из пиштоља „глок”.
На затварању такмичења
признања најуспешнијима уручио је командант Прве дивизије енглеске војске генерал-мајор Џајлс Хил. Он је истакао

значај ватрене обуке за сваку
армију и похвалио припаднике
Војске Србије за остварене резултате.
Наша екипа је била састављена од десет такмичара и
провела је 12 дана у Енглеској. Домаћини су јој били
припадници Првог краљевског ирског пука, настављача
традиције енглеских јединица које су заједно са српском
војском учествовале у пробоју Солунског фронта.

За нашег двадесетчетворогодишњег суграђанина Бобана
Весића се с правом може рећи
да је врхунски таленат за цртање и уметност.
У данашње време, које је незамисливо без употребе компјутера и „Фотошопа”, он већ
три године црта портрете графитним оловкама, кредама и
маркерима, а судећи по одушевљењу сваког ко је имао
прилику да види његове радове, за чије стварање му је потребно по неколико сати, изузетно је успешан у томе.
Због тога и није чудно што
су о Бокију, како га зову пријатељи, до сада прилоге објавили „Пинк”, РТС и „Студио Б” и
писали готово сви дневни листови.
Пре него што је почео да
ствара, Бобан није ишао ни код
кога на часове, тако да су сви
портрети које је насликао резултат његове посвећености
цртању, љубави за ту врсту
уметности и великог стрпљења.
До сада није имао ниједну
изложбу, па је његове радове

Бобан може да наслика све
до даљег могуће видети само
на „Фејсбуку”. На тој друштвеној мрежи има свој профил
под именом Бобан Арт Весић.
– На другој години индустријског дизајна сам се пронашао у цртању и осетио сам
да ме то смирује. Професорка
је приметила моје портрете и
допали су јој се. Други су добијали задатке да цртају ана-

томију, а од мене је она захтевала да се преоријентишем да
портрете. Пре одласка на студије нисам ишао на припремне часове, а без проблема сам
ушао на буџетске студије. У
конкуренцији 300–400 студената био сам у првих шест –
рекао је Бобан.
На питање новинара какве
су реакције људи кад виде ње-

гове портрете, одговорио је да
су готово све позитивне и да
није било оних којима се нису
свидели.
За разлику од великог броја
његових вршњака који често
седе скрштених руку и чекају
да им се догоди нешто лепо,
Бобан свакодневно ради на томе
да успе и да што више и боље
представи своје радове. Поред
тога што приказује свој таленат на свим друштвеним мрежама, често шаље радове у
Америку, Канаду, Шведску,
Русију и друге земље.
Захваљујући томе Бобан је
ових дана добио понуду власника једне америчке компаније да ради за њега, тако да
ће му се, по свему судећи, испунити жеља да живи од онога
што воли да ради и да од тога
зарађује.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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НЕДОУМИЦЕ ПОЈЕДИНИХ ГРАЂАНА КАЧАРЕВА ОКО ИЗВРШЕЊА ЈЕДНОГ ПОСЛА

КОЛИКО СУ БАНКИНЕ ЗАИСТА НЕПРЕМОСТИВЕ?
Разлог за радове –
неотицање воде
с коловоза у канале

Банатски Брестовац: Из викенда у викенд одржавају се
радионице карикатуре Николе Драгаша. Спортски дан
поводом дана школе приређен је у суботу, 14. маја.

Неки мисле да
проблем није решен
у потпуности

Банатско Ново Село: Скупштина Месне заједнице конституисана је у четвртак, 14.
маја, када је за председника
изабран Недељко Топић, а за
његовог заменика Славе Бојаџиевски. Оркестар Дома културе учествовао је протеклог
викенда на Европској смотри
фолклора српске дијаспоре.
Писац Вања Булић промовисаће свој књижевни опус у
среду, 25. маја, од 17 сати, у
малој сали Дома културе.

Месна заједница: све
урађено по прописима
и транспарентно
Пре извесног времена редакцији „Панчевца” се јавио грађанин Качарева, који је желео
да остане анониман, с намером да изрази негодовање због
информације објављене у рубрици „Месне актуелности”
(број 4658, од 21. априла).
Хоће ли барице остати?
Он је тиме намеравао да укаже
на то да вест како је „по налогу
Месне заједнице завршено скидање банкина са коловоза” не
одговара стварном стању на терену, уз објашњење да посао ни
у ком случају није окончан, већ
да је урађен парцијално. Прецизније, поменути Качаревац
истиче да је требало скидати
банкине са улица у потпуности,
а не у деловима. Према његовом мишљењу, тако је цела инвестиција изгубила смисао, будући да је основни разлог за отпочињање тог посла био да се
вода не задржава на коловозу,
већ да почне да отиче у кишне
канале.
Поменути грађанин каже да
је колима обишао цело село и
након тога је дошао до закључка да је за утрошени новац обухваћено мало тога, тач-

Добро или лоше урађено?
није свега неколико километара коловоза. Према његовом
мишљењу, урађени су само делови улица и ниједна није
комплетирана, па би се у перспективи прича могла вратити
у почетно стање. Како каже,
када падне киша, вода ће се
поново гомилати...
Следи наставак радова
С друге стране, људи из Месне
заједнице тврде да је с њихове
стране све било транспарентно:
најпре је овлашћени пројектант
израдио комплетну техничку
документацију, а надзорни орган својим потписом потврдио
квалитет урађеног посла.
Председник Скупштине МЗ
Бранко Бокун навео је да су на

коловозима проблем правиле
високе банкине, издигнуте и
десетак центиметара, па су настале барице јер вода није могла да отекне у канале.
– То је доводило до убрзаног
пропадања асфалта, па је Комисија за саобраћај при Месној заједници, у сарадњи с
пројектантом и овлашћеним
надзорним органом, констатовала стање на терену, након чега су и одређене приоритетне
улице. Вредност радова на санацији банкина била је око
490.000 динара, на шта је потпис ставио званичан надзорни
орган, односно стручно лице са
адекватном лиценцом. Овим
послом су обухваћене улице

Првомајска, Босанска, Народног фронта, ЈНА и, посебно,
Пролетерска, која излази на сеоску депонију. Управо тамо
смо отпремили земљу која је
остала након радова, што ће
нам добро доћи да прекријемо
смеће и предупредимо евентуална летња паљења – истакао је
Бокун.
Први човек качаревачке месне заједнице изразио је очекивања да ће Улица Ратка Павловића ускоро бити санирана
ризлом, али и да ће, због помањкања финансија, преостали проблематични путеви бити урађени наредне године
или, у случају неког ребаланса, можда већ на јесен.

ПОВОДОМ ДАНА ШКОЛЕ „ОЛГА ПЕТРОВ”

Брестовачки ђаци показали шта све знају
Основна школа „Олга Петров”
из Банатског Брестовца обележила је свој дан с неколико
интересантних програма.
Као и сваке године централно место је заузела приредба,
сачињена од најразноврснијих
тачака у којима су ђаци показали шта су све научили у протеклом периоду. Ученици брестовачке школе и предшколци
из вртића „Пчелице” и „Лептирићи” смењивали су се на
бини тог понедељка, 9. маја,

Месне актуелности

праћени аплаузима својих родитеља, бака, дека и других

рођака. Садржај је био више
него шаролик и испуњен на-

И ЈА БУЧ КИ УЧЕ НИ ЦИ СЛА ВИ ЛИ
Основна школа „Гоце Делчев” из Јабуке такође је обележила свој дан. Читава протекла недеља била је препуна разноликих догађаја, као што су квиз општег знања, изложба ликовних радова или турнири у одбојци и фудбалу, а за сам завршетак манифестације била је
остављена приредба, која је одржана у петак, 13. маја, у Дому културе.
Сат и по динамичног програма изазвао је нескривено задовољство публике, у којој су углавном седели родитељи и родбина ученика. Напослетку је директор Милосав Урошевић доделио
књиге и награде ђацима који су постигли запажене резултате на такмичењима из наставних
и ваннаставних области.
Посебан акценат је стављен на успехе женске и мушке рукометне екипе.

ступима хора, плесних група и
рецитатора, а није недостајало
ни драмских скечева.
Напослетку је директорка
школе Далиборка Бојковић
Брети, као и претходних година, пригодним поклонима у
виду књига наградила тридесетак ученика који су постигли
запажене резултате на такмичењима, чиме су на најлепши
начин репрезентовали брестовачку образовну установу.
Истог дана су ђаци који су
чланови Карате клуба „Кумите 013” показали своја достигнућа с такмичења у Шапцу.
У склопу поменуте прославе, у суботу, 14. маја, приређен је и спортски дан, који је
протекао у пријатељском одмеравању снага малих Брестовчана и њихових гостију из
основних школа „4. октобар”
из Глогоња и „Десанка Максимовић” из Ковина. Том приликом су одигране фудбалске
утакмице женских и мушких
екипа.

Долово: У склопу прославе
сеоске славе – Светог Николе, у суботу, 21. маја, од 15
сати, у школској сали биће
приређен турнир у каратеу.
На сам дан славе, 22. маја,
биће одржане службе у обе
цркве, а потом ће уследити
резање славског колача у
Месној заједници, уз културно-уметнички програм. Серијал радионица карикатуре
за децу Николе Драгаша у
Дому културе почеће у недељу, 22. маја, у 10 сати.
Глогоњ: Састанак Скупштине Месне заједнице биће
одржан у четвртак, 19. маја,
када ће бити оформљени извршни одбор и комисије за
разне области.
Иваново: Ученици седмог и
осмог разреда отпутовали су
протеклог викенда у бугарску Варну на спортско-културну манифестацију под
називом „Спартакијада”.
Јабука: Приведени су крају
радови на периодичном одржавању путева. Дан школе је
обележен бројним садржајима протекле недеље, а завршна приредба је одржана у
петак, 13. маја. У организа-

цији Дома за ЛОМР „Срце” у
Јабуци, у суботу, 21. маја, од
10.30, биће приређен турнир
у женском малом фудбалу.
Национални савет македонске националне мањине
предложио је да се Јабука
збратими с Македонским
Бродом.
Качарево: Трибина под називом „Осмехни се здраво”, на
којој ће говорити др Стана
Кукић, биће одржана у петак,
20. маја, од 12 сати, у свечаној сали Месне заједнице.
Скупштина те институције
донела је одлуку да у наредном периоду отпочну изградња прилазног пута ка сеоској
депонији, уклањање ударних
рупа, радови на језеру...
Омољица: Хуманитарна дечја
позоришна представа „Деда и
репа” одржана је у среду, 18.
маја, у изведби позоришта из
Кикинде. Шеста манифестација традиције, игре и песме
под називом „Никољдански
венац 2016” биће приређена
у недељу, 22. маја, од 19 сати, када ће КУД „Жисел”
уједно прославити рођендан
и славу. Постављени су путокази на српском и енглеском
језику.
Старчево: Хуманитарни концерт фолклора под називом
„Игром за Драгану” одржан је
у петак, 13. маја, у организацији КУД-а „Неолит”, а наступили су и гости из Дебељаче. Сав приход од продатих
улазница употребљен је за лечење оштећеног вида мале
Драгане Раданов. Одред извиђача „Надел” посетили су
челници Савеза извиђача Србије и том приликом Старчевцима поклонили пет врећа за спавање. Конститутивна
седница месне скупштине
биће одржана у четвртак, 19.
маја. Наредног дана, од 10 сати, Друштво пчелара ће, заједно са школом, обележити
Дан пчела.

ЉУБИТЕЉИ ПРИРОДЕ НЕ ПОСУСТАЈУ

Наставак чишћења
Надела

СТАРИ ДОЛОВАЧКИ ОБИЧАЈИ

Малишани чувају традицију
Један од старих, аутентичних
доловачких обичаја носи назив другање, а приређује се
другог понедељка после Ускрса, на Побусани понедељак.
Тог дана малишани у пратњи својих родитеља долазе у
централну долину на плато
испред старе школе, где се на
симболичан начин друже уз
туцање јајима и љубљење кроз
венчиће од цвећа. И ове године (у понедељак, 9. маја) доло-

Страну припремио

Јордан
Филиповић

вачка долина зашаренела се
онако како само малишани
могу приредити. Свако од њих
носио је венчић од цвећа и
корпицу с јајима, тражећи по-

тенцијалног новог друга или
другарицу.
Обичај је стар готово исто
колико и извори о месту Долову, али највероватније датира

из времена када су у селу постојале две основне школе, па
су се деца, не својом кривицом, мање дружила. Да би се
на неки начин сва она спојила, осмишљен је обичај у којем су се зближавали, пре свега, малишани из различитих
делова села.
Данас не постоје никакве
баријере и доловачка деца иду
у једну, заједничку основну
школу, а захваљујући модерним телекомуникацијама у
контакту су свакодневно.
Ипак, остао је понеки леп обичај, попут другања, чију драж не
може заменити ниједна савремена технологија.
Н. Р.

Удружење спортских риболоваца „Надел” с несмањеном
жестином наставља активности на уређењу поменуте речице.
Недавно је почело чишћење комплетне леве и десне
обале према Омољици, у дужини од око триста метара.
Старчевачким ентузијастима
је овог пута у помоћ притекла
машина „дуга стрела” (чија
„рука” има читавих петнаест
метара) из ДВП-а „Тамиш–
Дунав”, која је раскрчила бедем, повадила шут, камење и
све друго, као и комплетну вегетацију у појасу удаљеном
шест-седам метара од обале.
Према речима председника поменутог удружења Да-

либора Танева, учињено је
све што је било неопходно за
припрему даљих радова које
налаже пројекат Милана Првуља.
– Следи чишћење других
триста метара приобаља према Омољици, а чланови ће
својим чамцима извадити
оно што је преостало од трске. Такође, ускоро намеравамо да учествујемо на градском конкурсу за преостала
средства. Да се ствари крећу
у добром смеру, потврђује
још један знак – поменута
машина је на појединим деловима уместо очекиваног
муља вадила глину, што јасно говори да Надел није тако забарен – навео је Танев.
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Субота, 21. мај, 18 сати, дворана „Аполо” Дома омладине:
концерт КУД-а „Станко Пауновић НИС–РНП”. Улаз слободан.
Понедељак, 23. мај, 19 сати, дворана Културног центра: концерт „Braveheart” Бранке Пајовић Краудер (келтска харфа).
Уторак, 24. мај, 18.30, сала Музичке школе „Јован Бандур”:
концерт ђака проф. Јасмине Јањић. На репертоару су композиције Ј. С. Баха, Лудвига ван Бетовена, М. Клементија,
К. Дебисија и других стваралаца.

Књижевност
Четвртак, 19. мај, 20 сати, Галерија Милорада Бате Михаиловића: представљање књиге „Записи” Љубице Марић и
пројекција документарног филма „Ти чудно моје ја”. Учествују Гојко Божовић и Нада Петронијевић Човић.
Понедељак, 23. мај, 12 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: књижевно подне с Љубивојем Ршумовићем. Улаз слободан.

Представе
Четвртак, 19. мај, 19 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: позоришна представа „Нова школа или часови димензија”, у извођењу удружења „На пола пута”. Улаз слободан.

Филм
Среда, 25. мај, 20 сати, дворана „Аполо” Дома омладине:
„Слободна зона” – филм „Клуб”. Улаз слободан.

Тематски програм
Четвртак, 26. мај, 19.30, дворана „Аполо” Дома омладине:
планинарско-путописни серијал „Упознај своју природу”:
предавање „Манастир Острог и Острошка греда”.
Четвртак, 26. мај, 20 сати, Школа цртања Дома омладине:
анатомија у уметности – Петар Ђорђевић. Улаз слободан.

Изложбе
Петак, 20. мај, 18 сати, галерија Историјског архива Панчева: отварање изложбе „Панчевачки ликовни круг: иницијативни импулси савремености”, из фонда Галерије
савремене уметности (1976–1981).
Петак, 20. мај, 18.45, Галерија Милорада Бате Михаиловића: изложба „Уметност у транзицији – транзиција у уметности”, поводом обележавања јубилеја – 40 година Галерије
савремене уметности Панчева, из фонда Галерије савремене уметности (2000–2016).
Петак, 20. мај, 19.30, Галерија савремене уметности: изложба
„У окружју југословенског уметничког простора”, поводом обележавања јубилеја – 40 година Галерије савремене уметности,
из фонда Галерије савремене уметности (1981–2000).

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Далеко од разуздане
гомиле” Томаса Хардија
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 храбар 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.
„Далеко од разуздане гомиле” је очаравајући класик о љубави, страсти, жртви и рушењу младалачких

Петак, 20. мај 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ОТВОРЕН ШЕСТИ „БУДИ”

ПОЧЕЛО ЈЕ, ДЕЦО, ВАШЕ БИЈЕНАЛЕ
Гости-домаћини су
Амбасада Велике
Британије у Београду
и British Council
Отворене три изложбе
Свечано отварање шестог Међународног бијенала уметничког дечјег израза приређено је
у петак, 13. маја, испред Галерије савремене уметности, где
је изложен избор радова од
укупно 1.827 пристиглих на
овогодишњи конкурс „У врту
различитости”. На отварању су
говорили Саша Павлов, градоначелник Панчева, и Милан
Лукић, представник British
Council-a. Истог дана је отворена и изложба посвећена јубилеју Бијенала – десетогодишњици постојања. Са овогодишњим програмом БУДИ-ја
присутне је упознао водитељски пар Ана Стојић и Симон
Дангубић (заједно имају шеснаест година).
„Почело је, децо, ваше бијенале...” – певао је хор „Вокал
кидс” стихове химне БУДИ-ја
коју је Саша Божовић оставио
у аманет том фестивалу.
На отварању су наступили и
хорови Предшколске установе
„Дечја радост” (вртић „Петар
Пан”), као и другог и трећег
разред Основне школе „Свети
Сава”. Сва три хора су део пројекта двојезичне наставе на енглеском и српском језику Владе
Покрајине Војводине и Секретаријата за образовање, којем
подршку даје и British Council.
Одломак из књиге „Путници
за Тамензу” рецитовали су Зое
Радовановић (шест година) и
Андреј Рељин (шест година).
Радост због отварања манифестације која је посвећена
најмлађима није крио ни градоначелник Саша Павлов.

Водитељски пар: Ана Стојић и Симон Дангубић
– Град Панчево ће и даље
много улагати у развој дечјег
стваралаштва пре свега кроз
разнолику културну понуду,
али и кроз програм у којем
ће деца директно учествовати и развијати и испољавати
свој уметнички израз. Надам
се да ће уз БУДИ и наредних
година одрастати нове генерације деце и да ће уметност
и култура бити начин комуникације, начин изражавања
и стил живота – рекао је Павлов.
Дела британских аутора уз
која су одрастале многе генерације, сто педесети рођендан
романа „Алиса у земљи чуда”
Луиса Керола, као и стоти рођендан Роалда Дала, аутора
славних књига за децу, били
су инспирација организаторима фестивала. Зато не чуди
што су ове године гости-домаћини Бијенала Амбасада Велике Британије у Београду и
British Council. Милан Лучић,
представник British Council-а,

НЕ ПРО ПУ СТИ ТЕ...
Петак, 20. мај, 18 сати, дворана Културног центра: премијера представе „Шкрти Берберин” Александра Поповића.
Петак, 20. мај, 19 сати, фоаје Културног центра: свечано
отварање путујуће изложбе европског стваралаштва за децу
„Упознај британску књижевност”.
Уторак, 24. мај, 18 сати, Арт-клуб Културног центра: вајарска радионица „Прљаоница”, отворени атеље Иване Ракиџић Крумес.
Среда, 25. мај, 12 сати, сцена Културног центра: трибина
„Усред среде – бирај речи, хејт спречи”, за ученике седмог и
осмог разреда и средњошколце.

КОНЦЕРТ КУД-а „АБРАШЕВИЋ”

Традицијом против
насиља

рекао је да је Панчево врло важна тачка у култури ове земље, а да је БУДИ можда и
најбољи доказ за то.
– Драго ми је што се овај фестивал бави једном од кључних
вредности за које се залаже
Британски савет, а то је разноликост. Радује ме што ћете

имати прилику да се, кроз различите програме, дружите и
упознајете с том фантастичном
вредношћу за коју мислим да
ће инспирисати нас старије да
мало више размишљамо о њој
– истакао је Лучић.
Бијенале уметничког дечјег
израза траје до 16. јуна.

МЕ ТАР МА ШТЕ
Прва самостална изложба радова Мие Мирковић (10 година), под називом „Метар маште”, отворена је у суботу, 14.
маја, у БУДИ павиљону у Народној башти. Млада уметница
ствара фломастерима и акварел бојама.
– Први пут сам узела боје и папир са једанаест месеци, а
почела сам да цртам са три године. Ако видим нешто што
ми се свиђа, ја то и нацртам ако хоћу, а ако нећу, онда даље тражим, а некад и из главе смислим – открива Миа
Марковић.
Она је полазница дечје школе примењених уметности
„Прим арт” и до сада је учествовала на неколико групних
изложби. Сви заинтересовани моћи ће да погледају радове
до 3. јуна.
На отварању је присутне забављао водитељ Бојан Ивковић, а хорови „Вокал кидс” и „Вокал тин” су направили одличну журку. Својим присуством изложбу су подржали
новинарка Татјана Војтеховски и спортиста Душан Борковић.

„KОВАЧИ” У РУМУНИЈИ

Између чекића и наковња
Премијера комедије „Ковачи”
нашег суграђанина Милоша
Николића биће одржана у недељу, 22. маја, у позоришту
„Аријел” у румунском граду
Рмнику Влча. Режију овог комада потписује познати румунски редитељ и глумац Хорацију Малајелеа, а у главној
улози биће популарна позоришна и филмска глумица Маја
Моргенштерн,
добитница
европске филмске награде за
глуму.

„Ковачи” се у том позоришту играју под насловом „Између чекића и наковња”, а
превела их је Вероника Лазарјан.

ЗБИРКА ПЕСАМА ЗА ДЕЦУ РУЖИЦЕ ТОМИЋ

Унин свет
Недавно је издата збирка песама за децу „Унин свет” наше

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

Два читаоца који до среде, 25. маја, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„Колико је новац битан у љубавној вези?”, 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”.
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.

Дечји концерт „Традицијом
против насиља” КУД-а „Абрашевић” Панчево, који је посвећен Међународном дану породице, одржан је у недељу, 15.
маја, у дворани Културног
центра Панчева.
– Сматрамо да је породица
као формација прилично запостављена у данашње време, па
смо желели да бар на овај дан
скренемо пажњу на њену важност. Сваке године ће тај концерт имати другу тему. Ове године је тема концерта била насиље, тачније концерт смо на-

звали „Традицијом против насиља”. На концерту смо показали
да наша деца, чланови културно-уметничких друштава, своју
енергију троше на игру, песму и
дружење, где нема места насиљу, и да на тај начин ширимо
пријатељство и љубав – објаснила
је Лела Стојнов, председница
КУД-а „Абрашевић” Панчево.
„Абрашевићи” су угостили
дечје ансамбле културно-уметничких друштава „Неолит” из
Старчева, „Бранко Радичевић”
из Земуна и „Окарина” из Београда.

„Принцеза Уна” (30 песама) и
„Још понешто” (26 песама).
Издавач књиге је „Галаксијанис” из Ниша.
„Ружица Томић је овом
збирком успела да нам у потпуности дочара дечји свет, саздан од маште, питања и љубави”, наводи се у рецензији
књижевника Хранимира Хране Милојковића.
Први циклус описује свакодневни живот ауторкине унуке
Уне, а други је о првим љубавима, симпатијама, љубоморама
и тежњи да се постане неко и
нешто у својој улици или крају.

Стране припремила
суграђанке Ружице Томић, састављена од два циклуса:

Милица
Манић
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ЧЕТИРИ ИЗЛОЖБЕ У МУЗЕЈУ

СТРУЧНО ВОЂЕЊЕ КРОЗ БОГАТ ПРОГРАМ
Едукативне поставке
о прошлости

12. маја, у 12 сати. Посетиоцима је приказан избор радова
из Збирке ликовних уметности Народног музеја Панчево,
а поставку чини неколико тематских целина: карикатура и
штампа, преплитање карикатуре са илустрацијом и стрипом, њени посебни видови...
Изложене су карикатуре више
аутора, међу којима и Стевана
Милосављевића, Милоша Вушковића, Славка Павлова...
– Једна од целина је портретна карикатура, друга је политичка, углавном усмерена на
међуратно стварање, на период

Обележавање трију
значајних датума

Гроб из енеолита
Резултати археолошких истраживања локалитета Ливаде
код Панчева представљени су
у четвртак, 12. маја, у 19 сати,
на отварању изложбе „Средњовековна црква и некропола
на енеолитској хумци”, чији су
аутори Јелена Ђорђевић и мр
Војислав Ђорђевић, виши кустоси – археолози. Изложба се
састоји из два дела: ради се о
средњовековној и преисторијској епохи – рекао је др Ђорђе

ФОТО: В. ЂУРЂЕВИЋ

На манифестацији „Музеји
Србије десет дана од 10 до 10”,
која је почела у четвртак, 12.
маја, Народни музеј Панчево
ове године учествује са четири
изложбе и богатим пратећим
програмом. О темама поставки посетиоци ће, до 21. маја,
имати прилику да кроз стручно вођење и радионице сазна-

ричног часописа „Жижа”, који је
у нашем граду, новембра 1871,
покренуо и уређивао Ј. Ј. Змај.

