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РИЗИК ОД ПОЖАРА И КАКО ГА ИЗБЕЋИ
Колико пута се догодило да се неко
заустави на бензинској пумпи с цигаретом у устима, а да ревносни
пумпаџија истрчи са упаљеним
„алармом на лицу” и бритком наредбом: „Гаси, сунце ти блесаво!”
Разлог је јасан – страх од пожара!
Да може бити опасан, свима је јасно,
а како је тешко обуздати ватрену стихију, цео свет је могао да се увери
пратећи елементарну планетарну катастрофу у канадској провинцији Алберти, која не јењава већ недељама.
Али како је тек компликовано „гасити” нафту и њене деривате, гас и
друга горива, посебна је прича.
Какве све последице такав један
чин може изазвати, страшно је и помислити...
Наше окружење поодавно је изложено латентном страху од опасних акцидената због јужне индустријске
зоне, пре свега Рафинерије нафте
Панчево. Међутим, ако знамо колико је то озбиљна компанија (посебно
откад ју је преузео руски „Гаспром
њефт”), у погледу безбедности готово да не треба да бринемо – баћушке
су сасвим сигурно предузеле све мере заштите, па и оне противпожарне.
Али када је у питању опасност од
ватре, постоје и друге критичне тачке – бензинске пумпе.
Веома је важно истаћи шта све од
прописаних мера њихова пословодства морају испунити како би досегла безбедносне нормативе.
Стога ће се у овом и у наредном
броју „Панчевац” бавити том „запаљивом” темом, односно представиће
како заштита треба да изгледа и до
чега може доћи ако се власници не
придржавају ригорозних законских
обавеза.
За почетак ћемо узети један светао
пример. Ради се о предузећу „Гаспетрол” д. о. о., тачније о бензинској
станици „Хиподром”, популарно названој „код коња”, на Баваништанском путу, која досад није имала никаквих акцидентних ситуација.

Тамошњи шеф Ненад Доброта
спровео нас је кроз цео систем заштите и предочио чега све власници
морају да се придржавају.
– Фирма постоји двадесет пет година и бави се трговином и прометом нафтних деривата, а на пумпи
„код коња” продајемо евродизел,
безоловни бензин и течни нафтни
гас. Неопходно је да станица испуњава прописане мере о безбедности
на раду, а пре свега оне у вези с
противпожарном заштитом. Закони
нас обавезују на то да сви запослени поседују обуку за руковање апаратима, који се морају налазити на
„писти” будући да су у близини лако запаљиви гасови и течности. Поседујемо најсавременије апарате за
точење горива с компјутерском обрадом података, што данас, такође,
спада у законску обавезу. Веома водимо рачуна и о заштити животне
средине, тако што се на станици налазе сепаратори, чији је задатак да
филтрирају штетне материје, које
се затим, у складу са еколошким

стандардима, даље третирају – почео је Доброта.
Како је овде реч о раду са опасним
материјама, нужно је испуњавање одређеног броја безбедносних услова.
– Закон прописује такозвану експлозивну изведбу, у оквиру које се испитују сви компресори, пумпе или било какав електрични апарат, чиме се
осигурава да не буду доведени у неко
ризично стање. Лиценце за рад станице добијају се на основу целокупне документације, почев од грађевинске и
употребне дозволе. На све то се надовезују друге законом прописане мере,
па би тек након тога одређена станица могла да поседује лиценцу за трговину нафтним дериватима и гасом –
рекао је шеф станице „Хиподром”.
Jедна бензинска пумпа приликом
израде студије дефинисана је по безбедносним зонама, које су одређене
према томе где су ризици за избијање
пожара већи. Рецимо, у прву зону се
могу убројати место с вентилима за
испаравања, апарат за точење, као и
гасна инсталација.

Поменута станица ради искључиво малопродају, а да би се неко бавио велепродајом, неопходна је лиценца, која подразумева више услова, као што су поседовање огромних
складишта (од пет милиона литара
по деривату) и других капацитета.
– Објекат за течни нафтни гас захтева посебне мере заштите и, поред
осталог, мора бити ограђен жицом.
Када је реч о потенцијално опасним
ситуацијама, оне се обично везују за
истакање и точење горива. Лиценцу
за то издају овлашћене куће којима
је то право омогућила Дирекција за
мере и драгоцене метале при Министарству привреде. Та установа мора
оверити сваки резервоар да би били
потврђени метролошки и други законски прописи – закључио је Доброта.
Утисак аутора овог текста је да је
превисок ризик трговања нафтом или
гасом без дозволе инспекција, јер је
реч о опасним стварима. Лиценцу за
дистрибуцију течног нафтног гаса треба да овери овлашћена приватна фирма, која поред мерила проверава и
апарате. На њима морају постојати
жигови, односно пломбе, што одговоран власник никад не сме занемарити.
Нажалост, постоје лица која су спремна да раде нешто илегално, попут крађе горива. Тада настаје проблем, јер је
то немогуће радити преко апарата, зато што би то било утврђено на бројчанику. А тада се прибегава „алтернативним” начинима и мере заштите могу
бити угрожене, будући да се те криминалне акције обично раде по мраку.
Свако ко то чини, држи главу у торби,
и то не само своју...
На крају, шеф пумпе „код коња”
нагласио је да се никад ништа ризично није догађало на станицама
којима је руководио, па је једина
прилика да покаже умеће у гашења
пожара била она приликом вежби.
Међутим, било је пумпи на којима се
није радило о вежби и када ситуација
није била нимало наивна, напротив...
Али о томе у наредном броју.
Ј. Филиповић
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Стид
Волим Гимназију „Урош Предић”. Јер, био сам пре скоро три деценије њен ученик, упознао сам је изнутра и споља, осетио њену специфичну тежину, коју је, попут даме којој године не могу ништа, с лакоћом
носила. Волео сам је иако је нисам бирао, већ је она мене, по оном територијалном систему заједничког, па усмереног средњег образовања.
Дакле, она није била мој избор.
Тинејџери су, наравно и нормално, немирног духа и тела и било би
трагично да није тако. Истраживали смо себе и друге, у које спадају и
професори, испитивали сопствене границе и свесно провоцирали како бисмо упознали туђе. Бежали смо са часова и драли се по ходницима; пушили смо у ве-цеу, луђи и на прозорима учионица; прескакали
смо зидове ноћу да бисмо шкрабали по унутрашњим фасадама школе;
дању смо се качили на спољну ограду или пењали по споменику поред
цркве... Али они ухваћени у чињењу тинејџерских бедастоћа, умели су
и да прихвате заслужену казну.
Генерација одрасла на рокенролу и њу вејву знала је и да слуша предаваче који су то својом ширином и елоквенцијом заслужили – умели
смо да поштујемо ауторитете јер су нас томе они научили. Били смо
сунђери гладни знања. Иако нас нико није терао на то, читали смо
класике, битнике, наше писце... Телевизију нисмо гледали, а интернет
није постојао. Расли смо у сваком смислу и срасли с нашом гимназијом, иако је нисмо бирали. С њом смо се, када је за то дошло време, лепо поздравили: уз осмехе, гитару и хорско певање рок хитова.
Волим панчевачку гимназију. Зато сам тужан када чујем да се сваки
други дан тамо пријављују бомбе како би се избегли писмени и контролни. Зато сам несрећан када ми као уреднику новина дођу свршени
гимназијалци са жељом да пишу, а испостави се да су неутемељено самопоуздани и есенцијално неписмени. Зато (ни)сам зачуђен када снимим да девојке од осамнаест година поред школе у контрасмеру тутње бесним колима напуњеним другарицама, док са звучника дречи
Сеса. Зато сам саблазнут када видим, као у среду, 25. маја, да матуранти преко Гимназијског трга вукљају флајке вискија и пива, како би се
загрејали за паљење бакљи, дочек лименог оркестра и драње уз најгрђе народњаке. Сељана, иза које је остала срча! А ти тинејџери су бирали Гимназију, није она њих.
Лично сам погођен, отуд је и овај текст писан у првом лицу једнине,
због чега се извињавам; то право и част имале су величине попут Хемингвеја, Мана или, у случају овог листа, Талета Мирковића. Као бивши гимназијалац, лично сам увређен бескрајним сељоберисањем тек
отишлих матураната. И бирам да се стидим уместо њих.
***

Медији стварају јавно мњење. Тако би бар требало да буде, то је једна
од њихових најважнијих функција: пратећи на озбиљан начин обрађене информације, људи граде нове ставове и мењају донете одлуке.
Понекад медијски написи мењају и саставе политичких партија. То
се десило прошле недеље у локалном СПС-у. Као званично унутарстраначко образложење за искључење Бориса Шћепановића и Гордане
Топић из те партије наведени су њихови иступи у „Панчевцу”. Еј, у
2016, не у 1816. години, избациш из странке активне чланове који јавно
износе своје утемељено мишљење!? Шта треба – да ћуте и да се клањају
неприкосновеном вођи Николи Дангубићу? Да се ради о класичној инквизицији и да то баш нема много везе с мозгом, говори, рецимо, податак да су захваљујући народном посланику у претходном сазиву Скупштине Србије Гоци Топић социјалисти сада ушли у Скупштину МЗ Банатско Ново Село. Успут, из партије је искључена и међу женама у
странци популарна Маја Миловановић.
Погрешили смо у нашим текстовима у вези с Дангубићем. Он није
лењ, ради човек, склања сваку потенцијалну претњу по свој престо.
Дангубић не дангуби.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

КЦП није ЈКП
„Панчево је град културе и уметности”, рече недавно градоначелник
Панчева. А ту титулу су му (граду)
обезбедили управо сами уметници и
људи из света културе, који на леп
начин, где год се нађу, промовишу
„наше мало мисто”.
Када се то има у виду, нејасно делује одлука нове политичке гарнитуре да на место директора Културног
центра, након једног угледног књижевника, пре тога глумице, још раније историчарке уметности и тако
даље, постави човека чија је спона с
културом тек то да је неколико година запослен у Културном центру, и
то на пословима који се не односе на
културне садржаје.
Пред Културним центром су многи изазови. Поред реституције која
куца на врата, ту су и бројни фестивали, отварање Бијенала визуелних
уметности, обнављање сарадње с Београдским фестивалом игре (пошто

је она после неколико година, због
лењости наше градске власти, ове године прекинута), завршавање послова око тзв. легата Бате Михаиловића,
обезбеђивање новог простора за Галерију савремене уметности, спасавање свих дела из фонда Галерије из
мемљивог депоа и још много тога.
Можда за све то и није неопходно иза
себе имати снимљен филм, написану
књигу, насликану слику, неки јавни
наступ, приређену изложбу или концерт, али сложићете се да многе од
тих обавеза подразумевају на посебан начин сензибилисану личност.
Културни центар није ЈКП, већ
институција од кључног значаја за
културу овог града. А способних глумаца, редитеља, писаца, сликара и
музичара, тих панчевачких амбасадора културе, има јако много. Једино што су сувише слободоумни па
им, углавном, недостају страначке
књижице. А без њих се више ни у/на
јавне радове не креће.
Д. М.

Последња Батина
ноћ у Панчеву
Великан југословенског и српског филма Бата Живојиновић, који је почетком ове недеље отишао у вечност, неке
од филмова у којима је глумио током
богате каријере снимио је у Панчеву.
Међу њима су „Балкан експрес”,
прича о малом оркестру пропалица
које покушавају да се спасу од нациста, „Бомбаши”, партизански филм у
коме је глумио с Љубишом Самарџићем, „Сенке успомена”, драма о
остарелом глумцу који упознаје девојчицу чија је највећа жеља да постане глумица, акциони трилер „Још
овај пут” о двојици бивших робијаша
који траже старог пријатеља итд.
Бата Живојиновић је последњи
пут посетио Панчево 2002. године,
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Весело и... мокро.
Матурантски бал, прошлог петка
Снимио Владимир Ђурђевић

када је гостовао на предизборном
митингу Градског одбора Социјалистичке партије Србије.
На том скупу, који је одржан у
препуном дворишту седишта панчевачких социјалиста у Жарка Зрењанина, био је главна звезда – у правом
смислу те речи.
Ушао је одевен у беспрекорно елегантно одело, као да је управо сишао с
модне писте, и ходао лако и шмекерски. Са сваким од присутних ко му је
те вечери пришао да би га упознао
стрпљиво је и без трунке уображености причао, шалио се – одушевљавао
је људе неисцрпном позитивном енергијом. Ту ноћ је немогуће заборавити.
Шта још рећи о Бати, глумцу чија је
страна „Занимљивости” на „Википедији” препуна интересантних детаља?
Навешћемо само неке: глумио је у тридесет пет партизанских и више од триста педесет играних филмова, као и у
седамдесет телевизијских остварења.
Поред матерњег језика, глумио је
и на хрватском, македонском, словеначком, ромском, албанском, немачком, француском, енглеском,
италијанском и руском језику.
Седам филмова у којима је глумио
било је номиновано за највишу награду на Канском фестивалу, а остварења „Три”, „Скупљачи перја” и „Битка на Неретви” учествовала су у трци
за награду „Оскар” за најбољи страни
филм.
Надимак Бата добио је још у време док је учио средњу глумачку школу у Нишу, а дао му га је њен директор, који се такође звао Велимир
Живојиновић, да их не би мешали
поштари када би им доносили писма. Тај надимак му је остао целог
живота и многи су га више знали по
њему него по правом имену. Последња Батина неостварена жеља била је
да види сина, који због неких судских поступака што се воде против
њега не сме да уђе у Србију.
Валтере, збогом.
М. Г.

Зоран Т. Поповић

Време је да се народ пробуди. Подне је.
Сви радимо за опште добро, да би у њему појединци уживали.
И ми и они се позивамо на здрав разум. Лудило, брате!
Човек је слеп код очију кад је заљубљен до ушију.
Успела је да се запосли преко својих веза, везица и подвезица.
Контејнери су нелегализоване народне кухиње.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

УМЕСТО ДА СЕ ОКРЕНУ БУДУЋНОСТИ, НАШИ РАДНИЦИ
ЈОШ УВЕК ПОТРАЖУЈУ ЗАОСТАЛЕ ПЛАТЕ!
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АКТУЕЛНО

Петак, 27. мај 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

БУДИ ПРЕМИЈЕРА: „ШКРТИ БЕРБЕРИН”

КАВЕЗ УСАМЉЕНОСТИ И ТВРДИЧЛУКА
Занимљива бајка
чувеног драмског
писца Александра
Поповића
Нека ваша деца не
пропусте квалитетне
садржаје
Представа за децу „Шкрти
Берберин” Александра Поповића премијерно је одиграна у
петак, 20. маја, у дворани Културног центра Панчева, у
оквиру шестог Бијенала уметничког дечјег израза. Режију
потписује Петар Пејаковић, а
играју Младен Совиљ, Јован
Поповић, Алиса Лацко, Милош Лазаров и Бранислав Радовановић. Композитор музике за представу је Иван Алексијевић, а аутор сценографије,
костима и лутака Зоран Мисита.
Представа је резултат сарадње
Бијенала уметничког дечјег
израза и Которског фестивала
позоришта за децу.
Шкртог Берберина игра
Младен Совиљ. Он каже да му

Обично вече
У понедељак, 30. маја, у 20
сати, Лане Гутовић ће извести свој комад „Обично вече” у Дому Војске Србије у
Панчеву. Реч је о форми
између ток-шоу представе
и стендап комедије. Гутовић је са „Обичном вечери”
досад наступао свуда по
свету, а сам шоу донекле
зависи од атмосфере и реакција публике.
Прво двоје читалаца који
у петак, 27. маја, у 12 сати,
пошаљу следећи СМС – КО
(размак) комедија – на број

1201, добиће по две карте
за овај догађај.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП
мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НА „ДАНИМА ВАЈФЕРТА”

О Урошу Предићу
и Олги Смедеревац
Једна од најлепших домаћих бајки за децу на сцени КЦП-а
је драго сваки пут кад се нађе
у улози која садржи племениту и значајну промену.
– Подвукли смо у представи: oдреци се нечега – или
шкртости или усамљености.
Берберин је утемељен у својој
усамљености коју је сам креи-

„УЉЕ ЗИ” МЕ ЂУ СТИ ХО ВИ МА
У оквиру шестог БУДИ-ја, у среду, 18. маја, на Дечјем одељењу Градске библиотеке представљена је песничка књига
за децу „Уљези” новинарке нашег листа Драгане Младеновић.
У упознавању публике с њеним песмама и илустрацијама
Маје Веселиновић помогле су три осмогодишње девојчице:
Петра Хрануели, Ана Стојић и Катарина Бубњевић, које су
водиле програм. Након промоције Маја
Веселиновић је приредила малу ликовну радионицу.
„Уљези” су објављени у издању „Фабрике књига”, а како
је објаснила ауторка,
реч је о својеврсној језичкој игри, у којој је неопходно да читаоци будно и концентрисано пролазе кроз стихове и у њима
проналазе „уљезе”. Читање на тај начин постаје интерактивније и забавније, а деца су у могућности да на једноставан начин науче неке нове појмове.

рао и онда, након тога, као
што сваки проблем мутира,
нагомилава се и ненормално и
убрзано расте, он постаје кавез
из кога је тешко изаћи. Сваки
човек је подложан својим
страховима, а брани се кривећи друге људе. Али берберин
је, у својим темељима, племенит и мекан човек – објашњава Совиљ.
„Шкрти Берберин” представља једну од најлепших домаћих бајки за децу, а ове године
се навршава двадесет година
од смрти једног од највећих
драмских писаца – Александра Поповића. Познат је по
комедији и сатири, али и богатом опусу за децу и у драм-

ском и у телевизијском стваралаштву. Писао је и романе,
али је мање познато да је био
изузетно вешт мајстор прича
за децу. Александар Поповић
је веома добро познавао дечје
биће будући да је и сам био
родитељ, а напросто је имао
осећај за то шта деци треба. Уз
Душка Радовића и Драгана
Лукића, Александар Поповић
је крчио пут другачијој, савременој књижевности за децу.
Реприза представе, у оквиру
Бијенала, планирана је за 26.
мај, од 10 и 12 сати, а у јулу ће
се играти на Которском фестивалу позоришта за децу, у Тивту
и у Херцег Новом.
М. Манић

НЕ ПРО ПУ СТИ ТЕ...

Значајна награда и самостална изложба
не у Новом Саду отворена је
самостална изложба радова
Наташе Теофиловић, којом је
обухваћен двадесетогодишњи
период њеног стваралаштва –
од радова из области дигиталне уметности, по којима је
уметница позната широј јавности, до видеа, документарног
видеа, перформанса и уметничких акција, цртежа, фото-

графија, објеката, инсталација
и амбијената.
„У уметничким концептима
Наташе Теофиловић, посебно
у дигиталним анимацијама,
може се препознати њен лични уметнички рукопис у хармоничном складу емотивног и
рационалног. Кроз укрштање
рација и емоција она гради
нову стварност у којој и фигу-

рација и апстракција имају
подједнако место. Оно што је
заједничко њеним фигурама
(карактерима) и апстрактним
облицима, јесте кретање у недефинисаном простору празнине”, приметила је ауторка
изложбе Светлана Младенов.
Изложба се може погледати
до 21. маја.
Д. М.

ОТВОРЕНЕ НОВЕ ПРОСТОРИЈЕ ТОП-а

Подстицај за још бољу промоцију Панчева
Од петка, 20. маја, Туристичка организација Панчево се захваљујући одлуци
градске власти налази у преуређеном ентеријеру некадашњег ресторана „Снежана”, који је површине преко 240 квадратних метара.
Директор ТОП-а Бранислав Ровчанин
је у обраћању гостима на свечаном отварању истакао да ће то дати нови подстицај развоју туризма у нашем граду. Такође, сваки гост Панчева ће на том месту и убудуће моћи да добије детаљне
информације о томе шта вреди видети у
нашем граду и околини. У склопу нових
просторија је и конференцијска сала,
коју ће моћи да користе сви они који о
Панчеву желе да пошаљу лепу слику.
Присутнима се обратио и градоначелник Саша Павлов. Он је похвалио рад
ТОП-а и као добро осмишљене активности навео манифестацију „Дани Вајферта”, спот о нашем граду и туристички водич. О томе, према његовим речима, до-

Изложбама „Још један поглед на Уроша Предића” и
„Олга Смедеревац у својој
кући” почиње пратећи програм овогодишње манифестације „Дани Вајферта”, која ће бити одржана од 30.
маја до 11. јуна, у организацији Туристичке организације Панчева, а под покровитељством Града Панчева.
Идеја организатора јесте да
се уз Ђорђа Вајферта промовишу и друге знамените личности тог времена које су
живеле и радиле у Панчеву.
Улаз на све програме је бесплатан.

Прва изложба, „Још један
поглед на Уроша Предића”,
биће отворена у понедељак,
30. маја, у 19 сати, у Народном
музеју, а изложба посвећена
Олги Смедеревац биће приређена у понедељак, 6. јуна, у 19
сати, у Галерији савремене
уметности.
Д. М.

ИЗЛОЖБА ЛИКОВНИХ РАДОВА

Планета у мом срцу

Петак, 27. мај, 19 сати, сцена Културног центра Панчева:
представа за средњошколце „Лизистрата” Академије уметности Нови Сад.
Субота, 28. мај, 17 сати, „Авив парк” Панчево: позоришни и
музички програм „БУДИ у ’Авиву’”.
Уторак, 31. мај, 18.30, фоаје Културног центра Панчева: отварање изложбе еколошки ангажованих фотографија „Стваран
свет око мене”, у сарадњи са Заводом за јавно здравље Панчево, поводом Светског дана заштите животне средине.
Уторак, 31. мај, 19 сати, „Деца певају рокенрол”: премијера
сингла „Хоћу да знам” (хор „Чуперак”, Цане и Антон из „Партибрејкерса”).

УСПЕСИ НАТАШЕ ТЕОФИЛОВИЋ

Наша суграђанка Наташа Теофиловић добитница је почасног
признања на међународном фестивалу дигиталне уметности
„Арс електроника”. То признање је освојила у категорији анимација за рад под називом
7001, и то у конкуренцији преко 3.000 дела из 84 земље.
Поред тога, 6. маја, у Музеју
савремене уметности Војводи-

ТОК-ШОУ ЛАНЕТА ГУТОВИЋА

вољно говоре награде које су добили.
– У Панчеву постоји богато културно и
индустријско наслеђе. Мислим да је дошло време да и ми имамо довољно снаге
и памети да искористимо те наше вредности – рекао је Павлов.

Компанија „Хајнекен Србија” откупила
је портрет познатог индустријалца Ђорђа Вајферта који је насликао наш суграђанин Емил Сфера. Овај уметник је на
отварању објавио да је одлучио да сав
новац, 100.000 динара, уступи Општој
болници за реновирање Дечјег интерног
одељења.
Ди рек тор Оп ште бол ни це Не бој ша
Тасић је поводом тога захвалио Сфери и рекао да ће захваљујући његовој
донацији бити поправљен кров тог
одељења, који већ годинама прокишњава. Он је додао и да би било добро
када би хумани гест Емила Сфере био
сти му ланс ло кал ној са мо у пра ви да
без обзира на сва законска ограничења пронађе начин да помогне у реконструкцији Опште болнице, као и да се у
тај посао укључе и локални привредници, јер се у болници лече грађани и грађанке Панчева.
М. Г.

Изложба дечјих ликовних
радова „Живот планете почиње у мом срцу” отворена
је среду, 25. маја, у холу
Градске управе и представља
део еколошке акције „Сакупи и уштеди, видећеш да
вреди”, која је по други пут
реализована у нашем граду.
Изложбу су организовали
ЈКП „Хигијена”, Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе Панчева, Центар за таленте „Михајло Пупин” из Панчева и
ЈКП „Зеленило”.
На пригодној свечаности
присутнима се обратила
чланица Градског већа задужена за заштиту животне
средине и одрживи развој
Катарина Бањаи, која је истакла да живот ове планете
почиње у дечјем срцу и да
њихово детињство, њихово
срећно и здраво одрастање и
њихов будући живот почињу
и трају захваљујући срцу ове
планете. Она је поручила да
је због тога наш заједнички
задатак да животну средину
чувамо здравом, а наш град
чистим и додала да је веома
важно едуковати најмлађе у

области заштите животне
средине, нарочито када је
реч о одлагању амбалажног
отпада.
На овогодишњем конкурсу
су награђени: Емилија Јаковљевић, ученица II-2 ОШ
„Жарко Зрењанин” из Качарева, и Марко Кошпић, ученик V-4 ОШ „Свети Сава” из
Панчева (треће награде), као
и Сара Кнежевић, ученица V-3
ОШ „Свети Сава” (друга награда), a прво место је освојила Хелена Малић, ученица
IV-3 панчевачке школе „Свети Сава”. Сви они су награђени издањима Секретаријата
за заштиту животне средине
„Екопедија” и „Екобуквица”,
а рад Хелена Малић наћи ће
се на насловној страни следећег броја „Екопедије”.
Секретаријат за заштиту
животне средине Градске
управе Панчева наградио је
лауреате ликовног конкурса
једнодневном екскурзијом на
Палић, која ће бити реализована 4. јуна. Њима ће се придружити овогодишњи победници акције „Сакупи и уштеди, видећеш да вреди”.
З. Ст.

