По европским
стандардима?

Почиње рат против
комараца
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цена 40 динара
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ДУРУНГАРЕ
ДУРУНГАРЕ

Свака права домаћинска
кућа некада није могла
ни да се замисли без
оближње качаре
или бачваре.
Ови објекти су
име добили по томе
што су се у њима држале
каце и бачве.
И ту се најчешће
обављао један животно
важан посао – пекла
се ракија.
С растом стандарда
те грађевине су прерасле
у талпаре и дурунгаре.
Да би коначно од
њих постале брвнаре, као
модерна места за одмор.
А за уживање у
њима није увек потребно
потегнути чак до
Златибора, Таре
или Девојачког бунара.
Довољно је
препливати Тамиш
код Црвеног магацина.

У ОВОМ БРОЈУ, ШТАМПАНОМ
У

12.000 ПРИМЕРАКА

Политика
Убедљива
победа
напредњака
» страна 4

Хроника
Несхваћени хероји
данашњице
» страна 8

ФОТО НИКОЛА СТОИЛКОВИћ

Свађа завршена
случајним убиством
» страна 10

Култура
Потрага за
вредностима
грађанског Панчева
» страна 13

Друштво
У НЕДЕЉУ ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ ЗА ОСМЕХ ЗВЕЗДАНЕ ЈУРИЦЕ

ТУЖНА ПРИЧА НА СТО НАЧИНА
У „Авив парку” наступају
„Неверне бебе” и КУД
„Абрашевић”
Бесплатна забава у
играоници „Острво с благом”
О десетогодишњој Звездани Јурици
у Панчеву се одавно прича. Нажалост, Звека се није прославила по
спортским успесима, налик онима
које у џуду ниже њен млађи брат Неца, а нисмо је упамтили ни по писању песама, сликању, по лепом певању или музицирању... А могли смо.
Могли смо, да зла судбина, каква
погађа једва понеко дете на овом
свету, није своје тешке прсте спустила баш на Звезданина плећа, одредивши да она буде та која ће се кроз
живот борити са страшном Батеновом болешћу. Оном против које још
нема лека. Оном која убија децу, полако, из дана у дан, гасећи им једну
по једну виталну функцију.
Писали смо много пута о томе како је живела и како живи Звезданина породица од дана када су се код
(дотад здравог) детета појавили први симптоми болести, до данас, када
Звездана, упркос терапијама матичним ћелијама у Кини, више не види,
не говори, не хода, не гута...
Од девојчициних родитеља, Валерије и Бобе, научићете шта су снага,
храброст, љубав... Научићете како се
смејати и кад је најтеже и како ис-

трајати кад наде нема. И како преживети кад је мајка непрекидно уз једно
тешко болесно и једно здраво дете,
отац даноноћно ради да би обезбедио
новац, а држава, уместо да помогне,
као што већ једном написасмо –
спрема опело малом болеснику.
Последњи пут смо о Звездани опширно писали у децембру прошле
године, када смо је и обишли, како
бисмо јој однели поклоне за њен десети рођендан. Нису у пакету биле
ни лутке, ни књиге, ни слаткиши...
Спаковали смо оно што јој сваког дана треба: пелене, козметику, шприцеве, газе... Добри људи поклонили
су јој тада и специјални кревет, како
више не би морала да спава у колицима док мајка бди крај ње, чекајући
када ће кренути напад гушења. Звезданина плућа су и тада правила
проблеме, а тако је и данас. Пуна су
шлајма, опасне бактерије се сваки
час враћају, а Звека је чешће у болници него код куће и чешће на антибиотицима него што није. Срце јој
слаби, остаје без кисеоника... То су
страшни тренуци, када хитна реакција спасава живот. Родитељи тада
реагују моментално – аспирирају је
дугом цевчицом коју јој гурају у грло, прикључују кисеоник, мере пулс,
дају лек... Када смо били код Звездане, присуствовали смо таквој сцени.
Видели смо борбу живота и смрти,
где секунде одређују победника. Након тог драматичног искуства уопште није тешко гледати како Звездана руча: мама Валерија отвори по-

ТРАНСПАРЕНТНО
Кутије с прикупљеним новцем биће запечаћене у недељу до краја вечери, а потом ће бити отворене у присуству комисије. Комплетан износ биће уплаћен на рачун породице Јурица.
Звезданина мама је инсистирала на томе да све извештаје о томе како
је новац утрошен доставља на увид организаторима из играонице „Острво с благом”, као и „Панчевцу”, како би сви они који желе да помогну Звездани били упознати с тиме шта је тачно купљено од дониране суме.

клопац на туби уграђеној у стомак,
убризга шприцем храну у тубу, затвори поклопац и ручак је „поједен”
за минут. И тако бар пет пута на дан
– пет великих шприцева за једнократну употребу. Сто динара комад.
Наравно да их купују сами. Па мењање пелена. Наравно да од државе до-

Кад треба испричати причу о Звездани, простора никад довољно. Знамо да ће већина и над овим делићем
приче пустити сузу и да ће се питати
како да помогне. Ако сте међу таквима, ево одговора: у недељу, 24. маја,
од 18 сати, у „Авив парку”, играоница „Острво с благом” приређује хуманитарни концерт за Звезданин
осмех. Као специјални гости наступиће „Неверне бебе” и КУД „Абрашевић”, а сви забавни садржаји за децу
у играоници биће бесплатни за време
трајања програма, баш као што је
бесплатан и сам улаз на концерт. У
играоници ће на три места бити постављене кутије за добровољне прилоге. Понесите и пружите колико
можете. Биће нас много и заједно ћемо, као и увек, померити стене. Видимо се тамо!
Д. Кожан

МИЛАН ЂУРЂЕВИЋ:
ЗВЕЗДАНА НИЈЕ САМА

бију много мање него што треба. Па
поменута туба, која је дотрајала, а
нова и најнеквалитетнија кошта бар
200 евра. Наравно да се она не добија на поклон...
Многи од нас планирају куда ће
овог лета на одмор или бар где ће им
деца летовати. Валика и Боба немају
тих брига. Они размишљају од чега
ће купити тубу, лекове за инхалацију,
катетере, црева за аспираторе, филтере за кисеоник, како ће платити
рачуне, обезбедити храну... И зачудо
– не кукају и не моле. Кажу, срамота
их је, има и друге деце којој треба помоћи. А знате шта им је највећи сан?
Да набаве мерач за кисеоник. То је
апарат који има уграђен аларм и који „јави” када дете остане без кисеоника или му срце не ради како треба.
Онда би ноћу могли себи да дозволе
и мало сна док их аларм не упозори
да нешто није у реду...

Фронтмен састава „Неверне бебе”
Милан Ђурђевић, који сваког 14.
фебруара традиционално наступа у
увек препуној дворани Културног
центра, истиче да тај бенд има посебан однос с панчевачком публиком.
Он је позвао све фанове „Неверних
беба” да у недељу дођу на концерт
и да добровољним прилогом помогну Звездани и докажу још једном
да она у својој борби није сама.
– У Панчево увек долазимо с
посебном радошћу, а ова хуманитарна прича је нешто што нам је
изузетно важно, јер желимо да
покажемо да у овом суровом свету још увек постоје људи који
имају емоције, емпатију и који су
спремни да помогну где је најпотребније – истакао је Ђурђевић.

Не заборавити обичног
човека
» страна 14

Спорт
Суперлигашки првенац
„Тамиша”
» страна 35
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Јако бучно је било у сфери локалне политике и околини до прошлог петка, тј. до наступања тишине пред изборе за чланове скупштина у панчевачкој МЗ Младост и у Јабуци. Помпезно су најављивани преокрети, пројекти, бољи живот и све остало што се од
политичара и очекује у кампањи. Укључили су се у њу и локални
страначки лидери, показујући тиме да овим изборима придају
значај.
Резултат – од скоро једанаест хиљада пунолетних особа, на Миси је своје бирачко право искористило нешто мање од 2.000 људи,
односно 18,35 одсто; у Јабуци је гласао „чак” 41 човек од сваке
стотине грађана. Остале резултате потражите на унутрашњим
странама овог броја новина, овде ћемо се мало позабавити (не)излазношћу.
Зашто није ни сваки пети грађанин Мисе с правом гласа свратио до кутија с прорезом на врху? Најпре због тога што је чланство у скупштини месне заједнице толико деградирано у последњих неколико година да не значи скоро ништа. Негдашњи прилично велики буџети најниже инстанце државне управе више не
постоје, једино што се очекује од „месних парламентараца” јесте
да понекад припреме неки пројекат којим би могло да се конкурише за новац из осиромашених фондова.
Савети месних заједница су некада одлучивали, на пример, о
томе који ће спортски клуб или удружење грађана добити новац,
па су чланови владајуће већине међу комшијама уживали статус
„малих богова”, били су цењени и уважавани; садашње скупштинаре мало ко и препознаје на улици.
Други разлог за малу излазност, вероватно и важнији, јесте да
су грађани Србије генерално сити избора, на свим нивоима: често
се одржавају и ничему не служе, осим што је увек могуће видети
нека нова лица на неким старим функцијама, као и на новим, измишљеним.
Под „бе” у оквиру приче о засићености мора да стоји „феномен”, релативно недавно патентиран, да је известан крај, тј. унапред познат натполовични победник – СНС. Напредњаци јесу
„кривци” за то, али јак је утисак да су још већи кривци, намерно
без знакова навода, раслојени, разбуцани и малтене непостојећи
опозиционари: првопоменути немају конкуренцију, и то не зато
што су много добри (нису!), већ због тога што немају политичког
противника.
Старо правило тржишта, па и политичког, јесте да је тамо где
не влада конкуренција, роба скупа и склона кварљивости. Сетимо
се само комунизма и како је пропао. Рокенрол...
Елем, нека СНС влада, ако тако грађани желе, још сто година,
само би било добро и по државу (што би требало да је на врху листе приоритета свих учесника у политичком животу) и по поменуту странку (што је унутарпартијска ствар) да она добије такмаце на неким следећим надметањима. А локални и покрајински
избори само што нису, брзо ће јесен и зима.
Опозицијо, разбуди се! У томе вам можда може помоћи прво,
па поновно и поновно слушање кратке и језгровите нумере (из
креативних осамдесетих) македонске групе „Мизар”, под називом „Девојко од бронза”, чији текст преносимо у целини:

„Модри очи тоа си ти, девојко од бронза.
Разбуди се и поздрави го овој свет уште еднаш.
Остави ги старите градови да горат во времето.
Неколку години не се вечност, разбуди се.
Разбуди се...”
Преслушати, јер ритам буди!
П.С.
Није хрђаво ни чути „Ти си сав мој бол”. ЕКВ.

ИЛУСТРАЦИјA: ДУШАН ЛУДВИГ

Девојка од бронзе

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Повратак одавно
„отписаног”
Доживесмо ли и то национално помирење?! Након одлуке Вишег суда
у Београду, рехабилитован је командант четничког покрета – Дража
Михаиловић. У ствари, не зна се да
ли је баш рехабилитован, јер сигурно је само да је поништен судски
процес из 1946. године, којим је Чича послат на стрељање.

Ипак, узмимо да је тим чином
Дража постао нека врста исправне
историјске личности ове, по много
чему, неисправне земље.
Према томе, одсад више нико не
сме да писне „Дража, издајник!”,
(што би, успут, тог бунџију могло да
кошта и до пола милиона динара), а
можда би било „људски”, поред небројених „маршалских” улица, неком сокаку наденути однедавно исто
тако часно ђенералско име.
Дебата, интрига и вицева на ту тему ових дана је у непрегледним количинама, па неки весељаци иду дотле да убудуће „вечити дерби” играју
„Четник” и „Кокарда”. Што да не, кад
одсад и једне и друге красе светле народноослободилачке тековине.
Али, ако задремо дубље у историјска факта, тешко да ћемо открити
неку важнију победу четника над
фашистима. С друге стране, изузмемо ли холивудске интерпретације
партизанских офанзива у режији чувеног југословенског режисера Вељка Булајића, тешко да би ико могао
да поверује у то да би Титови герилци, без помоћи совјетских каћуша и
моћне Црвене армије, ма како одважни били, могли да поразе фашистичку силу.
Кад смо код булајићевске пропаганде, било би интересантно сетити
се једне од најгледанијих серија из
тог времена, која је преживела суро-

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

ви тест времена. Реч је, наравно, о
„Отписанима”, неустрашивим илегалцима предвођеним Тихим и Прлетом, који у свакој епизоди пококаше на стотине Шваба и задриглих
специјалаца Крсте Мишића. Чињенице, међутим, говоре да је у току
целог рата, не рачунајући само ослобађање, у Београду страдао само један немачки војник, и то под неразјашњеним околностима. Зато је много извесније да су та партизанска и
поготово четничка прчкања, углавном, само правила велике проблеме
обичном народу, који је, због такозваних диверзија, трпео свирепи фашистички зулум.
Ако се машта откачи када је реч о
помирењу и опроштењу, можда би
након овог требало размишљати чак
и о помиловању осведоченог фашистичког колаборационисте Милана
Недића. Иако је факат да је директно служио Трећем рајху и начинио
многа зала, неке његове заслуге су
готово неоспорне – поред осталог,
спасао је хиљаде српских избеглица
и спречио одлазак наших војника на
источни фронт.
Напослетку, остаће вечно питање
на који од два могућа начина се треба супротставити неупоредиво моћнијем непријатељу – „Баци бомбицу
и беж’ у шумицу” или „Сила бога не
моли”.
Ј. Ф.

Зоран Т. Поповић

• Потрудите се да будете неко, јер нико може да буде било ко.
• Некад смо имали бар за хлеб и маст, а сад је маст отишла у
пропаст.
• Кад решимо горуће проблеме, дићи ћемо се из пепела.
• Падежи су граматичке заврзламе.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Није Сасекс у источној Енглеској, већ Улица браће Јовановић, у јужном Банату.
Свакодневно, откад је кућа олистала
Снимио Никола Стоилковић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

МАРИОНЕТА ОТКАЗУЈЕ ПОСЛУШНОСТ. УХВАТИЛЕ СУ ЈЕ НЕКЕ
ЛУТКЕ.
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ОДРЖАН САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА У ПАНЧЕВУ

АКТИВНА ПОТРАГА ЗА ПОСЛОМ
Понуђено 309
радних места
Слаба понуда за
власнике
факултетских
диплома
Седамнаести панчевачки Сајам запошљавања и летњих
пракса одржан је у среду, 20.
маја, у Улици војводе Живојина Мишића. Као и претходних година, организатори манифестације били су панчевачка филијала Националне
службе за запошљавање и
Град Панчево. Суграђанима
се представило 36 послодаваца из Панчева, Алибунара,
Падине, Новог Сада и Београда, а укупно је понуђено 309
радних места. Сајам је отворио Ђорђе Лукач, директор
панчевачке филијале НСЗ. Он
је истакао значај те манифестације за незапослене људе и
додао да ће поменута служба
и даље нудити разне програме
како би се што више људи запослило. Лукач је изнео податак да је тренутно на евиденцији панчевачке филијале
НСЗ, која покрива четири општине, 22.500 незапослених
лица, од којих је 11.500 у
Панчеву.
Сајам запошљавања је финансијски подржао Град Панчево, који је том приликом
промовисао програме и афирмативне и активне мере запошљавања. Према речима Сузане Јовановић, чланице
Градског већа задужене за
област рада, запошљавања и
социјалне политике, то су
летње праксе, програми за самозапошљавање и јавни пози-

ДОНАЦИЈА ЗА
ДЕЧЈЕ ОДЕЉЕЊЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

Кревети од Ротари-клуба
„Михајло Пупин”

Ко се „бацао” на учење, овде нема шта да тражи
ви. Очекује се да ће ове године око сто лица бити радно
ангажовано у оквиру летњих
пракса. Оне ће трајати током
јула, а учесници у програму
примаће месечну надокнаду
од 10.000 динара.
Највећу потребу за радницима, чак сто, има предузеће
„Парилаб” из Алибунара, које је отворено прошле године. Како је објаснио Јонел
Туркоане, менаџер за финансијске послове у „Парилабу”,
они у сарадњи са италијанском фирмом „Скарпа” производе специјализовану обућу за алпинизам и планинарење, коју извозе у иностранство.
Ресторан „Поко локо” је на
Сајму запошљавања отворио
конкурс за конобаре, куваре и
посластичаре. Гужва на том
штанду показала је колико је

интересовање за понуђена
радна места, а према речима
Владане Стојисављевић, администратора у фирми, највише суграђана се пријавило
за посао посластичара.
Посетиоци с којима смо
разговарали углавном су задовољни понудом на сајму.
– Драго ми је што се нешто
овако организује у Панчеву,
јер је незапосленост велика, а
млади, међу којима сам и ја,
имају жељу да раде. Остао сам
без посла пре месец дана и одмах сам почео да тражим запослење – рекао је Дарко Радосављевић.
Наш старији суграђанин,
који посао тражи годину дана,
сматра да људи у зрелим годинама веома тешко долазе
до радног места.
– Конкурисао сам на неколико места, а један послода-

вац ми је рекао да не морам
ни да се пријављујем зато што
имам 60 година. Ми смо данас осуђени да будемо на улици – закључио је Драган Ивановић.
На Сајму запошљавања послодавци су изразили потребу
за различитим радним местима, међу којима су: агенти
продаје, дипломирани социјални радници, машински инжењери, дипломирани геодети, посластичари, конобари,
кувари, радници обезбеђења,
продавци, пословође, физички радници, зидари, армирачи, механичари, магационери, комерцијалисти, медицинске сестре и други. Приметно је да за власнике факултетских диплома на овогодишњем сајму није било много понуда.
И. Предић

СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА И ЈП ДИРЕКЦИЈЕ

Савремена галерија у згради „Урбанизма”
Судећи по споразуму који је
склопљен између ЈП Дирекције за изградњу и уређење
Панчева и Културног центра
Панчева, Галерија савремене
уметности ће се у догледно
време наћи у приземљу зграде
Сектора за урбанизам, на углу
Немањине и Карађорђеве улице. Тај споразум је презентован у уторак, 19. маја, у просторијама „Урбанизма”. Како
се могло чути од Ненада Станојевића, директора Дирекције, наведено јавно предузеће
ће Културном центру уступити простор од око 280 квадрата, и то не само без надокнаде,
већ и уз обавезу да Дирекција,
као и досад, плаћа комуналије, порез и обезбеђење за целу
зграду. На том објекту се тренутно реконструишу фасада и
кров, а идеја је да се ураде и
извесне адаптације унутрашњег простора, како би будућа галерија била што функционалнија.

Немања Ротар, директор
Културног центра, изразио је
задовољство што је тој институцији културе понуђен функционалан простор, који подразумева минимална улагања,
и то без надокнаде и плаћања
дажбина. Објекат у којем се
тренутно налази Галерија савремене уметности у процесу

је реституције, али ће се у њему одвијати изложбене активности све док правни поступак не буде окончан. Од изузетног је значаја и то што ће
збирка Културног центра – која броји 365 радова – најзад
бити измештена из неусловног депоа, у којем је одређени
број експоната пропао.

Аутор пројекта реконструкције зграде „Урбанизма” је
Освит Петков, архитекта у Дирекцији. Он је осмислио три решења за заједничко коришћење
простора, како би запослени у
Дирекцији и организатори и
посетиоци културних програма
могли неометано да функционишу и предложио стварање
трга за промоцију културе на
простору између „Урбанизма” и
Градске библиотеке.
Први културни догађај у том
простору биће приређен у понедељак, 25. маја, у 19 сати, а
реч је о изложби радова са урбанистичко-архитектонског конкурса за израду идејног решења
реконструкције и ревитализације Народне (старе Вајфертове) пиваре у Панчеву. Изложба
се реализује у организацији
Града Панчева и ЈП Дирекције
за изградњу и уређење Панчева,
као део пратећег програма нове
градске манифестације „Дани
Вајферта”.
Д. М.

ДАН ИЗАЗОВА

Панчевци на делу
За „Дан изазова” је резервисана последња среда у мају, а
ове године је то 27. мај. Жеља
је да се анимира што већи број
Панчеваца ради укључивања у
рекреативне активности са
спортским и културним садржајима кроз игру, дружење и
забаву.
Као и протеклих година, на
више локација заинтересовани ће моћи да буду део овог
занимљивог догађаја. Током
великог одмора у свим градским школама петнаест минута ће се вежбати и уживати.

Панчевци то исто могу учинити и у центру града, на кеју,
као и на спортским центрима
„Младост” и „Стрелиште”, те у
Народној башти. У акцију ће
бити укључени спортски клубови, који ће на поменутим
локацијама држати отворене
тренинге са идејом да им се
наши суграђани придруже.
Суштина програма је међусобно надметање две/два општине/града, изабраних жребом, из исте категорије, у покретању већег броја грађана
на вежбање и активност. Ми-

нималан задатак у оквиру
„Дана изазова” је да се сваки
грађанин бави одређеним
спортско-рекреативним садржајем у трајању од најмање
петнаест минута непрекидно,
под мотом „Какав сан, вежбам
сваки дан”, и да ту активност
пријави општинском/градском организационом одбору
„Дана изазова”.
Градска управа Панчева је
подржала ову акцију и дала
велики допринос томе да она
у потпуности успе.
С. Д.

Дечје одељење Опште болнице Панчево од прошлог викенда много лепше изгледа
захваљујући акцији коју су у
суботу и недељу, 16. и 17. маја, спровели чланови и пријатељи Ротари-клуба Панчево
„Михајло Пупин”. Они су
окречили пријемну зграду
Дечјег одељења, очистили и
офарбали олуке, заменили
осветљење и поклонили 50
душека за кревете, због чега
ће од сада малишанима и
њиховим родитељима који
бораве на том одељењу бити
много удобније. Ненад Орлић, председник Ротари-клуба, објаснио је да је део новца
за акцију прикупљен од продаје новогодишњих честитки, насталих у оквиру наградног ликовног конкурса
за децу из панчевачких шко-

ла, који је организовао поменути клуб. Жеља чланова Ротари-клуба, према Орлићевим речима, јесте да оваквим
акцијама подстакну и друге
да се укључе у решавање проблема у нашем граду, како
новцем, тако и личним ангажовањем.
Дечје одељење панчевачке
болнице је годинама у веома
лошем стању, а тренутно су
најкритичнији прозори, које
би требало заменити на целој згради. Како је реч о великој инвестицији, за коју
болница нема средстава нити је извесно да ће их ускоро
имати, запослени у тој установи се надају да ће се појавити донатори вољни да помогну у решавању и тог проблема.
И. П.

У МШ „ЈОВАН БАНДУР”

Хуманитарни концерт
Виолинисткиња Катарина
Пинтер, студенткиња Академије уметности у Новом
Саду (класа проф. Марије
Шпенглер), уз клавирску
сарадњу проф. Наташе Срдић Јахн, одржаће хуманитарни концерт у четвртак,
21. маја, од 18.30, у сали
Музичке школе „Јован
Бандур”. Гошћа концерта
биће харфисткиња Емилија Ђорђевић, а публика ће
уживати у делима П. Родеа,

Ј. С. Баха, Н. Паганинија и
Ф. Менделсона.
Уместо куповине улазнице посетиоци ће моћи да
поклоне школски прибор,
средства за хигијену, гардеробу и обућу за децу узраста од седам и више година, за малишане ШОСО
„Мара Мандић” Панчево. У
акцији ће учествовати и
ђачки парламент Музичке
школе, који ће прикупљати
хуманитарну помоћ.

ЛЕТЊИ ПРОГРАМ У НАШЕМ ГРАДУ

Концерти, два
фестивала, радионице...

За летњи програм у Панчеву
локална самоуправа ће ове године обезбедити милион динара. То је објавила Јасмина
Вечански, чланица Градског
већа задужена за културу и
информисање, на конференцији за новинаре приређеној
20. маја у Градској управи.
– Летњи програм ће бити
реализован у сарадњи Народног музеја, Дома омладине и
Културног центра Панчева.
Та манифестација је 2012. године први пут финансирана,
и то путем конкурса, износом
од око 700.000 динара, следеће године је за то било издвојено 270.000, а 2014. године
740.000 динара – рекла је Јасмина Вечански.
Светлана Месицки, директорка Народног музеја,
најавила је да ће у тој институцији бити организоване
радионице за децу и одра-

сле, изложба „Бог и преци”
Весне Марјановић, представа „Блискост” у режији Мирјане Карановић, концерт састава Владимира Никића и
бенда „Диксиленд” итд.
Како је навео Ненад Малетин, Дом омладине ће крајем
маја приредити промоцију „Рукописа 38” , а потом следе „Екс
театар фест”, концерти сваког
викенда у јулу, рок маратон, радионице, изложбе и други садржаји за младе. Немања Ротар, директор Културног центра, за лето најављује „Класик
фест”, бројне концерте на платоу Културног центра, промоцију књиге „Ван Гог – трагови
прошлости” и филмове.
Како ће изгледати летњи
програм у селима и колико
ће новца бити издвојено за
те потребе, биће познато у
наредном периоду.
Д. М.
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ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

КАКО РЕЗУЛТАТЕ ИЗБОРА ОЦЕЊУЈУ СТРАНКЕ

Шта је с водом и где
је шљунак?

УБЕДЉИВА ПОБЕДА
НАПРЕДЊАКА

Лига социјалдемократа Војводине сматра да се систематски „наставља заташкавање” проблема који су
Панчевци недавно имали с
водом за пиће. Зато и даље
инсистира на сазивању и
одржавању тематске седнице, односно дана за питања,
како би могли да пропитују
директорку „Водовода” и
градоначелника Панчева.
„Пре неколико дана смо
имали прилику да чујемо
како ЈКП ’Водовод и кана-

лизација’ жели да изађе грађанима у сусрет тако што ће
смањити рачуне за воду у
износу од десет одсто и како
је то, наводно, била иницијатива одборника Скупштине града. Оно што остаје нејасно, а поставља се као питање ’Водоводу’, јесте како
је њихово руководство дошло до ове рачунице – да
рачуни треба да буду мањи
баш за тих десет процената.
Друго, одакле информација
да је то урађено на иницијативу одборника када се о томе Скупштина града није
изјашњавала? Да ли то значи да се, када неко из владајуће коалиције изађе пред
скупштинску говорницу и
изнесе неки предлог, без

његовог усвајања или образложења, он прихвата аутоматски?”, наводи се у саопштењу ЛСВ-а.
У претходном обраћању
новинарима, прошлог четвртка, 14. маја, Јован Петровачки, потпредседник
Градског одбора, говорио је
о нестанку шљунка с такозване нове депоније на доловачком путу, која се гради
још од 1993. године!
– Овде није реч ни о каквом техничком пропусту,

ни о грешкама приликом радова. Све што смо чули од
директорке „Хигијене”, указује на то да је реч о врло
озбиљној, чистој крађи. А
украдено је шест и по хиљада
кубика шљунка у милионској
вредности, и то највероватније још приликом насипања. Овде није реч о некаквој
моралној, већ о чистој кривичној одговорности, а реакција власти је запрепашћујућа, то јест сасвим блага, иако
се ради о великим буџетским
средствима – рекао је Петровачки и додао да су запослени у „Хигијени” још 2008. године извршили надзор и потписали да су радови извршени у складу с процедурама и
да је све у реду.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА

Дража уместо Јосипа?
Српска радикална странка
предложиће градској скупштини да се Штросмајерова
улица у Панчеву преименује
у Улицу генерала Драже
Михаиловића – најавио је

му је одузео комунистички
режим. Он је, према Јојићевом мишљењу, „осуђен из
идеолошких и политичких
разлога”, а „суђење није било правично”, јер „не посто-

Од 15 места, СНС у
Јабуци освојио десет,
а на Миси све
мандате
Резултатима
незадовољна једино
коалиција СПС–ЈС
Избори у месним заједницама
у Јабуци и на Миси били су
главна мајска панчевачка политичка тема. Коначно, житељи ова два насеља су преломили, у недељу, 17. маја. Напредњаци су у Јабуци освојили десет од петнаест мандата,
три су добили „Уједињени за
Јабуку” (коалиција предвођена ЛДП-ом), а два кандидати
Демократске партије Македонаца (опширније о томе на 11.
страни овог броја).
У МЗ Младост, међутим,
свих 15 чланова нове Скупштине чиниће чланови Српске напредне странке. За разлику од Јабуке, у овом насељу,
од укупно уписаних 10.847
бирача, изборима се одазвало
само 1.990 грађана (18,35 одсто), а за кандидате СНС-а
гласало је више од хиљаду
житеља (57,4 одсто). Остале
странке, од којих је највише
кандидата имао СДПС (13), а
ДС и коалиција СПС – Јединствена Србија по девет, нису
успеле да добију ни десет одсто гласова. Особеност ове
Месне заједнице била је и у
томе што је на изборима учествовало чак седам кандидата
група грађана, који су појединачно добијали и много више
гласова него они иза чијих је
имена стајала нека од великих политичких партија. А
како су у странкама прокоментарисани ови резултати?
– Ово је још један доказ да
је изборни резултат ванредних
избора у марту 2014. године
одражавао вољу грађана не само када је реч о изборима на
републичком нивоу већ и у локалу. Ово је и доказ да су оно
што ради Влада Србије и политика коју спроводи премијер Александар Вучић у инте-

ресу грађана, као и да се то
преноси и на локалне самоуправе и месне заједнице, како
у насељеним местима тако и у
градским – рекао је Жељко
Сушец, народни посланик и
председник Градског одбора
СНС-а, коментаришући исход
ових избора на конференцији
за новинаре одржаној већ у
понедељак, 18. маја.

Жељко Сушец, председник
ГО СНС-а
Према његовим речима, постигнути резултат СНС-а је
„за респект”, без обзира на
малу излазност бирача на
Миси. Он је притом изразио и
уверење да ће после предстојећих покрајинских избора
„доћи бољи дани за све грађане Војводине, једно срећније
доба и просперитет”.
На шест бирачких места
Социјалдемократска партија
Србије је са 13 кандидата на
Миси освојила близу девет
одсто гласова.
– Ови избори су својеврсна
припрема за покрајинске и
локалне изборе, а показали су
да је СДПС у граду озбиљна
политичка партија. Према нашој евиденцији, ми смо трећа
странка по броју добијених
гласова, што показује да грађани препознају да програмом нудимо конкретна решења за превазилажење нагомиланих проблема, не само у
овој МЗ, него и у граду као целини. Мислим да смо напра-

Избеглице и политички
кишобрани

Петар Јојић, председник
Окружног одбора СРС-а, на
конференцији за новинаре
одржаној у уторак, 19. маја.
Јојић је то образложио
чињеницом да је недавном
пресудом београдског Вишег суда укинута пресуда из
1946. године којом је Михаиловићу изречена смртна
казна. Генералу Југословенске војске у отаџбини и тадашњем војном министру
краљевске владе у избеглиштву истовремено су враћена сва грађанска права која

Страну припремио

Зоран
Спремо

ји ниједан директан доказ
да је Дража био злочинац и
издајник”.
– СРС тражи од републичке власти да без одлагања открије јавности место стрељања и где се налазе генералови посмртни остаци. С правног становишта, треба објавити датум изрицања пресуде, датум достављања пресуде генералу и датум и место
стрељања, јер његови потомци и наша јавност треба то
да сазнају. Не смеју се ови
историјски подаци крити од
нашег народа, а пресуда Вишег суда у Београду којом је
он рехабилитован треба да
допринесе смиривању тензија и подела у српском народу
– закључио је Јојић.

калне и покрајинске изборе
на којима очекујемо добар
резултат, јер смо уверени да
грађанке и грађани препознају оно што смо урадили у
претходном периоду, као и
вредности за које се залажемо – прокоментарисао је резултате и Предраг Богатинчевић, председник Градског одбора ДС-а.

Рајко Мијовић, председник
ГО СДПС-а

САОПШТЕЊЕ
КРАЈИШКОГ ДЕМОКРАТСКОГ ФОРУМА

Десише се избори за савете
месних заједница у Јабуци и
на Миси. На предизборним
окупљањима неки су ширили
„политички кишобран” изнад
избјегличког корпуса на територији Панчева. Рекло би се –
ништа ново! Али Крајишки
демократски форум сматра да
се и овом приликом намећу
нека питања, односно појаве и
чињенице које треба јавно изговорити. Првенствено у интересу самих избјеглица.
Прво, избјеглице преко својих облика самоорганизовања
(невладине организације) морају стално „притискати” органе власти с циљем рјешавања избјегличке проблематике.
Без обзира на то која је политичка опција на власти. И морају, у исто време, „бити добре” с постојећим властима.
Друго, избјегличка популација има, као и сви други грађани, демократско право да се
политички везује за било коју
политичку опцију (партију,
странку, програм...). И није
легитимно било коме испред

вили добар резултат – оценио
је Рајко Мијовић, председник
Градског одбора ове партије.

избјегличких удружења да позива избјеглице да гласају за
једну политичку опцију. Свако има право да се опредељује
по властитом мишљењу и
осјећању.
Треће, политичка трговина
гласовима избјеглица се по
правилу обија о главу самим
избјеглицама. Про меморија:
коалициони споразум између
Српске напредне странке и
Коалиције избјегличких удружења, потписан за парламентарне изборе 2012. године,
остао је мртво слово на папиру! По споразуму је требало да
се одржи тематска сједница
Скупштине Републике Србије
и донесе декларација о правима избјеглица и Срба у региону, као и да се формира фонд
на нивоу Републике и Града
Београда за рјешавање избјегличких проблема. И ништа.
КДФ скреће пажњу избјеглицама да могу и те како
„покиснути” испод разних
„политичких кишобрана”.
Милан Мркела, председник
КДФ-а

Он је напоменуо и да би требало проверити „зашто много
грађана није добило позиве за
гласање” и нема их у бирачким
списковима. Највероватнији
разлог за то је, према његовим
речима, у вези с легализацијом
објеката у којима живе.
– Битно је напоменути да је
излазност у насељу Младост
била мала, што није реалан

Предраг Богатинчевић,
председник ГО ДС-а
показатељ расположења бирачког тела. У Јабуци је излазност била већа, а кандидаткиње и кандидати које је подржавала Демократска странка остварили су бољи резултат
него на претходним изборима
за ту Месну заједницу. Припремамо се за предстојеће ло-

Предраг Патић, менаџер
ГО ЛДП-а
Социјалистичка партија
Србије пак није задовољна
процентом освојених гласова.
У овој странци кажу и да су
„уверени како су њихови кандидати били далеко бољи избор, али је изборе добила дисциплина бирача СНС-а и апстиненција бирачког тела”.
С друге стране, Предраг Патић, први човек Либерално демократске партије, на конференцији за новинаре одржаној
у среду, 20. маја, истакао је да
су „изузетно задовољни постигнутим резултатима у Јабуци”, којима је ова странка „дала приоритет”. Што се тиче избора у МЗ Младост, он је напоменуо да би због веома мале
излазности бирача „требало
редефинисати улоге градских
месних заједница”, јер грађани
у њима „не виде важну улогу у
функционисању града и решавању градских проблема”.
Иначе, све странке су оцениле да су избори били регуларни, да су протекли у демократском духу и без инцидената, у
коректној и фер атмосфери,
што је доказ, како су то напредњаци истакли, да „у Панчеву
влада политичка култура”.

СРПСКИ ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

Њихови избори нашим
парама
„Захваљујемо свим оним грађанима који су подржали наш
став и бојкотовали изборе за
савете месних заједница. На
изборима који су
одржани у насељу
Младост и у Јабуци, изашло је премало гласача да би
новоизабрани чланови савета имали
разлога да се радују. Наглашавамо да
су избори за месне
заједнице обесмишљени и непотребни. Познато је да су месне заједнице и у селима и у
граду остале без ингеренција,
али и без средстава. Зато смо
и саветовали нашим члановима и симпатизерима да не губе узалуд време и не излазе на
изборе”, каже се у саопштењу
Српског покрета „Двери”.
Тај покрет скреће пажњу на
то да су странке на власти на
изборе за месне заједнице по-

трошили више средстава из
џепова пореских обвезника
него што су они утрошили за
целокупну кампању на прошлим републичким
изборима.
Истовремено
и
питају „одакле се
намиче новац за
кампању,
када
власт говори да
нема новца за
много
важније
ствари”.
По мишљењу „Двери”, месне заједнице „постоје само
фиктивно”, јер се све одлуке
доносе у општинским структурама. Притом је „велика неправда учињена сеоским месним заједницама”, које „немају више ни минимална
средства за било коју намену”,
док оне у граду „постоје да би
неком наплатиле, а неком бесплатно преко везе уступиле
салу за којекакве намене”.
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ШТА СЕ ВАЉА ИЗА БРДА

ВЕЛИКА ПРОЛЕЋНА РАСПРОДАЈА
Укључен политички
„усисивач” СНС-а

Како сада изгледа, основни правац
политике Градског одбора Српске
напредне странке, консолидованог
након унутарстраначких избора, јесте стављање под контролу свих
функција у локалној самоуправи,
јавним предузећима, као и одборничких мандата које је могуће преузети. Технике које се притом користе су смена кадра који не припада
СНС-у, као што смо видели у случају
ЈКП-а „Грејање”, или просто „усисавање” људи из других странака који
су на некој јавној функцији.

шо Марковић, Владимир Деља,
градски већник за екологију и досадашњи председник ДО ДСС-а, Тигран Киш, заменик председника
Скупштине Панчева, и још тројица
чланова ГО ДСС-а.
У странци коју води Санда Рашковић Ивић остали су одборник Миладин Шакић, те чланови Градског одбора Милош Ђурин, Далиборка Бојковић Брети, Милица Барбу, Ранко
Марчетић, Зоран Т. Поповић, Славе
Бојаџиевски и бивши члан Градског
већа Предраг Шкаљак. Засад није
познато да ли ће још неко прећи у
СНС, као ни то да ли ће ДСС након
овога уопште бити део владајуће већине. Ако се то мери подршком владајућој већини у Скупштини – неће,
с обзиром на политичке ставове Миладина Шакића, јединог преосталог
одборника ДСС-а.

Последњи пример ове технике јесте прелазак неких познатих чланова Демократске странке Србије у напредњачке редове. Намера СНС-а
била је да учлани читав Градски одбор ДСС-а или бар већину чланова,
али је засад испало обрнуто. До закључења овог броја „Панчевца” било
је познато да су новопечени напредњаци одборници Зденка Јокић и Ми-

Упућени кажу да су мотиви за
„претрчавање” углавном личне природе, али је питање шта је нагнало
СНС на овакав потез. Део објашњења
могао би да лежи у чињеници да је
централа те странке тражила да придошлице своје приступнице не потпишу у среду, 20. маја, у Панчеву,
како је било планирано, већ дан касније пред националним медијима у

Чланови ДСС-а напред,
нека се припреме
демократе

СА СЕДНИЦЕ ПАНЧЕВАЧКЕ ВЛАДЕ

Усвојен завршни рачун буџета
Градско веће је на седници одржаној
у среду, 20. маја, усвојило Нацрт одлуке о завршном рачуну буџета за
2014. годину, када је панчевачка каса остала ускраћена за око милијарду динара прихода. Разлог томе су
измене републичких пореских прописа којима је наш град кажњен за
неумерено трошење новца пореских
обвезника на субвенционисање комуналних предузећа у претходном
периоду.
Током 2014. локална самоуправа
је остварила приход од 4,8 милијарди динара, а потрошила је свега 3,9
милијарди, па је разлика од 904 милиона динара пренета у ову годину.
Тиме је настављен тренд да буџетски
корисници не потроше сав новац који траже, него се он преноси у наредне године. Због тога су неки одборници приликом усвајања првог ово-

годишњег ребаланса оценили да су
поједина градска предузећа неспособна да реализују сопствене програме рада.
Већници су усвојили предлог да
Милорад Милићевић, актуелни начелник Градске управе, добије још један петогодишњи мандат на тој
функцији. Он се једини јавио на оглас
објављен у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање
и на огласној табли те службе.
Чланови градске владе одобрили
су текст Меморандума о сарадњи
Града и Балканске истраживачке
мреже, чији је циљ да се начин планирања буџета учини транспарентнијим тако што ће у тај посао бити
укључена јавност, а у овом случају
БИРН као удружење новинара истраживача.
Д. В.

НАЧЕЛНИК ОКРУГА ПОСЕТИО ЧЕШКУ

Проширење сарадње
Начелник Јужнобанатског управног
округа Зоран Тасић завршио је тродневну посету Чешкој, где је боравио
на позив Олдриха Бубеничека, начелника Устецког региона. Током сусрета двојице званичника сумирани су
резултати претходне сарадње, која се
односила на чешке донације у области здравства и образовања у Вршцу и
Белој Цркви, и размотрено је остваривање текућег заједничког пројекта
чији је циљ подизање спремности јужнобанатских општина за деловање у
ванредним ситуацијама.
Челници овдашњих локалних самоуправа наредног месеца ће отићи
у Устецки регион да би се упознали с
начином рада и организацијом чешких служби за ванредне ситуације.
Тасић и Бубеничек су се договорили
да се они тада састану с председницима градова и општина из тог дела
Чешке, како би се размотриле могуће области даље сарадње двају региона на нивоу локалних самоуправа.
Председници општина и градова изнеће своје потребе и могућности да

помогну другој страни и биће потписан меморандум о сарадњи на основу којег би локалне самоуправе из јужног Баната правиле појединачне
пројекте с партнерима из Устецке
области и конкурисале код одговарајућих фондова Европске уније.
Тасићев кабинет напомиње да су
радним састанцима двојице начелника присуствовали Вера Маврић,
амбасадорка Србије у Чешкој, и Јарослав Фолдина, посланик чешког
парламента, који је велики поштовалац Србије, што је овим сусретима
дало посебан значај.
Д. В.

Београду. Ово ваља посматрати као
медијску увертиру пред очекивани
раскол унутар ДСС-а, који би требало да се догоди наредне суботе на
Главном одбору те странке.
Најављује се да ће тада Андреја
Младеновић и Борко Илић, чланови
градских влада Београда и Новог Сада, „поцепати” ДСС због неслагања с
наредбом председнице Рашковић
Ивић да напусте локалне власти у
којима седе с напредњацима.
Шта СНС добија овим осим медијске помпе? Једно је сигурно: још већу „гужву” унутар панчевачке организације, потенцијално незадовољство старих чланова и огорчену борбу за одборничке и друге функције
пред очекиване изборе. Овакве политичке аквизиције по правилу не
доносе жељени синергетски ефекат,
јер нису природне, па се уместо тога
дешава прилично расипање гласова.
Последњи избори за месне заједнице показали су да СНС од 1.500 чланова, колико има на Миси, није успела да до гласачких кутија „истера”
више од 600. У Јабуци је ситуација
била нешто боља.
Упркос томе, на овоме се неће
стати јер, према незваничним најавама, наредних дана треба очекивати да у напредњачке редове пређе
још неколико одборника од којих су
неки из ДС-а. То упућује само на
једно – да ће демократе убрзо прећи у опозицију након што СНС формира нову већину. А једног дана, ко
зна, можда реализују стару идеју
професора Михајла Марковића,
бившег идеолога СПС-а, о стварању
такозваног нестраначког плурализма у коме би власт чинила само
једна странка, а опозиција била
претворена у нешто налик бившем
Социјалистичком савезу радног народа.
Док се не промени устав и Косовo
избаци из преамбуле. Потом ће нам
такозвана међународна заједница
направити нову политичку сцену,
све по „европским стандардима”.
Д. Вукашиновић

ПОГЛЕД ПРЕКО РЕКЕ

Противградна
одбрана
Пише: Милош Васић
Већ данима – тачније: ноћима –
слушам како грмљавина тутњи
преко моје куће; падну две-три
капи кише, а главнина се сручи
тамо негде, на сиротињу, као и
увек. Па тресне град и умлати
све живо, чак и кромпир, како
рече неко.
Чекај сад, упитам се: па зар
нема тих ракета и противградне
одбране, да припуцају на време
и спасу колико-толико? Одговор
гласи да има, али... Шта али, како али? Па, овај, знате, постоји
мрежа стрелаца противградне
одбране; то је донекле надлежност МУП (због експлозивних
направа), а однекле надлежност
локалне самоуправе, која нема
пара. Прошле године људи су
штетили јер није било пара за
ракете; ове године ракета има,
ама леже по складиштима, како
чујем, јер да нису на време испоручене стрелцима.
Олује и грмљавинске непогоде
нису показале разумевање за
имовинско-правне и дужничке
односе, па су грмеле и тукле редом, како им дође. Испало је да
стрелце нико неће да плаћа: каже један да су некада имали нормалне наднице (2.400 динара), а
сада им нуде 80,00 (словима:
осамдесет динара и нула, нула
пара динарских). Власт има обавезу да им обезбеди и заштитну
опрему, кабаницу и гумене чизме, али им купује кинески
шкарт који се распадне (штедња,
мили моји, штедња). Један очајни стрелац каже јуче на радију

да ће радије да пуца за џабе, него за 80 динара понижавајуће
наднице. Само да му дају ракете.
Ракете леже у складиштима,
њих преко двеста комада, али
треба их допремити стрелцима.
Побеснели народ онда је дошао до закључка да ће радије сами да финансирају и ракете (нису јевтине) и стрелце, него да верују држави и локалним самоуправама. Док они разреше између себе ко коме шта дође и пошто, непогода уби и ово мало што
је остало. Још само да држава,
МУП и локалне самоуправе виде
може ли то тако и је ли по прописима, а то уме да потраје; још неколико грмљавинских сезона.
Ту смо сада дошли до кључне
приче: то је онај час када држава
угине од сопствене дебљине и
доколице, од сопствене глупости, па становништво мора да се
лати самопомоћи. Ту се треба
угледати на ове наше противградне стрелце, па макар како се
провели на крају. Да становници
Обреновца, Крупња и других места нису веровали држави, већ
да су се латили лопата и врећа
одмах, били би боље прошли.
Ова држава уме само да обећава
брда и планине на води и да нас
дере порезима, таксама и каматама. Дошло је време да се уздамо у се и у своје кљусе, да чистимо сами канале и одводе, све
плаћајући порез за „одводњавање”, да сами пуцамо у црне облаке (ако нам МУП дозволи).
Од ових вајде више нема.