Посластица за богове и владаре
ју и нешто више. Током манифестације биће обележена и
три значајна датума: Међународни дан музеја (18. мај), Национална недеља музеја и
Европска ноћ музеја (21. мај).
Истраживање карикатуре
Изложба „Скица за портрет
карикатуре” Димитрија Јованова отворена је у четвртак,

Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, потом Краљевине Југославије. Ту су и карикатуре
Славка Павлова, које су на неки
начин обележиле и сам „Панчевац” и публицистички рад у
Панчеву – објашњава Јованов.
Говорећи о предисторији панчевачке карикатуре, он је истакао значај хумористичко-сати-

Јанковић. Ова истраживања су
спроведена у периоду од 2009.
до 2011. године и резултирала
су проналаском средњовековне цркве, која је саграђена на
хумци (више пута је рушена и
обнављана), а истражен је и
део средњовековне некрополе
која је испод и око ње. Откривен је и гроб стар око 4.500 го-

дина (из бакарног доба), који
је, у сарадњи с Музејом Војводине и конзерваторима, премештен у Народни музеј и
презентован јавности на овој
изложби. Сада представља једини на такав начин сачуван
гроб јамне културе у музејима
у Србији. Пронађени су и накит, новац и посуђе, који су такође изложени.
Градитељско наслеђе
На изложби „Градитељско наслеђе у делима уметника”, која је отворена у петак, 13. маја,
у подне, приказане су најзначајније грађевине Панчева
кроз уметничке слике које су
настајале у периоду од почетка деветнаестог века до данашњих дана. Аутор изложбе
Никола Влајић, етнолог у Заводу за заштиту споменика
културе, рекао је да најстарији
експонат потиче из 1815. године, а најновији радови су
настали пре месец дана специјално за ову изложбу.
Чоколада за пиће и јело
Кроз историју омиљене посластице многих, на отварању изложбе „Црно и бело – прича о
чоколади” Природњачког музеја из Београда у петак, 13.
маја, у 19 сати, посетиоце је
спровела једна од ауторки – др
Деса Ђорђевић Милутиновић.
Идејни творац поставке је мр
Олга Васић.
У почетку је чоколада била
резервисана само за богове и
владаре, а тек много касније је
постала посластица.
– Чоколада коју обожавамо
је потпуно природна. Настала
је у Јужној Америци. Први људи који су правили чоколаду су
је пили. Све до доласка Шпанаца била је позната само у
течном стању. Они су је пренели у Европу и почели да експериментишу, па је тако настала
табла чоколаде – открива др
Деса Ђорђевић Милутиновић.
Чоколада је постала позната
када јој је додат шећер и када
су почела да је купују деца.

ПАНЧЕВАЧКЕ ПЕСНИКИЊЕ У БЕЧУ

Снага духовних разговора
Трибине под називом „Духовни
разговори” у организацији Српског просвјетног и културног
друштва „Просвјета” одржавају
се у Бечу већ пет година, сваке
прве суботе у месецу. Недавно
су гошће биле наше суграђанке
и чланице Удружења књижевника Србије и Друштва књижевника Војводине – Гордана Влајић и Иванка Радмановић. Тема
„Духовних разговора” овог пута
је била „Снага речи”, а публици
су се, поред панчевачких песникиња, обратили проф. Срђан
Мијалковић, председник „Просвјете”, и проф. Светлана Ма-

тић, чланица Управног одбора
„Просвјете”.
Гордана Влајић је на „Духовним разговорима” представила своју „Заистинску
српску бајку”, објављену 2015.
године у издавачкој кући
„Клет”.
– Користећи деци омиљену
наративну форму бајке, покушала сам да их на забаван начин упознам с најважнијим
сегментима српске историје,
од Светог Саве до данас, кроз
животописе наших владара.
Жеља ми је била да понудим
другачији, „замаман уџбеник

историје”, како је ову књигу
описао Љубивоје Ршумовић –
изјавила је Гордана Влајић на
трибини.

Бечка публика је имала
прилику да премијерно чује
стихове Иванке Радмановић
из књиге која је у припреми и
носи наслов „Где је моја кућа”,
али и да се упозна са збирком
„Рајски кавез”, за коју је добила награду „Милан Ракић” за
најбољу књигу поезије у 2015.
Песникиње су представиле и
„Крилате песме”, својеврсни поетски „караван” који су покренуле с Милосавом Павловић,
такође нашом суграђанком и
чланицом Удружења књижевника Србије, а присутнима се
свидео и избор из њене поезије,
коју су том приликом чули.

ИЗЛОЖБА РАДОВА ДАРКА КРЕЦУЉА

Шаљиви и хорор ликови
Прва самостална изложба радова Дарка Крецуља отворена је
у четвртак, 12. маја, у холу Дома омладине Панчево. Представљено је 28 дигиталних слика и цртежа који су настајали од
2011. до 2016. године.
Аутор се бави дигиталним
цртањем, дизајнирањем карактера за видео-игре и илустрацијом. Инспирацију за
своје радове проналази враћајући се у детињство.
– Запитао сам се шта мене
највише чини срећним, кад
сам се најбоље осећао. Схватио
сам да је то био период кад сам
без притисака цртао, стварао и
томе сам се вратио. Ликовност
користим само као изражајно
средство, док ми је већи циљ
сам дизајн креатура, светова,

од неких шашавих ликова до
неких озбиљнијих, па и хорор
тема – објашњава аутор.
Дарко Крецуљ је завршио
Факултет примењених уметности у Београду.
Изложба ће бити отворена до
1. јуна.

С КОНФЕРЕНЦИЈЕ ПИСАЦА У БЕРЛИНУ

О писању, вредностима,
границама
Новинарка нашег листа Драгана Младеновић учествовала
је на Европској конференцији
писаца, која је одржана 9. и
10. маја у Берлину. На тој манифестацији је учествовало
30 писаца из целог света
(Израел, Кипар, Норвешка,
Финска, Турска, Македонија,
Шведска, Италија...), а Младеновићева је била представница наше земље.
– Програм је био конципиран
тако да је двадесет писаца учествовало у панел-дискусијама,
које су се односиле на теме о
миграцијама и мултикултуралности, европским вредно-

стима данас, језику, политици и књижевности, писању и
границама. Остали учесници,
међу којима сам била и ја,
представили су се публици у
„Дојч театру” у оквиру програма под називом „Дуга ноћ
европ ске књи жев но сти” и
том приликом сам презентовала своју збирку „Родбина” –
изјавила је Драгана Младеновић.
Пријем за ауторe приређен
је у Министарству спољних
послова Немачке, а манифестацију је отворио министар
спољних послова Франк Валтер Штајнмајер.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Мој лепи живот у паклу”
Ивана Ивањија
Не треба ништа измишљати када полицајци наоружани дугим цевима долазе по
једног петнаестогодишњег
дечака.
„Мој лепи живот у паклу” је сведочанство писца, преводиоца и дипломате Ивана Ивањија о искуству у концентрационом
логору Бухенвалд.
Писац приповеда о свом
животу од детињства до данашњих дана, а посебно се
осврће на Други светски рат.
На путовању започетом
пре скоро девет деценија у
Бечкереку, у идили имућне
лекарске породице, и прекинутом Другим светским
ратом, следећа станица је
била концентрациони логор Бухенвалд. Искуство
које је тамо стекао петнаестогодишњи Иван одредило је његов однос према искушењима у будућности.
Ивањи ће постати сведок епохе, Титов преводилац, дипломата, човек који
ће бити присутан тамо где
се кроји историја. 0 својим
заблудама и погрешним

проценама говори отворено, примерено особи која
је прошла кроз пакао живота сачувавши разборитост и достојанство. ,,'Мој
лепи живот у паклу' је извештај који писац подноси самоме себи на последњој де о ни ци пу то ва ња.
Чини то без сентименталности, самоироничним тоном”, приметио је Драган
Великић.

Два читаоца који до среде, 25. маја, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Да ли је живот на земљи пакао или рај?”, наградићемо по једним примерком књиге „Мој лепи живот у
паклу” Ивана Ивањија. 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
Расклиматани џез
и еволуирајући рок
Иван Перовић, адвокат
ПОЗОРИШТЕ: „Вече гломазне поезије и расклиматаног
џеза” Рамба Амадеуса није
класична позоришна представа, али оставља јак утисак, па
препоручујем да је погледате.
Рамбо, у свом препознатљивом маниру, рецитује, препричава и пева текстове својих песама уз музичку пратњу
нашег суграђанина, маестра
клавира Ивана Алексијевића.
Овај јединствени „двојац без
кормилара” водиће вас кроз
вече Рамбових текстова пуних
сарказма и интелигентних доскочица и поезије, помешане
са сјајним ритмовима џеза и
рока, а осмех нећете скинути с
лица још дуго након што напустите салу.
МУЗИКА: „Radiohead” је енглески бенд формиран средином осамдесетих година
двадесетог века, који је с
временом постао један од
најпопуларнијих и најутицајнијих бендова данашњице. „Radiohead” је као стари
пријатељ кога дуго не видите, али се сваки пут обрадујете када га поново сретнете.
Путовање кроз његову музику можете започети дебиалбумом „Pablo Honey”, а
уживање наставити сјајним
албумом „The Bands”, затим
трећим „OK Computer”, који
га је учинио једним од најпризнатијих бендова данашњице. Док слушате касније албуме, биће вам јасно
колико је његова музика
еволуирала у звук који се тешко може сврстати у један
конкретан жанр.
Ових дана „Radiohead” је
поново у жижи интересовања – почетком маја је обја-

вио девети студијски албум
„A Moon Shaped Pool” с раније снимљеним песмама и
неколико нових нумера.
АКТИВНОСТ: Фотографије
су ми увек привлачиле пажњу. Родитељи су ми још у
детињству поклонили фотоапарат, којим сам направио
пуно драгих слика. Како сам
бивао старији, све више су
ме занимали закони и правила фотографије, као и рад
познатих светских фотографа као што су Steve McCurry,
Helmut Newton и Henri Cartier Bresson, а наравно и наших Томислава Петернека и
Драгољуба Замуровића. Најзанимљивија ми је такозвана
улична фотографија, која у
мотивима свакодневног живота бележи несвакидашње и
занимљиве моменте.
Иако је добро имати квалитетну фото-опрему, она
не гарантује да ће вам и фотографије бити добре. Често
оне направљене мобилним
телефонима или „обичним”
апаратима буду боље од
многих снимљених професионалном фото-опремом.
Јер је суштина фотографије
у светлу и тренутку који забележите, за шта вам је често довољан и обичан мобилни телефон.
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КУЛТУРА: ОПОВО

СПОРТ: КОВИН

Двадесет шест уметника
из шест држава

ЖИВОТ ПОСВЕЋЕН ИГРИ ПРЕКО МРЕЖЕ

Четрнаеста Интернационална ликовна колонија „Опово
2016”, коју су организовали
галерија „Јован Поповић” и
директор Општинске народне библиотеке Опово Пал
Дечов, завршена је у недељу,
15. маја. У колонији је учествовало 26 уметника из Ср-

бије, Македоније, Румуније,
Мађарске, Италије и Египта.
Они су недељу дана имали
прилику да стварају, да се
друже и размењују искуства.
Почетком јесени традиционално ће бити организована
изложба радова насталих у
овогодишњој колонији. М. М.

КУЛТУРА: КОВАЧИЦА

Историја за садашњост
Изложба „Ана Франк – историја за садашњост” отворена је
у понедељак, 16. маја, у Гимназији „Михајло Пупин” у Ковачици. На 32 паноа приказана је прича о животу и судбини јеврејске девојчице Ане
Франк, која је страдала у Другом светском рату, а још седам
паноа контекстуализује историјска дешавања у Србији и
региону из последњих 70 година. Ове паное су креирали
локални експерти, у сарадњи с
Кућом Ане Франк из Холандије, у оквиру пројекта „Хисторија, историја, повијест – Lessons for Today”. Присутнима су
се на отварању изложбе обратили Јан Хусарик, председник
Општине Ковачица, Горан
Херлинг, директор Гимназије,
и Ана Костадиновић у име
„Отворене комуникације”.

Заинтересовани ђаци имали су прилику да сазнају више о изложби ученика, који
су говорили на српском, румунском и словачком језику.
М. М.

КОВИН: СПОРТ

Првенство у фитнесу
и боди-билдингу

Петар Богуновић, у
одбојци 44 године
Ковин, градић са око 13.500
становника у јужном Банату,
који је три километра удаљен
од Дунава, типично је место
простране војвођанске равнице. Ипак, мирну панонску свакодневицу недавно је „продрмала” лепа вест – Петар Богуновић, Ковинац, први човек
војвођанске одбојке, именован
је за једног од потпредседника
Одбојкашког савеза Србије.
Одмах иза новог „шефа” Ненада Голијанина, у друштву с Вањом Грбићем, Гораном Питићем и Александром Влаховићем. Велика ствар за мали Ковин, огроман добитак за одбојкашки спорт јужног Баната...
Петар Богуновић је цео свој
живот посветио спорту. Ипак,
пре игре преко мреже опробао
се у рукомету, у чему је такође
имао много успеха. Те, сада
већ давне 1970. године био је
учесник првих Школских
олимпијских игара Војводине,
на којима је са својом екипом
пољопривредне школе из Ковина освојио златну медаљу.
Наредне две сезоне провео је
у „Радничком”, до почетка
студија...
– Љубав према спорту
усадили су ми наставници,
учитељи спорта, Руди Лемлајн и Младен Лекић. Моја одбојкашка прича почиње
1972. године. На школском
такмичењу у Суботици ушли
смо међу осам најбољих, иако
је само један члан екипе био
активни одбојкаш. Игром преко мреже почео сам да се бавим у тадашњем клубу „Кристал”, који је врло брзо променио име у „Раднички”. Лети
време, ето у одбојци сам већ
44 године – започиње своју
причу Петар Богуновић, председник Одбојкашког савеза
Војводине.
Популарни Пера је у матичном клубу био и играч и тренер, тада је почео и рад с млађим категоријама. Као студент
ДИФ-а и демонстратор одбојке на том факултету, једну сезону је провео и у београдском
„Железничару”, у Другој савезној лиги СФРЈ. Добио је и позив да постане помоћни тренер у шампионском тиму „Црвене звезде”, али је одлучио да
се врати у Ковин.
– С млађим категоријама
„Радничког” смо тада имали
баш много успеха. Јуниори су
1981. године стигли до финалног турнира у Загребу, што је

био баш значајан резултат. Велике заслуге за то имали су и
моји сарадници Мита Вукосављевић и Милојица Попадић –
не заборавља Пера своје почетке.
Било је то златно време банатске одбојке. Чак две мушке
лиге, а на територији јужног
Баната седамнаест клубова.
– Сјајан период. Баваниште
је одувек било одбојкашко место. Имало је људе од којих се
заиста могло свашта научити.
Сви много дугујемо Стевану
Микашиновићу Цоци и Ђури
Владисављеву. Ударили су темеље одбојкашког спорта. Нашем спорту су много дали и
Добра Сапунџија и Јовица
Цветковић. Одлично сам сарађивао и с људима ван ковин-

агилних одбојкашких људи. На
пример, много сам научио од
Ђуре Владисављева, а његовом
сину Александру, садашњем
помоћном тренеру селектора
Терзића и шефу стручног штаба
суперлигаша ЖОК „Динама”,
био сам први наставник физичког у школи у Баваништу. Сада
већ чувени тренер Јовица Цветковић је своје прве тренерске
кораке начинио с јуниорима
„Радничког”. Све се сложило.
Одувек сам имао подршку целог региона, Панчева, Вршца...
У пут којим сам прошао сви поменути људи уградили су део
себе, зато свима дугујем велику
захвалност на позицији на којој
сам сада. У мом усмеравању велику улогу су одиграли и Никола Попов и Часлав Јанковић из

потпредседник Удружења одбојкашких клубова републичких лига. Прошле године је
постао потпредседник Спортског савеза Војводине, председник Одбојкашког савеза
наше покрајине, а недавно, 7.
маја, именован је и за потпредседника Одбојкашког савеза Србије.
– Дугогодишњи председник
ОСС-а Александар Боричић,
садашњи први човек ев-ропске одбојке, показао нам је
пут. Његова дугогодишња тежња да одбојкашка породица
у Србији буде јединствена у
свим аспектима рада јесте
трасиран пут ка успеху. Сигуран сам да ће и ново руководство ОСС-а тако наставити.
Моја, засад још увек неоства-

Питић, Грбић, Голијанин, Влаховић и Богуновић
ске општине. Панчево и Старчево су тада били у жижи,
учио сам од одбојкашких
људи, као што су Тома Вуковојац, Ђорђе Драган, Живан Ангелин, Божа Којић, Душко
Бокшан, Драган Добресков,
Душан Павловић... Покушавао
сам да све позитивно што су
они радили, пренесем у Ковин
– додаје наш саговорник.
Из године у годину одбојка
је постајала све масовнија, али
и спорт са све више успеха у
нашој земљи. Расла је игра
преко мреже, а с њом је стасавао и Пера...
– Пионирска екипа „Радничког” је 1999. године освојила
сребрну медаљу на државном
првенству, у Обреновцу смо
тријумфовали. Била је то сјајна
генерација момака. У раду с
њима учествовали су и Милан
Војновић и Дејан Радаковић, а
тада нам је много помагао и
Златко Андрејић. Некако у то
време овај наш регион је био
баш наклоњен одбојци. Можда
сам имао и ту срећу да будем
нека средња генерација, између
старијих легенди и нових, врло

Новог Сада, али и Драган Тадић
и Душан Кесер из ОСС-а. Драго
ми је да ОК „Раднички” и сада
одлично ради са женском децом. Недавно смо „избацили”
пионирску репрезентативку Србије Сару Сарић, која сада игра
у београдској „Визури”. Тренер
је мој син Милош Богуновић,
који такође предаје физичко
васпитање у основној школи у
Баваништу. Дакле, историја се
понавља – са осмехом, искрено,
говори Пера.
Члан председништва Удружења одбојкашких клубова
Војводине постао је почетком
21. века. После тога, а од
2008. године, долази на место
председника, где је и данас.
Паралелно с напредовањем у
одбојкашком свету низале су
се и активности у Спортском
савезу Ковина. Током више од
једне деценије мењале су се и
позиције. Био је члан Извршног одбора, па први човек
Скупштине, а сада је и председник Спортског савеза Ковина. Петар Богуновић је и
оснивач и председник Одбојкашког савеза Ковина, али и

рена жеља јесте да направимо
бољу сарадњу међу клубовима,
поготову када је Панчево у питању. Успећемо у томе. Такође, желим да на територији
Војводине, кроз договор са
челницима клубова, осмислимо систем такмичења млађих
категорија. Да се приближимо
организацији ОСБ-а, која је
засад много боља. На првом
месту су нам пионирске и кадетске селекције. Сигуран сам
у успех, а поред осталих добрих сарадника, хоћу да напоменем да је потпредседник
Одбојкашког савеза Војводине
Јовица Цветковић, док је Божа
Којић члан председништва –
закључује потпредседник Одбојкашког савеза Србије.
Да, Ковин се и по Петру Богуновићу препознаје. Већ 26.
маја у том градићу биће организован састанак представника
регионалних
одбојкашких
савеза Србије и представника
ОСС-а. Следе договори за сезону 2016/2017. Тако то раде
одбојкаши. Тако то организује
Ковинац Пера.
А. Живковић

КУЛТУРА: ЦРЕПАЈА

Дружење упркос киши

У суботу, 21. маја, Ковин ће
бити домаћин Отвореног првенства Балкана у фитнесу,
дечјем фитнесу и боди-билдингу.
Фитнес федерација наше
земље и Туристичка организација Ковин су организовање
овог великог такмичења повериле Фитнес клубу „Флекс” из
нашега града.
– Ово велико такмичење је
само увертира за Светско пр-

венство, које ће бити одржано у октобру у Панчеву. У Ковину очекујемо репрезентације из целог региона, а најбројнија ће бити селекција
Турске – рекао је Милан Костић, потпредседник Фитнес
федерације Србије и први човек панчевачког „Флекса”.
Балканско првенство у фитнесу у и боди-билдингу биће
одржано у Хали спортова у
Ковину, од 18 сати.
А. Ж.

После неколико година паузе
у Црепаји је за викенд поново
одржана манифестација „Велико црепајачко коло”, уз учешће неколико фолклорних
ансамбала из земље и иностранства. Црепајци из КУД-а
„Свети Сава” угостили су у суботу, 14. маја, културно-уметничка друштва из Башаида,
Иланџе и Воленберга, града на
крајњем западу Аустрије.
Хладно време и киша покварили су традицију по којој
манифестација почиње великим колом на тргу у центру
Црепаје у које се ухвате сви
учесници и онда одиграју банаћанско и ужичко коло. Уместо тога, око 200 фолклораша
је своје кореографије окупљеној публици приказало у фискултурној сали црепајачке
основне школе.
Куриозитет овогодишње манифестације били су гости из
Аустрије, тачније наши гастарбајтери у тој земљи, чије су но-

шње и кореографије биле веома добре. Међутим, било је
очито да је за млађе чланове
ансамбла фолклор једино што
их повезује с матицом, јер боље играју српска кола него што
говоре језик. Наиме, један број
тих дечака и девојчица је са
својим родитељима комуницирао искључиво на немачком
језику. Старији чланови групе
рекли су да у њиховом крају
нема српских школа у којима

би деца могла да уче језик, па
асимилација очигледно чини
своје. Ипак, то им не смета да
сваке недеље из околних места
путују и по осамдесет километара до Волебека како би се
дружили и вежбали.
Бранко Тополовачки, уметнички руководилац КУД-а
„Свети Сава”, подсетио је да је
„Велико црепајачко коло” настало 1993. године заједно с
„Црепајачким фијакером”, јер

су мештани желели да у селу
са око 6.000 становника установе своје манифестације.
Првобитно су се оне одржавале заједно првог дана Ускрса
тако што су учесници „Кола”
на фијакерима обилазили село
и заустављали се где год би их
Црепајци дочекали с послужењем. Фолклораши би ту заузврат нешто одиграли, а потом
би се сви окупили на заједничком концерту у центру места.
Тако је било до пре неколико година, када је традиција
одржавања „Великог црепајачког кола” – из разлога о коме домаћини нису желели да
говоре – прекинута. Сада је та
манифестација обновљена на
задовољство публике, која је
напунила школску салу.
КУД „Свети Сава” има око
150 чланова, а поред играча,
чине га оркестар и певачка
група. Они изводе песме и
игре из свих крајева Србије.
Д. В.
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„БУБАМАРА” ИЗ ЈАПАНА

МАЛИ СТАН – ВЕЛИКИ АУТОМОБИЛ

Народни аутомобил
Истока
Ружан али поуздан
„Субару” је данас произвођач
познат по аутомобилима снажних мотора и моделима с
погоном на свим точковима, а
његово име се често везује за
светски рели-шампионат, у
којем успешно учествује већ
више од две деценије. Као део
компаније „Фуџи”, „Субару”
је основан 1953. као произвођач аутомобила, а пре рата је
правио моторе за борбене
авионе; први аутомобил који
је изашао из те фабрике није
био ни налик данашњим моделима.
Када помешате „фићу” и „бубу”
Као и већина других произвођача у свету, и „Субару” је желео да направи „народни” аутомобил, који ће већи број
људи моћи да приушти у послератном периоду. То је требало да буде мало штедљиво
возило које може да превезе
четири одрасле особе. Колико
је било неопходно оживети
посрнулу индустрију и започети било какву производњу,
говори и чињеница да је развој
и продукцију првог аутомобила „субару” подржало и подстакло јапанско министарство за међународну трговину
и привреду.

Дизајнери и инжењери можда у овом случају нису били
оригинални и иновативни, па
је тако аутомобил који се звао
„субару 360” био спој двају врло успешних модела: „фолксвагена бубе” и „фијата 500”.
Тако је настао мали аутомобил чији је задњи део подсећао на италијански бестселер,
док је предњи дизајн урађен
на основу „бубе”. Двотактни
мотор од 360 кубика имао је
два цилиндра и снагу од свега
16 „коња”. Да достигне брзину
од 80 километара на час, било
му је потребно око 37 секунди,
а максимална брзина износи
88 км/час. Агрегат је био позициониран у задњем делу возила, а хладио се струјањем
ваздуха. Потрошња је према

фабричкој декларацији износила три литра бензина на сто
пређених километара, што се у
пракси испоставило као тачно,
а штедљивост је била један од
адута модела 360. Као и већина аутомобила тог времена, и
овај мали градски аутомобил
је добио надимак „бубамара”.
Иако име асоцира на нешто
мало и лепо, мишљења купаца
су се драстично разликовала
када је изглед у питању.
Аутоматско дозирање уља
Унутрашњост аутомобила је
била прилично скромна, командна табла је имала само
неопходне тастере и инструменте, а већини се није свидео
систем предњих седишта, која
су се повлачила унапред како
би путници могли да се сместе
на задњу клупу. Упркос свему
„субару 360” се добро продавао у Јапану.
Десет година од изласка првог модела, 1967. године, фабрика је сматрала да је потребно осавременити и обогатити
аутомобил у складу с развојем
аутомобилске индустрије. Ентеријер је обогаћен и више није изгледао сиромашно с металним површинама, већ се водило рачуна да се врата и сви
делови који би могли да се измене тапацирају кожом. Највећа промена била је на мотору.
Такође ваздухом хлађени двотактни агрегат сада је имао

снагу од 25 „коња” и обртни
моменат од 34 њутнметара
при 4.500 обртаја у минуту,
што је за то време представљало праву реткост и одличне
перформансе.
Међутим, највећа иновација
била је у систему за подмазивање. Тај систем, под називом
„Субаруматик”, аутоматски је
мешао уље и гориво за подмазивање двотактног мотора.
Поклопац резервоара за уље
био је двоструко већи и служио је као мера за дозирање у
односу на количину бензина у
резервоару.
Оно што треба истаћи, јесте
да је званичан извоз за Америку почео годину дана касније. Тржиште Сједињених
Држава, на којем су доминирали огромни и снажни аутомобили, у први мах се чинило
непогодним за „бубамару”,
али је ниска цена од свега
1.297 долара била примамљива купцима, што је и утицало
на солидну продају. Смешан
слоган продајне кампање „Ружан је, али ће вас одвести куда желите” био је можда, поред цене, пресудан за тржишни резултат. Код колекционара 360 има статус као и
„мини морис” или „спачек” и
сматра се вредни примерком,
који се на тржишту олдтајмера продаје и за сто хиљада долара.

Добро познати јунаци из цртаног филма – Чарли Браун
и Снупи први пут су анимирани за потребе рекламе.
Компанија „Форд” је 1957.
године желела да направи
другачију маркетиншку кампању за свој модел „ферлајн”
и обратила се творцу тих цртаних ликова Чарлсу Шулцу,
који је прихватио понуду. То
се испоставило као добар потез, не можда толико за произвођача аутомобила, колико за Шулца, који је наставио
да анимира и доживео велики успех.
Опрема и изглед аутомобила се разликују од тржишта
до тржишта, па тако возило
које носи идентичну ознаку
има другачију опрему или
изглед зависно од закона
или навика потрошача. Возачи у Кини су тако специ-

фични у погледу величине и
желе велике аутомобиле.
Становници најмногољудније земље на свету који живе у градовима поседује мање животне просторе и стога желе бар више места док
путују. За њихове потребе
европски произвођачи праве дуже верзије својих модела у односу на стандардне.
Температура издувних гасова код тркачких аутомобила у „Формули 1” изузетно је висока и достиже око
хиљаду степени Целзијуса.
Због те чињенице произвођачи издувних система за
болиде у овим тркама морају да користе посебне легуре метала које су отпорне
на екстремну топлоту. Само крај издувних цеви кошта више од просечног аутомобила.