ИЗ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Обавештење за студенте
Градски Секретаријат за јавне службе и социјална питања обавештава све студенте
који су остварили право на
регресирани превоз да новац
за период јануар–јун 2016.

године могу подићи уз личну карту на шалтерима Поштанске штедионице и у
свим поштама на територији
Србије.
М. Г.
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ПОЛИТИКА
СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ

Нови председник
Градске организације

(НЕ)ОСНОВАНЕ КРИТИКЕ
ЗАСЕДАЊА ПАРЛАМЕНТА
Конститутивна седница Скупштине Панчева била је тема на конференцијама за
новинаре двеју странака. Наиме, Социјалистичка партија Србије је, обраћајући се

Милутин Илић, доскорашњи
председник Градске организације Српског покрета Двери, поднео је оставку на ту
функцију из, како наводи,
моралних разлога.
На конференцији за новинаре одржаној у уторак, 24.
маја, Илић је изјавио:
– С обзиром на то да Двери у Панчеву нису прешле
цензус, сматрам да ја као
председник ГО сносим највећу одговорност. Због тога
подносим оставку на ту
функцију, а и да бисмо унели нову енергију у наш покрет, која би нам обезбедила
бољи резултат убудуће.
Он је казао да чланови
Двери нису у политици због
функција и да ће у наредном
периоду наставити сви заједно да раде, додавши да
нема никаквих ломова у
странци.
На место председника ГО,
а по одлуци Извршног одбора, постављен је Слободан

Димовић, који је том приликом истакао да ће ту функцију обављати до унутарстраначких избора, који ће
бити одржани у септембру.
– Иако крајњи резултат на
локалним изборима није
био сјајан, ми смо задовољни учинком и радом чланова у протеклом периоду. Наставићемо спровођење наше
политике и циљ нам је да
сви чују нашу поруку – рекао је Димовић.
Он је саопштио да Двери
никад нису давале лажна
обећања и да су увек нудиле
реална решења за многе
проблеме, нагласивши да ће
убудуће грађанима конкретније и дубље представљати
све теме којима се баве.
Двери су овом приликом
истакле да се из дана у дан
квалитет и квантитет Градске организације побољшава
и да је направљен леп помак
уласком тог покрета у парламент.

„ТИТОСТАЛГИЈА, ИЛИ ДА ЛИ ЈЕ
ЦРКО МАРШАЛ?”

Носталгија
за социјализмом

У оквиру манифестације
„Мајски дани књиге” у среду,
25. маја, у Градској библиотеци одржана је трибина под
називом „Титосталгија, или
да ли је црко маршал?”, на
којој су учествовали др Неле
Карајлић, мр Ивана Пантелић и др Предраг Ј. Марковић, а разговор с њима водио
је писац Вуле Журић.
– Сваког 25. маја причамо
о Јосипу Брозу, покушавамо
да објаснимо чежњу за њим и
да одговоримо на питање колико је добро, а колико је лоше осећати је. Иако носталгија за социјализмом постоји
у свим бившим социјалистичким земљама, она нигде
није везана за једног човека
као што је то случај у државама бивше Југославије. Овде
се цела земља поистовећивала с једном особом, која је
постала њен симбол – рекао
је Марковић.

Страну
припремила

Сузана
Првуљ

Он је истакао и да људи о
„златним временима” имају
митску слику, која их заправо
спречава да прихвате нека
нова, јер им се непрестано
чини како је некад било боље.
Неле Карајлић је казао да
је Југославија нудила многе
погодности, а посебно је издвојио то што није било ратова, санкција и криминала.
– Лично то време памтим
као један веома леп период.
Међутим, да је било савршено, не бисмо данас плаћали
многе грешке – нагласио је
Карајлић.
О лику и делу Титове супруге Јованке Броз говорила
је Ивана Пантелић, која пише докторску дисертацију на
ту тему, а овом приликом је
навела како се на тај корак
одлучила због тога што се
њом скоро нико није бавио.
– Титови биографи јој нису посветили готово никакву
пажњу, а чак је и за јавност у
већем делу периода њиховог
заједничког живота била
објективизована. Била је веома интересантна и интригантна личност – изјавила је
Ивана Пантелић.
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јавности, поново осудила то што нису били представљени планови и програми градоначелника и већника током заседања
парламента, а чланови Српске напредне

странке тврдили су како су критике које су
на њихов рачун изнели одборници опозиционих партија неосноване, додавши да
не полажу рачуне „цензус” странкама.

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

Не полажемо рачуне
„цензус” странкама

Ограничавање рада
одборника

Одмах по завршетку конститутивне седнице новог
сазива Скупштине Панчева,
у четвртак, 19. маја, Српска
напредна странка одржала
је конференцију за новинаре у холу Градске управе.
Том приликом је истакнуто
да су током заседања новоформираног локалног парламента представници појединих опозиционих странака
износили неосноване критике на рачун владајуће
партије.
Жељко Сушец, председник Градског одбора СНС-а,
рекао је да коалиција окупљена око те партије не полаже рачуне „цензус” странкама, а грађанима је обећао
економско и привредно јачање Панчева у наредном
периоду.
Говорећи о Апотеци, он је
нагласио да је СНС 2012. године, заједно с тадашњим
коалиционим партнерима
Социјалистичком партијом
Србије и Јединственом Србијом, преузео одговорност
за ту установу.
– Та фамозна директорка
Апотеке није кадар СНС-а,
већ коалиције СПС-а и ЈС-а.
Град ни у једном моменту
није могао да ради и да изврши контролу. Знамо да су
те исте партије водиле и
Министарство здравља, а
сви проблеми се приписују
нашој странци – изјавио је
Сушец.
Он је додао и да владајућа
партија обећава да нико од
запослених у поменутој
установи неће остати без
посла.
О истој теми је говорио и
градоначелник Саша Павлов, који је казао да без обзира на то што је проблем

Апотеке кулминирао недавно, он се протеже годинама
уназад, када СНС уопште
није учествовао у власти.
– Волео бих да видим која локална самоуправа је
преузела одговорност за решавање проблема своје апотекарске установе чији је
оснивач. Панчевачка апотека није једина која је у проблему, а само ми у протеклих десет месеци покушавамо да се бавимо тим питањем у правцу проналажења
најадекватнијег решења, да
грађани не би трпели и да
би та установа могла да
функционише – истакао је
Павлов.
С обзиром на то да је током седнице Скупштине одборник из редова Покрета
„Доста је било” казао да
СНС не сме да се води изговорима како су претходне
власти одговорне за одређене проблеме, Павлов је рекао да та чињеница говори о
томе да он кратко прати политику и да не зна шта се у
Панчеву дешавало протеклих година.
– Оно што је пропуштено
у последњих десет или петнаест година, пре свега у
развоју инвестиционог циклуса, не може се надокнадити за годину или две. Током прошлог, дужег периода
нико није водио рачуна о
опремању и отварању индустријске зоне, а такав недостатак је немогуће надокнадити из буџета Града за
кратко време. Такође, то
захтева озбиљан рад и управљање јавним финансијама,
које су сада много мање него што су биле у поменутом
периоду – подвукао је Павлов.

На конференцији за новинаре одржаној у среду, 25.
маја, чланови Социјалистичке партије Србије истакли су да конститутивна
седница Скупштине Панчева
није сазвана по прописима,
то јест да одборници нису
били позвани писаним путем
седам дана унапред, као и
да им није достављен материјал.
Никола Дангубић, одборник из редова ове странке,
објаснио је како је то веома
битно, јер је на седници
Скупштине мењан Статут,
додавши да је без посебног
образложења смањен број
већника, а помоћницима
градоначелника су придодата овлашћења.

Нисмо видели никакав
план њиховог рада, а не
знамо ни да ли су напредовали и постали бољи у међувремену. Сматрамо да је
недопустиво да се на место
директора Дирекције за изградњу и уређење Панчева
врати особа која је на исту
функцију поднела оставку
пре два месеца – рекао је
Дангубић.
Еспеесовци сматрају да је
неприхватљиво то што се
приликом избора градоначелника и већника на конститутивној седници нико
од поменутих није обратио
одборницима. Како наводе,
током заседања Скупштине
није било изношења плана
и програма рада.

– Такав потез ограничава
рад одборника, јер већници
могу да буду позвани у
Скупштину како би објаснили чиме се баве, а након ове
одлуке то неће бити могуће,
јер помоћници градоначелника полажу рачуне само
градоначелнику – изјавио је
Дангубић.
Он је напоменуо и како је
промена директора у јавним предузећима извршена
конфузно и без икаквих
образложења.
– Није нам јасно због чега су поједини људи који су
недавно поднели оставке, и
то из личних разлога, поново именовани за директоре.

– Обратио нам се градоначелник, али ни он није
изнео план рада, а по нашем мишљењу неопходно је
да постоји увид у све оно
што је учињено у нашем
граду, као и оно што ће се
тек учинити. На исти начин
су се понели већници, дакле
ниједном се нису обратили
присутнима. Сматрамо да
треба да знамо ствари за које ће се они залагати, а свакако и које су њихове визије
– подвукао је Дангубић.
Чланови СПС-а закључили су и како је недопустиво
то што је конститутивна
седница Скупштине припремљена на брзину.

УДРУЖЕЊЕ СВИХ ПЕНЗИОНЕРА

Изабрано ново руководство
Ванредна седница Скупштине Градског удружења свих
пензионера Панчева одржана
је у суботу, 21. маја. Једногласном одлуком на место председника је постављен Петар
Дошен.
– Ово заседање је на неки
начин и оснивачко, јер смо
одлучили да донесемо измену
Статута и да региструјемо
удружење по његовом основу.
Променили смо и назив, па ће
он сада гласити Ново удружење свих пензионера Панчева –
изјавио је Дошен.

Он је казао и да је разрешење Ненада Шалетића, доскорашњег председника удружења, такође било повод заседања Скупштине.
– С обзиром на то да је Шалетић био и председник Градског одбора ПУПС-а, све до
његовог преласка у Српску напредну странку, када је и разрешен свих партијских дужности које је имао по том
основу, чланство удружења
пензионера је захтевало да се
он смени и са ове позиције –
подвукао је Дошен.
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ПОСТИЗБОРНЕ ПРИЛИКЕ У ПАНЧЕВУ

РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА ЈАВНОГ СЕКТОРА

ВАНПАРЛАМЕНТАРНИ
СКУПШТИНСКИ ЖИВОТ

Концепт у изради

Опозиција тражила да чује
план нове извршне власти

Прва седница новог сазива Скупштине
Панчева показала је да се у наредном
периоду може очекивати одсуство политичке расправе, уз оцену владајуће
већине из СНС-а како парламент у коме седе представници странака за које
су Панчевци гласали није место за такве работе. Основни проблем по мишљењу одборника из ЛСВ-а и Покрета
„Доста је било” био је то што су градоначелник и чланови Градског већа
изабрани а да претходно Скупштини и
јавности нису предочили било какав
план рада. Градоначелник Саша Павлов је одговарао на питања опозиције, али само на она која су се односила

градске апотеке. Очекујем да више нећемо слушати о томе како је неко некад нешто лоше урадио, нега да почне
једна ера у којој ћете да кажете како
сте ви одговорни за оно што нисте добро урадили – рекао је Јовановић.
Јелисавчић је додао да је за говорницу изашао да би видео како изгледају људи који ће наредних година
водити град, јер се они ни после неколико позива нису представили
Скупштини.
Сличне примедбе је изнео и шеф
панчевачких социјалиста Никола
Дангубић.
– Апсолутно се слажем да треба да
постоји план рада кандидата за градоначелника и већнике како би се
видело шта су им визија и циљеви и
да ако их не испуне, људски поднесу
оставке – навео је Дангубић.
Карољ Ранц, једини одборник Савеза војвођанских Мађара, подржао

на смањење броја већника и помоћнике градоначелника.
Владан Кељевић (ЛСВ) оценио је
како је нужно да кандидати за већнике изнесу своје планове, јер од тога зависи како ће град функционисати наредне четири године. Његов страначки колега Милош Веселинов имао је
да примети и нешто о улози Скупштине.
– Ми као одборници бирамо те
већнике, а не они нас, па је основни
ред да кажу какав им је план, шта
мисле да треба да ураде и какво је
стање. Одборници треба да чују онога кога бирају да води град. Ова скупштина је постала стециште људи који
ће у наредних пола сата да дигну руке и оду кући – оценио је Веселинов.
Жарко Јелисавчић и Дејан Јовановић из Покрета „Доста је било” тражили су исто то због потребе да власт
ради транспарентно и одговорно.
– Надамо се да ћемо доћи у ситуацију да видимо и одговорност за проблеме, како се не би поновио случај

је избор Павлова и чланова његовог
кабинета, али је додао како би ваљало да извршна власт за следећу седницу парламента припреми неки
план рада како би одборници знали
шта да очекују од њих.
Како су на све ово у владајућој већини остали без одговора, Кељевић је
извео малу представу. Он је изашао
за говорницу и ћутао читав минут да
би показао напредњацима како изгледају, јер „једино што раде у Скупштини јесте да ћуте”.
У једном тренутку из редова владајуће већине добачене су опаске како
је „изборна кампања завршена”, те да
„опозиција не треба да политизује
рад Скупштине” – где иначе седе
чланови политичких странака с мандатима дoбијеним на изборима, који
су суштина политичког система парламентарне демократије.
Истини за вољу, није било први пут
да панчевачки напредњаци, игноришући опозицију, заправо укидају институцију парламентаризма устано-

СНС неће да полаже
рачуне „цензус коалицији”

вљену још на атинској агори пре два
и по миленијума. И у претходном
мандату су знали да оно што треба да
кажу за говорницом, саопште касније на конференцији за новинаре. Тешко је рећи да ли се ту ради о жељи
да политичким опонентима покажу
колико их не уважавају, или о страху
од сучељавања мишљења. Руку на срце, раније је било и изузетака, попут
Воја Кркобабића или Саше Левнајића, који нису презали од скупштинских дуела.
Пракса да се на конференцијама за
новинаре говори оно чему је место за
говорницом, настављена је, па су Панчевци од Жељка Сушеца, одборника и
шефа локалних напредњака, и Саше
Павлова, градоначелника, добили нека разјашњења након седнице.
Она су се пре свега односила на то
да СНС није хтео да полемише са
„цензус коалицијом”. Сушец је нагласио како „СНС, за који је гласало
скоро 28.000 бирача, неће полагати
рачуне странкама које имају подршку од 4.000 гласова, већ грађанима
Панчева”. То би ваљда требало да
значи како за ДЈБ и ЛСВ нису гласали Панчевци.
Наду, међутим, улива његова изјава
којом сугерише да је ћутање већине у
Скупштини било само привремено.
– Данас смо их мало пустили да видимо с каквом ми опозицијом имамо
посла – рекао је дословно Сушец.
Програм рада нове извршне власти
ипак ни тада није изнет. Осим ако се
не рачуна то што је Павлов медијима
у паузи заседања изјавио како ће
приоритети његовог кабинета бити
инвестиције у привреду и пољопривреду ради повећања броја радних
места, што је обећање које су у овој
или оној форми давали сви његови
претходници у последњих десетак
година. Кад је већ реч о блиској историји, од 2012. године, од када напредњаци самостално или у коалицијама владају Панчевом, само се за
време мандата Павла Раданова догодило да чланови Градског већа изађу
пред одборнике како би представили
себе и своје планове.
Д. Вукашиновић

Смањење броја радника или
обједињавање функција?
Смањење јавних расхода, познатије
у јавности под кодним називом рационализација, у Панчеву ће у наредном периоду бити видљиво кроз
смањење броја запослених у јавним
и јавним комуналним предузећима,
те трошкова пословања читавог локалног јавног сектора.
Градоначелник Саша Павлов најавио је да ће на смањењу броја већника градски буџет уштедети око 28
милиона динара годишње, али да то
неће угрозити рад постојећих делатности у Градског управи, јер је
он преузео ресор привреде, његов
заменик Предраг Живковић је задржао бригу о јавним финансијама,
а Александар Фаркаш ће и даље водити ресор спорта, али сада на
функцији градског менаџера.
Истовремено, по систематизацији радних места у градској администрацији, градоначелник ће и даље
имати пет помоћника, али ће их
фактички бити четворо, јер је Зорица Репац са те функције отишла у
Градско веће, где је задужена за пољопривреду и развој села. Истина,
Павлов је најавио да ће и то место
бити попуњено, објашњавајући то
очекивањем „одређене врсте децентрализације и давања већег ауторитета насељеним местима”. Он није
објаснио да ли то значи да ће у духу
рационализације чланица Већа Зорица Репац бити ослобођена одго-

ворности за развоја села, како не би
дошло до дуплирања функција с будућим помоћником.
Још једна новост јесте да ће градоначелник имати помоћника за обједињене јавне набавке, а то ће бити
Марија Ђукановић, која је донедавно бринула о тендерима у „Водоводу”. Павлов је објаснио да ће њен задатак бити да сву исту или сличну
робу и услуге које набављају Градска
управа, јавна и комунална предузећа
и установе иду преко једне заједничке набавке, чиме ће се постизати
уштеде. Нагласио је како ће то можда значити да ће службе које се
овим пословима баве у комуналним
фирмама постати вишак. На питање
да ли се увођењем овог помоћничког
места заправо дуплира посао Агенције за јавне набавке, Павлов је одговорио да се та служба бави тендерима само за Градску управу.
Он је рекао да се од Министарства за државну управу и локалну
самоуправу тек очекује тачан број
овогодишњих вишкова запослених
и да ће највише на удару бити комунални сектор. Додао је како ће се
тек видети да ли ће се све свести на
отпуштања, или ће бити обједињене
поједине функције у тим предузећима. Градоначелник је закључио
како ће Панчево створити модел
организације рада и рационализације трошкова у комуналним предузећима по узору на Љубљану и
Грац, и уз уважавање потреба Панчеваца.

НАША АНКЕТА
КОЈЕ СУ ПОСЛЕДИЦЕ КОРИШЋЕЊА ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА?

Постали смо асоцијални

СЕОСКА СЛАВА У ДОЛОВУ

У духу традиције и малишана
Доловци су у недељу, 22. маја, прославили своју славу – Пренос моштију Светог оца Николаја, или летњег
Светог Николу. Прослава се одвијала
у духу традиције, уз обичаје и обреде
који су стари готово колико и место,
али и с неким новинама у којима су
учествовали они најмлађи.
Сам дан славе почео је у Малој цркви, где су у присуству парохијана из
целог села и десетак свештеника
приређени молитва и резање славског колача, а затим је ношена литија
око храма. Светом чину су присуствовали и увеличали су га и доловачки
Румуни са својим свештеником, који
су своју славу, такође Пренос моштију Светог оца Николаја, обележили
две недеље раније, по грегоријанском календару.
Након духовног обреда у цркви
световни обред резања славског колача одржан је у сали Месне заједнице. Пре тога су малишани из КУД-а
„Банатски вез” извели неколико кореографија испред зграде доловачке
управе.

После церемонијалног дела прослава је пренета у домове мештана и
на улице, а најзанимљивије је било у
самом центру села, који је био прави
мали рај за најмлађе. Рингишпили,
аутомобили, трамболине, тобогани и
разни други шпилераји мамили су
својим веселим бојама, а колорит је
био употпуњен тек када су све те скаламерије биле испуњене малишанима. Тако је било све до вечерњих сати, када је почео провод за оне мало
старије, пре свега у локалним кафићима, у којима је дружење трајало
све до ситних сати.
У оквиру обележавања славе Карате клуб „Долово” организовао је у суботу, 21. маја, турнир у основној
школи, уз учешће стотинак младих
такмичара, а истог дана у Дому културе је почео циклус радионица карикатуре, који ће се наставити у суботу и недељу, 28. и 29. маја.
Програм прославе славе завршиће
се 5. јуна касачким тркама на доловачком хиподрому.
Н. Р.

М. БУДАИ

М. БИРЦАН

Које су предности и мане друштвених мрежа? Константно се напомиње
како је ера интернета пореметила и
изменила основне вредности у друштву, као и да људи често заборављају и на живи контакт и комуникацију.
Ове недеље упитали смо суграђане
какво мишљење имају о оваквим појавама.
МИХАЉ БУДАИ, пензионер:
– Сматрам да је због прекомерне
употребе друштвених мрежа омладина данас асоцијална, лења и необразована. Мислим да, на пример,
„Фејсбук” нема готово никаквих
предности и да се тим путем константно промовише погрешан систем вредности. Ипак, и ја га користим, као и „Скајп”, али свакако само
као јефтин вид комуникације, и то с
људима који су у иностранству.
МИРОСЛАВ БИРЦАН, археолог:
– Ја много више волим да се окупим с пријатељима, да узмемо пиво

Б. КОРДА

Д. БРАЈОВИЋ

и да седимо, на пример, у парку, него да се дописујемо путем „Фејсбука”. Сматрам да сви који користе
друштвене мреже заправо живе у
једном нереалном свету, у којем се
не представљају у правом светлу, а
људи су постали и веома асоцијални.
БОЈАНА КОРДА, пензионерка:
– Од појаве мобилних телефона
људи су постали веома асоцијални, а
пре свега омладина. Често посматрам младе људе на породичним
окупљањима и тада изразито примећујем недостатак комуникације међу
њима, а свакако да телефоне не испуштају из руку. Ја ништа од тога не
користим.
ДРАГАНА БРАЈОВИЋ, трговац:
– Користим друштвене мреже, активна сам и на „Фејсбуку” и на „Инстаграму”. Употребљавам их за комуникацију, а тим путем се и информишем читајући портале. Сматрам
да се због њихове појаве и употребе

Н. БОЖИЋ

Д. КРСТИЋ

људи можда мање друже уживо, али
ипак оне имају и своје предности,
комуникација је распрострањенија.
НИНА БОЖИЋ, средњошколка:
– Људи су првенствено због прекомерне употребе друштвених мрежа
постали асоцијални и недружељубиви. Ипак, сматрам да електронски
вид комуникације има и своје предности, јер је комуникација тим путем веома једноставна. Свакако, ја
ипак више волим да се уживо виђам
са својим пријатељима.
ДАРИО КРСТИЋ, запослен:
– Ја користим друштвене мреже,
али само као средство које ми омогућава комуникацију са оним људима с
којима то није могуће на други начин. Много више волим да се окупим с пријатељима у кафани или на
неким другим местима. Прекомерна
употреба свега тога свакако је довела
до асоцијалности људи.
Анкетирала С. Првуљ
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САВЕТИ СТРУЧЊАКА ИНСТИТУТА „ТАМИШ”
Стојан Јевремовић, мастер инжењер заштите биља

Вентурија у јабучњацима

Петак, 27. мај 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ОБНОВА БИВШЕ ВАЈФЕРТОВЕ ПИВАРЕ

СТАРА ИДЕЈА С НОВИМ АКТЕРИМА
И САВЕЗНИШТВИМА
Обиман посао
започет, сад треба
наћи новац
Град и закупац
комплекса радиће
заједно

Влага је пресудан услов за
остваривање инфекције вентуријом, па ће са сваким следећим падавинама доћи до
ослобађања спора гљиве и
њеног ширења по воћњацима. Стога се препоручује хемијски третман комбинацијом неких од превентивних и
куративних фунгицида.
Превентивни су Captan 50
WP и Merpan 48 SC, који садрже активну материју каптан, потом Delan 700 WG са
активном материјом дитијанон, те Syllit 400 SC, који садржи додин. U куративне
фунгициде спадају Score 250
EC, Hemokonazol 250 EC и
Scooter 250 EC, који садрже
активну материју дифеноконазол, те Indar са активном
материјом фенбуконазол.