НАША АНКЕТА
КУДА ЋЕТЕ НА ЛЕТОВАЊЕ?

Грчка у првом плану

Н. БОГДАНОВ

С. ЈЕФТИЋ

Лето само што није закуцало на наша врата. Све топлије време нас
подсећа на то. Ускоро ће и распуст,
а следи и време годишњих одмора.
Планирање одмора за неке траје месецима, а неки то решавају у трену.
Старији суграђани највише воле одлазак у бању, а тај тренд не престаје
деценијама. Млађи с родитељима
одлазе на море или неку планину.
Млади брачни парови и они који су
сами бирају и неке далеке дестинације. Много тога зависи од новца, а
може бити и ствар организације.
Иако је сваке године све више оних
што не мрдају од куће током летњих
месеци, има и оних који летовање
не би пропустили ни за шта на свету. А ево шта кажу Панчевци.
НЕМАЊА БОГДАНОВ, запослен у
Културном центру:
– Ускоро се женим, а за медени
месец будућа супруга и ја планирамо одлазак на неку лепу дестинацију. По нашем укусу су Грчка и Турска. Још увек се двоумимо. На једној страни је Грчка с прелепим
острвима, као што су Крф или Родос, а на другој страни је турски Бодрум, који је и те како атрактиван.
Одлучићемо ускоро и надамо се добром проводу.

О. ВИЦАНОВИЋ

В. ДОДИЋ

СМИЉАНА ЈЕФТИЋ,
дипломирани економиста:
– Свакако планирам летовање, али
ако у међувремену нађем посао, онда
та идеја отпада. Дакле, ако ипак будем некуд ишла, то ће бити Грчка
или Црна Гора. Само море долази у
обзир. Кад већ помињем Грчку, Скијатос је моја омиљена дестинација и
тамо бих волела да летујем.
ОСТОЈА ВИЦАНОВИЋ, фудбалски
тренер:
– Овог лета ћемо породично у Грчку. Планирали смо летовање од фебруара и одлучили смо се за место
Калитеa. Чули смо да је прелепо, па
смо се лако определили за ту дестинацију. У Грчкој летујемо већ дуги
низ година и увек је све било на високом нивоу. Одлазак на летовање за
нас је могућ јер се плаћа на рате, у
дужем периоду.
ВЕСНА ДОДИЋ, дипломирани
учитељ:
– Тешко да ћу овог лета некуд
ићи. Планирам да завршим приправнички, а то се све дешава баш у
месецима који долазе. Обавићу своју обавезу у Основној школи „Свети
Сава”. Ако ме већ питате где бих волела да летујем, без размишљања се

Ј. МАМОЈКА

Н. МИТИЋ

опредељујем за Грчку. Увек гласам
за Крит.
ЈОВАНА МАМОЈКА, трбушна
плесачица:
– Све зависи од договора с породицом, а и дечко се пита. Највише бих
волела да одемо у Грчку, али и Црна
Гора је сасвим прихватљива, посебно
Будва. Ипак, треба признати да данас није лако отићи на летовање. Ако
немате посао или неку помоћ са
стране, о томе не треба ни размишљати. У беспарици се човек прво
одриче летовања. Оном ко може себи
то да приушти, желим да се добро
проведе.
НЕНАД МИТИЋ, члан ФК-а
„Железничар”:
– С обзиром на то да сам спортиста
и да су у току такмичења, а лети се
одржавају припреме, тешко је ускладити жеље и обавезе. Ко је озбиљно у
овој причи, зна о чему говорим.
Ипак, надам се да ћу овог лета успети бар на неколико дана да скокнем
до Црне Горе. Да имам више времена, али и новца, не бих много размишљао. Моја омиљена дестинација је
Палма де Мајорка.
Анкетирао С. Дамјанов
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ЕКОНОМИЈА

Можда ће држава ипак пролонгирати поступак приватизације
и изменити услове за коришћење фреквенција.
Татјана Јелесић,
директорка РТВ Панчева

Четвртак, 21. мај 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

МЕДИЈСКИ ПРИВАТИЗАЦИОНИ ЦИРКУС

ПО ЕВРОПСКИМ СТАНДАРДИМА?
Потенцијални купац
РТВ Панчева је
човек коме се суди
за преваре
ТРИ ПРЕМИЈЕРЕ ЗА ВИКЕНД

Промоција
„Дана Вајферта”
На првом сајму „Београдски
манифест”, који ће бити одржан од 22. до 24. маја на калемегданској тврђави, Туристичка организација Панчева представиће премијерно
мапу туристичке руте „Вајфертовим стопама”. То је најављено на конференцији за
новинаре ТОП-а коју је у понедељак, 18. маја, одржао
Бранислав Ровчанин, директор те установе.
„Београдски манифест” је
замишљен као фестивал који
ће на једном месту представити најважнију туристичку
понуду Србије кроз значајне
културне и туристичке манифестације, националну кухињу, музику, плес и све друго
што одликује нашу земљу.
Ровчанин је најавио да ће
ТОП на том сајму промовисати „Дане Вајферта”, који ће
први пут бити приређени 12. и
13. јуна ове године у Панчеву.
Њен саставни део биће обилазак такозване Вајфертове руте,
односно места и грађевина у
Панчеву повезаних с некада-

шњим власником панчевачке
пиваре и гувернером Народне
банке Србије Ђорђем Вајфертом. На том туристичком путу
су Вајфертова кућа, Стара пивара, „Славина”, породична
капела Вајфертових на Католичком гробљу и Црква Свете
Ане, задужбина најпознатијег
члана ове чувене панчевачке
породице.
Мапа ће бити премијерно
представљена у суботу, 23.
маја, за време одржавања
„Београдског манифеста”, на
штанду ТОП-а. Том догађају
ће присуствовати и Јелена
Батинић, чланица Градског
већа задужена за привреду, и
представници
компаније
„Хајнекен”, која је недавно
поново покренула производњу „Вајферт пива” и биће покровитељ „Дана Вајферта”.
Директор ТОП-а је рекао
да су Београд и Вршац изразили спремност да Вајфертова рута буде проширена и на
знаменитости које је Ђорђе
Вајферт оставио у тим градовима.

ОБУКА ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ

Интернет маркетинг
Бесплатна обука за коришћење интернет маркетинга
ради побољшања пословања,
под називом „Онлајн комуникација микро и малих
предузећа с циљаним тржиштем”, биће одржана у суботу, 23. маја, у Градској управи Панчева.
Предавач ће бити Филип
Лескароски, дипломирани
новинар и комуниколог, који
има вишегодишње искуство
у областима односа с јавношћу и дигиталног маркетинга. Тренинг ће трајати од 10
до 17 сати, а намењен је пре
свега власницима микро и
малих предузећа који желе
да побољшају интернет комуникацију с постојећим и
потенцијалним потрошачима и клијентима.

Лескароски је најавио да ће
кроз конкретне примере током
обуке објаснити полазницима
како помоћу дигиталног маркетинга могу побољшати своје
пословање, колика је исплативост улагања у тај вид тржишног наступа, које су главне
предности интернет оглашавања, те на који се начин предузетници могу обратити својим
купцима преко интернета.
Он је навео да тренинг такође може бити занимљив
студентима који намеравају
да покрену неки посао, као и
члановима тимова за односе
с јавношћу јавних предузећа
и институција. Број слушалаца је ограничен, а пријаве
се могу слати на имејл адресу f.leskaroski@gmail.com до
петка, 22. маја, у 20 сати.

ИЗ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ ПАНЧЕВА

Грађевински прописи
Велика сала Регионалне
привредне коморе Панчево у
среду, 20. маја, није имала
довољно столица да би се
сместили сви заинтересовани за презентацију новог Закона о планирању и изградњи и Нацрта закона о конверзији земљишта. Предавање је окупило запослене у
Градској управи, јавним
предузећима, власнике грађевинских предузећа и све
друге којих се ове теме тичу.
О поменутим прописима
говорили су Александра Дамњановић Петровић, државни
секретар у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, и Ђорђе Милић, помоћник министарке
Зоране Михајловић. Државна
секретарка је на почетку оценила како током прва два месеца примене Закона о планирању и изградњи у Панчеву
нису забележени баш сјајни

резултати, али није прецизирала шта је током контрола
Министарства примећено
као проблем у раду локалне
администрације или других
институција задужених за
примену тог акта.
Она је признала да је и
Министарство донело подзаконска акта која су била у колизији, што је отежало примену прописа. Много пажње
било је посвећено Нацрту закона о конверзији земљишта,
а опширнији текст о томе
припремићемо за наредни
број „Панчевца”, јер се ради
о важној теми. Наиме, поједине приватизације и инвестиције у граду „закочене”
су, између осталог, и због тога што улагачи нису сигурни
под којим условима ће моћи
да постану власници земљишта чији су сада само корисници док овај закон не буде
донет.

Средином прошле недеље у
Панчеву се појавио човек заинтересован за куповину РТВ
Панчева. Ради се о Зорану Мајдаку, хрватском држављанину,
који је претходних година
имао разгранате послове у српским медијима. На основу њих
је стекао оптужницу за организовање лажних квизова, преко
којих је лаковерне грађане Србије опљачкао за око 32 милиона евра, а себи и својим сарадницима обезбедио противправну корист од близу 50 милиона евра. Сада се самоуверено прошетао кроз панчевачку
Радио-телевизију да би видео
изблиза оно што би да купи.
Мајдак је с још 17 особа
крајем 2012. био ухапшен под
сумњом за организовање лажних радио и телевизијских
квизова и других емисија у
којима су за одговор на лака
питања нуђене вредне награде. Слушаоци и гледаоци који
су се јављали плаћали су високу цену импулса, али су
остављани на чекању а да никада нису укључивани у програм. Уместо њих, везу су добијали лажни гледаоци, односно неки од осумњичених за
ову превару, који су радили у
тим радио и телевизијским
станицама.
Кривична пријава против
Мајдака и његових сарадника
подигнута је у мају 2013, а потом је почео судски поступак,
који никада није завршен. Можда наведене околности објашњавају како је могуће да се
он након свега појави као потенцијални купац РТВ Панчева. Истина, он у прво време
није желео да привлачи превише пажње на себе, судећи по
томе што је Татјани Јелесић,
директорки ових медија, признао да је у његово име извесни Игор Живковић послао
Агенцији за приватизацију писмо о намерама да купи РТВ.

Недостају само врачаре и лажни квизови
Јелесићева је додала да је
овог „бизнисмена” примила из
чисте радозналости, иако није
имала обавезу да то учини.
– Рекао је како је дошао да
види студије и остало што би
да купи. Навео је како је заинтересован за „Студио Б” или
РТВ Панчево због тога што ћемо након дигитализације моћи
да покривамо велико београдско тржиште, на којем би он да
развија своје маркетиншке и
друге послове. Није било речи
о постојећим програмским шемама радија и телевизије, али
је Мајдак напоменуо да би овде преселио неке емисије и
њихове ауторе из својих угашених станица, као што је Радио
„Фокус”. Најавио је још да ће
Агенцији за приватизацију послати писмо у којем ће од ње
затражити да убрза поступак
продаје медија за које је заинтересован – испричала је Јелесићева.
Поред посете изненадног и
по свему судећи нежељеног
госта, у РТВ Панчеву се ових
дана забављају још неким питањима од значаја за опстанак

тих медија. Јасно је да су законски рокови који се односе
на приватизацију медија увелико пробијени, па је питање
како ће бити решено финансирање РТВ-а по истеку јуна.
Јелесићева је рекла како има
незваничне информације да
ће то бити учињено посебним
законом о привременом буџетском финансирању.
Осим тога, крајем године
радију и телевизији истичу
дозволе за коришћење фреквенција, а важећи прописи
дозвољавају да их обнови само
приватни власник. Закон не
даје могућност да јавна предузећа наставе да користе фреквенције, јер не дозвољава њихово постојање после јуна ове
године. С обзиром на то да је
оглушавање свих досадашњих
власти у Србији о прописе које су саме донеле постало већ
део фолклора, Јелесићева и за
овај проблем очекује доношење неког лекс специјалиса.
Што се приватизације тиче,
постоје две теоретске могућности да власници медија постану запослени. Једна је да

се не јави ниједан купац, па се
онда радницима дају акције
бесплатно, а друга да их они
откупе. Обе су мало вероватне, пре свега због тога што купац очигледно постоји. Осим
тога, прва је проблематична
јер оставља могућност само
мањем броју њих да добију
бесплатне акције, а друга због
тога што су примања у РТВ
Панчеву толико ниска да би
се мало ко од запослених
осмелио да купи акције своје
фирме.
Ко год да то учини, мораће
да се суочи са озбиљним трошковима. Почетна цена на
аукцији је 10,6 милиона динара, месечни трошкови пословања су 4,7 милиона, а годишњи закуп дигиталног сигнала
који ће ићи са Авале износи
још 4,3 милиона динара. Мада, за доказано способне и инвентивне „бизнисмене” то не
би требало да представља тешкоћу. Поготово што се локална самоуправа упадљиво не
интересује за судбину медија у
које је претходних година уложила велика средства.

САВЕТИ ЗА ЗАШТИТУ ПШЕНИЦЕ И ПОВРЋА

Фузаријум прети класу
Патогени могу
изазвати трулеж жита
које је у цветању
Стручњаци за заштиту биља
Института „Тамиш” упозорили су ратаре и повртаре да
временске прилике погодују
развоју појединих болести,
због чега би требало да хемијски заштите своје усеве.
Радмила Хераковић, саветодавац за заштиту биља, напоменула је како је пшеница
сада у фази развоја када је
најосетљивија на гљиву фузаријум, која проузрокује трулеж класа. До заразе овим патогеном долази када су температуре ваздуха изнад 25

степени, а релативна влажност премашује 85 одсто. У
таквим условима споре фузаријума доспевају до цвета
пшенице преко инсеката или
кишних капи, а последице заразе су појава микотоксина,
смањен принос и физиолошке и физичко-хемијске промене у зрну.
Разлози појаве ове заразе
последњих година су то што је
предусев пшенице кукуруз,
потом интензивно ђубрење и
велика количина падавина у
време цветања пшенице.
Мере борбе против овог патогена су поштовање плодореда, гајење толерантних и отпорних сорти (на тај начин се
смањује количина мицелију-

ДАН ПОЉА СЛЕДЕЋЕ НЕДЕЉЕ
Традиционално окупљање стручњака из различитих области пољопривреде и произвођача из овог дела јужног Баната биће одржано у среду, 27. маја, на огледном пољу Института „Тамиш”, које се налази на деветом километру пута Панчево–Вршац.
Стручни скуп под називом „Дан поља озимих стрних жита
и огледа заштите биља” почеће у 10.30 обраћањем домаћина
и неког од гостујућих стручњака. Потом ће сви присутни моћи да, уз стручну помоћ запослених у Институту, виде какви
су овогодишњи резултати постигнути с различитим сортама
пшенице, јечма и других врста стрних жита домаћих и светских произвођача који се налазе на српском тржишту.

ма у земљишту), сузбијање
корова, чиме се смањује влажност земљишта, и правилна
употреба фунгицида.
Како метеоролози најављују
кишовито време у наредном
периоду, ради спречавања заразе фузаријумом препоручује се фунгицидни третман усева препаратима на бази активних материја епоксиконазол и
тиофанат метил, протиоконазол и тебуконазол или тиофанат метил и тебуконазол.
Маја Судимац, која у Институту такође ради као саве-

тодавац за заштиту биља,
скренула је пажњу повртарима да тренутни временски
услови погодују развоју болести и на поврћу. Најчешће су
пламењача на парадајзу,
кромпиру и луку, бактериозе
паприке и антракнозе пасуља
и грашка.
Она је упозорила да инсекти попут ваши, осим што директно оштећују биљке, преносе вирусе који се не могу
лечити, већ се превентивним
мерама могу држати под контролом. За превентивну заштиту паприке могу се користити фунгициди на бази бакра – боскалид и пироклостробин, док се кромпир, парадајз и бостан штите препаратима на бази манкозеба,
хлорталонила,
метирама,
пропинеба и цимоксанила.
Судимчева је навела да се
за каснија третирања препоручују фунгициди са системичним деловањем, а прецизнија упутства о овој теми
произвођачи могу добити у
саветодавној служби Института „Тамиш”.

Страну припремио
Драган
Вукашиновић
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РЕЗУЛТАТИ ЈАВНОГ КОНКУРСА НАФТНЕ ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ

ПОДРШКА ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
Финансирање
пројеката из области
спорта, културе,
екологије...
Сто педесет два
програма за
унапређивање
живота у Србији
Нафтна индустрија Србије објавила је прошле недеље резултате јавног конкурса за доделу новца за реализацију
пројеката из области спорта,
културе, екологије, науке и
пројеката хуманитарног и социјалног карактера, расписаног у сарадњи с локалним заједницама. Према речима менаџмента, одзив је био веома
велики (1.225 пријава), што
указује на то да грађани верују НИС-у, па руководство захваљује свим учесницима на
достављеним предлозима и
интересовању.
Када је реч о нашем граду,
комисија за одабир пројеката
по јавном конкурсу имала je
озбиљан задатак и, након верификације и евалуације свих
програма, донела је одлуку да
17 пројеката панчевачких организација, друштава и установа добије подршку руско-српског нафтног гиганта.
Највише новца – два милиона
динара, од укупно 15, колико
је НИС наменио за помоћ нашем граду, добили су ФК
„Железничар” за програмске
активности у овој години и
Економско-трговачка школа
„Паја Маргановић” за преуређење дела школског дворишта
у вишенаменски спортски те-

ШЕСТ И ПО ДЕЦЕНИЈА МШ „ЈОВАН БАНДУР”

Мноштво такмичења
и награда
Ове године посао ће бити вредан 110,5 милиона динара; сцена са претходног џез фестивала
рен и вежбалиште (1.825.000
динара).
Сва удружења грађана и
друге непрофитне установе с
територија десет општина и
градова с којима је руско-српски нафтни гигант потписао
споразум конкурисали су за
финансијску подршку пројектима из области спорта, културе, заштите животне средине, науке и помоћи социјално
угроженим групама. Укупна
вредност целог пројекта износи 110,5 милиона динара и он
се остварује у оквиру корпоративног програма НИС-а
под називом „Сарадња ради
развоја”.
Локалне заједнице
Већ седму годину заредом
НИС реализује програм сарадње с локалним заједницама у
Србији и током тог периода он
је постао препознатљив корпоративни бренд компаније.
Нафтна индустрија Србије, у

оквиру сарадње с регионима,
даје људима могућност да покрену свет у бољем правцу, тако што сами одређују приоритете локалне заједнице у којој
живе. Менаџмент тог регионалног гиганта дао је шансу
свима који желе да мењају
свет набоље да нешто конкретно ураде. Селекцију пројеката
је обавила комисија састављена од представника НИС-а и
конкретне локалне заједнице
на коју се пројекат односи, водећи рачуна о томе да се равномерно пружи подршка пројектима из свих области које
су предмет конкурса (енергија
спорта, култура без граница,
енергија знања, помоћ социјално угроженим групама, заштита животне средине) и о
релевантности проблема којим се пројекат бави у односу
на потребе локалне заједнице.
Јасност и јединство постављених циљева, предложених
активности и очекиваних ре-

зултата, одрживост пројекта и
оправданост буџета у односу
на предложене активности
такође су били критеријуми
којим се комисија водила.
Шта није прошло
Да подсетимо, пре неколико
месеци су потписани уговори с
Новим Садом, Нишем, Панчевом, Зрењанином, Кикиндом,
Новим Бечејом, Житиштем,
Кањижом и Србобраном. Споразум подразумева побољшање укупне друштвене и инвестиционе климе и веће учешће НИС-а у решавању конкретних локалних проблема и
реализацији пројеката. Конкурс није био намењен финансирању активности политичких странака, верских и религијских групација, а комисија
није разматрала ни појединачне молбе које су се односиле
на студије, учешће на конференцијама, трошкове смештаја, исхране и слично.

Дан Музичке школе „Јован
Бандур” и 65 година њеног
постојања обележени су од
13. до 15. маја концертима
ученика и професора и другим пригодним садржајима. Централни догађај је
приређен у четвртак, 14.
маја, у дворани Културног
центра, када су се публици
представили: хор СМШ
„Белканто”, гудачки оркестар СМШ, хор ОМШ, дувачки оркестар и Тамбурашки оркестар „Невен”. Том
приликом је Снежана Ђокић, директорка МШ „Јован Бандур”, доделила дипломе најбољим ученицима и најуспешнијим наставницима те школе. Публика је такође упозната с
бројним активностима које
су током ове школске године реализоване и успесима
постигнутим на међународним и републичким такмичењима.

– До јучерашњег дана (13.
маја – прим. аут.) било је 28
такмичења. На њима су учествовала 93 ученика наше
школе, који су наступали у
својим дисциплинама и категоријама. По камерним ансамблима се посебно истичемо. Двадесет један камерни
ансамбл је учествовао на разним такмичењима, а представљао нас је и Тамбурашки
оркестар „Невен”. Наши ученици су били у Италији, Румунији, Аустрији, Босни и
Херцеговини, учествовали су
на републичким и другим
такмичењима и досад смо
пребројали 220 награда – изјавила је Снежана Ђокић.
Од тих 220 награда, 10 су
лауреатске, а има и 87 првих, 77 других и 36 трећих
награда. Захваљујући свему
томе Музичка школа „Јован
Бандур” се ове године рангирала као шеста у Републици.
Д. М.

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ПОРОДИЦЕ

Темељ друштва

ДОДЕЉЕНА ПРВА ИНТЕГРИСАНА ДОЗВОЛА

Зелено светло фирми из Кањиже
Покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту
животне средине др Слободан
Пузовић у понедељак, 18. маја,
уручио је генералном директору фабрике „Потисје Кањижа”
Иштвану Јенеију интегрисану
дозволу за рад целокупног постројења, документ којим се гарантује највећи степен заштите
животне средине.

То је прва компанија у Србији и Војводини која је стекла интегрисану дозволу за
рад у оквиру поменуте привредне гране. Дозволу је издао
надлежни секретаријат и њоме се пружа гаранција да компанија не загађује околину, да
нема емисија које су супротне
законској регулативи и да се
надлежни одговорно односе

према природним ресурсима
и према енергији. Поступак је
трајао пет година и фирма је
морала да уложи знатна средства да би унапредила процес
производње. У последњих десет година „Потисје Кањижа”
инвестирало је 50 милиона
евра и своју производну линију довело до нивоа европског
пословања.

У Војводини има преко 66
предузећа која треба да, у
складу са законом, добију интегрисану дозволу. До сада је
то урадило свега неколико
компанија, а рок истиче 2020.
године. Ко не буде испунио
задате услове, мораће да затвори производне погоне.
Овај важан документ издаје се
на десет година.

ЕВРОИНТЕГРАЦИЈЕ У СРБИЈИ

Опасан отпад о врату
Министарство пољопривреде
и заштите животне средине
Србије започело је, уз помоћ
ЕУ, двогодишњи твининг пројекат за унапређење система
управљања опасним отпадом.
Реализацију тог значајног
програма помогле су владе
Аустрије и Немачке донацијом од милион евра.
Циљ је да се развије и побољша систем управљања отпадом у Србији кроз унапређивање прописа и стратешког
планирања и усклађивање с
директивама ЕУ. У наредном
периоду стручни тим ће израдити национални план за
управљање посебним врстама
опасног отпада, а потом и интегрисани план за управљање
њиме. Идеја је да се грађани, у
сарадњи с локалним самоуправама, мотивишу да разврставају отпад који се свакодневно
ствара у домаћинствима.
Надлежни у поменутом министарству истичу да је утвр-

Страну припремиo

Зоран
Станижан

ђивање економских инструмената и финансијских механизама неопходно како би се
осигурао систем за домаћа и
инострана улагања у дугорочно одрживе активности управљања отпадом као значајним
сегментом система заштите
животне средине. Како кажу,
овим пројектом Република
Србија треба да заокружи успостављање законодавног система управљања отпадом
кроз усклађивање са захтевима ЕУ директива и да обезбеди потребне подзаконске акте
у области управљања отпадом.

Планирано је да програм
траје две године, с могућим
продужењем од шест месеци. Укупна вредност пројекта је милион евра, с тим да
модел кофинансирања подразумева да Европска унија
учествује с 95 процената, a
Република Србија с пет одсто. Предлагач пројекта је
Министарство пољопривреде и заштите животне средине, а одобрила га је Европска
комисија у четвртом кварталу 2014. године. Све дефинисане активности и очекивани резултати пројекта су у

функцији испуњавања захтева који су прописани ЕУ директивама.
Колико су еколошка питања важна и тешка у процесу
евроинтеграција, показује и
недавна изјава шефа преговарачке групе за ЕУ Тање Мишчевић. Она је истакла да ће
Србија тражити прелазни период за примену Поглавља
27, које се односи на животну
средину, јер држава до уласка
у Унију не може да обезбеди
најмање 11 милијарди евра,
колико је неопходно за прилагођавање стандардима ЕУ.
Томе у прилог иде и изјава заменика шефа Делегације ЕУ у
Србији Оскара Бенедикта, који је подсетио је да је то поглавље кључно за приступање
ЕУ због обимних прописа и
финансијских средстава потребних за прилагођавање ЕУ
стандардима. Управљање отпадом је скупа област, али и
област великих економских
могућности. У том сектору у
земљама ЕУ је запослено пола
милиона људи, а годишњи
обрт је 25 милијарди евра, с
тенденцијом раста на 42 милијарде, уз запошљавање још
400.000 људи.

Акцијом под називом „Тата и
мама, дружите се с нама” неколико удружења из Панчева
обележило је 15. мај – Светски дан породице, јер она
представља темеље сваког
друштва. Чланови КУД-а
„Абрашевић” одржали су
прошлог петка, 15. маја, велики концерт у Културном
центру, а Планинарско-еколошки клуб „Соко” је у субо-

ту, 16. маја, за децу и родитеље организовао шетњу Градском шумом (до светионика
на ушћу Тамиша у Дунав).
Наредног дана, 17. маја, чланови и пријатељи бициклистичког клуба „Екватор” омогућили су нашим суграђанима да заједничком вожњом
по граду и они буду део овогодишњег програма обележавања Дана породице.

УСПЕХ УЧЕНИЦЕ „ИСИДОРИНЕ ШКОЛЕ”

Александра трећа
у држави
Наша суграђанка Александра Вукашиновић, ученица
седмог разреда ОШ „Исидора Секулић”, освојила је
треће место на републичкој
смотри историчара, одржаној прошлог викенда у
Крупњу.
Александра одмалена воли и учи историју. Њен наставник Лаза Ванић допринео је да тај предмет постане део њеног интересовања,
а не само још једна школска
обавеза у низу. Занимљиво
је да је наша суграђанка на
дан када је укрстила знање с
преко 170 ученика, 16. маја,
славила четрнаести рођендан. Вреди напоменути да

се Александра такмичила и
у петом и шестом разреду и
да је освајала прва места на
општинским и окружним
такмичењима.
Првонаграђенима су уручене дипломе и књиге.
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ХИТНА ПОМОЋ

Опрез на високим
температурама

Пише:
др Мирослав Тепшић
Другу половину маја карактеришу високе дневне температуре и повишена влажност ваздуха. Организму
је потребно време за адаптацију како би се активирали сви механизми неопходни за одржавање нормалне
телесне температуре и састава течности која циркулише нашим телом. Са оваквим временским приликама колапси су бројнији.
Хронични кардиоваскуларни пацијенти, дијабетичари, астматичари и старија
популација посебно су угрожени с растом температуре
ваздуха.
Новија истраживања бацају додатно светло на могућа погоршања стања тих пацијената. Дошло се до сазнања да биомаркери из крви
који су иначе повишени код
срчане слабости (Б-тип натриуретског пептида, Ц-реактивни протеин) расту са
увећањем температуре ваздуха. Другим речима, вероватно постоје још неки раз-

лози за учесталост погоршања стања и смртности од
кардиоваскуларних болести
при екстремним врућинама.
Иако су савети лекара
углавном усмерени на избегавање активности у време
најјачег дејства сунца, не
треба заборавити да је адаптација заправо најважнији
одбрамбени механизам. Она
подразумева лагану физичку активност у оној мери у
којој нам то кондиција и
основна болест дозвољавају.
Здраво срце без проблема
убрзава свој рад и снажно
пумпа довољне количине
крви у крвоток. Проблем настаје онда када је срчани мишић механички и функционално оштећен, кад с годинама опада осетљивост коже
на температурне промене,
кад терапија која се узима
због примарне болести ремети природну одбрану организма. Без обзира на све,
терапију не треба прекидати, већ усмерити сву пажњу
на избегавање директног
дејства сунца и довољну хидратацију организма.
Како би рад наше службе
био што ефикаснији, апелујемо на наше суграђане да
при позивању броја 194 што
прецизније опишу стање
пацијента, да одговарају на
постављена питања и да никада не прекидају везу пре
него што то диспечер уради.
То је веома важно како би се
узели сви важни подаци,
урадила правилна тријажа
и сачували здравље и живот
пацијента.

ДОМ ЗДРАВЉА ПРОСЛАВИО НЕДЕЉУ
ЗДРАВЉА УСТА И ЗУБА

Више превенције,
мање каријеса

Недеља здравља уста и зуба, која се прославља од 18.
до 24. маја, под слоганом
„Осмехни се здраво”, обележена је и у нашем граду.
Тим поводом је на Дечјем
одељењу стоматологије Дома здравља Панчево отворена изложба цртежа и радова
деце из панчевачких вртића. Током ове недеље малишани која дођу у поменуту
службу, добиће од стоматолога информације о хигијени уста и зуба и моћи ће да
се послуже свежим воћем.
Према речима др Весне Анкић, специјалисте превентивне и дечје стоматологије
на Дечјем одељењу стоматологије, циљ обележавања
Недеље здравља уста и зуба
јесте да се укаже на значај
оралног здравља и превенцију, како би се спречио
број каријеса, који је у порасту у одређеној популацији.

Страну припремила

Ивана
Предић

– Већину родитеља могу
само да поздравим, јер воде
рачуна и о својим збима и о
зубима своје деце и редовно
их доводе. Међутим, постоји и она друга група родитеља, који не воде рачуна
томе, па је циркуларни каријес у порасту у одређеним
групама – изјавила је др Весна Анкић.
Она је додала да прање
зуба почиње када дете добије први зубић, али да се тада
они перу водом, а од треће
године се може користити и
дечја паста. Наша саговорница препоручује родитељима да деци перу зубе чак
и кад она крену у школу, јер
већина њих у том добу још
не зна да их чисти сама.
Треба их прати три пута
дневно, а стоматолога посећивати једном у шест месеци или годину дана.
Стоматолози запослени у
Дому здравља током целе
године спроводе превентивне активности у вртићима и
основним и средњим школама кроз едукативна предавања о оралном здрављу.

Четвртак, 21. мај 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

НЕСХВАЋЕНИ ХЕРОЈИ ДАНАШЊИЦЕ
Систем није
наклоњен
једнородитељским
породицама
Неопходно
саветовалиште за
брак и породицу
– Деца су три године код мене, а ове године суд ми је поверио потпуно старатељство.
Ћерка има дванаест, а син девет година. Моја бивша супруга не плаћа две године
алиментацију, која износи
2.000 динара по детету, и због
тога сам је тужио. Све радим
сам, кувам, перем, чистим, и
није ми ништа тешко. Моја
деца су одувек била окружена
љубављу и мислим да их новонастала ситуација није
много пореметила – започиње
своју причу наш суграђанин
С. У., самохрани отац. Он је
један од око 76.000 мушкараца у Србији који се сами старају о деци.
Како наводи, често се среће
с предрасудама и дискриминацијом када каже да је самохрани отац. Према његовим
речима, људи реагују на различите начине, углавном с
подсмехом, јер је уврежено
мишљење да мушкарац мора
да буде крив, а мајка брижна.
Он истиче и да систем није
наклоњен самохраним родитељима, те да у њему нема никакав ослонац.
– У јануару ове године добио сам отказ у фирми, што се
коси са свим законима, и сада
се сналазим како знам и
умем. Не добијам дечји додатак јер имам кућу и кола на
своје име и немам никакве
друге привилегије, осим што
књиге за школу плаћам 30 одсто мање – објашњава наш саговорник.
Исповест самохраног оца
потврђује тезу да су ти родитељи економски, социолошки и
психолошки једна од најугроженијих социјалних група. Све
је више мушкараца који остају
сами с децом, али бројна истраживања у нашој земљи показују да ипак има више мајки
које саме брину о деци.
Алиментација мисаона
именица
Они се неретко суочавају с лошим здрављем, стресом, незапосленошћу, проблемима на
послу и у породици, сиромаштвом и друштвеном маргинализацијом. Међутим, држава о њима не брине много. У
Закону о социјалној заштити
не помиње се појам самохрани родитељ, већ једнородитељско домаћинство. Такве
породице, како смо сазнали

од Зорана Албијанића, директора Центра за социјални рад
„Солидарност” Панчево, имају право на увећану социјалну
помоћ. Он је објаснио да самохрани родитељи нису оне
особе које су разведене, већ се
тај термин користи за супружника чији је партнер преминуо, односно у случајевима
где нема признатог очинства.
Када се партнери разведу, ниједан од родитеља се не лишава права и може учествовати у
доношењу свих важних одлука које се тичу детета. Мајка
или отац којима нису поверена деца имају обавезу да доприносе издржавању детета,
али како наводи наш саговорник, није ретка појава да се

око чега да се договоре, што
се лоше одражава на децу.
Разговор и савет
– Дете има потребу за два родитеља различитог пола, јер
се на тај начин њихове улоге
допуњују. Тада оно има узор
за идентификацију и ствара
правилан однос према супротном полу. Без обзира на
то да ли родитељи живе заједно или не, јако је важно да дете има редовне контакте са
оцем и мајком, као и с родбином, јер се тиме развија осећај припадности и сигурности. У ситуацијама када малишани живе само с једним родитељем и не одржавају контакте с другим, код детета се

Поред веома лоше финансијске ситуације, самохрани
родитељи, а поготово мајке, суочавају се и са социјалним и
психолошким проблемима.
Друштво их дефинише као неуспешне, неиспуњене и усамљене, а често су и жртве послодаваца, јер не успевају да
ускладе посао и породични живот. Када им понестане енергије за свакодневне обавезе, савет
могу добити у саветовалишту
Центра за социјални рад, где
раде два психолога. Циљ је
оснажити родитеља и подићи
његове компетенције, јер како
наводи Нада Томушиловић Кузмановић, само родитељ који је
сигуран и задовољан, може бити добар у тој улози. Она ипак

Самохрани родитељи се суочавају с незапосленошћу, сиромаштвом и дискриминацијом
сав терет пребаци на оног родитеља који брине о деци, а
веома се често дешава да се
алиментација не плаћа.
– Две трећине људи не плаћају новчану накнаду за дете.
То је веома велики проблем и
решење би било у оснивању
алиментационог фонда, из којег би се исплаћивао новац, а
да се накнадно ти људи натерају на неки начин да плате – изјавила је Нада Кузмановић Томушиловић, педагог и супервизор у Центру за социјални
рад „Солидарност” Панчево.
Недостатак једног родитеља може се одразити на развој
детета. Нада Кузмановић Томушиловић каже да је неопходно да бивши супружници
имају добар однос и да деца
редовно виђају и оца и мајку.
Међутим, чињеница је, како
каже наша саговорница, да се
последњих година повећао
број компликованих развода
и да супружници не могу ни

ствара осећај да је одбачено и
да га други родитељ не воли, а
посебно осетљив период када
се ова питања јављају у главама деце, јесте пубертет – оценила је наша саговорница.

сматра да је са супружницима
неопходно радити превентивно, али за ту услугу би требало
отворити саветовалиште за
брак и породицу, на које Панчево чека већ годинама.

ПОМОЋ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Како смо сазнали од Сузане Јовановић, чланице Градског
већа задужене за област рада, запошљавања и социјалне
политике, самохрани родитељи имају приоритет приликом
остваривања различитих врста права (упис у вртић, конкурси за социјалне станове и друго). Она је напоменула да,
осим једнократне материјалне помоћи за социјално угрожене породице, локална самоуправа нема права да издваја
новац за једнородитељске породице. На питање да ли се у
градској власти размишљало о умањењу рачуна за комуналне услуге, регресирању превоза или слично за ту осетљиву групу грађана, као што се то ради у неким другим општинама, наша саговорница је истакла да се разговарало о
регресирању рачуна за комуналне услуге за све осетљиве
групе становништва, али да у овом тренутку то није реално
с обзиром на умањени буџет.

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ

Буди млад, остани млад
Поводом Светског дана породичне медицине – 19. маја,
Превентивни центар и Служба
опште медицине Дома здравља
Панчево спровели су тог дана
акцију превентивних прегледа
испред Културног центра Панчева. Грађани су били у прилици да измере шећер, крвни притисак и индекс телесне масе,
као и да се посаветују с лекарима о факторима ризика, правилној исхрани и физичкој активности. Како смо сазнали од
Јованке Јанићијевић, одговорне
сестре из Превентивног центра,
акцији се одазвало 75 грађана,
углавном млађег старосног доба, а резултати су, према њеним
речима, задовољавајући.
Светска организација породичне медицине „Wonca-

world” је део СЗО и од 2010.
године обележава 19. мај као
Светски дан породичне медицине, који се ове године про-

славља под слоганом „Будућност породичне медицине.
Буди млад, остани млад”. Тај
празник је, како је рекла др

Светлана Рогожарски, начелница Опште медицине Дома
здравља Панчево, прилика да
лекари опште медицине скрену пажњу на себе и своје присуство.
– Они су прва линија одбране и помоћи свим пацијентима. Будућност медицине је
превентива, која нам омогућава да болест откријемо у почетној фази и на тај начин
смањимо стопу морбидитета и
морталитета. Наш задатак је
да помогнемо пацијентима да
отклоне факторе ризика како
би им живот био квалитетнији. Старење не значи и болест,
тако да можемо да старимо
здраво и будемо лепи као катедрала – истакла је др Светлана Рогожарски.

9

ХРОНИКА

Четвртак, 21. мај 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

КАКО НАЈАВЉУЈУ НАДЛЕЖНИ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ

„ГРЕЈАЊЕ” ШАЉЕ ОПОМЕНЕ ДУЖНИЦИМА

ПОЧИЊЕ РАТ ПРОТИВ КОМАРАЦА

Могуће плаћање
у више рата

Из буџета издвојено
око тридесет
милиона динара за
ову намену

Јавно комунално предузеће
„Грејање” послало је 3.164
опомене пред тужбу за период од јула 2014. до 31.
марта 2015. године оним
нашим суграђанима који
нису измирили дугове за тај
период.
Потраживања од корисника даљинског грејања, рачунајући и камате, укупно износе 67,7 милиона динара, а
крајњи рок за плаћање је 5.
јун ове године, уз толеранцију од неколико дана.

Засад ситуација
боља него прошлог
пролећа, jeр је било
мање кишних дана
Крајем овог месеца почеће
прскање комараца на територији нашега града и околних
села.
У Градској управи ће 26. и
27. маја бити отворене понуде
заинтересованих фирми које
су се пријавиле за обављање
тог посла и уколико се нико не
буде жалио, стећи ће се услови да се изда налог за почетак
овогодишњих запрашивања.
Зденка Миљковић из градског Секретаријата за заштиту
животне средине изјавила је
да ће се изабрати фирма која
ће бити задужена за прскања
и она што ће обављати надзор
над тим радовима и пратити
да ли се број комараца смањује или повећава.
Са онима који су послали
најповољније понуде биће
потписани двогодишњи уговори, а за те намене је издвојено око тридесет милиона
динара из градског буџета.
Уколико се испостави да је
потребно још новца, могуће је
да се тај износ ванредном
процедуром повећа.
– Сваке године се за те послове бирају две различите
фирме. Надзор могу обављати
само куће које су регистроване за вршење тих послова. То
су најчешће заводи за јавно

Надлежни из „Грејања” су
рекли да ће опомене бити
послате препорученом поштом и позвали су све дужнике да плате рачуне како
би избегли додатне трошкове који су неминовни у случају утужења.
Постоји могућност да они
који не могу да плате одједном оду у „Грејање” (Цара
Душана 7) и тамо потпишу
споразум о вансудском поравнању (враћању дуга у више месечних рата).

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ

Болесном дечаку
потребна помоћ
Хоће ли нас и овог лета гњавити?
здравље зато што у тим установама раде лекари и епидемиолози и имају одговарајућу
опрему. Бројни предуслови се
траже и од фирми које се ангажују за прскање. Оне морају
да буду регистроване за обављање те делатности, да имају
дозволе надлежних министарстава, као и одговарајућа
возила и обучене раднике којима је дозвољено да раде са
опасним материјама – истакла је Миљковићева.
Она је објаснила да прскању комараца претходи контрола ситуације на терену, коју обавља фирма задужена за
надзор. Након тога се Град-

ској управи шаље извештај у
којем се наводи где је примећено највише комараца и
предлаже да ли их је боље запрашивати са земље или из
ваздуха. Градска управа онда
шаље тај извештај фирми која
је задужена за обављање прскања с тачно назначеним локацијама на карти. Када се и
то заврши, прскање може почети у року од 24 сата, уз
предуслов да не пада киша.
За разлику од прошле године, овог пролећа је било мање
кишних дана па није дошло до
пораста нивоа река и других
водених површина и алармантног повећања броја комараца.

Подсећамо, почетком јуна прошле године на целокупној територији Панчева проглашена
је ванредна ситуација зато што
је у клопкама које служе за
праћење броја комараца тих
досадних инсеката било више
од 1.500, а предвиђено је да их
буде десет пута мање.
И поред тога, градски Завод
за јавно здравље није регистровао велики број оболелих
од опасне грознице Западног
Нила, као што је то било претходне године. Тада је регион
јужног Баната био одмах иза
Београда по броју оболелих
од те болести, а било је и
смртних случајева.