- - - - - ПОЛОВЊАК - - - -

„МИЦУБИШИ” ЗА ПОЧЕТНИКЕ
Класа „први аутомобил”,
тачније возило за возаче почетнике, званично не постоји, али поједини модели се
сврставају у ту категорију.
Уколико размишљате о куповини возила за некога ко се
тек укључује у саобраћај, размотрите и „мицубиши колт”.
Модел који се производио до 2004. године допада
се младим људима, малих је
димензија и солидно опремљен за ценовни ранг. Доступан је искључиво с троја
врата и не баш великим товарним простором и местом на задњој клупи, што
младим возачима можда и
није толико битно. Осим за
поменуту категорију, „колт”
није лош ни као градски аутомобил за потребе пара

Исти утисак остављају и мотори радне запремине од
1.300 и 1.600 кубика, снаге
75 односно 90 „коња”. Из поменутих бројки јасно је да
„колт” није спортски аутомобил високих перформанси,
што је у случају да се за управљачем налази неискусни
тинејџер, заправо предност.
Препорука је куповина слабијег, јер се разлика у снази
не одражава толико на вожњу, а и мотор од 1,3 литра
је мањи потрошач.
Овај аутомобил спада у
групу поузданих, што и не
треба да чуди јер нема превише електронике и сензора, али одржавање мотора
може бити скупо јер цене
оригиналних делова могу
бити високе. При куповини

или људи без деце. Унутрашњост је скромна и једноставна као и код већине јапанских возила тог типа,
али је квалитетна, а инструменти су прегледни и солидно позиционирани. Ниво опреме ГЛС подразумева
клима-уређај, АБС и алуминијумске фелне, те је препорука тражити возила с
том ознаком.
„Мицубишијев” најмањи
аутомобил не пружа незаборавно искуство у вожњи; огибљење је просечно, а управљач није баш директан.

би било добро да се одлучите за возило за које се може
рећи да је правилно одржавано, са оригиналним деловима, јер у супротном можете касније имати проблеме. Осим напомене у вези с
деловима, не постоје кварови који су карактеристични
за „колт”.

Страну припремио

Немања
Урошевић
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ рено клио 1.2
бензин, 2005, у одличном
стању. 063/320-618.
(220042)

БМВ 316, компакт, 2002.
годиште, 1.8 бензин, одличан, очуван и нисан сани
1996, у супер стању.
060/028-14-80. (219977)

ПОВОЉНО продајем камион мерцедес 1317, одличан. 064/111-22-56.
(220095)

СКУТЕР електрични, „мотогрин”, нов. 064/354-6976. (219897)
ПРОДАЈЕМ киа каренс,
1.6, метан, 2005. годиште,
187.325 км, караван, сив.
065/372-12-82. (219876)
ПАСАТ Б 2, 1988. годиште,
1.8 караван, нерегистрован, 250 евра. 061/136-2219. (219971)
ЈУГО 55, 1992. годиште,
бензин, плин,атест куке,
регистрован до јуна 2016,
власник. 063/397-151.
(219930)
РЕНО сеник 2002, 1.700
евра. 060/717-12-55.
(220002)
ПРОДАЈЕМ голф 3, прешао 82.000 км. 061/25417-08. (2200049)
КОМБИ фолксваген 8 + 1,
2002. годиште, дизел, као
нов, купљен овде, власник.
063/436-863. (220125)
ОПЕЛ суза 1.3, бензин, регистрован, власник 4 године. 063/ 260-099.
(220181)
ФОРД таунус 12 м, 1967.
годиште и етернит за покривање кровова. Тел.
064/507-20-84. (220187)
ГОЛФ 2 дизел, регистрован, 600 евра. 065/557-8142. (220009)
МЕРЦЕДЕС Ц класа, 2003.
купе, 1800 кубика, бензин,
металик црна. 062/822-9609. (219998)
СЕАТ алтеа ХЛ, купљен у
Србији, први власник,
2008, 1.9 ТДИ, 119.000 км,
7.400 евра, договор, одлична опрема. 345-534,
064/246-05-71. (и)

marketing@pancevac-online.rs

ПУНТО 1.2, 16 В, 2002, металик, алу фелне, власник,
одличан. 069/504-55-93.
(2200649

КОМБИ теретни застава
ривал, 2004. годиште, тек
регистрован. 060/028-1480. (219977)

ЈУГО 55, 1991. годиште,
330 евра. 063/422-429.
(219873)

ОГЛАСИ

ЛАДА НИВА 1.7, 2004. годиште, 72.000 км, бензин +
гас. 013/343-652, до 16 сати, 013/313-100, после 16
сати. (220063)

АУДИ јаје, 1990, атестиран
плин, регистрован годину,
власник. 064/130-36-02.
(220235)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању, од 80 до
1.500 евра. 062/193-36-05.
(219764)

ПРОДАЈЕМ рено 4 ГТЛ, регистрован 1990. године.
064/163-58-84. (220135)

ТВИНГО 1.2, 2003, клима,
кожа, шибер, ал. Фелне,
атестиран плин, црни.
064/130-36-02. (220235)

КУПУЈЕМ возила до 3.000
евра, испалта одмах. Позовите. 064/300-40-01.
(220183)

ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2007,
децембар, троје врата, атестиран плин, власник.
064/130-36-02. (220235)

КУПУЈЕМ заставу 750, фићу, регистр. Нерег.
063/152-09-34. (220237)

ЛАНЧИЈА 1.2, 2001, продајем/мењам за југа.
063/830-39-69. (220349)

МАШИНЕ

ПУНТО 1.2, 2001. годиште,
5 врата, регистрован, 1.250
евра, хитно. 064/321-7799. (220183)
ФОРД мондео 1.8 дизел,
1995. годиште, тек регистрован, исправан, 550
евра. 064/544-93-04.
(220183)
ЈУГО 1989. годиште, регистрован, у одличном стању,
430 евра. 063/319-772.
(220319)
СИТРОЕН саксо 1.1, бензин, 2001. годиште, троје
врата, регистрован, очуван. 064/199-24-56.
ПУНТО 1.2, 8 В, 2002. годиште, увоз из Немачке, на
име купца, клима.
062/896-38-55. (220232)
РЕНО меган сеник 1.9
ДТИ, 2001. годиште, регистрован до марта 2017,
1.750 евра. 064/126-79-34.
(22032)
ОПЕЛ лимузина, 86, нов
плин атест, регистрован,
власник. 061/626-06-62.
ФОРД транзит, 1983. годиште, исправан, регистрован, 2.200 евра. 062/19650-05. (220207)
АУТО-КЛИМЕ за све типове возила сервисирамо и
пунимо гасом са дигиталном машином, цена 2.500
динара. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-05.
КОРСА 1.2, 2002, петора
врата, прва боја, фабричко
стање, на име. 064/130-3602. (220235)

ГОЛФ 3, 1997, 1.8 бензин,
фул опрема у беспрекорном стању. 063/132-05-94.
(219828)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ аутомобиле до
200 евра, долазим по њих
и плаћам одмах. 060/13202-48. (219528)

ТРАКТОР белорус 82,
1984. годиште, регистрован и плуг двобраздни
ИМТ 757. Тел. 063/321707. (219908)
ИМТ 506, са фрезом, 260
евра, сетвоспремач 2,20,
400 евра 061/611-23-03.
(220004)
ИМТ 560, 19812, власник,
3.200 евра. 063/738-22-72.
(220073)

КУПУЈЕМ стара и неисправна возила, белу технику, ТВ, исплата одмах.
062/198-47-74. (219436)

МОТОКУЛТИВАТОР ИМТ
506, регистрован, рикверц,
извод за косу, очуван.
063/320-608. (220148)

КУПУЈЕМ све врсте возила,
страна, наша, небитно стање, од 100 до 3.000 евра.
069/203-00-44, 066/409991. (219833)

КУПУЈЕМ мотокултиватор
са опремом или без, небитна марка, купујем круњач
прекркупач. 063/739-7672. (220272)

НАЈПОВОЉНИЈЕ стално
купујем возила, небитно
стање и марка, исплата на
лицу места, 100 до 2.000
евра. 068/423-95-60.
(219833)

ПРОДАЈЕМ две црвене
приколице од 8 тона. Нови
Козјак.064/019-8046.(220217)

КУПУЈЕМО возила од 100
до 1.000 евра, небитно стање. 065/557-81-42,
062/856-64-94. (219895)
КУПУЈЕМ аутомобиле у било ком стању, 90 до 800
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (219986)

АПАРАТИ

ВЕШ-МАШИНА, фрижидер
и половни делови од вешмашина. Тел. 252-05-10,
063/703-76-07.
СЕРВИС телевизора, монитора, продаја половних,
програмирање даљинских.
„Плус”, Туцовића 28, 353463.
ТВ половни, 37, 55, 72, дигитални слушни апарат.348-975, 066/348-975.
(220136)

КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ трпезариски
сто, три столице са наслоном боја букве. 064/ 12758-17. (СМС)
ШАПУРИНЕ, прасиће, дебеле свиње продајем. 372768, 064/172-44-10.
(219639)
БРИКЕТ, висококалоричан
еколошки огрев од храста
и букве с превозом, преостале кочине.
061/296-91-67. (и)
ПРОДАЈЕМ гробницу.
064/848-84-22.
(219629)
ПРОЗОРИ ПВЦ шестокоморни са ролетнама и комарницима, нови, уградне
мере 120 х 140, продајем
повољно. 064/403-51-42.
(219678)

ТВ филипс, JVC, тел/факс
панасоник, ел. косилица,
каљеве пећи, полован намештај, прозор с ролетном,
све повољно, власник.
064/142-30-95. (219886)

ПРОДАЈЕМ цреп кикинда
333, и ветер лајсне.
013/355-576. 219969)

КОТАО са бојлером за грејање, 35 кв, 1.5 годину
стар, повољно. 064/123-6365. (219878)

ПРОДАЈЕМ пластичну цистерну од 500 литара,
електрични шпорет с равном плочом, дечји креветац. 060/440-30-05.
(219994)

ДВА ДЕЧЈА ормана, жуте и
наранџасте боје и кревет
са душекком, повољно.
Тел. 064/118-49-74.
(219872)

ПРОДАЈЕМ полован намештај из увоза. 065/592-7875. (219921)

НОВИЈИ замрзивач сандучар 400 л, комбиновани
фрижидер, веш-машина,
микроталасна, фрижидер,
судопера с радним висећим, брачни кревет, трпезаријски сто са столицама,
орман, комода, ТВ комода,
сет сточића, шиваћа машина, нова врата са штоком.
Тел. 063/861-82-66.
(220170)

СВИЊЕ продајем, 100 –
150 кг. 372-768, 064/17244-10. (218597)
БЕТОНСКИ блокови, супер
цене, 30, 35, 45, 65, могућ
превоз. „Луна плус”, Црепаја. 069/275-73-94.
(219106)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ 6 кв.
063/852-12-10. (219870)
ВРАТА, прозори, фасадна
цигла, теписи, шиваћа машина багат. 064/215-496.
(219885)

КИРБИ нов, трепзаријски
сто, столице, сто, столице,
фотеље терасне, шерпе нове. 064/955-51-85.
(219991)

ПРОДАЈЕМ соларијум, судопере, полице, радни сто.
371-274, 064/176-88-52.

ПОВОЉНО продајем тросед, двосед и фотељу. Тел.
062/196-39-47. (219962)

ПРОДАЈЕМ дебелу свињу
око 150 кг, Владимировац.
064/271-54-29. (219975)

ПРОДАЈЕМ половне ТА пећи, сто за масажу, шапоњеру, хаубу. 060/043-5298. (220126)
БИЦИКЛ, лаптоп, ТВ сони,
косачица, гуме 14 инча,
пегла ваљак.
061/631-99-26.
(220153)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ фотеље, бео
брачни кревет, стариснки
креденац и струњаче.
013/232-21-30, 063/16250-00. (22000’61)
ПОВОЉНО windovs XP,
кућиште, екран, веб камера, тастатура, миш, звучници, принтер, скенер, фотокопир. 064/252-50-03.
(220112)
ПРОДАЈЕМ црну земљу,
Звездан. 063/224-435.
(220038)
ПРОДАЈЕМ заклане товне
пилиће. 013/210-18-64,
062/156-24-11. (220091)
„УТВА СТИН” врши распродају новог намештаја:
столице од 1.000, столови
од 3.500, кревети од
10.000. Стара „Утва”.
060/600-14-52. (22095)
ПРОДАЈЕМ тросед на развлачење пуно дрво, 10.000
динара. 064/612-11-10.
(220090)
ПРОДАЈЕМ добре половне
греде. Звездан. 063/224435. (220038)
ТЕНДА 4.80 х 2, плац у Бањи Врујци, 6 ари, повољно,
мешалица на бензин.
061/254-17-08. (220049)
КОСАЧИЦА, веш-машина,
шпорет, фрижидер, машина за плочице, машина за
судове. 063/198-84-00.
(220158)

РЕГАЛ, сто + столице. ТА
пећ, ормани, кревети, комоде, витрине, веш-машина, шанк, сандук за постељину, кухиња, француски
лежај и др. 064/155-38-13.
(220331)
ПРОДАЈЕМ прасиће 210,
Борачка 1, Војловица.
064/306-87-33. (220320)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ХИТНО и повољно продајем тросед, двосед, фотеља
„симпо”. Тел. 064/473-3787. (220312)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ ручно прављене сапуне, намењене за негу здраве и проблематичне
коже. Фармацеут, 063/71299-63. (220128)

ПРОДАЈЕМ веш-машину,
комбиновани фрижидер,
шпорет, сушару, повољно.
060/180-02-83, 062/18648-22. (220300)

КУПУЈЕМ двостубне дизалице, стругове, компресоре, ЦО2 апарате, аргон,
разног алата. 069/203-0044, 013/403-736. (219833)

ЈАПАНСКЕ препелице, лековита јаја, урађена анализа у Заводу за јавно здравље. Раша, 062/186-36-08.
(220020)

ОВЛАШЋЕНИ електросервис поправља веш-машине,
бојлере, шпорете, фрижидере, електроинсталције.
060/180-02-83, 062/18648-22. (220300)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,телевизоре, веш-машине, замрзиваче, фрижидере и
остали отпад. 064/158-4410, 063/101-11-47. (21948)

КОКЕ носиље, пуна носивост, 250 динара комад,
могућност превоза.
060/054-67-70. (220007)
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. (220006)

ПРАСИЋИ и јагањци на
продају, вршим печење, на
дрва, ражањ, повољно.
064/997-79-09. (220310)
ПРОДАЈЕМ топлу витрину
за пицерије, ресторане брзе хране, купљене нове, четири месеца коришћене.
Саша, 065/681-90-39.
(220282)
НА ПРОДАЈУ штенци сопа, очишћени од паразита,
вакцинисани, с папирима.
Тел. 013/403-735. (220625)

СТИЛ тестеру 250, веш-машину ободин, нови тип, тики бојлер 10 л. 061/644-6207, 064/822-96-82.
(220218)
ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе.
063/773-45-97, 371-568.
(2202129
ПРОДАЈЕМ две свиње од
150 кг, Нови Козјак.
064/019-80-46. (220217)
ПРОДАЈЕМ пчеле и ројеве.
063/752-44-20. (220226)
ПРОДАЈЕМ јариће мушке,
козе, алпино јарца.
065/348-22-00. (2202279
ПРОДАЈЕМ немачки трицикли за одрасле са брзинама. 013/319-074.
(220230)

ОСБ плоче за подашчавање кровова, цена 296 динара квадрат, превоз на
адресу купца. Тел.
062/437-236. (и)
ШПОРЕТ смедеревац 9,
десни, добар,
10.000 динара.
060/380-56-20.
(220338)
ПРАСИЋИ, балирана детелина, слама на продају.
Мића, 064/303-28-68.
(220341)
РАСПРОДАЈА половног намештаја, металних врата,
ломљеног мермера.
060/375-77-11.
(220337)

КУХИЊСКИ фрижидер мали, фрижидер са стакленим вратима, вертикални,
вага за СТР.
013/631-708.
(220267)
ПРОДАЈЕМ ловачки карабин лицу са дозволом.
Тел. 063/537-003.
(220247)
ПРОДАЈЕМ врата и мали
сто. 013/373-202. (220240)
ПРОДАЈЕМ половну бош
веш-машину. 064/194-6903. (220219)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монтажа, гаранција, пролећна
акција. 062/170-43-10.
(220273)
ПРОДАЈЕМ топлу и хладну
витрину. 013/633-033.
(220346)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ све врсте алата,
двостубне дизалице, кључеве и стругове. 069/20300-44, најбоље плаћам.
(218719)
НАЈПОВОЉНИЈЕ стално
купујем бицикле, очуване.
064/552-31-19, 013/403736. (219833)

КУПУЈЕМ очувано покућство, столове, столице, судопере, плинске боце, слике. 066/900-79-04. (219905
КУПУЈЕМ ТА пећи (исправне, неисправне), столове,
столице, плинске боце.
062/170-43-10. (219905)
КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/48114-77. (219952)
КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, књиге, разгледнице, ситне антиквитете. 013/233-35-01,
064/265-82-98. (220336)
КУПУЈЕМ обојене метале,
веш-машине, замрзиваче ,
фрижидере, гвожђе, алуминијум, телевизоре.
061/206-26-24. (220324)
КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе, веш-машине, замрзиваче, телевизоре, бакар,
месинг, алуминијум.
061/321-77-93. (2203249
КУПУЈЕМ алуминијум, вешмаине, замрзиваче, гвожђе, телевизоре и остало
покућство. 061/322-04-94.
(220324)
КУПУЈЕМ алуминијум, месинг, гвожђе, веш-маине,
замрзиваче, акумулаторе,
телевизоре, долазим.
064/484-13-76. (220324)
КУПУЈЕМ медаље, ордење,
пенкала, стари новац, сатове ђепне, ручне.,
064/867-48-11. (220089)
КУПУЈЕМ веш-машине,
фрижидре, замрзиваче,
старе славине, акумулаторе, каблове и остали метални отпад. 060/521-9340. (220225)

СТАРЧЕВО,кућа на главном путу, изузетна локација за посао. 013/632-894.
(СМС)
ШИРИ центар, две куће,
сређене, 55.000; Миса, ПР,
нова одлична, 20.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(220348)
КУЋА на продају, Јове
Максина 31. 064/813-0021. (217811)

СТАРЧЕВО, два плаца од 7
ари, угао. 065/340-13-41.
(219877)

КУЋА, нова Миса, код вртића „Петар Пан”, 240 м2,
2,33 ара плаца, власник.
063/826-97-09. (218720)

КУЋА, Тесла, одлична локација, 150 м2 + пословни
простор, 70 м2, две стамбене јединице, продаја/замена. Договор, власник.
064/123-63-65. (219878)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру,
130 м2, повољно. 060/02814-80. (219797)

ПРОДАЈЕМ кућу у Качареву, подрум, приземље,
спрат, прво усељење,
37.000 евра.
063/814-35-38.
(219928)
ПРОДАЈЕМ викенд кућу,
Бања Врујци. 064/224-4191. 219928)

ПРОДАЈЕМ плац на Баваништанском путу 15,5 ари,
повољно. 060/028-14-80.
(219797)
ДОЊИ град, кућа сређена,
са два стана, ЕГ, плац 7
ари. 061/224-47-97.
(219707)
ПРОДАЈЕМ грађевинско
земљиште, делимично воћњак, 19 ари, Козарачка.
Тел. 331-562. (219662)
КУЋА на продају, Србијанска 55, Панчево. 064/65116-22. (219589)
ПРОДАЈЕМ плац 40 ари,
Девојачки бунар, повољно.
062/154-43-27.
(219421)
КУЋА, Стари Тамиш,160
м2, 6 ари плаца, гаража.
064/419-83-29. (219424)
ПРОДАЈЕМ кућу или мењам за стан, Баваништански пут код „Термомонта”,
069/171-74-91. (219492)
КУЋА, Панчево, Цара Душана, плац 6.5 ари, локал
са улице, централно грејање, колски улаз, три зидане
гараже, двориште, башта,
укњижена. 060/430-46-10.
(22074)
КУЋА на продају у Војловици, одмах усељива. Тел.
366-234.
ДВОРИШНИ део куће са
баштом, продајем.
062/885-43-20. (2198749

ЊИВА 80 ари, Војловица.
064/354-69-76. (219897)
КУЋА, Панчево, Карађорђева 63, угао, договор. Тел.
064/142-30-95. (219886)

КАРАУЛА, нова кућа, 86
м2, плац 17 х 24 м, укњижена, власник. 065/258-8777. (219936

СТРЕЛИШТЕ, кућа 160 м2,
ПР, ЕГ, 2,25 ари плац,
48.000. (636), „Стрелиште
некретнине”. 062/886-5609. (219900)
САМОШ, продајем земљу
и кућу са 15 ари плаца.
013/251-96-03, 064/22667-31. (219917)
ПРОДАЈЕМ четворособан
нов стан на Стрелишту.
Тел. 064/267-71-74. (21993
ПЛАЦ на продају код
„Тмушића”, Миса, ограђен,
4 ара. Тел. 064/959-42-79.
КУЋА на продају, Долово,
29 ари. 371-274, 064/17688-52. (219920)
ПРОДАЈЕМ викендицу, Девојачки бунар, 80 м2, 7
ари, струја, вода, заграђен.
063/841-16-27. (219925)

ДВЕ одличне куће на једном плацу, центар.
063/320-618. (219950)
ПРОДАЈЕМ кућу на четири
ара плаца, у Улици Милоша Требињца, преко пута
Народне баште, више информација на тел.
066/303-999. (219935)
ПРОДАЈЕМ спратну кућу 9
х 12, завршни радови,
Спортски центар, власништво. 064/221-36-12.
(219957)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ викендицу у
Долову, 25 ари, воћњак,
повољно и циглу велики
формат. 313-716. (219960)
НА ПРОДАЈУ викедница у
Девојачком бунару. Тел.
064/165-18-68. (219978)
ПРОДАЈЕМ плац од 6 ари
са кућом, повољно, Танаска Рајића. 063/215-844.
(219979)
ДВЕ куће + анекс, почетак
Стрелишта, укњижено, замена. 064/952-19-80.
(219963)
НА ПРОДАЈУ њива у Лапу,
2,2 ланца. 065/966-23-22.
(219989)
ПРОДАЈЕМ викедницу у
Делиблатској пешчари,
близу Горанског дома.
063/249-682. (219996)
КУЋА, насеље Мали рај, 90
м2, 10 ари, два стана, продајем/мењам. 064/955-5185. (219991)

ОГЛАСИ

НОВА МИСА, кућа 100 м2,
на 7 ари. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (220065)

НА ПРОДАЈУ кућа у Иванову, плац 6 ари. Тел.
064/701-16-33. (220249)

ЦЕНТАР, део куће, 9 х 12,
18.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (220065)

ХИТНО продајем кућу у
Панчеву, могућ сваки договор, повољно. 064/90228-80. (220243)

НОВА МИСА, плац 84 ара.
(188), „UnaDalli”, 064/25587-50. (220065)
ПРОДАЈЕМ две њиве 54 и
90 ари. Јабука, 013/23580-56, 063/703-74-41.
(220029)
НОВА МИСА, плац са локацијском дозволом, празан. 064/260-05-34.
(220046)
КУЋА у Тополи, трособна,
ЕГ, усељива, 30.000 евра,
замена, договор. (470),
„Дива”, 345-5324, 064/24605-71. (и)
ПЛАЦ до пута, Бваништански пут, 7 ари, ограђено,
1.800 евра/ар, договор.
(470), „Дива”, 345-5324,
064/246-05-71. (и)
ТЕСЛА, кућа у мирном
крају, 3.6 ара, 80 м2, каналаизација, 54.000 евра, замена за двособан и доплата. (470), „Дива”, 3455324, 064/246-05-71. (и)

КУЋА с два локала код
Турске главе, 160 м2, 2
ара, 65.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-8915. (219732)

КУЋА, центар, 100 м2, 3
ара, сређена, 49.000
евра.061/685-88-03.
(220339)
КОТЕЖ 1, одлична, 98 м2
+ 40 м2, 57.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(220195)

НОВОСЕЉАНСКИ пут, 22
ара, 70 м2, све под воћем.
(394), „Гоца”, 063/899-7700. (220144)

КАЧАРЕВО, 96 м2, 5 ари,
усељива, 16.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(220195)

НОВОСЕЉАНСКИ пут, 120
м2, 8 ари, 45.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(220144)

ПРОДАЈЕМ плац и њиву на
Јабучком путу. Може преко рачуна. 060/353-99-10.
(220101)

КУЋА, Миса, 288 м2, укњижена, легализована, могућност продаје по етажама,
власник. 064/123-14-13.
(220162)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ две
мање куће за мањи стан.
064/986-21-74. (220068)

КУЋА на Кудељарском насипу, усељива са 9 ари
плаца. 064/040-82-72.
(220110)

КУЋА, Качарево, 150 м2,
3.5 ара, две стамбене јединице, 27.500 евра.
064/271-74-67.
(220051)

ПРОДАЈЕМ две куће на
плацу 7.5 ари, легализовано, трофазна струја, власник, 1/1, 35.000 евра,
Скадарска бр. 14. Милан.
065/435-69-93. (220030)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
155 м2, 4.5 ари плаца,
објекат у изградњи 300 м2,
у дворишту, хитно, Д. Туцовића. 065/335-32-37.
(220070)

ХИТНО на продају кућа у
Старчеву, Омладинска 2,
повољно. 061/680-96-38.
(220035)

ПРОДАЈЕМ кућу у Дебељачи, стамбени + пословни
простор, погодно за мању
фирму, површина око 850
м2, власништво, 1/1.
063/819-81-83. (220076)

ПРОДАЈЕМ кућу на Тесли,
може и замена за стан.
069/552-03-71. (220116)

ОМОЉИЦА, центар, 44 м2,
сређен стан, улични део
куће, власник, 13.900.
060/332-05-92. (220099)

КУЋА, Баваништански пут,
преко пута касарне 1/1
ари, струја, вода. 064/24894-34. (И220077)
ДЕО куће, засебно и ограђено двориште зидом, подрум, 2,6 ара, 86 м2, Содара. 063/779-72-93.
(220078)

ПРОДАЈЕМ две куће на
једном плацу у Војловици,
легализовано. 013/232-2130, 063/162-50-00.
(220061)

МАКСИМА ГОРКОГ кућа
на 7 ари, 70.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48. (

ВЕЛИКА понуда кућа на
свим локацијама. „Перфект”, 064/348-05-68.
(220220)