њени чешко умеће пиварства,
баварска традиција под вођством Ђорђа Вајферта и српске сировине. То показује како
се још онда могло сарађивати
у Европи, што радимо и данас,
све с циљем да Србија буде
што ближе ЕУ. Сада имамо заједничку немачко-српску привредну комору где предузећа
из Немачке, Србије и Аустрије

Немачки званичник подсетио је на дугу традицију пиварства у Панчеву, коју је Ђорђе Вајферт унапређивао и непрестано модернизовао. Дитман је оценио како је иницијатива да се обнови овај стари
индустријски комплекс фантастична.
– Историјски гледано, занимљиво је то што су били уједи-

блиско сарађују, све како би
Србија ушла у Европску унију
– рекао је амбасадор Дитман.
Објективно гледано, такозвана кула Старе Вајфертове
пиваре, у којој се на пет нивоа
налазе остаци најважнијих
постројења некадашње фабрике пива, с музеолошке тачке преамбициозно се назива
музејом. Не само због стања у

Фото: А. Стојковић

Прегледом засада јабуке на
територији Панчева утврђено је да су воћке у фази другог опадања плодова (BBCH
73), те да их је услед честих
падавина неопходно заштитити од чађаве пегавости лишћа и краставости плодова.
Ова болест наноси највеће
економске штете засадима јабуке, јер може снизити принос и до 70 процената. Проузроковач болести је гљива
Venturia inaequalis. Она напада листове, цветове, плодове
и младе изданке, а највеће
штете причињава на листовима и плодовима. Пеге на листовима у почетној фази развоја болести су светлозелене
и ситне, касније тамне и шире се, да би на крају достигле
тамнобраон боју.

Удружење грађана „Музеј пиварства Ђорђе Вајферт” отворило је званично у среду, 25.
маја, у делу Старе Вајфертове
пиваре, простор посвећен
историји индустрије пива и
некада најважнијем индустријалцу у тој области. Музеј је
отворио Аксел Дитман, амбасадор Немачке у Србији, у
присуству аустријског амбасадора Јоханеса Ајгнера, директора аустријског Културног
форума Јоханеса Иршика, директора Банатског музеја из
Темишвара Клаудиуа Иласа,
градоначелника Саше Павлова и других гостију.
Амбасадору Дитману је у
пресецању врпце помогао Братислав Стојановић, доајен
панчевачког пиварства, а затим су њих двојица у подруму
старог Вајфертовог здања постројење нове мини-пиваре
напунили хмељом и другим
неопходним састојцима и покренули процес мануфактурне
израде овог популарног напитка.

Амбасадор Дитман у акцији: нема пива без Немца

ИЗ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

Обавештења о дугу
Секретаријат за пореску администрацију Панчева саопштио је да је почела достава
обавештења о стању дуга за
порез на имовину на дан 4.
марта 2016. на кућне адресе
обвезника. Секретаријат је
подсетио грађане који имају
неизмирене обавезе по том
основу да их након измена и
допуна Закона о пореском
поступку и пореској админи-

страцији могу платити под
повољним условима. Зависно од висине дуга, могуће је
измирити ову обавезу на 30
до 60 рата и уз отпис камате.
Панчевачки порезници замолили су дужнике да прочитају обавештење и да до 4. јула
ове године поднесу захтев за
одлагање плаћања пореског
дуга, како би искористили законске погодности.

РЕАГОВАЊЕ НА ТЕКСТ „ИЗГУБЉЕНИ У
ПРЕВОДУ”, „ПАНЧЕВАЦ” БРОЈ 4662

Грађани неадекватно
информисани
Поштовани, у вези с текстом
о туристичкој сигнализацији
који је објављен у претходном
броју „Панчевца” на страни
шест, а у коме су неке чињенице изостављене или некоректно пренете, прослеђујемо
вам ово реаговање.
Туристичка
организација
Панчева је покренула друштвено користан пројекат израде и
постављања саобраћајно-туристичке сигнализације, која је
према Стратегији развоја туризма Републике Србије један од
предуслова за развој туризма.
За тај пројекат 70 одсто средстава обезбеђено је из републичких
фондова. На сам пројекат добијена је сагласност Агенције за
саобраћај и он је реализован по
свим важећим стандардима. За
посао су ангажовани стручњаци
с богатим искуством и све је
обављено јавно и по закону. Реализацијом пројекта постављено је 227 табли у целом граду и
посетиоци Панчева су напокон
добили могућност самосталног
сналажења у саобраћају и пешачким зонама, што до сада
није био случај.
Сматрамо да грађани у
претходном тексту „Панчевца” о овоме нису били адекват-

но информисани. Због мишљења да су за две табле постојала другачија преводилачка решења консултовани су
додатно стручњаци (страни и
домаћи), који су се сложили да
је превод одрађен коректно јер
је језик жив, а у преводима топонима, поготову локалних,
увек су могућа различита решења око којих је могуће дебатовати унедоглед.
Уверени смо да циљ најстаријег локалног листа на Балкану није био да се цео наш
труд омаловажи и у потпуности занемари друштвена корист обављеног посла. Верујемо,
такође, да таблоидни сензационализам неће пустити корене
у Панчеву, јер у нашем граду и
у вашем цењеном недељнику
постоје одговорни новинари
који раде у интересу града и
грађана. Сложићемо се, несумњиво, да је промоција града Панчева заједнички интерес и Туристичке организације Панчева и недељника „Панчевац” и радујемо се свакој
прилици да то заједнички покажемо.
С поштовањем,
Бранислав Ровчанин,
директор ТОП-а

коме налази већ пре свега због
тога што том простору недостаје велики број експоната и
други елементи да би могао
постати музеј. С друге стране,
међутим, иницијатива једне
групе људи удружених око идеје оживљавања најстаријег постојећег индустријског објекта
на Балкану и најзначајнијег потенцијалног панчевачког бренда за сваку је похвалу, а она је
стигла не само од немачког амбасадора већ и од градоначелника Павлова.
Синиша Јанковић, члан
овог удружења, рекао је да су
његови чланови и пријатељи
учинили колико су могли да
би закрили кровове, очистили
велики унутрашњи простор од
сваковрсног смећа и застаклили бројне прозоре. Нагласио је
како је крајњи циљ да до обележавања три века пиварства у
Панчеву реконструкција комплекса и његово претварање у
простор за различите културне и друге некомерцијалне и
комерцијалне садржаје буду
завршени.
– Желимо да до 2022. ревитализујемо читав комплекс.
Удружење има велику енергију и жељу да ради, али је ово
сувише велики залогај и за
много веће организације. Ово
треба да буде прилика да покажемо како можемо сви да
се удружимо да бисмо остварили једну добру идеју – ре-

као је Јанковић и додао да се
Удружење грађана „Музеј пиварства Ђорђе Вајферт” у више наврата обраћало на различите адресе за помоћ.
У претходном периоду имали смо чудну ситуацију у којој
су и ова група људи окупљена
око Теше Марковића, власника фирме „Дајмонд” и закупца
Старе пиваре, и Град изражавали жељу да ревитализују
комплекс, али без међусобне
сарадње, што из формалноправних разлога није било могуће. То је констатовао и градоначелник Павлов, али је додао како ће сада сви деловати
заједно.
– Сигуран сам да постоји
добра намера свих да се нађе
решење, јер ово заиста захтева
озбиљна средства, а њих не
могу да издвоје ни Град ни
Удружење, него ћемо морати
да се ослонимо на европске
фонодове. Није мала ствар да
овде буду амбасадори Аустрије и Немачке, што је добар
знак да ћемо успети да добијемо неопходна средства да ово
заживи сјајем који заслужује –
рекао је Павлов.
Присуство директора темишварског Банатског музеја вероватно треба разумети као
најаву заједничког конкурса за
европска средства намењена
прекограничној сарадњи Румуније и Србије.
Д. Вукашиновић

НОВИ ВЛАСНИЦИ „ТАМИШ КАПИЈЕ”

Радови при крају
Завршено још 220
станова и обезбеђени
повољни кредити
Преостали станови у објекту
„Тамиш капија”, који се гради
већ осам година, треба да буду
завршени на јесен. Тако је најавио нови власник тог репрезентативног пословно-стамбеног здања на обали Тамиша,
компанија ААЦ, која се бави
управљањем некретнинама.
Истог дана су Слободан Хајдуковић, генерални директор те
компаније, и Саша Павлов,
градоначелник Панчева, отворили део објекта са 220 завршених станова, што значи да
је остало да се доврши још 40
стамбених јединица како би
сви радови у „Тамиш капији”
били окончани.
ААЦ је преузео тај објекат
крајем 2015. уз финансијску
подршку „АИК банке”, а та фи-

нансијска институција ће давати кредите за куповину непродатих станова на тамишком
кеју. Најављено је да ће због
стања на тржишту некретнина,
које је замрло услед кризе, банка давати кредите без учешћа и
с каматом од 2,9 процената, а
најнижа цена квадрата у „Тамиш капији” биће 750 евра.

Градоначелник Павлов је
захвалио „АИК банци” и
ААЦ-у што су „спасли један
амбициозан пројекат који је
запао у кризу”. Додао је да је
за наш град значајно то што
ће један од најбољих стамбених простора бити понуђен
тржишту по приступачним
ценама и условима. Павлов је

изнео очекивање да ће након
успостављања тешње сарадње
Панчева с Бео градом овај
град и „Тамиш капија” постати привлачни за београдско
тржиште.
Миодраг Костић, већински
власник „АИК банке” и компаније „МК комерц”, изјавио је
како у последњих десетак година никада цене некретнина
и банкарских кредита нису биле ниже него сада. Он је оценио да ће ниске камате на позајмице потрајати не само код
нас већ и у свету, јер без тога
неће бити могуће изаћи из
кризе.
Костић је рекао како се нада
да ће Влада Србије поспешити
грађевинску индустрију и додао како би он, да је премијер,
обезбедио мање државне субвенције купцима некретнина
ради додатног смањења камате на кредите на два одсто.
Д. В.
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ТРАГОМ ЈЕДНЕ ВЕСТИ

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАРИ – ГЕНЕРАЦИЈА 1966.

ПРАСАК У ЗОНИ ПАНЧЕВА

Педесет година
велике матуре

Министарство
унутрашњих послова
демантовало наводе
медија о хаварији
у „Петрохемији”
Српску јавност, претежно грађане престонице, у суботу, 21.
маја, у преподневним сатима,
узнемирила је снажна детонација која се чула у ширем окружењу Београда. Водећи београдски електронски медији
одмах су објавили информацију да је дошло до хаварије у
панчевачкој „Петрохемији”.
Они су пренели вест да се око
10 сати у околини Панчева чуло више експлозија, као и да су
оне настале услед пуцања цеви
у јужној индустријској зони.
Убрзо су надлежни из Министарства унутрашњих послова
демантовали наводе медија и
обавестили јавност да тог дана
није било пријављених инцидената ни хаварија.
О инциденту се огласио и
менаџмент петрохемијског гиганта саопштењем у којем је
стајало да експлозија која се по

наводима појединих медија и
грађана чула у Панчеву и Београду није потекла из „Петрохемије”. Како је саопштено,
производња се одвијала стабилно и сви погони су радили
по устаљеном режиму. У планском застоју је једино била
производна линија Б у Фабрици полиетилена високе густине
(ПЕВГ), у којој је тог дана била
у току поправка квара мањег
обима на процесној опреми.
Изводе из саопштења „Петрохемије” потврдио је покрајински инспектор за заштиту жи-

вотне средине Шимон Банчов.
Он је за „Панчевац” истакао да
препознатљиви прасак који се
може чути из те фабрике, а неодољиво је подсетио на суботњи,
увек настаје када дође до поремећаја у производњи у погону
ПЕНГ, а не у ПЕВГ-у. Наиме,
постоји тзв. сигурносни диск
који у наведеним ситуацијама
пуца уз велики прасак и тако
спречава да дође до велике хаварије. Тада долази до декомпозиције у сепаратору високог
притиска В203 у фабрици Полиетилен ниске густине (ПЕНГ)

– другим речима, „ПЕНГ одради бенг”, али то овог пута није
био случај.
Према сазнањима „Панчевца”, у петак и у суботу, 20. и 21.
маја, у неколико наврата чули
су се узнемирујући звуци у зони
Панчева, али према речима
сведока, убрзо након јаког праска чуо се и звук авиона. Познато је да пробијање звучног зида
ствара звук који неодољиво
подсећа на петрохемијски прасак и да се у прошлости често
дешавало да јавност „меша” ове
две неприродне појаве.

ТРОШКОВИ ТРЕТМАНА ОТПАДА

Помоћ рециклажној индустрији
Расписан конкурс за
државни подстицај
Министарство пољопривреде
и заштите животне средине
прошле недеље је расписало
конкурс за доделу подстицајних средстава фирмама које се
баве рециклажом и производњом кесa. Према речима надлежних, новац ће бити исплаћен из буџета за 2017. годину,
а пријаве се могу поднети до
31. јануара. На конкурс се могу пријавити рециклери (оператери постројења за поновну

употребу и искоришћавање отпада као секундарне сировине
или за добијање енергије) и
произвођачи кеса „трегерица”
за вишеструку употребу дебљине веће од 20 микрона.
Рециклери ће за рециклажу
отпадних стартера акумулатора, индустријских батерија и
акумулатора добијати 14,5 динара по килограму, а за коришћење отпадних преносних
акумулатора или стартера
145,5 динара по килограму. За
поновну употребу и рециклажу отпадне електричне и елек-

тронске опреме као секундарне сировине, зависно од типа
уређаја, подстицајна средства
ће износити од 13 до 108 динара по килограму. Према ценовнику Министарства, за поновну употребу и коришћење
отпадних гума, као секундарне
сировине, рециклер ће добити
18.390 динара по тони, а за
спаљивање 3.606 динара. Када
је реч о поновном употребљавању и рециклирању отпадних
уља као секундарне сировине,
рециклери ће добијати 10 динара по килограму, а за тер-

мички третман отпадних уља
пет динара. Произвођачи кеса
„трегерица” за вишеструку
употребу, дебљине веће од 20
микрона, могу рачунати на
подстицај од 6.010 динара по
тони, а за биоразградиве од
8.414 динара по тони.
Према информацијама Министарства пољопривреде и
заштите животне средине,
грађани Србије су у претходне
две године рециклажној индустрији за услугу третмана отпада платили око четири милијарде динара.

Мај је месец завршетка школовања за матуранте средњошколце, али је и месец матурских прослава и јубилеја. Тако
су се у суботу, 21. маја, испред
старе зграде Техничке школе
окупили матуранти седме генерације Машинског одсека
Техничке школе „Никола Тесла”, који су матурирали 1966.
године, да прославе велики јубилеј – педесет година од завршетка школовања.
На своје прво запослење, те
давне 1966, тада новопечени
машински техничари упутили су се у фабрике и на градилишта широм тадашње Југославије, у неке земље Европе,
Јужне и Северне Америке.
Немали број њих из ове генерације наставио је школовање, да би затим постали врсни инжењери. Својим залагањем и стручношћу доприносили су унапређивању и

осавремењавању производње
и машинске технике, где год
да су се нашли. Током свог
дугог и успешног радног века на многим градилиштима, процесним системима и
на изради великог броја различитих пројеката оставили
су неизбрисив траг. Данас
имају разлога да због тога
буду веома поносни.
Славица Штампић Степанов је у име организатора окупљања поздравила другарице
и другаре, који су за ову прилику дошли из Београда, Јабуке,
Црепаје, Омољице, Вршца,
Зрењанина, Сремске Каменице и Ваљева, а двојица чак из
Канаде. Након традиционалног фотографисања јубилараца испред школе, дружење је,
уз неизбежно евоцирање успомена на школске дане, настављено у добром расположењу у
једном од градских ресторана.

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ТЕХНИЧКО-ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА

Успех ученика
ОШ „Мирослав Антић”

ЈАВНИ КОНКУРС НАФТНЕ ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ

Мотивишу и подржавају креативност
НИС помаже
грађанима
Финансирање
пројеката из области
спорта, културе, екологије, науке и хуманитарних делатности
Конкурс за овогодишњи пројекат под називом „Заједници
заједно” отворен је до 31. маја.
Детаљни услови јавног конкурса објављени су на сајту
НИС-а, на адреси www.zajednicizajedno.nis.eu. Заинтересовани могу попунити он-лајн
пријаву на сајту или свој предлог послати имејлом на адресу
zajednicizajedno@nis.eu. Конкурс је намењен удружењима,
фондацијама, као и хуманитарним, невладиним и другим
непрофитним организацијама
и установама.
Да подсетимо, генерални
директор НИС-а Кирил Кравченко потписао је крајем марта у пословници Нафтне индустрије Србије у Новом Саду
споразуме о сарадњи с представницима десет општина и
градова у Србији: Новог Сада,
Панчева, Зрењанина, Кикинде, Новог Бечеја, Житишта,
Кањиже, Србобрана, Ниша и
Чачка. Реч је о новчаној подр-

Страну припремиo

Зоран
Станижан

шци непрофитним установама за реализацију пројеката из
области спорта, културе, науке, заштите животне средине
и помоћи социјално угроженим категоријама. О избору
пројекта ће одлучивати комисија коју ће чинити представници регионалних власти,

НИС-а, као и локалне угледне
личности.
Нафтна индустрија Србије је
још 2009. започела реализацију
програма подршке локалним
заједницама, који је из године у
годину унапређиван. Готово
800 милиона динара уложено
је у око 760 пројеката, који су

помогли развој локалних заједница, олакшали функционисање
бројних установа и унапредили
рад културних, образовних и
спортских институција. НИС
на овај начин жели да мотивише и подржи креативност и одговорност организација и појединаца и да у заједничкој акцији допринесе стварању боље будућности и хуманијег друштва.
С друге стране, НИС поклања
много пажње промоцији правих вредности и унапређивању
средине у којој послује. Подршка образовању се остварује
кроз програм „Енергија знања”.
Преко програма „НИС шанса”
до сада се запослило више од
670 младих.
Конкурс „Заједници заједно” није намењен финансирању активности политичких
странака, верских и религијских групација, а неће се разматрати ни појединачне молбе које се односе на студије,
учешће на конференцијама,
трошкове смештаја, исхране
и слично.

НА ИНИЦИЈАТИВУ ДИРЕКТОРА ШКОЛА

Наградна екскурзија за вуковце
Вуковци основних школа у
Панчеву били су у четвртак, 26.
маја, на једнодневној наградној екскурзију коју им је обезбедио Град Панчево. До ове године су носиоци Вукове дипломе по завршетку основне школе од Града Панчева добијали
књиге за постигнути успех и

остварене резултате, а ове године, на иницијативу Актива
директора основних школа,
најбољи основци су награђени
екскурзијом.
Из буџета је за ову намену
издвојено 244.000 динара, односно 1.660 динара по ученику. Поред тога, за вуковце је

наш суграђанин Бранко Делић
обезбедио мајице, а суграђанка Зорица Зубац била је волонтерски туристички водич.
Укупно 147 ученика посетило је манастире Крушедол и
Гргетег, као и Сремске Карловце, Петроварадин и Нови
Сад.

У Нишу је 13. и 14. маја одржано 57. Републичко такмичење
из техничко-информатичког
образовања (ТИО), за ученике од петог до осмог разреда,
на којем се надметало око
800 учесника у осам дисциплина.
Ђаци осмог разреда ОШ
„Мирослав Антић” из нашег
града освојили су четири
златне медаље, као и сребрно и бронзано одличје. Највредније трофеје су заслужили Стефан Михајлов и Никола Ракоњац (ракетно моделарство) и Гаврило Сарић и
Андреа Арсеновић (ауто-

-моделарство). Сребром се
окитио Ђорђе Михајловић
(архитектура), а бронзу је зарадио Иван Вучковић (ваздухопловно моделарство). Њихови ментори су били професори Младен Стефановић
и Марија Лазић.
Првог дана такмичења ученици су радили тестове знања,
а другог дана су се такмичили
на полигону спретности и погађања циља. Овогодишње Републичко такмичење из ТИО
одржано је под покровитељством Министарства просвете
и Друштва педагога техничке
културе Србије.

РАДИОНИЦА У МУЗЕЈУ

Осликавање икона
У Народном музеју, у оквиру
манифестације „Музеји Србије, десет дана од 10 до 10”,
одржана је ликовна радионица под називом „У кога гледамо”. Учесници су били ђаци
седмог разреда ОШ „Мирослав Антић”, а о техникама
осликавања икона говорила
је Гордана Стојанов, сликар,
конзерватор и рестауратор.
Радионица у Музеју организована је у оквиру плана и
програма верске наставе.
Тридесет ученика је у пријат-

ном амбијенту сликало на теме: „Крштење Исусово”, „Света Тројица”, „Силазак Св. духа”, као и предложак иконе
Вазнесења господњег.
Ђаци „Микине школе” су
по завршетку радионице посетили изложбе „Градитељско наслеђе у делима уметника” и „Црно-бело, прича о
чоколади”. Према речима
организатора, идеја је да се у
наредном периоду организује изложба радова насталих
на овом креативном скупу.
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ХРОНИКА
Х И Т НА ПО МО Ћ

Боље бити здрав него
у тренду

Пише:
др Мирослав Тепшић
Ред кише – ред сунца у претходном периоду допринели
су истим таквим менама нашег расположења и здравствених прилика. Колапси,
нестабилност крвног притиска, тегобе с дисањем и боловима у грудима били су
готово свакодневни разлог
за позивање наше службе.
Небројено пута смо споменули да су довољно узимање
течности и редовни оброци,
поготово у преподневним сатима, неопходни за нормално функционисање организма и ублажавање стресова у
јавном саобраћају, на послу,
у школи...
Код млађе популације
ово је главни разлог за краткотрајни губитак свести.
Уколико се свест брзо враћа
у лежећем положају, а не
постоје неке друге појаве као
што су трзаји руку и ногу, отежана комуникација и конфузија, или пак престанак дисања који прати срчани застој,
целокупна терапија се заснива на постављању тела у
хоризонталан положај, давању течности и, наравно,

конзумирању хране уколико је глад допринела овом
стању.
Нажалост, колапси нису
једине бољке с којима се суочава млад организам. Тежња
да се одговори захтевима родитеља, школе и друштва
води разним путевима и
странпутицама. Изгубила се
граница која одваја добро
од лошег, здраво од болесног, хумано од нехуманог.
Бити у тренду, постало је јаче од суштинске потребе да
се буде пре свега у хармонији са самим собом, па онда
и са околином. Не чуди онда да здравствени радник,
суочен с младом особом без
свести, прво помисли на
прекомерну употребу алкохола, наркотика или неких
других супстанци. Иако се
изненадна срчана смрт код
младе особе најчешће приписује недијагностикованој
болести срца или неком
акутном запаљењу, не треба
искључити злоупотребу стероида или других супстанци које се користе у спорту.
Увећање срчаног мишића и
промена његове структуре
може управо да буде последица употребе недозвољених средстава.
Проблем је утолико већи
што се ова средства узимају
без лекарског надзора, углавном на препоруку познаника
или на темељу информација
са интернета. Све је већи
број средњошколаца који
узимају недозвољене супстанце и то је свакако озбиљан друштвени и здравствени проблем.

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: БРАНИСЛАВ ПРИНЦИП, ПРЕДСЕДНИК ОРГАНИЗАЦИЈЕ „НОВА +”

ПОДРШКА НА ПУТУ КОЈИМ СЕ РЕЂЕ ИДЕ
Организација која је 15. маја,
заједно с КОМПАС-ом, у нашем граду учествовала у обележавању Међународног дана сећања на преминуле од сиде
(„Candlelight Memorial”) јесте
„Нова +”. То, али и многе друге
активности које та организација реализује у Панчеву већ неколико година, а тичу се пружања различитих врста помоћи
особама инфицираним HIV-ом,
онима којима болују од сиде,
људима који конзумирају дрогу
и сексуалним радницама, довољни су разлози да „Нову +”
представимо онима који можда
за ову организацију нису чули,
а којима би помоћ какву овај
тим пружа била више него добродошла. О начинима на које
„Нова +” даје подршку пре свега припадницима најосетљивијих група, као и о положају тих
особа у данашњем друштву,
разговарали смо с Браниславом Принципом, председником „Нове +”.
ПАНЧЕВАЦ: Како је настала
„Нова +”? Који су циљеви организације и какве све активности спроводите?
Б. ПРИНЦИП: „Нову +” су
основали активисти на пољу
HIV-a/AIDS-a, али и сами пацијенти. Идеја је била да се изгради организација која ће радити са више рањивих група
које повезује угроженост од
HIV-a/AIDS-a. Док је у Београду могуће да се појединим групама баве посебне организације, па и више њих истовремено,
у граду величине Панчева то је
теже изводљиво. Зато смо повезали групе корисника са
сродним проблемима. Циљ је
и да се што више укључе и љу-

ДОБРА ВЕСТ ИЗ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ

Бесплатни уџбеници за социјално
угрожене

Министарство просвете, науке
и технолошког развоја ће од
школске 2016/17. године обезбедити све бесплатне уџбенике
за ученике из социјално угрожених породица. Поред основаца, бесплатне приручнике
добиће и ученици средњих
школа.
Како је најављено у Министарству, новина је то што ће
од септембра први пут школске библиотеке бити снабдевене оним деловима уџбеничког
комплета за који се школе изјасне да не мора сваки ученик
да их купи. Тако ће ђаци по
потреби моћи да из библиотека позајме историјске читанке
или географске атласе, уместо
да родитеље излажу додатном,
немалом трошку.
Потврђено је и да ће Министарство обезбедити прируч-

нике за средње стручне школе,
који недостају за 900 предмета. Тако ће они свима бити доступни без надокнаде – у електронском облику.