У организацији ЈКП-а „Зеленило”, овог викенда (23. и
24. маја) на Зеленој пијаци
биће одржана хуманитарна
акција ради прикупљања
помоћи за четрнаестогодишњег Богдана Михајлова,
оболелог од дечје парализе.
Он је до сада четири пута
оперисан у Русији и два пута
у Србији и након тога је био
приметан велики напредак.

од 60.000 евра како би отпутовали у Америку.
Нажалост, с обзиром на
то да Богдан и његови укућани живе само од једног
минималца, за њих је толика сума новца недостижна,
па би им зато свака помоћ
добро дошла.
У жељи да помогну, запослени у „Зеленилу” делиће
пасуљ, јабуке и сокове свим

Лекари на клиници у Сент
Луису у Сједињеним Америчким Државама гарантовали су му потпуни опоравак,
ставили су га на листу операција и заказали оперативни
захват за 31. јул ове године.
Међутим, само операција
кошта 56.000 долара, а у то
нису укључени трошкови за
карте, смештај и терапије за
више од месец дана. Због тога је малом Богдану и његовој породици потребно више

нашим суграђанима који
следећег викенда – на Зеленој пијаци у суботу од 9 до
12, а на бувљаку у недељу у
исто време – буду дали новац за лечење овог дечака.
Овој хуманитарној акцији
могуће је допринети и слањем СМС порука на телефон 3030 (у поруци укуцајте
број 72). Новац се може
уплатити и на жиро рачун
200-63396591 код Поштанске штедионице.

У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ, 15. МАЈА

АТП прославио 67. рођендан
– До краја ове године АТП ће
добити дванаест нових аутобуса, што ће побољшати превоз
путника – рекао је Миленко
Крајновић, директор АТП-а,
на прослави шездесетседмогодишњице од оснивања, која
је одржана 15. маја у Културном центру.
Обраћајући се гостима коктела који је приређен поводом тог јубилеја, он је истакао
да је циљ садашњег руководства АТП-а да тај градски превозник поново као некад буде
једна од најуспешнијих фирми у Србији, да више не буде
на терету града и грађана и да
му се обезбеди сигурна будућност.
Према његовим речима, у
прилог томе најбоље говоре

позитивни резултати у пословању који су постигнути током последње две године, након промене руководства. Он

је најавио да ће АТП идуће
недеље са „Икарбусом” потписати уговор о производњи
нових аутобуса и додао да је

завршена јавна набавка за
снабдевање горивом, на којој
је поново најповољнија била
понуда Нафтне индустрије
Србије.
Настојећи да што више побољша пословање и смањи зависност од новца из градског
буџета, АТП сада пружа више
услуга него раније, попут техничког прегледа возила, сервисирања тахографских уређаја, сервисирања и ремонтовања привредних возила за
трећа лица, изнајмљивања полигона за обуку возача свих
категорија, изнајмљивања аутобуса за потребе екскурзија,
културних и спортских догађаја и за обуку возача за Д-категорију, као и уступања билборда за рекламирање.

У ТОКУ КОШЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

„Зеленило” уређује град
У оквиру пролећног уређивања града, радници ЈКП-а „Зеленило” ових дана су поставили нове цветне скулптуре на
улазу у Панчево и испред
зграде Градске управе. Обе су
изазвале позитивне реакције
наших суграђана и биле повод
за бројне похвале на „Фејсбуку”.
Уз рад на новим креацијама
од цвећа и поправку постојећих, радници „Зеленила” су
већ дуже време ангажовани и
на кошењу зелених површина
на читавој територији града.
Прошле недеље су радили у

Страну припремио

Михајло
Глигорић

центру, на Миси, на Баваништанском и Новосељанском
путу, око Дома омладине, у
Книћаниновој и Немањиној

улици, а до 23. маја у плану су
кошења и у улицама Иве Курјачког, Лава Толстоја и Милоша Обреновића. Они ће уре-

ђивати зелене површине и на
тамишком кеју, до „Тамиш
капије”, а онда и на Содари,
Тесли, Стрелишту, Котежу и у
кругу Опште болнице.
Запослени у „Зеленилу”
обећавају да ниједан део града
неће бити прескочен. Уколико
се деси да нека улица или насеље привремено буду заобиђени, наши суграђани то могу
јавити путем телефона 377904 и 377-906. Радници „Зеленила” ће доћи, али уз услов
да су у питању јавне зелене
површине.
Нажалост, вандали у нашем
граду су неуморни, о чему сведочи податак да су прошле недеље трећи пут поломљени
делови на фитнес-справама у
теретани на отвореном у парку Барутана.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Кад ће пући ластиш
на гаћама?
У прошлом броју нашег листа питали смо вас колике
су границе ваше издржљивости. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак књиге „Створена за љубав” Саире Шах за
два наша читаоца или читатељке који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове.
„Границе моје издржљивости су као ластиш на старом вешу – ни сама не знам
када ће пући.” 060/8760...
„Покушавали су то многи
да утврде (жена, деца, шефови...), али ја се не дам –
трпим све!” 063/7417...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијег одговора на
питање шта све може да ра-

зори и највеће пријатељство. Они ће освојити по један примерак књиге „Рођени зли” Душана Недељковића.
То издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих
одговора.
„Плавушица ногу до земље, дугих трепавица, плавих прождрљивих очију
жељних раздора и помало
љубави, с језиком бритким и
прецизним.” 064/0541...
„Само неки несрећни случај, јер ако се то деси, онда
то и није било неко пријатељство.” 064/1792...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.
Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.
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ПРОШЛЕ СУБОТЕ У ЦЕНТРУ ГРАДА

У ТОКУ ИСТРАГА У ОСНОВНОМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ

Полиција промовисала
легализацију оружја

СВАЂА ЗАВРШЕНА СЛУЧАЈНИМ УБИСТВОМ

Представници Полицијске
управе Панчево су 16. маја
на штанду у центру града
одговарали на питања грађана у вези са акцијом легализације оружја, муниције,
бомби и мина, која је у току
на целој територији Србије,
и делили пролазницима
пропагандни материјал.
Подсећамо, легализација
траје до 4. јуна, и за то време они који имају неко наоружање могу га предати по-

лицији или легализовати
без страха да ће због тога
кривично одговарати.
Приликом предаје пушака, пиштоља и револвера потребна је само лична карта,

а за враћање бомби, мина и
муниције довољно је да се
телефоном позове најближа
полицијска станица и затражи да полицајци дођу и преузму их на кућној адреси.
Они који желе да региструју оружје (да га легализују), треба да у полицијску
станицу понесу личну карту, доказ да се против њих
не води кривични поступак,
доказ о уплаћеној административној такси и уверење

о обучености у руковању ватреним оружјем. Важно је
нагласити да захтеве за легализацију могу поднети и
они који немају сву ту документацију.

ПОЛИЦИЈА ПРЕУЗИМА СТРАТИШТЕ

Крај крађама?
Полицијска управа Панчево
начелно је спремна да преузме контролу над системом
за видео-надзор споменика
на Стратишту, који је инсталиран због учесталих крађа
на том месту.
– Уколико буде било техничких услова и добијемо све
неопходне дозволе и сагласности, радићемо и то. Желимо да
спречимо лопове да скрнаве
тај споменик тако што скидају
с њега бакарне и бронзане делове и касније их продају као
секундарне сировине – речено
нам је у панчевачкој полицији.
Боља заштита споменика
Стратиште на Јабучком пу-

ту, подигнутог на месту где
је током Другог светског
рата стрељано више од десет хиљада Јевреја, Срба и
Рома, била је тема састанка
који је одржан у Градској
управи 19. маја. Томе су
присуствовали градоначелник Павле Раданов, Јасмина Вечански, чланица
Градског већа задужена за
културу, надлежни из Завода за заштиту споменика,
Драган Поповић, државни
секретар у Министарству
за рад, запошљавање и социјалну политику, и представници панчевачке полиције.

IN MEMORIAM

Бранислав
Бата
Јованчић

Током свађе гурнуо
човека, који је пао,
ударио главом
у бетон и задобио
смртоносне повреде
У Основном јавном тужилаштву у Панчеву у току је истрага против нашег суграђанина Ј. Д., који је осумњичен
да је 4. маја, између 20 и 21
сат, испред једне продавнице
на Јабучком путу случајно
убио Милорада С. из Панчева.
Они су се те вечери најпре
посвађали зато што му је Милорад С., који је седео испред
продавнице са двојицом пријатеља и пио пиво, добацио:
„Шта ћеш ти овде, нешто много често пролазиш овуда?”
Осумњичени му је на то одговорио: „Шта те брига кад често седиш овде и све видиш!”
Милорад С. је тада устао,
кренуо према осумњиченом и
напао га. Песницом га је ударио снажно у главу, а онда су
почели да се гурају.
Један од очевидаца тог догађаја изјавио је да се јасно
видело да је Милорад С. био
под дејством алкохола. Према
његовим речима, после краћег рвања обојица су изгубили
равнотежу и пали на траву.
„Покојни младић је пао на
њега и наставили су да се рву.
Онда су обојица устали и дошли до бетонске стазе. Покојни Милорад му је тада опсовао

мајку, на шта га је он ударио
песницом у главу. Милорад је
тада пао на леђа и ударио главом у бетон”, рекао је очевидац за „Панчевац”.
По његовим речима, осумњичени је пришао повређеном младићу, видео да дише,
позвао Хитну помоћ и полицију и сачекао да дођу. Иако је
младић брзо пребачен у Општу болницу, касније је преминуо и поред напора лекара
да му спасу живот.
Према незваничним информацијама, услед ударца у
главу и пада на бетон Милораду С. је пукао неки крвни
суд у мозгу. То је довело до
унутрашњег крварења, које се
завршило фатално.
Убрзо после тог догађаја
панчевачка полиција је про-

тив Ј. Д. поднела кривичну
пријаву, у којој је он осумњичен за кривично дело нехатно
лишење живота из члана 118
Кривичног законика. Међутим, након што је саслушан, у
тужилаштву су га пустили да
се током даље истраге брани
са слободе.
У нашем правосудном систему постоји тзв. убиство намах.
Тако се правно квалификују
сви случајеви лишавања живота других лица када је убица
претходно, без своје кривице,
доведен у јаку раздраженост
нападом, злостављањем или
тешким вређањем од стране
убијеног. Максимална казна
која се изриче у таквим случајевима је осам година затвора.
На интернету се може прочитати да када се суоче с та-

квим догађајем, судије и тужиоци морају да након узимања у обзир свих околности
вагају да ли је осумњичени за
убиство свесно и с предумишљајем лишио живота друго
лице, као и да ли је и у којој
мери притом био урачунљив,
или је то учинио случајно, без
намере, у афекту.
Осумњичени за убиство су
криви ако се утврди да су били урачунљиви и поступали
са умишљајем, а били су свесни да је то што раде забрањено. С друге стране, убиство је
почињено из нехата ако се на
суђењу испостави да је осумњичени био свестан да својом
радњом може починити кривично дело, али је сматрао да
неће доћи до тога, или да ће
моћи то да спречи.

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО

Испитују недавне догађаје у „Водоводу”
Милица Радовановић, директорка „Водовода и канализације”, изјавила је за „Блиц” да није крива за то што вода из панчевачког водовода неколико
дана није била за пиће због повећане концентрације хлора и
амонијака и да не осећа никакву одговорност због тога. Она
је додала да јој запослени у постројењу за прераду воде нису
одмах пријавили да су бактерије продрле у резервоар.
– Кад сам сазнала за бактерије, 4. марта, наредила сам

Милица Радовановић
прво хлорисање, а потом и
прање филтерских построје-

ња. Припремне радње и чишћење трајали су од 4. марта
до 21. априла. То није једноставан процес. Прво је требало очистити старо, па онда и
ново постројење, а било је потребно и време да се испита
квалитет воде. Нисам крива
што неко ко ради двадесет година као технолог у „Водоводу” није схватио озбиљно свој
посао – рекла је директорка
„Водовода”.
Она је то изјавила реагујући на информацију да је

Основно јавно тужилаштво у
Панчеву покренуло поступак
за утврђивање основаности
кривичне пријаве коју је против ње поднео Градски одбор
Српске радикалне странке. У
тој пријави Радовановићева
се терети за кривична дела загађивање воде за пиће и животних намирница (из члана
258, став 1) и изазивање опште опасности (из члана 278,
став 3, у вези са ставом 2 Кривичног законика Републике
Србије).

ИЗБЕГЛИЦЕ СВЕ ЧЕШЋЕ НА ПАНЧЕВАЧКИМ УЛИЦАМА

(1930–2015)
У недељу, 10. маја, Панчево је остало без још једног
великана. Без још једне
истинске легенде. Боема.
Пријатеља. Умро је Бранислав Јованчић, нашим суграђанима много познатији као Бата. Човек по коме
се Рукометни клуб „Динамо” препознавао широм
Србије, Европе...
Мало ко зна да је Бата
спортску каријеру започео као фудбалер, да би
славу досегао у игри с „лепљивом лоптом”. Играо је
велики рукомет у свом
„Динаму”, а по завршетку
играчког стажа био је легендарни
технико
и
спортски директор клуба.
Преко 40 година.
Бранислав Јованчић је
1948. године био један од
оснивача клуба, а потом и
шампион Југославије –
1955. и 1958. Носио је и
дрес репрезентације СФРЈ.
Као истакнути функционер РК-а „Динамо” учествовао је у формирању
двеју најбољих генерација
тог спортског колектива.

Наш суграђанин
осумњичен
за убиство из нехата

Беже од ратова и разарања
Оне што је 1971. године
играла у финалу Купа Југославије против бањалучког „Борца”, али и оне која је 1982. године била вицешампион, тик иза шабачке „Металопластике”.
Бата је био дипломирани правник. И Драганин
отац. Умео је лепо да прича. И пева. Био је козер и
боем. Један је од најзаслужнијих за то што је
пола века након оснивања „Динама” изашла
књига „Жуто, волим те,
жуто” Марка Дракшана.
Имало је рукометно
Панчево одличне играче.
И репрезентативце. И селекторе. И светски признате асове. Ипак, Бата је
за живота постао синоним
панчевачког рукомета.
Бранислав Јованчић је
сахрањен 12. маја на Старом православном гробљу у нашем граду.
Нека му је вечна слава.

На панчевачким улицама у
последње време све чешће се
могу видети избеглице које
покушавају да се спасу од
ужаса ратова што се тренутно
воде широм Африке и Азије,
бежећи из својих земаља преко Грчке, Македоније, Турске
и Италије.
Након што стигну до Србије, пешице или у камионима и
комбијима, чији власници им
за превоз траже и по неколико
хиљада евра, они у нашој земљи траже азил, рачунајући
да ће тако лакше ући у неку од
држава Европске уније.
Да их је све више, сведоче
подаци које су недавно објавили италијански медији. У
2014. години у Србији је
азил затражило око 16.500
избеглица, што је три пута
више него 2013. године. Више од педесет одсто њих били су држављани Сирије, земље у којој од марта 2011.
године бесни грађански рат,
чије су последице неколико
стотина хиљада погинулих и
више од милион и по расељених људи.

Јовица Ратков, шеф Одсека
за странце, пограничне послове
и трговину људима у Полицијској управи Панчево, изјавио је
да је од почетка ове године међу странцима који су у нашем
граду тражили азил било највише држављана Сирије, Авганистана и Сомалије, држава захваћених ратним сукобима.
– Након што изразе намеру
за тражење азила у Србији, с
тим лицима се обављају информативни разговори и врше
провере кроз постојеће евиденције МУП-а с циљем утврђивања идентитета и тога да
ли су се таква лица појављива-

ла као извршиоци кривичних
дела или прекршаја. На питање да ли је међу избеглицама
из иностранства које су дошле
до Панчева било оних који су
починили неке прекршаје или
кривична дела, могу рећи да
таквих случајева није било.
Што се тиче тога где су били
упућивани након боравка у
Панчеву, важно је рећи да боравак на територији наше Полицијске управе они не користе за транзит, већ ради добијања потврде о намери да траже азил у Србији, као и смештања у неки од пет центара
за прихват азиланата у нашој

држави: у Крњачи, Бањи Ковиљачи, Сјеници, Тутину или
Боговађи – изјавио је Ратков.
Према незваничним информацијама, које нам нису
потврђене у панчевачкој полицији, сви тражиоци азила
се пре упућивања у неки од
прихватних центара фотографишу и узимају им се отисци.
Према речима нашег саговорника, који је затражио да остане анониман, то се ради да би
се њихове фотографије и отисци проследили најпре у испоставу Интерпола у нашој
држави, а потом и у централу
те међународне полицијске
организације у Лиону. Та мера
се предузима како би се утврдило има ли међу тражиоцима азиланата лица за којима
су расписане потернице због
криминалних дела или терориста који покушавају да уђу у
Европску унију.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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ОДРЖАНИ ВАНРЕДНИ ИЗБОРИ У ЈАБУЦИ

НАПРЕДЊАЦИМА ДВОТРЕЋИНСКА ВЕЋИНА
Одличан одзив
бирача – 41 одсто

Месне актуелности

– од четвртка до среде –
Банатски Брестовац: Сеоска
слава Спасовдан биће обележена у четвртак, 21. маја,
службом у цркви од 9 сати,
након чега ће бити приређена литија. Изложба ручних

СНС-у десет од
петнаест столица у
месној скупштини
Остатак поделили
„Уједињени за Јабуку”
и Демократска
партија Македонаца
На ванредним изборима у Јабуци, одржаним у недељу, 17.
маја, другим у последње две
године, поново су тријумфовали кандидати с листе Српске напредне странке. Они су
овог пута освојили двотрећинску већину (12 од 15 столица) у месној скупштини,
што је за две мање него 2013.
године.
Преосталих пет места припало је коалицији „Уједињени за Јабуку” (3) и Демократској партији Македонаца (2).
Бројање гласова је трајало до
дубоко у ноћ, што се посебно
односи на бирачко место
број 16.
Закаснело одустајање
У наредним редовима видећемо ко је све успео да се пласира у месну скупштину.
На бирачком месту број 14,
Јабука 1, смештеном у такозваној дрвеној бараци, међу
деветнаесторо кандидата највише гласова освојили су кандидати с листе СНС-а: Дејан
Андревски, машински техничар (298 гласова); Зоран Димић, дипломирани економиста (277) и Драган Јовановић,
пензионер (249), а „црту су
прескочила” и два представника коалиције „Уједињени за
Јабуку”: Владимир Швец,
пензионер (225) и Драган Сиљановски (212). Међутим,
овај последњи, по занимању
полицијски службеник, непосредно пре гласања поднео је
захтев за повлачење кандидатуре са образложењем да му
служба не дозвољава политички активизам. Ипак, градска комисија за спровођење
избора то није уважила, између осталог и зато што су у том
моменту листићи били одштампани. Сиљановском пре-

радова биће отворена наредног дана у 11 сати у просторијама Удружења жена „Сосе”, а од 19 сати посетиоци
ће у Ватрогасном дому моћи
да виде изложбу уметничке
фотографије на тему манастира, под називом „Духовни хоризонти”.
Гласало је старо и младо, власт остала иста
остаје да оставку на чланство
у месној скупштини сам поднесе на првом следећем састанку или да, с обзиром на то
да није члан политичке
странке већ удружења „Илинден”, можда и остане представник грађана.
На бирачком месту број 15,
Јабука 2, стационираном у
Дому културе, на којем је било пријављено највише кандидата – двадесет седморо,
победио је Милош Павић
(електротехничар), за ког је
гласало 285 пунолетних грађана. Следе Љепа Жилевски,
медицински техничар (204)
из Демократске партије Македонаца (ДПМ), напредњаци
Ђорђе Орловић (202) и Јовица Пауноски (199) – обојица
пензионери, као и још један
представник ДПМ-а – Јован
Колоски, електричар (188).
И напослетку на „чувеном”
бирачком месту број 16, Јабука 3 (деветнаесторо кандидата), изабрано је преосталих
петоро чланова месне скупштине. Највише гласова
(274) добио је Слободан
Илић, саобраћајни техничар;
за њим су Маријана Загорац,
директорка Дома културе
„Кочо Рацин” (264), Светлана Грујоски Радулашки, од-

борница у Скупштини града
Панчева (261), и Живадин
Митровић, председник Скупштине МЗ Јабука у претходна два мандата (260). Њих
четворо су чланови Вучићеве
партије, а једини који је успео да поремети доминацију
СНС-а и квалификује се за
месни орган власти био је Горан Зувић (возач) из коалиције „Уједињени за Јабуку”,
са 244 гласа.
Након обелодањивања резултата народни посланик и
председник Градског одбора
СНС-а Жељко Сушец истакао
је да је овакав исход доказ да
се оно што се у интересу грађана ради у влади Александра
Вучића, преноси и на јединице локалне самоуправе.
„Пријатељско” убеђивање
Сам дан за гласање окарактерисали су одличан одзив (од
5.296 грађана гласао 2.171 бирач, или око 41 одсто), приметно присуство полиције, као и
долазак појединих страначких
функционера, пре свега владајуће странке, док на самим бирачким местима није било
озбиљнијих проблема, изузев
неколико вербалних чарки.
На бирачком месту број 15,
тачније у ходнику Дома кул-

туре, забележен је један такав
„окршај”. Према речима очевидаца, представник СРС-а
Петар Вујасиновић најпре је
замерио поменутом Сушецу
да не би требало да се налази
у објекту у ком се обавља гласање, на шта је он бурно реаговао, да би му дугогодишњи
члан Шешељеве странке узвратио истом жестином.
Поред тога, представници
појединих листа указали су и
на то да је некоректно што је
штаб владајуће странке био
смештен у просторијама Месне заједнице, да су у близини
бирачког места Јабука 3 гласачима дељени кромпир и
спанаћ, као и да један број бирача неоправдано није био на
гласачком списку.
Што се самих грађана тиче, већина њих је изразила
очекивања да ће ови избори,
трећи у три године, довести
до стабилизације локалних
политичких прилика и да ће
се потом приступити реализацији капиталних инвестиција, пре свега изградњи фекалне канализације. Став
многих је и да је криза власти могла бити превазиђена
на неки други начин, те да су
избори били беспотребан
трошак.

ДАН ОМОЉИЧКЕ ШКОЛЕ У ЗНАКУ ЕКОЛОГИЈЕ

Мали чувари велике мајке природе
Омољичка основна школа је
крајем априла одржала већ
традиционалне „Дане Доситеја”, који су били испуњени разноликим културно-уметничким и спортским догађајима.
Парола овогодишње манифестације гласила је „Мали
чувари велике мајке природе”, па се већина активности
одвијала у духу екологије.
Све је почело 23. априла,
када је приређена спортскоистраживачка радионица под
називом „Трка за скривеним
благом”, у којој су ученици
распоређени у осам екипа
пролазили кроз бројне пунктове и решавали задатке, а
најуспешнији су на крају пронашли кутију с „Доситејевим
еко-благом” и потом уживали
у њеном садржају.
Након тога је у школској
библиотеци одржан књижевни сусрет у оквиру конкурса
за најлепшу песму на тему
природе и екологије. Млади
литерарни таленти су читали
своје радове, а школа је најбоље наградила књигама. На-

Страну припремио

Јордан
Филиповић

редног дана на платоу испред
зборнице одржана је „Пролећна рециклажна изложба”, на
којој су ученици и полазници
предшколске установе продавали ручне радове, а 27. април
је био резервисан за представљање школских секција, као
и за презентацију еко-фотографија. Следећи дан, 28.
април, протекао је у знаку
спорта. Тада је одржан про-

лећни крос за све ученике
школе и полазнике забавишта, а најуспешнији такмичари су награђени слаткишима
и дипломама.
Као и ранијих година, уочи
1. маја је одржан пролећни
еколошки карневал, на којем
су, поред омољичких малишана, учествовала и деца из Иванова, Брестовца и Старчева.
Весела шарена поворка крену-

ла је из школског дворишта и,
преко парка и центра, стигла
до Летње позорнице Дома културе, где је свака карневалска
група извела своју кореографију. Недуго затим промовисано је дечје културно стваралаштво, сачињено од скечева,
плесних и музичких нумера,
фолклора, позоришне представе „Пепељуга” у изведби
чланова драмске секције виших разреда и модерних кореографија из два позната мјузикла („Бриљантин” и „Коса”).
У међувремену су „доситејци” наставили да нижу успехе
на такмичењима из техничкоинформатичког образовања
под називом „Шта знаш о саобраћају”. Овог пута су бриљирали на окружном нивоу, па
су тако у недељу, 10. маја, у
Уздину, у Б-категорији, Вук
Голубовић и Александра Живковић освојили прва места, а
Стефан Ђукановић и Магдалена Недељковић завршили
су као другопласирани. У Цкатегорији прва је била Емилија Томић, а Марјан Вулин је
заузео треће место.
Сви првопласирани су обезбедили учешће на републичком такмичењу, које ће бити
приређено 22. и 23. маја у Београду.

Банатско Ново Село: Дом
културе ће у недељу, 24. маја, обележити славу Ћирило
и Методије, а оркестар поменуте установе ће наредног викенда наступити на
европској смотри фолклора
у Центру „Сава”. Теку последње припреме за организацију сеоске славе Духови и обележавање 250 година од оснивања села.
Долово: Асфалтирана је
Улице победе, а при крају су
радови на изради кишне канализације и постављању
банкина. Месна заједница
обележиће сеоску славу
Пренос моштију Светог Николаја у петак, 22. маја. Коњички клуб „Доловац” ће на
локалном хиподрому у суботу, 23. маја, од 15 сати,
приредити занимљив касачки програм. Наредног дана
у преподневним часовима
удружење ловаца организоваће гађање глинених голубова на локалном стрелишту. Изложба експоната о
Јосипу Брозу биће отворена
у понедељак, 25. маја, у 19
сати, у Дому културе.
Глогоњ: Црква и Дом културе су за чланове хорске секције у недељу, 17. маја, организовали обилазак манастира на Фрушкој гори и у
Сремским
Карловцима.
Писац Урош Петровић приредиће програм за децу у
уторак, 26. маја, од 13 сати,
у Дому културе. На истом

месту у недељу, 24. маја, од
18 сати, Савез за здравство
СНС-а и Месни одбор те
странке одржаће трибину о
превенцији карцинома дојке, о чему ће говорити др
Сава Стајић, а потом ће бити обављени прегледи заинтересованих жена.
Иваново: Школа је покренула јавну набавку за постављање фудбалског терена с
вештачком травом. Теку
припреме за путовање ученика у Варну на пету „Спартакијаду”, која ће бити одржана почетком јуна.
Јабука: Ванредни избори за
Скупштину Месне заједнице одржани су у недељу, 17.
маја, а двотрећинску већину је освојила Српска напредна странка. Приредба
поводом дана школе одржана је у петак, 15. маја, у
Дому културе. У истом простору у среду, 27. маја, биће
одиграна представа за децу
„Весело позорје”.
Качарево: Четрдесетак грађана учествовало је протеклог викенда у припреми
језера за сезону купања.
Месна заједница је завршила јавну набавку за постављање ЛЕД расвете у Хали
спортова.
Омољица: Вукова задужбина је представљена у уторак, 19. маја, у Дому културе, а нешто касније, на
истом месту, отворена је изложба фотографија и слика
уметника из Египта и Алжира. КУД „Жисел” ће у суботу, 23. маја, од 19 сати, на
платоу у центру приредити
„Никољдански венац”, а већ
у 10 сати почеће изложба
ручних радова.
Старчево: Акција добровољног давања крви спроведена је прошле среде, 13.
маја, у Месној заједници.
Чланови Одреда извиђача
„Надел” учествовали су на
такмичењу скаута одржаном у суботу, 16. маја, на
Калемегдану. Изложба радова ученика Уметничке
школе „Богдан Шупут” из
Новог Сада под називом
„Цртеж, слика, скулптура и
белешка” биће отворена у
четвртак, 21. маја, у 20 сати, у галерији „Боем”.

СМОТРА ВАТРОГАСАЦА У СТАРЧЕВУ

Глогоњци најуспешнији

Општинско квалификационо такмичење добровољних
ватрогасних друштава одржано је у суботу, 16. маја,
на старчевачком стадиону.
Том приликом се око триста такмичара, подељених у
двадесет осам екипа, огледало у вештинама неопходним за гашење пожара.
На регионални ниво такмичења (биће одржан на јесен у Ковину) пласирали су
се само победници. Код
подмладака су најбољи били Доловци и Панчевке;
Глогоњци су били убедљиви
и у мушким и у женским

категоријама у конкуренцији јуниора и А-сениора, док
су међу Б-сениорима доминирале екипе запослених у
Рафинерији нафте Панчево, које су, уз петрохемичаре, биле најбоље и код ветерана.
Одзив је био неочекивано
велик, па се овај догађај може сматрати импозантним
кад је реч о окупљањима ватрогасаца. Старчевачком
ДВД-у, који је терет организације поделио с градским
ватрогасним савезом, припадају похвале за домаћинство.
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ПОЧИЊУ „МАЈСКИ ДАНИ КЊИГЕ”

Културни телекс

ПАНОНСКИ БУКВАР ПРОЖИМАЊА

Музика
Четвртак, 21. мај, 18.30, МШ „Јован Бандур”: хуманитарни концерт виолинисткиње Катарине Пинтер, уз клавирску
сарадњу проф. Наташе Срдић Јахн.
Понедељак, 25. мај, 19 сати, сцена Културног центра:
концерт ће приредити Соња Мирковић (виолина) и Милица Танасковић (клавирска пратња).
Уторак, 26. мај, 18.30, МШ „Јован Бандур”: концерт младих пијаниста у класи проф. Јасмине Јањић.
Среда, 27. мај, 19 сати, дворана Културног центра: концерт Камерног оркестра Војводине.

Изложбе
Понедељак, 25. мај, 19 сати, просторије Сектора за урбанизам: изложба радова с конкурса за реконструкцију и ревитализацију Народне (старе Вајфертове) пиваре у Панчеву.

Гостују: Ото Хорват,
Драган Великић,
Филип Давид, Ласло
Вегел, Угљеша
Шајтинац...
Занимљив програм
за одрасле и богат
садржај за децу
Љубитеље писане речи обрадоваће информација да ће током овогодишњих „Мајских
дана књиге”, од 26. до 29. маја, моћи да присуствују књи-

ни и документациони центар
Срба у Мађарској из Будимпеште.
Гордана Радошевић, шефица Дечјег одељења Градске
библиотеке, најавила је занимљив програм за децу, који ће
обухватити књижевне промоције, доделу награда најактивнијим читаоцима, позоришну представу, наступ хорова
„Вокал кидс” и „Бранко” итд.
Ти садржаји су погодни за децу узраста од шест до петнаест година, а током трајања
манифестације чланарина и

Књижевност
Понедељак, 25. мај, 19 сати, Народни музеј: књижевно вече Немање Драгаша.

Представе
Четвртак, 21. мај, 19.30, дворана Културног центра: „Плес
са боговима” Брајана Фрила, у извођењу Београдског драмског позоришта. Режија: Александар Дунђеровић, играју:
Слађана Влајовић, Милица Зарић, Наташа Марковић,
Иван Томић и други.

Програм за децу
Субота, 23. мај, 12 сати, дворана Културног центра: у
оквиру „Позоришног матинеа суботом” биће изведена
представа за децу „Успавана лепотица”, у продукцији
„Пан-театра” и у режији Зорана Миљковића.

Тематски програм
Петак, 22. мај, 18 сати, дворана Културног центра: прослава јубилеја вртића „Кекец”.
Субота, 23. мај, 10 сати, плато испред Градске управе: „Панчево, то је кад свратиш” – обилазак загонетних локација.
Понедељак, 25. мај, 21 сат, Клуб светских путника „Крузер”: путописно вече из серијала „Живот је путовање”. О
Америци ће говорити Александар Жикић, писац, рок критичар, музичар…
Уторак, 26. мај, 21 сат, фоаје Културног центра: вече салсе.
Културни центар

чет пет суб нед пон

НИЧИЈЕ ДЕТЕ

20.00
22.00

/

19.30 19.30
21.30 21.30

/

жевним вечерима Ота Хорвата, Драгана Великића, Филипа Давида, Ласла Вегела и
Угљеше Шајтинца. Поред тога, планиран је и један концерт међу књигама, као и занимљив програм за децу.
Како се на конференцији за
новинаре 19. маја могло чути
од Дејана Боснића, директора
Библиотеке, тринаести „Мајски дани књиге” посвећени су
прожимањима мађарске и
српске књижевности у панонском поднебљу, о чему сведочи и наслов „Панонски буквар
прожимања”. Он је посебно
истакао свечано отварање манифестације (26. маја у 19 сати), када ће бити представљени „Венцловићев сентандрејски буквар из 1717” и Култур-

Недеља, 24. мај
• 12 сати: обележавање Дана
словенске писмености.
Уторак, 26. мај
• 16 сати: промоција књига
Ајрин Торн, ауторке популарних серијала дечјих књига „Сајмон, светски путник”,
„Њушкала” и „Алијанса светлости”.
• 17 сати: отварање изложбе
дечјих илустрација карикатуристе и илустратора Николе Драгаша.
• 19 сати: свечано отварање
„Мајских дана књиге”.
Представљање књиге „Венцловићев сентандрејски
буквар из 1717”. Учествују:
Томислав Јовановић, Димитрије Е. Стефановић и
Васа Павковић.
Представљање Културног и
документационог центра
Срба у Мађарској из Будимпеште. Гост: Милан
Ђурић, председник Центра.
• 21 сат: концерт састава
„Hot Club of Belgrade”, који
чине Бранко Маћић (соло
гитара), Филип Крумес (виолина) и Небојша Пешић (ритам гитара).
Среда, 27. мај
• 16 сати: додела награда најактивнијим читаоцима Дечјег одељења, уз наступ дечјег
хора „Вокал кидс”.
• 18 сати: представљање КУД-а
„Петефи Шандор”. Гости: Ерне Ердеи, Карло Ранц и мешовита певачка група.
• 19.30: књижевно вече добитника НИН-ове награде
Филипа Давида и представљање романа „Кућа сећања
и заборава”. Учествују: Фи-

лип Давид, Божо Копривица
и Вуле Журић.
Четвртак, 28. мај
• 16 сати: позоришна представа „Аска с вуком и јарићима” Милоша Николића у
режији Данице Вулићевић.
Сонгови и кореографија:
драмски ансамбл ОШ „Братство–јединство” Панчево.
• 18 сати: књижевно вече Ота
Хорвата. Учествују: Ото Хорват,
Срђан Срдић и Вуле Журић.
• 19.30: представљање удружења „зЕтна” из Сенте. Учествују: Иштван Беседеш,
Марко Чудић и Вуле Журић.

Петак, 29. мај
16 сати: представљање књига
и књижевности за децу Угљеше Шајтинца, добитника
књижевне награде „Политикин забавник” за 2013. годину за књигу „Чарна и Несвет”, и затварање дечјих сусрета „Мајских дана књиге”
уз наступ дечјег хора „Бранко”, који користи знаковни
језик током извођења популарне музике.
• 18 сати: књижевно вече Ласла Вегела. Учествују: Ласло
Вегел и Вуле Журић.
• 19.30: књижевно вече Драгана Великића. Учествују:
Драган Великић и Вуле Журић.

уто сре
/

„АРТАН ЛИЛИ” У „АПОЛУ”

/

Нека љубав вуче ствари...

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Пет дана живота”
Џули Лосон Тимер
Може ли цео живот стати у
пет дана? Мара Николс је
успешан адвокат, предана
супруга и посвећена мајка
усвојене девојчице. Када
њихову породичну идилу
почне да нагриза опака болест, Мара и њени најмилији мораће да се суоче с
неизрецивим страхом од
опраштања од вољених
особа. У тој борби спознаће
не само сопствену снагу
већ и драгоценост сваког
тренутка. Скот Кофман,
наставник који очекује дуго прижељкивану принову
са својом супругом, у свој
дом прима малишана о којем ће се старати док његова мајка служи затворску
казну. Помажући Кертису
да се уклопи у ново окружење, учитељ ће и сам добити животну лекцију – да
љубав не поштује ограничења. Када њихово преостало заједничко време
почне да се броји данима,
паралишући страх од гу-

обнова чланских карата коштаће 200 динара.
Библиотекар Горан Траиловић, уредник „Читалишта”,
позвао је суграђане да присуствују програму обележавања
Дана словенске писмености у
недељу, 24. маја, у 12 сати, када ће бити промовисан нови
број „Читалишта” и отворена
изложба радова Душана Ђокића.
За визуелни идентитет манифестације поново је био задужен Немања Вујић, који је
објаснио да је панонска прожимања визуализовао прожимајући мађарску латиницу и
српску ћирилицу.
Сви садржаји се одвијају у
Градској библиотеци и улаз
на њих је бесплатан.

ПРОГРАМ МАНИФЕСТАЦИJЕ

битка уздрмаће Скотов
свет из корена.
Емоционално путовање
двоје обичних људи ће вас
дирнути до суза и испунити вам срце радошћу какву
само права љубав ствара.
Од порицања и бола до
спокоја који доноси истинска спознаја, сва најфинија
осећања проткаће свакодневицу и претвориће је у
чудесно искуство.

Два читаоца који до среде, 27. маја, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„У каквих пет дана би могао да стане цео ваш живот?”,
наградићемо по једним примерком књиге „Пет дана живота” Џули Лосон Тимер. Имена добитника ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке
(не дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

Концерт бенда „Артан Лили”
одржан је прошлог петка, 15.
маја, у дворани „Аполо”. Иако
је реч о младом рок бенду, његова популарност је за кратко
време достигла висок ниво,
што је потврдила и публика,
која је уз већ препознатљиве
енергичне звуке неуморно
играла целе вечери.
„Артан Лили” постоји од
2012. године, а прошле године
се усталила постава коју чине:
Бојан Слачала (фронтмен
бенда, певач и басиста), Марко Ајковић (бубњар), Драган
Кнежевић (гитариста) и Романа Касумовић Слачала (пева-

чица). Они су до сада објавили девет синглова, а неки од
њих су „Најбоље што знам”,
„Срце”, „Џони”, „Ако станемо
ту”... Текстове за све песме написао је Бојан Слачала.
– То су песме из душе, искрене... Како млађа, тако и
старија публика у овој земљи
може да се нађе у њима – објаснила је Романа Касумовић
Слачала.
Поред добре музике, бенд
одликују и добро осмишљени
наступи.
– Водимо много рачуна о
визуелном идентитету када су
у питању поставке на бини,

али и фотографије, спотови –
рекла је певачица.

Последњи сингл „Сајко” објављен је пре месец дана и одлично је прошао код публике, а
ускоро ће изаћи и први албум.
– Синглове објављујемо
сукцесивно, један по један, и
ми смо први који то раде у
овој земљи. Следећи ће бити
ускоро и за њега се спрема
спот. Остале су још две песме
да се албум заврши и можемо
да га очекујемо крајем јуна –
открива Романа Касумовић
Слачала.
Сам концерт је трајао око
сат и по, а бенд је двапут излазио на бис.
М. М.

КОНЦЕРТ КАМЕРНОГ ОРКЕСТРА ВОЈВОДИНЕ

ПАНЧЕВО, ТО ЈЕ КАД СВРАТИШ (2)

Најбољи међу најбољима

Загонетне локације
Удружење грађана „Посети
Панчево” приредиће други бесплатан туристички обилазак у
оквиру пројекта „Панчево, то је
кад свратиш (2)” у суботу, 23.
маја, од 10 сати. Заинтересовани суграђани ће заједно с води-

У дворани Културног центра у
среду, 27. маја, у 19 сати, наступиће Камерни оркестар
Војводине, који чине најперспективнији млади музичари
у Србији, тачније студенти
мастер и специјалистичких
студија с музичких факултета
у Београду и Новом Саду.
Уметнички руководилац тог
састава је наш суграђанин
Сретен Јовић. На програму ће
бити дела Баха, Хајдна, Елгара и Бруха, а као солисти ће
наступити Ирена Јосифоска

ДВЕ ПЕСНИЧКЕ ВЕЧЕРИ

Драгаш и Жебељан

Страну припремила

Драгана
Младеновић

чима Ненадом Живковићем и
Миодрагом Младеновићем,
директором Завода за заштиту
споменика културе, обићи неколико загонетних места у граду. У
обилазак се креће у 10 сати с
платоа испред Градске управе.

(виолончело), Роберт Лакатош (виолина) и Сретен Јовић
(виола). Улаз је слободан.

До краја маја у Народном
музеју ће гостовати двојица
занимљивих песника. Немања Драгаш, најнаграђиванији млади песник у Србији,
представиће се у понедељак,
25. маја, у 19 сати. Он је
уједно и најмлађи члан

Удружења књижевника Србије.
Неколико дана касније, 29.
маја, публика ће моћи да се
упозна са стваралаштвом Петра
Жебељана, који је недавно у Београду промовисао своју нову
књигу поезије „Флоре и фауни”.
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СВЕЧАНА САЛА У „ЕВРОПСКОЈ НОЋИ МУЗЕЈА”

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

ПОТРАГА ЗА ВРЕДНОСТИМА
ГРАЂАНСКОГ ПАНЧЕВА
До завршетка
радова само још
мраморизација
зидова и сређивање
паркета
Представљање
чувара локалне
културне баштине
У оквиру манифестације „Музеји Србије, десет дана, од 10
до 10”, наши суграђани су у
суботу, 16. маја, у „Европској
ноћи музеја” били у прилици
да погледају како након прве
фазе конзерваторско-рестаураторских радова изгледа
Свечана сала Народног музеја, као и филм Владимира
Кајловица „Откривање” о радовима на враћању старог сјаја тој просторији. Како је рекла Светлана Месицки, директорка музеја, најважнији
радови су завршени, а захваљујући подршци НИС-а предстоје мраморизација зидова и
сређивање паркета.
Истовремено, у Свечаној
сали је приређена изложба
под називом „Олга Смедеравац и Феодора Имреи Ричи:
незаборављене личности”, чији је аутор Димитрије Јованов, кустос – историчар уметности у Народном музеју.
– Идеја ове манифестације
била је да се истакну људи који су били чувари наше баштине, а Олга Смедеревац
представља личност која је
стожер у памћењу међуратног
Панчева. Она је незаобилазна
личност у помињању тог доба
и грађанске културе нашег

Мноштво суграђана присуствовало отварању изложбе посвећене Олги Смедеревац
града – објаснио је Димитрије
Јованов.
Олга Смедеревац је 1971.
године Народном музеју завештала четрдесетак слика и
поклонила одређене комаде
намештаја. Поред свега тога,
изложбом је обухваћена и поклон-збирка Феодоре Имреи
Ричи, Олгине сестричине.
Жеља Олге Смедеревац била
је да се њена заоставштина
чува као целина у посебној
просторији Народног музеја.
Како је објаснила Светлана
Месицки, легат Олге и Стевана Смедеревца налазио се у
оквиру сталне поставке Народног музеја. Када су пре неколико година почели радови
на пресецању влаге у депоима, предмети из депоа су пренети у просторије сталне поставке и она је затворена. Ди-

ректорка је изразила наду да
ће ове јесени бити завршена
техничко-пројектна документација и да ће најзад почети
реконструкција, након чега
би депои били враћени на место и поново била активирана
стална поставка.
За разлику од претходних
година, овом приликом није
била организована класична
„Ноћ музеја”, већ се панчевачки музеј определио за нову културну манифестацију:
„Музеји Србије, десет дана,
од 10 до 10”, која је реализована у четрдесетак градова у
Србији, под слоганом „Хероји
културне баштине”. Захваљујући томе наши суграђани су
те вечери у музеју могли да
погледају изложбе посвећене
Миховилу Томандлу и Јовану
Витомирову, које су отворене

у претходној седмици, али и
да присуствују затварању изложбе „У име народа” др Срђана Цветковића. На платоу
испред музеја у поподневним
часовима приређен је концерт хора „Вокал кидс”.
Сенку на цео догађај бацило је то што се друге институције културе нису укључиле у
обележавање „Европске ноћи
музеја” (а то је претходних
година био случај), али и то
што су се извесни програми
преклапали. Наиме, у време
пројекције филма „Године
које су појели скакавци” и
трибине о Голом отоку на
платоу је приређен концерт, а
то су организатори изложбе
„У име народа” на „Фејсбуку”
окарактерисали као „гласан
бојкот управе музеја” против
те изложбе.