ПОНУДА

ЈЕДНОСОБАН стан, Максима Горког,реновиран,
све ново, 14.400 евра.
013/251-17-22, 066/451890. (СМС)

ПРОДАЈЕМ плац, Миса,
дозвољена градња.
060/766-23-36. (220154)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ реновиран стан, Котеж 1.
065/510-24-44. (219461)

ПРОДАЈЕМ кућу у Омољици. 064/239-95-40.
(2201719

СТАРА МИСА, 300 м2,
квалитетно грађена, 6 ари,
договор. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(220284)

ПРОДАЈЕМ засад леске,
стар четири године, површине 2,6 хектара. 065/27824-00. (220182)

МИСА, кућа 150 м2, 2 ара,
50.000, може замена.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (220284)

КУДЕЉАРАЦ, комплет реновирана, 5 ари, 140 м2 +
25 м2 локал, спратна,
78.000. (335),„Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(220134)

ПЛАЦ 10 ари, Кудељарац,
Охридска, власник, 5.000
евра, замена за ауто.
064/300-40-01. (220183)

ТЕСЛА, нова кућа, 130 м2,
1.5 ар, 95.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/66889-15. (220284)

ПОВОЉНО, кућа у изградњи, стављена под кров, 425
м2. Сутерен + приземље +
спрат. Плац 8 ари, без посредника. 065/811-31-92.
(220182)

ГОРЊИ ГРАД, хитно, усељива, 88 м2, 2 ара, 27.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (220205)

КУЋА на продају са локалом код школе „Свети Сава”. 373-154, 063/824-6351. (220256)

БЛИЗИНА центра, хитно,
спратна кућа, 183 м2, 3.7
ара, 75.000.(398), „Кров”,
060/683-10-64. (220205)

ПОВОЉНО продајем плац
на Стрелишту, 4 ара, 4.000
евра. 063/185-27-90.
(220124)

ПРОДАЈЕМ кућу на 5 ари
у ширем центру, 1/1.
063/777-27-08,
013/355-575. (220011)

КУЋА, 4,21 ари плаца, излази на Новосељански пут,
Копаоничка 7., 060/05801-06. (220131)

НА ПРОДАЈУ два ланца земље близу села.
013/601-281. (220014)

КУЋА, Долово, близу центра, 16,5 ари, цена по договору.Тел. 061/134-37-08.
(220142)
КУЋА 100 м2, код Болнице,
48.000, усељива. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00. (2)
ЦЕНТАР, 120 м2, 4 ара,
45.000, 70 м2, 5 ари,
55.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (220144)

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПРОДАЈЕМ воћњак 32 ара,
Охридска улица, Кудељарац. 065/669-47-56.
(22052)

КУЋА на Тесли, укњижена,
на екстра локацији за посао, становање. 063/329464. (220167)

ЈАБУКА, кућа 100 м2, 6
ари, 10.000; Омољица, 80
м2, 16.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (220144)

НОВА МИСА, кућа новија,
200 м2, локал, договор.
(188), „UnaDalli”, 064/25587-50. (220065)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

УРЕЂЕНА викендица, грађевинска, легализована,
Новосељански пут.
064/489-40-36. (220269)

САМОШ, нова кућа, 60 м2,
намештена, усељива,
15.000, договор. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(220144)

ПРОДАЈЕМ кућу на Тесли.
Позвати после 16 сати.
Тел. 064/280-22-80.
(220082)

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац, 10 ари, Новосељански пут, повољно. 066/385289. (220266)

ПРОДАЈЕМ ланац земље
на Новом путу КачаревоПанчево, близу села.
064/333-20-46. (220289)

ПРОДАЈЕМ спратну кућу
200 м2, Максима Горког,
3.8 ари. 063/301-360.
(220138)

ПРОДАЈЕМ лепу кућу на
Тесли и кућу у центру за
инвеститоре. (661), „Весна
2”, 066/937-00-13,
(220055)

ВОЈЛОВИЦА, две куће на
16 ари, 37.000. (396),
„Лајф”, 317-634, 061/66291-48. (4662)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру
Панчева, 112 м2, на 3 ара,
50.000. Тел. 065/310-0276. (220161)

НА ПРОДАЈУ кућа код Зелене пијаце, може и замена. 063/814-56-25.
(220165)

НА ПРОДАЈУ викендица,
Новосељански пут, 15 ари,
до пута. 063/336-461.
(220329)

КУЋА на продају, Панчево,Кочина 3, поред Зелене
пијаце. 064/231-60-24.
(220306)

КУЋА, Маргита, 180 м2 +
3,2 ара, власник, 1/1, комплетно сређена. 013/664228, 063/740-22-41.
(220159)

ПРОДАЈЕМ кућу у Качареву, 7 ари плаца, цена
12.000 евра. 062/830-8231. (220162)

КУЋА 50 м2, са 9 ари, плаца са грађевинском дозволом. Панчево, хитно, договор. 065/410-97-34.
(220342)

ПРОДАЈЕМ 18 ари баште
са викендицом. 063/86580-06. (220294)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици, са помоћним објектима. Тел. 063/311-281,
013/366-115. (220188)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру
града, повољно, вреди погледати. 063/756-06-04.
(220100)

КУЋА, Топола, 82 м2, 7
ари, 27.000; Маргита 60
м2, 27.000. (300), „Ћурчић”, 362-816, 063/803-1052. (219633)
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НОВА МИСА, Козарачка,
спратна, 6 х 12, кућа укњижена, повољно, хитно.
063/760-22-83.
(2200025)
КУЋА 120 м2 на 5 ари,
Преспанска 15, укњижена,
власник, 063/307-674.
(220023)
ЗАСЕБНА кућа 30 м2 + 30
м2, на Маргити. 064/24890-16. (220241)

ВОЈЛОВИЦА, одлична кућа
113 м2, 6,3 ара, 36.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-64.
ПРОДАЈЕМ или мењам
стан на Копаонику, 36 м2.
060/386-47-06.
(220314)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, ЦГ, Вељка Влаховића
12, V, 43.500. 063/164-6152. (218919)
ПРОДАЈЕМ дуплекс 37 м2
+ 17 м2 пословног простора, центар, 35.000.
064/186-50-87.

ПРОДАЈЕМ плац на Миси,
5 ари, 18.80 х 26,80.
069/333-48-65.
(220264)

ТЕСЛА, две стамбене јединице, 4.7 ари, 65.000.
(396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(220215)
МИСА, нова кућа, 7 ари,
37.000,Караула на 16 ари,
29.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (220215)
БАВАНИШТАНСКИ пут
113 ари, до пута, грађевински, 33 ширина.
063/836-23-83.
(220252)

ТЕСЛА, стан 45 м2 + Т,
једноипособан, сређен,
II/IV, ТА, укњижен, код пијаце, продајем. 063/82697-07, АГ „Економик нет
систем”. (218720)
СТАН, 54 м2, IV спрат, без
лифта. 063/159-99-62.
(219130)
СТРЕЛИШТЕ, стан 43 м2,
ЦГ, тераса, подрум.
061/224-47-97. (219707)
НА ПРОДАЈУ једнособан
стан на Стрелишту.
069/151-49-52.
(219857)
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ПРОДАЈЕМ стан, 53 м2, на
7. спрату, Стрелиште,
22.000 евра. 063/868-0206.(2199689
ПРОДАЈЕМ двособан стан
у строгом центру, ТА, III
спрат. 062/388-130.
(219973)
ПРОДАЈЕ се стан, троипособан, на Котежу 2, 84 м2,
6. спрат. 065/398-98-99.
(2199779
СТАН 37 м2, Котеж 1, III
спрат, одлична локација,
без посредника. 064/21441-79. (219913)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру, ново, Котеж 1, без посредника. 063/250-082. (219935)
КОТЕЖ 25 м2, гарсоњера,
17.000; трособан 71 м2,
43.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(219987)
ДВОСОБАН, 56 м2, Стрелиште, намештен, 27.000;
Котеж, 30.000. (324), „Медиа”, 315-703, 064/223-9920. (219987)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ стан на новој
Миси, 34 м2. 373-287.
(219815)
ТРОСОБАН, 64 м2, Котеж
1, III спрат, новоградња,
укњижено, 44.800.
064/200-00-37. (219427)

ЦЕНТАР, 60 км, ПР + I, локал + стан, сређено, 40.000
евра. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/866-5609. (219900)

ГОРЊИ ГРАД, новоградња,
63 м2, II, ЕГ, 48.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/866-56-09.
(219900)

СТРЕЛИШТЕ, 61 м2, ЦГ,
37.000; 58 м2, II, 33.000;
65 м2, III, ЦГ, 31.000.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/866-56-09.
(219900)

КОТЕЖ 2, 51 м2, I, 31.000.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/866-56-09.
(219900)

ПРОДАЈЕМ двособан, 64
м2, II спрат, ЦГ, Котеж 2.
063/857-77-21. (219972)

МИСА, 35 м2, једнособан,
21.000, етажа 106 м2,
37.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(219987)

ТЕСЛА, 57 м2, 30.000, 43
м2, 25.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(219987)
Агенција „Тесла некретнине”, (238), посредује у куповини станова и кућа.
064/668-89-15. (220097)
ТЕСЛА, једнособан, IV, ТА,
усељив. 013/315-395,
063/851-03-23. (220105)
ТРОСОБАН мањи, потпуно
лукс намештен, ПВЦ, клима, интернет, Тесла.
064/877-53-09. (222111)
ПЕНЗИНЕРИ. Купујем стан
са Вашим плодоужитком
(остајете у стану). 060/33205-92.

ДВОСОБАН, I, код „Авива”, са плодоужитком, старији пар око 75 година,
остаје у стану,
16.500.,061/324-40-85.
(220099)

МЕЊАМ пословни простор
Београд – Трговачка, за
стан у Панчеву. 064/11122-56. (220095)
МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ двособан стан, Котеж 1, за мањи, једнособан, власник.
063/765-83-10. (220041)
МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ стан,
Котеж 1, 58 м2, за два мања, власник. 065/820-7383. (220041)
ЦЕНТАР, станови и гараже, укњижено, етажирано,
53-120 м2. 630-850
евра/м2, са ПДВ-ом.
063/323-584. (2200569
ПРОДАЈЕМ леп двособан
на Тесли, 58 м2, две лође.
(661), „Весна 2”, 066/93700-13. (2200559
ПРОДАЈЕМ двособан на
Содари, 54 м2, повољно.
(661), „Весна 2”, 066/93700-13. (220055)
ТЕСЛА, новоградња, 790
евра/м2, 62 м2, 68 м2, 75
м2. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (220065)
СОДАРА, жута цигла, 56
м2, сређен, 37.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(220065)
КОТЕЖ 2, Кикиндска, двособан, VII, договор. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(220065)

СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, 35 м2, 14.500. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(220065)

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

ЦЕНТАР, гарсоњера, Самачки хотел. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(220065)

ДВОСОБАН, Доњи град,
реновиран стан, 52 м2, ЕГ,
I спрат. (470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71. (и)

СТАН, 71 м2, грејање, клима, кабловска, две терасе,
подрум, 39.000 евра.
063/864-07-13.
(220067)

ЈЕДНОСОБАН, реновиран,
Д. Град, 34 м2, тераса,
22.000 евра, договор.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)

ДВОСОБАН, Содара, ЦГ,
56 + 4 м2, 27.000 евра,
трособан,Содара, 44 м2,
приземље, 33.000 евра.
(470), „Дива”,
345-534,
064/246-05-71. (и)
ЈЕДНОИПОСОБАН, 50 м2,
тераса, Котеж, усељив одмах, 25.500 евра.
(470), „Дива”,
345-534,
064/246-05-71. (и)
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СТАН у Панчеву, Маргита,
површина 56,7 м2, укњижен, власништво, 1/1.
063/819-81-83. (220076)
СТРЕЛИШТЕ, стан 62 м2,
парно, нов паркет, купатило, столарија, власник.
066/004-787. (220046)
СТРЕЛИШТЕ, центар, двоипособан, 72 м2, II, ЦГ, одличан, 40.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
СТРЕЛИШТЕ, трособан, 61
м2, IV, лифт, 33.000; двособан, 22.000. (300), „Ћурчић”, 362-816, 063/803-1052. (220106)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
36 м2, ВП, сређен, 24.000;
32 м2, III, 21.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (220106)
СОДАРА, једнособан, 32
м2, I, ЦГ, 24.000, договор.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (220106)
ЦЕНТАР, двособан, 52 м2,
I, ЕГ, сређен, 35.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (220106)

ПРОДАЈЕМ апартман на
Копаонику 60 м2, може замена. 060/312-90-00. (220
ПРОДАЈЕМ објекат за смештај у центру 500 м2.
060/312-90-00. (220126)
ЦЕНТАР, једноипособан,
45 м2, I, ЦГ, 36.500, договор. (336), „Олимп”, 351061, 063/494-898. (229134)
КОТЕЖ 1, једноипособан,
45 м2, V, ЦГ, лифт,
30.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (229134)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
32 м2, III, ЦГ, лифт,
21.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (229134)
ТЕСЛА, мањи двособан, 47
м2, III, ТА, 22.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (229134)
КОТЕЖ 2, четворособан,
дуплекс, 108 м2, V ЦГ, одличан, 56.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (229134)
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 63 м2, V, ЦГ, без улагања, 43.500, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (229134)

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

ТЕСЛА, двоипособан, 58
м2, VI, ЦГ, 35.000, договор. (336), „Олимп”, 351061, 064/234-36-01.
(229134)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 60
м2, IV, ЦГ, сређен, 31.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (229134)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 70
м2, III, ЦГ, усељив, 41.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(229134)
ПРОДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Самачком хотелу, власник, без посредника. 065/681-32-17.
(220137)
КОТЕЖ 1, 41 м2, једноипособан, 26.000 евра, 74 м2,
трособан, 37.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(220144)
КОТЕЖ 2, 50 м2, једноипособан, 24.000. (394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(220144)
СТАРА ПОШТА, двособан,
I, 41.000, изнад Робне куће, X, двоипособан,
40.000. (396), „Лајф”, 317634, 061/662-91-48.
(220215)

ЦЕНТАР, 45 м2, двособан,
23.000, америчке зграде,
двособан, 35.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(220144)
ТЕСЛА, 45 м2, двособан,
25.000; 50 м2, двособан,
усељив, 28.000. (394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(220144)
КОТЕЖ 2, 62 м2, двособан,
35.500; трособан, 74 м2,
43.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(220144)
МАРГИТА, нови станови,
600 евра, велики избор
станова, све локације.
(394), „Гоца”, 063/899-7700. (220144)

СТРЕЛИШТЕ, VII спрат,
ЦГ, 86 м2, власник.
064/276-04-80. (220197)
СТРЕЛИШТЕ, приземље,
ЦГ, 38 м2, власник.
064/276-04-80. (220197)
ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан, ВПР, 44 м2, ЕГ,
23.000. (320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(220211)
ЦЕНТАР, двоипособан,мVII, 63 м2, ЦГ,
41.000. (320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(220211)

ЦЕНТАР, Карађорђева, једноипособан, I, ЦГ, 45 м2,
36.000. (320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
ШИРИ центар, трособан,
68 м2, I спрат, ТА, терасе,
гаража, 31.000. 060/76004-32. (220203)
ЦЕНТАР, салонски дворишни 88 м2, сређен, 33.000.
(398), „Кров”, 060/683-1064. (220205)
ЦЕНТАР 1.5, 44 м2, 26.000;
Содара, двоипособан, 64,
40.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (220214)

КОТЕЖ 1, двособан, III, 57
м2, ЦГ, 30.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (220211)

СТРЕЛИШТЕ, гарсоњера,
26, 14.000; Маргита, 64
м2, 13.000. (338), „Јанковић”, 348-025. (220214)

СТАН на Содари, на продају, повољно. Тел.
013/351-166, 063/185-2826. (220145)

КОТЕЖ 2, једнособан, III,
44 м2, ЦГ, 25.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (220211)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ гарсоњеру на Тесли, V, TA, без
посредника. Тел. 063/86758-19. (220019)

СОДАРА, трособан, ВПР,
63 м2, ЦГ, 33.,000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (220211)

КОТЕЖ 1, двособан, 63 м2,
31.000; Стрелиште, двоипособан, 55 м2, 29.000.
(338), „Јанковић”, 348-025.
(220214)
ПРОДАЈЕМ стан у центру,
53 м2, укњижен. Тел.
064/290-46-55. (220250)

СОДАРА, трособан, I,
41.000; двособан, VI,
26.000. (396), „Лајф”, 317634, 061/662-91-48.
(220215)
СОДАРА, Доситејева, троипособан, 58.000; војне
двоипособан, 39.500.(396),
„Лајф”, 317-634, 061/66291-48. (220215)
САЛОНСКИ 114 м2,
65.000; 86 м2, 40.000.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (220215)
КОТЕЖ 2, двособан, I,
30.000; Котеж 1, гарсоњера, 16.500. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(220215)
КОТЕЖ, једнособан, 45 м2,
26.000, трособан, 74 м2,
42.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (220220)
КОТЕЖ, једнособан, 32 м2,
16.000, двоипособан, 66
м2, 43.000 евра. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(220220)
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ТЕСЛА, двособан, 46 м2,
23.000; двособан, 49 м2,
29.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (220220)
СОДАРА, двособан, 63 м2,
33.000; двоипособан, 75
м2, 40.000.(097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(220220)
ЦЕНТАР,двособан, 53 м2,
дворишни, гаража, 18.900.
(097), „Перфект”, 064/34805-68. (220220)
МАРГИТА, трособан, 64
м2, 40.000; троипособан,
96 м2, 65.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(220220)

ОГЛАСИ

МИСА једноипособан, 35
м2, 18.500; двоипособан
54 м2, 32.400. (097), „Перфект”, 064/348-05-68. (220

ПРОДАЈЕМ трособне дуплексе, 40.000 до 100.000
евра, плацеве. 013/341789. (220302)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
37 м2, 23.000; двоипособан, 58 м2, 30.000. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(220220)

СТАН, нова Миса, 40 м2,
реновиран, зграда, 17.500
евра, договор. 064/668-9777. (220286)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 45
м2, 22.000, двособан 52
м2, 23.500. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(220220)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 65
м2, 33.000; трособан, 80
м2, 40.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(220220)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 60
м2, III, ЦГ, 29.000. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.

ПРОДАЈЕМ стан 46 м2, први спрат, ЦГ, нов. 063/203743. (220277)
СОДАРА, 56 м2, ЦГ, I, сређен. 063/836-23-83.
(220252)
ЦЕНТАР, двособан, 56 м2,
IV/V, ЦГ, 36.500. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
СТАН, Котеж 2, једнособан, I спрат, цена договор.
063/122-80-76, Горан.
(220254)
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ХИТНО, Тесла, 61 м2, две
терасе, ЦГ, 30.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
КОТЕЖ 1, једноипособан,
III, 49 м2, тераса, ЦГ,
26.000. (049), „Мустанг”,
062/226-901. (220-195)
ТЕСЛА, двособан, II, 50
м2, TA, 25.500. (049), „Мустанг”, 062/226-901.
(219688)
ТЕСЛА, двособан, I, 54 м2,
ТА, тераса, 29.000. (049),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(219688)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53
м2, I, тераса, ТА, 24.000.
(049), „Мустанг”, 062/226901. (219688)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
светао, 60 м2, III, ЦГ,
29.000. (049), „Мустанг”,
062/226-901. (219688)
СТРЕЛИШТЕ, 57 м2, тераса, VI, ЦГ, добар, 26.000.
(049), „Мустанг”, 069/22666-58. (219688)
КОТЕЖ 2, леп једноипособан, 48 м2, ВП, 26.500.
(049), „Мустанг”, 062/226901. (219688)
КОТЕЖ 2, двособан, реновиран, 61 м2, V, 29.000.
(049), „Мустанг”, 062/226901. (219688)
СТРОГИ центар, већи једнособан, I, 40 м2, ЦГ, идеалан за ординацију,
34.000. (049), „Мустанг”,
069/226-66-58. (219688)
КАРАЂОРЂЕВА, Конструктор, 45 м2, једноипособан,
I, 36.000. (049), „Мустанг”,
062/226-901. (219688)
МИСА, етажа 90 м2 + тавански простор, 26.000.
(049), „Мустанг”, 062/226901. (219688)

МИСА, Конструктор, 46
м2, једнособан, I, тераса,
23.000. (049), „Мустанг”,
062/226-901.
(219688)
МИСА, Конструктор, 58
м2, двособан, I, леп,
30.000. (049), „Мустанг”,
062/226-901.
(219688)
МАРГИТА, једнособан,
прелеp, 17.500; нов, Самачки, I, само 13.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(220348)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,ТА,
22.000; центар, III, 52,
30.000. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (220348)
ТЕСЛА, једноипособан, I,
лукс, 36.500, дворишни до
улице, 12.000. (67), „Милка М”, 063/744-28-66. (22)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ стан једнособан,
једноипособан. 062/771513. (219441)

КУПУЈЕМ нов стан од 45
м2. 063/740-61-26.
ХИТНО купујем 1.0, 1.5
стан на Содари. 063/83623-83. (220252)
КУПУЈЕМ троипособан
стан или четворособан, у
ширем центру.
064/385-31-15.
(220220)
КУПУЈЕМ двособан стан
без посредника, Стрелиште
или Содара.
064/194-69-03.
(220219)
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КУПУЈЕМ стан до 30.000
евра, моћже и мањи.
060/551-64-50. (220205)
КУПУЈЕМ гарсоњеру или
мањи једнособан стан, исплата одмах. 064/121-2366. (220043)
АГЕНЦИЈА „Тесла некретнине” купујем једнособан
или једнипособан стан.
064/668-89-15. (220097)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ кућу у Бан. Новом Селу, повољно. Контакт 0631/725-278. (СМС)
ИЗДАЈЕМ двособан стан у
кући, Стрелиште, без грејања, депозит, 063/811-8254. (СМС)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
празан, Копаоничка 23,
Нова Миса. 063/655-353 .
(СМС)
ИЗДАЈЕМ једнособан празан, 60 м2 стан. 060/44808-80 . (СМС)
КОТЕЖ 1, 60 м2, IV спрат,
ЦГ, лифт, полунамештен.
063/163-52-05. (219631)
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан, I спрат, Содара. 066/332-236. (4662)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на
Стрелишту. 064/970-80-68.
(220010)
ИЗДАЈЕМ стан, нова Миса,
30 м2. 013/373-201.
(22021(
ИЗДАЈЕМ празан једноипособан стан у згради, нова Миса. Тел. 064/914-5917. (220005

ИЗДАЈЕМ једнособан празан стан на Содари.
064/428-88-94. (218839)
ИЗДАЈЕМ два празна стана, са предивним двориштем, на Новосељанском
путу, вреди погледати. Тел.
064/390-34-91. (219476)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на дужи период,
обавезан депозит. 063/617421. (219489)
ИЗДАЈЕМ кућу 100 м2,
строги центар, Ул. Живојина Мишића 6, погодна за
канцеларијски простор,
ординације, агенције, школице, итд. 023/857-315,
064/575-57-04. (219880)
ПОЛУНАМЕШТЕН стан, 80
м2, засебан струјомер.
013/334-827, 063/191-9996. (2198829
ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Котежу 1, није намештен.
060/632-68-00. (219881)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ девојци намештену гарсоњеру, у центру. 069/351-63-63.
(219945)
ИЗДАЈЕМ комфоран двоипособан стан у кући, празан, усељив одмах. Стрелиште. 068/513-60-38.
(219988
ИЗДАЈЕМ повољно двособан стан, II спрат, Војвођански булевар 14. Тел.
352-677. (219984)
ГАРСОЊЕРА за издавање,
зграда, први спрат, засебан
улаз, нова Миса. 064/43685-26. (/2199859
ИЗДАЈЕМ леп једнособан
полунамештен стан, Содара, ЦГ, клима, кабловска.
063/879-54-08. (219948)
ИЗДАЈЕМ трособан и двособан дворишни празан
стан. 064/224-12-60.
(219959)

marketing@pancevac-online.rs

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
нова Миса. 060/163-88-58.
(220242)

НА СТРЕЛИШТУ издајем
празан двособан стан. Тел.
064/493-00-55. (220141)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
празан стан у згради, без
грејања. Содара. 013/344167, 064/950-23-40.
(220223)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан у центру, ЦГ,
клима. 064/237-05-28.
(220143)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан на Миси. 064/206-5157, 013/373-052. (220208)

ИЗДЈЕМ новију кућу 120
м2, са окућницом у центру
Старчева. Тел. 353-500.
(220151)

НАМЕШТЕН стан, кабловска, интернет, клима, близу
центра издајем. 061/68986-22. (2202319
ТЕСЛА, гарсоњера, комплетно опремљена, XI, ЦГ,
клима, КТВ, веш-машина,
издвојена кухиња, велика
тераса од 1. јуна, месечно
плаћање, шаљем слике viberom/mejlom. 060/32369-63. (220195)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, Тесла, други
спрат, 90 евра. Тел.
064/964-46-09. (220155)

ИЗДАЈЕМ лепу намештену
гарсоњеру у Новом Саду,
близу центра, 120 евра.
064/194-51-42. (219967)

ИЗДАЈЕМ намештену собу
код Хотела „Тамиш”, употреба кухиње и купатила.
Тел. 065/672-33-00. (21989

ИЗДАЈЕМ празну гарсоњеру, ЦГ, Котеж 1, лепа локација, на дуже. 013/317864. (219951)

ИЗДАЈЕМ двособан празан
стан у кући, Стрелиште.,322-051, 061/162-6442. (220109)

ИЗДАЈЕМ повољно собу са
употребом кухиње и купатила, на Тесли. 063/82091-38. (21989)

ПОВОЉНО издајем једнособан стан. Питати на
060/013-49-52.
(220263)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
леп, велик, празан, засебан
улаз. 013/373-027,
062/161-48-74. (219918)

ИЗДАЈЕ се довосбан комфоран стан, полунамештен, преко пута Суда.
Сваки договор могућ. Тел.
064/129-92-07. (220250)

У САМАЧКОМ издајем
комплетно намештену гарсоњеру, 80 евра. 065/35307-57. (219934)
ЈЕДНОСОБАН намештен
стан, Котеж 2, ЦГ, топла
вода, IV спрату, лифт + тераса, цена 120 евра + депозит. 062/401-261. Одмах
усељив. 219941)

ТРАЖИМ кућу за становање, на дуже време.
063/821-98-09. (220234)

ИЗДАЈЕМ кућу, шири центар, пословно-стамбене
намене, 150 м2. 062/347667. (220176)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Тесли, ЦГ.
063/805-59-36. (220239)

КУЋУ издајем, башта, миран крај, у близини пијаца,
школа, амбуланта.
061/225-16-43.
(220181)

ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан, Котеж 1. 064/398-3881. (220236)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
на Тесли без грејања.
064/363-51-52. (220123)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан.
Тел. 064/565-41-96.
(22052)
ИЗДАЈЕМ двособан стан
празан, Стрелиште. Тел.
311-071. (220050)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Тесли, ЦГ, лифт.
064/439-60-07. (220087)

ЗА ИЗДАВАЊЕ двособан
стан и гарсоњера. Тел.
061/272-01-87. (2198899

ИЗДАЈЕ се намештена соба
с купатилом у центру.
063/761-03-56.
(220168)

НАМЕШТЕНУ гарсоњеру у
центру издајем. 064/49079-47. (220069)

ИЗДАЈЕМ трособан комфоран стан у најужем центру Панчева. Тел. 065/38303-86. (220084)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан стан у ширем центру
са етажним грејањем на
гас. 064/612-18-30.
(220155)

ИЗДАЈЕМ празан двособан
стан код Црне мачке, II
спрат. 065/527-85-22.
(220164)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту, 40 м2, празан, ненамештен. 063/617-092.
(220079)

СОДАРА, 42 м2, једнособан, ненамештен, централно, клима, повољно.
064/252-50-03. (220112)
ИЗДАЈЕМ стан у ширем
центру града. 069/610-679.
(220119)
ЛЕП и функционалан празан стан, 50 м2, повољно,
Котеж 1. 069/153-15-64.
(220037)
ИЗДАЈЕМ мањи намештен
једнособан стан, 80 евра.
Максима Горког 96.
060/517-82-53. (220054)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, Котеж 1, одлично
стање. 063/413-573. (2200

ИЗДАЈЕМ собу са употребом кухиње и купатила.
321-408. (220129)
ИЗДАЈЕМ двособан стан
полунамештен или празан,
по договору. Центар Панчева. 060/551-20-38.
(220130)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, ненамештена, центар, добра
зграда, ученику-ученици.
063/811-06-69. (220330)

ИЗДАЈЕМ намештен стан.
061/153-07-43. (220317)
ИЗДАЈЕМ мањи једнособан
намештен стан на Тесли, са
ЦГ. 064/280-60-36.
(270323)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештену
гарсоњеру, одмах усељива,
центар, wi/fi, паркинг, повољно. 065/691-88-23.,
(220311)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, централно грејање, Стрелиште, депозит.
064/131-44-67. (220325)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
нова Миса. 064/187-91-87,
064/330-90-54. (220301)
ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан. 066/209-400.
(220308)
ИЗДАЈЕМ једнособан намештен стан у центру
Стрелишта, од 37 м2, ЦГ.
Тел. 063/812-42-83.
(220278)
ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Тесли, први спрат, полунамештен. 064/208-13-63.
(220287)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у Самачком. Тел. 063/895-16-72.