Ф889

Од 23. маја Здравствена установа Lilly дрогерија
у Панчеву у Улици Димитрија Туцовића
отворена је за грађанке и грађане 24 сата,
свих седам дана у недељи, што ће им у великој
мери олакшати набавку лекова и осталих
производа из широке понуде Lilly дрогерија.

Петак, 27. мај 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

„Захваљујући овом новом
приступу биће повећана праведност и онемогућене злоупотребе, а стимулисаће се развој приручника, чиме ће се дугорочно
решавати проблем недостатка
уџбеника и обезбедиће се већи
удео бесплатних образовних садржаја по узору на образовне политике водећих земаља у овој
области”, наводи се у саопштењу
Министарства просвете.
У буџету Министарства за
бесплатне уџбенике је планирано 600 милиона динара, а
треба подсетити и на то да је
још 134 милиона динара Министарство крајем марта определило за обезбеђивање уџбеника на језицима националних мањина.

ди који су у проблему. Тренутно су у нашем тиму стално ангажоване три особе, али и
стручни сарадници који раде с
нама и с неколико сродних организација из других градова.
Имамо и неколико повремених сарадника.
• Које врсте подршке нуди
„Нова +” и ко вам се све може
обратити? Да ли се услуге наплаћују и да ли организација
ради искључиво на територији
Панчева?
– Могу нам се обратити особе
са HIV-ом/AIDS-ом, корисници дрога, сексуалне раднице и
чланови њихових породица.
Услуге су различите. За пацијенте су то достава лекова, са-

300 активних корисника дрога, док је сексуалних радница
око 40.
• Каква су искуства људи с
којима радите – који су њихови највећи проблеми? Колико
су припадници сваке од група
дискриминисани и на какве
препреке наилазе у друштву
или у контакту с различитим
институцијама?
– Ово је најшира могућа тема. Незапосленост и сиромаштво су много израженији него
у општој популацији. Мониторинг дискриминације особа с
HIV-ом/AIDS-ом који је рађен
током прошле године показао
је да је још увек дискриминација најприсутнија у здрав-

слуха до сада – од давања простора до финансијске подршке. Београдске организације
у својим општинама или на
нивоу Београда немају упоредиву ситуацију. Када је у питању сегмент у коме недостаје
подршка, онда је то свакако
питање подршке за кориснике
дрога, који су лоше прихваћени и у јавности и институционално. На свим нивоима се пажња обраћа на превенцију или
на лечење болести зависности,
док се особе које узимају дрогу
третирају у најмању руку као
„изгубљене”, ако не и још горе,
и с њима се не ради ништа.
Они се третирају као проблем
за полицију и правосуђе. На-

вети о терапији, психосоцијална подршка, а по потреби и
здравствена асистенција и помоћ у кући. За кориснике дрога – саветовање и још увек доступан стерилни прибор. Сви
који нам се обрате, могу добити информације о својим правима из области социјалне и
здравствене заштите, као и о
људским правима и механизмима њихове заштите. Не наплаћују се ни услуге ни чланарина. Углавном се ради на територији Панчева, осим када је
реч о особама с HIV-ом/AIDS-ом,
јер нам се понекад обраћају
пацијенти из других градова,
као што су Вршац, Смедерево
или Београд.
• С обзиром на то да радите
са осетљивим групама, постоји
ли страх или неповерење када
особа с проблемом као што је
HIV инфекција или наркоманија први пут дође код вас и
како се то превазилази? С колико људи сада радите?
– Углавном нам се обраћају
они који већ познају неког ко
је остварио контакт с нама.
Страх и неповерење су израженији код особа које имају
HIV позитиван статус. Млађи
корисници дрога такође имају
страх да ће се „сазнати”. Однос поверења се изграђује у
дужем периоду. У протеклих
неколико година обратило
нам се или долазило код нас
око 200 особа из различитих
разлога. Најбројнији су били
корисници дрога, јер смо
спроводили програм такозваног смањења штете, односно
поделу стерилног прибора.
• Да ли имате статистику о
томе колико је на територији
града тренутно особа које су
инфициране HIV-ом, колико
њих има сиду, колико је корисника дрога, колико сексуалних радница?
– Тачним подацима о особама с HIV-ом располаже Завод
за јавно здравље и они су доступни јавности, а представљени су и путем медија. За
кориснике дрога и сексуалне
раднице нема званичне евиденције, али се за Панчево може рећи да има између 200 и

ственом систему. Не поштује
се заштита података о личности, крше се здравствене процедуре и протоколи, а здравствени радници често показују
недостатак знања о HIVу/AIDS-у. Свега тога има и у
државном и у приватном сектору. Системска дискриминација и криминализација корисника дрога, али и сексуалног
рада су извор дискриминације
ових особа. Постоје иницијативе за савременији приступ и
другачија законска решења у
овим областима.
• Које активности што сте
досад организовали бисте посебно издвојили?
– Осим у области социјалних
услуга, које су везане за локални ниво, активни смо у свим
сегментима националног одго-

ционална стратегија за борбу
против дрога препознаје потребу за програмима „смањења штете” – подела стерилног
прибора и сл., али је то све било до сада финансирано искључиво од донација. Има
много ствари које се у овој
области морају променити.
Европски трендови иду у том
смеру.
• Какви су вам даљи планови када је реч о пројектима,
евентуалном проширењу обима услуга или акцијама?
– Заједно са организацијама
из Београда, Ниша, Новог Сада и Суботице радимо на стандардизацији услуга и њиховом
лиценцирању у скоријој будућности. Планирамо и неке
акције у ромским насељима,
где је изражен проблем и дроге и сексуалног рада. Посветићемо се више и заступању права пацијената.
• На који начин вам се људи
могу обратити за помоћ? Да
ли они могу остати анонимни
уколико не желе да јавно проговоре о свом проблему? У којој мери је њихова дискреција
загарантована?
– Могу нам се јавити путем телефона 331-184 и 061/13-10-613,
путем мејла novaplus@hotmail.rs,
или доћи лично у канцеларију
за рад с корисницима, која се
налази у Улици Светозара Милетића 11 – улаз из Димитрија
Туцовића. Канцеларија је отворена радним данима од 9 до 13
сати. Није потребно оставити
личне податке, евиденција се
врши само интерном шифром.
Нико не мора рећи своје право
име. Пацијент може с нама комуницирати и искључиво путем мејла или телефона и
притом остати потпуно анониман. Опширније информације
о нашем раду заинтересовани
могу пронаћи и на сајту
www.novaplus.rs.

вора на HIV, укључујући иницијативе за доношење закона и
политика у овој сфери. Од активности бих издвојио поменути мониторинг дискриминације и програме „смањења штете”.
• Какву сарадњу имате с
другим институцијама и организацијама у граду? Да ли сте
наилазили на неке препреке
или на „затворена врата”?
– Било је сарадње с појединим установама у различитом
обиму – са Заводом за јавно
здравље, Центром за социјални рад, што је и логично и очекивано, али и с другим установама: с Градском библиотеком, Културним центром и
Стоматолошким факултетом,
па и с Гимназијом. Није било
„затворених врата”, пре се може рећи да нисмо „покуцали”
свуда где је можда требало.
Градска управа је имала доста

Страну припремила
Драгана

Кожан
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ИНИЦИЈАТИВА ДРУШТВА „ЕКОЛИБРИЈУМ”

ДОЗВОЛИТИ ПРЕВОЗ КУЋНИХ
ЉУБИМАЦА АУТОБУСИМА
Тражи се промена
важеће градске одлуке
Иницијатива покренута после писања
„Панчевца”
Друштво за заштиту животиња
и природе „Еколибријум” из
Панчева ових дана је градској
Агенцији за саобраћај поднело
захтев у којем тражи промену
важеће Одлукe о јавном градском линијском превозу путника на територији Панчева,
на основу које у аутобусима
АТП-а није дозвољен превоз
кућних љубимаца.
Подсећамо, „Панчевац” је
пре два броја објавио изјаву
једне наше суграђанке која
се жалила због тога што ју је
возач АТП-а два пута терао
из аутобуса након што је поку ша ла да уђе са сво јим
псом.

ПРОШЛОГ ПЕТКА У ЦЕНТРУ ГРАДА

Матуранти свечано
завршили школу

РЕ А ГО ВА ЛИ И „ЉУ БИМ ЦИ”
Поводом изјаве надлежних из Јавног комуналног предузећа АТП о томе да у средствима јавног саобраћаја није дозвољен превоз паса и мачака под контролом власника,
реаговало је и Друштво љубитеља животиња „Љубимци”.
„Према одлуци о јавном градском линијском превозу путника, није дозвољен превоз животиња у аутобусима. Међутим, у градској одлуци о држању животиња на територији
града Панчева прецизирано је да је у јавни градски превоз
могуће уносити кућне љубимце – псе и мачке, али под одређеним условима. Мачке морају бити у транспортним кавезима, а пси могу бити уведени ако су везани кратким
повоцима. Предлажемо да АТП одреди и обележи возила у
којима је могућ транспорт животиња у складу с прописима,
имајући у виду објективне околности и техничке карактеристике возила, како убудуће не би долазило до неспоразума
и проблема који су се дешавали у претходном периоду”, пише у реаговању удружења „Љубимци”.

Поводом тог случаја је реаговао АТП. То јавно комунално предузеће је саопштило да
се, према члану 35 Општих
услова превоза у међумесном
саобраћају и члану 22 Одлуке
о јавном градском линијском
превозу путника на територији Панчева, у аутобусима којима се обавља превоз путника
не могу превозити животиње,
осим специјално дресираних
паса водича са заштитном
корпом за слепа и слабовида
лица.
АТП је са оп штио и да
пре воз кућ них љу би ма ца у
ау то бу си ма град ског са о бра ћа ја ни је до зво љен ни у
Бе о гра ду.
Поводом прве годишњице
од формирања удружење „Еко-

либријум” је апеловало на наше суграђане који желе да подрже борбу за смањење броја
напуштених паса и мачака на
улици њиховом стерилизацијом и кастрацијом – да помогну те активности донирањем
новца.
Сви они који желе да дају
свој допринос овој акцији, могу оставити новац у продавницама за кућне љубимце „Амос”
на Зеленој пијаци и „Зоо-дућан” у Улици Светог Саве 29, у
ветеринарској апотеци „Либеро” у Немањиној 8, апотеци
„Фабег” у Улици Жарка Зрењанина 6, у ветеринарској амбуланти „Мондо анимале” у
Улици ослобођења 27 и у салону за псе „Маза” у Улици цара
Лазара 45-а.

Петсто шездесет матураната
и матуранткиња из девет
градских средњих школа
прошлог петка je петоминутним плесом свечано обележило крај школске године.
Пре него што су заиграли
испред Градске управе, у
исто време кад и њихови вршњаци у више градова широм Србије и Европе, обратио им се Саша Павлов, градоначелник Панчева. Он им
је пожелео да положе пријемне испите, упишу жељене
факултете и стекну академско звање.
– Онима од вас који ће наставити школовање, желим
да положите пријемне испите, упишете оно што желите
и стичете академско знање,
јер то Град Панчево подржава. Исто тако подржавамо и
све оне који ће већ по завршетку средње школе пробати
да кроз праксу и рад покажу
оно што су научили – рекао
је Павлов.

По завршетку плеса, који
су организовали Канцеларија за младе града Панчева и
Дом омладине, пуштена је
денс музика с разгласа. Матуранти и матуранткиње су
то дочекали са одушевљењем
и за кратко време су ђускајући испунили плато испред
зграде Градске управе обиљем позитивне енергије.
Матурантски плесови се у
Панчеву и Србији играју од
2005. године. У више земаља
широм нашег континента тада је први пут организована
манифестација
„European
Quadrille Dance Festival”, током које су матуранти у више
држава у исто време играли уз
музику Јохана Штрауса како
би се на тај начин показало заједништво европских народа.
Пре пет година (2011) у
Србији је оборен Гинисов рекорд у броју учесника матурантског плеса. На нашим
улицама и трговима тада их
је било 33.202.

„ЗЕЛЕНИЛО” И ОВЕ ГОДИНЕ НА ФЕСТИВАЛУ У ИТАЛИЈИ

УСПЕЛА ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА „ЗЕЛЕНИЛА”

Похвале и ван граница наше земље

Прикупљена помоћ
за болесног дечака

Стручњаци „Зеленила” задуже ни за осми шља ва ње ма штовитих цветних креација
које се могу видети на различитим местима у нашем граду и ове године учествују на
фе сти ва лу у ита ли јан ском
граду Червији.
Та мани фестаци ја одр жава се четр десет годи на и окупља хор ти кул ту ра ли сте из
пе де сет гра до ва у Евро пи.
Од бал канских др жава по зи ве за учешће доби јају само
Ср би ја и Пан че во, што је
прили ка и за међу народну
промоци ју наше зе мље и нашег града.
Панчево је од учешћа на
том фестивалу имало и непосредне користи, јер је захваљујући контактима успоставље ним у Ита ли ји до би јен
новац који је искоришћен за
из град њу не ко ли ко деч јих
игралишта и трим-стазе у Народној башти.
Циљ фестивала је уређење
јавних зелених површина у
Червији постављањем цветних поставки на унапред задату тему, која је сваке године
другачија. Градови учесници
са ми осми шљавају про стор
који им је додељен и наручују
цветни материјал који им је
неопходан да би остварили
своју замисао. Обезбеђује га
град домаћин, који уз то фи-

Страну припремио

Михајло
Глигорић

нансира и путне трошкове и
смештај.
Поред презентација на отвореном, током боравка међународних делегација у Червији
се одржавају и трибине о зеленим површинама и другим темама које су важне хортикултуралистима.
Поводом учешћа на фестивалу у Червији „Зеленило” је недавно у Народној башти приредило изложбу цветних креација
које су до сада представљене у
том италијанском граду.
Подсећамо, цветне креације
које израђује „Зеленило” настају од природних материјала и резултат су тимског рада
запослених у том јавном комуналном предузећу у радионицама „Зеленила”.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Новац је јагодица
У прошлом броју нашег листа
питали смо вас колико је новац битан у љубавној вези.
„Панчевац” и издавачка кућа
„Вулкан издаваштво” припремили су по један примерак
књиге „Далеко од разуздане
гомиле” Томаса Хардија за два
наша читаоца или читатељке
који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Он уме своју љубав да изрази на разне начине, без новца.
И зато га волим! А новац сам
му ионако унапред потрошила

– дао ми је овлашћења на све
своје
рачуне.
Аматер!”
064/0148...
„Ако је љубав торта са шлагом, новац је јагода на шлагу.
Слатко је и прија и без јагодице, али од вишка глава не боли.” 069/7223...
Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив парку”.
Издавачка кућа „Лагуна” наградиће два аутора најкреативнијег одговора на питање да ли
је живот на земљи пакао или
рај. Они ће освојити по један
примерак књиге „Мој лепи живот у паклу” Ивана Ивањија.

То издање моћи ће да у књижари „Делфи” у „Авив парку”,
од наредног уторка, преузму
аутори следећих одговора:
„Све зависи од тога с којег гледишта га живиш.” 064/1792...
„Човек који нема пара да купи
ципеле мисли да је живот на земљи пакао... све док не види човека који нема ноге...” 064/3656...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана, како
бисмо њихове податке проследили спонзорима. Нова наградна питања потражите на
страницама овог броја „Панчевца”.
Д. К.

У хуманитарној акцији спроведеној крајем прошле недеље, 21. и 22. маја, у организацији ЈКП-а „Зеленило”, прикупљено је 90.910 динара за
лечење тешко болесног једанаестогодишњег дечака Алексе Кнежевића.
Подсећамо, током та два
дана на Зеленој пијаци и на
бувљаку биле су постављене
кутије у које су сви наши суграђани могли да убаце новац како би допринели успеху ове акције.
Заузврат, радници „Зеленила” су их послуживали соковима, јабукама и пасуљем.
И поред тога што ће Алексиним родитељима бити потребно још новца за његово
лечење, прикупљање помоћи за њега било је пун пого-

дак. Само једна терапија којој се он подвргава у Београду кошта 36.000 динара, а
обезбеђивање тог новца за
његову породицу је велики
проблем.
Грађани и фирме који још
увек желе да помогну Кнежевићима могу то учинити
уплатом новца на њихов текући рачун код „Еуро банке”
број 250-1150009771200-67.
Прикупљање помоћи за
малог Алексу није прва хуманитарна акција која је спроведена у организацији „Зеленила”. То јавно комунално
предузеће је показало своју
друштвену одговорност и када је организовало прикупљање новца за лечење девојчице
Драгане Раданов због погоршаног вида.
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АКО ЈЕ ВЕРОВАТИ НАЈАВАМА

ПОЛИЦИЈА О РАЗБОЈНИШТВИМА

Почиње изградња
новог затвора?

ЖРТВЕ ЛОПОВА ЧЕСТО СТАРАЧКА
ДОМАЋИНСТВА
Многи објекти где се
ради с парама лоше
обезбеђени
Проблем и преблага
казнена политика

У Панчеву ових дана, после
више најава, коначно треба да
почне изградња новог затвора
на Баваништанском путу.
Како је најавила Управа за
извршење кривичних санкција, нови затвор у нашем
граду биће грађен у складу с
најсавременијим стандардима. Спадаће у категорију
оних с највишим степеном
обезбеђења и биће опремљен посебним системима
заштите.
Између осталог, на улазу
ће бити постављена најновија контрадиверзиона врата с
детекторима за откривање
метала, као и непробојна
стакла и тунел за скенирање
ствари и ручни претрес. Инсталираће се и специјални
инфрацрвени сензори и не-

колико стотина камера за
надзор затвореника.
Затвор ће моћи да прими
200 притвореника и 300 осуђеника. У седам зграда, колико ће имати када буде био
завршен, простираће се на
24.000 квадратних метара
простора, где се налази данашња затворска економија.
Изградња новог затвора је
важна за Панчево због неколико разлога: постојећи затвор, који се налази у строгом центру града, у Његошевој улици, биће исељен и, како се најављује, претворен у
музеј, наши суграђани који
живе дуж Баваништанског
пута коначно ће добити водовод и канализацију, а незапослени млади ће моћи да конкуришу за послове у затвору.

ПРОШЛОГ ЧЕТВРТКА ОБЕЛЕЖЕН ЈУБИЛЕЈ

Четрдесет година
„утве 75”

У 204. бригади Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране Војске
Србије прошлог четвртка је
свечано обележена 40-годишњица од првог лета школског авиона „утва 75”, који је
произведен у Панчеву.
Пробни летови на том авиону почели су маја 1976, а
три године касније он је и
званично постао део наше
авијације.
Због својих добрих особина „утва 75” се користи и данас за прве летове кадета Војне академије, а на том авиону
вежбају и искуснији пилоти и
користе их за тренажне летове. Није претеривање ако се
каже да у некадашњој Југославији, а данас у Србији, нема ваздухопловца који није
научио прве кораке у „утви”.

Се риј ска
про из вод ња
„утви” у истоименој фабрици у нашем граду трајала је
до октобра 1985. године и
израђено их је 136. Након
распада Југославије ти авиони су коришћени у ваздухопловствима нових држава
које су настале на том простору.
На међународном сајму
наоружања и опреме „Партнер 2015”, одржаном у Београду, фабрика „Утва” је промовисала прототип авиона
„сова”, који по спољном изгледу представља модернизован и делимично измењен
авион четворосед „утва 75”.
Шта ће бити од авиона „сова”, који је заједнички пројекат фабрике „Утва” с компанијом „Југоимпорт СДПР”,
показаће време.

УСПЕО АПЕЛ ЗА ПОМОЋ

Положен испит
из хуманости
Наши суграђани су још једном, по ко зна који пут, положили испит из хуманости.
Апел власнице апотеке
„Фабег” да се јаве добровољни даваоци крви за њену радницу, тридесетпетогодишњу
Драгану Милановић, мајку
троје деце, која је изненада
оболела од акутне леукемије,
уродио је плодом.
Након што је „Панчевац”
објавио на свом сајту и „Фејсбуку” ову молбу за помоћ, за
кратко време ју је прочитало
и „шеровало” више хиљада
људи, а многи су одмах позвали Драганиног мужа да

би се договорили с њим о одласку у Завод за трансфузију
у Београду и давања крви за
његову супругу.
За мање од двадесет четири сата то је учинило педесет
наших суграђана, захваљујући чему не само да су обезбеђене довољне количине крви
већ и залихе. Драганин супруг је због тога замолио наше суграђане који хоће да
помогну да га не зову, јер за
тим више нема потребе.
„Панчевац” жели Драгани
Милановић да брзо оздрави
и да што пре буде поново с
породицом.

„У последње време у порасту су
разбојништва у стамбеним објектима и она су често типована, а
мете су старачка домаћинства
као посебно рањива категорија.
Разбојници у тим случајевима
користе физичку силу ради застрашивања жртaва и откривања скривеног новца и драгоцености. Оштећени често задобијају лаке и тешке телесне повреде, а поједини случајеви се
завршавају смртним исходом”,
пише између осталог у документу „Процена претње од тешког и организованог криминала”, који се може прочитати
на сајту Министарства унутрашњих послова.
Ту се наводи и да су међу извршиоцима разбојништава чести вишеструки повратници,
специјализовани за извршавање тих кривичних дела, као и
уживаоци дрога.
Додаје се да се у последње
време бележи пораст разбојништава у продавницама мешовите робе, самопослугама и
робним кућама, одакле извршиоци, поред новца, краду и
храну, што делимично указује
на економску и социјалну
кризу као факторе за вршење
кривичних дела.
Тим разбојништвима нарочито погодују необезбеђеност и
примена неодговарајућих мера
физичке и техничке заштите
објеката (непостојање физичког обезбеђења, антипровалних
система и детектора итд.).
Лош видео-надзор
Аутори „Процене претње од тешког и организованог криминала” истакли су као посебан
проблем то што је видео-надзор, у продавницама где га има,
лоше и нестручно постављен.

Камере се могу поставити на бројне начине
Уз то, опрема је често застарела, па су видео-записи лошег квалитета. Чест проблем
је и то што камере нису добро
позициониране па не покривају целокупан прилаз објекту. Тамо где то није случај, дешава се да се неблаговремено
проверава техничка исправност система видео-надзора,
што такође погодује вршењу
разбојништава.
У „Процени претње од тешког и организованог криминала” указује се и на разбојништва у мењачницама, банкама,
поштама, златарама, јувелирницама и на бензинским пумпама. Извршиоци тих кривичних дела улазе у објекте маскирани и наоружани правим
оружјем или репликама, разоружавају раднике обезбеђења и
односе новац.
Која су разбојништва ризична
Мете тих напада су најчешће
објекти који се налазе на мање
прометним местима и немају

адекватне системе заштите. С
обзиром на велике износе новца због којих се та кривична
дела извршавају, као и на могућност намерног повређивања запослених и припадника
обезбеђења, та разбојништва
су изузетно ризична.
У ту категорију спадају и напади на возила која транспортују новац. Они се унапред
планирају и организују, а у
њима учествује већи број извршилаца и они увек користе
ватрено оружје.
Разбојници често користе
савремене уређаје за комуникацију, а имају и своје „инсајдере” у банкама и другим
фирмама које транспортују
новац и они их унапред детаљно обавештавају о свему.
У појединим случајевима
извршиоци тих разбојништава
били су запослени у фирмама
за обезбеђење транспорта новца. Посао им је био олакшан
захваљујући томе што су познавали процедуре и друге ва-

жне детаље у вези с превозом
новца.
Као највећи проблем у борби против извршилаца разбојништава аутори „Процене
претње од тешког и организованог криминала” истичу превише благу казнену политику.
Они предлажу стално стручно оспособљавање специјализованих појединаца ради праћења савремених трендова и
нових метода у вршењу разбојништава.
Поред тога, требало би више
сарађивати са осигуравајућим
друштвима и улагати више
новца из премија осигурања у
мере заштите.
Једна од мера тре ба да буде и унапређивање сарадње
и партнерског одно са по лиције са организацијама ко је
се баве про метом новца, по пут банака, и агенцијама за
физичко-техничко обез беђење, ра ди јача ња све сти о по тре би при ме не пре вен тив них мера.