РЕТРОСПЕКТИВА РАДОВА НАДЕЖДЕ НОВИЧИЋ

Педесет година у таписеријама
У Галерији савремене уметности у понедељак, 18. маја, отворена је изложба феноменалних
таписерија Надежде Новичић,
уметнице из Панчева. Реч је о
ретроспективи радова приређеној поводом педесет година њеног стваралаштва. Уметница се
представила ћилимима и радовима у батику с почетка њене
стваралачке каријере, као и таписеријама, које су обележиле
најпродуктивнији период њеног стваралаштва.
Надежда Новичић је дипломирала 1964. на Академији

примењених уметности у Београду, а постдипломске студије је завршила 1971. године на
истој академији. Звање истакнутог уметника стекла је 1986.
године.

– Може се рећи да сам прошла кроз све технике текстила.
Највише сам се, наравно, бавила таписеријом, а у последње
време радим рељефе. Техника
којом сам израђивала таписе-

рије веома је захтевна и тешка,
тако да сам морала да одустанем од бављења њоме – изјавила је Надежда Новичић.
Тешко је и набројати где је
све излагала, било самостално
било групно, пошто су њене
таписерије буквално обишле
свет. Уметница је истакла да
јој је посебно значајна била
ретроспективна изложба поводом 25 година рада овде, у
Панчеву, и она у Новом Саду.
Изложба се може погледати
до среде, 27. маја. Не пропустите је!

„ИМАГИНАРНИ БЕСТИЈАРИЈУМ” ВЕСНЕ ПЕТРИЋ

Бубе, рибе и сисари из уметничког угла
Поводом Светског дана биолошког диверзитета у фоајеу Културног центра 9. маја је отворена интересантна изложба цртежа и слика Весне Петрић, под
називом „Имагинарни бестијаријум”. Ауторка се представила
са двадесетак радова на којима
се могу видети необични прикази инсеката и животиња као
што су: богомољке, чапља, рибе,
пчела, воћна мушица, аустралијска ехидна итд.
– Када сте уметник, боље перципирате околину, јер сте усредсређени на свет који вас окружује, а посебно је то изражено уколико се има јасан фокус. Тако је
и код мене, одувек сам волела
животиње и када сам се определила за њих као тему, настао је
циклус радова посвећен свету
инсеката, риба и појединих сисара – објаснила је Весна Петрић.
Њене радове цене љубитељи
уметности, али и биолози, ко-

уз разумевање и прихватање
разлика међу животињским
врстама.
Уз научну и природњачко-дескриптивну убедљивост, ра-

дове Весне Петрић, према мишљењу Душана Ђокића, карактеришу и чудесан колорит,
свежина поступка и изузетна
стваралачка енергија.

ПАНЧЕВЦИ СВИ/СВУДА

ји подржавају њену тежњу да
слика необичне, ретке животиње. Како је рекла, оне на први поглед често нису лепе, али
када се човек упозна с њиховим особеностима, оне прерастају у нешто друго.
Слично је приметила и
ликовна критичарка Весна
Тодоровић, која је написала
да је читаво биће ове уметнице натопљено љубављу
према васколиком животу,

Стоперски путопис
„Бантустан”
У београдском клубу „Двориштанце” у уторак, 19. маја, промовисана је књига „Бантустан”
Марка Ђедовића, Лазара Пашћановића и Панчевца а. То је
путопис, односно стоперски запис о њиховом путовању од
Балкана до југа Африке. Чине
га приче и цртежи, интервјуи и
мапе, песме и документи. „Бантустан” је истовремено уџбеник
за самостална путовања, ин-

тимна исповест, илустровани
атлас, збирка чудних судбина,
попис малих тајни и срамота.
Књигу је објавио „Клуб путника”, а београдској промоцији су претходила представљања у Загребу, Осијеку и Новом
Саду. У наредном периоду
„Бантустан” ће бити промовисан у Сарајеву, Ријеци, Чаковцу, Вараждину, Бањалуци,
Панчеву...

„Хедхантерс”
Иване Михић
„Хедхантерс” је роман о
специјално обученим „ловцима” који у џунгли савремене цивилизације проналазе најтраженији корпорацијски плен: врхунске професионалце што компанијама увећавају профит.
Главни ликови овог романа,
отац Обрен и син Филип, са
заводљивом Мином Полето
између њих, воде агенцију
„Chemistry Biz Links”, једну
од најмоћнијих у региону.
Њихов посао је испуњен
страшћу према новцу и моћи, декаденцијом и потонућем морала, опасним играма у којима се зарађују милиони, али и драматичним
судбинама, ватреним љубавима и наглим успонима и
још бржим падовима „великих играча”.
Вртоглави заплети који
прате токове крупног капитала и шокантна открића о клијентели хедхантерса и транзиционим профи-

терима воде нас у само
средиште високог бизниса
и откривају мрачне механизме на којима почива
моћ данашње елите.
Узбудљиво искушење за
сваког читаоца који ће у
овој причи трагати за одговором на питање могу ли
достојанство и искрена љубав ипак бити јачи од амбиције за богатством и моћи.

Два најбржа читаоца који до среде, 27. маја, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„У ком случају достојанство и искрена љубав могу бити јачи
од амбиције за богатством и моћи?”, наградићемо по једним примерком књиге „Хедхантерс” Иване Михић. Имена
добитника ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а
награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке
(не дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

МОЈ

избор МОЈ

Оплемењено Панчево
Мирослав Првуљ,
уметник и директор
Дома културе у Долову
Мој избор су три уметничка дела која имају карактер јавног уметничког рада, а налазе се у
Панчеву и баве се идентитетом града.
РАД МАРИЈЕ СТАНОЈЛОВИЋ у Улици Димитрија Туцовића је керамички мурал-мозаик који
представља особености
Панчева кроз препознатљива архитектонска здања и реку Тамиш. Оно
што тај рад чини интересантним, јесте необичан распоред елемената који се засебно могу посматрати као
сувенири града, а у оквиру
мурала чине целину. Марија
као професионални уметник
с дугогодишњим искуством
у изради сувенира има специфичан начин рада. Елементи су разиграни, весели,
неочекивани, зачуђујући и
плене пажњу посматрача.
МУРАЛ МАТИЈЕ КРСТИЋА
И БОЈАНА ЛАЗИЋА који се
налази у Улици цара Душана, испред улаза на Летњу
позорницу Културног центра, јесте цртеж који је био
коришћен као идејно решење за плакат панчевачког
филмског фестивала, чији
је аутор Вук Палибрк. То је
линијски цртеж с бојеном
позадином. По форми је
једноставан, али и комплексан, а с радом Марије Станојловић га повезује разигран и весео дух уметничког
приказа архитектуре панчевачких здања и реке Тамиш
као визуелно препознатљивих симбола града.

СКУЛПТУРА „СРЦЕ ДРА ГУЉА” налази се у парку поред Дома војске. Настала је
као резултат радионице коју
је водила вајарка Ивана Ракиџић Крумес. Полазници
радионице су били чланови
Друштва за помоћ ментално
недовољно развијеним особама из Панчева. Они су две
године правили разне облике од теракоте, којима је
Ивана Ракиџић дала живот
сложивши их у нову целину
по површини скулптуре срца од армираног бетона висине три метра.
Када говоримо о идентитету града Панчева, треба имати у виду да овакви радови
доприносе лепшој слици о
нашем граду кроз уметничко
превођење препознатљивих
архитектонских здања у визуелне симболе, као што то
можемо видети на Маријином раду и муралу крај Летње позорнице. У случају Иваниног рада град Панчево је
добио нови симбол, који говори о идентитету социјално
одговорног града што брине
о својим грађанима.

www.pancevac-online.rs
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ШТА ИЗМИЧЕ ОКУ ОНИХ КОЈИ СУ НА ВЛАСТИ?

НЕ ЗАБОРАВИТИ ОБИЧНОГ ЧОВЕКА
Без обзира на то што се овдашње опозиционе странке на први поглед баве различитим темама, оне ипак имају и понешто заједничко. А то је указивање на
проблеме који тиште обичне грађане и

што често измичу оку оних који су на
власти, заокупљени крупнијим бригама,
јавним предузећима, буџетским парама,
кадровањем... Нова странка је тако ове
недеље подсетила на невоље свих оних

који су принуђени да се појаве пред лекарском комисијом, Тадићев СДС апелује за спас РТВ Панчева, а ДСС и „Двери” указују на опасност од новосадске
бирократије.

ПОДСЕЋАЊЕ НА СРПСКУ ВОЈВОДИНУ
ДРЖАВНА МАСТЕР СЕРИЈА У БИЛИЈАРУ

Пега стигао до финала
Треће коло државне Мастер
серије у билијару одржано је
пре десетак дана у нашем
граду. То такмичење се састоји од осам турнира, а прве две рунде су одржане у
Београду и Новом Саду. Сада следе надметања у Нишу
и Чачку... У Панчеву се такмичило 56 мајстора „рупаша”, а велики успех је остварио наш суграђанин Дејан
Максимовић. Он је успео да
се пласира у финале, у којем
је изгубио од Стефана Васиљевића из Београда.
Популарни Пега је до завршнице остварио шест изванредних победа, освојио 800
бодова и постао први Панчевац који је постигао тако велики успех у Мастер серији.
– Најпре су одиграна два
кола реперсажа, а носиоци
су били распоређени по шеми. После одиграног репер-

сажа следи жреб, па се играчи враћају у редовно коло.
Тек ове године су се стекли
услови да се и у нашем граду
одржи турнир Мастер серије,
па ми је веома драго да сам
стигао до завршнице. Такмичење се одвијало у Билијар
клубу „9”. Овим успехом сам
ушао међу десет најбољих
играча у Србији, а конкуренција је била веома јака, јер су
се надметали и Зоран Свилар из Новог Сада, двоструки
шампион Европе, и Мартин
Мартиновић из Чачка, вишеструки првак наше земље.
Добро сам играо, добио сам
га у полуфиналу – рекао је
Дејан Максимовић Пега.
Наш суграђанин је члан
Мастер пула Панчево, а већ
се припрема за наредни
турнир, који ће бити одржан 6. јуна у Нишу.
А. Ж.

СЕЋАЊЕ НА ПРЕМИНУЛЕ ОД СИДЕ

Поруке посвећене
жртвама
Креативни омладински центар Панчева за борбу против
сиде („Компас”) и ове године
је обележио Светски дан сећања на преминуле од те болести – 17. мај. Тог дана у
Градском парку грађани су
имали прилику да оставе поруку и запале свећу у спомен
на преминуле од последица
сиде, као и да сазнају нешто о
организацији „Компас”. Један од посетилаца је испод
запаљене свеће оставио своју
поруку: „Посвећено свим жртвама ХИВ-а, у нади да их буде све мање”.
И. П.

Почаст војводи Шупљикцу
Демократска странка Србије
и Српски покрет „Двери” у
уторак, 19. маја, код споменика испред болнице, заједнички су „одали почаст војводи Стевану Шупљикцу и
свим Србима који су се пре
167 година борили за стварање Српске Војводине”, истакао је Милош Ђурин, члан
Извршног одбора ДСС-а.
– Срби су још на Мајској
скупштини 1848. године у
Сремским Карловцима показали да се њиховом судбином
не могу играти ни Будимпешта ни Беч, а тежње за уједињењем су спровели седамдест
година касније, чега се данас

с поносом подсећамо – рекао
је овом приликом Ђурин.

– Покрет „Двери” се залаже за укидање новосадске

бирократије, која је и економски и национално штетна. Економски зато што сваке године поједе шест и по
милијарди наших пара и не
створи ништа осим проблема, а национално зато што
ствара нови, такозвани војвођански идентитет, који је
у основи антисрпски. Зато
смо се данас и скупили да се
сетимо шта то јесте српска
Војводина и кажемо да се
боримо за оне идеале за које су се борили и Стеван Шупљикац и многи други – рекао је Драган Манић, обласни руководилац покрета
„Двери”.
З. Сп.

САОПШТЕЊЕ СДС-а

НОВА СТРАНКА

Очувати РТВ Панчево
по сваку цену

Малтретирање испред
лекарске комисије

Социјалдемократска странка Панчево позива представнике свих политичких партија и група грађана да се придруже у настојању да се РТВ Панчево изузме из процеса приватизације уколико до истека законског рока (1. јул) не буде
пронађен адекватан купац који ће понудити модел очувања
и унапређивања јавног информисања у нашем граду у оквиру поменутог медија.
СДС подсећа на значај и улогу коју је та медијска кућа
одиграла у свим немилим дешавањима у нашем граду у последње две деценије, као што су бомбардовање, прекомерно загађење ваздуха, решавање комуналних питања итд.
Уз све потешкоће с којима се менаџмент те куће суочава
услед недостатка новца и техничких средстава за адекватно
функционисање, свих 65 стално запослених и око 20 хонорарних сарадника показали су да је величина РТВ Панчева
у правовременом информисању грађана, а не у понуди комерцијалног садржаја без икакве тежине и значаја.
Исто тако, РТВ Панчево је кроз програме на четири мањинска језика показало да наш град умногоме предњачи
када је реч о очувању и неговању културе различитости и
унапређивању интеркултуралног дијалога у поређењу с медијима који су имали много веће буџете, али су изоставили
тај, веома битан сегмент информисања.
Због важности очувања јавног информисања у граду у
којем су опасност од хаварија у јужној индустријској зони
и неблаговремено информисање грађана једнаки свесном
довођењу у опасност живота хиљада грађана, СДС сматра
да треба спречити гашење РТВ Панчева.

Градски одбор Нове странке у овонедељном саопштењу
скреће пажњу на потпуну неорганизованост рада лекарске
комисије у панчевачкој филијали Републичког фонда за
здравствено осигурање и пита се зашто и та служба не би
постала сервис у интересу грађана.
„Свакодневно смо сведоци огромних гужви које се стварају у чекаоници у Војводе Радомира Путника број 6. По
неколико десетина људи тиска се у чекаоници од тридесетак квадрата, која је само допола испуњена столицама.
Правило је да, уколико желите да истог дана ’прођете’ лекарску комисију, морате у седам ујутру оставити своја документа на сточићу испред врата ’свемоћних’ службеника.
Након тога они који су предали документа, добијају картончиће с бројевима, код којих понекад, неким чудом, одређени бројеви фале. Услеђује појединачна прозивка трудница, реконвалесцената и будућих пацијената. Малтретирање грађана се ту не завршава. Напротив, тек тада следи
мучење и чекање у загушљивој просторији, у којој заједно
седе труднице и пацијенти оболели од разних болести”, каже се у саопштењу Нове странке.
Та партија поставља и питање „да ли је заиста неопходно
физичко присуство појединих пацијената уколико већ постоје оверени упути, налази и сва остала документација” и
закључује да „лекарска комисија представља пуку формалност нашег прегломазног бирократског апарата”. Истовремено Нова странка указује и на то да постоји низ једноставних начина (као што је инсталирање електронских бројача)
који би грађанима олакшали чекање.
З. Сп.

АКТИВНОСТИ У ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ

Вече шале

Чланови литерарне секције
Геронтолошког центра Панчево приредили су у уторак,
19. маја, традиционално
дружење у просторијама
Клуба за одрасла и стара
лица на Тесли. Литерарна
секција постоји девет година, а њени чланови се састају сваког уторка у просторијама Клуба за одрасла и стара лица. Такви скупови се
организују два пута годишње како би се приказало
стваралаштво чланова литерарне секције, а овог пута је
приређено вече шале.

– Током године прикупљамо афоризме, шале и вицеве
на рачун пензионера и доктора, и вечерас смо пожелили да
насмејемо наше чланове – рекла је Драгица Живков, председница литерарне секције.
Она је додала да чланови у
оквиру радионица читају своју поезију, прозу и путописе, а
обрађују се и дела значајних
писаца. Ове године је изашла
и прва књига дела чланова
литерарне секције, под насловом „У врту сећања модрозелене равнице”.
И. П.

ПРОМОЦИЈА РОМАНА „САМО НЕБО ЗНА”

Брижно конструисана лирска исповест
У пуној читаоници Градске библиотеке 14. маја је одржана
промоција романа „Само небо
зна” наше суграђанке Радмиле
Тимотијевић Поповић, објављеног прошлог лета у издању „Легенде” из Чачка. Са ауторком је
разговарала њена бивша ученица, песникиња Јасна Милићев.
Реч је о петој књизи те ауторке, на којој је она радила
дуго, око шест година, а писала
је пошто је осећала да је „тема
јури”, да је то нешто што мора
бити испричано.
Јасна Милићев је уочила да
је реч о слојевитој књизи, која

је истовремено исповест главне јунакиње, прича о генерацији која је одрастала у послератној Југославији, роман о
љубави и о традицији и култури на Балкану итд. Она је
књигу „Само небо зна” назвала круном стваралаштва Радмиле Тимотијевић Поповић.
Како је открила сама ауторка,
највише проблема је имала с насловљавањем романа, а коначну
одлуку је донела захваљујући
пријатељима који су били први
читаоци романа у рукопису.
Роман „Само небо зна” говори
о двоје заљубљених који су се си-

ИЗЛОЖБА У ОМОЉИЦИ

Светлост северне Африке
Интересантна и помало егзотична изложба одржана је у
уторак, 19. маја, у омољичком
Дому културе.
Фотографије на тему „Објекти и светлост” том приликом су
представили уметници с каирског универзитета – професор
др Адел Абдул Рахман и њего-

ва супруга Ола Јусуф. Поред
њих, фотографије су изложила
и четворица алжирских аутора.
Догађај је званично отворио
директор омољичког Дома
културе Ђурица Јованов, а том
чину присуствовали су конзули египатске и алжирске амбасаде.
Ј. Ф.

лом прилика растали на земљи,
али су се после много година
ипак срели на небу.
Радмила Тимотијевић Поповић је књигу посветила Бранку

Мартиновићу, младићу који
почива у Брчком, а који је преминуо 10. марта 1964, с тек напуњених 25 година.
Д. М.

НА ДОЛОВАЧКОМ ХИПОДРОМУ

Трка француских грла

Коњички клуб „Доловац”
уприличиће занимљив касачки дан у суботу, 23. маја, од 15
сати, на доловачком хиподрому. Биће одржано седам трка,
од којих ће првих пет бити
меморијалног карактера – биће посвећене преминулим
члановима и пријатељима касачког спорта из места.
Преостала два надметања
биће права посластица. Једна
од њих је такозвани Имлек

куп, који се организује на још
девет локација широм Србије,
а онда се на крају сабирају резултати. Најатрактивнија ће
бити трка у којој ће учествовати само француска грла.
Организатори се надају да
ће временски услови бити на
њиховој страни, а све остало је
обезбеђено, уз наду да ће и публика доћи да ужива у великом догађају.
Н. Р.

- - - - - - - ЗАНИМЉИВОСТИ - - - - - - -

- - - - - - - САВЕТИ - - - - - - -

ШТАП И КАНАП

КОЛА ПОСТАЈУ ПЕПЕЉАРА

Ћебе као хауба
Бибер за заптивање
хладњака
Лоше финансијско стање грађана Србије приморава већину да се сналази како зна и
уме у многим сферама живота, па тако и када је у питању
одржавање аутомобила. Куповина јефтинијих делова, одлагање сервиса или одлука да
сами поправе аутомобил само
су неки од начина да се уштеди новац. Међутим, одлука
возача да сам „мајсторише”
није само питање цене делова
или интервенције сервисера,
већ и жеље да докаже себи и
другима колико је способан.
Парола „снађи се”
Британска компанија „БАА
реман”, која се бави ремонтовањем аутомобилских делова, спровела је глобално истраживање на основу којег је
настала листа десет најневероватнијих поправки на аутомобилу по принципу „уради
сам”.
На првом месту се нашао
један мушкарац у касним
тридесетим који је покушао
да рупе на хладњаку аутомобила закрпи жвакаћом гумом.
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Када је видео да то не помаже, сипао је у хладњак 250
грама бибера у зрну, након
што је негде прочитао да ће то
решити проблем.
Пошто су јој због квара на
електрици отказали фарови
на аутомобилу, једна жена је
проблем осветљавања пута
„решила” на прилично оригиналан начин. Она је, уз помоћ
лепљиве траке, за хаубу привезала две батеријске лампе.
У сервис је упућена на основу
пријаве полиције, која је зауставила возило након што је
примећен „патент” на хауби
аутомобила.

Старији господин коме је
током летњих врућина отказао клима-уређај у возилу залепио је на инструмент таблу
ни мање ни више него двадесет малих вентилатора на батерије. Када је ипак одлучио
да отклони квар, испоставило
се да интервенција сервисера
није коштала ништа више од
уграђених вентилатора.
Брзиномер на аутомобилу
се на квари тако често, али када се то деси, требало би га
што пре поправити уколико
не желите да плаћате казне за
прекорачење брзине. Да и у
том случају постоји решење
којим ћете одлазак код мајстора учинити непотребним,
доказао је један пар који је
покварени брзиномер „заменио” одговарајућом апликацијом за „ајфон 4”, помоћу
које је читавих шест месеци
контролисао брзину кретања
свог аутомобила.
„Ер-бег” душек
Деветнаестогодишњак из Бристола одлучио је да рупу на ауспуху закрпи помоћу празних
лименки пива које је причврстио лепљивом траком око
оштећених места. Претпоставља се да је на ту идеју дошао
након што је у себе испразнио

садржај већег броја тих лименки. Након што је изгубила оба кључа од свог „фолксвагена”, старија жена је одлучила да проблем сигурности реши куповином катанца и великог ланца, којим је обмотала
свој аутомобил. То је можда и
спречило потенцијалне лопове
да уђу у возило, али је и даље
остао нерешив проблем како
ће га покренути без кључа.
Пошто је некако успео да поломи ручицу мигавца на свом
аутомобилу, возач из Лидса је
покушао да је надомести тако
што је на њеном месту причврстио обичну дрвену гранчицу,
која се такође поломила. Када
је коначно посетио сервис, запослени су пронашли свежањ
прутића, које је, претпоставља
се, дотични возач мењао по потреби.
Када је младић из британског градића Страуда закључио да му се шибер због електронског квара заглавио и да
не може да га затвори, напросто је узео кишобран како не
би покисао на путу до оближњег сервиса. То и није тако
лоша идеја, а вероватно би
свако од нас у таквој ситуацију управо употребио кишобран.
Неки возачи и даље нису
свесни колико су савремени
ваздушни јастуци важни за
безбедност путника у возилу.
Тако је власник аутомобила
из Јоркшира, након што га је
сервисер обавестио да је његов ваздушни јастук неисправан, одлучио да га не поправља, већ да уместо тога за волан причврсти меморијску
пену из душека.
Брачни пар из места Епинга у Енглеској одлучио је да
хаубу која је отпала, замени
прекривачем с кревета, који
је, као и многи други „мајстори” са ове листе, причврстио
старом добром самолепљивом траком.

Пушење у аутомобилу нема
ниједну добру страну, као
ни ова навика генерално.
Велики број пушача запали
цигарету већ при самом
уласку у аутомобил, јер им
то представља посебно задовољство. Возила пушача који „пале” у свом четвороточкашу су препознатљива:
осећа се непријатан мирис
и поред освеживача, пепео
се налази у сваком кутку кабине, пепељара је пуна...
Зашто би требало да промените ову навику, уколико не можете или не желите да оставите цигарете?
Ако већ нарушавате своје
здравље, не морате да трујете и своје путнике, поготову децу. Само паљење
цигарете у вожњи је веома
ризично јер одвраћа пажњу
док нађете паклицу и упалите цигарету, али и током
самог пушења, јер ћете сва-

ки час скретати поглед на
пепељару.
Прозори су углавном
отворени у тим тренуцима,
па постоји могућност да
струјање ваздуха одува жар с
цигарете и да седиште прогори. Возачи углавном примете да им је пепељара пуна
баш у моменту када нема
ниједне канте за отпатке у
близини, тако да садржај из
ње најчешће заврши на паркингу или у природи. Непријатан мирис се тешко
или готово никако не може
уклонити из кабине, а у комбинацији с рупама од жара
на седишту или тапецирунгу
неће бити баш добра препорука за потенцијалног купца
уколико једног дана будете
желели да продате аутомобил. Зато, ако вам се током
вожње припуши, паркирајте
аутомобил и на миру учините оно што сте наумили.

- - - - - - - ГАРАЖА - - - - - - -

СУНЦЕ ШКОДИ ПЛАСТИЦИ

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

ВЕТРОБРАН – ЗАШТИТА И СИГУРНОСТ
Поред тога што штите путнички простор од атмосферских утицаја, стакла на аутомобилу имају и велику безбедносну улогу. Ветробран у
саобраћајним незгодама остаје у комаду захваљујући посебној фолији која се налази у
слојевима стакла, док се бочни прозори при великим силама расипају у ситне комаде.
На тај начин се спречавају додатне повреде путника које
могу проузроковати комади
стакла.
Оштећења ветробрана и
прозора у великом броју случајева настају током вожње.
Ситно камење на путу или налетање на птицу су најчешћи
узроци настанка напрслине
или лома, али и атмосферске
падавине као што је град. Аутомобил са оваквим недостацима није безбедан за вожњу
и често не пролази технички
преглед – кажу у „Ауторемонту Пивашевић”.
Мање напрслине могу се
санирати без промене целокупног ветробрана. Репарација оштећеног ауто-стакла је
поступак који се користи за
санирање мањих пукотина на
предњем ветробранском стаклу. Поступак се састоји од

Страну припремио

Немања
Урошевић

стакла са ознаком „ОЕ еквивалент”, која се уграђују у
„Ауторемонту Пивашевић”.
Јефтинији ветробрани често
имају диоптрију и немају одговарајуће димензије, што
утиче на перформансе стакла
током вожње.
То значи да може доћи до
цурења воде или појаве звука
шуштања при ветровитим
временским условима. Такође, она су тања, а самим тим
су кртија и лакше пуцају.
Увек би требало имати на уму
да стакло није ту само да вас
заштити од ветра и кише, већ
даје чврстину вашем возилу и
игра важну улогу у безбедности возача и осталих путника.
У целокупној сигурности коју
вам аутомобил пружа током
вожње, удео стакла је 30 одсто, што није занемарљиво.
детаљног чишћења и фине обраде пукотине, затим се уз помоћ специјалне апаратуре вакуумски извлаче прашина и
ваздух и убризгава течно стакло, које попуњава пукотину
и чини је готово невидљивом.
Пукотине до неколико центиметара сматрају се погодним
за репарацију, а за све преко
тога саветује се замена ветробрана.
Неке компаније које се баве
заменом стакала користе стакла са ознаком АРГ, која су
јефтинија, али прилично лошег квалитета. Та стакла се не
производе по захтеваним
стандардима, као што су то

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

Сунчева светлост и високе
температуре шкоде и аутомобилима. Мали број возача обраћа пажњу на заштиту
контролне табле од директног утицаја УВ зрака. За израду тог дела ентеријера користи се углавном пластика, која услед утицаја сунца
бледи, постаје крта и на
крају пуца. Код савременијих аутомобила у овом случају могу страдати и екран
навигације или неког другог
система.
Најбоља и најједноставнија заштита командне табле је рефлектујућа фолија

која се причвршћује за ветробранско стакло. Она се
обично може склопити,
једноставна је за употребу
и направљена тако да апсорбује врућину. Не треба
да вас мрзи да је поставите
када паркирате аутомобил
на сунцу, јер ће вас то решити многих мука у будућности. Уз ову меру се препоручује и употреба премаза који враћају свежину и
еластичност пластици и
могу се користити на готово свим деловима кабине
који су направљени од тог
материјала.

Покровитељ стране

013/333-355
www.auto-remont.co.rs
ШЛЕП-СЛУЖБА 00–24
065/987-27-24
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ ситроен ксару
ХДИ 2000, дизел, 2002,
регистрован до фебруара
2016.
063/874-70-77.
(СМС)
АУТО-КОД
кључеви,
поправка
даљинаца,
„Кључ сервис”, Светог
Саве 14. 065/282-88-28.
(94485)
ФОРД фијеста 1.8 ТД, крај
2001., рестајлинг, 1.650
евра.
063/766-34-52.
(196542)
ПРОДАЈЕМ скутер кивеј
50 цц, 2009. годиште,
регистрован. 064/351-1173. (196550)
ТОЈОТА корола 1990, тек
регистрован, плин, 500
евра.
064/300-40-01.
(196614)

ФИЈАТ пунто, стило, мултипла, сеићенто, палио,
браво, брава, крома у
деловима, најповољније,
сви мотори и модели.
063/289-350. (196568)
ГОЛФ 3 дизел, 1997. годиште, 1.250 евра, караван.
013/235-78-82, 065/55781-42. (196576)
ПРОДАЈЕМ комби мерцедес спринтер 313 ЦДИ,
2010, увежен из Швајцарске, у екстра стању.
065/592-78-75. (196599)

ЗАСТАВА 10, 2009. годиште, 72.000 км, металик,
одличан, 2.350. 064/30040-01. (196614)
ФИЈАТ пунто 1.2, 2003,
тек регистрован, бордо,
1.650 евра. 064/300-40-01.
(196614)
ГОЛФ 4, 1.9 ТДИ, 2002.
годиште, петоро врата,
лимузина, власник, перфектно стање. 062/82296-09. (196830)
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ШЕВРОЛЕТ
орландо
2011, бензинац, 1.8 141 кс,
48.000 км, купљен нов у
Србији, први власник,
седам седишта, фул опрема, сем коже, навигација,
сензори за паркирање, за
кишу, светла, цена 10.000
евра. Тел. 062/186-83-10,
013/333-469. (196604)
АЛФА 156, 1.6, 2000. годиште, бензин, плин, регистрован, супер стање, хитно.
063/768-30-50.
(196680)
ЈУГО темпо 2000, регистрован до 21. децембра,
одличан. 065/263-28-78.
(196124)

ПРОДАЈЕМ приколицу за
ауто, комби, увежена из
Швајцарске 2007. године,
регистрована. 065/592-7875. (196599)
КАМИЈОНИЋ,
ивеко
застава ривал 1992. годиште, регистрован. Тел.
063/372-162. (196627)
ФОРД фокус 1.8 ТДЦИ,
караван, 2003., регистрован до маја 2016. Тел.
063/372-162. (196627)
АЛФА ромео 156, 2001.,
регистрован до 22. јануара
2016.,
гаражиран.
064/234-37-72. (196642)
ПРОДАЈЕМ мотор томос
аутоматик, тек регистрован,
добар
повољан.
063/855-92-70. (196851)
ФОРД сијеру 2.0, регистрован, атестиран плин,
добро стање, власник.
063/429-192. (196821)

НУБИРА караван 2000,
фабричко стање, први
власник, клима, 1.550.
065/809-11-83. (196976)

BMW 520, 1988, с плином,
регистрован, може замена. 063/382-071. (197069)

ПРОДАЈЕМ приколицу
кипер 5 тона змај.
063/874-70-77. (196957)

СТИЛО 1.9, дизел 2002,
троје врата, абарт опрема,
кожа, дигитална клима.
064/130-36-02.

ЛАНОС лимузина 1998,
клима, плин реатест,
одличан, 1.250 евра.
063/809-11-83. (1906976)

ПУНТО 1.2, 2007, децембар, петорo врата, клима,
прешао
81.000
км.
064/130-36-02.

ПРОДАЈЕМ нерегистровану пеглицу. 061/131-7490. (196984)

ЈУГО корал 1.1, 2004.
годиште, атестиран плин,
нов, одличан, власник.
064/142-55-93. (196874)
АУТО дубинско прање
седишта,
тапацирања,
патоса, намештаја. Наташа, 361-474, 060/361-4741. (196822)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

СТАЛНИ најповољнији
откуп свих врста возила и
катализатора, неисправних, исправних, хаварисаних и других возила, продаја половних, резервних
делова. 069/203-00-44,
064/552-31-19 . (195831)

СТИЛО 02, плин атест, тек
регистрован, одржаван,
цена договор. 063/876-2690. (196803)
АЛФА 156, 2000. годиште,
бензин, плин, добро стање.
065/403-58-43.
(196652)
ФИЈАТ пунто 1.2, бензин,
2010. годиште, први власник, 60.000 км, регистрован до марта 2016, 3.500
евра.
064/270-11-30.
(196704)
МОТОР пијађо 125 ццм,
регистрован, исправан, с
јамахиним агрегатом, 480
евра.
063/890-97-90.
(196713)
ПРОДАЈЕМ хјундаи тиксон 2005, прешао 131.000
км, регистрован до краја
јула.
064/612-18-29.
(196728)
РЕНО лагуна 2005. годиште, 1.9 дизел, каравна,
2.400 евра. Тел. 066/460266. (196743)
ПРОДАЈЕМ ланос даеву
1999. годиште, плин, бензин. Тел. 063/358-365.
(196751)
ВЕНТО 1.8, бензин +
плин, регистрован до марта, 1.100 евра. 064/240-6756. (196719)
ОПЕЛ астра караван, 1.7
ДТИ, 2001. годиште, екстра стање. 063/359-330.
(196895)
БЕВЕРЛИ 200 скутер,
2002. годиште. 061/25473-76. (196921)

ПРОДАЈЕМ скутер 49
ццм, исправна, 2007.
годиште, 300 евра. Тел.
013/252-22-07. (1906988)

ОПЕЛ зафира 1.6, атестиран метан, 2002. годиште.
064/071-15-42. (196921)
ОПЕЛ кадет 1.4 и плин,
1991. годиште, 550 евра.
064/071-15-42. (196921)
БЕВЕРЛИ 500 скутер, 2006.
годиште, власник, тек регистрован, нове гуме, нов
акумулаторе, 2.100 евра.
064/085-52-38. (1906921)
БЕВЕРЛИ 500, 2003. годиште, тек регистрован, у
одличном стању, 1.850 евра.
064/426-09-75. (196921)
ПРОДАЈЕМ рено 4 ГТЛ,
1982. годиште, у возном
стању.
064/224-12-45,
013/318-890, кући зовите
после 19 сати. (196924)
АУТО-КЛИМЕ за све
типове возила, сервисирамо и пунимо фреоном с
најновијом дигиталном
машином, пуњење са
заменом уља и УВ бојом,
комплет 2.500 динара.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (196141)
ФОЛКСВАГЕН 4, 1.9 ТДИ,
116 кс, шест брзина, фул
опрема, у одличном стању, власник. 064/276-2742. (196891)

ДАЧИЈА логан 1.6 и, 2005,
плин, лимузина, клима,
одлична,
повољно.
062/286-031. (197047)
МЕГАН 1.6 И, 1998. годиште, 5 В, власник, опрема,
одличан.
066/123-646.
(197047)
РЕНО меган 1.5 ДЦИ,
2008. годиште, очуван,
гаражиран. Тел. 066/319258. (197033)

НАЈПОВОЉНИЈИ стални
откуп свих врста возила од
80 до 400 евра, продаја
половних резервних делова. 066/409-991, 063/78282-69. (195831)
КУПУЈЕМ све врсте страних, половних и хаварисаних возила и продајем
резервне делове. 063/11068-87. (196699)
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 90 до
500 евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21.

Четвртак, 21 мај 2015.

МАШИНЕ

ЧЕТВОРОРЕДНИ шпартач с кутијама за ђубре.
064/303-28-94. Качарево.
(196633)
КРУЊАЧ-прекрупар оџаци, столарска машина,
косилица, метална врата.
065/263-28-78. (196624)

ГАРАЖЕ

ИЗНАЈМЉУЈЕМ
или
купујем гаражу у центру.
Вида. Тел. 062/871-69-38.
(196707)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ багат шиваћу
машину, машину за пеглање, француски лећај,
регал, комоду и стаклену
витрину од пуног дрвета.
064/616-47-67. (196770)

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, комбинацију,
веш-машину,
шпорет
електрични.
Мића,
013/346-790, 064/129-7360. (196823)

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе, нова мини кухиња,
10.000.
063/773-45-97,
371-568. (196784)

НА ПРОДАЈУ инвалидска
колица, веома добро очувана.
063/193-26-80.
(СМС)

ПРОДЈЕМ
преосталу
циглу, велики формат,
повољно. Тел. 353-438.
(196860)

КУПОПРОДАЈА

ХЛАДЊАЧА за воће,
поврће... 580 цм/3 Панчево. 065/800-90-04. (СМС)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Котежу 1, преко пута „Фабег”
апотеке. 064/145-55-09.

ОБОД фрижидер и замрзивач с фиокама, полован,
продајем. 062/471-281.
(196551)

ПРОДАЈЕМ бродић 9 х
2.80 мотор меркур, 40 кс,
може замена. 061/531-2900. (196815)

ШАПУРИНЕ и домаћа
маст на продају. 372-768,
064/172-44-10. (р)

ТРОЖИЛНИ кабл за струју, антенски кабл, приколица, кино пројектор
полароид.
252-13-66,
064/119-64-47. (196833)

ПРОДАЈЕМ два итисонатепиха, 4 х 4 метра,
повољно. Тел. 064/164-8490. (196574)

ПРОДАЈЕМ гаражу у
Шанетовој, екстра стање.
063/819-30-54. (196813)

ПРОДАЈЕМ циглу, шупљу,
1.000 комада, повољно.
Тел.
064/164-84-90.
(196574)

АПАРАТИ

ПУШКА, малокалибарска
ТОЗ, руска с оквиром за
шест метака, с папирима,
лицима
с
дозволом.
064/443-07-07. (196805)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ 2,5 кв,
косилицу на бензин, пумпу за воду. 063/836-23-83.
(196854)
ПРОДАЈЕМ дечји бицикл
и сто за компјутер, очувано.
061/166-84-25,
013/361-859. (197065)
ПРОДАЈЕМ разни намештај и белу технику, ради
селидбе,
повољно.
060/550-04-32.

БАШТЕНСКЕ гарнитуре
од пуног дрвета од 12.000
до 19.000 изложбени простор суботом, Зелена пијаца, преко пута „Бурјана”,
и Карађорђева 71, пензионерима попуст. 344-771,
062/771-513,
Марко.
(196575)

ПРОДЈЕМ нов лаптоп ХП
650.
064/457-02-11.
(196840)
ПРОДАЈЕМ
замрзивач
обод, вертикални, 260
литара, очуван, 7.000
динара. 063/722-67-44.
(196742)

ТВ половни из увоза, 37,
55, 72, 82. 348-975,
066/348-975. (196697)
ТВ панасоник Е 72, сани Е
54, оригинални даљински.
064/163-57-59. (196651)
ВЕШ-МАШИНА, ел. шпорет и половни делови од
веш-машина. Тел. 252-0510,
063/703-76-07.
(196765)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монтирање, гаранција, 110 евра.
061/137-98-10. (196529)
ПРОДАЈЕМ бибер цреп.
Тел.
064/129-45-43.
(196538)
КОЖНА угаона, црна гарнитура, лустери и теписи.
063/858-47-55. (196546)

ПРОДАЈЕМ тросед, двосед, фотељу, сточић и спаваћу собу. 063/866-78-03.
(196655)
НОВ лежај гроф, музичка
ТВ комода, пуно дрво.
064/163-57-59. (196651)

МЕСНАТИ прасићи и јагаци, могућнсот клања и
печења. 064/290-50-29,
060/037-11-96. (197032)

ПРОДАЈЕМ гарнитуру,
тросед, двосед, фотељу,
даласов намештај, очуван,
повољно. 061/203-15-07.
(196716)
СТЕПЕНИШТА,
храст,
јасен, буква, прозори, врата, израда, монтирање.
063/732-82-16. (196530)
ПРОДАЈЕМ билијар, теретану, сони музику, кућна
варијанта. 063/819-30-54.
(196813)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ старе и неисправне аутомобиле, долазим на кућну адресу,
исплата одмах. 062/19847-74. (194969)
КУПУЈЕМ очувано покућство.
062/974-14-04.
(196529)
КУПУЈЕМ старо, ново
перје, замена за лио јастуке.
062/974-14-04.
(196549)

ТРОСЕД, ТВ + полица, сто
+ столице, креветац, беби
колица, два душека, ђутуре
100 евра. 063/708-13-33.