ИЗДАЈЕМ једнособан, комплетно намештен стан, кућа, кабловска, ЦГ, центар.
065/344-85-77. (220290)

БЕСПЛАТНО, собу, кухињу, купатило издајем станарки у Иванову. 064/37294-71. (220316)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Тесли у екстра
стању. 061/804-97-23.
(220295)
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ЕЛЕКТРИЧАР, оправке бојлера, шпорета, разводних
табли, индикатора, инсталација. Мића, 064/310-4488. (219501)
АУТОПРИКОЛИЦЕ, издавање, 10 евра дан, позовите. 064/235-08-15.
(219527)
РУШЕЊЕ, изношење шута,
ствари, чишћење подрума,
тавана, дворишта, копање.
061/623-52-63. (2198759
ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова, бетонирање, кречење, европски
квалитет.063/865-80-49.
(219884)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМО комплетно намештене станове од 58 м2
и 84 м2. Контакт 063/693944, 063/693-298. (ф)

ЛОКАЛИ

ХАЛА 200 м2, Јабучки пут,
за сваку делатност, повољно. Тел. 064/490-33-18.
(219368)
ИЗДАЈЕМ халу 300 м2, за
све намене, Баваништански пут. 063/301-653.
(219451)
ИЗДАЈЕМ леп нов локал,
велики излог, спреман за
рад. 063/217-130. (219489)
ИЗДАЈЕМ локал 25 м2,
преко пута Диспанзера.
064/231-07-33.
(219562)
ПРОДАЈЕМ локал у ТЦ
„Трубач”, 19 м2. Тел.
063/738-76-93,
060/067-11-44. (219883)
ПРОДАЈЕМ/УСТУПАМ разрађену ћевабџиницу са
комплетним инвентаром,
локал је у закупу.
063/858-48-50.
(219838)
ЛОКАЛ продајем, Синђелићева 15, комплетно
адаптиран, 29 м2, 13.000
евра. 063/265-457.
(220000)
ВЕОМА повољно издајем
локал, 40 м2, у Војловици.
061/620-04-16. (219953)
ИЗДАЈЕМ локал 25 м2, у
Жарка Зрењанина.
063/771-30-31. (219929)
ИЗДАЈЕМ радионицу 40
м2, вода трофазна, канализација, Карађорђева.
064/994-13-16. (219909)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци.
064/116-38-83. (220313)

ИЗДАЈЕМ локал 40 м2, Тесла, договор, интернет,
грејање., 065/669-48-91.
(220303)
ЦЕНТАР, локал 13 м2,
12.000 евра. 063/886-2383. (220252)
ИЗДАЈЕМ локал у центру,
35 м2. 063/770-23-25.
(220200)
КОТЕЖ 1, локал, новоградња, 31 м2, код школе.
(188), „UnaDalli”, 064/25587-50. (219607)
ЛОКАЛ, разрађен, Жарка
Зрењанина 25 + 8 м2,
36.000 евра, замена. (470),
„Дива”, 345-534, 064/24605-71. (и)
ХИТНО продајем киоск у
центру, повољно. 066/377351. (220150)

ПРОДАВАЧИЦА у пекари
потребна. 064/403-51-32.
(219658)

РЕСТОРАНУ „Poco-Loco”
потребно особље.
064/8974-03-01. (220147)

ПОТРЕБНА радница за шивење на ендлерици.
060/027-57-01. (219966)

РЕСТОРАНУ „Банатски Кутак” потребан је конобар
или конобарица са искуством. 060/343-44-11.
(220149)

ПОТРЕБАН пекар, бурегџија и радница за продају
са искуством. 064/120-0942. (2203309
ПОТРЕБАН помоћни радник у штампарији. Обавезна Б категорија, активан
возач. 063/295-789.
(220332)
ПОТРЕБАН граф дизајнер,
оператер за рад у штампарији. Пријаве слати на digitalnastampa013@gmail.com
(220332)

ЧАСОВИ српског језика,
дугогодишње искуство. Гарантовани резултати.
060/864-07-15. (218673)

ПОСЛОВНА зграда, са магацином, екстра локација,
хитно, повољно. 062/10520-12. (219704)

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

ПОСАО

АУТОПЕРИОНИЦА „Антика”, тражи раднике са искуством, доћи лично у
Ослобођења 2. (218244)
ПОТРЕБАН пекар.
062/404-144. (219658)
ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало Лесковац”, потребне раднице
у кухињи и за роштиљем.
063/897-55-04. (219504)
ЋЕВАБЏИНИЦИ у центру
града потребне раднице у
кухињи и роштиљу.
063/834-88-10.
(219504)

ПОСАО

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

ИЗДАЈЕМ пословни простор у центру, 80, 210, 520,
1.000, 1600 м2. 060/31290-00. (220126)

ПОТРЕБНИ радници за рад
на терену. Исплата дневно.
062/825-27-25. (219095)

ПОТРЕБАН педагошки асистент за трећи разред
основне школе, учитељска,
дефектолошка струка, искуство. Звати од 19,
064/198-50-13. (220034)

ПОТРАЖЊА

ПРОДАЈЕМ или издајем
пословни простор, 450,
850, 1.650 м2. 060/312-9000. (220126)

ПОНУДА

ПИЦЕРИЈИ „Попај” потребни пица-мајстор и
раднице за палачинке.
062/339-279. (220108)

МЛИНУ „Нинић” поребни
физички радници за рад у
млину, доћи лично. Баваништански пут 268, Панчево.

МОЛЕРАЈ, глетовање, кречење, фарбање столарије,
ламинат, пензионерима
попуст. 013/235-78-82,
065/557-81-42. (219895)
РАДИМО све физичке послове: рушења кућа, разбијање бетона, бетонирања,
утовари, одношење ствари.
064/122-69-78. (219896)
КОШЕЊЕ траве, корова,
обарање стабла, вађење
пањева, чишћења терена,
итд. 060/035-47-40.
(219896)
ВРШИМ све врсте браварских радова, заваривања,
сечења, постављање капија, надстрешница. 062/81633-84. (219906)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправља старе, уградња нове инсталације, машинска
одгушења санитарија.
062/382-394. (219554)
ТВ и сателитске антене, постављање и одржавање,
дигитализација. 064/86620-70. (219970)

АЛ ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, уграђујем, поправљам, гуртне. 064/181-2500. (2199769
ВОЗАЧ озбиљан са искуством, Ц категорија, потребан за вожњу камиона
хладњаче.
065/807-00-13.
(219980)

ПОТРЕБНЕ девојке за рад
у кафићу. 060/362-22-21.
(22093)

АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (218271)

СТОЛАР тражи посао, кухиње, плакари, поправке,
преправке, комарници.
371-274, 064/176-88-52.
(219920)

ПОТРЕБНА продавачица у
оптици „Марковић”, доћи
лично, од 8.30 до 16 сати.
(220117)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика часови.
Тел. 013/251-19-81,
063/852-22-43. (218855)

РОЛЕТНЕ, ПВЦ и АЛ – тракасте, комарници, венецијанери. 065/337-04-09,
013/370-409. (219932)

ПОТРЕБНА девојка за рад
у кафићу. 063/800-07-94.
(220146)

МОЛЕРСКИ и гипсарски
радови, квалитетно и повољно, мајстори из Ковачице. Тел. 060/660-86-00.

КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством, уградња
свих врста подних и зидних
плочица. 064/128-38-49.
(219943)

ПРИВАТНОМ предузећу
потребна секретарица и
радница у књиговодству,
послати CV на
homedesignint@gmail.com
(220146)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање, воде,
канализације, кабина, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (219043)

ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном тестером свако дрво које вам смета.
063/369-846. (21993`9

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај са искуством
тражи посао. 064/120-7764. (219999)
ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-85-95.
(220001)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 21
годину искуства. 013/25178-97, 063/782-51-48.
(2202762)
МОЛЕРАЈ, фасаде, столарија, гипс, комплетне адаптације на рате. 063/893-3994. (220075)
РАДИМ изолацију равних
кровова, тераса, купатила.
345-874, 062/235-58-39.
(220072)
МАЈСТОР паркетар са дугогодишњим искуством,
хобловање, фуговање, поправка и лакирање паркета, бродских подова.
065/543-21-53. (220407)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправка,
израда инсталација, ТА пећи, бојлера, најјефтиније у
граду. 063/804-57-99.
(220252)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,
013/351-073, 064/157-2003. (220206)
ОЗБИЉНА жена чувала би
старију особу, може и 24
сата. 063/830-37-84,
062/185-03-51. (220211)
СПУШТЕНИ плафони, преградни зидови, израда кошуљице, уградња ламината, столарије. 062/816-3384. (219906)
КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством лепи све
врсте плочица, повољно,
ефикасно. 063/825-16-94.
(220202)

БРАВАРИЈА, надстрешнице, ограде, терасе,врата,
капије, роштиљи по мери,
ситне поправке, врло повољно. 060/140-54-44, Дуле. (220222)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, демит фасаде, повољно, пензионерима попуст.
061/626-54-06. (220224)
ГИПСАРСКО-МОЛЕРСКИ
радови, спуштени плафони, зидови, фасаде, повољно. 060/521-93-40.
(220225)
МАТЕМАТИКА; статистика, физика, информатика,
могућност месечног плаћања, професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (210161)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером
до два кубика 065/334-2338. (220174)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке,
израде инсталација, индикатори, бојлери, купатила,
ТА. 062/271-661, 061/13285-43. (220013)
АЛУ, ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (2200016)
ЗИДАРСКЕ радове обављам, санација крова, зидање, малтерисање, остале
зидарске радове. 064/33718-97. (2200169
ПРАЊЕ тепиха, дубинско
прање намештаја, аутомобила. Наташа, 361-474,
060/361-47-41, 066/361474. (220127)
ЧАСОВИ енглеског, повољно, професор енглеског језика и књижевности. Тел.
066/934-47-36. (220103)

24

Петак, 20. мај 2016.

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

Покрајински секретаријат за урбанизам,
градитељство и заштиту животне средине, на основу
члана 25. Закона о процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04)
објављује

ПОСАО

ОБАВЕШТЕЊЕ

ПОТРАЖЊА

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

КЕРАМИЧАР, квалитетно,
поуздано, повољно.
063/318-780. (220107)
КОМБИЈЕМ превозим робу, ствари, селидбе и све
остало, најповољније.
065/361-13-13.(220032)
ПОПРАВКА кровова, фасада и остали радови.
064/866-25-76, 060/02765-31. (220121)
КОШЕЊЕ и крчење, сечење
дрвећа, вађење пањева,
фрезирање баште.
064/196-17-32. (220304)
НЕГОВАТЕЉИЦА негује,
чува болесне, старе, на сат,
потреби, повољно.
060/366-63-69. (220021)
ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтирање бојлера, шпорета, грејача. Слободан.
063/865-80-74. (22053)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Борис, 013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (220006)

МАЈСТОРИ за хидроизолацију и за купатила, траже
посао. 062/305-424.
(220292)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим и великим кипером 064/664-8531, 013/342-338. (СМС)

ХОБЛОВАЊЕ и фуговање,
поправка и лакирање паркета као и бродских подова. 064/341-79-60,
065/341-79-60. (220047)

ВЛАГА. решите се влаге заувек! Машинско сечење зидова, постављање изолације, гаранција 100% .
Тел.062/427-614. (СМС)

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА, израда
пројеката. 064/131-98-75.
(220315)

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)

СПРЕМАЊЕ станова, пеглање, кување, повољно.
061/807-62-99. (220327)
У СТАН ЗА ДАН. Селидбе.
061/288-28-38, 065/56085-85. (220350)
СЕЛИДБЕ + транспорт робе. 065/560-85-85,
061/288-28-38. (220350)
ПРОФЕСИОНАЛНЕ селидбе, селите се са најбољима.
061/288-28-38, 065/56085-85. (220350)
СВЕ врсте физичких послова: утовар, истовар робе,
селидбе, сечење, цепање
дрва, копање, одвоз шута,
непотребног намештаја,
чишћење подрума, тавана,
шупа, слично. Дејан.
065/440-97-00, 061/62614-50, 341-571. (220349)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, све релације по Србији, с комбијима, камионима, екипа радника, кутије, фолија за заштиту намештаја, од 0-24 сата, сваког
дана и недељом. Бесплатан
долазак и процена посла.
Плаћање могуће чековима
и преко рачуна. Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbepancevo-boris.ser.rs.
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијима и каминома, профеисонално, екипа раднике, све релације
по Србији, откуп намештаја. 013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74. (22000
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или без
радника. 013/352-536,
063/253-028, 064/444-6674. (220006)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција. www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/28830-18. (220344)
РОЈАЛ МГ, ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде, хармо-врата,
роло заштита. 063/816-2098, 0133512-498. (219218)
КАМИОНСКИ превоз, шљунак, сејанац, песак, шут,
1.300 динара, најповољније. 066/355-154, 062/355154. (217562)

ПОВОЉНО! Превоз робе,
селидбе комбијем, цена по
договору. 064/147-14-77,
013/311-514. (217489)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ виљушкара за утовар и истовар
робе. 064/648-24-50.
(217325)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ виљушкара за утовар и истовар
робе. 064/648-24-50.
(217325)
KIZZA – превоз шљунка,
песка, сејанца, ризле, мањим (1.500 дин) и већим
камионима (2.000 дин).
Жарка Зрењанина 146-а
(преко пута старе „Утве”).
063/218-894, 013/366-888.
(217325)

KIZZA – изнајмљивање
ваљка за равнање и сабијање терена, насипање, набијање вибро плочама.
(217325)
KIZZA – ископ великим и
мини багерима подрума,
темеља, канала, канализационих прикључака, септичких јама с одвозом.
Жарка Зрењанина 146-а
(преко пута старе „Утве”).
063/218-894, 013/366-888.
(217325)
KIZZA – сечење бетона и
асфалта до 20 цм, изнајмљивање компресора за разбијање бетона свих величина и дебљина. (217325)
KIZZA – камиони с корпама за рад на висини од 17 23 метра, сечење и резање
стабала и грања. Жарка
Зрењанина 146-а (преко
пута старе „Утве”).
063/218-894, 064/668-9786, 013/366-888. (217325)
KIZZA – самоходна дизалица за рад на висини од
33 метра. 064/668-97-86.
(4652)
KIZZA – издавање рамовских скела са превозом (до
100 м² – 10 евра/дан, дo
200 м² – 20 евра/дан...),
агрегата за струју. Жарка
Зрењанина 146-а (преко
пута старе „Утве”).
063/218-894, 064/668-9786, 013/366-888. (217325)
ПРЕВОЗ малим камионом
шљунка, песка, сејанца,
шута, ископ багерима.
064/648-24-50, најповољније у граду. (217325)
РАДИМО: зидање, бетонирање, малтерисање, оправке кровова, фасаде.
013/664-491, 063/162-5389. (219223)
ПАРКЕТ: постављање паркета, хобловање, полирање
и лакирање, дугогодишње
искуство. 063/822-94-82,
063/865-45-31. (219135)
СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, радници, овољно.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117, 013/365-051.
(219206)
РОЛЕТНЕ, комарници, венецијанери, ново и поправљам. „Орка”, 064/189-4091, 354-777. (217759)

СЕЛИДБЕ, 1.000, радници,
попуст на ванградске.
064/482-65-53.

KIZZA – истовар и утовар
робе виљушкарима на свим
теренима, рушење старих
кућа и других објеката,
утовар шута с одвозом.
(217325)

ФРИЖИДЕРИ, замрзивач,
веш-машине, судо-машине,
остала бела техника, поправка и сервис, климе,
уградња и сервис. „Фриго
Пеђа”, 013/301-300,
063/771-24-16. (219082)

KIZZA – изнајмљивање виљушкара носивости 10 тона. 063/218-894, 013/366888. (217325)

ОБЕЗБЕДИТЕ локал, викендицу, стан, кућу, радионицу, новим изумом. Дејан,
063/800-01-96. (219956)

Надлежни орган обавештава јавност да је 18. 05.
2016. године донето Решење о давању сагласности на
Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Реконструкција система за предгревање шарже
на постројењу С-300 Каталитички реформинг, на кп.
бр. 3545 КО Војловица СО Панчево, носиоца пројекта
НИС а. д. Нови Сад Блок Прерада, улица Народног
фронта бр. 12.
Решење о давању сагласности је донето на основу
предлога одлуке који је саставни део Извештаја Техничке комисије као и увидом у достављену документацију, којом је констатовано да предметни пројекат
својом реализацијом неће имати негативних утицаја
на животну средину уколико се испоштују прописане
мере заштите.
Ради заштите чиниоца животне средине, носилац
пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе мере
дефинисане поглављем 8.0 Студије о процени утицаја
на животну средину, као и да обезбеди извршавање
програма праћења утицаја на животну средину, предвиђеног поглављем 9.0 Студије о процени утицаја на
животну средину.
Решење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном
поступку. Против овог решења се може покренути
управни спор пред Управним судом у Београду у року
од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

СЕРВИС телевизора, аудио-видео уређаја. Електричар, аутоелектричар,
мобилни телефони.
063/800-01-96. (219956)
ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче, мешалице за бетон. 064/35111-73. (219923)
ОБЕЗБЕДИТЕ свој аутомобил новим изумом, слободно позовите ако вас занима. 063/800-01-96.
(219956)
ПРЕВОЗИМ мањим кипером повољно, песак, шљунак, сејанац, одвозимо
шут. 062/354-69-94.
(219949)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, водоводне адаптације. Замена вирбли, вентила,
батерије и санитарије,
одвајање водомера. Све за
воду, канализацију од 0-24
сата, нон-стоп. Пензионерима екстра попуст.
013/235-39-21, 064/29045-09, 061/348-20-00.
(2129903)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
камионом и комбијем већ
од 1.500 динара, градска
тура, бесплатно монтирање
и заштита намештаја одвоз
старих ствари на депонију,
екипа радника. Попуст на
ванградске туре од 0-24 сата, ми смо ту због вас. Задовољан клијент је наш једини циљ. 064/334-85-64,
063/811-98-32, 060/69600-02. Поповић. (219995)
СЕЛИДБЕ комбијем и камионом, Војводина, Србија, са или без радника. Најповољније. Иван. 063/10778-66. (220006)
СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
Иван. 063/107-78-66.
(220006)

Реномираном слот клубу „АДМИРАЛ”
у Панчеву,

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

Погребном предузећу „Конкордија” д. о. о.
Панчево

потребни:
возач, и
радник на пословима облачења умрлих лица.
Јавити се свакога дана од 9 до 13 и од 16 до 19,
Милоша Обреновића 25-а

КОНДЕНЗАЦИЈА и буђ,
уклањање, молерско-фасадерски радови, гипс, тапете, филц, квалитет гаранција. 061/214-22-66,
069/171-38-99. (220322)

МАШИНСКИ ископ подрума, рушење старих објеката, утовар и истовар палета, превоз шљунка. Звездан. 063/224-435.
(220038)

БРАВАРСКА галантерија,
ограде, капије, гелендери,
степеништа, устакљивање
тераса, дрво-метал.
066/908-66-58. (220271)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, замена вирбли, батерија, све за воду, пензионерима екстра попуст, долазим одмах, 00-21. 013/348139, 064/493-44-63,
061/317-26-33. (220113)

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, превоз бесплатан. 302-820, 064/12963-79. (220280)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, поправљамо с гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (220204)

ПОЛИРАМ фарове, фабричко стање. 063/240591. (220209)

МОТОРИСТИ, ваш вулканизер. 063/240-591.
(220209)

ИСПРАВЉАМ алуминијумске фелне. 063/240-591.
(220029)

ЛИМАРСКИ радови, олуци,
окапнице, лајсне, кровопокривачки радови, санације
цурења, хидроизолације
кровова, подашчвање кровова, алпинистички радови. Најјефтиније. 064/90339-23. (220216)
КИРБИ, дубинско усисавање, прање тепиха, намештаја. Мики, Тибор. 25830-62, 065/329-43-07.
(220175)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, судопере,
адаптације, замене, поправке, 013/331-657,
064/495-77-59, 063/77718-21. (22120)
СЕЛИДБЕ, превоз друге робе, Панчево, даље, цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (220088)

РАЗНО

МЛАДИ пензионер чувао
би старије особе или особу. 064/544-96-94.
(2198799
ОГЛАШАВАМ неважећим
сведочанство основне школе „Јован Јовановић Змај”
издато 1976, на име Стеван
Толмачев. (219910)
ИНВАЛИД, пензионер,
1968, тражи озбиљну жену
ради брака. 065/672-87-01.
(219940)
МУШКАРАЦ, 53 године,
упознао би слободну даму
ради дружења. 061/215-3343. (220117)
ИЗДАЈЕМ кафић за рођендане, у природи, са спортским теренима. 060/36222-21. (220293)

ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ собе у рисну, 5
евра лежај. 063/848-04-12.
(219922)

ИЗДАЈЕМ апартман у Врњачкој бањи. За информације позовите 069/320-8570, или погледајте сајт nikverayu.wix.com/apartmandjuric (218410)
АПАРТМАНИ, Крашићи
код Тивта, 120 м од мора.
060/512-19-54, 063/243859, 011/322-73-50.
(219865)
ИЗДАЈЕМ апартман у центру Златибора. Повољно.
063/709-44-97. 219603)
ИЗДАЈЕМ апартмане на
мору, у Доброти, ТВ, клима. Тел. 069/172-75-43,
262-43-71. (219964)
БАОШИЋИ, Херцег Нови,
једнособан стан, 4 особе,
климатизован, ераса.
060/321-60-07. (220186)
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Последњи поздрав школском другу

Последњи поздрав

МИЛАНУ МИЉКОВИЋУ

ГИЛЕТУ

ИГОР ЈЕЛИЋ ГИЛЕ

1994–2016.

1994–2016.

Твоја доброта, снага, смех, заувек ће нам недостајати. Била нам је
част што си нам био друг.

ТЕКИЈА, ДАКА, МИРКО, ЦЕЦА, ФРАЊА, ТАЊА,
СРЂАН, МОЦ, ПРЕЖА, ЖАРЕ, КОКА, ЛАЗА,
КРЛЕ, ЛАЦИ, МИЋА и ЧЕДА
(117/2202949

Заувек млад, леп и вољен!

Твоји другари: СИМКЕ, ЂУКА, ДРУШКЕ, ЂОЛЕ, НЕМАЦ, ЛУЛЕ,
ПРЦКО и ДАКИ

Драги

У срцима мајке, тате, МЕДЕ и баке

(76/220173)

(62/220098)

У тузи и болу за нашом
драгом

3

Последњи поздрав нашем

МИЛАНЕ

16. маја 2016. упокојила се наша драга

ИГИЈУ
МИЛИЦОМ
КОЗОМОРА

МИЛИЦА КОЗОМОРА

(114/220281)

Драга наша тетка Милице, била си нам као мајка, увек уз нас и нама на
помоћи, због тога ти неизмерно хвала.

1932–2016.
Много смо те волели.