ПРОТЕСТ СТАНАРА ИЗ УЛИЦЕ ОСЛОБОЂЕЊА 21

Затражили интервенцију Грађевинске инспекције
Скупштина станара зграде у
Улици ослобођења 21 недавно
је послала Грађевинској инспекцији званичан допис у којем је затражила интервенцију
због једног комшије. Он је, како они сматрају, неовлашћено
узурпирао двадесет квадрата у
згради у којој живе.
„Обраћамо вам се са захтевом да изађете на кров наше
зграде. Породица која живи у
суседној згради, поред наше,
проширила је своју терасу на
седмом спрату преко крова суседне зграде. Не само да су тиме узурпирали око 20 квадратних метара крова наше зграде
већ су и затворили један од одвода воде с крова у олук са
уличне стране. Због тога се велика количина воде с крова
слива у други олук, који не може да је прими, па вода цури
низ нашу фасаду. Молимо вас

да изађете на лице места и наредите породици Вуковић да
уклони ограду с крова наше
зграде и врати одвод воде у
првобитно стање, како би се
спречило даље наношење штете згради у којој живимо”, пи-

У ТОКУ ПОПИСИВАЊЕ БЕСПРАВНИХ ОБЈЕКАТА
У складу са чланом 7 Закона о озакоњењу, градска Грађевинска инспекција однедавно пописује бесправно изграђене објекте на територији Панчева. Поводом тога позивају се
сви власници станова који су извели бесправне радове на
доградњи, реконструкцији или адаптацији заједничких просторија и равних кровова у стамбеним зградама да се јаве
Грађевинској инспекцији ради њиховог пописа. Телефони
за пријаве су 308-780 и 308-807, а овај позив не важи за
оне који су већ у поступку легализације.

ше у допису станара Грађевинској инспекцији.
Тим поводом смо се обратили тој градској служби. Тамо
нам је одговорено да су инспектори након пријема дописа изашли на лице места и да
су упознати са овим случајем.
– Констатовано је да је власник тог стана у Улици ослобођења 23 заиста проширио своју
терасу тиме што је заузео један
део равног крова зграде у
Ослобођења 21 и притом је то
што је урадио оградио оградом.
Грађевински инспектор је
утврдио да је то учињено без
одобрења и неопходне документације и зато ћемо му доставити решење да то уклони.

Међутим, на основу Закона о
озакоњењу, он има право и могућност да уђе у процедуру за
легализацију. Грађевински инспектор ће послати решење и
Секретаријату за урбанизам и
стамбено-комуналне послове,
органу који је надлежан за озакоњења. Они ће проценити да
ли постоје услови за озакоњење
и ако нема никаквих препрека,
то ће бити учињено. У супротном, станар ће морати да уклони то што је урадио – објаснио
нам је наш саговорник у Грађевинској инспекцији.
Он је додао да његове колеге које су поводом дописа станара из Улице ослобођења излазиле на терен нису могле да
утврде да ли је због интервенције власника стана у Улици
ослобођења 23 запушен олук
на суседној згради.
Према његовим речима, њени станари могу да реше свој
проблем с Градском стамбеном агенцијом или да се обрате суду, па да се накнадним
вештачењем утврди ко је крив
за њихов проблем.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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У БЛИЗИНИ ОМОЉИЦЕ ПРОНАЂЕНИ УДАВЉЕНИ ЛАБУДОВИ

КАП КОЈА ЈЕ ПРЕЛИЛА ПОЊАВИЧКУ ЧАШУ
За све крива мрежа
коју је поставио
криволовац

Банатски Брестовац: Прошлог
викенда су одржане последње
радионице карикатуре Николе Драгаша, у којима је учествовало четрдесеторо деце од
првог до осмог разреда. Запослени у Дому културе су заједно са чланицама Удружења
жена „Сосе” оплеменили балкон поменуте установе цветним аранжманима.

Крајње је време
за формирање
чуварске службе
Последњи је час да се нешто
предузме у вези са очувањем
парка природе Поњавица, као
и са животињским светом који
га настањује.
Кап која је прелила чашу канула је у среду, 18. маја, у поподневним сатима. Тада је неколико пецароша, настањених
у Омољици, присуствовало немилој сцени – дављењу лабудова, запетљаних у мрежи развученој од једне до друге обале.
(Не)познати починиоци
Већ наредног момента један
од тих спортских риболоваца
сео је у чамац и дошао на место злочина. Након лавовске
борбе успео је да избави две
птице, док за четири недужна
бића више није било спаса. Он
је касније заједно с пријатељем пречешљао околину и
пронашао још једну мрежу.
Недуго затим стигли су и
припадници полиције, који су
узели изјаве од сведока, да би
потом четири настрадала лабуда била извучена из мреже,
што је један од запослених у
Јавном предузећу „Војводинашуме” фотографисао као доказни материјал.
На лице места убрзо је дошао
и председник Скупштине Месне заједнице Душан Лукић,
који је доживео прави шок видевши ужасавајући призор.
– Не могу да верујем да се
овако нешто догађа. Као председник Скупштине МЗ осећам
одговорност, а сви остали – од
актуелног управитеља ЈКП-а

Месне актуелности

Данас несрећне птице, а сутра...
„Зеленило” до удружења локалних риболоваца – треба да ставе
прст на чело. Мали помак је то
да смо већ добили име осумњиченог човека, којег је полиција
већ сутрадан испитала, а верује
се да постоји и саучесник. Има
индиција да је осумњичени и
раније повезиван с разним криминалним активностима, попут
сече стабала у ветрозаштитним
појасевима. Догађало се и то да
га пољочувари ухвате, али они
готово да су немоћни, као и
правосуђе, будући да нико не
реагује када се ради о крађама у
којима је вредност штете мања
од петнаест хиљада динара. Људи нас прозивају, јер нам кажу
да сви знају ко прави недела, па
је крајње време да надлежне

установе почну да раде свој посао – навео је Лукић.
Доста с пошасти!
С тим је апсолутно сагласан и
Владимир Накић, заменик председника Удружења љубитеља
природе „Наша Поњавица”, који
од надлежних очекује адекватне
реакције, пре свега привођење
правди починилаца и што хитније формирање чуварске службе.
Директор ЈКП-а „Зеленило”
Драган Катуца рекао је да се
ово друго још увек није догодило и да је то било у плану након
састанка представника његове
фирме са удружењима љубитеља Поњавице и спортских риболоваца, који је одраније планиран за неколико дана.

– Због актуелне забране нових запошљавања бићемо принуђени да чуварску службу организујемо из постојећих ресурса. Верујем да ће се након
тога многи узети у памет и
престати да се баве криволовом – најавио је Катуца.
Последњи немили догађај не
само да представља огромно
упозорење већ је и тежак ударац за све људе добре воље, нарочито зато што су поменути
лабудови били изузетно питоми. Већ неких пет-шест година
су на Поњавици, па су их љубитељи природе веома заволели.
Стога је свако коме добро лежи на срцу, сагласан с тим да
се овој пошасти коначно мора
стати на пут.

И ПОСЛЕДЊЕ МЕСТО ДОБИЛО НОВУ ВЛАСТ

Димитрић и Бајер и даље воде Старчево
Конституисана је власт у Старчеву, последњем насељеном
месту у којем су недавно спроведени избори. Подсећања ради, тамо је од петнаест столица
у месној скупштини десет припало покрету који је предводио
Петар Андрејић, дугогодишњи
покрајински посланик, а преосталих пет места освојила је
Српска напредна странка.
Првој седници, одржаној у
четвртак, 19. маја, присуствовало је четрнаесторо чланова (један представник Покрета Старчево био је оправдано одсутан).
Након што је усвојен пословник
о раду, приступило се гласању.

Изабрано је ново старо руководство – председник остаје
Аца Димитрић (51), грађевински техничар, са једанаест гласова за и три против, а његов
заменик ће и надаље бити Јова
Бајер (50), дипломирани агроекономиста, који је добио подршку деветоро чланова (петоро је било уздржано). Поред
тога, одлуком већине, економиста Весна Радосављевић
(36) водиће Извршни одбор
Скупштине МЗ. Она ће, према
пословнику, имати петнаест
дана да предложи тим, који ће
чинити заменик и још деветоро чланова.

Банатско Ново Село: Дом
културе обележио је у уторак,
24. маја, своју славу „Ћирило
и Методије”. Наредног дана је
у малој сали поменуте установе списатељ Вања Булић
промовисаo своју нову књигу
„Зашто Бог нема ауто”. Дечји
ансамбл инструменталних
солиста наступиће у петак,
25. маја, од 10 сати, у просторијама листа „Либeртатеа” на
обележавању седамдесет година часописа за децу на румунском језику. Старији дечји фолклорни ансамбл учествоваће наредног викенда у
финалу смотре дечјег фолклорног стваралаштва у Бачкој Тополи.
Долово: У склопу прославе
сеоске славе – Светог Николе,
у суботу, 21. маја, у школској
сали биће приређен турнир у
каратеу. На сам дан славе, 22.
маја, одржане су службе у обе
цркве, а потом је уследило
резање славског колача у Месној заједници, уз културноуметнички програм. Серијал
радионица карикатуре за децу Николе Драгаша у Дому
културе почео је у недељу, 22.
маја, и биће настављен наредног викенда.
Глогоњ: На састанку Скупштине Месне заједнице одржаном у четвртак, 19. маја,
изабрани су нови чланови
извршног одбора и комисија
за шест области. Одређена је
и делегација за наставак вођења преговора у вези с почетком радова на путном
правцу који би био предуслов за изградњу моста ка територији града Београда.

Иваново: Четврта изложба
кућних љубимаца биће одржана у суботу, 28. маја, од 9
сати, у школском дворишту.
Седам ученика трећег разреда који су похађали веронауку примили су прву свету
причест у Цркви Светог Ванделина. Чланице МКУД-а
„Боназ Шандор” биле су у недељу, 22. маја, на чајанци у
Војловици.
Јабука: У организацији Дома
за ЛОМР „Срце” у Јабуци, у
суботу, 21. маја, приређен је
турнир у женском малом
фудбалу.
Качарево: Трибина под називом „Осмехни се здраво”, на
којој је говорила др Стана Кукић, одржана је у петак, 20.
маја, у свечаној сали Месне
заједнице. Наредне недеље
почеће бетонирање дна језера,
као и радови на уређењу депоније и прилазном путу до ње.
Омољица: Средином протекле недеље на Поњавици су,
у мрежи коју је поставио
криволовац, откривени угинули лабудови. Шеста манифестација традиције, игре и
песме под називом „Никољдански венац 2016” приређена је у недељу, 22. маја, када
је КУД „Жисел” уједно прославио рођендан и славу. Постављени су путокази на српском и енглеском језику.
Старчево: Конститутивна седница месне скупштине одржана је у четвртак, 19. маја.
Наредног дана Друштво пчелара је, пред школском децом,
обележило Дан пчела. Туристичка агенција „Арива” довела је децу из Мајданпека у
уторак, 24. маја, у обилазак
Старчева. Наредног дана у
Римокатоличкој цркви Светог
Маурицијуса одржан је концерт ученика Музичке школе
„Станковић” из Београда. Изложба слика Томислава Сухецког из Вршца биће отворена у четвртак, 26. маја, у 19
сати, у галерији „Боем”.

КЛАБИНГ

Тренс непропуст
у Иванову

У ОРГАНИЗАЦИЈИ КУД-а „ЖИСЕЛ”

Одржан шести „Никољдански венац”
КУД „Жисел” је поводом годишњице оснивања, као и своје,
али и славе омољичког православног храма Светог Николе,
приредио шести фестивал народног стваралаштва.
Тим поводом су у недељу, 22.
маја, центар села и Дом културе били шарени и разиграни.
Најпре је, праћено громким
аплаузима, главним омољичким улицама продефиловало
преко триста учесника манифестације. Ту су се, поред свих
пет домаћих играчких група,
нашли и: друштва из Љубовије,
Коцељеве, Острова (код Костолца), Вршца, затим Удруже-

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ње банатских Бугара из Иванова, тамбурашки оркестар „Ковински бећари”, као и полазници
школе свирања на класичним и
традиционалним инструмен-

тима при КУД-у „Жисел”. Овакав састав гостију изазвао је носталгију код доброг дела публике, нарочито ако се зна да је
велики број мештана досељен

управо из тих крајева, односно
из западне Србије.
Након дефилеа прешло се у
салу Дома културе, претесну
да прими све заинтересоване.
Тамо је одржан концерт свих
ансамбала, али је звезда вечери неоспорно био млади уметник из Земље излазећег сунца
– Таро Кадоока, који је свирао
на великим војвођанским гајдама и певао на српском, а затим је на јапанској фрули извео неколико сетних нумера
из свог завичаја.
Вече је заокружено атрактивном кореографијом под
називом „Врањанска свита”, у
којој је извођачки ансамбл
домаћина изнео срце на сцену и публику подигао ноге, а
она му се одужила дуготрајним овацијама и позивима на
бис.

Психоделик тренс грозница
не попушта: у суботу, 28. маја,
у прелепој шумици крај Иванова сва чула биће наново
разбуђена. Специјално оpen
air издање серијала „Psychodelic Fever” наставља клупску
сезону, која је досад била на
интернационалној висини.
У предстојећем, осмом издању у фокусу ће бити домаће снаге психоделик тренс
звука, а ради се о пажљиво
изабраној групи артиста и
ди-џејева. Од продуцената
на лајн-апу наћи ће се Имагинаријум, Мидл Моуд и Релатив, а за плејерима ће бити
двојац из Кронокса – 100ле и
Еди. Из Вршца долази Пси-

хозис, из Ваљева Милош, те
два пионира домаће тренс
сцене – Сале Ликвид & Солид и Столе Иксперимент; ту
су, наравно, и чланови четверца из „Хаотик битс” организације: Моца, Милош,
Цобре и ДаПис. Зачин представља гост из Грчке, представник „Анти рекордс” етикете, ди-џеј Спирос Wом. Јединствен визуелни концепт
ће специјално за ову прилику приредити Псилосиб и
Сајд Ефектс екипа.
Цена карте за мештане
Иванова биће 300 динара, а
сав приход од продаје тих
карата биће употребљен за
уређење вртића у селу.
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КУЛТУРА
Културни телекс

Музика
Понедељак, 30. мај, МШ „Јован Бандур”: школско такмичење клавириста.
Понедељак, 30. мај, 18.30, МШ „Јован Бандур”: концерт
ученика гудачког одсека. На програму ће бити дела К. М.
Вебера, М. Скорика, П. И. Чајковског, О. Ридинга и других.
Понедељак, 30. мај, 19 сати, сцена Културног центра: концерт Катарине Пинтер (виолина), уз пијанистичку пратњу
Наташе Срдић Јахн. Гости су Емилија Ђорђевић (харфа), Јована Кражић (виолина) и Богдан Јовановић (виолончело).
Уторак, 31. мај, 18.15, Народни музеј: радионица-вежбаоница
„Покрени идеју у себи” и премијера сингла „Хоћу да знам”.
Наступа хор „Чуперак” уз Цанета и Антона из „Партибрејкерса”(БУДИ).
Уторак, 31. мај, 18.30, МШ „Јован Бандур”: годишњи концерт клавириста проф. Маје Бошковић Новицки. На програму су композиције Ј. С. Баха, В. А. Моцарта, Лудвига ван
Бетовена, Ф. Шопена и других аутора.

Књижевност
Петак, 27. мај, 20 сати, клуб „Погон”: „Душан и отроци”
(програм „Рукописи 39”).
Субота, 28. мај, 18.30, Градска библиотека: књижевно вече
Милисава Савића („Мајски дани књиге”).
Субота, 28. мај, 20 сати, дворана „Аполо” Дома омладине:
промоција „Рукописа 39”.

Филм
Среда, 1. јун, 20 сати, дворана „Аполо” Дома омладине: с
фестивала „Слободна зона” – филм „Плес са Маријом”, у режији Ивана Герголета. Улаз слободан.

Представе
Петак, 27. мај, 19 сати, сцена Културног центра: представа
за средњошколце „Лизистрата” Академије уметности из Новог Сада (БУДИ).
Понедељак, 30. мај, 20 сати, Дом Војске Србије у Панчеву: „Обично вече” Ланета Гутовића.

Тематски програм
Уторак, 31. мај, 18.30, фоаје Културног центра: изложба
еколошки ангажованих фотографија посвећена 5. јуну,
Светском дану заштите животне средине.

ПОЧЕЛИ „МАЈСКИ ДАНИ КЊИГЕ”

У ЗНАКУ СЛОВЕНАЧКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Марјан Цукров отворио
манифестацију
Гостују Мојца Кумдеј,
Душан Чатер,
Милисав Савић...
Четрнаести „Мајски дани
књиге”, који су отворени у уторак, 24. маја, под „булдожерским” слоганом „Словињак
панк”, вратили су клатно на
сам почетак одржавања те манифестације, у 2003. годину,
када је она, такође, била посвећена словеначкој књижевности. Актуелни већник за
културу Немања Ротар, који је
у то време био директор Градске библиотеке, подсетио је на
ондашње тенденције да Библиотека изађе напоље, да
своју енергију изнесе ван зидина институције, због чега су
били приређивани улични сајмови књига, концерти, књижевне вечери на отвореном...
С временом су се „Мајски дани књиге” вратили у оквире
Библиотеке, а ове године једини „излет” представља књижевно вече у кафеу „Погон”,
организовано у сарадњи с „Рукописима”.
Од 24. до 28. маја суграђани
су (били) у могућности да се
упознају са стваралаштвом
Мојце Кумердеј, Владе Жаботе, Ане Ристовић, Душана Чатера, Роберта Такарича, Весне
Алексић и Милисава Савића,
али и да чују шта о „титосталгији” имају да кажу др Неле
Карајлић, мр Ивана Пантелић

АКВАРЕЛИ ОЛГИЦЕ МАРКОВИЋ

Експлозија спокоја
и сањарења
Наша суграђанка Олгица
Марковић представила се
прошле недеље самосталном изложбом акварела у
галерији Културног центра
општине Темерин. Како је
приметила
историчарка
уметности Људмила Јоксимовић, слике Олгице Марковић су „смела експлозија
спокоја, сањарења, нежности, љубави, њен искрени,

субјективни доживљаји реалности, који ни у једном
тренутку не подлеже усвојеним стандардима”. Она је
такође напоменула да је ова
уметница супруга сјајног
сликара Драгослава Хусара,
који је утицао на стил бројних колега, али не и на њен,
те је Марковићева очувала
оригиналност своје стваралачке позиције.

Петак, 27. мај 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

Старт: промоција монографије, музика и људске судбине
и др Предраг Ј. Марковић (опширније о томе на страни 4).
Први дан манифестације
протекао је у знаку обележавања добрих односа између Панчева и Словеније, више него
што је био посвећен белетристици. Приликом отварања у
препуној читаоници Библиотеке била је приређена свечаност
с говорима добродошлице, вокално-инструменталним нумерама у извођењу музичке радионице ОШ „Свети Сава”, коју
води Весна Петков, те необичним представљањем монографије Јосипа Вебера „Словенци
у јужном Банату”. Наиме, били
су позвани представници породица Бергинц, Прашникар, Ријавец, Турушек, Крањц, Кухар,
Вебер и др., да испричају поро-

СЛЕ ДИ И...
• Четвртак, 26. мај, 17 сати, Дечје одељење Градске библиотеке: свечана додела диплома највернијим читаоцима Дечјег одељења. Учествује дечји хор „Звончићи” Музичког центра Панчево, а програм води Бојан Ивковић, глумац.
• Четвртак, 26. мај, 19.30, Градска библиотека: књижевно
вече словеначких писаца. Учествују: Мојца Кумердеј, Владо
Жабота и Ана Ристовић. Разговор води Вуле Журић.
• Петак, 27. мај, 17 сати, Градска библиотека: представљање стваралаштва Роберта Такарича, дечјег књижевника.
• Субота, 28. мај, 18.30, Градска библиотека: књижевно вече Милисава Савића. Разговор води Вуле Журић.
• Субота, 28. мај, Градска библиотека: у 10.30 радионица о
српским принцезама, а у 12 сати радионица о Михајлу Пупину. Гошћа је Јована Кулаузов Реба, књижевница за децу.

ПРОМОЦИЈА „РУКОПИСА 39”

Стасава генерација занимљивих писаца
У петак и суботу, 27. и 28. маја,
у организацији Дома омладине
Панчево, биће приређена књижевна манифестација „Рукописи”, чији је циљ промоција младих, још неафирмисаних писа-

стовић (Словенија) и Звонка
Танеског (Македонија). Како се
24. маја на конференцији за новинаре могло чути, 315 аутора с
простора екс-Југославије послало је око 1.000 радова разли-

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Романтично ресетовање”
Жане Полиаков
„Ти си такав романтик”, често ми говоре одмахујући
главом. Откад је бити романтичан постао знак дисквалификације или то само
тренутно није у моди? Откад смо сви постали тако
логични кад на овом свету
ништа баш и није логично?
Када се двоје сретну и заљубе, деси се нека магија. Хемијска реакција, сусрет светова, препознавање, како
год пробате да објасните
љубав, не иде. Све је повезано кроз невидљиву мрежу
прича. А ипак, љубав разјашњава све, зар не?
Савршена компилација
старих и нових прича, о збуњености између љубави и
страха. Од немира до мира.
Брутално романтичне. Парадокс, баш као и живот сам.

дичне сторије о томе како су се
њихови преци или они сами

преселили у Панчево и друга
места у јужном Банату.
Окупљенима се обратио и
Марјан Цукров, представник
Владе Републике Словеније,
који је истакао значај Веберове књиге и изјавио да упркос
прогнозама да ће нове технологије „убити” штампане књиге, књижевност одолева и тако
ће бити и у будућности.
Веберова монографија је објављена захваљујући подршци
удружења „Логарска Долина” и
у њој су садржане судбине четрдесетак породица које су,
пре или касније, из Словеније
прешле у неко од места јужног
Баната. Књига је двојезична, а
аутор каже да ће до краја године изаћи и друго допуњено, као
и треће обједињено издање.
Рад на монографији је описао
као веома изазован, али и с
мноштвом потешкоћа при теренским истраживањима.

ца с простора бивше Југославије. У овогодишњем, 39. зборнику заступљени су радови 56 аутора, по избору уредница/уредника „Рукописа”: Јасмине Топић, Драгане Младеновић и
Чарне Поповић (за Србију, БиХ,
Хрватску и Црну Гору), Ане Ри-

читог квалитета. Жири је, након више селекција, одабрао
велики број песама и нешто мање прича него обично и саставио зборник који показује да у
региону стасава једна свежа и
енергична генерација песника
и прозних писаца.

ПРОГРАМ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
ПЕТАК, 27. мај
• 18 сати, плато иза Дома омладине: „Загревање: Напиши
своју песму / испричај своју причу”. Читамо старе бројеве
„Рукописа”, загревамо се за нове и пишемо песме и приче
на лицу места.
• 20 сати, клуб „Погон”: Звезде ексјугословенске сцене и
младе наде наступају у представљању књижевности СХС.
Искусни играч Душан Чатер (СЛО) и отроци: Тино Дежелић,
Горан Чолакхоџић (ХР) и Срђан Гагић (СРБ). Заједнички
програм „Мајских дана књиге” и „Рукописа 39”.
СУБОТА, 28. мај
• 16 сати, Мали клуб Дома омладине: Књижевна радионица са ауторима „Рукописа 39”. Програм координира Јелена
Ангеловски, књижевна критичарка и проф. српског језика
и књижевности.
• 19 сати, дворана „Аполо”: Промоција „Рукописа 39”. Учествују аутори из Србије и гости из Хрватске, Босне, Црне Горе и Македоније.
• 21 сат, дворана „Аполо”: Коктел + ди-џеј сет MasterFlow
/ JazzySad.

ЕМИЛ СФЕРА У СМЕДЕРЕВУ

Војвођанска ноћ
Јер шта је супротно страху? И ви знате да је одговор –
љубав. Само у срцу друге особе можемо да видимо себе.
А ко ће бити човек будућности? Онај ко воли.
Знам да знате.