ПРОДАЈЕМ домаћу живину, расну, кокошке, гуске,
патке, ћурке, пилиће.
063/894-84-23. (196723)
ПРОДАЈЕМ троседе, каучеве, угаону гарнитуру,
регале, мост + ормани,
орман трокрилни, орман
двокрилни,
гарнитуре,
мојца фотеље, витрине,
комоде, сто + четири столице, сто + шест столица,
спаваћа соба комплет,
комплет кухиња, комбиновани фрижидер, фрижидер, замрзивач, дечја
колица, телевизоре, двоседе, ел. шпорет, ТА пећи,
машину за веш, суђе,
тепихе, разно. 063/10778-66. (ф)
ПРОДАЈЕМ женско теле,
три месеца, чисти сименталац.
013/377-090.
(196746)

НА ПРОДАЈУ телевизори,
ормани, судопера, регали,
кревети,
трпезаријске
витрине,
француски
лежај,
ципеларник,
баштенске столице, кревети на спрат с душецима,
симпов двосед и две фотеље, врата, микроталасна,
барске столице, преслица,
стари забавници, књиге,
монитор. 064/155-38-13.
(196887)

ПРОДАЈЕМ половно сто и
столице, 7.000, три тепиха
1.500 динара, тросед, дечју собу. 065/544-41-85.
(196756)
ОТКУПЉУЈЕМ, продајем
и пуним камп-боце, долазим на позив. 060/033-1522. (196755)
ФРИЖИДЕР 145-165 л,
електрични шпорет, замрзивач 260 л, веш-машина,
нов шпорет алфа плам 9,
дводелна судопера с радним висећим деловима,
регал, разни лежаји, трпезаријски сто са столицама,
ормани, плакар с ципеларником, разно. Тел.
342-689, 063/861-82-66.
(196768)

ПРОДАЈЕМ букву, цер,
багрем, багремове сеченице. „Топлина”, 063/364310. (197000)
ПРОДАЈЕМ котао на чврсто гориво термомонт,
Тип КК 40, 40 кв, напрсло
ложиште,
електрични
котао 3 х 6 кв, ручне израде, неупотребљаван. Уљани горионик ецофлам
минор уно, 21-29 кв,
коришћен,
исправан.
064/610-45-57. (196947)

ПРОДАЈЕМ плинске делове
за шпорете и остале плинске уређаје. 063/774-99-81,
013/342-391. (190891)

ПРОДАЈЕМ половну пица
пећ и половну столарију и
панел
паркет.
Тел.
062/852-48-50. (196962)

4.000 ДИНАРА кауч и две
фотеље, Дим. Туцовића
36. 013/344-364, 063/72750-70. (196930)

КАМИН алфа плам рустико, стар једну годину.
064/315-55-16. (196966)

МЕЊАМ венчаницу за
димљени бут. 063/893-2865. (196919)

КОКЕ носиље, шест месеци, носе, 300 динара
комад, доносим. 060/05467-70. (196692)

КОТАО за централно грејање на гас берета, нов,
упола цена. 063/890-9790. (196713)

КУПОПРОДАЈА

ПРОДАЈЕМ
полован
намештај. 062/274-226.
(196982)

ПРОДАЈЕМ металну конструкцију, врата и излог у
одличном стању и двоја
врата, крила, повољно.
063/734-82-31. (196694)

БАШТЕНСКЕ фотеље, и столови, металне пластифициране елегантне, бело-црне.
063/890-97-90. (196713)

УРЕЂАЈИ за дигитализацију вивакс сетбокс 141,
продајемо најповољније у
Србији. 063/165-44-72.
(197071)

ПРОДАЈЕМ
балирано
сено, Борачка 1, Војловица. 342-819. (197029)

ПРОДАЈЕМ висећу кухињу, фрижидер, метал. врата, женски бицикл, циркулар.
063/706-16-65.
(196639)

ФОТОАПАРАТ canon EOS
50 D, оптику EF 50 F/1.4
USM, sigma 12-24 F 4.55.6 DG manfrotto за фотоапарате
TRipod
190
CХPRO3, главе 488 RC
2.494 RC2. 064/210-48-20.
(р)

ПРОДАЈЕМ
пластични
чамац тител специјал 80,
и мотор џонсон, 6 кс.
060/525-00-37. (197040)

НА ПРОДАЈУ угаона гарнитура, повољно. 063/305149. (197024)

ПРОДАЈЕМ
полован
намештај из Швајцарске.
065/592-78-75. (196599)

ПРОДАЈЕМ дрвена врата
2 комада, прозор, фикус,
дрво живота. 063/851-5998, 013/320-336. (196411)

ТРИ
комоде,
угаона
витрина, замрзивач сандучар, две ТА пећи, ТВ 50 м,
пећ крека весо. 231-52-91,
064/057-40-35. (196970)

ФРИЖИДЕР горење, некоришћен, факс панасоник,
музички стуб с грамофоном. 013/370-544. (197023)

ТОПЛОТНЕ геотермалне
пумпе /7-27 киловата/
најекономичније грејање.
Могућност
хлађења.
062/118-26-81. (196587)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ и креку. 013/304-506, 064/32937-84. (196665)

ПРОДАЈЕМ пса, расе
коврџави бишон, педигре,
шест месеци стар, првобирано штене. Тел. 064/25248-33. (197060)

БОЦЕ за аутогено, бутан
боца, метална тезга, полице прављене. 013/370-544.
(197023)

ПРОДАЈЕМ прасиће и
дебелу свињу. 013/619329. (196578)

БАГРЕМОВА и церова
дрва на продају, повољно.
060/603-32-32. (196022)
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ПРОДАЈЕМ мотор за
замрзивач од 310 л.
063/893-28-65. (196910)
АПАРАТ ultrasonic cleaner, користе га стоматолози, протетичари, као и
златари за чишћење златног накита. 063/893-2865. (196910)
ПРОДАЈЕМ шпорет за етажно грејање милан благојевић, супер термо магнум.
062/667-262. (196894)
ФРИЖИДЕРИ, замрзивачи, веш-машине, шпорети, ауто-гуме из Немачке,
гаранција. 062/824-23-21.
(197055)
НА ПРОДАЈУ свињске
полутке.
013/632-145,
060/500-30-91. (197037)

ПРАСИЋИ на продају,
вршим услужно печење на
дрва, ражањ, повољно.
064/997-79-09. (196969)

КУПУЈЕМ бакар, месинг,
алуминијум,
прохром,
акумулаторе,
каблове.
060/521-93-41. (196583)
КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
бакар, месинг, старе славине, акумулаторе, вешмашине,
фрижидере,
замрзиваче, каблове и
остали метални отпад.
060/521-93-40. (196583)
КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, разгледнице, књиге, пенкала, ситне антиквитете. 013/233-35-01,
064/265-82-98. (196584)
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КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ два кровна прозора, добро очувана.
064/363-60-08. (196696)
КУПУЈЕМ старо, ново
перје, дуње, јастуке, полован намештај. 063/898-0082. (197052)

ПРОДАЈЕ се кућа на 6 ари
плаца, на новој Миси.
063/854-41-74. (195569)
КУЋИЦА у дворишту,
миран крај, Милорадовић,
32 м2 + припадајући део
дворишта, одмах усељив.
Власник. 062/229-929.
КУЋА са десет ари плаца
на продају, Горњи град.
064/133-32-02. (195914)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
бакар, алуминијум, месинг,
акумулаторе,
долазим.
064/484-13-76. (197007)

ПРОДАЈЕМ испарцелисано, грађевинско земљиште у близини „Утве”,
Јабучки пут бб. 060/50454-44. (195929)
ВИКЕНДИЦА, Девојачки
бунар, 7 ари, струја, вода,
заграђен. 063/841-16-27,
063/837-37-71. (195934)

ОТКУПЉУЈЕМ неисправне веш-машине, бојлере,
шпорете, пећи, радијаторе, фрижидере, гвожђе.
064/158-44-02, 061/63083-79. (196063)
КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала.
013/313-458,
063/199-60-36, 064/48114-77. (196818)
КУПУЈЕМ стари стилски
намештај и остало покућство. 063/182-08-95, 335930. (196808)
КУПУЈЕМ перје, старински намештај, стари новац,
сатове, флаше сифон соде,
слике, старе играчке, старо
покућство.
335-974,
063/705-18-18. (196808)
КУПУЈЕМ старе фудбалске
улазнице, брошуре, звездине ревије, капитенске
заставице. 069/520-19-77.

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПЛАЦ 5, 8 и 10 ари, врло
повољно, Новосељански
пут. 066/385-289. ПРОДАЈЕМ у Омољици земљу,
навек.
062/708-070.
(194953)

У ВАЉЕВУ, изузетно
повољно продајем кућу
(72 + 50 м2) , тераса 35,
магацин 110 м2. 063/512241. (и)
ОМОЉИЦА, 52 + 48,, 4,67
ари, 17.500; Долово, 164
м2, 17 ари, 28.000.
063/744-28-66, „Милка
М”. (196506)
ВОЈЛОВИЦА, 88 м2, 7,8
ари, 29.000, 83 м2, 5,36 м2,
17.500.
063/744-28-66,
„Милка М”. (196506)
СТАРЧЕВО, ПР+1, нова,
52.000; шири центар, 140,
2,47, 55.000. 063/744-2866, „Милка М”. (196506)

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар, алуминијум, веш-машине, замрзиваче, долазим на позив.
061/322-04-94. (197007)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
замрзиваче, веш-машине,
долазим
на
адресу.
061/206-26-24. (197007)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ првокласно,
пољопривредно земљиште, 11,5 ланаца, 660 ари,
у Идвору, један ланац по
8.500 евра = 57 ари.
069/214-41-49. (195957)
СТАРЧЕВО, кућа 100 м2,
10 ари, сређена, власник,
легализована, 21.000 евра.
Панчевачки пут, продајем.
062/706-060.
(195982)

ДВОРИШНИ, 24 м2, шупа,
12.000; 7. јула 36 м2, двориште, 18.500. 063/74428-66,
„Милка
М”.
(196506)
ПРОДАЈЕМ кућу 100 м2, у
Новом Селу, плац 16 ари.
Тел. 063/800-23-06. (196508)
ПРОДАЈЕМ/мењам
за
мањи стан, уз доплату,
кућу у Панчеву стару и
новију.
064/901-90-41,
064/938-38-93. (196361)
ЖАРКА Зрењанина, део
куће, 1/1, 86 м2, 2,6 ари,
засебно двориште и улаз,
48.000.
063/779-72-93.
(196517)

ПРОДАЈЕМ стари „Бајкин
салаш”, 30,5 ари, северна
зона.
064/484-92-94.
(196428)
2

КАЧАРЕВО, кућа 200 м ,
спратна, недовршена, усељива, ајнфор капија, 5
ари.
063/218-860.
(196434)
ПРОДАЈЕМ спратну кућу
на старој Миси, 200 м2,
ЦГ. Тел. 064/196-08-41.
(196445)
2

КУЋА, центар, 100 м , 3
ара, 1/1, сређена, 55.000
евра.
061/678-10-10.
(196495)
ПЛАЦ, Миса, иза Тмушића, 4 ара, 1/1 укњижено,
9.500 евра. 061/678-10-10.
(196495)

ПЛАЦ 11 ари, Девојачки
бунар, вода на плацу.
063/858-47-55. (196546)
ПРОДАЈЕМ плац с почетом кућом, воћњак, цена
договор, стари Тамиш.
061/162-50-25, 063/205408. (196549)
ПРОДАЈЕМ кућу, Дубока
бара 92, 14,5 ари плаца,
хитно, повољно. 061/30139-32. (196515)
ГОРЊИ гад, кућа 55 м2, на
6,57 ари, укњижено 1/1.
Тел.
063/275-510.
(196561)
ПРОДАЈЕМ/издајем кућу,
Спољностарчевачка 58.
063/830-66-33. (196605)
ПЛАЦ 11 ари, Кудељарац,
грађевински, 7.000 евра,
замена за ауто. 064/30040-01. (196614)
ПЛАЦ 7 ари, 1/1, код
Козарачке
улице.
061/246-40-42, 013/26382-64. (196569)
ПЛАЦ, 7 ари, у Дубокој
бари, продајем. 063/372443. (196572)
КАРАУЛА, нова кућа 86
м2, грађевинска дозвола,
плац 4 ара, власник.
065/258-87-77. (196578)
ПРОДАЈЕМ кућу на Кудељарцу од 60 м2, с помоћним објектима и грађевинским плацем од 8 ари.
064/040-82-72. (196579)
ПРОДАЈЕМ кућу, Скадарска, може замена за стан
на Стрелишту. 063/70091-98.

НА ПРОДАЈУ кућа у Старчеву. Тел. 347-726, 632310,
063/193-78-40.
(196145)
КУЋА за уживање у центру Девојачког бунара,
власник. 064/288-12-05,
063/161-95-55. (196165)
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МЕЊАМ двособан стан,
50 м2, у Ћуприји, поред
олимпијских базена и стадиона, за Панчево или
њиве
у
Мраморку.
061/167-77-01. (196519)
НОВА Миса, издајем стан,
продајем кућу 200 м2, хитно. 062/403-241. (196521)
КУЋА 70 м2, стара Миса,
Србијанска 55, Панчево,
5,42 ара плац. 064/651-1622. (196528)
ПРОДАЈЕМ хектар земље
иза Мисе. 064/357-84-33.
(196539)
ЊИВА 11 ари, Кудељарац,
добар пут, сувласништво.
069/526-39-52. (196536)
КУЋА, Панчево, Карађорђева, плац 2,7 ара, самостална,
реновирање,
50.000 евра, власник. Тел.
064/142-30-95. (196540)

ПЛАЦ, Баваништански
пут, 9,2 ара и Миса, Ул.
Пелистерска 7,5 ари.
„Лајф”, 317-634, 061/66291-48. (196796)
ТУРСКА глава на 3 ара,
реконструкција, 45.000 и
Стрелиште, новија на 7,5
ари, 75.000. „Лајф”, 317634,
061/662-91-48.
(196796)

КУЋА, 65 м2, гаража, 11
ари
плаца,
власник.
060/366-61-03. (196846)

ДЕО куће, почетак Стрелишта, укњижено, замена
за мањи стан уз вашу
доплату. 064/952-19-80.
(196591)

ХИТНО спратна , 170 +
100 м2, помоћни објекти,
8,5 ари, Кудељарски.
060/040-96-50. (196627)
ЦЕНТАР, кућа 100 м2, 2,5
ара,
68.000.
„Гоца”,
063/899-77-00. (196628)

120 м2, 6 ари у власништву, 62.000. 060/066-6747, Александра. (196862)

ПЛАЦ на Стром Тамишу,
продајем. 063/870-69-20.
(196855)

ПЛАЦ 7,2 ара, Светозара
Шемића 60 и 60-а, цена
договор. Милош, 066/52025-65, Влада, 064/254-6540. (196590)

ПРОДАЈЕМ кућу, завршни радови, у виђеном
стању,
нова
Миса.
064/221-36-12. (196598)

ЈАБУЧКИ пут, нова кућа
250 м2, укњижена, 25 ари,
до пута. 319-446, 064/13038-29, „Трем”. (196884)

ПРОДАЈЕМ кућу у Иванову, цена договор. Тел.
064/260-05-92. (196863)

КАЧАРЕВО, кућа 150 м2,
спрат, усељива, укњижена,
власник,
27.500.
064/271-74-67. (196589)

ПРОДАЈЕМ башту, 15 ари,
код Дубоке баре. Тел.
064/901-19-20. (196597)

ПРОДАЈЕМ кућу с два стана
или замена за стан, договор.
064/066-78-43. (196865)

МРАМОРАК, добра, 191
м2, 8,4 ара, 18.000.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (196877)

ДЕБЕЉАЧА,
Панчево,
мењам кућу 6,5 ари, 130
м2, ЦГ, за стан у Панчеву.
Тел.
065/210-07-66,
013/210-07-66. (196784)
ПЛАЦ 7 ари, с легализованим објектом, Аеродром.
060/737-37-67. (196738)
НОВА Миса, први спрат
108, етажно 45, сутерен
108, двориште 25, високо
поткровље, укњижено 25.
063/805-03-76. (196814)

ВЕЛИКИ избор кућа у
околним селима, повољне. „Мустанг”, 331-341,
062/226-901. (196877)
БАВАНИШТЕ, центар, 139
м2, 6,72 ара, плин, 20.000.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (196877)
ПРОДАЈЕМ кућу код
Зелене пијаце, може и
замена. 063/867-03-33.
(196879)
ПРОДАЈЕМ кућу у Старчеву,
близу
центра.
063/706-50-05. (196882)

ПРОДАЈЕМ/мењам кућу
60 м2, с плацем, помоћним
објектима. 062/886-91-50,
063/774-99-81. (196911)
ПРОДАЈЕМ 8 ари, градска
вода на плацу, иза „Минела”. 064/997-79-83. (196914)
СТАРИ црепајски пут,
викендица,
воћњак,
башта, 20 ари, укњижено.
063/879-51-40. (196931)
НОВА Миса, кућа 6 х 10,
три етаже, добра локација.
063/879-51-40. (196931)
ПРОДАЈЕМ кућу, три етаже на Миси, повољно.
„Весна 2”, 066/937-00-13.
(196931)
ПРОДАЈЕМ кућу у центру
града, повољно, вреди
погледати. 063/756-06-04.
(196933)
ЦЕНТАР, строги, 200 м2,
4,4 ара, 22 метра фронт,
100.000
договор.
„Нишић”,
362-027,
064/206-55-74.
ЦЕНТАР, новија кућа на
спрат, локали, врт, гаража,
нуспросторије.
061/249-04-26. (196387)
ПРОДАЈЕМ кућу, стару и
новију, у ширем центру,
без
посредника
или
мењам за једноипособан
стан, без грејања, уз
доплату за кућу. 064/90190-41,
064/938-38-93.
(196937)

ШИРИ центар, стара и
новија кућа, 3 ара, 42.000.
„Гоца”,
063/899-77-00.
(196628)
ТЕСЛА, кућа 100 м2, 4,5
ара,
55.000.
„Гоца”,
063/899-77-00. (196628)
КУЋА, 80 м2, С. Шупљикца
76, до пруге, башта 14 ари
код ВП 5.000, Драган.
064/386-47-52. (196631)
НОВА кућа у центру Панчева, 130 м2, повољно.
060/028-14-80.
НОВА кућа, Старчево, 80
м2, 16,5 ари, близу центра.
060/028-14-80. (196634)
ПРОДАЈА, кућа бања Горња Трепча и викендица у
Шушњу, Бар. 063/706-1665. (196639)
ХИТНО продајем кућу у
Долову, с помоћним
објектима, одмах усељива.
062/176-94-86. (196682)
ПРОДАЈЕМ плац, грађевински, стара Миса, за
ауто. 063/207-819. (196803)
ПЛАЦ на Стрелишту, 67
ари, ширина 20 м, дозвољена градња. 063/369-846.
(196757)
ПРОДАЈЕМ плац 6 ари,
повољно, стари Тамиш.
064/151-83-08. (196774)
ДВОРИШНУ кућу у Панчеву продајем, информације на тел. 064/173-05-87,
013/235-48-14. (196780)

ФРУШКА Гора, викендица
84 м2, плац 15 ари, под
воћем, може замена.
061/531-29-00. (196815)

ЈАБУЧКИ, преко пута од
Утве, кућа двособна, 61 м2,
7 ари, 25.000. „Кров”,
060/683-10-64. (196917)

КУЋА, Миса, 140 м2, с
локалом, хитно, 55.000.
„Гоца”,
063/899-77-00.
(196892)

МИСА, центар, кућа петособна, сређена, 120 м2, 3,7
ари,
85.000.
„Кров”,
060/683-10-64. (196917)

ПРОДАЈЕМ плац у Старчеву, 9,15 ари, с водом и
локацијском дозволом.
064/178-72-32. (196834)

ДОЊИ град, кућа 320 м2,
две јединице, локал, 6,3 ара,
140.000, договор. „Кров”,
060/683-10-64. (196917)

ЊИВА у Скробари, на
путу, 33 ара, преко пута
циглане,
4.500
евра.
065/852-71-99. (196810)

ТЕСЛА, 80 м2, ЕГ, 3 ара
плаца, усељива, 50.000.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951.

ПРОДАЈЕМ кућу, Максима Горког, 200 м2, 3,8 ари.
063/301-360. (196873)

ЖАРКА Зрењанина, 70 м2,
сређена, ПВЦ, без улагања, 30.000. „Олимп”, 351061, 063/274-951.

КУЋА на Маргити, 425
квадрата, у изградњи, 8
ари плаца. Грађевинска
дозвола, све дажбине плаћене. 065/811-31-92.

КУЋА на продају, Синђелићева 111, вреди погледати.
013/354-931,
062/166-57-34. (196901)

ВОЈЛОВИЦА, Борачка, кућа
65 м2, 5,5 ари, хитно, повољно. 069/733-767.(196945)
КУЋА, Тесла, укњижена,
лепа локација за становање и приватан бизнис.
063/329-464. (197035)
ПРОДАЈЕМ кућу у Старчеву, Матије Гупца 123.
063/825-82-21. (197034)
ПРОДАЈЕМ кућу, Преспанска улица 15, Панчево, на 5 ари плаца, приземље 60 м2, а поткровље са
засебним улазом. Власник.
Тел. 063/307-674. (197043)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ 63 ара земље
у грађевинској зони,
Охридска 25, звати после
16 сати. 013/311-375.
(197008)

ПРОДАЈЕМ кућу у Војловици с 20 ари палца.
064/237-93-95. (197045)

БАВАНИШТЕ, продајем
три ланца. Тел. 061/14837-94. (197011)

ПРОДАЈЕМ кућу у Банатском Новом Селу. Тел.
063/763-10-44. (197030)

ПЛАЦ 5 ари, кућа 45 м2,
Ружина до Котежа 2,
замена за стан + доплата,
70.000.
063/386-557.
(197066)

ПРОДАЈЕМ викендицу на
Дунаву, 3 км од Панчева.
061/401-19-46. (196958)
ПРОДАЈЕМ веома леп
плац 8 ари, у Пелистерској 26, договор. Власник.
Тел.
062/891-43-89.
(196960)
ЦРЕПАЈА, 136 м2, 15,7
ари, одична, 21.000. „Ћурчић”, 362-816, 063/80310-52. (196961)
ЦЕНТАР, улични део куће
63 м2, реновирано, могућност поткровља. Власник.
063/722-31-93. (196964)
КУЋА, две стамбене јединице + поткровље, помоћни објекти, грејање, канализација, плац 25 ари,
ограђено, легализовано,
асфалт. Тел. 064/187-3511,
060/686-67-22.
(196977)
НА ПРОДАЈУ викедница
17 ари, струја, воће, хитно, повољно. Жељко,
064/139-83-92. (196983)

ПРОДАЈЕМ у Самачком
гарсоњеру, код Болнице
једнособан стан + помоћне објекте + гаража.
069/353-07-57. (194887)

ПРОДАЈЕМ
двособан
стан, II спрат, Стрелиште.
Михајла Петровића Аласа
1, 062/256-410. (195839)

ПРОДАЈЕМ нов укњижен
стан, 50 м2, школа и обданиште 150 метара. Тел.
353-067,
063/301-160.
(196233)
ПРОДАЈЕМ једноипособан
стан на Стрелишту, ВП,
ЦГ, одмах усељив, 39 м2,
власник, 1/1, 21.000 евра.
063/774-27-26. (196257)
ПРОДАЈЕМ стан, 56 м2, у
Светог Саве. 063/263-025.
(196297)

ПОТРАЖЊА

ОЗБИЉНОЈ
породици
потребна кућа за чување
или
одржавање.
Тел
064/422-67-57. (СМС)
КУПУЈЕМ кућу у Панчеву
до 30.000 евра без посредника. Исплата одмах.
063/173-64-87. (196571)

КУЋА, Војловица, 180 м2,
сређена, изолација, грејање,
52.000.
367-717,
065/367-71-71. (196984)

ПРОДАЈЕМ једнособан,
дворишни стан, 32 м2,
близу Народне баште,
12.500.
063/835-45-33.
(СМС)

ПОНУДА

2

ГОРЊИ град, 30 м , новоградња, две собе, клима.
065/866-24-41. (СМС)
ГОРЊИ град, 30 м2, новоградња, две собе, клима,
17.000.
065/866-24-41.
(СМС)

ПРОДАЈЕМ стан, 62 м2,
Стрелиште. 064/170-57-10,
065/824-39-44. (195998)
ТЕСЛА, II спрат, 3,0, ТА,
продаја/замена за мањи.
064/112-40-78. (196037)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

СТАНОВИ

ПРОДАЈЕМ кућу у Старчеву.
060/049-60-07,
061/222-28-99. (196996)

СОДАРА, 57 м2, сређен,
полунамештен, ЦГ, клима, IV/6, 34.000, власник.
064/175-79-22. (195707)

ВИКЕНДИЦА 100 м2, на
Девојачком бунару, на
продају, компензација,
одложено плаћање. Тел.
061/622-18-37. (197062)

ТЕСЛА, двособан, IV/4,
без лифта, ЦГ, тераса, сређен. Тел. 066/954-33-05.
(196328)
ПРОДАЈЕМ нов стан, 70
м2, или мењам за Београд.
064/897-45-96. (195458)
ХИТНО, повољно продајем стан, троипособан 101
м2, Карађорђева 15, Панчево.
063/334-430.
(195492)
ХИТНО, повољно продајем стан, троипособан 81
м2, дуплекс, Тесла. Илариона Руварца 4, Панчево.
063/334-430. (195492)
ПРОДАЈЕМ стан на Котежу 2, 84 м2, без посредника.
065/398-98-99.
(159508)
СОДАРА, продајем троипособан стан, 83 м2, ЦГ,
сређен, могућ договор.
064/482-44-94. (195521)
ЦЕНТАР, 55 м2, ЦГ, 1/V,
укњижен. 060/415-52-05.
(195635)
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НА ТЕСЛИ трособан стан,
ЦГ, IV, терасе, сређен,
власник. 063/770-45-55,
013/331-079. (193123)

КУЋА на продају, могућа
замена, мањи стан, Новосељански пут 64, поред
кафане „Бели нарцис”.
065/325-00-33. (197053)

НА ПРОДАЈУ кућа 40 м2,
струја, вода, повришна 40
ари, Војловица, хитно,
повољно. Жељко, 064/13983-92. (196983)

ЛЕПА кућа, комфорна,
сређена, 5 ари, летњиковац, воћњак. Тел. 013/373502,
064/902-10-30.
(196995)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, центар, нов, 35 м2,
14.000.
061/670-97-96.
(196421)
ЦЕНТАР, 73 м2, II, 58.000,
Стрелиште, 59 м2, II,
30.000.
063/744-28-66,
„Милка М”. (196506)
КОТЕЖ 2, 39 м2, XI,
20.000, Котеж 1, 57 м2, ПР,
33.000.
063/744-28-66,
„Милка М”. (196506)
СОДАРА, I, 81 , 45.000;
Пепељаре, II, 58, 27.500.
063/744-28-66, „Милка
М”. (196506)
СТРЕЛИШТЕ, ВП, 49,
28.000;
центар,
ВП,
34.000, 24.500. 063/74428-66,
„Милка
М”.
(196506)
ХИТНО двособан стан,
Содара, 1/1, укњижен,
повољно.
013/344-388,
060/071-59-64. (196524)

У САМАЧКОМ продајем
гарсоњеру, код Болнице
једнособан, једнособан +
помоћни објекти + гаража.
065/353-07-57. (196527)
ПРОДАЈЕМ/мењам једноипособан стан за кућу,
већи стан. 064/004-96-78.
(196551)
КОТЕЖ 1, једноипособан,
38 м2, III, 24.000. „UnaDalli”, 064/255-87-50. (196618)
ЦЕНТАР, трособан, 73 м2,
43.000, 110 м2, 55.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(196618)
ЦЕНТАР, двособан, IV, ЕТ,
27.000, договор. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (196618)
СОДАРА, двособан, 57 м2,
ЦГ, III, сређен, лифт,
33.000.
„UnaDalli”,
064/255-87-50. (196618)

КОТЕЖ 2, 86 м2, комплетно сређен, усељив, 47.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(196618)

ПРОДАЈЕМ двособан дворишни стан у центру, цена
по договору. Тел. 064/46892-59. (196616)

КУЋА нова 200 м2, Новосељански пут, 33.000.
„UnaDalli”, 064/255-87-50.
(196618)

ДВОИПОСОБНИ,
III,
Маргита, 2009., две терасе, 55 м2 +, гаража у згради, лифт, двострано орјентисан, бамбус паркет, италијанска керамика, котао
гас, јефтино грејање,
инверторска
клима,
оптички
интернет,
кабловска,
итнерфон.
062/143-37-00, лична продаја. (196628)

НОВА Миса, кућа 100 м2,
7 ари, 36.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (196618)
НОВА Миса, кућа 198 м2,
сређена, грејање на пелет,
73.000.
„UnaDalli”,
064/255-87-50. (196618)
ДВОСОБАН стан, 57 м2,
комплетно сређен, VI
спрат, Содара, без посредника.
061/136-15-43.
(196603)
КОТЕЖ 1, мањи двособан,
продaјем, III, ЦГ, договор.
060/300-61-17. (196614)

СТРЕЛИШТЕ, центар, нов
стан од 86 м2. Тел.
064/267-71-74. (196619)
ХИТНО, Содара, 64 м2,
ЦГ, II спрат + гаража,
39.000 евра. 064/565-1136. (196596)
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СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ/мењам трособан, Тесла за кућу, доплата, ЦГ, лифт. 064/867-4848. (196577)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру, 18
м2, центар, ЦГ, власник,
звати после 16 сати.
063/697-360. (196589)
2

СОДАРА, 56 м , двособан,
34.000; трособан, 36 м2.
„Гоца”,
063/899-77-00.
(196628)
СОДАРА, једнособан, 38
м2, 22.500, 26 м2, 20.000.
„Гоца”,
063/899-77-00.
(196628)
СТРЕЛИШТЕ, 56 м2, двособан, 26.000; двособан,
60 м2, 30.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (196628)
ТЕСЛА, 53 м2, двособан,
26.500, 55 м2, двособан,
30.000, 45 м2, 25.000.
„Гоца”,
063/899-77-00.
(196628)
МИСА, 37 м2, 17.000, 40 м2,
20.000, 48 м2, 26.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (196628)

КОТЕЖ 1, ВПР, 57, ЦГ,
тераса, укњижен, 30.000,
продајем/мењам.
064/266-25-80. (196674)
СТАН на продају, договор,
хитно.
064/130-27-34.
(196675)
СТРЕЛИШТЕ, продајем
повољно двособан, 59 м2, у
киндер згради. 063/10294-45. (196686)
СОДАРА, 72 м2, двоипособан, II ЦГ. Тел. 069/22029-53. (196695)
СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, 44,5 м2 + 3,5 тераса,
ЦГ, IV спрат, повољно.
Тел. 315-290. (196709)
ПРОДАЈЕМ стан на Тесли,
једнособан, 44 м2, тераса,
ЦГ, I спрат, лифт, власник.
064/800-36-53.
(196711)
ДВОРИШНИ стан, Ул.
Моше Пијаде 28, улични
део стана, 28 м2 + 13 унутар дворишни стан за
реновирање,
1/1
без
посредника. Тел. 063/233762. (196817)

ДВОРИШНИ, 44 м2, укњижен, реновиран, 12.000.
„Гоца”,
063/899-77-00.
(196628)

МАРГИТА, 52 м2, први
спрат, фул намештен,
новоградња,
укњижен,
власник.
063/449-798.
(196653)

ПРОДАЈЕМ поткровље,
таван са свим прикључцима, спремно за адаптацију
у стан или два стана. Власница.
065/333-55-25.
(196669)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
51 м2, приземље, одмах
усељив,
укњижен.
063/166-43-48. (196800)
ПРОДАЈЕМ стан на Стрелишту, код школе, 37 м2,
II спрат, ЦГ. 063/890-9753. (196725)
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан, 47 м2, Котеж 2.
063/844-39-44. (196727)
ПРОДАЈЕМ/мењам сређен стан, сопствено двориште, 43 м2, ТА, Котеж 1.
064/367-96-96. (196730)
ПРОДАЈЕМ стан од 45 м2,
у
центру
Панчева.
069/217-28-60. (196736)
ЦЕНТАР, Кеј Радоја Дакића, двособан стан с даљинским грејањем, лифтом и
прелепим погледом на
Тамиш. 063/786-98-86.
(196748)

ТЕСЛА, 24 м2, мањи једнособан, леп, 17.000; 40 м2,
тераса,
ТА,
24.000.
„Медиа”,
315-703,
064/223-99-20. (196354)

ТИП Станко, једнособан,
32 м2, I, клима, мермотерм, сређен, укњижен.
063/368-262. (196649)

ЛУКС нов, троипособан,
78 м2, гаража, кеш, договор, центар. 063/472-392.
(196667)

ДВОСОБАН стан, викенд
кућа, воћњак, виноград,
помоћни објекти, повољно, Алибунар. 062/849-6644. (196836)

ЦЕНТАР, 27 м2, мањи једнособан, леп, 19.000, 58
м2, двоипособан, 31.000.
„Медиа”,
315-703,
064/223-99-20. (196354)

КОТЕЖ 1, трособан, леп,
40.000, двособан, 33.000.
„Гоца”,
063/899-77-00.
(196628)

ПРОДАЈЕМ
двособан
стан, Тесла, 50 м2, први
спрат,
без
грејања.
064/140-70-87. (196663)

КОТЕЖ 2, 108 м2, леп, хитно,
55.000.
„Гоца”,
063/899-77-00. (196829)

СОДАРА, 38 м2, једноипособан, сређен, 26.000; 60
м2, двоипособан, двостран, 35.000. „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(196354)

КОТЕЖ 2, 50 м2, двособан
26.000, 58 м2, двособан,
36.000. „Гоца”, 063/89977-00. (196628)

МЕЊАМ/продајем двособан, Котеж 1, за мањи једнособан,
власник.
061/164-53-41. (196656)
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КОТЕЖ, једноипособан,
35 м2, изузетан, I, 25.500,
80 м2, троипособан, хитно,
40.000. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (196354)

ЦЕНТАР, 40 м2, двособан,
нов, 25.000, 68 м2, трособан,
43.000.
„Гоца”,
063/899-77-00. (196628)

ЦЕНТАР, 47 м2 + гаража,
други спрат, новоградња,
лифт, ЦГ, гас, власник.
063/757-47-50. (196653)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ/мењам
за
мањи трособан, 88 м2,
Котеж 1, 40.000 евра.
069/339-29-90. (196778)
ГАРСОЊЕРА, 22 м2, центар, трећи спрат, ЦГ, изузетна локација, власник.
062/112-63-25. (196839)
АПАРТМАНИ на Копаонику, сива фаза, или кључ
у руке, може замена.
061/531-29-00. (196815)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру у
центру, 30 м2, може замена.
061/531-29-00.
(196815)
ПРОДАЈЕМ, Стрелиште,
једнособан 39 м2 + тераса,
ВП, ЦГ, 24.000. 063/552284. (196825)
СТРЕЛИШТЕ, 80 м2, трособан, 36.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (196829)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан на Тесли. 063/75142-92. (196789)
ПРОДАЈЕМ стан, 53 м2,
центар, етажно грејање,
власник, 1/1. 061/601-2595. (196792)
СОДАРА, двособан, 53 м2,
IV, ЦГ, 28.000 и једнособан, 40 м2, III, TA, 22.500.
„Лајф”, 317-634, 061/66291-48. (196796)
ЦЕНТАР, салонски, 86 м2,
44.000 и 114 м2, 68.000.
„Лајф”, 317-634, 061/66291-48. (196796)
ТЕСЛА, трособан, V, ЦГ,
35.000 и двособан, I, ТА,
сређен, 36.000. „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(196796)

НА ПРОДАЈУ стан 60 м2,
нова Миса, код школе. Тел.
064/152-02-25. (196797)
СТРЕЛИШТЕ, стан 43 м2,
ВП, ЦГ, тераса и подрум.
064/066-78-43. (196805)

ИЗДАЈЕМ
намештен,
реновиран,
једнособан
стан на Тесли, ЦГ, кабловска.
063/377-524.
(196872)

СТРЕЛИШТЕ, 70 м2, власник, одличан, сређен,
повољно. 064/810-72-73.
(196837)

ИЗДАЈЕМ
једнособан,
централно,
намештен,
нова Миса, код цркве, 80
евра.
064/318-90-95.
(196871)

КОТЕЖ 1, 57 м2, ЦГ, IV,
2.0, Радова зграда. 319446,
064/130-38-29,
„Трем”. (196884)

СТРОГИ центар, 40 м2, ЦГ,
XI, једноипособан, 26.000.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (196877)

ХИТНО, Содара, 2.0, 57
м2, ЦГ, IV, тераса, лифт,
укњижен, први власник.
319-446, 064/130-38-29,
„Трем”. (196884)

ПЕПЕЉАРА, 2.5, 59 м ,
ТА, I, 28.000. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(196884)
СОДАРА, трособан, 60 м2,
II, TA, двостран, две терасе, 35.000. „Тина РС”,
060/709-72-99. (196645)
ДВОСОБАН, Содара, 64
м2, Дринска 15/5, 2,0,
Котеж, Б. Јованивћ 102, II,
без посредника. 064/23534-51. (19684)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, ТА, центар, 90
евра, депозит. 064/186-5087. (196876)
ИЗДАЈЕМ кућу 120 м2,
двориште,
намештену,
140 евра. 060/066-67-47,
Александра. (196862)
ИЗДАЈЕМ намештен стан.
013/341-571, 065/440-9700. (196861)
ЈЕФТИНО издајем празан
стан на Тесли. 064/37079-09. (196843)
ИЗДАЈЕМ
реновирану,
ненамештену гарсоњеру
на Содари са ЦГ, приземље.
064/612-18-30.
(196860)

ПЕНЗИОНЕРИ, купујем
стан с вашим плодоужитком (остајете у стану).
Исплата одмах! Повољни
услови.
Позовите.
060/332-05-92. (196835)

ШИРИ центар, двособан,
52 м2, ВП, ТА, усељив,
27.000, договор. „Олимп”,
351-061, 063/274-951.

СОДАРА, двособан, 55 м2,
ЦГ, VII, замена за мањи,
30.000. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.

СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 66 м2, ЦГ, III, сређен,
35.000. „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
56 м2, IV, ЦГ, лифт, уредан, 28.000, договор.
„Нишић”,
362-027,
064/206-55-74.

ТЕСЛА, двособан, 50 м2, I,
ТА,
30.000,
договор.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951.

ТЕСЛА, 46 м2, ЦГ, I, 1.0,
велика тераса, 25.000.
319-446, 064/130-38-29,
„Трем”. (196884)
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СОДАРА, трособан, 66 м2,
II, ЦГ, усељив, 35.000.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951.

ТЕСЛА, једнособан, 29 м2,
X, ЦГ, 16.000, 24 м2, IV,
ЦГ, 17.000. „Олимп”, 351061, 063/274-951.

НОВА Миса, 2.0, 54 м2, ТА,
I 25.000, 35 м2, 1.0, ПР, ТА,
20.000. 319-446, 064/13038-29, „Трем”. (196884)

СТРОГИ центар, 2.0, ЦГ, IX,
није задњи, поглед на Тамиш,
38.000. 319-446, 064/130-3829, „Трем”. (196884)

СТРОГИ центар, комплетно реновиран двособан, 52
м2, ЦГ, III, 40.000. „Кров”,
060/683-10-64. (196917)

ЦЕНТАР, једноипособан,
37 м2, ЕГ, IV, новија градња, 27.000. „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.

ШИРИ центар, једнособан, 32 м2, I, ТА, 20.000.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951.
СОДАРА, 67 м2, двособан,
X, ЦГ, 34.000. „Мустанг”,
331-341,
062/226-901.
(196877)

ЈЕДНОСОБАН, 29 м2,
Тесла, код пијаце, ЦГ, I,
клима. 332-558, 061/68480-12. (196909)

МАКСИМА Горког, дворишни, реновиран, 35 м2,
17.000. „Мустанг”, 331341,
062/226-901.
(196877)

КАРАЂОРЂЕВА, 1.0, 41,
25.000, Содара, двособан,
48, ЦГ, 26.000, улично, 35,
12.000. „Јанковић”, 348025. (196923)

МИСА, дуплекс, двоипособан, тераса, II, 58 м2,
21.000.
„Мустанг”
062/226-901. (196877)

КОТЕЖ 1, двособан, 59,
32.000, Котеж 2, двособан,
59, 30.000. „Јанковић”,
348-025. (196923)

ТЕСЛА, двособан, II 50 м2,
ТА,
тераса,
26.000.
„Мустанг” 062/226-901.
(196877)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53, договор, трособан,
890, 36.000, Старчево, 3.5,
120, 23.000. „Јанковић”,
348-025. (196923)
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МИСА, 95 м , трособан,
вертикала, тераса, 35.000.
„Мустанг”
331-341,
062/226-901,
331-341.
(196877)

ПРОДАЈЕМ већи двособан, први део Котежа 2,
врло повољно. „Весна 2”,
066/937-00-13. (196931)

ВЕЛИКИ избор дворишних станова 9.000 –
20.000 евра. „Мустанг”
062/226-901. (196877)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
80 м2, продајем хитно и
повољно.
„Весна
2”,
066/937-00-13. (196931)

ТЕСЛА, двособан, 54 м2 +
Т, I, TA, добар, 31.000.
„Мустанг”, 062/226-901.
(196904)

ПРОДАЈЕМ мањи двособан, први део Котежа 2,
хитно. „Весна 2”, 066/93700-13. (196931)

КОТЕЖ 2, повољно, једнособан, 37 м2, III, 24.000.
„Кров”, 060/683-10-64.
(196917)

ХИТНО, Стрелиште, центар, трособан, 80 м2, VII,
лифт, договор. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.

ХИТНО, центар, 90 м2,
новија градња, IV, ТА,
укњижен,
45.000.
„Нишић”,
362-027,
064/206-55-74.
КОТЕЖ 2, хитно, једнособан, 33 м2, приземље,
20.000. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
СТРЕЛИШТЕ, киндер, једнособан, 42 м2, VII, ЦГ,
25.000. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
ЦЕНТАР, дворишни, једнособан, 24 м2, за сређивање,
9.000,
договор.
„Нишић”,
362-027,
064/206-55-74.
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СТАНОВИ
ПОНУДА

КЕЈ, трособан, 84 + 11 м2,
терасе, I спрат, ЦГ,
64.000, договор. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
V, лифт, 38 м2, ЦГ, 21.500.
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (196928)
КОТЕЖ 1, двособан, III,
59 м2, ЦГ, одличан,
32.000. „Премиер”, 352489,
063/800-44-30.
(196928)
НОВА Миса, трособан, I,
72 м2, ЦГ, одличан,
36.500. „Премиер”, 352489,
063/800-44-30.
(196928)

ПРОДАЈЕМ нов стан 52
м2, Тесла, IV спрат, повољно, 18.000 евра. 062/16094-76. (197073)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли,
празан, двособан, 39 м2,
без грејања. 064/313-8972. (195645)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, површине 40 м2,
Стрелиште, без посредника, близу школа, вртића,
Дома здравља. 064/28177-61,
011/671-07-82.
(196967)

ПРОДАЈЕМ мањи, двособан стан, сређен, на Стрелишту,
ЦГ,
договор.
060/331-08-01. (197070)

СОДАРА, 57 м2, сређен,
полунамештен, ЦГ, клима, IV/6, 150. 064/175-7922. (195737)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, велико двориште, гаража, укњижен.
064/938-41-99. (1907’073)

ИЗДАЈЕМ стан, 56 м2,
строги центар, телефон,
ЦГ, може намештен, звати
од 20 до 21. 013/671-018.
(196039)

ПРОДАЈЕМ, центар, стан
34 м2, еко-зона, плацеви 6
ари, 3.000 евра. 064/27604-75. (196972)
ПРОДАЈЕМ/мењам два
стана у центру, за кућу.
061/147-00-41. (196978)
ТЕСЛА, трособан, 80 м2, с
терасама, ЦГ, IV. 063/77045-55, 331-079. (196986)

СТАНОВИ

КУПУЈЕМ двособан стан
на Котежу 2 или Маргити
до 30.000 евра, без
посредника,
исплата
одмах.
064/255-85-50.
(196571)

СОДАРА трособан, I, 67
м2, ЕГ, реновиран, 41.000.
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (196928)

ТЕСЛА, 36 м2, ВП, ЦГ,
тераса, усељив, 22.000.
„Ћурчић”,
362-816,
063/803-10-52. (196961)

СТАНОВИ
ЦЕНТАР, лепо место,
самостално грејање, велики стан. 060/335-15-83.
(196992)
СТАН, 64 м2, Карађорђева
2-Е, IV спрат, лифт, ЦГ,
укњижен, двостран, власник.
061/152-51-77.
(196998)
СТАН на продају, 92 м2,
плус гаража и шупа, стари
Тамиш, хитно. 013/26380-25. (197006)
ПРОДАЈЕМ салонски стан
85 м2, строги центар, без
улагања. Тел. 064/255-6150. (197039)
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ЦЕНТАР, двособан, 46 м ,
ВП, норвешки, сређен,
30.000, договор. „Ћурчић”, 362-816, 063/80310-52. (196961)
КОТЕЖ 2, двособан, 62 м2,
ВП, ЦГ, 32.000, договор.
„Ћурчић”,
362-816,
063/803-10-52. (196961)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
56 м2, II, ЦГ, сређен,
30.000. „Ћурчић”, 362816,
063/803-10-52.
(196961)

ПРОДАЈЕМ стан, Содара,
64
м 2.
063/314-877.
(196454)

ПОТРАЖЊА

КОТЕЖ 2, двособан, IV, 57
м2, ЦГ, 35.500. „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(196928)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
60 м2, III, ЦГ, прелеп,
35.000, договор. „Ћурчић”, 362-816, 063/80310-52. (196961)

АКЦИЈА, за младе парове
и самце, идеално, а јефтино, укусно намештена гарсоњера, 28 м2, полусутерен, 80 цм, Миса, Панчево, правно чисто, зато
само 12.500 евра. „Гоца”,
063/899-77-00. (197051)

ГАРСОЊЕРА, 26 м2, II,
тераса, нова градња, ТА
пећ, клима, укњижена.
063/392-417. (197019)
ЦЕНТАР, новоградња, једноипособан, 46 м2, I спрат,
ЦГ,
усељив,
31.000.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (197021)
ПРОДАЈЕМ
комфоран
двоипособан стан, у строгом центру, 61 м2, VII
спрат, ЦГ, укњижен, власник,
44.000
евра.
063/210-852, 064/163-2949. (197028)

ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ нов, намештен,
једнособан стан, у центру
Панчева.
063/313-005.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ једноипособан,
намештен, функционалан
стан, на Котежу 1 ЦГ,
високо приземље, тераса,
интерфон, добра локација, на дуже. 063/106-0547. (СМС)
ИЗДАЈЕМ двособан, комплетно намештен, стан у
центру, ЦГ, тотал ТВ,
интерфон,130
евра.
060/331-33-24. (СМС)
ИЗДАЈЕМ намештен стан
Котеж 2. 064/545-55-81,
062/120-69-02. (СМС)
ИЗДАЈЕМ
једнособан,
намештен стан, ЦГ, Котеж
1. 060/804-69-13. (СМС)
ИЗДАЈЕМ једнособан стан
50 м2, клима, ЦГ, 100 евра.
Тел. 066/351-711. (СМС)
ГАРСОЊЕРА, намештена,
интернет, СББ, код Спортског, мали трошкови.
064/134-06-16. (195997)
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СТРЕЛИШТЕ, продајем
стан од 60 м2, близу школе, обданишта, хитно. Тел.
064/992-62-07. (и)

ТЕСЛА, двособан, II, 52
м2, ЕГ, тераса, 31.000.
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (196928)

СТРЕЛИШТЕ, 78 м2, VI
спрат,
35.000.
Тел.
064/320-79-77.(1969554)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ стан, комплетно намештен, двособан,
клима, грејање. 063/80840-63,
061/613-38-84,
064/118-38-79. (196306)
ИЗДАЈЕМ
гарсоњеру
намештену, у Самачком.
066/618-81-44. (196089)
ИЗДАЈЕМ намештен, једнособан стан, ЦГ, Котеж
1. Тел. 063/809-46-55.
(196430)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан у згради, без грејања, Содара. 344-167,
064/950-23-40. (196526)
У САМАЧКОМ издајем
гарсоњеру,
самцу.
065/353-07-57. (196527)
ИЗДАЈЕМ двособан стан,
нова Миса, гас, клима,
кабловска, интернет. 343675. (196541)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, Котеж 1.
062/162-23-43, 013/371024. (196555)
ИЗДАЈЕМ празан, близу
спортског, Миса, посебан
улаз, ТА. 064/327-53-67.
(196554)
ИЗДАЈЕМ нов полунамештен стан, 30 м2, тераса,
нова Миса, Панчево,
065/510-50-13. (и)
ИЗДАЈЕМ на дуже, намештен, једноипособан стан,
Котеж
2,
приземље.
061/195-19-10. (196617)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру
у
Самачком.
063/154-22-74. (196875)
ИЗДАЈЕМ стан на Содари,
намештен, централно на
дужи период. 063/617421. (196621)

ИЗДАЈЕМ стан на Стрелишту.
063/866-78-03.
(196655)

ИЗДАЈЕМ
једнособан,
намештен стан. 060/33327-42. (196715)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачком. 064/351-18-78.
(196720)

ИЗДАЈЕМ једнособан, 35
м2, ненамештен стан,
Маргита, Матије Гупца.
064/196-01-88. (196673)

ИЗДАЈЕМ
једнособан,
намештен стан са централним грејањем на Стрелишту. 064/982-44-25. (и)

ИЗДАЈЕМ
једнособан,
делимично
намештен
стан, ТА грејање. 064/84292-11, 313-893. (196718)

ИЗДАЈЕМ
једнособан
полунамештен стан у центру, грејање ТА. Тел. 318235. (196677)

ИЗДАЈЕМ стан у центру, 70
м2, новоградња, ТА грејање,
високо поткровље, полунамештен, цена 150 евра.
063/805-03-76. (196814)

ЦЕНТАР, стан 30 м2, зграда, намештен, ЦГ, издајем.
063/816-77-96.
(196735)

ИЗДАЈЕМ једнособан са
централним грејањем и
телефоном. Тел. 251-2558,
064/231-25-22.
(196687)

ЦЕНТАР, кућа 100 м2, 2
ара, издајем на дуже.
„Гоца”,
063/899-77-00.
(196829)

ИЗДАЈЕМ
једнособан,
намештен стан на Тесли,
код пијаце, без грејања,
предност војна лица. Тел.
063/868-11-09. (196567)

ЈЕДНОСОБАН, дворишни,
намештен стан у Горњем
граду, издајем. 343-300,
063/623-774. (196750)

ТЕСЛА, двособан 39 м2,
празан, реновиран, без
грејања, први спрат, издајем.
064/313-89-72.
(196580)

ИЗДАЈЕМ велики једнособан, двоипособан и гаражу у кући на Миси.
063/881-53-13. (196747)

ИЗДАЈЕМ стан, кућа и
продајем - Улица Жарка
Фогараша 15, Панево.
064/140-52-81. (196592)

НАМЕШТЕНА гарсоњера,
за самца или самицу.
064/866-21-13. (196767)
ИЗДАЈЕМ
једнособан
стан, Стрелиште, ЦГ, нова
пијаца.
063/193-63-98.
(196784)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру, центар, звати
после 16 сати. 063/860-3022. (196589)

ИЗДАЈЕМ на дуже време
стан, Котеж 1, ЦГ, клима,
намештен, издајем стан
Стрелиште, празан, ЦГ, на
дуже време, повољно.
064/137-63-19. (196793)

БРАЧНОМ пару издајем
намештен дворишни стан.
063/765-28-89. (196645)

ИЗДАЈЕ се стан 50 м2, на
Кудељарцу. 064/191-0870. (196603)
ИЗДАЈЕМ једнособан празан стан на Котежу 2, 44
м 2.
062/810-05-14.
(196638)
ИЗДАЈЕМ двособан, намештен стан, на Стрелишту,
поред старог „Амига”.
069/405-40-66. (196638)
ИЗДАЈЕМ празан једнособан стан, усељив од 1.
јуна, Стрелиште. 061/17587-71. (196637)
ИЗДАЈЕМ двособан, ненамештен стан, реновиран,
телефон, каблови интернет,
остало
договор.
013/365-255, 066/209-400,
Стрелиште. (196640)
ИЗДАЈЕМ двособан стан с
климом,
Котеж
1.
062/823-30-31. (19622)

ИЗДАЈЕМ трособан, намештен стан, Тесла, трећи
спрат, лифт, ЦГ, клима.
064/143-91-40. (196740)
ИЗДАЈЕМ двособан намештен стан на Стрелишту.
064/153-32-78. (196745)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан,
четворочланој породици.
064/224-12-60.