Увек с тобом твоји:
СТЕВА, ЉИЉАНА,
НИНА и САНДРА

Последњи поздрав од брата ИЛИЈЕ, снаје МАРЕ, братаница
БРАНКЕ и ДОСТЕ с породицама
(77/

Остаћеш заувек у нашим мислима.
Баба СМИЉА, деда
ЈОЗА, ТОМА, БИЉА,
ЈЕЦА и ЈОКА

Драги мој

Последњи поздрав пријатељу и колеги

(73/220165)

Последњи поздрав драгом пријатељу

МИЛАНЧЕ

(50/220059)

Нашој драгој тетки и баки

Зар смо испили последњу кафу и лимунаду,
Зар смо се последњи пут шалили,
зар смо чули последњи савет од тебе.
Зар смо научили последњу лекцију из енглеског
са тобом.
Много ћеш нам недостајати.
Твој друг из детињства ЛАЗАР са супругом
МИРЈАНОМ, АНА и КРИСТИНА, твоја
ЧИЛИ-ВИЛИ и мали МИХАЈЛО

Нашој драгој тетки и баби Мими

МИЛАНУ
МИЉКОВИЋУ
С поштовањем ТАМАРИШКА

Нисам могао да поверујем када сам чуо да је
мајка Вука јавила да си
преминуо.
Много сам тужан што
сам те изгубио.
ЛАЗАР МАРКОВИЋ

МИЛАНУ
МИЉКОВИЋУ
од МИЋЕ РАДАНОВА
с породицом

(113/220281)

(96/220245)

(123/220306)

МИЛИЦИ КОЗОМОРА

Дошао је тихо и ушао у легенду.
Поздрав драгом куму

МИЛИЦИ КОЗОМОРА

последњи поздрав од БРАНКЕ, ОБРАДА,
МАРИЈЕ и НИНЕ

Последњи поздрав од ДОСТЕ, МИЛАНА, МИЛИЦЕ,
СТЕВАНА и СОФИЈЕ

(78/

(79/

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

С огромном тугом обавештавамо родбину и
пријатеље да је 18. маја 2016. преминула
наша вољена и предобра мама, бака и ташта

Последњи поздрав

ПОМЕН

013/301-150

драгом

МИЛАНУ
од ДРАГАНА и ВИОЛЕТЕ
(124/220307)

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашем вољеном

др МИЛОСЛАВ
СТОКИЋ
20. V 2001 – 20. V 2016.

БОРКА МАЈСТОРОВИЋ
1941–2016.
Вечно ће те волети твоји: ЦЕЦА, БИЉА,
РАЦА, МАРИО, ЛУКА, ДУШАН, ЛЕНКА и
ЛУКИАН
Сахрана ће бити обављена у суботу, 21.
маја, у 12 сати, на Новом гробљу у Панчеву.

ПЕЂИ
од ГУТЕ и БИЦЕ с

Чувам све што немам...
Чувам све што био си...
Заувек.

породицом

Твоја СНЕКИ
(139/220351)

ПУТЕМ СМС-а

телефон:
013/301-150

ПРЕДРАГУ ФОРГО
Нека те анђели чувају, а вечно ћеш живети у нашим срцима.
Увек ће те волети: бака МИЛЕНА и твоје тетке
ВАЊА и ЛЕЛА с породицама

ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА

(140/220353)

ПАНЧЕВАЦ

ПРЕДРАГУ
ФОРГО

Породица КОЧОВИЋ

(137/4662)

(138/4662)

Поштовани клијенти, подсећамо
вас да огласе путем СМС-а на
добро познат број 1202 могу слати
ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Обавештавамо кориснике наших услуга да на цене огласа и читуља одобравамо попуст свим радним данима осим средом.
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ЉИЉАНА МИЛОШЕВСКИ
5. X 1966 – 15. V 2016.

ПРЕДРАГ ФОРГО

Станите, станите звона,
можда спава, можда нас сања она.

ПРЕДРАГ ФОРГО

25. VI 1994 – 18. V 2016.

С љубављу твоји најмилији
(100/220256)

С великом тугом и болом обавештавамо робину и пријатеље да нас је наш драги Предраг Пеђа Форго заувек напустио.
Сахрана ће се обавити 19. маја, у 15 сати на Старом православном гробљу.

Последњи поздрав свом драгом унуку
Предрагу од баке ЕЛЗЕ и деда БОЖЕ

ИЗЈАВА
ЗАХВАЛНОСТИ

(118/220296)

Ожалошећни: отац ЗОРАН, мајка ВЕСНА и сестра МИА
(120/220297

Последњи поздрав сину наше драге колегинице

Захваљујемо свима који
сте помогли у тешким
тренуцима Љиљанине
болести. Лекарима и
медициснким сестрама
Хируршког
одељења
Опште болнице и Онколошког диспанзера, рођацима, кумовима, комшијама и пријатељима.
Захвална породица
МИЛОШЕВСКИ –
ЗОРАН, МАРИЈА
и АЛЕКСАНДАР

Ти и твоја породица научили сте нас како се
храбро, уз љубав и подршку, корача кроз тешке дане живота.
С љубављу кумови
МИЛЕ и РАДА
РИСТОВСКИ с децом

(102/220256)

(101/220256)

ПРЕДРАГ ФОРГО

Колектив DDOR-а
(135/ф-846)

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји: стрина МИРА,
браћа ДЕЈАН и НЕНАД
с породицом
121/220297

Последњи поздрав

Последњи поздрав течи
и зету

ПРЕДРАГ
ФОРГО

ПРЕДРАГУ ФОРГО

Напустио ме је мој кум и искрен пријатељ

ЉИЉАНА
МИЛОШЕВСКИ

ПОНЕДЕЉАК И
УТОРАК С
ПОПУСТОМ
Последњи поздрав драгом унуку
Предрагу од стрине РАДЕ и чика ДРАГЕ

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

(119220296)

РАДОВАНУ
ВАСИЋУ

Обавештавамо родбину и пријатеље да је 16. маја 2016, преминуо

од породице ЈОВАНОВ
– ЦУЦА, МАРКО
И ДРАГИЦА
(74/220169)

Последњи поздрав драгом пријатељу

ПРЕДРАГУ
ФОРГО

РАЛЕ

РАДОВАН РАЛЕ ВАСИЋ
Поносан сам што смо били кумови.

од породице МЕЂО
и ЛАЗАРЕВИЋ

дипл. инж. грађевинарства

Успомену на њега чуваће РИЂА с породицом
(63/220102)

(132/220334)

Последњи поздрав

1940–2016.
Никада га неће заборавити и вечно ће следити његове идеале.

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом пријатељу

Ожалошћени супруга НЕВЕНКА, син МИЛОРАД, ћерка ЈЕЛЕНА,
унуци ЛЕНКА и ЂОРЂЕ и снаја ЈЕЛЕНА
(58/22092)

РАДОВАНУ
ВАСИЋУ
МИЛОЈКО и РУЖИЦА
БИШЕВАЦ
(59/220092)

Напустио нас је наш другар, кум, пријатељ и спортиста

ПРЕДРАГУ
ФОРГО

РАДОВАНУ
ВАСИЋУ

РАДОВАНУ
ВАСИЋУ

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

од деда ЗЕКЕ и баке
СЛАВИЦЕ ФОРГО

САВА и МИЛА

Хвала ти на искреном и
дугогодишњем пријатељству
ЦАНЕ и ЗОРКА

(133/220335)

(56/220085)

(60/22094)

нашем драгом Ралету!

РАЛЕ ВАСИЋ
дипл. инж. грађ.
Чуваћемо у сећању дивне тренутке проведене заједно.

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

РАШКО и БЕБА ПЕТРОВИЋ, МИЛИЦА и ЂОРЂЕ ПОПОВИЋ
с породицама
(64/220104)
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Тужна срца јављамо да је 17. маја 2015. преминуо наш драги

Последњи поздрав деди и стрицу

БРАНИСЛАВ ПЕРИШИЋ
1935–2016.
Сахрана је обављена 17. маја, на Новом гробљу у
Панчеву.
Ожалошћени синови ДУШКО и ВИТОМИР,
ћерка БИЉАНА и сестра МИЛАНКА
с породицама, унучад и остала
родбина и пријатељи

ЈОВАНУ ВУКОВИЋУ

(33/220012)

Ожалошћени: ЈОВАНА, ИВАНА, ИГОР, ДРАГАНА
И НИКОЛА ВУКОВИЋ

ДРАГАН АВРАМОВСКИ

Последњи поздрав

1961–2016.
Никада те нећемо заборавити, заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоја супруга СНЕЖАНА, синови ИГОР и ДЕЈАН,
снаја МАЈА и унука УНА

(89/220229)

(11/219911)

Куму

ГРОЗДИ ДАВИДОВИЋ
1939–2016.
Наша вољена мајка и бака преминула је 14. маја.
Чуваћемо је у дивном сећању, до краја наших
живота.
Твоји: ВЕСНА, ЈАСМИНА, ДУШАН, ДАВИД,
ИГОР и МИХАЈЛО

ЈОВАН ВУКОВИЋ

БРАНЕТУ
ПЕРИШИЋУ

16. III 1927 – 15. V 2016.
Последњи поздрав драгом оцу, деди, свекру и
прадеди

С поштовањем и тугом
кумови МАШИЋИ

(6/219902)

(48/2200)

МОЦКИЈУ

Другови из генерације школске 1968/1976,
ОШ „Гоце Делчев” из Јабуке
(97/2202489

од ПЕКИЈА и ЉИЉЕ.
Лепо је било дружити
се с тобом.

БРАНИСЛАВУ
ПЕРИШИЋУ

Последњи поздрав нашем другу

ДРАГАНУ АВРАМОВСКОМ

ЉУБИЦЕ СЕКУЛИЋ
(75/220172)

Последњи поздрав драгом другу

Последњи поздрав драгом брату од стрица

ГРОЗДИ
ДАВИДОВИЋ
1928–2016.
Последњи поздрав мајци од сина САВЕ с породицом

1961–2016.
Поносни смо што смо те имали.
Твој стриц ВОЈИСЛАВ, стрина ЉИЉА, сестра ВЕСНА
и брат СЛОБОДАН с породицама
(12/219911)

Последњи поздрав

Син БОШКО, унуци САША и МИЛАН, праунука
ИРИС, снаје ВЕРА и МИРЕЛА

16. маја 2016, престало је да куца срце наше вољене

(51/220060)

ДРАГАН АВРАМОВСКИ

Последњи поздрав прики

Последњи поздрав драгом другу

Станари у Дунавској 7
(57/220086)

(44/220039)

1935–2016.
Последњи поздрав сестри

Последњи поздрав
ВЕЛИСАВ,
АЛЕКСАНДАР
и МИЛЕНА
(88/220228)

ПАНЧЕВАЦ

Последњи поздрав драгом куму

телефон:
013/301-150

ЉУБИШИ
ЈОВИЋУ

Последњи поздрав

ЉУБИЦИ
СЕКУЛИЋ
Отишла си тихо и достојанствено. Живећеш и
бићеш сачувана од заборава док има оних
који те воле.

др МИХАЈЛУ
ЂОРИЋУ
МИШИ

ДРАГАНУ
АВРАМОВСКОМ
Породица
НАСТАСОВИЋ

Колектив ЗС Глогоњ
(91/и)

(29/219898)

др МИХАЈЛУ ЂОРИЋУ

Последњи поздрав
Сестра МИРА
с породицом

Колектив Дома здравља Панчево

С поштовањем и љубављу опраштао се од нашег

(82/ф-843)

(98/220251)

Последњи поздрав драгом пријатељу и родитељу

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

др МИХАЈЛУ
ЂОРИЋУ
МИШИ

ДРАГАНУ
АВРАМОВСКОМ
МОЦКЕТУ

Породица ЈОВАНОВ

1961–2016.
Од другара
из „Црног сокола”

(46/21200449

(3/219888)

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

Последњи поздрав драгом пријатељу

ЉУБИШИ ЈОВИЋУ
Породица ШЕВИЋ
(25/219974)

Последњи поздрав вољеном

ЉУБИШЕ
ЈОВИЋА

Од кумова, породица
БОАРУ

Почивај у миру.
БОЖАНА ЖУЛА БАРОЈ и ВЛАДИСЛАВА
САЈКОВ БАРОЈ

Стрина РАДМИЛА, брат
ЂУРА, снаја ЗОРИЦА,
синовци АЛЕКСАНДАР
и СЛОБОДАН, снаја
БОБАНА и унук ЈАКОБ

(90/и)

(68/220122)

(39/220028)

МИЛЕТУ МИЛЕУСНИЋУ

ЉУБИШИ ЈОВИЋУ
1954–2016.
Супруга ДРАГИЦА, син САША и ћерка САЊА
с породицама
(19/219944)
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Нашем вољеном другу

Мили наш

МИРКУ МАРИЋУ
Упркос данима сивим,
када видиш неку комету ,

МИРКО МАРИЋ

да небо зарумени,

1991–2016.
Кишног дванаестог дана, цветнога маја
у цвету младости, без наговештаја
не знамо ни како ни зашто, напусти нас ти који си:
Својом ведрином облаке растеривао
Својом речју гвоздена врата отварао
Својом топлином ледене санте топио
Својом енергијом тунеле осветљавао
Твоје срце стаде
Наша се срца скаменише,
усне занемеше...
Тебе мили наш који си
много волео и био вољен
Много хтео, много смео,
много умео
Много започео...
Заувек ће волети и никад преболети твоји: мама БОРКА,
тата МИЛОВАН и бата МАРКО с породицом

упамти: то ја још увек шашав летим, и живим.
МАРИНА, ТАМ, ЦОА, КИЗА, МИЦА, АЊА, ЈОЦКА, ТОЗА, РЕТИ,
ЈЕЛЕНА, МАРЕ, ПОП, САЊА, МАРЕ, МАРА, НЕША, НИКОЛА,
ДАРКО, БАЈА, ЉУБА, АЛЕКСАНДРА, АБЦИ и ГУШТЕР
(84/220190)

МИРКО МАРИЋ
Ти знаш колико си нам значио...
Нека те анђели чувају.
Воле те МАРА и НЕША

Без тебе ништа више неће бити исто.
Нека те анђели чувају.
Породице МАТЕНДА
и БИСАК

(21/219947)

Последњи поздрав

Последњи поздрав драгом другу

(20/219946)

Вољени

(126/4462)

Диван и племенит комшија који нас је прерано напустио

Последњи поздрав драгом

МИРКУ
МАРИЋУ

МИРКУ

МИРКУ

од породица
РАДОСАВАЦ
и КОВАЧЕВИЋ

Никада те неће
заборавити ВЕЉКО,
МЛАЂА, ОГЊЕН
и ИГОР

( 67/220117)

(92/220233)

Нека те анђели чувају.
ДИЈАНА и БОЈАНА
с породицама
(35/22018)

Вољеном

18. маја 2016. преминуо је наш вољени

МИРКО МАРИЋ

МИРКО

од СРЂАНА, МАРИНЕ,
НИКОЛЕ и НАЂЕ
(131/220333)

Живеће у сећању својих комшија из Хумске улице.
Последњи поздрав драгом

Породице: ВЛАДИЋ, ВРАЊЕШ, ГАГИЋ, ГЛИШИЋ,
ЂУРКОВИЋ, МИЛКОВСКИ, МИХАЈЛОВИЋ,
МИТРОВИЋ, МИШКОВИЋ, ПАНЧЕВАЦ, ПЕТРОВИЋ,
ПИНТАРИЋ, ПОЛИЋ, ПРУГИНИЋ, РОМАНИЋ,
СТЕПАНОВ и СТОЈКОВ
(111/220276)

ВЛАДАН МОМЧИЛОВИЋ
1963–2016.

МИРКУ
од породице
МАКСИМОВ

Проћи ће дани, месеци, године, али бол и туга
никада неће.
Ожалошћени: мајка ДАНИЦА,
ћерке АЛЕКСАНДРА и ВАЛЕНТИНА
с мамом ДРАГИЦОМ
(134/220345)

(34/220113)

Вољеном

Нашем вољеном другу

МИРКУ
МАРИЋУ
Нека те анђели чувају.
Породица МИЛИЋ
(28/219997)

Последњи поздрав

Последњи поздрав

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
МИРКУ МАРИЋУ
На ову земљу сам свратио
да ти намигнем мало
Да замном остане нешто
као лепршав траг.
ТАМ, ЦОА, КИЗА, МИЦА, ЧИКА НОЦА и ПЕРСА
(85/220190)

Ноћу,
кад гледаш у небо,
и ти намигни мени.
Нека то буде наша тајна.
МАРИНА ИВИЋ
(86/22091)

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

ВЛАДАНУ МОМЧИЛОВИЋУ

КЕКЕТУ

од ЗОРАНА и ДРАГАНА МОМЧИЛОВИЋА
с породицама
(136/220347)

од његових БРИТВА
(107/220259)

Петак, 20. мај 2016.

Обавештавамо родбину и пријатеље да је
18. маја 2016, преминула наша

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

С тугом обавештавамо
да је наш драги

ТОМИСЛАВ
ДУЛОВИЋ

КСЕНИЈА МИЛЕТИЋ
1935–2016.
Сахрана ће се обавити 20. маја 2016, у 14
сати, на Старом православном гробљу.
Ожалошћени: породице МИЛЕТИЋ
и CAMERON и остала родбина
и пријатељи
(128/220321)

Комшиници

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

ГОРДАНИ
ЖИВАНОВ
1938–2016.

Последњи поздрав од
станара у Д. Петровића
Шанета 3

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

1936–2016.
дипломирани
економиста

Последњи поздрав куму

САВИ
ТАТОМИРОВУ
Почивај у миру!

преминуо 13. маја 2016,
у Есену. Сахрана ће се
обавити у петак, 20. маја, у 13 сати, на гробљу у
Матарушкој бањи.
Ожалошћени: брат
НЕБОЈША ГРУЈИЋ
с породицом
(125/220309)

Породица БЕШЛИН
(110/220275)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150
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Наш вољени

МАРКО МИКИЧИЋ
1981–2006–2016.
Дан за даном... Време, само време тече а ми још увек не верујемо
да си тако изненада истргнут из наших живота и да је твоја младост
заувек угашена. Чекамо и не верујемо. Само суза врела, тихи јецај
и горки укус стварности затресе наша бића која се у болу грче. Чекамо и надамо се... Надамо се да је твоја дивна душа негде на небу и да мирно спава.
У суботу, 21. маја, у 11 сати, на гробљу Котеж даваћемо десетогодишњи помен.
Неутешни родитељи: КОЦАНА и МИЛЕ
(65/220114)

Последњи поздрав

Десет година без мог брата

МАРКА

РАДИ НИКОЛИЋ

40/220031)

А двадесет пет година смо провели заједно
Чувам Те заувек у сећању.

Последњи поздрав драгом куму

ГОРАН
Колектив ДОО „КУТКО”.

(66/220115)

(99/Ф-8459

САВИ ТАТОМИРОВУ
Кумови ИЋА, ГОГА, ЦЕЦА и ПЕРА
(94/220244)

Помен

21. маја 2016, на качаревачком гробљу, у 11 сати, даваћемо шестомесечни помен

23. маја 2016. навршава
се десет година од смрти мени драгог брата

23. маја 2016, навршава
се десет година откако
ниси с нама

СЕЋАЊЕ

Много је лепих успомена да те вечно памтимо
и никад не заборавимо

IN MEMORIAM

ЗОРАНУ
АНАСТАСОВУ
ЂОРЂЕ
АТАНАЦКОВИЋ

ВЕРА ЛЕЧИЋ

Много нам недостајеш.
Твоји: ЈЕЛА, БРАНКА,
ЉИЉА, једини унук
ВЕЉКО и зет БАНЕ

рођ. Пасер
26. V 2006 – 26. V 2016.
Прошло је десет година
откад ниси с нама. Недостајеш нам пуно.
Твоја сестра МИРА,
ЛАДО, ДУШКО, САЊА
и ЕЦА с породицама

(10/219913)

(127(200318)

2004–2016.

МИЛАНА
САВАНОВИЋА

МИЛАН
САВАНОВИЋ

МИЛАН
САВАНОВИЋ

Породица АНАСТАСОВ

Вољени никад не умиру
док живе они који их
воле.
Брат МИША
с породицом

Драги тата заувек ћу те
волети и чувати од заборава
Син МИРОСЛАВ
и ћерка САНДРА

Нека те прати вечни
мир и спокој.
Мајка МИЛИЦА
и супруга КОВИЉКА
с породицом

(112/220279)

(106/220258)

(104/220257)

(103/220252)

Обавештавамо родбину
и пријатеље да ћемо 24.
маја давати трогодишњи помен

Десет дугих година откако сам те изгубила вољени мој брате

СЕЋАЊЕ

КОНСТАНТИН
СПАСОВСКИ
20. V 2006 – 20. V 2016.
Твоји најмилији
(45/220040)

27. маја 2016. навршавају се четири године
откако нас је напустила
наша вољена

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

РАДИН

ДУШАНКА

ДРАГОЈЛА
БУДИШКА
D’AMATO

СЛАВКО

21. V 2015 – 21. V 2016.
11. VI 1996 – 11. VI 2016.
С љубављу и поштовањем на њих чува успомену син
с породицом

18. V 2016.
Данас је три године туге
и бола за вољеном сестром.
ЉИЉА с породицом

ВЕРКИ
ПЕРОШЕВИЋ

(122/220297)

МИЛАН
САВАНОВИЋ

ВЛАДИМИР
МЛАДЕНОВИЋ
19. V 2006 – 2016.

СЛАВКА
ТРНИНИЋ

Породица
ПЕРОШЕВИЋ

Бог те има у свом наручју, ми те имамо у свом
срцу.
ГОРИЦА

Породица
МЛАДЕНОВИЋ

Заувек у нашим срцима.
Твоји најмилији

(109/220274)

(105/220258)

(95/220245)

(83/220184)

(116/22028)

СЕЋАЊЕ

Прошло је тужних шест месеци откада ниси с нама

СЕЋАЊЕ
на другарице и другове матуранте Електротехничке школе у Панчеву 1966, а који више нису с
нама.
Недостајете... као и дани када је са вама све било тако лепо.

ВОЈИСЛАВ ДИМИЋ
1942–2015–2016.
Читамо крај „Сеоба”

БОСА ДРЧА
Сви твоји
(115/220285)

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Твоји најмилији
(130/220328)

Ваше другарице и другови са сусрета поводом
педесетогодишњице матуре.
(87/220196)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:
понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,
а четвртком
и петком
од 8 до 13 сати
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Петак, 20. мај 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Четрдесетодневни помен пријатељу

У суботу, 21. маја, у 11 сати, даваћемо петогодишњи помен

Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо нашем вољеном

МОМЧИЛО БУДАЛИЋ
Обавештавамо родбину, кумове и пријатеље да ће се четрдесетодневни помен нашем драгом Момчилу одржати 21. маја
2016, у 11.30, на Новом гробљу.

ЖИВИ ИВАНОВУ

Не постоји време које доноси заборав,
нити сећање у којем тебе нема. Пуно је лепих успомена да те вечно памтимо, да о
теби с поносом причамо и да те никада не
заборавимо.
С љубављу и поштовањем породица

Живећеш заувек у нашим сећањима.
БАТА и САВЕТА
МАРЈАНОВ
(61/220096)

ПРЕДРАГУ ВАСИЋУ
1986–2016.
дати четрдесетодневни помен, 21. маја 2016, у 11
сати, на Новом гробљу.
Никада више исто. Твоја бол је наша бол. Напаћена добра душо, нађи свој заслужени мир.
Твоји: тата, мама и брат

ПОМЕН

Твоји најмилији: ОЛГА, ДАРКО, АНА,
МИЛИЦА, НЕМАЊА, ЈОВАНА и ЈОВАНА

(42/220036)

Двадесет година од одласка нама драгог

МОМЧИЛУ
БУДАЛИЋУ

(16/219927)

22. маја навршава се једанаест година откако
није с нама

(55/220083)

АЋИФ
АЏАЈЛИЋ

23. маја 2016. године навршава се шест месеци
од преране смрти моје једине сестре

1937–1996.
Увек сте у мислима
ваше МИРЈАНЕ,
БАЦКА и СНЕЖАНЕ
ЦВЕТАНОВИЋ

РАДЕТА СТОЈКОВА
Још увек си нам у драгом сећању, у мислима и
нашим срцима.

С љубављу твоји најмилији

С неизмерном љубављу и тугом што смо те прерано изгубили.
Успомену на тебе чува твоја сестра
СЛАВИЦА с породицом

(43/220012

(41/220034)

Време пролази, туга и сећање остају.

Твоји: син СТЕВА, снаја ЉИЉАНА, унуке НИНА
и САНДРА

ЛЕПЕ

(27/219992)

САВА МАЉКОВИЋ

СЕЋАЊЕ

(49/220059)

21. маја, у 11 сати, обележићемо четири године
откако није с нама наш

У петак 20. маја је четрдесет дана откако нас је
напустио наш вољени

3
СЕЋАЊЕ

АЋИФ
АЏАЈЛИЋ
1996–2016.
Године пролазе, али ти
заувек остајеш у нашим
срцима.
Твоји најмилији

ДЕНИС СКУМПИА

ЂОРЂЕ УНЧЕВИЋ

(30/22003)

Твоји синови ЗОРАН и НЕНАД с породицама

Увек ћеш бити у нашим срцима и никад заборављен.
Супруга ЈЕЛЕНА, син ПРЕДРАГ, мајка МАРИЈА,
отац ЈОН, сестра ДОРИНА и сестрић ИВАН

(71/220153)

(93/220238)

С поносом и љубављу чувамо успомену на тебе.

У уторак, 24. маја 2016. навршава се четрдесет
дана откако није с нама наш вољени

СЕЋАЊЕ
21. маја навршава се пет
година откад нема нашег сина, супруга и оца

19. V 2014 – 19. V 2016.
Заувек ћеш бити у нашим срцима

Брат ЉУБОМИР с породицом
(32/220008)

19. маја навршава се
пет година од смрти мог
брата

НИКОЛА
ГВОЗДЕНОВИЋ
од МАРИНЕ
и породице ПАНТИЋ

БОГОЉУБ ТАНЕВ
Заборав не постоји. Туга и бол остају заувек.
Супруга ЉУБИНКА и ћерке ГРОЗДАНА
и ЈЕЛЕНА
(80/220180

Сећање на моју мајку

НИКОЛЕ
КРАЧУНА
55 година
из Јабуке
Ожалошћена тужна
породица

НИКОЛА ГВОЗДЕНОВИЋ

ЖИВИЦЕ
СТОЈКОВА
из Долова
Никада те неће
заборавити сестра
ВЕРА

(108/220268)

СЕЋАЊЕ

СНЕЖАНА
АНКИЋ
14. V 2004 – 14. V 2016.
Дванаест година је пролетело, али време није
избрисало успомене и
сећање на тебе.
Супруг МИЛОШ, ћерка
САЊА и син МИЛАН
с породицама

МИЛА
ВУЧКОВИЋ
2006–2016.
Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Твоји најмилији
(52/220062)

(54/220080)

(37/22026

(362200249

Прошло је шест месеци откада није с нама наш

19. маја навршава се девет тужних година откад није с нама

РАДМИЛА
РАДОЈИЧИЋ

РУЖУ МУЈИЋ

Његови ЗОРАН, ИВАН и ДРАГИЊА

24. V 2014 – 24. V 2016.
Прошло је две тужне
године без тебе, али си и
даље у нашим мислима.
Кћерке БИЉА
и ЈАГОДА с породицама

(47/22058)

(69/2201329

ДАНИЛО ТОПИЋ

20. V 1993 – 20. V 2016.
Остало нам само сећање на тебе и вечита туга.
Син РАДЕ и снаја ВЕРИЦА
(38/220027)

БОЖИДАР СТОЈКОВ
1943–2007.
Много нам недостајеш.
Твоја породица
(53/220071)

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Петак, 20. мај 2016.
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У суботу, 21. маја, у 11.15, на гробљу Котеж у Панчеву даваћемо четворогодишњи помен нашој

СРЂАН СТАМБОЛИЋ
1966–2010.