Два читаоца који до среде, 1. јуна, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање:
„Откад је бити романтичан постао знак дисквалификације?”, наградићемо по једним примерком књиге „Романтично ресетовање” Жане Полиаков. Најзанимљивије
одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а
награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и
пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

У галерији Центра за културу
Смедерева у суботу, 21. маја,
отворена је самостална изложба радова нашег суграђанина Емила Сфере, под називом
„Војвођанска ноћ”. Уметник
се представио са 35 слика с
мотивима банатских кућица,
креденаца, гусака и прозора, а
многе од њих су настале крајем прошле године.
– Поетски реализам, чудновата и тајанствена Војводина од
детињства су део мене и сада
сваког дана стварам и преносим детаље те љубави на папир
или платно. Ради се о наизглед
обичним стварима око нас, које можда у природи не изгледају тако раскошно, али ја их
тако видим и желим да их на-

којима се изражавам... Све је
то повезано с мојим детињством, тај прекрасни предео с
гускама, бициклом и широком равницом. Напросто се
улило у мене и вероватно ћу
му се увек враћати – изјавио
је Емил Сфера.
Изложба „Војвођанска ноћ”
наишла је на велико интересовање Смедереваца, а то је био
други пут како се Сфера, после двадесет година, представио у том граду.

цртам и насликам. Тај „вишак лепоте” је оно у шта улажем сву своју енергију, знање, вештину руке и ока. Не-

ким мо ти ви ма сам про сто
опчињен, као што је чаробна
фасада банатске куће, и радио сам их у свим техникама

Стране припремила

Драгана
Младеновић
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ЈУБИЛЕЈ ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ

ЧЕТРДЕСЕТ ГОДИНА СЛИКАЊА,
ВАЈАЊА И ЧУВАЊА
Година (1976) у којој
је стасала једна моћна
генерација стваралаца
Хоће ли бити обезбеђен
нови простор за
излагачку делатност?
Четири деценије постојања
Галерије савремене уметности обележене су у петак, 20.
маја, отварањем трију великих изложби у нашем граду.
Селекцију и поставке је урадио
Сава Степанов, који је, како је
и сам рекао, од самог почетка
на овај или онај начин инволвиран у развој уметности у
Панчеву.
Пробој нових тенденција
– Импресивно је шта је све
остварено за четрдесет година
постојања ове галерије. Она је
основана 1976. и тих година се
десило много тога значајног, а
посебно је важно то што се појавила једна нова генерација
уметника у Панчеву, која је
ствари покренула ка савременој уметности и направила
промену у уметничкој естетици – рекао је Степанов.
Он је подсетио и на Панчевачку изложбу југословенске
скулптуре (од 1981. године),
која је с временом прерасла у
интернационални Бијенале
визуелних уметности, а обе
манифестације су имале (Бијенале и даље има) тенденцију
да прикажу оно најновије у
уметности. Темеље рада Галерије установио је Миленко Првачки, једно време се о излагачким активностима старала
Светлана Младенов, потом је
то радио Драган Јеленковић, а
тренутно је уредница ликовног

Централна изложба „У окружју југословенског уметничког простора”
програма Ивана Маркез Филиповић.
Поставке су конципиране
тако да се кроз њих виде разни
сегменти стваралаштва, како
они који се односе на панчевачку ликовну сцену, тако и
слике и скулптуре других аутора,
које се, све заједно, чувају или
у новом депоу Урбанизма или
у мемљивом и неусловном
простору између Галерије и
Музичке школе (о чему је
„Панчевац” већ писао). Део тог
фонда представљен је у Галерији Историјског архива, а реч
је о изложби „Панчевачки ликовни круг: иницијативни импулси савремености” (1976–
1981). Централна изложба „У
окружју југословенског уметничког простора”, која је отворена у Галерији савремене
уметности, доноси избор слика
и скулптура насталих у периоду од 1981. до 2000. године,
док се трећи део – „Уметност у

транзицији, транзиција у уметности”, у Галерији Бате Михаиловића, бави стваралаштвом
уметника у последњих шеснаест година.
Ка комерцијалном
задовољству (?)
– Идеја је била да се грађани
подсете на дела из фонда Галерије савремене уметности, на
богатство којим овај град располаже и да се ради на подизању
свести Панчеваца о нашој културној баштини. Изложена су
дела панчевачких уметника, али
и стваралаца из других средина
који су оставили печат на уметничкој сцени Панчева, као што
су Бокшан, Коњовић, Младен
Маринков и други – објаснила је
Ивана Маркез Филиповић.
Градоначелник Панчева Саша Павлов је приликом отварања изјавио да је Панчево
град уметности и културе, тако
да се као логично наметнуло

питање о реституцији – како
зграде у којој је Културни центар, тако и простора у којем је
Галерија савремене уметности.
– Није страно да ћемо пробати да, колико год је могуће,
уметност и културу, поред визуелног задовољства, претворимо
у нешто што се зове комерцијално задовољство, у вредности које
су својствене развијеним, западним системима. За то треба да
створимо предуслове. Настојаћемо да Галерија остане у овом
објекту, али Град Панчево мора
да обезбеди и нови простор за
Галерију савремене уметности.
Готово сам сигуран да ће Културни центар остати у згради у
којој се тренутно налази – изјавио је Павлов.
Шта се све налази у депоима
Културног центра, суграђани могу погледати у Галерији Историјског архива, Галерији Бате Михаиловића и Галерији савремене
уметности, до 6. јуна.

„НОЋ МУЗЕЈА” НА ДВЕ ЛОКАЦИЈЕ У ГРАДУ

Између пиварства и приче о чоколади
„Ноћ музеја”, приређена у суботу, 21. маја, напунила је Народни музеј Панчева и многим
суграђанима сада први пут
омогућила да завире у просторије старе Вајфертове пиваре.
Рецимо и то да је многе Панчевце изненадило то што се за
задовољство премијерног обиласка трију спратова Пиваре
наплаћивао улаз (200 динара),
иако се, изузев постојећих производних погона, није имало
много шта видети. Иза те музејске поставке стоји Удружење грађана „Музеј пиварства
’Ђорђе Вајферт’”, а идеја је да
ускоро, тачније за „Дане Вајферта”, буду оспособљена и
отворена још два спрата.
У славу Вајферта
– Ми смо као удружење искористили прилику и пријавили
се за учешће у „Ноћи музеја”.
Жеља нам је да оживимо Пивару, онолико колико је то могуће. Приликом отварања „Дана Вајферта” биће осигурана
још два нивоа, а том прили-

ком ће нас посетити и немачки
амбасадор у Београду Аксел
Дитман – рекла је Вера Јараковић из УГ „Музеј пиварства
’Ђорђе Вајферт’”.
Она је казала да је квиз о
Ђорђу Вајферту осмишљен како би се суграђани, а посебно
они млађи, упознали с његовим ликом и делом, јер он
многима може послужити као
инспирација.
– Сам простор није био толико запуштен колико га је

требало очистити. Он није био
ни у каквој функцији, био је
под кључем и није коришћен
ни за шта. Тренутно је у пристојном стању, а наш циљ је да
остваримо што више контаката и изнађемо начин да се положај овог објекта побољша –
изјавила је наша саговорница.
Међу посетиоцима Старе Вајфертове пиваре био је и Братислав Браца Стојановић, који је
свој радни век 1966. започео
управо у тој пивари. Како је об-

У САЛИ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

Сећање на Шашија Иштвана
Књига „Шаши Иштван – сећања”
Милана В. Ђукића представљена je у среду, 25. маја, у сали
Музичке школе „Јован Бандур”. О професору кларинета и
дугогодишњем директору Музичке школе Шашију Иштвану,
као и о обликовању књиге, говорили су уредник издања Милан Јакшић, драмски уметник
Мирослав Жужић и аутор, а у
програму су учествовали и професори Миодраг Симоновић

(флаута), Дарко Арменски
(кларинет, саксофон) и Миливоје Илић (саксофон).
„Ово издање обилује фотографијама и конципирано је из
три дела. У првом одељку, у коме су записи Шашија Иштвана,
могу се пратити његово музичко образовање, педагошки рад,
а потом и велики труд као директора да панчевачкој музичкој школи створи најбоље услове за рад и омогући јој напре-

довање. Други део чине одломци из Монографије Музичке
школе ’Јован Бандур’, док је
последња целина, садржински
веома драгоцена, обликована
од сећања сарадника и пријатеља проф. Шашија”, наводи се у
опису издања.
Књигу „Шаши Иштван – сећања” издали су „Графос интернешенел” Панчево, Историјски
архив Панчево и Музичка школа „Јован Бандур” Панчево.

јаснио, производња пива је
1977. године из центра пресељена у фабрику на Котежу 2, а
ускоро се то догодило и с погоном крај Аутобуске станице, тако да је уједињен читав производни процес, што се изузетно
позитивно одразило на квалитет
панчевачког „вајферт пива”.
Откуд овде „Сеоба Срба”?
Народни музеј је 21. маја
имао шаролику понуду. Суграђани су тако били у прилици
да током вечери погледају недавно отворене изложбе:
„Скица за портрет карикатуре
– из збирке ликовних уметности Народног музеја Панчево”
Димитрија Јованова, „Средњовековна црква и некропола на
енеолитској хумци” Јелене
Ђорђевић и мр Војислава Ђорђевића, „Градитељско наслеђе
у делима уметника” Николе
Влајића и „Црно и бело – прича
о чоколади” Природњачког музеја у Београду.
Уз то, у делу Магистрата који
је својевремено уредио НИС–
РНП изложен је део сталне поставке Народног музеја. Аутори су заинтересоване посетиоце водили кроз изложбе, а посебно је интересантно било
кратко предавање историчара
Срђана Божовића о слици „Сеоба Срба” Паје Јовановића.
Он је, између осталог, подсетио на чињеницу да је некадашњи градоначелник Витомир
Сударски (један од ретких градоначелника Панчева који се
истински разумео у уметност)
испословао да Општина Панчево подигне кредит како би
наш град постао власник тог
ремек-дела. Али један је (био)
Вита Сударски.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Кућа са окућницом”
Љубивоја Ршумовића
Пре више од тридесет година Љубивоје Ршумовић
је написао сонетни венац
„Кућа” са жељом да се одужи завичају, родитељима и
свом детињству, јер је одатле потекао и његов књижевни свет, језик којим се
с лакоћом игра и којим нас
подучава, али и животне
мудрости и вредности које
су темељ његовог стваралаштва.
Када је дошло време да
своје знање и искуство пренесе новој генерацији на
темељима сонетног венца,
Ршумовић је „сазидао” „Кућу са окућницом”, збирку
прича или, тачније речено,
језичких бравура које нас
некад са сетом, некад веома
духовито подучавају доброти и искрености.
„Кућа са окућницом” се
састоји од 15 класичних сонета и 15 кратких прича којима Ршумовић покушава
да објасни савременом чи-

таоцу значења порука у сонетима. Представља нам
своје детињство, младост и
завичај и подсећа на вредности које су се загубиле у
вреви данашњице.
Приповедач настоји да
оживи сећање на патријархални свет свог детињства
и завичаја и законитости
на којима он почива.

Два читаоца који до среде, 1. јуна, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Шта су за вас искреност и доброта?”, наградићемо
по једним примерком књиге „Кућа са окућницом” Љубивоја Ршумовића. Најбоље одговоре ћемо објавити у
наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети
у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

избор

МОЈ
МОЈ
Три црне звезде
Владимир Недељковић
У последњих пет месеци на
небу су се појавиле три црне
звезде: Леми, Боуи и Принс,
а свет је изгубио три иконе
без којих је тешко замислити рокенрол културу.
Дејвид Роберт Џоунс (8. јануара 1947 – 10. јануара
2016), познатији под уметничким именом Дејвид Боуи, био је најважније име
арт рока и притом је неколико пута мењао музичку парадигму света. Први пут кад
је са акустичном гитаром
измислио СФ лик астронаута Тома који лебди у свемиру
док је Земља „тужна”, а други пут кад је постао најмоћнија звезда глитер сцене с
бендом „Spiders from Mars”.
Трећа је била заиста срећа,
са албумима као што су:
„Low”, „Heroеs”, „Lodger”,
„Scary Monsters”. Осамдесетих је створио звук тадашњег
модерног попа, а касније је
радио у маниру хип-хопа, сарађивао с бендом НИН, бавио се електроником... На
крају представе нам је буквално померио све углове
сагледавања његовог уметничког дела уз албум „Black
Star”, објављен 8. јануара, на
његов рођендан, након којег
је, два дана касније, и преминуо. Оставио нас је у чуду,
с новим песмама које смо
почели с пажњом да слушамо док се славио његов рођендан, да бисмо већ прекосутра схватили да је у питању тестамент.
Ијан Фрејзер Килмистер (24.
децембра 1945 – 28. децембра 2015), под надимком Леми, појавио се на светској
сцени са СФ бендом „Hawkwind”. Први хит је била песма
„Silver Machine”. Из тог бенда
је избачен због прекомерне

употребе алкохола и дрога.
Но то га није зауставило, појачао је дозу алкохола и створио бенд „Моторхед”, најважније име хард рок и хеви
метал сцене. Бенд је у себи
ујединио снагу панка и виртуозност хеви метала. „Моторхед” је био најснажнија и
најбржа рок машина на свету.
Леми је Србију посетио више
пута, а у Новом Саду је наступио само неколико месеци
пре него што је умро у децембру 2015.
Принс је трећи човек из бајке. Рођен је као Принс Роџерс Нелсон (7. јуна 1958 –
21. априла 2016), а на светској сцени се појавио крајем седамдесетих са својом
мешавином фанкија, соула,
денса и рокенрола. Ипак,
„Purple Rain” га дефинитивно избацује на сам врх. Нико није тако добро компоновао и свирао гитару као
он. Добио је сва престижна
музичка признања, освојио
је на кло ност пу бли ке и
критике, и с њим су желели
да свирају не само уметници из рок света већ и шире,
као што је нпр. Мајлс Дејвис, за кога је Принс и компоновао.
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КУЛТУРА: ВРШАЦ

СПОРТ: КОВИН

Четвртак у Вршцу

МАНИФЕСТАЦИЈА ЗА ПАМЋЕЊЕ
Спектакл у Ковину
Панчевачком
„Флексу” три медаље

Четвртак, 26. мај, обележиће
два занимљива садржаја. Најпре ће у великој галерији Културног центра Вршац бити
отворена изложба радова
„Blacklight” вршачког уметника Михаила Белог Карановића, који је ликовно образовање
стицао у Новом Саду и Милану. Будући да је петнаест година живео у Италији, то му је
омогућило да се упозна с новим токовима европске уметничке сцене, што је умногоме
утицало на његов рад.

Исте вечери у Народном
позоришту „Стерија” биће
приређено поетско вече посвећено Петру Крдуу, у знак
сећања на тог песника, издавача и великог интелектуалца, који је преминуо пре пет
година. Глумци из Вршца ће
том приликом говорити његове стихове на српском и
румунском језику. Уз то, биће обележена и прва годишњица смрти глумца Мирче
Оморана.
Д. М.

ПРОСВЕТА: БАВАНИШТЕ

Петнаест година
чувања српске баштине
У години када Баваниште
обележава 250 година постојања, одржан је и јубиларни,
петнаести Дечји сабор „Дани
ћирилице”. Централна манифестација је приређена у суботу, 21. маја, у баваништанској основној школи „Бора
Радић” и том приликом су
свечано додељена признања
најуспешнијим учесницима.
Окосницу сабора чини конкурс за најбољи ученички литерарни рад, најлепши калиграфски рад, иницијал, вез,
илустрацију и израду лутке у
народној ношњи. Теме су се
мењале из године у годину и
ђа ци су цр тали, пи сали,

илустровали и везли радове
посвећене вери и нади, љубави, милосрђу и доброти.
Овогодишњи слогани манифестације били су „Сачувајмо ћирилицу” и „Никад не
заборави”.
На конкурс за најбољи литерарни и најлепши ликовни
рад, који је Министарство
просвете уврстило у Програм
републичких смотри, ове године се одазвало преко 4.000
ђака из 370 основних и средњих школа из Србије, Републике Српске, Црне Горе,
Македоније, Словеније, Руске Федерације, Грчке, Швајцарске, Италије, Румуније,
Чешке, Француске, Енглеске, Немачке, Норвешке, Аустралије, Јужне Африке и
Америке. Ове године жири је
доделио 105 награда и 23 похвале.
Награђене и похваљене
ученике поздравила су два
специјална госта – дечји песници Слободан Станишић и
Мошо Одаловић, који су им
даровали стихове својих најлепших песама. У име Општине Ковин, присутне у
ОШ „Бора Радић” поздравила је помоћница председнице Мирјана Бановић. Она је

изразила захвалности деци и
њиховим наставницима који
су створили тако дивне радове на ћирилици и истакла да
ће „Дани ћирилице” трајати
дуго, јер ова манифестација
чува оно најлепше што нам
је Вук Караџић оставио. Током свечаности др Миодраг
Матицки је обавестио присутне да је у плану израда
зборника свих најлепших радова с конкурса „Дана ћирилице” у протеклих петнаест
година, под називом „Азбука
српске духовности”. На приредби су наступила сва три
ансамбла КУД-а „Аца Обрадовић”, који су представили

сплет игара из Баната и Србије. Током сабора је постављена изложба најлепших
ликовних радова и одржане
су радионице керамике, веза, плетења цветних венаца и
старих дечјих игара. На тематском округлом столу
Драгољуб Збиљић, председник удружења „Ћирилица”
из Новог Сада, одржао је
предавање на тему „Српска
ћирилица“.
Сабор „Дани ћирилице“
одржава се под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Општине Ковин, а све је почело
пре петнаест година, када је
група ентузијаста покренула
иницијативу да се организује
сабор који треба да допринесе очувању српске културне
баштине, језика и писма, песме и игре, старих заната,
обичаја, православне вере
итд.
Вреди истаћи да је на конкурсу за најбољи литерарни
и најлепши ликовни рад сабора до сада учествовало око
40.000 ученика из више од
600 основних и средњих
школа.
З. Ст.

Субота, 21. мај – дан када је
Ковин био центар Балкана.
Тада је у том градићу одржано
Отворено првенство нашег полуострва у фитнесу, боди-билдингу и дечјем фитнесу.
На шампионату је учествовало више од 160 такмичара
из Србије, Словеније, Босне и
Херцеговине, Македоније, Црне Горе, Хрватске, Мађарске и
Бугарске, а први пут су на
овом такмичењу наступили и
спортисти из Турске, који су
уједно били и најбројнији.
Фитнес клуб „Флекс” из
Панчева и Туристичка организација Ковин главни су „кривци”
за то што је ово мирно месташце у јужном Банату прошле
суботе било центар Балкана.
Такмичење је беспрекорно организовано, под покровитељством Националне фитнес
федерације Србије, а што је
најважније, сви учесници су
понели дивне утиске из наше
земље.

Mодел фитнес категорија, победнице
резултате су остварили и домаћи спортисти, чланови панчевачког „Флекса”. Шампион
Балкана у категорији бодикласик за сениоре постао је
Војин Ивановић. У истој конкуренцији Александар Димитријевић се окитио бронзаним

Mодел фитнес категорија, победница из Бугарске
– Посебну захвалност изражавамо Амбасади Турске у Београду на пријему њихових сународника, чланова турске репрезентације, делегације организатора и представника Општине Ковин. Посебно бих захвалио граду домаћину, као и
Туристичкој организацији Ковин, тачније директору Петру
Стаменовићу, који је дао све
од себе да ово такмичење буде
организовано и изведено готово хируршки прецизно. Задовољан сам тиме како је све
протекло, али треба напоменути да је ово само припрема
пред спектакл који очекујемо
у октобру: Светско првенство у
фитнесу и боди-билдингу, које
ће бити одржано у Панчеву –
истакао је Милан Костић, потпредседник Националне фитнес асоцијације Србије и први
човек Фитнес клуба „Флекс”.
Отворени шампионат Балкана одржан је у спортској сали „Ђура Јакшић” у Ковину,
пред великим бројем посетилаца, а званично га је отворила
председница општине Сања
Петровић.
Такмичарке и такмичари из
Бугарске и Турске су овог пута
били доминантни, али сјајне

Mилан Костић, потпредседник
Националне фитнес асоцијације Србије

Заиста, био је то прави спектакл, који су испратиле и бројне медијске куће.
– Ми на фитнес гледамо као
на врсту рекреације, а у нашој
понуди је спортско-рекреативни туризам веома засту-

Боди класик категорија, победник,
Војин Ивановић, Фитнес клуб „Флекс”
одличјем, а у надметању јуниора Владимир Петковић је зарадио сребрно одличје.
Апсолутни победник Отвореног првенства Балкана је
Акин Јариђи из Турске, светски шампион и двоструки апсолутни првак своје земље.
– Пресрећан сам. Не могу
речима описати све што осећам. Хвала организаторима и
домаћинима, ово је било фантастично такмичење. Овај
шампионат шаље лепу слику о
вашој земљи у свет – рекао је
после такмичења турски шампион.

пљен и има велики значај за
развој туризма у нашој општини – рекао је Петар Стаменовић, директор Туристичке организације Ковин.
На првенству је учествовало
преко сто двадесеторо деце у
свим категоријама фитнеса,
појединачно, али и у групним
формацијама. Учесници у мушкој и женској конкуренцији
надметали су се у више од
осамнаест фитнес и боди-билдинг категорија. Било је и дебитаната, искусних, прекаљених асова овог спорта, али и
ветеранки и ветерана.
Ковин и Ковинци су положили велики испит. Сада је Панчево на реду. Првог дана октобра
наш град ће угостити најбоље
такмичаре на свету. Време лети... Организација већ почиње...
А. Живковић

Апсолутна категорија, победник Акин Јариђи, Турска

ХРОНИКА: КОВИН

Ухапшени шверцери горива
Полицијска управа Панчево
саопштила је да су у оквиру
борбе за сузбијање сиве економије у Ковину ухапшена три
младића старости 20, 23 и 30
година и да су им одузети око
2.500 литара нафтних деривата, четири чамца, пумпа за
претакање, два празна бидона
за нафту капацитета две тоне и
један комби. Све наведено пронађено је током претреса трију
локација на подручју Ковина.
Панчевачка полиција је објавила и да је на територији

Ово је запленила полиција

нашег града приликом претреса једног комбија који је
возио мушкарац из Пожаревца
(44) пронађено 60 килограма
кафе и кондиторских производа, чија је вредност процењена на више од 350.000 динара.
Будући да није имао документацију о пореклу тих производа, возач комбија је осумњичен за недозвољену трговину,
па ће и против њега бити поднета кривична пријава.
М. Г.
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НЕ МОЖЕШ ИМ ПОБЕЋИ

НУСПРОДУКТ РЕГЕНЕРАЦИЈЕ ДПФ-а

Како функционишу
„пресретачи”?
Посебна јединица
с моћним
аутомобилима
На ауто-путевима у Србији
већ седам година постоје специјалне полицијске јединице
које заустављају и кажњавају
возаче због знатног прекорачења дозвољене брзине од 120
километара на час. Такозвани
пресретачи су необележени
аутомобили високих перформанси који патролирају ауто-путевима и функционишу
као сличне јединице у Европи.
Све се документује снимком
Свако ко вози драстично брже
од дозвољене брзине на ауто-путу, ризикује да се у једном
тренутку испред њега појави
аутомобил који на задњем стаклу има дисплеј на којем пише: „Полиција, пратите нас”.
Тада сте у обавези да следите
упутства, а на безбедном делу
пута ћете се зауставити и полицијски службеник ће вам објаснити због чега вас је зауставио
и написаће одговарајућу казну.
Ово је само једна од процедура које примењују ове јединице саобраћајне полиције.
„Пресретачи” су опремљени
посебним уређајима за контролу брзине и снимање ауто-

мобила који чини прекршај.
Када уоче возило које иде
знатно већом брзином од дозвољене, крећу за њим и праве видео-запис са свим потребним подацима. Није увек
пракса да се возач зауставља,
већ је Законом о безбедности
саобраћаја предвиђено да се
снимак возила које крши поменути правни акт, нарезује
на компакт-диск и прослеђује
судији за прекршаје, а окривљени добија позив на кућну
адресу (слично као и с камерама које су постављене у градовима, а контролишу брзину
кретања).