ПРИМАМ две старије особе на стан и храну.
063/765-28-89. (196645)

ИЗДАЈЕМ кућу, Кудељарски насип, Скадарска 47.
Тел. 312-969. (196739)

ИЗДАЈЕМ нов празан двособан стан, нова Миса,
спортски центар. 064/36360-08. (196698)

ИЗДАЈЕМ празан стан,
Милоша Требињца 7, код
Аутобуске.
252-13-66,
064/119-64-47. (196832)

ИЗДАЈЕМ потпуно опремљену гарсоњеру у центру
(клима, веш-машина, ТВ,
телефон), цена договор.
Информације 062/859-7779. (196698)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан,
двособан, намештен. Тел.
063/255-813. (196831)

ПРАЗАН једнособан стан,
издајем, у згради на Стрелишту, центар. 060/37819-55. (196701)
ИЗДАЈЕМ собу, употреба
кухиње и купатила. Тесла.
064/316-60-40. (196702)

ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан, Котеж 1, код
вртића,
ЦГ,
клима.
062/170-47-68. (196836)
ИЗДАЈЕМ станарки намештен дворишни стан,
соба, кухиња, купатило,
60 евра. 064/110-70-71.
(196733)

ИЗДАЈЕМ мањи двособан,
намештен стан на Котежу
2. Тел. 011/397-23-86,
064/382-61-63. (196705)

ИЗДАЈЕМ двособан полунамештен, строги центар,
55 м2, ЦГ, клима. 063/70986-64. (196729)

ИЗДАЈЕМ ненамештен,
двособан стан, Стрелиште.
251-41-52, 069/514-15-22,
062/514-159. (196710)

ИЗДАЈЕМ двособан стан у
центру Стрелишта, ненамештен. 061/696-05-21.
(196720)

ДВОСОБАН стан за издавање.
064/145-47-48,
061/175-00-15. (196794)
ИЗДАЈЕМ на дуже трособан стан у новој кући.
064/130-36-02. (197036)
ПРОДАЈЕМ кућу на Тесли
и воћњак пут Млекаре,
пословна зона. 064/58689-13. (197049)
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СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ
једнособан,
намештен стан на Котежу
2. 063/887-82-68. (197034)
ИЗДАЈЕМ ненамештен,
двособан стан на Котежу
1. Тел. 063/847-34-80.
(197025)
ИЗДАЈЕМ стан ненамештен, 80 м2, на Содари,
високо приземље, Доситејева 13. 069/252-45-49.
(197027)
ИЗДАЈЕМ једноипособан,
намештен стан, Котеж 1.
Тел.
064/324-07-25.
(197033)
ИЗДАЈЕМ празан стан 43
м2, Тесла, ЦГ, телефон,
клима, 100 евра + депозит. 371-563. (196950)
ИЗДАЈЕМ собе за самце и
теренце. 064/305-73-01.
(196952)
ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру на Котежу 2.
066/342-243. (196953)

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
комфоран,
опремљен,
Тесла.
069/424-55-41.
(196138)

ИЗДАЈЕМ потпуно опремљен локал за фризере, клима и грејање. 013/304-506,
064/329-37-84. (196665)

НАМЕШТЕНИ станови
код Хотела, 60, 80 евра,
новоградња,
клима.
064/122-48-07. (197068)

ИЗДАЈЕМ локале у центру,
Карађорђева,
065/882-24-16, 063/83156-15, 312-432. (196676)

ИЗДАЈЕ се једнособан
стан на Котежу 1. Звати од
17 до 20 сати. Тел. 333740. (197054)

ИЗДАЈЕМ локал, Цвијићева 17, разрађен, прехрана
радила двадесет година.
064/503-75-57. (196712)

ИЗДАЈЕМ наметшену гарсоњеру у Самачком. Слободан.
064/276-27-24.
(197056)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
повољно локал, 28 м2, у
киндер згради. 063/10294-45. (196686)

ИЗДАЈЕМ комплет намештен стан, 50 м2, код пијаце на Тесли. 064/081-0610. (197058)

ИЗДАЈЕМ локал у центру.
063/725-71-70. (196759)

ЛОКАЛИ

ПРОДАЈЕМ локал 25 м2,
угао Карађорђеве и Б.
Јовановића. 063/263-025.
(196297)
ИЗДАЈЕМ локал с комплетним инвентаром за
пекару, 65 м2 + 38 м2,
погодан и за друге делатности. Угао Змај Јовине и
Карађорђеве
улице.
069/172-91-75. (195963)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846. (196757)
ПОВОЉНО
продајем
киоск на аутобуској станици, може замена ауто.
061/156-26-00. (196775)
ИЗДАЈЕМ локал на пијаци,
064/942-89-29, и собу за
цимерку, 060/448-92-23,
064/248-92-23. (197067)
ПРОДАЈЕМ/издајем нове
хале (800 + 720 м2, код
Млекаре
Панчево).
013/314-966, 063/240-815.
(8197050)

marketing@pancevac-online.rs

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, индикатора, разводних табли,
инсталација.
Мића.
064/310-44-88. (195656)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребне раднице у кухињи и на
роштиљу. 063/897-55-04.
(196837)
ТРАЖИМ жену за помоћ у
кући.
063/730-69-73,
013/367-064.
ФРИЗЕРСКОМ
салону
потребни мушко-женски
фризери. Тел. 063/187-5526. (196764)
ЖЕНСКОМ фризерском
салону „Гоца” потребан
комплетан
радник.
013/333-272. (196795)
ПОТРЕБНА помоћна радница у месари. 063/362427. (197063)
БИФЕ „Стари дукат”,
потребна
конобарица.
064/408-28-71, 060/40828-71,
062/267-431.
(197051)

ДВОСОБАН стан за издавање, Содара. 064/264-0514. (196975)

ПОТРЕБНА радница за
рад у прехрамбеној радњи, искључиво са искуством. Доћи лично у Цара
Душана 40, или позвати
на 060/303-34-21, СТР
„Pro trade”. (197044)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан и гарсоњеру, намештено, центар. 061/13179-04. (196980)

ПОТРЕБАН радник с
искуством, за рад у перионици.
065/504-45-54.
(197048)

ИЗДАЈЕМ стан у поткровљу, нова Миса. 064/32760-75. (196990)

ПИЦЕРИЈИ
„Попај”
потребне
раднице.
062/339-279. (197020)

ИЗДАЈЕМ двособан празан, Тесла, 54 м2, ЦГ,
кабловска ТВ. 063/261732. (196856)

ПОТРЕБНИ радници за
рад у пицерији. 064/64341-24. (196885)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
комплет опремљен, центар. 063/262-127. (196955)

ИЗДАЈЕМ трособан ненамештен стан, Котеж 2,
могућа употреба гараже.
013/313-487. (196880)
ЗГРАДА, издајем двособан
стан, нова Миса, школа,
амбуланта. 064/231-2359. (196899)
ЈЕДНОИПОСОБАН комплетно намештен стан,
издајем, кабловска, интернет,
близу
центра.
060/555-85-62. (196898)
ГАРСОЊЕРУ велику, комплетно, новије намештену, близу центра, издајем.
065/870-27-00. (196898)

ЛОКАЛ, центар 18 м2,
приземље, улаз из Његошеве, легализован, власник, продајем. 062/706060. (195982)
ИЗДАЈЕ се локал на
Тесли, код мини „Максија”.
065/272-89-99.
(196547)
ИЗДАЈЕМ пословни простор, 120 м2, Мите Топаловића 10, код Социјалног.
063/278-151.
(196589)
ЦЕНТАР, 14 м2 + плац,
бувљак 15, 30 м2. 063/240817. (196573)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
самцима, самицама, посебан улаз, грејање. Тел.
065/592-78-83. (196966)

ИЗДАЈЕМ локал, прометна локација, за све намене, код пијаце. 060/35103-56. (196585)

ИЗДАЈЕМ стан, Тесла, поред
„Авива”,30 м2, на дуже.
064/164-93-67. (196920)

ИЗДАЈЕМ локал у Тржном
центру „Трубач” на првом
спрату. 064/370-79-47.
(196595)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
у близини Народне баште.
064/217-51-89.
ЦЕНТАР, ЈНА 3-а, стан
погодан за канцеларију,
агенцију, 45 м2. 064/95165-22. (196542)
СТРЕЛИШТЕ,
центар,
локал 15 м2, нова градња,
повољно. 064/951-65-22.
(196542)
КОД ХОТЕЛА „Тамиш”
издајем кућу, пословностамбене
намене.
062/347-667. (196944)
СТАН једноипособан, III,
централно, новоградња,
центар, издајем, договор.
069/733-767. (196945)
ИЗДАЈЕМ полунамештен,
двособан стан, Котеж 1,
ЦГ, први спрат. 064/25242-98. (196927)

ИЗДАЈЕМ објекат 120 м2,
као магацински простор или
радионицу. 063/372-540,
062/814-95-56. (196068)
ЛОКАЛЕ од 39 и 81 м2, на
Стрелишту, продајем или
издајем. Тел. 064/267-7174. (196619)
ЗЕЛЕНА пијаца, издајем
локал, 25 м2, одличан.
064/226-91-30. (196609)
ЛОКАЛ у центру Панчева,
20 м2. 060/028-14-80.
(196634)
ИЗДАЈЕМ локал, Његошева улица, повољна цена.
064/994-13-16. (196035)
ИЗДАЈЕМ локал 12 м2,
излог, центар, Петра Бојовића 19. 063/314-803.
(196636)
ИЗДАЈЕМ три локала различите величине, погодна
за фризерски салон, ординацију, туристичку агенцију, кладионицу, коцкарницу, у Његошевој улици.
064/393-08-90. (196835)

ИЗДАЈЕМ сређен локал,
центар, излог 38 + 50 м2.
062/102-57-72.
ИЗДАЈЕМ локале 130 м2,
приземње 35 + спрат 95
м2, и у дворишту локале 12
м2 и 25 м2, канцеларијски
простор од 25 м2, Војводе
Путника 29. 063/278-250.
(197046)
ИЗДАЈЕМ више канцеларијских простора АЦ „Звезда”, Стевана Шупљикца
88. 063/278-250. (197046)
ИЗДАЈЕМ локал угао
Карађорђева и Змај Јовина 65 + 38 м2 , за све
делатности. 069/172-9175. (197022)

БИЗНИСМЕНУ за кућне
послове потребна жена од
30 – 40 година, плаћање
по сату 300 динара, основне податке послати СМС
на
060/886-75-58.
(196991)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ВЛАГА! Решите се влаге
завек! Машинско сечење
зидова. Постављање изолације.
Дугогодишње
искуство. Тел. 062/427614. (СМС)

ПОНУДА

ПОТРЕБНА радница на
ендлерици и ибердеку.
Звати после 12 сати.
062/868-58-09, 013/317429. (196522)
ПОТРЕБНА радница за
рад на роштиљу, с искуством.
251-54-48.
(196509)

ХИТНО продајем локал 23
м2, Николе Тесле, може се
претворити у гарсоњеру +
кухиња. 310-251. (196827)

ПОТРЕБНО
услужно
шивење. 064/127-22-48.
(196670)

ИЗДАЈЕМ локал, Змај
Јовина 2, 23 м2. 063/88354-60,
062/977-94-76.
(196721)

ПОТРЕБНЕ раднице за
шивење на индустријским
машинама. 064/981-7765. (196670)

ХОБЛОВАЊЕ, поправка,
фуговање и лакирање паркета.
013/602-701,
064/341-79-60. (196092)
МОЛЕРСКИ радови, мајстори из Падине. 063/74677-58. (196059)
РАДИМО све физичке
послове: рушења, ископи,
бетонирања,
чишћења
шута, одношење ствари,
итд.
060/035-47-40.
(96523)
КОШЕЊЕ траве тримером, баште, дворишта,
воћњака, веће и мање
површине. 064/144-36-03.
(196512)
КОШЕЊЕ траве, корова,
зараслих површина, обарање стабла, одношење
непотребних
ствари...
064/122-69-78. (196523)

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

КИРБИ, дубинско усисавање и прање тепиха и
мебл намештаја. 063/75576-98. (196791)

ЗИДАР тражи посао, зидање, малтерисање, бетонирање, равнајући, санација
кровова. 064/337-18-97.
(196681)
ПАРКЕТ
и
ламинат,
поставка, хобловање и
лакирање. 061/314-90-18,
601-892. (196689)
СПРЕМАЊЕ кућа, станова
и пословних простора.
Тел.
063/761-11-89,
064/495-31-68. (196690)
СПРЕМАМ куће, станове.
Ако вам треба позовите.
064/278-71-20. (196816)
КОШЕЊЕ траве, корова,
шишање живе ограде,
сечење дрвећа, дворишта,
викендице,
воћњаци.
063/844-61-13. (196820)

СВЕ врсте физикалија,
утовар-истовар
робе,
селидбе, сечење, цепање
дрва, копање, кошење,
чишћење тавана, шупа,
подрума и слично. Дејан,
013/341-571, 065/440-9700. (196804)
СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге.
Александар.
013/351-073, 064/157-2003. (196860)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика,
пријемни, месечно плаћање. Професор. Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (196847)
ТРАЖИМ посао: професионална масажа, комбинација техника релакс и
шијацу. Еротску масажу
не
радим.
Тамара.
064/151-58-88. (196886)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови.
Тел. 251-19-81, 063/85222-43. (196890)
ОДНОШЕЊЕ
шута,
чишћење тавана, подрума, рушење мањих објеката. 064/144-884.
ДИГИТАЛНА телевизија,
уградња за све типове
телевизора. 064/437-6433. (196533)
НЕГА болесних и инвалидних
лица.
Тел.
064/651-17-13. (196538)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушења купатила, адаптације, замена, батерије, санитарије, поправке. 331-657,
064/495-77-59. (1906552)
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА
вашег телевизора и постављање ТВ и сателитских
антена. 064/866-20-70.
(196562)
НЕМАЧКИ и енглески,
преводилац, тражи посао.
Тел. 317-411, 069/317-4111. (196591)

МОЛЕРАЈ,
глетовање,
кречење, фарбање столарије,
пензионерима
попуст. 013/235-78-82,
065/557-81-42. (196576)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА, Панчево, машински сечемо
влажне зидове, гаранција.
060/691-01-13. (193396)

ГИПСАРСКО-молерски
радови.
062/726-272,
064/029-27-61. (196608)

ПОСТАВЉАЊЕ и хобловање свих врста паркета.
063/812-08-51. (194572)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова, каљевих пећи. 063/155-85-95.
(196633)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушења канализације,
адаптације
купатила,
замена, поправке, одмах,
повољно.
331-657,
064/495-77-59. (195423)

МОЛЕРАЈ, фасаде, столарија, гипс, комплетне
адаптације,
на
рате.
063/893-39-94. (196790)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
комбијем до две тоне.
060/357-90-14, 060/37110-66. (196884)

ФИЗИЧКИ послови, рушење кућа, изношење шута,
ствари, чишћење дворишта, подрума, копање.
061/623-52-63. (196566)

ПОСАО

ДЕПИЛАЦИЈА целих ногу
- гратис науснице целих
ногу + руке + гратис регија по избору (пазух, стомак) за матуранткиње
посебне
погодности,
Биља,
064/165-27-06.
(196781)

РЕНОВИРАЊЕ кровова,
зидање,
малтерисање,
кречење, демит фасаде с
врхунским квалитетом.
063/865-80-49. (196097)

MAX CAFE-u потребна
девојка за рад. 069/765263. (196968)

ИЗДАЈЕМ локале 38 и 25
м2, плато Зелене пиајце,
заједно или одвојено.
063/224-362. (197002)

ПОТРЕБНА радница за
нокте.
060/713-62-05.
(196594)

МАСАЖА, киропрактика,
физиотерапија.
Неша,
064/458-70-12. (195925)

ЧАСОВИ математике и
физике за основце и средњошколце. Тел. 060/07778-20. (196662)

ПОТРЕБАН пица мајстор
и конобар с искуством.
060/559-59-90. (196959)

ПОТРЕБНА конобарица за
рад. Бифе „Бољи живот”,
065/521-47-96. (197003)

ИЗДАЈЕМ
мењачницу
преко пута ресторана
„Архив”.
063/224-362.
(197002)

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

РОЛЕТНЕ, комарници,
АЛУ и ПВЦ столарија,
уграђујем,
поправљам.
063/820-70-39. (196659)

ТРАЖИМ
ортака
за
некретнине,
да
има
лиценцу. 063/836-23-83.
(196948)

ЛОКАЛ за издавање, 21 м2,
близу пијаце, Браће Јовановића. Тел. 333-811.
(197009)

ПРОДАЈЕМ локал 11 м2,
Карађорђева 13, дворишна страна, повољно.
063/224-362. (197002)

АЛУ и ПВЦ столарија,
ролетне,
комарници,
венецијанери, уграђујем,
поправљам. 064/181-2500. (195493)

ЕНГЛЕСКИ за старије
основце, средњошколце,
студенте, припрема за
пријмени. Мастер проф.
енглеског језика и књижевности, са искуством.
Шири центар, Содара.
062/898-68-05. (196649)

ХОНОРАРНО радим керамичарске и гипсарске
послове,
квалитет
и
педантност загарантовани. Слободан. 062/178-9024. (196647)

ТРАЖИМ посао код старе
особе, жена с дугогодишњим искуством, без обавеза.
064/494-05-73.
(196826)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушења канализације,
адаптације купатила, сервис, повољно, одмах. 377930,
064/586-85-39.
(197041)

КРЧЕЊЕ, кошење, сечење
дрвећа, вађење пањева,
фрезирање, сејање траве.
064/196-17-32.

СЛУЖИМ госте на вашим
прославама,
културна,
уредна, насмејана. Снежа.
064/034-04-53. (197017)

ЕНГЛЕСКИ и француски
језик, часови и преводи.
060/721-12-78. (196831)

КОШЕЊЕ
дворишта,
травњака, воћњака, тримером и косачицом.
Могућност одвожења траве.
061/612-14-50.
(196963)

ХЕМИЈА и математика,
часови основцима и средњошколцима. Милица,
063/894-16-15. (196835)
ТРАЖИМ посао, зидање,
малтерисање, поправка
кровова, кошење траве.
Тел.
064/866-25-76,
066/944-55-90. (196807)
АЛУ-ПВЦ
столарија,
комарници,
ролетне,
венецијанери, тракасте
завесе, уграђујем, поправљам, тражим посао.
063/882-25-09. (196737)

СПРЕМАЊЕ
станова,
кућа, пословних простора.
Тел. 251-28-97, 061/36665-65. (8196964)

КЕРАМИЧАР, квалитетно,
поуздано,
повољно.
063/318-780. (196761)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером до два кубика.
065/334-23-38. (196965)

СПРЕМАЊЕ станова и
пеглање,
повољно.
063/848-04-12. (196773)
ЗАМРЗИВАЧЕ, фрижидере, климе, поправљам с
гаранцијом, откуп неисправних.
063/248-734,
013/366-006. (196776)
АУТО-КЛИМЕ, пуњење
новом дигиталном машином, уље, УВ боја.
063/248-734, 013/366-006.
(196776)
КОСИМ траву тримером.
063/107-96-77, 060/71822-18. (196783)

НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима, сигуран успех.
Тел. 352-892, 061/656-0404. (196974)
МОЛЕРСКО-фарбарски
радови, гипс, изолација,
ламинат,
повољно.
013/372-247, 060/037-2247. (196981)
ПОПРАВКЕ, столарија,
браварија,
санитарија,
монтирање бојлера, замена грејача. Слободан.
063/865-80-74. (196999)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

СЕРВИСЕР свих врста бојлера и веш-машина, тражим псоао. Тел. 312-408,
064/926-59-43. (197004)
ПОШТОВАНИ суграђани,
желите ли више да уживате у свом певању? Отворите свој глас с дипломираним професором соло
певања.
Добродошли,
децо и одрасли. Неда,
060/316-19-77. (197005)
ЕНГЛЕСКИ, свим узастима, долазим, јефтино, 20
година искуства. 013/25178-97,
063/782-51-48.
(196907)
БРАВАРИЈА, надстрешнице, ограде, терасе, врата,
капије, израда и од прохрома, врло повољно.
060/140-54-44,
Дуле.
(196912)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке,
израде инсталација, бојлери, купатила, сервис клима, ТА. 061/132-85-43.
(196929)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправке,
преправке
купатила, одгушење канализације, одмах. 063/269173. (196936)
ПОМАГАЛА бих и правила друштво старијој особи.
061/249-04-26.
(196937)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, већ од 700 динара... услуга селидбе пикапом, комбијем 1,5 т,
камионима 3, 5 и 7 т, с
радницима или без њих, у
свим правцима, плаћање
могуће чековима 100 дана
и преко рачуна. Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (ф)
СЕЛИДБЕ станова, локала, кућа, магацина, екипа
радника, све по вашој
жељи, за фирме специјали
попусти, бесплатан долазак и процена посла. 0–24
сата, за вас радимо и недељом. Изаберите најбоље!!!
Борис,
013/352-536,
063/253-028, 064/444-6674.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (ф)
ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством из
Дебељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам
и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (185558)
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/28830-18. (186709)

ОГЛАСИ

РАДИМО зидање, бетонирање,
малтерисање,
поправке кровова, пресецање
влаге,
фасаде.
013/664-491, 063/162-5389. (195428)
ТЕПИХ сервис, прање
тепиха, мебла, унутрашњости аутомобила, превоз бесплатан. 066/333557. (195829)

УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ и превоз робе –
Борис – већ од 700 динара, пик-апом, комбијима,
камионима, екипа радника, монтирање/демонтирање, паковање ствари, кутије
за паковање, фолија за
заштиту намештаја. Селите
се без стреса. Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bomboncicb@gmail.com, www.selidbepancevo-boris.ser.rs. (ф)
СЕЛИДБЕ Борис, већ од
700 динара, пик-ап, комби
1,5 тона, камиони 3 до 7
тона, утоварна рампа, с
радницима или без њих.
Гаранција за безбедност
вашег намештаја, могућност складиштења ствари.
Борис,
013/352-536,
063/253-028, 064/444-6674.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (ф)

KIZZA – сечења бетона и
асфалта до 20 цм, разбијање бетона свих величина и
дебљина. Жарка Зрењанина
68.
063/218-894,
013/258-04-00.
KIZZA – изнајмљивање
камиона с корпом за рад на
висини до 23 метра, сечење
и резање стабла и грања.
063/218-894. (191621)

ПРЕВОЗ шљунка, песка,
сејанца, шута с утоваром,
утовар и истовар виљушкаром, ископ багерима,
изнајмљивање возила с
корпом за рад на висини.
064/648-24-50.
KIZZA – изнајмљивање
ваљка за равнање и сабијање терена, насипање, набијање вибро-плочама. Жарка Зрењанина 68. 063/218894, 013/258-04-00.
KIZZA – утовар великим
утоваривачима (кашика 3
м) ископ великим и минибагерима подрума, темеља, канала, канализационих прикључака, септичких јама с одвозом.
УСЛУЖНО разбијање и
сечење бетона с одвожењем шута или без.
064/648-24-47. Горан.
ОДГУШЕЊЕ одвода и
канализације специјалним машинама, може
преко рачуна. „Acqua”.
062/532-346. (194924)

МОЛЕРАЈ-фарбарски
радови и фасаде. 061/14163-59,
063/806-00-64,
Веља. (196514)

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

СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом,
радници,
повољно. Вук. 064/176-9185, 063/278-117, 365-051.
(196261)
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, цена
договор. 063/193-22-29,
013/366-843. (196201)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 061/28366-41,
062/156-02-07,
064/317-10-05, „Скочко”.
(196514)
ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне
подупираче,
мешалице
за
бетон.
064/351-11-73. (196550)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила, канализације, адаптације купатила, замена, поправке,
одмах. 331-657, 063/77718-21,
064/495-77-59.
(196552)

РАЗНО

МОМАК 1975. неожењен,
инвалидски пензионер,
упознао би девојку ради
брака.
064/303-50-15.
(СМС)
ДУБИНСКО усисавање,
прање кревета, мебла, 15
година искуства. 334-034,
063/839-75-93. (196646)
МОЛЕРСКО-фасадерски
радови, гипс, ламинат,
најповољније у граду.
061/141-38-02, 063/16036-15. (196661)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила, канализације, водоводне адаптације, замена вирбли,
батерија, вентила и санитарије, пензионерима екстра попуст. 0-24 сата,
долазим одмах. 064/49344-63,
065/205-19-25,
061/266-77-45, 013/348139. (196657)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправке,
адаптација
купатила, замена санитарије, одгушења. 061/32298-51,
061/264-18-87.
(196679)
ДУБИНСКО прање намештаја, професионалним
керхер машинама. Тросед
1.200,
фотеља
600.
069/322-05-33. (1966729

ПРЕВОЗИМ
кипером
повољно: песак, шљунак,
сејанац, камен за насипање, ризлу. 064/354-69-94.
(196734)

СЕРВИС телевизора, продаја половних, уградња
рисивера за дигитализацију. Дејан, 063/800-0196. (196576)
ШЉУНАК, песак, сејанац,
рушење објеката, машински ископи, рушење виљушкара. „Дракс”, 064/59598-01. (196586)
ГРАЂЕВИНСКА лимарија,
олуци, окапнице, лајсне,
кровопокривачки радови,
кровови, као и и сви грађевински радови по систему „кључ у руке”, екипа
искусних мајстора. Најјефтинији смо. 065/54093-95. (196602)

МОЛЕРКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 061/28366-41,
062/156-02-07,
064/317-10-05, „Скочко”.
(196514)

ЖЕНА, ситуирана, 53
године, жели познанство
ради дружења и излазака с
мушкарцем, самцем, од
50 до 58 година, ситуиран.
064/409-65-53
СМС.
(196518)

ЕЛЕКТРОСЕРВИС
„Лукић”, поправља вешмашине, фрижидере, бојлере, шпорете, електроинсталције. 060/180-02-83,
013/251-28-97. (196824)
СТАКЛОРЕЗАЧКА радња
„Termoglass - Misa”, урамљивање слика, огледала,
велики избор лајсни, термо-стакла, резано стакло.
Приморска 41, Миса, радно време од 8 до 17. Тел.
013/373-102, 063/836-4801. (196804)
РОЈАЛ МГ, уградња,
поправка: ролетне, венецијанери, тракасте, римске, панелне, роло, зебра
завесе, хармо-врата, тушкабине, комарници, тенде,
роло-заштитна
врата.
Горан,
013/351-498,
063/816-20-98. (196782)

УЗИМАМ чамац у закуп у
периоду јун-септембар.
064/868-43-78. (196541)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом,
Војводина,
Србија, с радницима или
без њих. Најповољније.
Иван. 063/107-78-66. (ф)

ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак, песак, сејанац,
одвоз
шута,
утовар.
063/246-368.

ПЕНЗИОНЕР седамдесетих година, непушач, не
пије, тражи жену до 65
година, без обавеза за
законски брак. 062/212082. (196532)
ОГЛАШАВАМ неважећом
годишњу пензионерску
аутобуску карту издату од
АТП-а Панчево на име
Анка Пауновић, из Панчева. (196553)
СЕРВИС телевизора, продаја половних, уградња,
продаја сетоп бокса.
Дејан,
063/800-01-96.
(196576)

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

КУЋА од старе цигле,
велики формат, 100 м2,
поклањам сав материјал,
струши и носи. 064/13766-55. (196785)

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

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне
адаптације, замена вирбли, вентила, батерије и
санитарије, прикључак
главне канализације, све
за воду, од 0 до 24 сата,
долазим одмах. Пензионерима екстра попуст.
(196563)
ВРШИМО едукацију за
женског
фризера.
060/713-62-05. (196593)

ВЕШ-МШАИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
поправљамо квалитетно,
јефтино с гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (196941)
ПЕРФЕКТ,
изолација,
зидање, малтерисање, глетовање, кречење, ламинати, керамика, кровови.
063/122-14-39. (196979)

ПОВОЉНО, превоз робе и
селидбе комбијем, цена
по договору. 064/147-1477, 013/311-514. (195436)

КИРБИ, дубинско усисавање, прање тепиха, намештаја.
Мики,
Тибор.
013/258-30-62, 065/32949-07.

ПРОФЕСИОНАЛНО
шминкање за све прилике.
Јавите се да заблистате.
063/165-42-26. (196943)

ТВ
СЕРВИС
„Плус”,
поправка
телевизора,
монитора, даљинских. Д.
Туцовића 28, 353-463.
(19664)

ПАРКЕТ:
постављање,
хобловање, лакирање и
полирање. Дугогодишње
искуство, мајстори из
Дебељаче. 063/822-94-82,
063/865-45-31. (195480)

ДЕЗИНСЕКЦИЈА,
уништавање буба гелом и
пастом, нов метод без
прскања.
Славиша,
062/182-74-50. (195597)
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ПЕНЗИОНЕР,
удовац,
материјално
стамбено
материјално обезбеђен,
неалкохоличар,
тражи
жену од 50 до 60 година,
ради женидбе, не мора да
има никаквих прихода.
064/428-67-59, 013/361292. (196811)

КЛИМЕ свих типова и
поризвођача поправљамо,
сервисирамо и уграђујемо с овереном гаранцијом. „Фриготехник”, 361361,
064/122-68-05.
(196941)

ИЗДАЈЕМ локал у Б. Јовановића 105-а. 060/707-4404. (196889)

ОГЛАШАВАМ неважећом
пловидбену дозволу бр.
336/82 на име Ахмет Имамовић, издате од Капетаније Панчево. (196706)

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, превоз бесплатан. 302-820, 064/12963-79. (196994)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
демит фасаде, повољно,
пензионерима
попуст.
061/626-54-06. (196908)

ИЗДАЈЕМ шатор до 150
места са комплет опремом, повољно. 064/99779-09. (196969)

ЦЕНТАР, тржни центар
Његошева, 25 м2, сутерен,
добар, 14.000. „Мустанг”,
062/226-901.

КОЛУБАРА, сирови и
сушени вреоци, вршимо
услугу превоза, повољно
за сидникате и удружења.
063/804-16-22.
(197019)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ, гипсани радови,
демит фасаде, комплет
сређивање стана. 065/22878-66,
013/377-890.
(196896)

ОГЛАШАВАМ неважећом
годишњу, пензионерску,
аутобуску карту издату од
АТП Панчево, на име Бранко Петрушевић. (1965956)

ПЕНЗИОНЕР, ситуиран,
жели да упозна госпођу
ради брака. 060/150-1715. (196593)

МУШКАРАЦ, 54 године,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ради
дружења, излазака, звати
око 21 сат. 013/352-203.
(196654)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ гипсани радови и
постављање
ламината,
керамике,
проверите.
062/816-66-78. (197013)

ПОТРЕБАН стан самцу до 90
евра, месечно , на дуже. Полунамештен или намештен.
064/174-89-94. (196858)

ИНВ. пензионер, жели да
упозна жену ради брака,
сличних година. 065/67287-01.(196763)
ПЕНЗИОНЕР из Панчева
тражи госпођу за заједничко становање, у његовом стану и вођење домаћинства. 064/123-16-60.
(196772)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ сони
плајстејшена, забавите се,
ПС 4.
064/914-79-81.
(196777)

ИЗДАЈЕМ петокреветни
апартман у Сокобањи, на
шеталишту. Тел. 064/86120-62. (и)
ВРЊАЧКА БАЊА, издајем
лукс стан, близу центра, све
ново. 063/265-314. (195612)
СУТОМОРЕ, стан у новоградњи, идеалан за одмор. Тел.
+38169/111-13-06. (196478)
ПОВОЉНО
летовање,
Шушањ, Сутоморе, пун
пансион, с превозом.
064/193-15-92. (1196078)
СОКОБАЊА, апартмани и
двокреветне собе, ново,
кабловска. 061/636-08-57.
www.soko-banja.org. Зорица. (196741)
ИЗДАЈЕМ собе у Рисњу, 5
евра лежај, употреба кухиње. 063/848-04-12. (196773)
СОКОБАЊА, издајем комплетно опремљен апартман, паркинг, кабловска.
064/212-52-92. (197014)
ИЗДАЈЕМ апартмане на
мору, Котор Доброта, јун
попуст. Тел. 069/172-75-43,
013/262-43-71. (197016)
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У складу с чланом 131, 132. и 133. Закона о стечају („Службени гласник РС” 104/09)
и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног
дужника („Службени гласник РС” број 13/10), стечајни управник стечајног дужника
„Бразда продукт” д. о. о., у стечају, Краљевачка 49, Панчево . МБ: 202235529
ПИБ: 104732578

ОГЛАШАВА
продају имовине стечајног дужника – пољопривредно земљиште – методом
јавног надметања
Предмет продаје је:
Пољопривредно земљиште:
– укупнa површинa земљишта износи 276 хектара, 90 ари и 4 квм,
– катастарске парцеле уписане у ЛН 1079 КО Нови Козјак,
– својина стечајног дужника с обимом удела 1/1,
– облик својине мешовита.
Почетна цена на јавном надметању је: 210.000.000 динара.
Депозит за учешће на јавном надметању је: 60.124.050 динара.
У продајној документацији је дат детаљан опис за пољопривредно земљиште.
Право учешћа на јавном надметању имају сва правна и физичка лица која:
1. Након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације
у износу од 50.000 динара. Профактура се може преузети радним данима, од 9 до 14
сати, у Панчеву, Улица цара Лазара 15, закључно са 18. јуном 2015. године, уз претходну најаву стечајном управнику на тел. 063/368-285.
2. Уплате депозит у износу од 60.124.050 динара на текући рачун стечајног дужника
број: 200-2336340101844-08, код Поштанске штедионице а. д. Београд, или положе
неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 5
(пет) радних дана пре одржавања продаје (последњи дан рока за уплату депозита је
18. јун 2015. године). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска
гаранција, оригинал исте се ради провере мора доставити стечајном управнику најкасније до 18. јуна 2015, до 14 сати по Панчевачком времену (GMT+1). Банкарска
гаранција мора имати рок важења до 25. августа 2015. год. У случају да на јавном
надметању победи купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти
мора измирити у року од 48 сати од дана јавног надметања, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција.
3. Потпишу Изјаву о губитку права на враћање депозита; Изјава о губитку права на
повраћај чини саставни део продајне документације.
Имовина која је предмет продаје се купује у виђеном стању и иста се може разгледати након откупа продајне документације, а најкасније седам дана пре заказане
продаје (уз претходну најаву стечајном управнику).
Након уплате депозита, а закључно са 18. јуном 2015. године, потенцијални купци,
ради благовремене евиденције морају предати стечајном управнику попуњен образац
пријаве за учешће на јавном надметању, доказ о уплати депозита или банкарске гаранције, потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита, извод из регистра привредних субјеката и ОП образац (ако се као потенцијални купац пријављује правно
лице), овлашћење за заступање, уколико јавном надметању не присуствује потенцијални купац лично (за физичка лица) или законски заступник (за правна лица).
Јавно надметање ће се одржати 25. јуна 2015. године, у 11 сати, на адреси: Цара
Лазара бр. 15, Панчево (Објекат AБ Конструкторa).
Регистрација учесника почиње два сата пре почетка јавног надметања, а завршава се
15 минута пре почетка јавног надметања, односно од 9 до 10.45 сати, на истој адреси.
Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што:
– региструје лица која имају право учешћа у јавном надметању (имају овлашћења
или су лично присутна),
– отвара јавно надметање читајући правила надметања,
– позива учеснике да истакну понуду на оглашену цену, коју су спремни да плате,
– одржава ред на јавном надметању,
– проглашава купца када ниједна друга странка не истакне већу цену од последње
понуђене цене,
– потписује записник.
У случају да на јавном надметању победи купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити депозит на рачун стечајног дужника у року
од два радна дана од дана јавног надметања, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција.
Купопродајни уговор се потписује у року од три радна дана од дана одржавања
јавног надметања, под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен
на рачун стечајног дужника. Проглашени купац је дужан да уплати преостали износ
купопродајне цене изнад уплаћеног депозита у року од 15 дана од дана потписивања купопродајног уговора.
Тек након уплате купопродајне цене и добијања потврде од стране стечајног дужника о извршеној уплати у целини, купац стиче право својине над предметом продаје.
Крајњи рок за улазак у посед имовине или дела имовине која је предмет продаје је 20. новембар 2015. године.
Свако лице које је стекло право на учешће, у складу с условима прописаним
овим огласом, губи право на враћање депозита у складу с Изјавом о губитку права
на враћање депозита.
Ако проглашени купац не потпише записник о јавном надметању или не потпише купопродајни уговор или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима
и на прописани начин из купопродајног уговора, као и у свим другим случајевима
предвиђеним Изјавом о губитку права на враћање депозита, губи право на враћање
депозита, а за купца се проглашава други најбољи понуђач. Други најбољи понуђач
има иста права и обавезе као проглашени купац, а с њим се купопродајни уговор
потписује у року од три радна дана од пријема обавештења којим се други најбољи
понуђач проглашава за купца. У случају да је други најбољи понуђач на јавном надметању депозит обезбедио банкарском гаранцијом, након одустајања проглашеног
купца, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од два
радна дана од пријема обавештења којим се проглашава за купца, након чега ће му
бити враћена гаранција.
Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца или другог најбољег понуђача, депозит се враћа у року од осам дана од дана јавног надметања.
Порезе и трошкове који произилазе из закљученог купопродајног уговора у
целини сноси купац и износи свих припадајућих пореза и трошкова се додају на
постигнуту купопродајну цену.
Позивају се чланови Одбора поверилаца и учесници да присуствују јавном надметању.
Особа за контакт, овлашћено лице: стечајни управник Петар Ђорђевић, контакт
телефон: 063/368-285.
(Ф)

marketing@pancevac-online.rs

ОГЛАС
Ради пријема у радни однос на неодређено време
и то:
1. Доктор медицине – 6 извршилаца
VII-1, Медицински факултет, положен стручни испит,
лиценца за рад.
2. Дипломирани фармацеут-медицински биохемичар
– 1 извршилац
VII-1, Фармацеутски факултет, смер медицинске биохемије, положен стручни испит, лиценца за рад.
3. Виши физиотерапеут – 2 извршиоца
VI, Виша медицинска школа, смер виши физиотерапеут, положен стручни испит, лиценца за рад.
4. Медицинска сестра-техничер – 10 извршилаца
IV, Средња медицинска школа, положен стручни
испит, лиценца за рад.
5. Лабораторијски техничар – 1 извршилац
IV, средња медицинска школа, лабораторијски смер,
положен стручни испит, лиценца за рад.
Лиценца за рад се не захтева за кандидате који
први пут заснивају радни однос.
Уз пријаву кандидати су обавезни да доставе:
– СV, кратку биографију с назначеном адресом становања и контакт телефоном,
– оверену копију дипломе о завршеном факултету/школи,
– оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту,
– оверену фотокопију сведочанства четврте године
средње школе (за медицинске сестре-техничаре и
лабораторијске техничаре),
– лиценцу за рад.
Рок за достављање пријава је 29. мај 2015 године.
Пријаве с доказима о испуњавању услова доставити лично или поштом на адресу:
Општа болница Панчево, Панчево, Улица Милоша
Требињца бр. 11, с назнаком – За оглас
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
(Ф-886)

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

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу Решења о давању сагласности на
Студију о процени утицаја на животну средину
Надлежни орган обавештава јавност да је 15. маја
2015. године донето Решење о давању сагласности на
Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Изградња нових резервоара за полимер битумен
на к. п. бр. 3530 КО Војловица, СО Панчево, носиоца
пројекта НИС а. д. Нови Сад Блок Прерада РНП, 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.
(Ф-885)

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, на основу члана 14.
Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС” бр. 135/04), објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о доношењу Решења о обиму и садржају
Студије о процени утицаја на животну
средину
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине 12. маја 2015.
године донео је Решење о обиму и садржају Студије о
процени утицаја на животну средину за пројекат
Уградња измењивача топлоте после реактора DC –
0251/0252 – реконструкција предгревања шарже, на
к. п. бр. 3530 КО Војловица СО Панчево.
Носилац пројекта је НИС а. д. Нови Сад Блок Прерада, Улица народног фронта бр. 12.
Решење о обиму и садржају Студије о процени
утицаја на животну средину за предметни пројекат
може се добити на увид радним данима, од 10 до 14
сати, у просторијама Покрајинског секретаријата за
урбанизам, градитељство и заштиту животне средине,
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље,
канцеларија бр. 39).
Заинтересована јавност може изјавити жалбу на
донето решење у року од 15 дана од дана објављивања
овог обавештења.
(Ф-882)

На основу чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева” број 1/14 пречишћен текст и 24/14), Одлуке о буџету града Панчева за 2015 .годину („Службени лист града Панчева”
број 28/14 и 6/15), Стратегије културног развоја града
Панчева 2010–2015. и Стратегије бриге о младима
града Панчева 2014–2017, градоначелник града Панчева расписује
Конкурс за (су)финансирање музичких, иновативних, едукативних и промотивних програма и пројеката за младе у дворани „Аполо”, у сарадњи с
Домом омладине Панчево, за 2015. годину
Право учешћа на Конкурсу имају регистрована
удружења грађана са седиштем на територији града
Панчева.
Имајући у виду да је Конкурс конципиран тако да
програмске/пројектне активности треба да се одвијају у дворани „Аполо”, посебан услов je обавезно партнерство с Домом омладине Панчево. Предлагачи програма/пројекта морају с Домом омладине утврдити
партнерски однос и потписати споразум о партнерству, који спада у обавезну пројектну документацију.
Рок за конкурисање на овом конкурсу је 20 дана
од дана објављивања у недељном листу „Панчевац”.
Активности на пројекту које град буде (су)финансирао у оквиру овог конкурса морају бити реализоване до краја 2015. године, а финални наративни и
финансијски извештај предаје се до 31. јануара 2016.
године.
Цео текст Конкурса, с критеријумима и комплетном конкурсном документацијом за аплицирање, објављен је на званичној презентацији града Панчева
www.pancevo.rs, на страни Пројекти и конкурси. Додатне информације се могу добити у Одсеку за културу,
информисање, спорт, бригу о младима и цивилни сектор Секретаријата за јавне службе и социјална питања
Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I,
спрат II, канцеларија 204, или путем телефона: 308906 и мејла: nevenka.kljajic@pancevo.rs.
(Ф-888)

Тужну вест сам примио да је овај свет напустила
наставница, разредни старешина матуранта мале матуре, генерације 1954/55 из Омољице

АНА ЕКСНЕР НУШИКА
Наставнице, заувек ћу вас чувати од заборава.
Ваше ђаче, СТОЈАДИН ВАС
(147/4610)

Четвртак, 21. мај 2015.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Последњи поздрав драгом пријатељу

Среда, 13. маја 2015. године, у 10.25, стало је с радом племенито
срце драге супруге, мајке, баке и прабаке

МИЋИ
од ЦВЕТЕ КОЦКА
с породицом.
(9/196531)

МАРИЈА ЛАЦКОВИЋ

МИЛОРАД МИЋА
ТРИВКОВИЋ

рођ. Јаношев
1938–2015.
За твоја добра дела и скромност, хвала Ти. Живећеш у нашим срцима.
Ожалошћени твоји: супруг МИЛАН, синови ДРАГОСЛАВ
и ВОЈИН, унук НЕНАД, снаје МИЦА и ДУШИЦА са сином
НИКОЛОМ ЛАВОМ, АЛЕКСАНДРА, праунука ТАРА
и твоји најмилији

ПОНЕДЕЉАК И
УТОРАК С
ПОПУСТОМ

1934–2015.