МАРИЈИ РАДОВАНОВИЋ

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

20. X 1937 – 26. V 2012.

Породица

Твоји: мама, тата и сестра

(9/219911)

(5/219901)

САША БОЖОВИЋ
20. V 2013 – 20. V 2016.

Прошле су три године откада није с нама
наша драга супруга, мајка и бака

19. маја 2016. је годину
дана откако нас је напустио наш драги супруг,
тата, деда и прадеда

Моја драга мајка

Сећање на нашег драгог

„Јаблани туже јалови... И, док их слушам,
увек ме хвата ритам јата, жал за југом.
Пролазе небом ждралови...
И ова душа и ноћас оре, тамо горе”

ИВАНКА
ПУРКОВИЋ
СРЕДОЈЕ
КОЛАРСКИ

ЗОРИЦА ДОДИЋ
Помен ћемо одржати 24. маја 2016, у 11
сати, на Новом гробљу у Панчеву.
Свима нам пуно недостајеш.

Породица
(23/219962)

рођ. Драгић
1928–2007.

Време пролази, а бол и
туга никада неће проћи.
Твоју доброту вечно ћемо памтити.

21. маја навршава се девет година како је преминула.
Тога дана ћемо давати
помен на гробљу у Омољици.

Твоји најмилији

Њена СЛАВИЦА
с породицом

(14/219924)

(8219908)

21. маја 2016. дајемо шестомесечни помен, у 11
сати, нашој драгој

СЕЋАЊЕ

САШУ
БОЖОВИЋА
Три године... Недостајеш...
Заувек чувамо успомену на тебе.
МИРА, ИВАНА и ЦЕЦА

(81/и)

У суботу, 21. маја 2016, у 11 сати, на гробљу Котеж одржаће се десетогодишњи помен нашем

(7/219903)

МИРОСЛАВУ

СТЕВАН
СПАСКОВСКИ

ЊАРИ

Воле те мама, МАЈА и ИВАН

Постојиш у свакој сузи која падне, у сваком тренутку кад ти име изговоримо, кад пожелимо да те загрлимо, да те пољубимо... Ниси нестао, ал ипак нема те тамо где нам највише недостајеш, у животу.
Твоји најмилији: мама, тата, брат МИОДРАГ
и сестра МИРЈАНА

23. V 2008 – 23. V 2016.
С љубављу и поштовањем чувамо успомену
на тебе.

ДАНИЦИ ВАСИЉЕВСКИ
1927–2015.

ЈАНОШ

МАРИЈА

1979–2016.

2011–2016.

Твоја деца с породицама

С љубављу и поштовањем.
Ваша деца, унуци и праунуци

(15/219925)

(22/219958)

Твоји најмилији

(1/219654)

24. маја навршавају се
две године откад није с
нама наш вољени супруг и отац

(26/21982)

21. маја 2016. навршава се
девет година откако није
више с нама наша драга

ПЕРА ПОЉАК
СЕЋАЊЕ на наше драге

МАРИНКОВИЋ

НАДА РАКИЋ

ИЛИЈУ
ДУДУКА
16. V 2010.
Никад вас нећемо заборавити.

Ваше породице

20. V 2012 – 2016.
25. V 2013 – 2016.
Никада вас неће заборавити ваши: ЉУБА, ВЛАДАН
и ДУШИЦА

14. X 1945 – 21. V 2016.
Увек ћемо чувати успомену на тебе.
Вечно ожалошћени:
супруг МИЛОШ, ћерка
СНЕЖАНА, зет
ДОМОКОШ и унука
АНЂЕЛА

(13/219918)

(18/219942)

(70/220138)

ОЛИВЕРУ
КРСТИЋ

НИКОЛА

23. I 1995.

КАТИЦА

Прошло је осам година откада није с нама наш драги

АНЂЕЛКОВИЋ

СЕЋАЊЕ

МИРОСЛАВ
ДИВНИЋ
2006–2016.

Време није залечило рану, научило нас је да
живимо с њом.
Недостајеш нам.
Породица

Твоји: СТЕВА, ДАЦА,
НЕВЕНА и СТЕФАН

(24/219965)

(129/220325)

20. V 2011 – 20. V 2016.
Сећање на нашег драгог
супруга, оца, деду и
прадеду

СЕЋАЊЕ

Двогодишњи помен

МИХАЈИЛО
ПЕШИЋ
РАЈКА
РАДОВИЋА
ЖИВКО КОВАЧЕВИЋ

ЕРИКА и ВЛАДА
Све часно и племенито било је у вама.
Ћерка СЕКА с породицом
(4/219898)

С љубављу породица

Петогодишњи помен
Супруга ПЕТРА с децом
и њиховим породицама

(31/220005)

(2/219842)

МИЛОШ ШАПИЋ

2008–2016.
Много нам недостајеш.
Твоји најмилији
72/220157)

22. V 2006 – 22. V 2016.
Лепа сећања на тебе заувек остају.
Породица
(17/219937)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Петак, 20. мај 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА
РОЂЕНИ

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

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

Добили ћерку
20. априла: Катарину – Драгана Стојанов и Петар Живанов; 21. априла: Катарину – Лидија Ристемовски и Бранко Влајкиновски, Милицу – Сања и Петар Величковић; 22. априла: Милицу – Марина и Радош Бурић, Јану – Јадранка и Бојан Николић; 26. априла: Миу – Сабина и Никола Стоилковић; 30. априла: Иву – Јована
Петковић Бранисављевић и Иван Бранисављевић, Анђелину – Виолета Симонет и
Јован Бањаш; 4. маја: Анђелију – Јелена и Жељко Грујић; 7. маја: Драгу – Наташа
Тодоров и Стевица Новаков.

Добили сина
15. априла: Новака – Маја Стоилковић Патић и Жељко Патић, Матеју – Ана и Милан Михалек; 19. априла: Вукана – Марија и Ђорђе Милекић; 21. априла: Лазара
– Снежана и Марко Митић; 22. априла: Огњена – Драгослава и Слободан Добрић;
23. априла: Вука – Данијела и Марко Новаков; 26. априла: Андреја – Александра
Смиљковић и Предраг Стојановски; 27. априла: Петра – Јелена и Игор Дуњић, Стефана – Сандра Бабић Марчетић и Никола Марчетић; 28. априла: Филипа – Александра и Мирослав Петковски; 29. априла: Стефана – Светлана и Иван Радосављевић, Богдана – Јелена Недић Радојчић и Љубиша Радојчић; 1. маја: Вука – Бојана и Петар Адамов; 3. маја: Стефана – Милка и Славољуб Стојиљковић; 4. маја: Филипа – Јелена Коларски и Иван Насковић, Илију – Драгана и Велимир Гутић;
6. маја: Андрију – Сузана Жарков и Никола Стојановић.

Прво уписујете петословне речи
почев од осенчених поља до краја лика, а потом седмословне речи кроз цео лик.
ВОДОРАВНО: 1. дебео балван,
трупац – издавање књига, 2. лекови
за спољашњу употребу, креме – врста тканине (мн.), 3. излучевина
носа – медитеранска биљка, олива,
4. име америчког председника
Обаме – бивши египатски председник (Хосни), 5. накнада за
обављени посао, зарада – град у Аргентини.
У обележеним пољима крије се име и презиме наше некад
најпопуларније певачице народних песама, посебно севдалинки (на слици).
ИГРАО У РК
„ДИНАМО” Машкаре, Ознака за
прерушавање Лесото
И РК
„ПАРТИЗАН”

1

РУКОМЕТАШ
СА СЛИКЕ

Музичка
мера

Притока
Балтичког
мора

Симбол
јода

Нојева
барка

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)
Доста сте неке нерешене ситуације трпали под тепих, време је
да реагујете. Ако планирате куповину или продају нечега, било
би добро да то одложите за сам
крај месеца. Будите пажљивији
и толерантнији према партнеру и
сарадницима.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Држите се проверених пријатеља и сарадника, па ћете успети
да добијете новчану и моралну
надокнаду на послу. Послужите
се ситним триковима и успећете
да сазнате праве информације.
Не будите превише попустљиви.

Неко ће желети вашу безусловну
пажњу и подршку. Не претерујте,
али ако сте у могућности и ако вам
је стало до те особе, помозите јој.
Ствари које вас дуго муче коначно
ће почети да се решавају. Будите
истрајни у својим плановима.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

3

Смирите своје велике жеље за
брзим решењем новчаних проблема да не бисте упали у још веће. Не верујте много у обећања,
у овом тренутку се неће остварити. Понекад је добро размислити
о последицама, па кренути у акцију.

Некако се осећате као дављеник. Преспоро реагујете и понекад као да се бојите да окончате
непријатне ситуације. Склоните
се или се упустите у отворену
борбу за свој статус на послу или
у породици. Новац ће вам мало
поправити расположење.

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

4
5
Задах,
мирис

Самопоуздање вам је и даље
као клацкалица. Издржите још
неколико дана и све ће кренути
боље него што мислите. Знатна
сума новца би могла пријатно да
вас изненади већ крајем седмице, а можда и неки непланирани
пут.

Близанци

Девица

Одредити
нечему име

Део
лисичјег
крзна

Ауто-ознака
Ваљева

Турски
великаш

Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског коња, почев од посебно обележеног поља, добићете једну стару латинску сентенцу о манама.

Певачки
глас
Азијски
ракуни

Ударац у
каратеу
Ред воћака

(19. 2 – 20. 3)
Срећа прати храбре и упорне, а
шта сте – показаће време. Новац
долази, али ће још брже отићи
на неке непланиране издатке.
Иако ће вас то изнервирати и
избацити из равнотеже, показаће се као врло добро у даљем
пословању.

КОЊИЋЕВ СКОК

Град и река
Улудо
у Русији
потрошити

Биљка из
породице
љиљана

Ауто-ознака
Крушевца

(23. 10 – 21. 11)

2

Уживати
у младим
данима

Предлог
(са)

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

Велике промене су пред вратима, усредсредите се на предстојеће догађаје. Колико год да неке
понуде делују као сигурне и примамљиве, двапут размислите
пре него што се упустите у то.
Дајте себи одушка једним веселим изласком.

ИСПУЊАЉКА

Све ствари ће се одвијати баш
онако како сте планирали, чак
неће бити изненадних непредвиђених околности. Само поведите
рачуна да се превише не опустите и случајно не заборавите неку
обавезу или рокове.

Бик

Пустите да се неке ситуације реше саме од себе, да неки људи
покажу своје право лице. Обећања која су вам давно дата, коначно могу и да се остваре. Долази ваших пет минута. Бићете
позвани на неко велико славље.

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ
Припрема: Момир Пауновић

(23. 9 – 22. 10)

Новчани проблем је делом саниран, али постоје неки непланирани издаци, нека заборављена рата, неки дуг који ће једноставно
искрснути. Како год да вам се
учини у првом тренутку, много
тога ће се решити само од себе.

УМРЛИ
4. маја: Петар Добраш (1936); 5. маја: Стојан Анкић (1933), 6. маја: Драгић Новаковић (1929), Загорка Панчић (1938), Драган Васев (1947), Јелица Секач (1954); 7.
маја: Немања Марган (1939), Вера Радојев (1935), Богољуб Џогаз (1943), Лабуд
Видовић (1938), Ирена Хаџић (1954); 8. маја: Миленко Милићевић (1937), Никола
Давидовић (1950, Мира Милутиновић (1948), Јела Миросављевић (1932), Јохан Прохаска (1941); 9. маја: Миле Милеуснић (1920), Душан Дечермић (1927); 10. маја:
Нада Делиблачанин (1956), Љиљана Анчуљ (1933), Мила Пањик (1930), Живојин
Милановић (1931); 11. маја: Љубица Шогоров (1926), Димитрије Павлов (1935),
Гордана Живанов (1938), Љубиша Јовић (1954); 12. маја: Драгиша Новаков (1939).

Вага

(21. 3 – 20. 4)
Престаните да правите драму и
да доносите исхитрене одлуке,
јер ће дара бити већа него мера.
Потражите стручно мишљење –
без обзира на то да ли је реч о
приватном животу или о битној
пословној одлуци. Не правите
проблеме тамо где их нема.

ВЕНЧАНИ
5. маја: Александра Трајковски и Душан Ђерман; 7. маја: Феличија Талпос и Владимир Милутинов, Зорица Ока и Слободан Опачић, Јелена Петровић и Зоран Журбан, Наташа Рех и Далибор Алексић; 8. маја: Сања Вуковић и Владимир Јарковачки, Светлана Шинжар и Марко Илић, Ана Костић и Александар Грујић, Софија Младенов и Григориј Шестаков; 12. маја: Александра Коларић и Милан Шљивар, Валентина Пантелић и Иван Марић, Јулијана Ђерфи и Бењамин Нађ.

Ован

Бубњар
Ивандић
Римски
чиновници

100 м2
Женско
име

Планине у
Италији

Ознака за
ампер
Држава
у Азији

Племенити
гас

ПУ-

-ДА

-ВЕ-

ВЕ-

-РИ.

ЧО-

-РО.

-НО

-КА-

-КУ

НЕ

-ЈИ

-ТИ

-ВО-

-БА

-ВА-

ГО-

ТРЕ-

КО-

НИ-

АНАГРАМ
ПРОПИСИ У ПРАКСИ

Врста
великих
гмизаваца
Престоница
Мадагаскара

НЕКИМА ПОРАЗНА

Извршиоци
Лична
заменица
Пркос
Први вокал
Име
глумице
Жирардо

РЕШЕЊА – Испуњаљка: наклада, дамасти, маслина, Мубарак, Ла
Плата (коначно решење: Нада Мамула). Коњићев скок: никада не
треба веровати човеку који пуно говори. Анаграм: примена прописа.
Скандинавка: младовати, аспарагус, с, Ате, алт, КШ, Ипе, ар, Апенини, а, Стојан Радановић, АД, реализатори, крокодили, инат, Тананарива, Ани.

Акционарско
друштво
(скр.)
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ПРЕДСТАВЉАМО ГРАДСКЕ УСТАНОВЕ: ДОМ ОМЛАДИНЕ

Уредници у акцији

МЛАДИМА ВРАТА УВЕК ШИРОМ ОТВОРЕНА
Након што је прошле године
закружио четири деценије рада, Дом омладине je храбро
наставио пут развоја у модерну установу културе, превасходно намењену потребама
младих нараштаја.
Од настанка па до данас то је
стециште талентованих, прогресивних, креативних... Једном речју, извор културе и
уметности из којег је потекло
много квалитетних стваралаца
и догађаја.
Да би дочарала како Дом
омладине изгледа изнутра,
екипа „Панчевца” недавно је
завирила у зграду у Улици
Светог Саве број 10...
Неизводљиво је присетити се
шта се све догађало под сводовима зграде у Улици Ђуре Ђаковића (данас Светог Саве), као
и некада у Студентском дому, а
сада у дворани „Аполо”.
Најпре, није згорег замислити чувени музички увод из ванвремене серије „Грлом у јагоде”, па да трака крене да се одмотава: те седамдесет пете
Дом омладине је почео да ради; први директор је био Стојан
Бошков; установљен је позоришни фестивал (данас познат
као „Екс театар фест”); основана је Школа цртања, потом је
покренут зборник „Рукописи”;
чувена „Гитаријада” је окупљала и по неколико хиљада људи,
гостовали су и „Парни ваљак” и
Јосипа Лисац...
Тако је било некада, а у последњих месец дана млади
фанови могли су да уживају уз

жаји, као и објектом у Улици
Светог Саве 10, у којем се као
посебан простор издвојио
Плато Милана Младеновића
(летња башта).
У поменутој згради су, поред
канцеларија које користе запослени у Дому омладине, свој кутак нашле и организације као
што су ПД „Јеленак”, Културнопросветна заједница, Удружење
жена „Панонке”, културно-уметничка друштва „Абрашевић” и
„Станко Пауновић”, „Атеље младих”... Ту су и простори познати
као Омладински ресурсни центар и „Пандемонијум” (у којем
демо-бендови вежбају и снимају); на спрату је Школа цртања, а
ту се приређују и активности фото-клуба, курс калиграфије, радионица карикатуре Николе
Драгаша...

Дамско аматерско позориште
„Гоблине”, „Ритам нереда”,
„Вампире”...
Мало Панчеваца зна како
изгледа фабрика заслужна за
производњу свих тих незаборавних тренутака и културноуметничких вредности. Евентуално имају појма где се налази зграда Дома омладине,
ко ту ради, као и да се тамо нешто свакодневно догађа. Догађа?! Заправо, све ври...
Упркос тескобним временима, кризама и немаштини, запослени не само да чувају реноме те институције већ се
труде да је оплемене и прилагоде новим трендовима и технолошким достигнућима.
Стога није згорег упознати
јавност с тим како уопште функционише ова јавна установа.
Као у кошници
Дом омладине располаже двораном „Аполо” (Улица Максима Горког 6), где се приређују
концерти и други јавни садр-

Рад са странкама је неизмерно важан. Неки ту долазе
како би учествовали у постојећим програмима, други да материјализују своје идеје, а трећи да би у садејству с Домом
омладине реализовали неки
садржај. Прва особа на коју се
наилази је секретарица Јелена
Пешић, одакле се може ући у
канцеларију директорке Марије Јевић, која је на тој функцији од 15. септембра.
– Дом омладине за мене
представља велики изазов, нарочито ако се зна да су млади
жила куцавица сваког друштва. Настојим да, у комуникацији с представницима
градских институција и предузећа, обезбедим средства и
простор за што квалитетнији
рад. Заједно с колегама трудим се да унапредим сарадњу
с креативним младим људима, па смо им, поред многобројних програма, понудили
разне новине, које се пре свега

Оштро око и прецизна рука – Школа цртања

тичу активирања више радионица. Издвојила бих сарадњу с
Центром за социјални при реализацији програма ресоцијализације младих. У току је реновирање зграде: делимично
су обновљени тоалети, адаптиран је мали клуб, уређени су
портирница, улазна врата и
канцеларије. Следи реконструкција пода прве етаже с
пратећим фарбарско-молерским радовима, билетарнице у
дворани „Аполо”, као и бивше
зграде Савеза возача, чиме бисмо у перспективи добили пар
апартмана за десетак људи –
најављује Јевићева.
Предани уредници
У непосредној близини канцеларије директора налазе се
просторије у којима су смештени служба рачуноводства и
уредници Дома омладине. Тамо смо затекли неке од њих...
Ту смо се задржали како бисмо из прве руке, колико-толико, дознали шта све ради ова
престижна установа. Међу седамнаесторо запослених постоје уредници позоришног,
музичког, филмског и ликовног програма (и то двојица),
као и стручни сарадник за
аматеризам, сарадник на логистици и организатор програма.
Причу почиње управо овај
последњи – Немања Благојевић, који наводи да је специфично то што се, упркос јасној
систематизацији, њихове „надлежности” донекле преламају.
– Требало би да ја покријем
све оно што није дефинисано

Подигао сам наш сајт и одржавам га свакодневно, а заједно са Александром Стојковићем пратим рад фото-клуба –
набраја Благојевић.
Уредник позоришног програма је Снежана Манасић,
која покрива и дечји и књижевни програм.
– С тим у вези, у мојој сфери
постоје три градске манифестације. Прва је „Углас”, коју
радимо у сарадњи с Културноуметничким друштвом „Станко Пауновић”; друга је „Зборник прозе и поезије” и она сублимира најбоље радове аутора с територије бивше Југославије, а ту је и „Екс театар”, фестивал који под другим називом постоји већ 45 година. У
оквиру позоришног програма
организујемо представе које су
урадили основци или „Атеље
младих”, а углавном се ради о
награђеним комадима. Сарађујемо и с Факултетом драмских уметности, па ове године
радимо копродукцију представе „Каскадер”, која ће ускоро
бити премијерно изведена –
говори Снежана Манасић.
ОРЦ и Школа цртања
Јован Самуилов је координатор Омладинског ресурсног
центра, популарног ОРЦ-а,
који је проистекао из Стратегије бриге о младима.
– У том документу констатовано је да младима недостаје простор за реализацију активности. Прошле године то је
и одрађено, па омладинске организације сада могу, уз сваку

Заплетено, расплетено – КУД „Станко Пауновић”

ликовним стваралаштвом – од
мурала и ликовних радионица
до рада с децом.
– Политика је да, када је реч
о излагању, шансу дајемо млађим људима, који нису превише експонирани. Нажалост,
изложбени простор је мало
проблематичан, односно деценијама за ту намену на располагању имамо само ходник.
Школу цртања и предавања
установио је мој претходник,
чувени Чеда Кесић; доводимо
еминентне предаваче с ликовне академије. Примера ради,
последњи нам је био Марко
Црнобрња. Школа се одвија
уторком, средом и четвртком
од 17 до 20 сати и највише је
заинтересованих пред пријемне испите, од маја до септембра, али имамо и полазнике
ентузијасте, па чак и старије,
од преко шездесет година.
Ипак, у фокусу су деца од тринаест до двадесет година. С
друге стране, не радимо с мла-

ђом децом, иако нам родитељи
често доводе малишане, јер
немамо за њих адекватан програм – истиче Мушкиња.
За филмске програме је задужен Љубомир Радовановић, који
моментално учествује у организацији турнеје под називом
„Слободна зона”, а припрема и
фестивал „In Trash”. Веома важан сегмент је и омладински
информатор „Драфт”, чији је координатор Слободан Додић,
иначе музички уредник, Маја
Георгијевска је стручни сарадник за аматеризам, а Младен
Кашлер – шеф техничке службе.
Наравно, било је немогуће у
ових „неколико редака” сместити све што се догађа под
сводовима Дома омладине;
сасвим сигурно је нешто изостављено.
Али једно је јасно – врата
ове установе широм су отворена за све оне, пре свега младе,
који имају идеје, замисли, сугестије, предлоге, критике...

Жмиговке дебатују и планирају

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Бубичица

радом других уредника или
програме који обухватају више области, као што, рецимо,
тренутно заједно с колегама
из ликовног сектора пишем
пројекат у вези с дигиталном
школом цртања. Поред тога,
учествујем у припреми реализације програма едукације
најмлађих школараца и деце
из вртића под називом „Шта је
то што пчеле знају”. Недавно
сам удружењу „Посети Панчево” и Планинарско-еколошком клубу „Соко” помагао
при организацији серијала
под називом „Сто фотографија за сто минута” односно
„Упознај природу”. Ту је сарадња на реализацији градских манифестација као што
су „Дани Вајферта”, „Дан
Европе”, „Дан планете Земље”,
Међународни дан младих...

врсту техничке подршке, тамо
да приређују презентације, семинаре, радионице или манифестације, попут сајмова волонтеризма и образовања. Поред тога, мали клуб је комплетно реновиран и у неком
наредном периоду биће прикључен ОРЦ-у и коришћен за
реализацију пројеката – наговештава Самуилов.
Маријан Мушкиња је један
од уредника ликовног програма (поред Бориса Станића), у
шта спада организација изложби, предавања и Школе цртања, као и све што је у вези с

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Малена женка, стара непуна три месеца, доживела је саобраћајну несрећу пре неколико дана, када ју је приликом преласка прометног пута ударио аутомобил. Спасена је захваљујући реакцији једне суграђанке и потом пренета у оближњу ветеринарску
амбуланту, где су је одмах збринули
и ту ће боравити до удомљења.
Имала је среће, будући да повреда није била тешка, па је
већ спремна за нове, одговорне власнике.
Биће нижег раста, а веома је чиста, привржена и мазна.

Биберче
Прелепи мужјак, који ће упркос свом имену бити вишег раста, изгледом подсећа на лабрадора. Будући да је стар око три
месеца, прилично је живахан и
разигран.
Био је већ удомљен, али су
неодговорни власници дозвољавали да им бежи на улицу, па сада тражи некога ко га неће пуштати да без надзора лута по улицама.
Био би срећан да се усели у велико двориште, али никако
не би одбио живот у стану уколико би свакодневно шетао с
власником.

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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С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

У СУБОТУ ДРУГА МЕЧ-ЛОПТА!
Дерби сезоне –
Динамо дочекује
Обилић
ЖРК Панчево
игра као сат

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО У ШАХУ ЗА КАДЕТЕ

МАРКО ТРОСТРУКИ ШАМПИОН
Дани за нама, бар када је
игра на 64 црно-бела поља у
питању, донели су нове успехе
нашим суграђанима. У хотелу
„Шумарице” у Крагујевцу организован је десети Кадетски
фестивал Шаховског савеза
Србије, у оквиру којег је одржано и првенство наше земље за младе шахисте.
Ова манифестација је трајала девет дана, а на њој је учествовало неколико стотина
најбољих младих шахиста из
свих крајева земље, који су били подељени у неколико класа.
Фестивал су чинила три првенства, различита по темпу
игре: брзопотезно („блиц”),
средњи темпо („рапид”) и
„стандард” првенство, на којем
се играју једна до две партије
дневно. Победнику последњег
такмичења припадају титула
првака Србије, директан пласман на европско и светско првенство, као и место у кадетској репрезентацији Србије.
Најпре су одржана „рапид”
и „блиц” такмичења у трајању
од два дана, на којима је наш

суграђанин Марко Милановић, члан ШК-а „Светозар
Глигорић Глига” из Панчева,
убедљиво освојио прво место.
Одмах потом уследило је
надметање на „стандард” првенству, које је трајало наредних седам дана.
После девет кола Марко је
имао скор од осам победа и
једног ремија, што му је било
више него довољно за одбрану
прошлогодишње титуле и нови шампионски пехар. Колико
је Марко био доминантан, сведочи и чињеница да је имао
чак два поена више од другопласираног Филипа Здравковића из Ниша, иначе одличног
младог шахисте и учесника
Светског првенства.
Овим тријумфом млади Милановић је објединио сва три
прва места на Првенству Србије, што је историјски успех и за
њега и за град Панчево. Осим
тога, обезбедио је себи место у
кадетској репрезентацији Србије, као и директно учешће на
европском и светском првенству. Свака част!