Дакле, ако сте на ауто-путу
возили знатно изнад ограничења, а нисте заустављени, немојте се изненадити када добијете позив на кућну адресу.
Ова пракса се примењује у
случајевима када услови на
путу нису безбедни за сустизање возила које чини прекршај,
или би се тиме довела у питање безбедност осталих учесника у саобраћају.
Двадесет пет хиљада
прекршаја
„Пресретачи” не толеришу ниједан прекршај, али у пракси
је ретко да зауставе возило које
је прекорачило брзину кретања
од десет до двадесет километара на час. Такође, забележени
су случајеви да се возила која
се крећу знатно брже од прописаних 120 км/сат не заустављају, јер је пажња била усмерена на аутомобил који се још
брже кретао, али су ове ситуације веома ретке.
Током прошле године на путевима у Србији је заустављено
преко 500 возила, што страних
што домаћих регистарских
ознака, која су ишла преко 200
километара на час. Због осталих прекорачења или прекршаја у 2015. ове полицијске јединице су ухватиле више од

25.000 возача. Бежање од
„пресретача” свакако није добра идеја јер тим чином ризикујете да завршите у затвору.
Прво, регистрациона ознака
је снимљена, а под два – био
би вам потребан ванпросечни
аутомобил.
Полицајци који управљају
„пресретачима” су посебно
обучени за брзу вожњу, а и
управљају аутомобилима ванпросечних перформанси. Први
аутомобили који су коришћени су посебне верзије „пежоа
607” са шестоцилиндричним
моторима од 2.700 кубика, а
касније су набављени „фолксваген пасат”, „шкода суперб” и „бе-ем-ве” серија 3 и
5. Најновија машина у овом
возном парку је „ауди а6” са
ТФСИ мотором од 3.000 кубика, снаге 300 „коња”, који до
сто километара на час убрзава
за око пет секунди и достиже
максималних 280 километара
на сат. Нека возила су купљена, а један број њих је преузет
из управе за одузимање нелегално стечене имовине. Тако
та возила служе за побољшање безбедности у саобраћају, а
њихово одржавање се финансира од наплате казни, што је
свакако исплативије него да
се користе у друге сврхе.

У прошлим бројевима смо
говорили о ДПФ филтерима,
њиховој улози и начину самочишћења, односно регенерацији. Поменути процес
служи да се уз помоћ високе
температуре, која се ствара
додатком мале количине горива, сагоре честице чађи које се нагомилавају у ДПФ-у.
Да би се регенерација покренула, потребно је да се испуне одређени услови, као што
је константна брзина кретања возила одређено време, а
након самог процеса остају
мале количине пепела.
Овај нуспродукт се с временом нагомилава и потребно је
његово уклањање. Постоје
специјализовани сервиси који се баве одржавањем ових
филтера, који су својствени
аутомобилима опремљеним
дизел-моторима, те је потребно тражити помоћ стручних
сервисера. Препорука је да се
контрола количине пепела
врши на пређених 120.000
километара, а зависно од запрљаности сервисер ће вам
предложити решење. Ако је
филтер запушен пепелом од
60 до 70 одсто, препоручује се
прање и испирање хемијско-механичком методом. То је
приступачнији, односно јефтинији начин да се решите

нежељених честица у саћу
филтера и није потребно скидати део са издувне гране.
У случају да је ДПФ у горем стању од поменутог, потребна је његова демонтажа
и интервенција уз помоћ машине. Овај процес је знатно
скупљи, али обезбеђује стопроцентну пропустљивост
филтера након сервисирања.
Такође, након овог вида чишћења требало би да добијете извештај о стању филтера
и гаранцију сервисера на
обављени посао, под условом
да вам је мотор исправан.
Проблем са загушењем
овог дела се најчешће јавља
код возила која се користе за
градску вожњу, јер услови
односно брзина у граду не
дозвољавају централној јединици аутомобила да покрене
регенерацију, што је неопходно да би се овај процес
правилно одвијао. Још једном напомињемо да уколико
вам се упали сигнална лампица која вас обавештава да
са ДПФ-ом нешто није у реду, посетите сервис, јер филтер који је запрљан преко 90
процената немогуће је очистити, већ је потребна његова
замена, а цена дела ће вас непријатно изненадити.

- - - - - ПОЛОВЊАК - - - -

„КИЈА” У НОВОМ РУХУ
Безлични и непопуларни
аутомобили које је производила „Кија” 2006. године су
постали прошлост када се
на тржишту појавио модел
„сид”, који је најавио ново
дизајнерско решење, али и
другачији приступ у погледу квалитета у производњи
аутомобила.
„Сид” долази у три каросеријска типа: купе, хечбек
и караван, тако да потенцијални купци могу да одаберу
верзију која ће највише одговарати њиховим потребама. Купе је свакако најатрактивнији, али нешто краћа каросерија и
троја врата су погоднији за млађе
возаче или за пар
који нема децу.
Унутрашњост је
пространа за ову
класу возила и
има довољно простора за све
путнике. Пртљажни простор
је такође по габаритима више него прихватљив и код
хечбека и код каравана.
Ентеријер ће такође изненадити многе, не можда по
квалитету пластике и материјала, али свакако по опремљености и дизајну. За
управљачем имате осећај
сигурности и утисак да се
возите у аутомобилу неког
скупљег, европског произвођача. Огибљење је тврдо,
али не може се рећи да је
„сид” неудобан. Већ у основним пакетима опреме возила имају клима-уређаје, цеде плејер и електричне подизаче предњих стакала,
што је још један плус.
На располагању су бензински мотори од 1,4 и 1,6

литара, са 105 односно 124
коњске снаге, односно дизел-агрегати од 1.600 кубика,
снаге 90 и 113 „коња”, зависно од верзије. Слабији бензинац даје овом аутомобилу
пристојне перформансе и
штедљив је, па бисмо предност у одабиру мотора дали
њему у односу на јачи; разлика у снази није толико
приметна колико у потрошњи. Најбоља опција је свакако јачи „Маздин” дизелаш, који се у експлоатацији показао као изузетно поу-

здан и мали је потрошач.
Власници као замерку истичу
могући проблем с мењачем,
који се манифестује тешким пребацивањем из трећег у други степен преноса,
као и у рикверц. Замерка је
упућена и на израду ентеријера, јер се дешавало да се
код појединих примерака
након неколико година експлоатације пластика мало
олабави, услед чега се јавља
пуцкетање и шкрипање у
кабини. Ово није својствено
само „сиду”, већ је то честа
појава и код других модела.

Страну припремио

Немања
Урошевић
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ВОЗИЛА
ПОНУДА

Продајем опел мериву
2003 годиште, 1.7,
ЦДТИ. 064/144-32-23.
(СМС)
ПЕЖО 206 1.4 бензин,
петора врата. 069/22270-22. (СМС)
ПОЛО 2003 год,1.2 бензин, одличан, регистрован. 061/297-51-59.
(СМС)
ПРОДАЈЕМ королу 1.8
Д, регистрован, 800
евра. 063/024-74-11.
(220355)
РЕНО сеник 1.5 дизел
2004, одличан, регистрован до маја 2017,
2.700 евра. 064/145-5336. (220411)
ОПЕЛ астра 1.8, 16 В,
2001, 5 В, одлична, може замена. 064/134-0630. (220387)
ПЕЖО 206, 1.4, 2004, 5
В, металик, очуван, може
замена. 064/134-06-30.
ГОЛФ 2 дизел, 3 В,
1990. годиште. 600 евра.
065/557-81-42. (220385)
ГОЛФ 5, 1.9 ТДИ, 2005.
годиште, власник.
063/837-71-79. (220439)
РЕНО меган кабриолет,
2002. годиште, гаражиран, у одличном стању.
063/151-45-52, 013/314352. (240471)
ПУНТО 1.2, 5 В, 2004.
на име купца, одличан,
2.250 евра. 065/988-5565. (220482)
ПРОДАЈЕМ рено клио
1.2, бензин, 2005, у одличном стању. 063/320618. (220498)
РЕНО клио 1.5 ДЦИ,
2002, централна, зедер,
регистрован. 061/23773-82. (220480)
ПУНТО застава 10, 1.2
Б, клима, први власник,
145.000, одличан, гаражиран, исправан.
062/658-100. (220646)
СКУТЕР на батерије,
нов, мотогрин. 064/35469-76. (4663)

ОГЛАСИ
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ГОЛФ 1988, кука, гас,
серво, регистрован до
новембра, 750 евра.
063/865-27-76. (220653)
ПРОДАЈЕМ опел астра,
2008, 1.4, у одличном
стању, 2.000 евра, хитно. 063/219-491,
069/334-41-83. (220605)
НА ПРОДАЈУ пунто 1,
1997. годиште, атестиран плин. 060/632-60-03.
КИА pro ceed, 1.4 бензин, LX фреш, 2009. годиште, прешао 76.000
км, први власник.
065/242-51-82. (220582
DACIA SТEPWAY 1600
цм, бензин 2010, металик црвен, 65.400 км,
регистрован, власник,
сервисна књига, 4.900
евра. 063/408-737. (220
РЕНО меган 1.5 ДЦИ,
2003. годиште, сервисна
књига, одличан. Тел.
062/886-97-30. (4663)
ОПЕЛ кадет лимузина,
1986, атестиран нов
плин, регистрован.
061/626-06-62. (220514)
ПРОДАЈЕМ шкоду фелицију 1.9, дизел. 2000.
годиште, регистрован,
власник, повољно.
064/940-57-83.
(2205299
АУТО-КЛИМЕ за све типове возила сервисирамо и пунимо гасом са
дигиталном машином,
цена 2.500 динара.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (220674)
ПРОДАЈЕМ дачија соленца 2004, регистрован, повољно. Тел.
064/152-59-56. (220698)
ЈУГО 55, 1992. годиште,
атест плин, атест кука,
власник. 063/397-151.
(220709)
ЗАСТАВА 640, 1986. годиште, 5 тона, регистрован до септембра 2016,
у добром стању, 1.350
евра. 063/814-24-60.
(220701)
ПЕЖО 206, дизел ХДИ,
2002. годиште, на име
купца, 1.550 евра.
063/814-24-60. (220701)

ПРОДАЈЕМ опел зафиру
2.0 ДТИ у одличном стању, 3.200 евра. 065/37715-70. (220734)
ПУНТО 3, 1.2, 8 В, 2007,
децембар, троје врата,
82.000 км, атестиран
плин, власник. 064/13036-02. (220800)
АУДИ 80 1.8, 90, атестиран плин, регистрован
годину дана, власник.
064/130-36-02. (220800)
ТВИНГО 1.2, 2003, клима, кожа, шибер, атестиран плин, 133.000
км, регистрован годину.
064/130-36-02. (220800)
КОРСА 1.2, 2002, петора врата у првој боји,
фабричко стање, на
име. 064/130-36-02.
(220800)
ГОЛФ 4, 2003, караван,
прешао 268.000, ДТИ.
0654/702-07-17.
(220803)
ПРОДАЈЕМ пежо 206,
2002, у одличном стању.
063/814-56-48.
(2207829
КАЛОС 1.2, 2004, 5 В,
прва боја, фабричко
стање, 100.000, купљен
нов, 2.150. 065/809-1183. (220786)
ФОРД транзит исправан, у возном стању,
1983. годиште, 2.200
евра. 062/196-50-05.
(220793)
ГОЛФ 3 фемили, 1.8
бензин, фул опрема, као
нов. Тел. 063/132-05-94.
(220763)
ТВИНГО 2002, металик
сив, скоро регистрован,
прешао 138.000, бензин,
гас, 1.500 евра. Одличан. 063/300-433.
(220745)
ОПЕЛ вектра Б 1.8, 16
В, 2000. годиште, караван, плин, вел. сервис,
повољно. 064/102-2425. (220754)

ПЛАЦ на Баваништанском путу 15,5 ари.
060/028-14-80. (220752)
КОМБИ теретни застава
ривал, 2004. годиште,
тек регистрован.
060/028-14-80. (220753)
НИСАН сани 1996, 1.4,
бензин, одличан и БМВ
316, комплет 2002, 1.8,
бензин. 060/028-14-80.
(220753)
ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 80
до 1.500 евра. 062/19336-05. (219764)
КУПУЈЕМ аутомобиле до
200 евра, долазим по
њих и плаћам одмах.
060/132-02-48. (219528)
КУПУЈЕМ све врсте возила, страна, наша, небитно стање, од 100 до
3.000 евра. 069/203-0044, 066/409-991.
(219833)
ПРОДАЈЕМ камион
мерцедес 16/22, 1986.
годиште, са цирадом и
тракторску приколицу
ЖТП „Кикинда”, четири
тоне. 065/561-01-03.
(220388)
КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до
800 евра. 063/892-0825, 064/230-52-21.
(220758)
КУПУЈЕМ све врсте возила до 3.000 евра, плаћам најбоље. 065/80911-83. (220786)
МАШИНЕ

КРУЊАЧ, прекрупач на
продају, исправан, добро очуван. 631-150.
(220368)
ПРИКОЛИЦА кикинда,
три тоне, регистрована,
сејалица за жито исарија немачке производње,
двобраздни плуг ИТМ,
високи клиренс, култиватор хонда 4 кс, Ф 400,
култиватор агрија.
063/180-26-49. (220740)
ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ гаражу на Котежу 1. 069/409-83-42.
(4663)
АПАРАТИ

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидер и половни делови од
веш-машина. Тел. 25205-10, 063/703-76-07.
(220477)
КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
16 мм и све врсте видео
касета, квалитетно преснимавам на ДВД. 343563, 063/288-278.
(220428)
КОМПЈУТЕРИ са i3 процесорима, лаптоп i5
процесор, повољно.
064/181-20-69. (220462)

СЕРВИС телевизора, монитора, продаја половних, програмирање даљинских. „Плус”, Туцовића 28, 353-463.
ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, комбинацију, веш-машину. Мића,
013/346-790, 064/12973-60. (220813)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ЦИГЛЕ, велики формат,
полутке и трофртаљке,
повољно. Тел 064/46057-58. (СМС)
НА ПРОДАЈУ два женска јагњета и два прасета мангулице. 064/07455-15 (СМС)
ПРОДАЈЕМ полован смедеревац седмицу, повољно. 062/170-42-74. (СМС)

АЛУМИНИЈУМСКИ прозори (ВxШ) 154x120
плус роло кутија 20 цм.
064/561-61-14.(СМС)
ШАПУРИНЕ, прасиће,
дебеле свиње продајем.
372-768, 064/172-44-10.
(219639)
ПРОДАЈЕМ гробницу.
064/848-84-22. (219629)
ПРОЗОРИ ПВЦ шестокоморни са ролетнама и
комарницима, нови,
уградне мере 120 х 140,
продајем повољно.
064/403-51-42. (219678)

ПРОДАЈЕМ полован намештај из увоза.
065/592-78-75. (219921)
ПРАСИЋИ и јагањци на
продају, вршим печење,
на дрва, ражањ, повољно. 064/997-79-09.
(220310)
ОСБ плоче за подашчавање кровова, цена 296
динара квадрат, превоз
на адресу купца. Тел.
062/437-236. (и)

БЕТОНСКИ блокови, супер цене, 30, 35, 45, 65,
могућ превоз. „Луна
плус”, Црепаја. 069/27573-94. (219106)

ВРАТА, прозори,м ролетне, фасадна цигла
црвена, теписи, шиваћа
машина багат, повољно.
064/131-54-96.
(219885)

КАЗАН за ракију, ложишта, табарке, дна, мешачи, луле. 331-586,
063/805-74-60.
(220304)

ХИТНО продајем лежај
на расклапање са фиоком, скоро нов, 50 евра.
Могућ договор.
062/755-509. (220356)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

КОМБИ гепек поцинковани, стаклени балони,
јоги душеци 80 х 70.
064/928-89-68. (220478)
ПРОДАЈЕМ мушке јариће, козе, алпино јарца.
065/348-22-00. (220406)
ПРОДАЈЕМ: троседе,
каучеве, угаону гарнитуру, регале, мост + регал,
гарнитуру мојца, сто + 4
столице, спаваћа соба
комплет, комплет кухиња, дечја колица, ел.
шпорет, ТА пећи, пећ на
дрва, машину за веш,
суђе, тепихе, половне
ауто гуме, бицикле разне. 063/107-78-66.
(220496)
МОТОРНА прскалица,
100 литара, чивилук на
точкићима. 063/879-5140. (220380)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, достава,
монтажа, гаранција,
пролећна акција.
062/170-43-10. (220389)
ПРОДАЈЕМ две пећи,
2.4 кв, комплет ножева
у коферу. 064/367-9696. (220441)
КИРБИ нов, трпезаријски сто, столице, фотеље терасне, судови.
064/955-51-85. (220454)
ПРОДАЈЕМ кухињске
елементе, судоперу, ел.
шпорет. Тел. 064/25562-32. (220463)
РАСНЕ козе и јарићи на
продају. 061/143-35-20.
(220468)
МЕСНАТИ прасићи, јагањци и свиње, могућност клања и печења.
060/037-11-96, 064/29050-29. (220468)
ПРОДАЈЕМ замрзивач
сандучар, ободин, 310
литара, исправан.
064/184-55-34. (220533)
ПРОДАЈЕМ повољно
веш-машину, шпорет,
сушару, фрижидер, гаранција. 060/180-02-83,
062/186-48-22. (220673)
ПРАСИЋИ, балирана
детелина, слама на продају, Мића. Панчево.
064/303-28-68. (220811)

ЕТЕРНИТ за покривање
кровова и форд таунус
12 м, 1967. годиште.
064/507-20-84.
(2205989
ПРОДАЈЕМ комбиновани фрижидер горење,
очуван, исправан.
064/278-43-46.
(2205889
ПОВОЉНО windovs XP,
кућиште, екран, веб камера, тастатура, миш,
звучници, принтер, скенер, фотокопир.
064/252-50-03. (4663)
ПОЛОВНИ гусани радијатори, кафанска прохромска полица већа,
два радничка ормана за
пресвлачење. 064/11070-71 и шанк кафански.
064/110-70-71. (46639
КВАЛИТЕТНЕ столице
терасне, канцеларијске,
трпезаријске, јефтино.
061/110-98-10. (4663)
ТА пећ на продају, 3 кв.
064/191-64-97. (220663)
ПРОДАЈЕМ црну земљу.
Звездан. 063/224-435.
(220724)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ хитно трпезаријски сто и шест столица, регал, велики, ТВ
комоду, тепих и плакар
из делова.063/774-5806. (220759)
ПРОДАЈЕМ преостала
дрва, буква, 4.400 динара метар, исечена.
062/965-25-68. (220754)
ПРОДАЈЕМ цело покућство, намештај, комплет
техника и остало. Тел.
013/401-286. (220749)
НОВИЈИ комбиновани
фрижидре, веш-машина, микроталасна, ТА
пећ, 2,2 кв, мањи фрижидер,новија судопера
с радним висећим, стилски трпезаријски сто са
столицама, мања угаона
гарнитура, брачни кревет, кауч, тросед мојца,
фотеља мојца, орман,
комода, писаћи сто, ТВ
сто, сет сточића, шиваћа
машина, нова врата са
штоком, кварцна грејалица. Тел. 342-689,
063/861-82-66. (220678)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе. 063/773-45-97,
371-568. (220592)
ШТЕНЦИ стафорда на
поклон, Жарко.
069/334-41-83, 063/219491. (220605)

КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, разгледнице, књиге, ситне антиквитете. 013/233-35-01,
064/265-82-98. (220801)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУЋА на продају 120 м2,
16 ари плаца, Новосељански пут. 062/843-4764. (СМС)
НА ПРОДАЈУ кућа са
двориштем у центру
Панчева. 069/263-42-97.
(СМС)
СТАРЧЕВО кућа на
главном путу, изузетна
локација за посао.
013/632-894. (СМС)
НА ПРОДАЈУ 2,2 ланца
у Лапу. 065/966-23-22.
(220638)

ПРОДАЈЕМ шлајферицу
за паркет, шлајферицу
за терацо, дизалицу грађевинску, вагу 500 кг,
вибратор за бетон.
064/810-30-91. (220734)
КОЛИЦА за бебе чико,
машину за судове канди, дечји бицикл, вешмашина горење.
063/892-08-35. (220719)
ЈАПАНСКЕ препелице,
јаја, пилићи, урађене
анализе код Болнице.
062/186-36-08, Раша.
(220806)
ЧЕТИРИ трпезаријске
столице од скаја, модерног дизајна, стаклени
сто. 013/234-47-98,
064/063-77-69. (220807)

ПРОДАЈЕМ кућу, Бела
стена, 5 км од Панчева,
50 м од обале. 061/40119-46. (220367)
МАЛА засебна кућа на
Маргити, 2 ара плаца.
064/248-90-16. (220379)
ПРОДАЈЕМ надградњу
за заставу поли, пластичну и полицу за цигарете. 064/668-87-38.
(220697)
НА ПРОДАЈУ електрична мешалица. Тел.
065/613-23-40. (220699)
ПРОДАЈЕМ две дечје
собе и кревет са душеком. 064/118-49-74.
(22070)

ПРОДАЈЕМ француски
лежај Симпо, са два
ноћна ормарића.
060/861-83-17. (220797)

КУПОПРОДАЈА

ВЕШ-МАШИНА, фрижидер, шпорет, косачица, бицикл, машина за
судове. 061/631-99-26.
(220795)

КУПУЈЕМ све врсте возила, страна, наша, небитно стање, од 100 до
3.000 евра. 069/203-0044, 066/409-991.
(219833)

ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ очувано покућство, столове, столице, кухиње, усисиваче,
плинске боце. 066/90079-04. (220389)

САНМАРКО, еспресо
апарат за кафу, avegrope, фрижидер 90 л, 750
литар LG. 063/314-877.
(220652)

КУПУЈЕМ гвожђе, акумулаторе, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре
и остало. Долазим.
061/322-04-94. (220805)

ПРОДАЈЕМ половне
греде. Звездан. 063/224435. (220724)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,телевизоре, вешмашине, замрзиваче,
фрижидере и остали отпад. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (219480)

РАСПРОДАЈА новог намештаја, стара „Утва”,
столице од 1.000, столови од 3.500, кревети од
10.000. 060/600-4-52.
(22640)
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ПИЛИЋИ уређени, могућност кућне доставе,
Панчево. 065/410-9734. (220811)
ПРОДАЈА пелета увоз из
Босне, А класа.
064/331-65-45. (220791)
МАЛТЕЗЕРИ штенци,
стари два месеца, чистокрвни. 062/377-450.
(220785)
ПОЛОВНА алуминијумска врата разних величина, цена до 130 евра.
063/814-24-60. (20702)

КУЋА на продају, Јове
Максина 31. 064/81300-21. (217811)
КУЋА, нова Миса, код
вртића „Петар Пан”, 240
м2, 2,33 ара плаца, власник. 063/826-97-09.
(218720)
КУЋА на продају, Србијанска 55, Панчево.
064/651-16-22. (219589)
КУЋА на продају у Војловици, одмах усељива.
Тел. 366-234.
КУЋА, центар, 100 м2, 3
ара, сређена, 49.000
евра.061/685-88-03.
(220339)
ПРОДАЈЕМ плац од 6
ари са кућом, повољно,
Танаска Рајића.
063/215-844. (219979)
ХИТНО на продају кућа
у Старчеву, Омладинска
2, повољно. 061/680-9638. (220035)
КУЋА, Качарево, 150 м2,
3.5 ара, две стамбене јединице, 27.500 евра.
064/271-74-67. (220051)

ПРОДАЈЕ се плац на Кудељарском, повољно,
замена. Хитно. 063/72413-90. (220483)
БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ, на продају кућа на
спрат, новија градња,
грејање на гас, 5 ари
окућница, поред главног
пута. Контакт особе:
Мићо и Љубинка Ускоковић, 013/626-252.
(220481)
КОТЕЖ 1, кућа 160 м2,
плац 2,5 ара, 70.000
евра, договор. (242),
„Кварт”, 064/125-62-67.
(220414)

КУПУЈЕМ бакар, месинг,
алуминијум, гвожђе,
акумулаторе, телевизоре, веш-машине, замрзиваче. 061/321-77-93.
(22805)
КУПУЈЕМ обојене метале, веш-машине, замрзиваче, фрижидере, гвожђе, алуминијум.
061/206-26-24. (220805)

СТАРА МИСА, 80 м2,
ПР, 6.5 ари, 29.000, договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (220470)

ПРОДАЈЕМ кућу Горњи
град, Маргита, 40.000
евра. 060/728-46-02.
(220383)

ЦЕНТАР, 84 м2, ПР + I,
62.000, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”, 062/886-56-09. (22)

КУЋА, насеље Мали рај,
90 м2, 10 ари, два стана
продајем/мењам.
064/955-51-85. (220454)

ОМОЉИЦА, 106 м2, 5
ари, 29.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/886-5609. (220470)

БАЊА ВРУЈЦИ, продајем/мењам 104 м2 за
Панчево, околину.
064/438-12-35. (220416)
НА ПРОДАЈУ викендица
на Новосељанском,
струја, вода, 15 ари.
063/336-461. (220418)
НА ПРОДАЈУ викендица
и ланац земље, струја,
вода. 064/565-82-34. (
ПРОДАЈЕ се спратна кућа са три стана.
063/126-92-77, 063/248729. (220420)