Његови најмилији
(63/196728)

(89/196800)

16. маја 2015, у 82. години, преминула је наша драга мајка и бака

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

18. маја 2015. године
напустила нас је наша
драга комшиница

МАРИЈА ЛАЦКОВИЋ
Последњи поздрав ујна Цици од породице ШМИТ.
(130/196985)

Последњи поздрав

МАРИЈА
ЛАЦКОВИЋ

МАРИЈА ГРБИН
Заувек ћеш живети у нашим срцима.
Син ЂУРИЦА, ћерка КЛАУДИЈА, снаја ПАВИЦА, зет МИЛОРАД,
унуци КРИСТИЈАН, КРИСТИНА, ЈОВАН, ЂУРИЦА и КАРЛО
и брат АЛДО с породицом

Последњи поздрав ујна
Цици.
Породица
МИЛОСАВЉЕВИЋ

Последњи поздрав

РАДЕНКА
ВАНЕСКА

(137/197015)

(131/196985)

Породици изразе
саучешћа упућују
комшије у улазу
Улице Михајла
Петровића Аласа 5

Последњи поздрав драгој

Последњи поздрав супрузи и мајци

МАРИЈИ
МАРИЈИ

(59/196708)

ЛАЦКОВИЋ

ЛАЦКОВИЋ
од МАРИЈЕ ПОПЕЦ
с породицом.

од МИРЈАНЕ РОЉИЋ
с породицом.

(140/197038)

(139/197038)

РАДЕНКИ ВАНЕСКИ
1962–2015.

После кратке и тешке болести преминуо је наш

Заувек ћемо осећати твоје присуство.
Увек ћеш бити уз нас, као и раније. Нека
те анђели чувају, а ти нас, знамо да хоћеш!
Супруг СЛОБОДАН, ћерке ОЛИВЕРА
и БИЉАНА и њени зетови ЂОРЂЕ
и ДАНИЛО
(71/196753)

ЈОВАН КРСТИЋ

РАДЕНКИ ВАНЕСКИ

1962–2015.
Наш понос
Наша радост
Наш осмех
Наша подршка
Наш ослонац
Вољена и несебична мајка и тако ће увек
остати.
Сваки дан ће нам недостајати и заувек ћемо је волети.
Твоје ћерке ОЛИВЕРА и БИЉАНА
и зетови ЂОРЂЕ и ДАНИЛО

РАДЕНКА
ВАНЕСКИ
Другарице моја, никада
те нећемо заборавити.
МИЛА с породицом
(74/196753)

(70/196753)

1942–2015.
Последњи поздрав

Последњи поздрав

Драга прија

Вечно ожалошћени његови најмилији.
(55/196693)

Последњи поздрав драгом брату, шураку и ујаку

МАРИЈА
ЛАЦКОВИЋ

РАДЕНКИ

РАДО

РАДЕНКИ

ВАНЕСКИ

ВАНЕСКИ
1962–2015.

ЈОВАНУ КРСТИЋУ
Хвала на свему што си учинио за нас.
Породица ИЛИБАШИЋ

Последњи поздрав
заови Цици од МАРЕ
и МИРЕ с породицом.

Породица АВРАМОВИЋ
и ТЕПИЋ

(84/196799)

(132/196985)

(73/196753)

1962–2015.

чуваћемо Ољу, буду спокојна.

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

Твоји пријатељи БОЖИЋИ
(145/197057)

С болом у срцу и вечном
тугом опраштамо се од
наше вољене ћерке, сестре и тетке
Отац ЂОКО, брат
БОШКО и сестре
СТАНИЈА и МИТРА
с породицама
(72/196753)

26

Четвртак, 21. мај 2015.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Последњи поздрав вољеној супрузи, мајци и баки

Последње збогом драгој
куми Секи

Последњи поздрав драгој

ЈОВАНКИ

ЈОВАНКИ СТОЈКОВИЋ СЕКИ

СТОЈКОВИЋ
Заувек ћеш бити у нашим срцима.

ЈОВАНКИ СТОЈКОВИЋ СЕКИ

Кум МИКАН
с породицом

Брат ЈОВАН, снаја ВЕРИЦА, НЕША и ОЉА с породицама

1951–2015.

(50/196683)

Ожалошћени: супруг БОРА, син САША, ћерка ИВАНА, снаја
ТАЊА, зет ДРАЖЕН и унуци ТАМАРА, ЈАНА, ТАРА и МАРКО

(81/196786)

Последњи поздрав драгој куми

Последњи поздрав драгој баки

(49/196683)

Тужна срца опраштам се од моје драге
мајке

Последњи поздрав

СЕКИ
Где год да си и колико далеко у нашим срцима ћеш
остати заувек.
Породице РУНИЋ и ИГИЋ

МИЛЕНИ СОТИРОВ

(110/196900)

1932–2015.
Много те волим и хвала ти за све...
Унука ИВАНА с породицом

МИЛЕНИ

(47/196680)

СОТИРОВ

МИЛЕНЕ СОТИРОВ
1932–2015.
од сестре ЦВЕТАНЕ
ГЛИГОР с породицом.

Сахрана је обављена 19. маја, на Старом
православном гробљу.
Твоју доброту, нежност и пожртвованост
вечно ћу носити у срцу.

Последњи поздрав драгој ташти

СРЕДОЈЕ КОЛАРСКИ
1937–2015.

(112/196903)

Последњи поздрав нашој
драгој

СРЕДОЈЕ
КОЛАРСКИ

Твоја ћерка ЛИДИЈА
(46/196680)

од зета ДРАГАНА.

1937–2015.
Хвала ти на љубави подршци коју си нам пружао.
Последњи поздрав
драгом деди од унуке
САНДРЕ с породицом.

(48/196680)

(120/196949)

МИЛЕНИ
СОТИРОВ
Последњи поздрав нашем драгом брату и
ујаку

МИЛЕНИ СОТИРОВ

Нека њена племенита душа почива у миру!
СЕКА и МИРКО

1932–2015.

Вечно ћеш живети у нама кроз најлепше успомене које болно подсећају на љубав и пажњу коју
смо твојим одласком изгубили.
Твоја супруга ЛЕПОСАВА и ћерка ЂУРЂИНА
(124/196949)

(103/196870)

У Новом Саду, 16. маја преминула је и сахрањена 18. маја 2015. године

БОГДАНУ СТАНИСАВУ
БОБИ

ИЛОНА

МИРЈАНА ЦВЕТКОВИЋ
рођ. Велимировић
професор српског језика
1939–2015.

21. VIII 1955 – 17. V 2015.
Сестре ИЛИНКА и ВИДОСАВА
с породицама
(134/196989)

За њом жали супруг НИКОЛА ЦВЕТКОВИЋ,
новинар
(56/196700)

Последњи поздрав

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

БЕРКОВИЋ

СРЕДОЈЕ

КОЛАРСКИ

КОЛАРСКИ

1937–2015.
Увек ћеш остати у нашим срцима и мислима.
Последњи поздрав
драгом деди од унуке
ТАЊЕ с породицом.

1937–2015.
Никад те нећу заборавити и преболети.
Последњи поздрав
драгом тати од ћерке
ГОРДАНЕ.

(121/196979)

(122/196949)

1936–2015.
Почивај у миру!
Ћерка ЛИДИЈА, зет
СРЂАН и унуци МАРКО
и МИОДРАГ
(96/196803)

Последњи поздрав тетки

Последњи поздрав драгој снаји

СРЕДОЈЕ

СРЕДОЈЕ КОЛАРСКИ
1937–2015.
Време пролази, али туга не. Живећеш заувек у нашим
срцима.
Твоја ћерка ЈОВАНКА с породицом
(123/196949)

СВЕТОЗАРУ

Последњи поздрав брату и стрицу

БАШИЋУ

ИЛОНИ

МИРЈАНИ ЦВЕТКОВИЋ

БЕРКОВИЋ
1936–2015.

Красиле су је племенитост и хуманост.
Комшије у Краља
Милана Обреновића 16

С поштовањем породица ГРУБАЧИЋ

(64/196729)

(57/196700)

од сестричине
СИЛВАНЕ
и зета МИРКА.
(95/196850)

СРЕДОЈЕ КОЛАРСКИ
1937–2015.
Заувек ћеш бити у нашим срцима и лепом сећању.
Брат ВАСА с породицом и породица БАЛАН
(125/196949)
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15. маја 2015. после дуге болести умрла је наша

МИРЈАНА РАДОСАВЉЕВИЋ
1959–2015.
Драга Миро, твоја дуга и тешка болест одвојила те је од твоје породице и преселила међу звезде где вечно влада љубав и песма анђела, твој је нови дом.
Горе где нема бола твој осмех никад неће нестати.
Воле те и тугују супруг МИЛОШ и ћерка МАЈА с породицом

МИРЈАНА РАДОСАВЉЕВИЋ

МИРЈАНА РАДОСАВЉЕВИЋ

Драга моја Миро,
нека те моје мисли загрле, моје сузе пољубе и
нека те у тишини вечног мира прати сестрина
љубав.
Сестра МАЦА са синовима НЕМАЊОМ
и АНДРЕЈОМ и теткама КАЈОМ и СОКОМ

1959–2015.
Драга наша Миро,
отишла си тихо као што сунце залази и престала
си испуњавати наше животе лепотом, ведрином
и оптимизмом.
Увек у мислима твоје тетке АНКЕ
и брата ЗОРАНА с породицом.

(19/196557)

(21/196559)

С поштовањем се опраштамо од дугогодишњег
колеге

Последњи поздрав вољеном супругу и оцу

(18/196556)

Последњи поздрав Горановом тати

АЛЕКСАНДАР ПУРКАР АЦА

АЛЕКСАНДРА ПУРКАРА

Колектив Дома здравља Панчево

МИРЈАНА РАДОСАВЉЕВИЋ

(30/ф-884)

АЛЕКСАНДРУ
Драга наша Миро,
постоје ране које време не лечи, постоје сузе које ветар не брише.
Твоју младост, лепоту, мио лик и доброту
чуваће заувек твоја мама и брат
НЕНАД МАНОЈЛОВИЋ.

од другара из одељења
с учитељицом
ГОРДАНОМ.

(20/196558)

(88/196807)

мама

28. III 1961 – 14. V 2015.
Поносни смо што смо те имали.
Хвала ти за све што си учинио за нас.
Чуваћемо те од заборава и заувек носити у нашим срцима. Почивај у миру и нека те анђели
чувају!
Твоји: ДАЦА, ЦОКА и ГОГА
(62/196722)

ПУРКАРУ
Пријатељ

Последњи поздрав колеги и сараднику

АЦА ПУРКАР

тетка

АЦА КАНДИЋ
(37/196623)

АЦИ
ПУРКАРУ

Последњи поздрав поштованом колеги и пријтељу

МАРИЈА

АНУШКА
ЂУРЂЕВИЋ

Последњи поздрав драгом Аци

МАРИЈА
УРШИЧИЋ

рођ. Киш
рођ. Киш
15. V 1992.
13. V 2015.
Заувек у нашим срцима.
САША, БЕТА и САНДРА с породицама
(104/196876)

УРШИЧИЋ

Завод за ментално
здравље, Амбуланта
Центар и радиолошка
служба Дома здравља

АЛЕКСАНДАР
ПУРКАР

(136/197010)

Последњи поздрав
драгој баби од унуке
БОЈАНЕ, НИКОЛЕ,
СИМЕОНА
и НИКОЛИНЕ.

медицински техничар
Општински Савез здравствених радника

од тетке ЈЕЛЕ, тече
ДУШАНА, брата
ЗОРАНА, ТОМИСЛАВА
и сестре МИРЈАНЕ
и НАТАЛИЈЕ
с породицом.

(143/197049)

(31/ф-883)

(2/196510)

Последњи поздрав нашој драгој пријатељици

Последњи поздрав

АЦИ ПУРКАРУ

Последњи поздрав

Последњи поздрав јетрви и стрини

МАРИЈИ
УРШИЧИЋ

МАРИЈА
УРШИЧИЋ

МАРИЈА
УРШИЧИЋ

ДРАГАНА и ФИФИ

Последњи поздрав
од сина ИВАНА, снаје
ВЕРЕ, унука СРЂАНА
и унука БОЈАНЕ
и ЈЕЛЕНЕ
с породицама.

(129/196984)

(67/196744)

МАНЦИ
Недостајеш...

Последњи поздрав тетки

МАРИЈИ
УРШИЧИЋ
Сестричина
АЛЕКСАНДРА с породицом
(44/196666)

од супруга
СЛОБОДАНА и синова
БОЈАНА и ИВАНА
с породицама.

МАРИЈА
УРШИЧИЋ
МАНЦИКА
Последњи поздрав
од породице СЕВЕР.
(76/196762)5

МАРИЈИ

МАНЦИКИ

УРШИЧИЋ

МАРИЈИ

(10/196534)

АЛЕКСАНДАР
ПУРКАР
Последњи поздрав
драгом Аци од комшија
„из дворишта”.
(78/196769)

УРШИЧИЋ
од породица
ЗДРАВКОВИЋ
и АВРАМОВИЋ.

Кум АТИЛА
с породицом

од ЈОВАНКЕ, НАТАШЕ
и МАЈЕ.

(53/196688)

(22/196560)

(28/196582)

Последњи поздрав тетка

Последњи поздрав прији

МАНЦИКИ
Почивај у миру!
ВЕРЕШ, БЕТА и САЛЕ
(41/196658)

МАНЦИКИ
од прије и пријатеља
ЛОЗИНКЕ
и МИРОЉУБА.
(11/196534)

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

Последњи поздрав драгом ујаку

ЧЕДОМИРУ
ОДАЏИЋУ

Последњи поздрав

ЧЕДОМИРУ
ОДАЏИЋУ

Хвала Ти за сву љубав
коју си нам пружио.
Сестричина ОЛГИЦА
и зет ИЛИЈА
с породицом

1934–2015.
сахрањен у Опову 19.
маја 2015.
Супруга ДАНИЦА
и ћерка СНЕЖАНА
с породицом

(133/196987)

(113/196905)
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23. маја 2015, у 11 сати, на Новом гробљу,
даваћемо годишњи помен нашем вољеном

Последњи поздрав

БАТИ

(42/196660)

Умро је наш драги брат

СТЕВАН КАНАЧКИ

ДЕЈАНУ МАЈЕРУ

од другова у кафићу „Фламинго”: ГРУЈЕ,
СЛОБЕ, ЗРНИЋА, ДЕБЕ, СИНИШЕ, ТУЦЕ,
СЛАВИШЕ и ШВАБЕ.

Последњи поздрав

27. маја, у 10 сати, даје се помен поводом четрдесет година откако
ме је напустио, Божјом вољом, мој тата

1976–2014.
Патњу, бол и тугу време не лечи, а живот
без тебе, вољени наш Дејо, нам је све тежи
и болнији.
Не постоје речи којима би исказали колико нам пуно, пуно недостајеш, душо наша. Почивај у миру и нек те анђели чувају, а ми ћемо те с љубављу чувати у нашим
срцима и мислима док постојимо!
Твоји неутешни: мајка МИРЈАНА, отац
ФРАЊА, син ДЕНИС и сестра ИВАНА
с породицом

1942–1975.
Тата, бол се зацарио у мом срцу, још у моје рано пролеће.
Твоја ћерка ВЕСНА
(117/196985)

Прошла је година откако није с нама

(141/197042)

СЕЋАЊЕ

ВЛАДА
КНЕЖЕВИЋ

БРАНИСЛАВУ

1945–2015.
Сахрањен је 12. маја
2015, у Немачкој,
Тугују за њим брат
СЛОБОДАН и сестра
САЈКА с породицом.

ЈОВАНЧИЋУ
Удружење рукометних
ветерана „Динамо”,
Панчево

(33/196607)

(58/196703)

ЗЛАТОЈЕ
НОСИЋ

БАТИ

Трајно сећање на дивну снају

Супруга ТИНА

По доброти ћемо те памтити, с поносом и поштовањем спомињати.
Вечно ћеш нам недостајати.
Сестре ОЛГА
и ЈОВАНКА
с породицом

(82/196787)

(83/196788)

ЗЛАТОЈЕ НОСИЋ
Вечно ћу те се сећати и волети.
У мом срцу заувек...

ДЕЈАН МАЈЕР

9. VI 1976 – 4. VI 2014.
Твој прерани, трагични одлазак заувек нам је
променио живот, вољена душо теткина. У наша
срца настанила се превелика туга, бол и патња,
да је носимо док живимо.
Почивај у миру Дејо, анђели нека буду с тобом,
а ти ћеш бити у нашим мислима и срцима док
живимо!
Твоја неутешна тетка АНИЦА, брат РАДОВАН
и сестра ЈЕЛЕНА с породицама

24. маја навршава се десет година откако није с
нама наша драга

СЕЋАЊЕ

(142/197042)

ЈОВАНКУ СЕКУ СТОЈКОВИЋ

25. маја 2015. навршава се десет година од смрти наше

СЊЕЖАНА

ДУДА с породицом
(91/196821)

Последњи поздрав сестрићу

БЈЕЛОПЕТРОВИЋ

САВА МАЉКОВИЋ

Твоји најмилији

21. V 2011 – 21. V 2015.
Отишла си прерано, а у
нашим срцима остаћеш
вечно.
Мама МИРА, тата ЂУКА
и брат НЕНАД

(94/196848)

(51/(196684)

Последњи поздрав

Чувамо те од заборава, увек си у нашим мислима.

ДУШАНКЕ ДРАГОЈЛОВИЋ
7. VI 1928 – 25. V 2005.
Док живимо, чуваћемо успомену на њу.

ЗОРАНУ

ВЛАДИ

МАРКОВИЋУ

ГРБИНУ

Десет година ниси с нама, драги наш Вићко

СЕЋАЊЕ

С љубављу и поштовањем породице
ДРАГОЈЛОВИЋ и РАНЧЕВ
(138/197026)

МУЈИ
Ујак МАРИНКО
МИЋАНОВИЋ
с породицом

од породице
ЦВЕТАНОВИЋ.

(52/196685)

(108/196807)

Последњи поздрав нашем драгом

Сећање на мог драгог
кума

НИКОЛА
РАДАКОВИЋ

ВИТОМИР ПАЈКОВИЋ
1930–2005.

20. IX 1982 – 18. V 1995.

Живиш у нашим срцима.
Помен дајемо 23. маја 2015, у 12 сати.

Последњи поздрав

ВЛАДИ
ГРБИНУ

од колега „Утве”

КОКИ

(109/196897)

(86/196801)

(12/196535)

Последњи поздрав сину

Последњи поздрав драгом

(35/196612)

(1/196181)

СТЕФА

од породица
ЖИВОЈИНОВИЋ,
ПЕКОВИЋ
и АРАМБАШИЋ.

ВЛАДИ ГРБИНУ

Твоји синови ВЛАДАН и ДУШКО
и снахе ДРАГАНА и БИЉАНА

Другарство се не заборавља.
НИКОЛА КРЧАДИНАЦ
с породицом

Прошле су две године откад није више с нама
наша драга

Годишњи помен

КОНСТАНТИН

ВЛАДИ ГРБИНУ

ДЕЈАНУ МАЈЕРУ
ВЛАДИ

Ожалошћена мајка АНА
(85/196891)

од комшија
у М. П. Аласа 7

Недостајеш.
Најбољи друг ПАВЛЕ
ПАЈК

(69/196752)

(146/197059)

ЗОРИЦА ДОДИЋ

СПАСОВСКИ

Помен ћемо давати 24. маја 2015, у 11 сати, на
Новом гробљу, у Панчеву.

Прошло је девет тужних година откако ниси с нама...
Твоји најмилији

Породица
(144/197061)

(27/196581)

Четвртак, 21. мај 2015.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Двадесетогодишњицу велике матуре нису дочекали

МИЛЕНА МАКСИМОВИЋ IV-2
ИВАН РАДИЋ IV-4
САЊА СТЕВИЋ IV-8
ВЛАДИСЛАВ МИЛОСАВЉЕВИЋ IV-6
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У суботу, 23. маја, у 11 сати, на гробљу Котеж, у Панчеву, даваћемо трогодишњи помен нашој

22. маја 2015. навршава
се година откад нас је
напустио наш вољени

„Remember when you were young, you shone like the sun.

СЛОБОДАН

Shine on you crazy diamond.
Now, there’s a look in your eyes, like black holes in the sky.

МАРИЈИ РАДОВАНОВИЋ

МИЛУТИНОВИЋ

20. X 1937 – 26. V 2012.

1974–2014.

Shine on you crazy diamond.
You were caught in the crossfire of childhood and stardom, blown on
the steel breeze.

Нећемо те никада заборавити.

Come on you target for faraway laughter, come on you stranger, you
legend, you martyr and shine!”
Породица

Генрација 1991-1995. Гимназије „Урош Предић”

(14/196543)

(38/196632)

Твоји најмилији
(116/196925)

21. маја 2015. навршавају се три године
откако није с нама наш

У суботу, 23. маја 2015, у 10 сати, на Новом гробљу, даваћемо годишњи помен нашем драгом

НАДА
РАКИЋ

ЂОРЂЕ УНЧЕВИЋ

ЗОРАН ИГЊАТОВ

14. XII 1945 – 21. V 2007.

25. V 2007 – 25. V 2015.

21. маја 2015. навршава
се осам година откако
ниси с нама.
Недостајеш нам као и
првог дана.
Никада те неће заборавити твоји најмилији:
супруг МИЛОШ, ћерка
СНЕЖАНА, зет
ДОМОКОШ и унука
АНЂЕЛА

1935–2012.

МИЛИВОЈУ ЉУЈИЋУ
Време пролази... а успомене на тебе, твоју ведрину и дух живе у нама.

Стално у мислима с тобом, Зоране.

Твоји синови ЗОРАН и НЕНАД
с породицама

Мама и БРАНКО

Заувек у нашим срцима ћерка СНЕЖАНА
и супруга ЕРИКА

(68/196749)

(119/196946)

(135/196997)

У суботу, 23. маја, у 11 сати, даваћемо деветогодишњи помен нашем вољеном

26. маја 2015, на гробљу
Котеж, у 11 сати, даваћемо помен нашем драгом

Прошло је годину дана откад није с нама наш вољени

(127/196971)

Прошло је тужних четрдесет дана откако није с
нама наша драга

МИЛИВОЈЕ ЉУЈИЋ
Почивај у миру!
Твоја сестра МИЛОСАВА с породицом
(111/196907)

МАРКУ МИКИЧИЋУ

САШИ
ЖИВКОВИЋУ

Девет тешких година туге и бола...
Волимо те, Марко.
Мама и тата
(92/196841)

СЕЋАЊЕ

Прошла је тужна година без нашег

2009–2015.
Почивај у миру, куме!
ГАВРА

23. маја 2015, у 11 сати, на гробљу Котеж, дајемо
четрдесетодневни помен нашој драгој

МИРА
РАЈЧЕВИЋ
Мислимо на тебе.
Мајка ВЕРА, сестра
ЂИНА, сестричина
САШКА и ИВАН

(77/196766)

(106/196884)

У суботу, 16. маја 2015,
у 11 сати, на Католичком гробљу, дали смо
шестомесечни помен

Деветогодишњи помен
драгом брату, сину. Посетићемо му вечну кућу
26. маја 2015

МИРИ РАЈЧЕВИЋ
рођ. Стојак

МАРКО

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Супруг СТЕВА, ћерка ЈЕЛЕНА
с породицом и син ЗОРАН

2006–2015.
Недостајеш ми.
Твој брат ГОРАН

ПАЛА ВИДА

(105/196884)

(93/196842)

23. маја 2015, у 12 сати, на Старом православном гробљу обележићемо годишњи помен нашој драгој

Сећање не бледи.
С поносом и љубављу чувамо успомене на тебе.
Твоји најмилији

ВУКИЦИ

МИРОСЛАВ
АНЂЕЛКОВИЋ

ДИВНИЋ

КЕЦМАН

1983–2006.

1949–2014.

(107/196863)

Много је разлога да те
вечно памтимо и с поносом од заборава чувамо.

,ПАНЧЕВАЦ

МИЛИЦИ КОМЉЕНОВИЋ

Много је разлога да те вечно памтимо и с поносом помињемо.
Твоји најмилији
(115/196916)

телефон:
013/301-150

ЕРИКА и ВЛАДА
Брат и сестра
с породицама
(5/196168)

Ћерка СЕКА с породицом

Твоји мама, тата, брат,
сестра и сестрић ВУК

(118/196940)

(114/196913)

Остала су само лепа сећања.
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Четвртак, 21. мај 2015.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У суботу, 23. маја 2015, даваћемо годишњи помен нашем
супругу, оцу, свекру и деди

Прошло је тужних четрдесет дана откад
ниси с нама

БОШКО МИЛОСАВЉЕВИЋ

Годину дана је од смрти нашег брата

1949–2015.

РАДОИЦИ МУНИЋУ
РАДОИЦА МУНИЋ
Заувек ћеш остати у сећању брату МИЋУ и сестри
НОВКИ и њиховима породицама.
(79/196771)

Сећање на

Прошла је година откад
није с нама наш

Прошли су дани, месеци, а ево и година откако си нас
напустио, а жал за тобом ни мало не јењава.
Никада те нећемо, нити можемо заборавити.

Супруга РАДОЈКА, син БРАНКО, снаја ДАНИЈЕЛА
и унуке МИЛИЦА, НИКОЛИНА и ЈОВАНА

23. маја 2015, у 11 сати, на гробљу у Омољици, даваћемо помен вољеном сину и
оцу.
Мајка БОРКА, син ИВАН и ћерке
ДАНИЈЕЛА и ДРАГАНА с породицама
(80/196779)

28. маја навршава се година откако није с
нама наша вољена

(15/196544)

Заувек у нашим срцима

ВЛАДИМИРА
МЛАДЕНОВИЋА

РАДОИЦА
МУНИЋ

Породица
МЛАДЕНОВИЋ

Остаћеш у нашем сећању и нека те анђели чувају!
Твој брат СВЕТА
с породицом

(40/196646)

(16/196545)

19. маја 2006.

25. маја 2015. навршава се годину дана откако
није с нама наш драги

СНЕЖАНА ЂОРЂЕВИЋ
1963–2014.
Време које пролази није лек за бол и тугу.
Утехе нема, али остаје нешто што је вечно, а то је љубав и сећање на тебе.

СНЕЖАНА ЂОРЂЕВИЋ

Твоји најмилији: супруг ДРАГАН и ћерке
ДРАГАНА и ИВАНА
(99/196864)

Утехе нема, заборав не постоји.
Остаћеш у нашим срцима вечно.
Твој тата ДАНЧА, мама ЗВЕЗДАНА и брат ДРАГАН

ОБРАД ПЛАНИЋ

(43/196665)

1934–2014.
По доброти те памтимо и од заборава чувамо.
Супруга БОСИЉКА, синови БРАНКО
и НИКОЛА, снаја МИКИЦА, унуке МАРИЈА,
СВЕТЛАНА, СМИЉАНА и ЈАСМИНА, зетови
АЛЕКСАНДАР, САША и ВОЈИСЛАВ и праунуци
МИХАЈЛО и СОФИЈА

У суботу, 23. маја 2015, у 11 сати, окупићемо се на гробљу Котеж, како би дали годишњи помен нашој драгој и вољеној

22. маја 2015. године
навршава се четрдесет
тужних дана од смрти
моје драге мајке

(54/196691)

У суботу, 23. маја, на
гробљу у Јабуци, даваћемо шестомесечни помен нашој драгој сестри
и ћерки

23. маја 2015, у 11 сати,
даваћемо годишњи помен нашем вољеном

СОФИЈИ ЂУРИЋ
ДУШКО КАПУНАЦ

дипл. економиста

1956–2015.

1959–2014.

Прошло је првих четрдесет дана твог вечног живота на небу и првих четрдесет дана наше вечне
патње за тобом.
Никада те неће заборавити супруга СЛАВИЦА,
ћерка НАТАША и мајка НАДА

ГОРАНУ ИЛКИЋУ
САВИЦИ
ПЕТРОВИЋ
15. IV 1956 – 5. XII 2014.
Брат и мајка
с породицом
(65/196731)

(101/198868)

С љубављу чувамо успомену на Тебе.
Твоји: СТАНА, ЈОВАНА,
БОЖО, БОЈАН, ГОЦА,
АНДРЕА, АЛЕКСА
и СТЕФАН

ДОБРИЛЕ
ДАЧИЋ
Ожалошћени син
СРЕЋКО и остала
родбина.

Вечно ћеш нам фалити и недостајати...
Супруг СТЕВАН и синови ПЕТАР
и ЂОРЂЕ с породицама
(97/196852)

(128/196973)

СЕЋАЊЕ

24. маја 2015, у 11 сати,
даћемо шестомесечни
помен нашем драгом

21. маја, четири године
туге, очи пуне суза за
вољеним

КОСТИ

НИКОЛА
КРАЧУН

(66/196732)

26. маја 2015. навршава се годину дана откако није с
нама наш драги

ЛАЗАР ВУЈИНОВИЋ
1952–2014.
Ожалошћена породица
(90/196812)

Прошло је четрдесет дана откад те нема, бол ништа мања, празнина још већа, туга неподношљива.
Ништа више неће бити исто без тебе, једноставно не може бити... Нека те анђели чувају, анђеле!
Волим те, тата!
Твоја ОЛИВЕРА
(102/196869)

МИХАЈЛО
ПЕШИЋ

РАЦИЋУ

Породица

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Породица

55. година
из Јабуке
Ожалошћени: мајка
МАРИЈА и супруга
МИЛЕНА с децом

(98/196853)

(100/196867)

(26/196572)

2006–2015.

Четвртак, 21. мај 2015.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо 23. маја 2015, у 10 сати, давати полугодишњи помен мојој мами

Прошла је тужна година откако није с нама вољени супруг и отац

СЛОБОДАНКИ БЕБИ ЦРЕПАЈСКИ

ПЕРА ПОЉАК

Њени најмилији

1955–2014.
Све ово време учимо да живимо без тебе,
а то нам је најтежа лекција у животу. Ту су
места на којима те више нема и тренуци
без тебе. Говоре да ће проћи, а уствари
све се понавља.
Све више нам недостајеш.
Твоје ЗОРИЦА и НИНА

(7/196520)

(13/196537)

рођ. МАЛЕШЕВИЋ
Постојиш у свакој сузи која падне, у сваком тренутку кад ти име
изговорим, када пожелим да те загрлим, да те пољубим... Ниси нестала, само си заспала. Ипак, нема те тамо где нам највише недостајеш – у животу.

22. маја навршава се двадесет седам година од
смрти мог сина

24. маја навршава се четрдесет дана откад нас је
напустила

Сећање на наше драге

МАРИНКОВИЋ

НИКОЛЕ

КАТИЦЕ

20. V 2012– 2015.
25. V 2013 – 2015.
Време пролази, успомене на вас чуваћемо с љубављу и поштовањем.
Син ЉУБОМИР, унук ВЛАДАН
и снаја ДУШИЦА

СЕЋАЊЕ

(3/196511)

ВОЈСИЛАВ

НЕБОЈША ГЕРА НОВИТОВИЋ

ЉИЉАНА СУВАЧАР

СТОЈАНОВИЋ

1988–2015.

рођ. Стоименова

21. V 2000 – 21. V 2015.
Недостајеш нам.
Супруга СВЕТЛАНА и
ћерке СЛАЂАНКА и
МИРА с породицама

Никада те нећу заборавити!

У најлепшем сећању остаћеш заувек.
Мајка МИЛЕВА

Твоја ћерка СЛАВИЦА с породицом

(8/196525)

(23/196564)

23. маја, у 10 сати, на
Православном гробљу,
у Старчеву, даваћемо
четрдесетодневни помен нашој драгој и вољеној

Годишњи помен, 21. маја 2015, на гробљу у
Омољици

(32/196606)

ИВАНКА
25. маја 2015. навршава се шест месеци откако
није с нама наш

МАРКОВИЋ

ПУРКОВИЋ

СЕЋАЊЕ

ГОРДАНИ
КОБАС
Време пролази, али туга
у срцима оних који те
воле остаје вечна.

БУДИМИР

АЛЕКСАНДАР

ВЛАДИМИР

16. V 2015.
24. V 2015.
18 година
28 година
Протекло време није ублажило тугу и бол коју
осећам.
Ћерка и сестра КРИСТИНА ЖИВКОВИЋ
с породицом

ШКРБИЋ

САВА КУТЛАЧА САВЧЕ

рођ. Драгић
21. V 2007 – 21. V 2015.

Драга моја мајко, године су прошле, а све више ми недостајете.

Породица КОБАС

Ваша СЛАВИЦА
с породицом

(45/196679)

(4/196513)

КИЋА
Почивај у миру!
Твоји најмилији
(75/196758)

(87/196802)

26. V 2008 – 26. V 2015.
Заувек си део наше љубави и живота.
Твоји мама и тата
(34/196661)

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

СЕЋАЊЕ

Годишњи помен сестри

Тужно сећање на драгог

ЂОРЂЕ
АТАНАЦКОВИЋ

Породица
ПЕРОШЕВИЋ

2004–2015.
Живиш у нашим успоменама.
Недостајеш нам.
Твоји: ЈЕЛА,
БРАНКИЦА и ЉИЉА
с породицом.

(24/196565)

(6/196516)

ВЕРКИ
КРСТА
КОСТИЋ

СТЕВАН
СПАСКОВСКИ

ПЕРОШЕВИЋ

РАДЕТА СТОЈКОВА

РАДМИЛИ

С љубављу и поштовањем чувамо успомену
на тебе.
Твоји најмилији

26. V 2013 – 26. V 2015.
Родитељу, чувамо те у
нашим срцима!
Ћерке СЛАЂАН
и ДУШИЦА, унучад
МИЛАН и АНА
и зет НЕБОЈША

Деветнаест година је прошло откад је отишао у
небеско царство наш драги отац, деда и свекар.
Радо га се сећамо и са захвалношћу спомињемо.
Увек у срцу: син СТЕВА, снаја ЉИЉАНА
и унуке НИНА и САНДРА

(17/196548)

(61/196717)

(25/196570)

23. V 2008 – 23. V 2015.

СЕЋАЊЕ

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

СЛАВОЉУБ ВАСИЉЕВИЋ СЛАВКО
1989–2015.
Породица
(60/196714)

понедељком и
уторком од 8 до 20,
а осталим радним
данима
од 8 до 13 сати

РАДОЈИЧИЋ

од брата БУДИМИРА
с породицом.

27. маја навршавају се
три године откако није
с нама наша вољена

(126/196951)

23. маја даваћемо годишњи помен нашој драгој мајци

СЛАВКА
ТРНИНИЋ

БЛАГОЈЕ
АРСИЋ
2003–2015.

Време пролази, празнина остаје у нашим срцима.
Кћерке ЈАГОДА и БИЉА с породицама

Твоји најмилији: супруг
РАЈКО, син СВЕТО
и ћерка СВЕТЛАНА
с породицама

ГОРДАНА, ВИОЛЕТА
и СРЂАН

(36/96622)

(39/196644)

(29/196582)

РАДМИЛИ РАДОЈИЧИЋ
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Четвртак, 21. мај 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 09-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Дежурне апотеке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-100
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

РОЂЕНИ

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

Добили ћерку
27. априла: Евелину – Катарина Савановић и Рене Шандор Савановић; 30. априла: Дуњу – Биљана Собин и Небојша Кељевић; 5. маја: Машу – Александра и Марко Миловановић, Ђурђу – Драгана и Војин Нерадовић, Мињу – Марина и Владимир
Митровић; 7. маја: Доротеу – Кристина и Дејан Спишјак.

Добили сина
16. априла: Ђорђа – Бежика Новаков и Јован Петровић; 20.априла: Бориса – Тамара Проле и Слободан Убовић; 23. априла: Уроша – Зорица Васић и Дарко Томаш;
24. априла: Андреја – Милена и Ненад Милетић; 25. априла: Стефана – Јована Љубовић и Дарко Радановић, Душана – Данијела и Дарко Рајков; 27. априла: Огњена
– Ивана и Душан Лукић; 30. априла: Николу – Сања Митковски и Владимир Ђорђевић, Дамјана – Маја Пешић Алексовски и Бранко Алексовски; 1. маја: Јована –
Биљана и Александар Манчић, Стефана – Александра и Иштва Калмар; 2. маја:
Ђорђа – Драгана Павловић Достанић и Ненад Достанић; 3. маја: Андреја – Марина и Дејан Веселиновић, Луку – Милица и Дамир Цревар; 4. маја: Момчила – Јелена и Радомир Радомировић; 6. маја: Ђорђа – Соња и Бранислав Танасић.

Ован

Вага

(21. 3 – 20. 4)

(23. 9 – 22. 10)

Превише сте нервозни, што ће
се одразити на послове, али и на
односе с партнером и породицом. Искрснуће вам непланирани пут. Ма колико да вам не прија, мораћете отићи, јер вам од тога зависи посао.

УМРЛИ
7. маја: Добривоја Павловић – 1953, Стојан Соколов – 1941; 8. маја: Јулијана Вукојевић – 1927, Марија Поповић – 1933, Надежда Максић – 1946; 9. маја: Томислав
Модић – 1951, Љубица Живков – 1961; 10. маја: Бранислав Јованчић – 1930; 11.
маја: Сава Јанчић – 1933, Славица Деспотовић – 1957, Драган Реновчевић – 1961,
Цвета Шоваров – 1945, Босиљка Јованов – 1929, Петар Гвозденовић – 1933, Стоја
Завишић – 1933, Пера Ардељан – 1934; 12. маја: Даница Ботић – 1939, Жива Ивковић – 1949, Зорка Јузбашић – 1938, Милица Крстић – 1965, Ђура Гогош – 1958,
Мирко Јездимировић – 1948, Нада Ромчевић – 1932; 13. маја: Марија Уршичић –
1949, Марија Лацковић – 1936, Јовка Матић – 1934; 14. маја: Ђурђа Марковић –
1934, Томислав Стојков – 1936.

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ
Припрема: Момир Пауновић

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ

1

У свако поље приложеног лика уписује се по један слог тражене речи.
ВОДОРАВНО: 1. продавница ситних украсних ствари за личну
употребу (стр.), 5. фудбалер „Барселоне” (Лионел), 6. ситан
румунски новац, 7. десна притока Неретве, 9. стручњаци за статистичке анализе, 11. боја у картама, 12. слатко, непреврело
вино, 14. бразилска манекенка (Адријана), 16. мањкање.
УСПРАВНО: 1. врста вина, 2. избацивати ракету у космос, 3.
животиња која је симбол ћутања, 4. војници из реда потурчених
хришћана, 8. врста ликера, 9. војни руководиоци, 10. варка,
опсена, враџбина, 13. драге воље, 15. знак за одузимање, минус.

5

2

3

4

6
7

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Љубав понекад зна и да заболи.

Ствари и људи на које сте мо-

Пре него што се упустите у авантуру, добро извагајте шта добијате, а шта губите у том односу. Послови тренутно стагнирају, не
форсирајте се непотребно.

жда заборавили полако се враћају у ваш живот. Будите мудри
и пажљиво бирајте речи. Пре него што било шта кажете или потпишете, двапут размислите, а
није наодмет и да пре доношења
одлуке преспавате.

10
11

12

13

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Пред вама је нов љубавни изазов без обзира на то да ли сте у
браку, вези или сте сами. Какву
одлуку ћете донети, зависи од
стабилности ваше везе и вас самих. Обрадоваће вас новчани добитак крајем седмице.