ОКУПЉАЊЕ НАЈБОЉИХ ТЕНИСКИХ
ВЕТЕРАНА НА ПЛАНЕТИ

ДУБАЈИЋ У СВЕТСКОЈ ЕЛИТИ
Колико је Тениском савезу
Србије било важно да се овдашњи млађи ветерани нађу
на Светском првенству, које
одржано у Умагу, говори податак да је чак двадесеторо
тенисера из наше земље кренуло на пут у прелепи истарски градић.

У веома јакој конкуренцији
ветерана од 40 до 45 година,
међу њих осамдесет, нашао
се и наш суграђанин Дејан
Дубајић. Овај заљубљеник у
бели спорт, ентузијаста без
граница, доказао је да и у најјачој конкуренцији може
играти квалитетно. Дејан је у
укупном пласману заузео 32.
место, што је изузетан успех.
Он је на ово надметање отишао као најбоље рангирани
Србин у својој конкуренцији,
тако да му је ТСС платио трошкове боравка и котизацију
за такмичење.

Странe припремио

Александар
Живковић

– Ово је за мене било феноменално искуство. Ако кажем
да је више од двадесет такмичара који су стигли у Умаг некада играло врхунски тенис и
да су били високо рангирани
на АТП листи, онда је јасно о
каквом квалитету говоримо.
Својим наступом сам задово-

љан, а конкуренција је била
више него јака. Заустављен
сам у трећем колу од ривала
из Шпаније, који је касније
због повреде предао меч у четвртфиналу. По општем мишљењу, да се није повредио,
сасвим сигурно би догурао до
саме завршнице. Наступило
је много наших тенисера, али
с променљивим успехом. У
сваком случају, оставили смо
позитиван утисак – рекао је
Дејан Дубајић по повратку у
Панчево.
Наш суграђанин је сада на
72. месту на светској ветеранској листи.
У Умагу је играо и Владимир Поповић, такође наш
суграђанин, који је у конкуренцији тенисера преко 45
година испао на отварању
такмичења.

Дерби 20. кола Супер Б лиге за
рукометаше одигран је прошлог викенда у Аранђеловцу.
Била је то утакмица од велике
важности за обе екипе, мада су
бодови ипак били неопходнији
домаћем тиму, јер су му само
они гарантовали да може доћи
до елите. Динамо од Супер А
лиге дели само један бод, а
има још две утакмице до краја.
Домаћи Шамот је искористио
предност домаћег терена и победио с 31:27 (18:14).
Динамо је и даље лидер, с
тридесет једним бодом. Сада
има три више од другопласираног Шамота и Обилића, који је на трећем месту. А идућег
викенда на програму ће бити
нови велики рукометни окршај – у Хали спортова на Стрелишту састаће се Динамо и
Обилић!
Дуел у Аранђеловцу протекао је у жестокој атмосфери.
Домаћи су играли на све или
ништа, притисак с трибина
био је огроман... Прштало је
на све стране. Динамо се није
уплашио, напротив. Бранко
Радановић и његови саиграчи
играли су добро, храбро, пожртвовано... Ипак, то овог пута није било довољно за тријумф. Најефикаснији у редовима Панчеваца био је Срђан
Комланов, с девет голова, капитен се шест пута уписао у
листу стрелаца, али сви момци, упркос поразу, заслужују
похвале.

– Не могу ништа да замерим мојим играчима. Био је то
прави дерби, гинуло се на терену. Играли смо одлично 52
минута, али то овог пута није
било довољно за тријумф.
Идемо даље. Момци су прави,
одлично тренирају, имају вољу, енергију... Очекује нас најважнија утакмица у сезони.
Долази нам Обилић. Све је
стало у 60 минута. Они су добар тим, али и ми смо. Хоћемо
победу и пласман у српску
елиту. Позивам навијаче, публику, да дођу у што већем
броју и да нас подрже – рекао
је први тренер Динама Иван
Петковић.
У претпоследњем колу Супер
Б лиге рукометашице ЖРК-а
Панчево су на свом терену савладале Пирот с 37:23 (18:9).
Било је то још једно одлично издање тима који предводи
тренер Игор Шуловић. Девојке из нашега града играју од-

лично, а у другом делу првенства су показале да имају квалитет и за више домете. Све
коцкице су се поклопиле, Цеца Ничевски и њене саиграчице без проблема спроводе у
дело замисли и савете свог
„шефа”... Акције су течне, одбрана чврста, игра се ефикасно. Пироћанке ниједног момента нису угрозиле ни вођство, а камоли победу домаћег
тима.
Још једном је бриљирала Сања Павловић. Популарна Цака
је била готово несавладива на
голу Панчева, а тим су до новог тријумф предводиле и Маја Радојчин (девет голова) и
Марија Милићевић (осам погодака). Врло добре су биле и
Јована Јелача, која се четири
пута уписала у листу стрелаца,
као и Милена Живковић, Ивана Танелов, Јелена Цветковић
и Мила Беадер, које су по три
пута савладале противничког

голмана. Тренер Шуловић је и
овог пута шансу да играју пружио и девојкама с мањом минутажом, а салве аплауза с
трибине посебно је измамила
најмлађа Тамара Бернардић,
када је постигла погодак из
седмерца.
Рукометаши Јабуке су у 20.
колу Прве лиге „Север” на
свом терену савладали четвртопласирани Банатски Карловац с 35:32.
Иако је гостима припало
прво полувреме, момци које
предводи тренер Жикица Милосављевић су у наставку сусрета додали гас, преокренули
резултат и стигли до значајних бодова. Најефикаснији
играч био је Мирослав Јовановски, који је постигао осам
голова.
Јабука је сада на седмом месту, са 16 бодова, а до краја
шампионата су остала још два
кола.

АТЛЕТСКИ МИТИНГ „ТРОФЕЈ БЕОГРАДА”

ТРИ ОДЛИЧЈА ЗА ДИНАМО
Традиционалан међународни митинг „Трофеј Београда”
одржан је прошлог викенда.
Поред много такмичара из
иностранства, на њему су се
надметали и готово сви најбољи српски атлетичари.
Зорана Барјактаровић је
поново потврдила доминацију у нашем региону. Она је
освојила златне медаље у тркама на 100 и 200 м. Највећи
Зоранин противник било је
лоше време, с кишом и јаким

ветром, које није дозволило
да покаже колико тренутно
вреди. На сто метара је остварила резултат од 12,09, а на
200 метара 25,06 секунди.
Да је АК Динамо прави расадник талената, показала је
и Анђела Тасић. Она је у веома јакој конкуренцији освојила бронзану медаљу у трци на
400 м, с резултатом 59,99. Од
ње се ове године очекују и први репрезентативни наступи
и много успешних трка.

МЕЂУНАРОДНИ ТУРНИР У ФРАНЦУСКОЈ

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ У АМЕРИЧКОМ ФУДБАЛУ

КОФЕР ПУН УТИСАКА

ПАНТЕРИ У БОРБИ ЗА ПЛЕЈ-ОФ

Мали фудбалери панчевачког
Динама недавно су се вратили
из француског града Бретање,
где су учествовали на престижном турниру који је окупио
72 мушке и 24 женске екипе
из целог света.

Француски домаћини су били изузетно гостољубиви, а наша делегација, коју су чинили
Горан Амановић, Петар Почуча и Славомир Борка, била је
гост код градоначелника Бретање. Велику помоћ панчевач-

Наши клинци су у својој групи, у којој су најпознатији тимови били Стандард из Лијежа
и Рен, одиграли осам утакмица. У коначном пласману Панчевци су заузели 45. место.

кој експедицији пружили су
Ђеле Мартиновски из Јабуке и
његова ћерка Љиљана, који
живе у том француском граду.
Наредно виђење је заказано
за следећу годину.

Идућег викенда се наставља првенствена трка за
бодове у Суперлиги Србије
у америчком фудбалу. У
суботу, 21. маја, панчевачки Пантери на свом терену
дочекују Легионаре из
Сремске Митровице.
Оба тима су у досадашњем току шампионата
остварила скор од две победе и два пораза, па ће
њихов међусобни дуел директно одлучити која екипа ће заузети четврто место
и пласирати се у плеј-оф.
– После победе у прошлом колу у нашим редовима влада одлична атмосфера, а надам се да ће тако
бити и после утакмице с
Легионарима. У протекле
две недеље смо се озбиљно
припремали за овај дуел и верујем да ћемо искористити
све слабости гостујућег тима.
Митровчани имају одличну
екипу и сигурно је да ће утакмица бити неизвесна до самог
краја, али јасно је и да ће пан-

чевачка публика уживати у
овом дуелу – истакао је Славољуб Дуковски, млади дефанзивац Пантера.
Утакмица се игра у суботу,
21. маја, од 15 сати, на Спортском центру „Младост”.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ЂУРЂЕВДАНСКА РЕГАТА
Традиционална „Ђурђевданска регата” одржана је 15. маја, а окупила је преко 400 такмичара из 25 клубова из земље
и иностранства.
Чланови ККК-а Панчево наставили су низ освајања одличја, па су у укупном пласману заузели треће место. Златну
медаљу су освојили Страхиња
Вујчић и Биљана Релић. У двоседу сениора Крстић и Левнајић су били трећи, а репрезентативка Србије Биљана Релић
заузела је друго место у трци
јуниорки на 500 м.

Јуниор Иван Стојановић био
је најбржи на 500 м, а кадет
Алекса Левнајић је други прошао кроз циљ. Женски двосед Б.
Релић – М. Кривокућа освојио је
најсјајније одличје, а јуниорски
четверац у саставу: Стојановић,
Левнајић, Теофиловић и Мариловић зарадио је сребро.
Успешан низ ККК-а Панчево је, освајањем бронзане медаље, завршио сениорски К-4,
који су чинили: Крстић, Левнајић, Стојановић и Лековић.

КУП СРБИЈЕ
Кадетска екипа Рагби клуба
Динамо је прошлог викенда
одиграла утакмицу у најмасовнијем надметању у нашој
земљи – Купу Србије.
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ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У КРОС-ТРИАТЛОНУ

ВИДА МЕДИЋ САЧУВАЛА ТРОН
Одлични резултати
млађих категорија
Тамиша

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда
Кошарка
СУПЕРЛИГА
Београд: ФМП–ТАМИШ
Панчево: ТАМИШ–МЕТАЛАЦ
среда, 25. мај, 19 сати

Ања, Маша и Вања
шампиони у својим
категоријама

Рукомет

Прошлог викенда, по шести
пут, Клуб екстремних спортова Крагујевац организовао је
трку Првенства Србије у кростриатлону. У веома јакој конкуренцији, у прелепом амбијенту парка „Шумарице”, четрнаесторо такмичара ТК-а
Тамиш из нашега града опробало је своје способности пливајући у хладној води, возећи
бицикл по стази захтевне конфигурације (коју је још више
отежала киша што је у данима
пред трку жестоко падала, па
је на појединим местима једино могуће било гурати или чак
носити бицикл у рукама) и, на
крају, трчећи по тешкој крос-стази, узбрдо и низбрдо.
Ипак, наши суграђани су и
овог пута сјајно одрадили свој
посао. Такмичари Тамиша су
освојили десет медаља, и то
четири златне, три сребрне и
три бронзане.
Титулу шампиона Србије у
крос-триатлону у женској конкуренцији одбранила је најбоља српска такмичарка Вида
Медић. У надметању нада неприкосновена је била Ања Давидовић, која је новим тријумфом такође поновила прошлогодишњи успех. Највредније
трофеје су заслужили и Маша

СУПЕР Б ЛИГА
жене
Краљево: МЕТАЛАЦ–ПАНЧЕВО
мушкарци
Панчево: ДИНАМО–ОБИЛИЋ
субота, 19 сати
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Футог: МЕТАЛАЦ–ЈАБУКА

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Оџаци: ОЏАЦИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

Јосиповић у конкуренцији младих нада, као и Вања Исевски,
који је тријумфовао у такмичењу дечака. Панчевци су тако
још једном потврдили да су одлично припремљени и да током ове сезоне треба очекивати
још много добрих резултата.
Јуниори, елитни такмичари
и ветерани су се надметали у
крос-триатлону (500 м пливања, 12 км вожње бицикла и
три километра трчања).
Марко Кукић је освојио
бронзану медаљу у конкуренцији јуниора, а Душан Лукић
се окитио сребром у надметању ветерана – у групи такмичара од 41 до 50 година.

Трка младих нада (такмичари рођени 2003. и 2004. године) састојала се од 200 метара
пливања, два километра вожње бицикла и 600 метара трчања, а поред већ поменуте
Маше Јосиповић, која се окитила најсјајнијим одличјем,
сјајни су били и Александра
Јевтић, која је освојила сребрну медаљу, и Огњен Перишић,
који је заслужио бронзу.
Надметање нада (такмичари рођени 2000. и 2001. године) састојало се од 400 метара
пливања, четири километра
вожње бицикла и 1.800 метара
трчања. Поред „златних” Ање
и Вање, одлична је била и

Алексија Коцић, која је освојила сребрну медаљу, као и
Ђорђе Рацић, који се окитио
бронзаним одличјем.
После два тешка али веома
успешна викенда, током којих су учествовали на првенствима Србије у дуатлону и
крос-триатлону, пред чланови ма ТК-а Та миш је ма ла
такмичарска пауза, али они
ће наставити вредно да вежбају, јер ће они старији већ
29. маја учествовати на Првенству Србије у дугом триатлону на Ади Циганлији, док
ће се млађе категорије надметати на Школском првенству у акватлону.

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Уљма: ПАРТИЗАН – ДИНАМО 1945
Алибунар: БУДУЋНОСТ – МЛАДОСТ (О)
Војловица: МЛАДОСТ–ЈЕДИНСТВО
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – ЈУГОСЛАВИЈА
Владимировац: ВЛАДИМИРОВАЦ–БОРАЦ
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ТЕМПО
Уздин: УНИРЕА – „МИКА АНТИЋ”
Идвор: ПОЛЕТ – С. ТАМИШ
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–БСК
Иваново: СТРЕЛА–ДОЛОВО

Прошлонедељни
резултати
Кошарка

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

„ДИЗЕЛКА” ПРОЈУРИЛА КРОЗ ДВОР

Иако су „млади вепрови” с
Тамиша изгубили од београдског Рада са 40:7, тренер наше
екипе Александар Недељковић је задовољан игром својих
изабраника, од којих боље резултате очекује у наставку
надметања.

СРЕЋНИ ИЗ РАВЕНЕ
ФК „Мика Антић” из нашега
града прошле недеље је представљао Србију на првом фудбалском купу у Равени, на којем
су учествовала још 42 тима из
свих земаља Старог континента.
Такмичили су се дечаци рођени 2001. године и млађи, а
наши млади суграђани су и
овог пута достојно репрезентовали Панчево.

Утакмицама 26. кола првенствена трка за бодове у Српској лиги група „Војводина”
полако улази у сам финиш. И
поред тога што до краја има
још да се игра, иако ће неки
клубови „рачунати” до последње рунде, већ сада је извесно да је панчевачки Железничар, као дебитант у високом
рангу такмичења, оправдао
назив најбољег фудбалског
колектива у јужном Банату.
Популарна „дизелка” је током
шампионата имала успоне и
падове, али како је време одмицало, играла је све боље и,
што је најважније, освајала је
бодове.
Момци које предводи тренер Александар Стевановић су
прошлог викенда гостовали у
Банатском Двору, где су одмерили снагу с домаћим Банатом. На стадиону „Мирко Вучуревић” окупило се нешто
више од сто гледалаца, који су
присуствовали занимљивој
фудбалској представи. Бодови
су били потребни и једном и
другом тиму, али ипак много
више домаћој екипи, која се
грчевито бори за опстанак у

трећем рангу такмичења.
Ипак, тим из Банатског Двора
се у овој утакмици намерио на
много снажнијег ривала: Банат–Железничар 0:3 (0:0).

Тренер Стевановић је на терен извео екипу у саставу: Катанић, Ковач, Текијашки, Јовановић, Гудан, Чишић, Стајчић,
Шалипуровић, Чикић, Илић и
Новаков, а прилику су добили
и Млађеновић и Ђуровић.
Од самог старта утакмице
играло се веома добро, напа-

дачки, а прилике су стварали
фудбалери обеју екипа. Када
су домаћи у неколико наврата
озбиљно припретили, истакао
се голман Железничара Бра-

нислав Катанић, а на другој
страни неколико повољних
шанси панчевачких нападача
отишло је унеповрат, па се на
одмор отишло без голова.
У другом полувремену слика
на терену се прилично изменила. Домаћин је кренуо још
агресивније, док је „дизелка”

стрпљиво чекала своју прилику. Она је дошла у 56. минуту,
када је Александер Чишић, после прекида и слободног ударца, довео Панчевце у вођство.
Већ у 73. минуту на семафору
је стајао резултат 0:2. Чишић је
добро извео слободан ударац,
Стајчић је шутирао, а одбијену
лопту је прихватио Марко Јовановић и спровео ју је у мрежу Баната. Грогираног ривала
дотукао је капитен Железничара Жељко Стајчић, који је у 86.
минуту поставио коначан резултат – 0:3.
Већ у среду, 18. маја, одигране су утакмице 27. кола, у којем је „дизелка” на СЦ-у „Младост” угостила Дунав из Старих
Бановаца.
Момци које предводи тренер Александар Стевановић и
тада су обрадовали своје навијаче. Железничар је победио са
2:0 и наставио успешан низ.
Оно највредније у овој утакмици догодило се у самом финишу. Данило Ковачевић је у
87. минуту довео „дизелку” у
вођство, а коначан резултат
поставио је Александер Чишић
само 60 секунди касније.

СУПЕРЛИГА
Панчево: ТАМИШ–ФМП
Ваљево: МЕТАЛАЦ–ТАМИШ
Панчево: ТАМИШ – Ц. ЗВЕЗДА

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ПАНЧЕВО–ПИРОТ
мушкарци
Аранђеловац: ШАМОТ–ДИНАМО

31:27

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА – Б. КАРЛОВАЦ

35:32

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Б. Двор: БАНАТ–ЖЕЛЕЗНИЧАР
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ДУНАВ

0:3
2:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Старчево: БОРАЦ–БАК
Качарево: ЈЕДИНСТВО–СЛОГА
Омољица: МЛАДОСТ – МЛАДОСТ (В)
Панчево: ДИНАМО 1945 – БУДУЋНОСТ

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

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
С. Тамиш: С. ТАМИШ – СПАРТАК
Панчево: „МИКА АНТИЋ” – ПОЛЕТ
Опово: ОМЛАДИНАЦ–ГЛОГОЊ

2:0
0:2
3:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Мраморак: ПРОЛЕТЕР–СТРЕЛА
Делиблато: ОМЛАДИНАЦ–БУДУЋНОСТ

0:2
0:3

ШАХОВСКИ КУТАК

КАЧАРЕВЦИ НОВИ (СТАРИ) ДРУГОЛИГАШИ
У првом мечу „Мика Антић”
је играо нерешено (0:0) с пољским Прогресом, потом је изгубио од домаћина Равене с
3:0, да би затим савладао ривала из Финске с 1:0 и украјински Адреналин с 3:2. У последњем дуелу Панчевци су изгубили са 2:0 од екипе из Болоње.
Панчевачке клинце су у
Италији предводили Слободан
Зукић, Драган Илић и Драган
Пивљанин.

то што смо се вратили у ранг у
којем смо годинама играли

значајну улогу, а морам напоменути да смо једне сезоне би-

ли веома близу и пласмана у
Прву лигу. Наш клуб има богату традицију и очекујем да ћемо у новој сезони, уз помоћ наших навијача, опет остваривати добре резултате – рекао је
председник КМФ-а Краљевићево Аћим Миљановић.
Ове сезоне боје клуба из Качарева бранили су: Иван Цветковић, Ненад Николовски, Горан Стојановски, Миле Златановић, Милош Пејчиновић,
Денис Вучковић, Бојан Илић,
Аћим Миљановић, Милош
Златковић, Никола Ђорђијевски и Никола Ајдер.

37:23

Фудбал

НОВИ УСПЕХ КМФ-а КРАЉЕВИЋЕВО
Играчи Клуба малог фудбала
Краљевићево из Качарева успели су да се пласирају у
Другу лигу Србије група „Војводина” пошто су освојили
друго место у свом рангу, а
екипа Нове Пазове је изборила опстанак у Првој лиги. После две сезоне Качаревци су
тако повратили статус друголигаша.
– Најважније је да смо
остварили циљ. До последњег
кола смо били лидери, а прво
место смо изубили у последњем мечу. Желим да истакнем
да су играчи најзаслужнији за

65:80
104:85
57:94
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Ле7)
Избор Р. Радојевић
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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ПРАЗНИК СПОРТА НА СТРЕЛИШТУ

Празилук смо задржали

Гостовање Звезде изазвало
велико интересовање
наших суграђана
У среду, 25. маја,
долази Металац
Свака част Кошаркашком клубу Тамиш! Другу годину заредом успео је
да се пласира у Суперлигу Србије, па
је Панчево поново, захваљујући њему,
у центру спортских збивања у нашој
земљи. Нарочито када га посећују великани попут Црвене звезде... Као
што је то било у среду, 18. маја.
Гостовање једног од осам најбољих
тимова на Старом континенту и шампиона АБА лиге, према очекивањима,
изазвало је огромно интересовање наших суграђана. У Хали спортова на
Стрелишту могли су се видети и они
који не баш често залазе у панчевачки
„храм спорта”, али ваљда и то показује колики је успех направио Тамиш самим пласманом у Суперлигу.
Већ при самом преласку пруге, када се иде из града према хали, могла
се осетити величина Црвене звезде.
Возила паркирана поред пута, река
пешака који иду у једном смеру...
Бројни малишани, у пратњи родитеља, одевени у црвено-бело... Махало
се шаловима, заставама, орило се:
„Звезда, звезда...” Присутан је био и
велики број припадника полиције.
Ама баш све исто као у „Пиониру”,
„Арени” или на „Маракани”! Ех, да је
чешће таквих слика
А у хали, тик поред паркета, у партеру, бројни гости из света спорта,
привреде, политике... Наравно, и панчевачки градски оци. Сви навијају за
Тамиш, али Звезда је тај магнет... Симон, Цирбес, Квинси Милер, Штимара,

Гудурић, наш Немања Дангубић, Митровић, Мицић и остали, већ при самом изласку на паркет, на самом
загревању, изазвали су одушевљење
панчевачких клинаца.
Питање победника није се, наравно, постављало ниједног момента.
„Црвено-бели” су водили од самог почетка па све до краја утакмице, да би
по истеку четрдесетог минута на семафору писало 57:94, по четвртинама: 12:23, 18:25, 11:24 и 16:22.
Тренер Тамиша Бојан Јовичић је у
утакмици са шампионом на располагању имао следећи састав: Хукић, Манојловић, Крушчић, Стојадиновић,
Смиљанић, Симић, Милошевић, Вујовић, Пековић, Думић и Радовић.
Ефикаснији од осталих били су Иван
Смиљанић, са дванаест, и Душан Хукић, који је постигао једанаест поена.
– Честитам Тамишу на одличној сезони и мом колеги Бојану на послу

који ради. Урадили смо оно због чега
смо дошли и сада се окрећемо наредним изазовима. Поздрављам и панчевачку публику – рекао је први тренер
Црвене звезде Дејан Радоњић, који је
некад играо у нашем граду, у дресу
Профиколора.
На конференцији за новинаре одржаној одмах после меча бројним
представницима медија обратио се и
шеф стручног штаба Тамиша Бојан
Јовичић.
– Очигледна је разлика у квалитету, па је због тога и непотребно анализирати овај меч. Црвена звезда је
класа, а њене играче је и веома служио шут. Ми смо на све то играли
прилично слабо у одбрани. Жао ми је
само што у првом полувремену нисмо играли мало чвршће. Честитам
Звезди и желим јој срећу у јуришу на
још један трофеј – истакао је Бојан
Јовичић.

У новим зградама с процветалим балконима настањују се они с
најфинијим манирима. Тако нам мушкатли!
А ово смеће уз бандеру? А, па то засигурно нису они наслагали!
Таман посла! Него дошле неке вуцибатине, простачине и неандерталци, ко зна из које вукојебине, па се „растеретили” у њиховом
сокаку... Хвала богу да нису они! Јок, бре! Они су господа! Бре!

Забрањено за сељачине
Ако сте мислили да су вас у ауто-школи свему научили, време је
да обогатите своје знање. Пазите сад!
Овај бели троугао наопачке и ходајући чикица испод поручују следеће: „Ти, сељоберу, што довлачиш ђубре, немаш право
пролаза ни кроз ову нити кроз било коју другу улицу! Једини
пролаз где можеш преко реда, јесте онај на улазним вратима
објекта у коме ћеш платити новчану казну за своју бахатост! А
сад одступи!”

С обзиром на то да се првенство у
Суперлиги игра у убрзаном ритму, у
наредних седам дана кошаркаши Тамиша ће одиграти и два преостала
кола. Идућег викенда гостују у предграђу главног града, у Железнику, где
ће одмерити снагу с ФМП-ом, који
такође има велике амбиције у овом
шампионату, а већ у среду, 25. маја,
поново ће играти пред својим навијачима.
У Халу спортова на Стрелишту долази Металац из Ваљева. Биће то утакмица последњег кола Суперлиге, а
због свега што су урадили у овој сезони, кошаркаши Тамиша заслужују да
их суграђани подрже и на том мечу.

Или су бежали са часова кад су се учила слова, или не говоре
српски. Слепи нису, јер су јако добро видели згодно место да посаде тепих, фотељу, лавабо, орманче и нешто гардеробе.
Таман су фине стамбене услове обезбедили да се и сами задрже на овом импровизованом ђубришту. Можда су ипак на крају запазили натпис „Строго забрањено бацање смећа”, па се
препознали.
Намештај остао, а смеће одшетало.

А. Живковић

µВ. Ђурђевић ?Д. Кожан

Смеће на две ноге

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Борис
Гардиновачки,
средњошколац:
– Планирам да за
викенд одем у
Барутану да вежбам и
пењем се на вештачку
стену. Део времена ћу
посветити учењу за
упис на факултет.

Милица Дуждевић,
студенткиња:
– Како бих прославила
рођендан, правићу
журку за викенд.
Након тога ћу се
одмарати, а свакако ћу
и учити за предстојеће
испите на факултету.

Лазар
Богдановић,
средњошколац:
– Викенд ћу
искористити за
одмарање и
припремање за упис
на факултет. Пошто
тренирам тенис,
вероватно ћу отићи
и на тренинг.
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