15

16

и акције. Ма колико да волите
партнера, потребно вам је мало
простора само за вас лично. Отпутујте некуд, осамите се, јер ваша нервоза прети да сруши оно
што сте годинама градили.

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Током целог месеца, па и ове

Коначно сте своји на своме.

седмице, комуникација ће вам
бити налик катастрофи. Пазите
шта потписујете и каква обећања
дајете, а све оно што не морате
да урадите одмах, одложите. Мање трзавице на послу.

Планови полако почињу да се
реализују, само немојте сада бити исхитрени и не пожурујте
ствари када је посао већ завршен. Одбаците своје сумње и верујте партнеру.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

За почетак, не журите. Опусти-

Послови вас превише умарају.

те се и ствари ће полако долазити на своје место. Немојте одбити позив на неко весеље; још ако
сте сами, могуће је да ћете тамо
упознати неку занимљиву особу.

Дајете се несебично и то полако
долази на наплату. Нађите начин да се мало изолујете од свега и од свих. Прихватите партнерову пружену руку и нађите мир
у његовом загрљају.

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

Ситничавост је ваш највећи

14

Ломите се, жељни сте промена

Рак

8

9

них ствари, ви пловите, и то
успешно, на облацима успеха.
Ово је одличан период за вас и
нико и ништа вас неће зауставити на путу до заслуженог трона.
Новчани добитак.

Бик

ВЕНЧАНИ
9. маја: Јелена Криштофик и Радосав Млађеновић, Јелена Јелић и Предраг Букумировић, Валентина Стевановић и Владимир Божић, Кристина Ћирић и Владимир Тошић, Биљана Чукановић и Марко Крстић, Наталија Лукач и Гордан Вујаклија; 10.
маја: Александра Павлица и Драган Младеновић, Марија Зуковић и Горан Поштић,
Ивана Ћириковачки и Немања Цаковић; 14. маја: Милкица Тешановић и Слободан
Стефановић, Лариса Ритер и Килиц Мехмет Али, Весна Ранисављевић и Љубомир
Ранисављевић.

Док други брину око свакоднев-

проблем. Ако планирате велико
финансијско улагање, добро размислите да се не бисте још више
упетљали и додатно замрсили
ионако замршену пословну ситуацију. Нађите меру.

Мисли, осећања, прошлост, будућност... Превише маште и илузија у овом тренутку вас опседа.
Смирите се. Нађите себи неку занимацију. Радите, читајте, пишите, осмислите своје време и не
правите драму тамо где је нема.

МАГИЧНИ ЛИК 7 х 9

ИСПУЊАЉКА

СТИХОВНИ АНАГРАМИ

Речи су састављене од следећих слогова: БА, БИ, БИЋ, ВА, ВИ,
КА, КА, КИ, КИ, КРИ, ЛА, НА, ЊЕ, ПИ, РА, РА, РА, РАН, РИ,
СА, СПА, СТА, ТАК, ТИ, ТИ, ТИ, ФРА, ЧА.

Слогови: ВИР, ВИЋ, ДЕ, КО, ПАН, ПЕ, ПРО, РАН, РУК, СНО,
ТА, ТАР, ТИП, ТО, ЧАН.
ВОДОРАВНО: 1. први примерак или
модел неког производа (стр.), 2. који се
служи десном руком, 3. личност из
анимираних филмова, 4. место у северном делу Бачке, 5. српски писац из
периода реализма (Светолик), аутор
романа „Горски цар”.
Ако сте испуњаљку правилно решили, слова у посебно обележеним
пољима даће вам име и презиме некадашњег панчевачког спортисте, интернационалног рукометног судије и спортског радника (на слици с Карлом Луисом).

ПРЕСТОНИЦА АУСТРАЛИЈЕ

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. запањити, забезекнути, 2. превучен слојем лака, 3. избављати, 4. лик из некадашње дечје ТВ
серије (играла га Мира Ступица!), 5. судије у кривичним предметима, 6. горњи део ноге код живине, 7. наступање у масовним
филмским сценама.
1
2
3
4
5
6
7

1
2

За БАНКАРЕ лепа
припрема се тура:
до главнога града
у земљи кенгура.
ВЕРЕНИЦА
Када прстен прима,
који момак пружа,
ЦУРА ЗНАЧИ хоће
тог момка за мужа.

ОДУЗИМАЉКА
ДВА ИНСТРУМЕНТА

1

4

2
5
6

3

7

4
5

Дувачкоме инструменту
прво слово скини,
остаће ти жичани
инструменат фини.
РЕШЕЊЕ – Укрштени слогови: галантерија, Меси, бани,
Рама, ча, статистичари, ре, каро, шира, Лима, недостајање.
Магични штит 7 х 9: фрапирати, налакиран, спасавати, Кика
Бибић, кривичари, карабатак, статирање. Стиховни анаграми:
Канбера, заручница. Одузимаљка: флаута – лаута. Испуњаљка: прототип, деснорук, Петар Пан, Чантавир, Ранковић
(коначно решење: Петар Пупић).

3

33

ФОТО-РЕПОРТАЖА

Четвртак, 21. мај 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ПАНЧЕВО, ТО ЈЕ КАД СВРАТИШ 2”

ТУРИСТИ ПОСЕТИЛИ ВЕРСКЕ ОБЈЕКТЕ У ЈУЖНИМ СЕЛИМА
Након великог успеха прошлогодишњег пројекта „Панчево, то је кад свратиш”, када
су по граду и околини организовани прави-правцати (а
бесплатни) туристички обиласци многих знаменитих
објеката, а притом нису заборављене ни важне личности и
светли моменти панчевачке
историје, група људи одлучила је да формализује и поспеши своје деловање оснивањем
удружења грађана под називом „Посети Панчево”.
Они су за ову годину, тачније за период од 16. маја до
6. јуна, припремили наставак
поменутог пројекта и интересантан програм.
Пројекат „Панчево, то је кад
свратиш 2” почео је у суботу,
16. маја, првим у серији обилазака, под називом „Путевима јужних села”. Тог дана, у
преподневним сатима, испред оног што је остало од хотела „Тамиш”, кренула су два
аутобуса АТП-а. Њих су препунили Панчевци жељни знања о свом граду и околини, с
намером да се упознају с верским објектима у Брестовцу,
Иванову, Омољици и Старчеву. Успут су их водичи Живана Крејић и Ненад Живковић
информисали о битнијим подацима везаним за историју
поменутих места.
Први циљ била је Црква
Вазнесења Господњег у Брестовцу. Ово је четврти изграђен православни храм у поменутом месту од доласка Срба почетком седамнаестог века. То здање саграђено је
1849. године, с тим што су
унутрашњост и иконостас
урађени 1890. године, а звоник нешто касније. Према наводима локалног свештеника,
постоје предања о томе да су
се у брестовачком храму некада догађала исцељења.
Панчевачке туристе је пут
затим одвео у Иваново, тачни-

је у Цркву Светог Венделина,
саграђену 1891. године. У тој
неоготској грађевини заједнички се моле верници католичке вероисповести који су у
деветнаестом веку дошли из
Румуније – Бугари Палћени и
Мађари. Заштитник цркве
Венделин потиче из северних
крајева и био је пастир. Посетиоцима су привукле пажњу
оргуље (ту су од настанка цр-

кве, али су тренутно у квару),
као и кипови Светог Фрање
Асишког (иако син богаташа,
чувен је по животу у потпуном
сиромаштву и посвећености
Богу) и Светог Антона, који је,
такође као припадник племићког сталежа, у духу „фрањеваца”, живео веома скромно, а легенда каже да је познат
по томе што помаже у проналажењу изгубљених људи.

Уследила је посета омољичком Храму рођења Пресвете
Богородице, саграђеном 1898.
године. У њему се моле румунски православци, који су на
ове просторе дошли 1772. године из Ердеља. Верника је
преостало веома мало, јер су
исељење у иностранство и асимилација узели маха. Потом
су туристи обишли контумац,
у којем је пре нешто више од
двеста година боравио и Вук
Караџић, и запутили се ка делу насеља Златица како би видели Храм Светог оца Николаја. Ова импозантна грађевина
српске православне цркве настала је 1773. године и спада у
ред најстаријих у околини. Пажњу плене иконостас урађен
крајем 18. века, као и архијерејски и богородичин престо и
икона Светог Николе.
Јединствена туристичка рута окончана је у Старчеву. Туристи су најпре отишли у
Храм Светог Пантелејмона на
ком су грађевински радови
завршени крајем 1910. године, а нешто касније и иконостас, пет медаљона на своду

брода храма, звона и торањски сат. Храм је 1911. године
освештао тадашњи архимандрит Гаврило Ананијев, настојатељ манастира Војловице, у ком су се Старчевци дотад молили. Прва архијерејска литургија у Старчеву служена је 9. августа 1923, на дан
храмовне славе Свети Пантелејмон, а поводом стогодишњице цркве епископ банатски Никанор је освештао обновљени верски објекат.
Последња у низу била је Римокатоличка црква светог Маурицијуса, која је основана 1767.
године, а три године касније
никао је и први храм. Турци су
га, у једном од похода, убрзо
спалили, па је саграђен други

објекат. Како је био од лошег
материјала, верници су 1867.
године направили ново, квалитетније здање у класицистичком стилу с елементима барока. Црква величине 445 квадратних метара комплетно је
осликана 1926. године. Данас
се у њој окупљају верници на
мисама, али и, веома често, на
концертима озбиљне музике.
Удружење грађана „Посети
Панчево” већ наредне суботе,
23. маја, наставља реализацију пројекта још једним бесплатним обиласком под називом „Загонетна места”. Полазак је заказан за 10 сати испред Градске управе.
Ј. Филиповић

ТУ, БЛИЗУ ГРАДА

Чардак! Ни на небу, ни на земљи...
Омладинци, некадашњи и садашњи, мирно! И останите у
том ставу док читате кратку
причу о Чардаку у Делиблатској пешчари, омиљеном екскурзијском стецишту панчевачких основаца који су у осмогодишњу школу ишли од седамдесет до осамдесет и неке.
На тамошњим теренима пикао
се „озбиљан” фудбал, певале су
се родољубиве песме и играло
се уз рокенрол, а у павиљонима
и на оближњим љуљашкама рађале су се прве љубави...
И, Чардак је оживео, ура!
Још много лепша него нека-

динских радних акција, који
су руководили интервенцијама у природи да би она постала пријемчивија за госте, од
1978. до 1990. Промовисан је
волонтеризам, а емоције бејаху пробуђене на прву...
Тамбурашки оркестар „Ковински бећари” и удружење жена из тог места створили су, пре
свих осталих ужитака, у едукативном центру „Чардак” упечатљив перформанс под називом
„Банатски фруштук”.
Трипут ура за Чардак: ура,
ура, ура!
С. Т.

да, ова оаза природе отворена је за нове/старе посетиоце. Тамо се, поготово викендом, могу срести читаве породице, фамилије сродних
душа, чији је природни циљ
да се опусте, дишу ваздух
бременит кисеоником и да
им буде лепо.
Претходне суботе, захваљујући ентузијастима из УГ
„ОРА Делиблатски песак”, организован је скуп акцијаша са
стотинак учесника из Македоније, Босне, Београда, целе
Војводине... Окупили су се и
скоро сви команданти омла-

ИЗБОР ЗА НАЈБОЉЕГ ДЕКОРАТЕРА БЛИЖИ СЕ КРАЈУ

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

ПОБЕДНИЦА НЕДЕЉЕ
Најлепшу торту ове недеље послала нам је Данијела Пејић. Ево рецепта за њену торту „Киндер буено”.

Кора: три беланцета, пет кашика шећера, кашика брашна, кашика презли, 100 грама ораха и „нутела”.
Умутити беланца уз постепено додавање шећера. Додати брашно и презле и промешати дрвеном варјачом.
Смесу сипати у плех обложен папиром за печење. Одозго посути орасима и мало их притиснути.
Кору пећи десет минута на 200 степени, па смањити на 180 и пећи још 20 минута. Врућу кору премазати
„нутелом”. Овако испећи још једну кору.
Фил: Шест жуманаца пенасто умутити са 150 г шећера, три пудинга од ваниле, кашиком густина и мало млека.
У литар проврелог млека сипати претходно направљену смесу и кувати док се не згусне. Охлађени фил умутити с
једним маргарином. Поделити га на два дела: у један део додати 100 г отопљене чоколаде, а други остаје жут.
Потребно је још 300 г шлаг-крема и 150 г плазма кекса.
Умутити шлаг и филовати: кора са орасима премазана „нутелом” – црни фил – половина шлаг-крема – плазма претходно потопљена у млеко – жути фил – шлаг-крем и друга кора окренута орасима надоле.
Торту украсити по жељи шлагом или фонданом.
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ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

„БРЗИ ВОЗ” НА ПРАВОМ КОЛОСЕКУ
Ћишић донео вредну
победу
У среду, 20. маја,
одиграно ванредно
коло

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО У ЛАЈТКОНТАКТУ

ДАЧА НАЈБОЉИ У СРБИЈИ
Огњен Драгојерац
вицешампион
У београдској хали „Пионир” прошлог викенда је
одржано Првенство Србије у
лајтконтакту, дисциплини
кик-бокса у којој доминира
техника такмичара и у којој
су забрањени нокаути. Конкуренција је била веома јака,
а наш град су представљали
чланови „Српске Спарте”
Далибор Милутиновић и Огњен Драгојерац, које су
предводили тренери Зоран
Рајачић и Жељко Вуковић.
У категорији до 89 кг Огњен Драгојерац је у првом
мечу савладао Александра
Николића из Београда, потом је био бољи и од Милоша Голића с Пала, а онда је у
финалу, у равноправној борби, изгубио од Милоша Цветичанина из новосадске Војводине, освајача сребрне медаље на Првенству Европе.
Освајањем вицешампионске
титуле Огњен је доказао да
стасава у одличног борца и
да добре резултате од њега
тек треба очекивати.
Далибор Милутиновић се
надметао у супертешкој категорији (преко 94 кг), сва

три меча је решио у своју корист, па је освојио најсјајније одличје и постао нови
шампион Србије. Популарни Дача је у првом мечу победио Бошка Глигорића из
Новог Сада, а потом је у полуфиналу и финалу савладао своје клупске другове из
КБК-а Нови Београд – Марка Петковића и Душана
Пантелића.
То је уједно било и изборно такмичење за репрезентацију Србије, која ће у октобру учествовати на Светском
првенству у Београду. С обзиром на изванредне резултате треба веровати да ће селектор наше земље позвати
и наше суграђане у национални тим.
Дача и Огњен су се вредно
припремали за ово такмичење, под будним оком тренера
Зорана Рајачића, Зорана Ставревског и Зорана Савића,
као и тренера из КБК-а Нови
Београд Жељка Вуковића.
Пред већином чланова
„Српске Спарте” је такмичарска пауза, а све очи љубитеља борилачких спортова
биће уперене у Предрага
Јанковића, који ће 30. маја
учествовати на ММА спектаклу у Русији.

ЗЛАТНИ УРОШ
За борилачки клуб Драгон из
Сефкерина одличан успех је
остварио Урош Јањић, који је
освојио титулу шампиона у
конкуренцији пионира.
Одличан је био и сениор
Никола Станков у полутешкој категорији сениора,
али је у полуфиналном мечу
оштећен судијском одлуком, па је освојио бронзану
медаљу.

шца. Потом су фудбалери Динама имали још неколико одличних прилика за гол, али
нису успели да их реализују.
Викенд за нама неће остати
у лепом сећању поклоницима
фудбала који прате дешавања
у Војвођанској лиги група
„Банат”. Овог пута су оба
представника нашега града
претрпела поразе – лидер Железничар у Новим Козарцима, а Старчевци у Сакулама.
Популарна панчевачка „дизелка”, иако је изгубила од
Слободе, и даље чврсто чува
трон, са четири бода више од
Борца из Сакула. У Новим Козарцима је одиграна одлична
фудбалска представа, у којој је
домаћин све време врло добро
парирао фавориту из Панчева,
а храбра игра му се исплатила
у самом финишу, када је дошао до коначне победе.

ТРИ ЗЛАТА ЗА СПРИНТЕРКЕ

Железничар је повео лепим
голом који је постигао Филип
Пештерац у 11. минуту, али чим
су кренули с центра, фудбалери
Слободе су изједначили. Само
пет минута касније Бранислав
Тошић је поново довео Панчевце у вођство, па се тада чинило
да ће Железничар лако стићи до
нових бодова, поготову што је и
на одмор отишао с предношћу.
Ипак, у другом полувремену се догодило право изненађење. Најпре је у 61. минуту
Слобода изједначила на 2:2,
голом из једанаестерца, а потом је, у трећем минуту надокнаде времена, домаћин и
трећи пут затресао мрежу
голмана Катанића и тако славио коначну победу од 3:2.
Дуел имењака је одигран у
Сакулама, где су се састали домаћи Борац и Борац из Старчева, а коначан резултат од 4:1 до-

вољно говори о односу снага на
терену. Фудбалери Борца из Сакула су у свим елементима игре
надвисили госте из места надомак Панчева, па су заслужено
славили убедљиву победу.
Домаћи фудбалери су кренули офанзивно од самог старта
утакмице, а мрежу голмана Луковића погодили су први пут
већ у другом минуту. Само три
минута касније било је 2:0, па
се тада учинило да ће Старчевци претрпети праву катастрофу. Ипак, у 21. минуту Петровић је смањио на 2:1 и улио гостима наду да се могу вратити у
меч, али је наду Старчеваца
угасио Дамјановић својим поготком у 24. минуту. Коначан
резултат: Борац (Сакуле) – Борац (Старчево) 4:1 постављен је
у самом финишу утакмице, а
стрелац је био Стојшић.

ЏУДО-ТУРНИР „ТРОФЕЈ ВРШЦА”

„КОМБИНОВАНИ” ДИНАМО НА ДРУГОМ МЕСТУ
Шести међународни џудо-турнир под називом „Трофеј
Вршца” одржан је прошлог
викенда у хали „Миленијум”
у том граду.
Првог дана су се надметали
најмлађи борци, а екипу Динама, која је бројала 27 чланова,
предводио је Љубомир Станишић. У конкуренцији клубова из
БиХ, Италије, Румуније и Србије наши суграђани су освојили
15 медаља, као и пехар за најуспешнију екипу у конкуренцији
полетараца.

АЛЕКСАНДАР НАЈБОЉИ

УСПЕХ АТЛЕТСКОГ КЛУБА ДИНАМО

На стадиону Војне академије Београду 16. маја је одржан велики митинг у конкуренцији јуниора, под називом „Александар Маринковић”. За Атлетски клуб Динамо је наступило шест такмичара, а освојене су три
златне медаље.
У трци на 400 метара убедљиво је победила Тамара
Полић, с резултатом 57,22,
што је за само два стота дела
секунде спорије од норме за
светско првенство. У истој
трци Анђела Тасић је заузела четврто место, с новим
личним рекордом од 59,70.
Зорана Барјактаровић је наступила у две трке и забележила две убедљиве победе с новим личним рекордима. Дистанцу од 100 м истрчала је у
времену 12,08, а ону од 200 м
за 24,82. Тако је још једном по-

Утакмицама 26. кола прошлог
викенда је настављена првенствена трка за бодове у Српској лиги група „Војводина”.
Фудбалери Динама су на Градском стадиону у Панчеву савладали Вршац с 1:0 и тако
осигурали своје место у средини табеле, али и испунили циљ
зацртан пре почетка сезоне.
Гости су у наш град дошли с
намером да се бране, али нису
успели да то остваре. Фудбалери „брзог воза” су били бољи
од ривала и диктирали темпо
од самог почетка утакмице, а
да су имали мало више концентрације, резултат би могао
да буде и убедљивији.
Панчевци су утакмицу одиграли у саставу: Ђорђев, Субашић, Јаћимовски, Николајев,
Петровић, Стојановски, Чикић
(Лукић), Милошев (Павловић), Јуриша, Шалипуровић и
Ћишић (Ђоковић).
Већ на самом почетку сусрета, тачније у деветом минуту, домаћи тим је повео с
1:0, што је био и коначан резултат овог дуела. Славен Јуриша је био покретач акције,
а после његовог центаршута
на правом месту је био Александар Ћишић, који је послао
лопту иза леђа голмана Вр-

Одличне резултате на такмичењу у Вршцу остварили су и
чланови ЏК-а Панчево.
Најуспешнији је био Александар Лупулов, који је у конкуренцији полетараца освојио прво место с пет победа ипоном и тако заслужио назив најбољег такмичара. Златна одличја су припала и Милици Нишић и Милошу Мандарићу,
сребрне медаље су освојиле Нина Албијанић и Милена Вујовић, а Лазар Ваневски и Лазар Албијанић били су трећи.
На пета места су се пласирали Милош Гичков, Ана Лупулов
и Веселин Врачар.

Највредније трофеје су заслужили: Никола и Дејан Долинга, Марија Стојановски,
Алекса Ђуровић и Урош Ћућа.
Сребром су се окитили Матија
Стојановски, Ђорђе Јакимовски и Стеван Васиљевић, а
бронзе су зарадили: Никола
Мирковић, Андреј Ринковец,
Душан Блажевић, Андријана
Кртенић, Милица Секуловић,
Владимир Богдановски, Филип Француз, Вук Васић и Матија Павлов.

Другог дана такмичења су
наступили старији пионири и
кадети, а одржано је и екипно
надметање. Динамове борце је
предводио тренер Петар Илијин. Поред четири медаље, кадеткиње су заслужиле и пехар
намењен најбољем тиму.
У екипном делу Динамо је
заузео друго место, а његов
састав су чинили: Андреа Стојадинов, Анђела Ранђеловић,
Алекса Стојадинов, Младен
Буља, Јован Симић (ЏК
Омладинац, Степановићево),
Дмитриј Шаров (Клиса, Нови
Сад) и Анастасија Алимпић
(Сремац, Бачки Јарак). Динамо је у полуфиналу победио
репрезентацију Републике
Српске са 10:4, а у финалу је
изгубио од Београда са 8:6.
У појединачном надметању
златне медаље су освојили Андреа Стојадинов и Сара Славковић, сребром се окитила Ена
Стефановић, а бронзу је заслужила Анђела Ранђеловић. На
пета места су се пласирали
Милош Секуловић и Анђела
Радуловић.

КРОС-ТРИАТЛОН

СТИГЛИ ТРОФЕЈИ И ИЗ КРАГУЈЕВЦА

тврдила да је тренутно најбоља
српска јуниорка у спринту.
Лични рекорд је остварио
и Иван Божанић у трци на
800 м. Он је још увек пионир, те се од њега тек очекују вредни резултати.

У Крагујевцу је у суботу, 16.
маја, одржано Првенство Србије у крос-триатлону, на којем су чланови ТК-а Тамиш из
нашега града били веома успешни, освојивши пет медаља.
Наши најмлађи суграђани
су били одлични. У конкуренцији нада Ања Давидовић и
Душан Стојадиновић освојили
су највредније трофеје, док је
Алексија Коцић заслужила
сребро, а Вања Исевски се
окитила бронзом.
У главној трци дана, у елитној конкуренцији, Вида Медић је освојила златно одличје. Поред освајача трофеја,
наступиле су и наде Марко

трку, а у том тренутку је био
на другом месту.
Посебно треба истаћи наступ Виде Медић, која је у
првој званичној трци као
чланица ТК-а Тамиш наставила освајање најсјајнијих
одличја. Наредно искушење
за панчевачке триатлонце
биће Првенство Србије у дугом триатлону на Ади Циганлији.

Страну припремио
Кукић, Ђорђе Рацић и Огњен
Перишић. Сениор Петар
Ивачковић није имао среће,

јер је на тешкој стази бициклистичког сегмента доживео
пад, због којег није завршио

Александар
Живковић
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ВЕСТ ПО ВЕСТ

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

КУП ЗАДРУГАРА

СУПЕРЛИГАШКИ ПРВЕНАЦ ТАМИША

Каратисти Младости су прошлог викенда учествовали на
такмичењу под називом „Куп
задругара”, одржаном у Лазареву. У конкуренцији 200 бораца из 18 клубова наши суграђани су постигли запажене
резултате.

Златне медаље су освојили
Срђан Јокић, Јана Којчић, Тара Ђурђевић и тим кадета у
саставу: Срђан Јокић, Александар Спасић и Миљан
Цветковић. Сребрна одличја
су заслужили тим женских
нада у борбама у саставу: Јана
Којчић, Милица Миловановић и Јована Новаков, као и
тим пионирки који су чиниле:
Тара Ђурђевић, Маја Жунић и
Наталија Гавриловић. Бронзане медаље су зарадили: Бојан Векецки, Наталија Гавриловић, Маја Жунић, Јована
Новаков, Милица Миловановић и Јана Којчић.

МАРКО НЕУМОЉИВ
Отворено првенство Шапца,
једно од највећих стонотениских такмичења за играче до
осамнаест година у нашој земљи, одржано је прошлог викенда. И овог пута су се надметали и играчи из суседних
земаља, па је конкуренција
била веома јака. Учествовало
је преко 170 стонотенисера,
који су били распоређени у
неколико старосних категорија.
Млади Марко Милановић,
једини учесник из нашега града, имао је тежак задатак да
одбрани два најсјајнија одличја освојена на претходном
турниру у Шапцу. Ипак, био је
неумољив и овог пута. Наступио је у две класе, одиграо једанаест мечева – најпре по
групама, а потом и у нокаут
систему, на испадање, и без
изгубљеног сета освојио два
пехара и две златне медаље.

РАДАКОВИЋ
ОДБРАНИО ТИТУЛУ
На другом Првенству Србије
у ММА борбама, одржаном у
Београду у суботу, 16. маја,
одлични су били и наши суграђани.
Марко Радаковић, члан Црвене звезде, прошлогодишњи
шампион и једини панчевачки
борац у А-класи, наступио је у

Кошаркаши из нашега
града надиграли
Константин

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда
Кошарка
СУПЕРЛИГА
Нови Сад: ВОЈВОДИНА–ТАМИШ
Панчево: ТАМИШ – Ц. ЗВЕЗДА
понедељак, 25. мај, 19.30

Милошевић предводио
до тријумфа
У седмом колу Суперлиге Србије, одиграном прошлог викенда, Тамиш је победио Константин из Ниша са 79:71, по
четвртинама 16:23, 22:22,
21:11 и 20:15. Дуел у Хали
спортова на Стрелишту пратило је око 300 гледалаца.
Овај сусрет је имао различита полувремена. У првом
делу игре гости с југа Србије
су што знањем, што уз обилату срећу немилосрдно пунили
кош Тамиша. Низали су се поени иза линије 6,75 метара
као на траци, а Нишлије су
погађале из немогућих ситуација. За разлику од њих, домаћим кошаркашима готово
ништа није полазило за руком. Из једанаест покушаја за
три поена ниједном нису би-

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
Црвенка: ЦРВЕНКА–ДИНАМО
МИНИ ПРВА ЛИГА
жене
Петровац на Млави: СЛОГА–ПАНЧЕВО
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
С. Црња: МЛАДОСТ–ДОЛОВО
Елемир: НАФТАГАС–ЈАБУКА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ТИКВАРА
мушкарци
Јабука: ЈАБУКА–КЉАЈИЋЕВО
субота, 20 сати

Фудбал
ли успешни. Ипак, до истека
друге деонице ухватили су
прикључак.
После одмора смо видели прави Тамиш, какав памтимо из
надметања у КЛС-у. Средином
трећег периода Панчевци су преузели контролу над игром, а убр-

СТИЖЕ ШАМПИОН
Згуснути распоред утакмица не дозвољава опуштање, а кошаркаши Тамиша ће за десет дана одиграти чак четири
утакмице.
У понедељак, 25. маја, у нашем граду ће гостовати Црвена звезда. То ће бити прилика да Панчевци, поред домаћих кошаркаша, поздраве и момке из престонице, актуелне
прваке АБА лиге.
На делу ће моћи да виде Марјановића, репрезентативце
Калинића и Јовића, као и атрактивне Американце Вилијамса и Џенкинса. Наравно, нема сумње да ће Немања Дангубић, наш суграђанин, бити централна личност тог дуела.

зо су и преокренули резултат у
своју корист. У финишу меча,
потпуно концентрисано и мирно,
сусрет су успешно привели крају.
То је била победа за памћење.
Играчи, стручни штаб и челници клуба из нашега града су
овом победом збацили велико
бреме са својих плећа. Наши
суграђани су до сада имали тешке утакмице, а у првих шест
кола, осим пораза, забринутост
је изазивала и игра момака из
Панчева. Ипак, у правом тренутку, кад је највише требало,
приказали су знање, али и карактер. Нису се предавали ни
када су Нишлије имале убедљиву предност, погађале као
на траци и реметиле им планове. Енергија и залагање, како је
истакао Бојан Јовичић после
утакмице, донели су важне бодове. Наравно, не треба од једне победе правити сензацију,

јер она то и није, али с обзиром
на све околности и на моћ ривала у сваком смислу у елити,
победа над Константином доноси Тамишу много у наставку
такмичења.
За екипу из нашега града
играли су: Хукић, Ђорђевић,
Крушчић, Дробњак, Кесар,
Манојловић, Симић, Милошевић, Вујовић, Радовић, Ивановић и Илић. Одлични бек Милошевић је нанизао 16 поена,
Ђорђевић 13, а по 10 су додали
Крушчић и Ивановић. Важно
је истаћи да су сви који су
играли имали свој удео у првом тријумфу у Суперлиги.
Лед је пробијен, па сада од
кошаркаша Тамиша можемо
очекивати много боље партије, а можда ће до краја првенства приредити и неко лепо
изненађење.
С. Дамјанов

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО – ПИК ПРИГРЕВИЦА
субота, 16.30
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „БАНАТ”
Пландиште: СЛОГА–ЖЕЛЕЗНИЧАР
Б. Карађорђево: ЈЕДИНСТВО–БОРАЦ
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Црепаја: ВОЈВОДИНА–ЈУГОСЛАВИЈА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–СЛОГА
Хајдучица: ХАЈДУЧИЦА – МЛАДОСТ (В)
Омољица: МЛАДОСТ–БУДУЋНОСТ
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ОМЛАДИНАЦ
ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Плочица: БОРАЦ–СТРЕЛА
Ковин: КОЛОНИЈА – ДИНАМО 1945
Долово: ДОЛОВО – П. ДУНАВ
Баваниште: БСК–БУДУЋНОСТ
Мраморак: ПРОЛЕТЕР – С. ТАМИШ

Прошлонедељни
резултати
Кошарка
СУПЕРЛИГА
Београд: ПАРТИЗАН–ТАМИШ
Панчево: ТАМИШ–КОНСТАНТИН
Панчево: ТАМИШ–ФМП

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

„ЖУТО-ЦРНЕ” НЕМА КО ДА ПОБЕДИ
У двадесетом колу Супер Б
лиге рукометаши Динама су
наставили победоносни низ у
пролећном делу првенства.
Они су овог пута на свом терену савладали Металац из Ваљева са 28:24 (15:12). Дуел у
Хали спортова на Стрелишту
пратило је око 300 гледалаца.
Иако су боље пласирани од
„жуто-црних”, Ваљевци у Панчеву нису имали прилику чак
ни да се резултатски приближе Динаму. Од старта дуела
било је јасно да је квалитет на
страни домаћина. Још једном
је на голу стајао одлични Никола Митановски. Тај момак
доноси потребан мир екипи,
брани све боље, па Динамо
може на дуге стазе да рачуна
на поузданог чувара мреже.
Одбрана је још једном урадила одличан посао, али посебан
утисак на све који су пратили
овај меч, оставила су тројица
тинејџера. Већ смо помињали
младог Миљана Буњевчевића.
Он је постигао девет ефектних
голова, али више од тога радује његово понашање на паркету. Све је бољи у одбрани и

храбрији у нападу, а могло би
се рећи да ће у скорије време
бити окосница Динама. Андрија Ђуричић с доласком у
Панчево пружа све боље партије, а овог пута је постигао
шест голова. Похвале иду и на
рачун пивотмена Милоша Петровића. Он је дете и будућност Динама. Штета што је Јован Стојановић повређен. С
њим у саставу младост екипе
из нашега града би још више
дошла до изражаја.

Да су Панчевци били оволико успешни и да су играли у
овом саставу од старта лиге,
врх табеле им не би измакао.
Овако им предстоји борба за
треће место. Уколико савладају Црвенку у гостима и на
крају добију Јагодину, што је
сасвим могуће, а Металац изгуби оба сусрета, ето Динама
на трећем месту.
ЖРК Панчево је прошле
среде победио Бор у гостима
са 19:29. То је још једна потвр-

Рукомет
да о квалитету тима из нашега
града. Светлана Ничевски,
Маја Радојчин и Љубица Павловић су биле доминантне.
Иако је Иван Петковић стицајем разних околности на овом
сусрету могао да рачуна на само десет девојака, тријумф
ниједног тренутка није доведен у питање.
Панчевке су прошлог викенда биле слободне, а у суботу, 23. маја, иду у Петровац на
Млави, где ће у дербију првенства играти са Слогом.
Уколико победе, заузеће једно
од прва два места које воде у
Суперлигу.
Рукометаши Јабуке су већ
пребринули све бриге око уласка у виши ранг, па пораз од
Јаше Томића из истоименог
места не боли превише. После
60 минута на семафору је писало 32:30. Домаћини су били
оштри, на ивици коректности.
Није играо Ненад Ерваћанин,
а момци које с клупе предводи Жикица Милосављевић у
суботу, 23. маја, дочекују Кљајићево.
С. Д.

СУПЕР Б ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–МЕТАЛАЦ

БРОНЗА ЗА ДОРОТЕУ БАЛОГ
категорији до 84 килограма и
одбранио титулу, победивши
Срђана Кнежевића, члана боксерског клуба БАП. Тако је
обезбедио место у репрезентацији Србије, која ће се у септембру надметати на Европском првенству у Румунији.
У Б-класи је наступио Милан Радаковић, који је са две
победе ушао у финале, али је
потом поражен, па је освојио
сребрну медаљу.
А. Б.

прави подвиг. Колико је
ово надметање захтевно,
нека потврди и податак
да је такмичење у тробоју
трајало чак три сата.
Из АК-а Тамиш стиже
још лепих вести. Наиме,
том клубу су одобрена
средства по конкурсу из
Покрајинског секретаријата за спорт, која ће бити искоришћена за набавку нове
опреме и реквизита, па ће
тренерима и атлетичарима
рад бити знатно олакшан.

28:24

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Јабука: ЈАБУКА–ЈЕДИНСТВО
Жабаљ: ЖЕЉА–ДОЛОВО
мушкарци
Ј. Томић: РАДНИЧКИ–ЈАБУКА

30:31
33:24
32:30

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО–ВРШАЦ
Челарево: ЧСК–ДИНАМО

1:0
3:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „БАНАТ”
Н. Козарци: СЛОБОДА–ЖЕЛЕЗНИЧАР
Сакуле: БОРАЦ – БОРАЦ (Старчево)
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – МЛАДОСТ (Л)
Старчево: БОРАЦ – РАДНИЧКИ (К)

3:2
4:1
1:0
2:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БУДУЋНОСТ
Ковачица: СЛАВИЈА – МЛАДОСТ (О)
Војловица: МЛАДОСТ–РАДНИЧКИ
Б. Н. Село: СЛОГА–ПАРТИЗАН
Б. Црква: БАК–ЈЕДИНСТВО

2:1
4:1
1:1
2:0
4:2

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Дебељача: СПАРТАК–ГЛОГОЊ

2:1

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

9:0
2:0
1:1
2:1

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У АТЛЕТСКОМ ВИШЕБОЈУ

У Новом Саду је 17. маја
одржано Првенство Србије у атлетском вишебоју, на којем је Доротеа Балог, чланица АК-а Тамиш, освојила бронзану
медаљу у дисциплини
тробој у категорији млађих пионирки.
Иако је вишебој најтежа атлетска дисциплина
и иако чланови Тамиша
тренирају у веома тешким условима, то Доротеу није омело да оствари

97:70
79:71
58:81

ШАХОВСКИ КУТАК
Hannemann
8

– Овим путем изражавамо
велику захвалност Мариники Тепић и Покрајинском
секретаријату за спорт и
омладину за суфинансирање
пројекта развоја атлетике
нашег клуба – рекао је Зоран
Коцић, председник АК-а Тамиш.
Доротеи Балог у наредном
периоду предстоји појединачно Првенство Војводине, као и
учешће на међународном
атлетском митингу у Будимпешти средином јуна. А. Ж.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тц2)
Избор Р. Радојевић

ЦЕНТРАЛНОЕВРОПСКИ КУП У СТРЕЛИЧАРСТВУ

МЕДАЉЕ И НАШИМ СУГРАЂАНИМА

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

СК Панчево сјајан
организатор турнира
Велики спортски догађај
Друга етапа Централноевропског купа у стреличарству одржана је у суботу, 16. маја, на фудбалским теренима
поред Хале спортова на Стрелишту.
Домаћин турнира је био СК Панчево,
који је тај велики догађај организовао
уз подршку Стреличарског савеза Србије и Града Панчева. Учествовало је
69 такмичара из осам земаља (Аустрија, Словенија, Хрватска, БиХ,
Мађарска, Словачка, Црна Гора и Србија), а такмичење је пријављено
Светској стреличарској организацији
(ФИТА) и одвијало се у два стила
(олимпијски и компаунд лук) у категоријама кадета, јуниора и сениора, у
обе конкуренције.
У нашем граду су, између осталих,
боравили и Домагој Буден из Хрватске
(светски кадетски првак и вицешампион Европе), Виктор Орош из Мађарске
(јуниорски првак Европе), Акош Варга
из Србије (кадетски вицешампион
Старог континента), Михаел Мацнер
из Аустрије (компаунд такмичар из самог светског врха) и многи други.
Централноевропски куп се одржава
у пет етапа, а Панчево је ове године
први пут било домаћин тог такмичења, на којем се редовно окупља велики број мајстора с луком и стрелом из
целе Европе. Турнир је званично
отворио Саша Павлов, заменик градоначелника Панчева.
– Оваква манифестација свакако
брендира Панчево на светској мапи.
Стреличарство спада у групу „белих”
спортова, није нимало јефтино, па је
по томе слично тенису. Организација
овог турнира кошта много више него
што је Град дао, па значи да има и велики економски ефекат. Захваљујем
СК-у Панчево и Стреличарском савезу
Србије што смо заједничким снагама
успели да организујемо ово такмичење
у нашем граду – рекао је Саша Павлов.
У олимпик стилу за сениорке тријумфовала је Словенка Брина Божић,

Колико је сати

испред Зузане Луцаницове из Словачке и Лауре Балдауф из Аустрије. У
надметању јуниорки прва три места
су освојиле наше држављанке Катарина Милошевић, Милица Марковић
и Мина Шибалић. Најбоља кадеткиња је била Ива Русјан из Словеније,
док је сребро зарадила Исидора Величковић (Србија), а бронзу такође
Словенка – Катарина Новак.
Надметање сениора у олимпик стилу донело је доминацију стреличара
из Мађарске. Прво место је освојио
Арпад Банда, други је био Јанош Дезо, а бронзу је зарадио Лука Гроздановић (Србија). У конкуренцији јуниора
је победио Словенац Рок Бизјак, испред Хрвата Матије Михалића и Србина Николе Стефановића.
Михаел Мацнер је тријумфовао у
компаунд стилу за сениоре, други је
био Мађар Виктор Орош, а трећи
Словак Јарослав Кондаш. Најуспешнији јуниор у компаунд стилу био
је Мартин Бала из Мађарске, сребрну медаљу је освојио наш суграђанин Стефан Жикић, а бронзом се
окитио Акош Варга (Србија). У надметању кадета је победио Роланд
Клајнер (Србија), док је други био
Бранко Бујић (БиХ), а трећи Золтан
Чањи (Србија).

Наш суграђанин Живко Сарић
освојио је златну медаљу у конкуренцији ветерана у олимпик стилу, док је
сребро припало Михајлу Седићу
(БиХ), а бронза такође Панчевцу –
Душану Грбићу.
– Ово је био сјајан турнир. Екипа
СК-а Панчево, под вођством Ненада
Солеше, све је организовала. Ишли су
чак у Словенију да промовишу овај
турнир, што је фасцинантно. Нико
други то није урадио. Отишли су о
свом трошку, поделили летке и изрекламирали турнир, због чега имамо
дупло већи број стреличара из Европе
него из Србије. Суштина овог спорта и
јесте да победиш себе – истакао је
Драган Свилановић, председник Стреличарског савеза Србије.
Прва етапа Централноевропског
купа у стреличарству традиционално
се одржава у Камнику у Словенији,
част да буде организатор друге етапе
ове године добило је Панчево, а преостала три турнира биће касније одржана у Дугом Селу код Загреба, Клагенфурту у Аустрији и Будимпешти.
Поред медаља, на крају је додељен и
пехар за највреднији резултат на турниру. Заслужио га је Виктор Орош, који је у компаунд стилу „упуцао” 701
поен од могућих 720. А. Живковић

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ У АМЕРИЧКОМ ФУДБАЛУ

ПАНТЕРИ ОДЛИЧНИ УПРКОС ПОРАЗУ
У дербију четвртог кола Суперлиге
Србије у америчком фудбалу панчевачки Пантери су на свом терену изгубили од београдских Вукова с 13:14
и тако претрпели други пораз у елитном надметању. Да је било мало више
среће, резултат је могао да буде и
другачији, али... Дуел је био неизвестан до самог краја, а више од 700
гледалаца уживало је у атрактивним
потезима на главном терену СЦ-а
„Младост”.
Бошњак и Дедић су, захваљујући
квотербеку Фризелу, донели предност домаћину. Београђани су најпре
изједначили, а затим у завршници
меча и удвостручили своју предност.
Пре тога, у другој и трећој четвртини,
одбрана Пантера је сјајно бранила
нападе Вукова. Драматично је било
до самог краја, а за то су се побринули момци из нашега града. Фризел је
поново био главни актер. Сјајно је
„пронашао” Трајановића, а он је свом
тиму донео нових шест поена. Уследило је „претварање” Дедића за додатни поен, али лопта није завршила
на жељеном месту, па је пропуштена

На питање колико је сати, ни ми, као ономад Радован Трећи, нећемо да вам кажемо!
Да не буде после да је „Панчевац” рекао како је „крајње време”, или да је „минут до дванаест”, или „само што није”.
Па нам се то после да на зло.
Уосталом, кад звона на Преображенској цркви позову на вечерње, чуће се колико је сати.
Или када део фасаде са звоника некоме падне на главу.

Крајње је време
Ни сат на Магистрату више не ради.
Али ипак два пута у току дана показује тачније време од било
ког атомског часовника.
То му дође нешто после поднева, као и нешто после поноћи.
Било би и чешће када би му, поред два анђела, мало припомогла и градска власт.

Померање времена
прилика да се на семафору појави изједначујући скор. До истека времена
гости су мудро трошили секунде, да
би на крају славили с минималним
резултатом.
Иако су поражени, Пантери су доказали да у овом тренутку вреде. Сусрет с најбољим тимом у нашој зе-

мљи показао је да Панчевци имају
шта да кажу у елитном такмичењу.
Викенд пред нама донеће ново спортско искушење за Братислава Бошњака и његове саиграче. На програму ће
бити одложени меч против екипе из
Чачка.
С. Д.

На овом белом свету не постоји тачнији сат од оног на здању породице Ћурчин.
Мада, и он два пута годишње има мањих проблема.
И то када померамо казаљке због летњег или зимског рачунања времена.
А Ћурчине никако да натерамо да и они мало помере фасаду.

Н. Стоилковић З. Спремо

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Маја Поповић,
ученица:

Вук Вицков,
ученик:

– Суботом и недељом
одлазимо породично
код баке. Нико од нас
не пропушта недељни
ручак, који је нешто посебно. Део викенда ћу
провести у игри.

– Викендом одлазим код
баке и деке у Старчево, а
често путујем с мамом и
татом . Колико знам, треба да посетимо и кумове
који живе у близини Тамиша и сигуран сам да
ће нам бити лепо.

Андреа
Фишћан,
фолклорашица:
– Кратко и јасно – овог
викенда ћу мало учити,
а мало ћу се играти.
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