НОВА МИСА, плац са
локацијском дозволом,
празан. 064/260-05-34.
(220455)
МОШЕ ПИЈАДЕ, кућа на
4.5 ара плаца, договор.
063/720-55-66. (220457)
ШИРИ ЦЕНТАР, грађевински плац 51 ар, 51 м
фронт, комунално опремљен. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/88656-09. (220470)

КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље, новац, сатове, пенкала. Тел.
013/313-458, 063/19960-36, 064/481-14-77.
(220390)
КУПУЈЕМ алуминијум,
месинг, фрижидере,
веш-машине, гвожђе,телевизоре и остало.
064/484-13-76. (220805)

КУЋА, Доситејева 8-а, 2
ара, укњижено.
061/333-31-19, 062/86080-94, 063/277-025.
(2203849

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу 155 м2, 4.5 ари
плаца, објекат у изградњи 300 м2, у дворишту,
хитно, Д. Туцовића.
065/335-32-37. (220070)
КУЋА, Маргита, 180 м2
+ 3,2 ара, власник, 1/1,
комплетно сређена.
013/664-228, 063/74022-41. (220159)
КУЋА 120 м2 на 5 ари,
Преспанска 15, укњижена, власник, 063/307674. (220023)

ПРОДАЈЕМ плац 6,57
ари са кућом 55 м2. Тел.
063/275-510.
(220405)
КАЧАРЕВО, спратница
са ајнфором, нова, усељива, недовршена, 5
ари. 063/218-860.
(220410)
СТРЕЛИШТЕ, 160 м2,
2.25 ари, сређено,
48.000, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”, 062/886-56-09.
(220470)

МАРГИТА, кућа 110 м2
на 5 ари плаца, хитно,
договор. 063/720-55-66.
(220457)
ТОПОЛА 70 м2, 3 ара,
ПР, 23.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 062/886-5609. (220470)

КУДЕЉАРАЦ, 85 м2, ПР
+ I, 32.000, 5 ари, договор. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/88656-09. (220470)
КУДЕЉАРАЦ, 85 м2,
ПР+ I, 32.000, 5 ари, договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (220470)
ПРОДАЈЕМ кућу, Трг
мученика 18. Тел.
064/167-04-77. (220617)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУЋА у Качареву, 194
м2, плац 6 ари, приземље, спрат, подрум. Новоградња, прво усељење
, власник, 1/1, вода,
струја са уређеном
окућницом. Улаз у (Бекатон), 34.500 евра.
063/814-35-38, 013/601112. (220474)
ДЕБЕЉАЧА, 180 м2, 7.5
ари продајем/мењам за
панчевачки стан.
064/928-89-68. (220478
ПРОДАЈЕМ кућу, Тесла.
069/552-03-71. (220479)
ПРОДАЈЕМ стару кућу
са плацем 30 ари у Банатском Новом Селу.
013/210-12-40. (220494)
ПРОДАЈЕМ трособне
куће у низу, 40.000 –
100.000 евра, плацеве.
341-789. (220612)
КАРАУЛА, нова кућа, 86
м2, енергетски пасош,
укњижена, власник.
065/258-87-77. (220591)
ПАНЧЕВО, центар, кућу
98 + 26 на 3 ара, продајем/мењам. 063/76896-43. (220598)

ЦАРА ЛАЗАРА, стара и
нова кућа 37.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(220583)
ПРОДАЈЕМ кућу, Баваништански пут, 67 м2, 13
ари. Тел. 377-871.
(220585)
АГЕНЦИЈА (238), „Тесла
некретнине” посредује у
куповини станова и кућа. 064/668-89-15.
(4663)

КУЋА са два локала код
Турске главе, 150 м2, 2
ара, 60.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (4663)
ЊИВА, Војловица, 80
ари. 064/354-69-76.
(4663)
НОВА МИСА, новија,
200 м2, локал, договор.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (4663)

КУЋА, две јединице, 5
ари, новија, сређена,
Цара Душана. 066/345768. (220627)
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НОВА МИСА, кућа 100
м2 на 7 ари. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(4663)
ЦЕНТАР, део куће 9 х
12 м, 18.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-8750. (4663)
НОВА МИСА, плац 84
ара. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (4663)

КУДЕЉАРАЦ, 140 м +
25 м2 локал, комплет реновирана, спратна, усељива, 5 ари плаца,
78.000. (336), „Олимп”,
063/274-951. (220631)

ЛЕПА кућа на Кудељарцу, 88 м2, 5 ари, без улагања, хитно. 064/90210-30. (4663)

ПРОДАЈЕМ кућу код Зелене пијаце, може и замена. 063/814-56-25.
(220628)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру града, повољно, вреди погледати. 063/75606-04. (4663)

ПРОДАЈЕМ кућу у Панчеву, 80 м2, шири центар, 29.000. 064/902-2880. (220603)
ЈЕДИНСТВЕН простор,
Тесла, 16 ари са кућом
200 + 100 м2, ЕГ, гараже. 064/341-76-80.
(220576)

ПЛАЦ до пута, Баваништански пут, 7 ари,
ограђен, 1.800 евра/ар.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
КУЋА у Тополи, 4 ара,
трособна, ЕГ, повољно,
гарсоњера и доплата.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.

ПРОДАЈЕМ плац код
„Тмушића”, Шарпланинска улица, 4 ара, ограђен. Тел. 064/959-42-79.
(220568)
КОТЕЖ 1, одлична, 98
м2 + 40 м2, 57.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(220526)

ДОЊИ град, кућа за рушење, адаптацију, 2.5
ара, 30.000 евра, договор. (470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.

КАЧАРЕВО, 96 м2, 5
ари, усељива, 16.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. (220526)
ОДЛИЧНА кућа у мирном крају Тесле, 80 + 40
м2, 3,6 ари плац, усељива одмах, може двособан стан и доплата.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.

БАВАНИШТАНСКИ пут
114 ари, 33 ширине, до
пута, 53.000. (1734),
„Трем 01”, 063/836-2383, 063/740-79-95.
(220716)

ПРОДАЈЕМ воћњак у
грађевинској зони у
Панчеву, Ул. Пелистерска. 063/491-250.
(220519)
ПРОДАЈЕМ или мењам
кућу у Долову са радионицом за бетонску галантерију, за стан.
066/334-085. (220664)

УЖИ ЦЕНТАР, 100 м2,
2.5 ара, 13 ширине за
рушење, 45.000. (1734),
„Трем 01”, 063/836-2383, 063/740-79-95.
(220716)

ПРОДАЈЕМ 9 ари баште
са викендицом + 9 ари
баште са воћем.
063/865-80-06. (220790)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру,
ново, Котеж 1, без посредника. 063/250-082.
(219935)

СТРЕЛИШТЕ, 58 м2, II,
33.000. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (220470)

ПРОДАЈЕМ кућу са три
етаже (210 м2), у Синђелићевој. Тел. 061/66192-60. (220671)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру, 130 м2, повољно.
060/028-14-80. (220752)

ПОВОЉНО продајем
плац у Девојачком бунару под воћем, 9 ари.
065/200-64-52. (220765)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан у строгом центру,
ТА, III спрат. 062/388130. (219973)

ГОРЊИ град, стара кућа, 5 ари,
45.000.(398),,„Кров”,
060/683-10-64. (220639)

КУЋА за реновирање,
117 м2, 5 ари, 26.000
евра. Горњи град. Тел.
063/772-72-79. 220738

ПРОДАЈЕМ мању кућу у
Белој Цркви, близу језера. 061/284-54-04.
(220768)

ПРОДАЈЕ се стан, троипособан, на Котежу 2,
84 м2, 6. спрат. 065/39898-99. (219977)

ПОЧЕТАК Војловице,
одлична кућа две стамбене јединице, 6.5 ара,
36.000. (398),„Кров”,
060/683-10-64. (220639)

НА ПРОДАЈУ викендица
близу Поњавице, струја,
вода, легализована. Тел.
065/613-23-40. (220699)

ПЛАЦ, Пелистерска улица, 5,5 ара, струја, вода,
асфалт. 062/634-008.
(2207549

СТРЕЛИШТЕ, 65 м2, III,
29.000. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (220470)

ГОРЊИ ГРАД, усељива,
88 м2, 2 ара, 27.000.
(398),„Кров”, 060/68310-64. (220639)

КУЋА у Дебељачи, око
850 м2, погодно за фирму, власништво, 1/1.
Тел. 063/819-81-83.
(220707)

КУЋА, Топола, 82 м2, 7
ари, 27.000; Маргита 60
м2, 6 ари, 27.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (220764)

СТРЕЛИШТЕ, 57 м2, VI,
26.000. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (220470)

ПОВОЉНО продајем
плац на Стрелишту, 4
ара, 4.000 евра.
063/185-27-90. (220654)

ПРОДАЈЕМ њиву у селу,
44 ара, Војловица, дозвољена градња.
064/256-35-40. (220750)

ДЕВОЈАЧКИ бунар, 80
м2, 14 ари, 19.900.
(394), „Гоца”, 063/89977-00. (220659)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
5 ари са објектом 60 м2.
064/821-48-05. (220815)

ВЕЛИКИ избор кућа,
Панчево, сва околна села. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (220659)
КУЋА, Новосељански
8.5 ари, 120 м2, 45.000,
договор. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (220659)
НОВОСЕЉАНСКИ пут
22 ара, 70 м2, све под
воћем, 28.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(220659)
КОД БОЛНИЦЕ 100 м2,
48.000; центар 100 м2, 4
ара, 45.000; 70 м2, 5
ари, 52.000. (394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(220659)

ТЕСЛА, кућа – две стамбене јединице, 65.000.
(396), „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48.
(220583)

КАЧАРЕВО, спратна кућа са двориштем, баштом, улични део.
064/255-56-52. (220715)

ДВЕ КУЋЕ у Банатском
Брестовцу и приколица
киперка, 5 тона.
064/143-64-35. (220536)

КУЋЕ, Тесла 4 ара,
50.000, 3 ара, 2.5 ара,
39.000. (661), „Весна 2”,
066/937-00-13. (220670)

ПРОДАЈЕМ плац, Миса,
дозвољена градња.
060/766-23-36. (220624)

ДОЊИ град, кућа сређена, са два стана, ЕГ,
плац 7 ари. 061/224-4797.(220636)
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МАКСИМА ГОРОГ, кућа
на 7 ари, 70.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(220583)

ДЕО КУЋЕ, анекс, почетак Стрелишта, укњижено, замена. 064/952-1980. (220609)

КУЋА, 125 м2, сређена,
продајем, одлична локација, цена договор. Тел.
352-892, 060/352-89-20.
(220635)

ОГЛАСИ

СТРЕЛИШТЕ, 50 КВМ, 3
ара, 28.000; Кудељарац,
60 м2, 10 ари, 25.000.
(394), „Гоца”, 063/89977-00. (220659)

ОМОЉИЦА, новија,
укњижена, 16.000; Самош прелепа нова намештена, 14.500. (67),
„Милка М”, 063/744-2866. (220348)
ЦРЕПАЈА, кућа 135 м2,
подрум, централно, помоћне просторије, 22
ара. 065/320-19-61.
(220818)
КУЋА,Миса, ПР+ПК,
33.000; шири центар,
две јединице, само
50.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(220348)
КУЋА 60 м2, 3 ара плаца, 38.000, може замена
стара Миса. 061/66439-26. (220779)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

ВЕЛИКА понуда кућа на
свим локацијама. „Перфект”, 064/348-05-68.
(4663)

ТЕСЛА, једнособан, IV,
ТА, усељив. 013/315395, 063/851-03-23.
(220105)

КОТЕЖ 2, 32 м2, ПР,
16.500. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09.
(220470)

ЦЕНТАР, станови и гараже, укњижено, етажирано, 53-120 м2. 630850 евра/м2, са ПДВ-ом.
063/323-584. (220056)

СОДАРА, 70 м2, ПР,
22.000. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09.
(220470)

ШИРИ центар, трособан, 68 м2, I спрат, ТА,
терасе, гаража, 31.000.
060/760-04-32. (220203)

СТРЕЛИШТЕ, новоградња, 51 м2, I, ЦГ, 37.000,
договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (220470)

СТАНОВИ
ПОНУДА

СТАН, 54 м2, IV спрат,
без лифта. 063/159-9962. (219130)
НА ПРОДАЈУ једнособан стан на Стрелишту.
069/151-49-52. (219857)
ТРОСОБАН, 64 м2, Котеж 1, III спрат, новоградња, укњижено,
44.800. 064/200-00-37.
(219427)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
гарсоњеру на Тесли, ТА,
V, без посредника. Тел.
063/867-58-19. (220377)
ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
реновиран стан, Котеж
1. 065/510-24-44. (2205

ПРОДАЈЕМ четворособан нов стан на Стрелишту. Тел. 064/267-71-74.
(219939)

ПРОДАЈЕМ стан 23 м2, у
Цара Лазара 23, Панчево. 061/215-34-10.
(220446)

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

ПРОДАЈЕМ кућу у Банатском Брестовцу. Тел.
013/626-691, 065/62848-33. (220661)

СТРЕЛИШТЕ, стан 62
м2, парно, нов паркет,
купатило, столарија,
власник. 066/004-787.
(220455)

ПРОДАЈЕМ једноипособан стан, 47 м2, Котеж
1, 32.000 евра. Тел.
065/867-52-50.
(22042798

ПРОДАЈЕМ спратну кућу 200 м2, Максима
Горког, 3.8 ара.
063/301-360. (220648)

КОТЕЖ 2, трособан,
продајем/мењам за мањи стан/кућу. 063/77115-68. (220448)

СТРЕЛИШТЕ, леп трособан 80 м2, IV спрат, повољно, власник.
064/323-91-93. (220495

Петак, 27. мај 2016.

СТАНОВИ
ПОНУДА

ТРОСОБАН стан, 78 м2,
Стрелиште, IV спрат,
два мокра чвора. Тел.
064/340-26-43. (220622)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
двособан стан, Котеж 1,
за мањи једнособан,
власник. 063/765-83-10.
(220409)

ЦЕНТАР, Карађорђева,
једноипособан, 45 м2, I,
ЦГ, 36.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (220631)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
стан, Котеж 1, 58 м2, за
два мања, власник.
065/820-73-83. (220409)

ТЕСЛА, мањи двособан,
47 м2, III, TA, 22.000.
(336), „Олимп”, 351061, 064/234-36-01.
(220631)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
сређен двособан стан.
Тел. 064/968-56-80.
(220500)
ПРОДАЈЕМ трособне
куће у низу, 40.000 –
100.000 евра, плацеве.
341-789. (220612)
ХИТНО продајем стан,
2.5, Котеж, ЦГ, II спрат,
власник. 060/095-83-05.
(220599)
СТАН, новоградња, Светозара Милетића, први
спрат, 50 м2, 36.000.
060/559-47-94. (220600)
СТАН, Тесла, 44 м2, ТА,
I спрат, реновиран, брзо
усељив. 064/423-31-43,
231-95-50. (220619)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру,
23 м2, на Стрeлишту,
сређена. 066/300-630.
(220626)
СТРОГИ центар, трособан, 68 м2, VII, ЦГ,
54.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(220631)
ТЕСЛА, први спрат, трособни, терасе, башта,
56.000 + ПДВ. 060/76566-60. (220634)
ПРОДАЈЕМ стан, строги
центар, Вука Караџића
6, код Гимназије, 58 м2
+ две терасе, хитно.
064/651-17-78.
(220594)

КОТЕЖ 1, једноипособан, 45 м2, V, ЦГ,
30.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (220631)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
60 м2, код банке, V, ЦГ,
усељив, 28.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (220631)
КОТЕЖ 2, двоипособан,
70 м2, III, ЦГ, усељив,
41.000. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(220631)
СТРЕЛИШТЕ, трособан,
65 м2, I, ЦГ, 32.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(220631)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32 м2, II, ЦГ,
21.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(220631)
СТРОГИ центар, двособан, 65 м2, III, ЦГ, усељив, 41.000, договор.
(336), „Олимп”, 351061, 064/234-36-01.
(220631)
СОДАРА, двособан, 54
м2, 31.000; двособан, 56
м2, 25.000. (661), „Весна
2”, 066/937-00-13.
(220670)
ТЕСЛА, двособан, 58 м2,
35.000; једноипособан,
36 м2, 24.000. (661),
„Весна 2”, 066/937-0013. (220670)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
54 м2, 22.000; двособан,
56 м2, 24.000. (661),
„Весна 2”,
066/937-00-13.
(220670)
2

ДВОСОБАН стан 53 м ,
Стрeлиште, 7. спрат,
22.000 евра. 063/86802-06. (220656)
ТЕСЛА, поткровље, сива
фаза, једнособни, двособни, трособни, власник. 060/765-66-60.
(220634
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СТРЕЛИШТЕ, продајем
стан, 43 м2, ВП, ЦГ, тераса и подрум. 061/22447-97. (220636)

КОТЕЖ 1, сређен двособан, 50 м2, I спрат, хитно, власник. 064/32391-93. (220435)

НОВА МИСА, трособан
85 м2, ЦГ, замена за мањи стан. 064/134-06-30.
(220387)

ОГЛАСИ

2

ЦЕНТАР, 45 м , 23.000;
54 м2, 35.000; 115 м2,
ЕГ, 65.000. (394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(220659)

ДВОРИШНИ стан 40 м2,
14.000; 60 м2, 18.500.
(394), „Гоца”, 063/89977-00. (220659)
ТЕСЛА, 45 м2, двособан,
25.000; 50 м2, двособан,
леп, 28.000.

САЛОНСКИ стан, 114
м2, 65.000; 86 м2,
40.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(220583)

(394), „Гоца”, 063/89977-00. (220659)

СОДАРА, двоипособан,
63 м2, IV спрат, ЦГ, интернет, кабловска. Тел.
344-254. (4663)

КОТЕЖ 1, 57 м2, двособан, 28.000; трособан,
71 м2, 37.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(220659)

ЈЕДНОСОБАН, 35 м2,
Миса 21.000; Тесла,
центар, 23.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (4663)

КОТЕЖ 2, 74 м2, трособан, реновиран, 43.000.
(394), „Гоца”, 063/89977-00. (220659)

ДВОСОБНИ, 56 м2,
Стрелиште, 27.000; Котеж, Тесла, 30.000.
(324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20.
(4663)

КОТЕЖ 2, 50 м2, 24.000;
62 м2, двособан, 32.000.
(394), „Гоца”, 063/89977-00. (220659)

ТЕСЛА, трособан, 61, IV
ЦГ, 30.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (4663)

ТЕСЛА, једноипособан,
42 м2, III, ЦГ, 25.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15. (4)

ПОВОЉНО, једноипособан, ЦГ, 50 + 6 м2, Котеж, 25.500, усељив одмах. (470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71. (и)

МАРГИТА, нови станови, 600 евра; 57 м2, 64
м2, 110 м2. (394), „Гоца”, 063/899-77-00.
(220659)
ВЕЛИКИ избор станова
свих структура, све локације. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (220659)

ТЕСЛА, новоградња, 790
евра/м2, 62 м2, 68 м2, 75
м2. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (4663)

ХИТНО, Вељка Влаховића двособан 62 м2, ВП,
29.000. (398),„Кров”,
060/683-10-64. (220639)

СТРОГИ центар, дворишни, 38 м2, сређен.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (4663)

ЦЕНТАР, одличан дворишни трособан, 82 м2,
гаража, 33.000.
(398),„Кров”, 060/68310-64. (220639)

СОДАРА, жута цигла, 56
м2, сређен, 37.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (4663)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 53 м2, Тесла.
063/745-80-65. (220577)

КОТЕЖ 2, Кикиндска,
двособан, VII, договор.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (4663)

ДВОРИШНИ стан на
продају, Цара душана
39, сређен, повољно.
Тел. 069/351-35-25.
(220584)

СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, 35 м2, 14.500.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (4663)

ТЕСЛА, једноипособан,
42 м2, III, ЦГ, 25.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(4663)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 43 м2, ВПР, ЦГ,
23.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (4663)
КОТЕЖ 2, четворособан, 92 м2, III, ЦГ,
60.000. (238), „Тесла некретнине”, 064/668-8915. (4663)
ПОВОЉНО, трособан,
ЦГ, Содара, 60 м2, приземље, плакари, ПВЦ столарија, 33.000 евра, замена. (470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71. (и)

СОДАРА, двособан, I,
34.000, трособан, I,
40.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(220583)

ПОВОЉНО, двособан,
ЦГ, Содара, одличан
распоред, 27.000 евра.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)
ТЕСЛА, код „Авива”, 49
м2, VI, ЦГ, без посредника, повољно. 063/77681-58. (220532)
ПРОДАЈЕМ стан у центру, 53 м2, укњижен.
Тел. 064/290-46-55.
(2њ20539)
ДВОСОБАН, Доњи град,
50 м2, I спрат, реновиран, адаптиран, 25.000.
Замена. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(и)
ДВОИПОСОБАН, Котеж
2, 68 м2 + 6 м2 тераса,
два ве-цеа, реновиран,
40.000 евра, договор.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (и)
КОТЕЖ 1, једноипособан, III, 49 м2, тераса,
ЦГ, 26.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(220526)

СОДАРА, Доситејева,
троипособан, 58.000;
војне двоипособан,
39.500.(396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(220583)

ЦЕНТАР, двособан, 57
м2, ЦГ, X. (238), „Тесла
некретнине”, 064/66889-15. (4663)

СТАРА ПОШТА, двособан, 41.000, центар двоипособан, X, 40.000.
(396), „Лајф”, 061/66291-48. (220583)

МАРГИТА трособан, 85
м2, I, ЕГ, гаража, 60.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(4663)
2

ПРОДАЈЕМ стан, 52 м ,
строги центар, власник.
064/074-68-84.
(4663)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
53 м2, I, тераса, ТА,
24.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901.
(220526)

КОТЕЖ 1, двособан, 57
м2, ЦГ, IV, 28.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (4663)

СОДАРА, 38 м2, једнособан, 25.000, договор,
трособан 68 м2, 35.000.
(394), „Гоца”, 063/89977-00. (220659)

КОТЕЖ 2, трособан,
47.000, мањи двособан,
I, 30.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (220583)

ЦЕНТАР, дворишни 40
м2, 17.000 евра, башта,
шупа. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(и)

ПРОДАЈЕМ стан, 52 м2,
строги центар, власник.
064/074-68-84. (4663)
ЈЕДНОСОБАН стан, 29
м2, строги центар, Гимназија, укњижен,
20.000. 065/653-93-99.
(2205019
ПРОДАЈЕМ укњижен
дворишни стан, 74 м2, за
адаптацију, власник.
370-411.
(220513)

ТЕСЛА, двособан, II, 50
м2, ТА, 23.500. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(220526)
ТЕСЛА, двособан, I, 54
м2, ТА, тераса, 29.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (220526)
СТРОГИ центар, већи
једнособан, I, 40 м2, ЦГ,
идеалан за ординацију,
34.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(220526)

СТРЕЛИШЕ, двособан,
светао, 60 м2, III, ЦГ,
29.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (220526)
СТРЕЛИШТЕ, 57 м2, тераса, VI, ЦГ, добар,
26.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (220526)
КОТЕЖ 2, леп једноипособан, 48 м2, ВП,
26.500. (49), „Мустанг”,
062/226-901.
(220526)
КОТЕЖ 2, двособан реновиран, 61 м2, V,
29.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901.
(220526)
КАРАЂОРЂЕВА, Конструктор, 45 м2, једноипособан, I, 36.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(220526)
МИСА, етажа 90 м2 +
тавански простор,
26.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (220526)
МИСА, Конструктор, 46
м2, једнособан, I, тераса, 23.000. (49), „Мустанг”, 062/226-901.
(220526)
МИСА, Конструктор, 58
м2, двособан, I, леп,
30.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (220526)
СТРЕЛИШТЕ, почетак,
двособан, 53 м2, ТА, тераса, 22.000. (1756),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (220725)
КОТЕЖ 1, двособан, 61
м2, III, ЦГ, 33.000.
(1756), „Нишић”, 362027, 064/206-55-74.
(220725)
ТЕСЛА, једнособан, 29
м2, IV, TA, тераса,
18.000. (1756), „Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (220725)
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КОТЕЖ 1, двособан, III,
57 м2, ЦГ, 30.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (220683)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ЦЕНТАР, двоипособан,
64 м2, ТА, III, тераса,
35.000. (1756), „Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (220725)

КОТЕЖ 2, једнособан,
III, 44 м2, ЦГ; 25.000.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(220683)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 32 м2, ЦГ, V, тераса, 21.000. (1756), „Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (220725)

СИНЂЕЛИЋЕВ А, Самачки, гарсоњера, III,
ЦГ, 12.000. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(220683

ТЕСЛА, двособан, 47 м2,
етажно грејање, III,
24.000. (1756), „Нишић”, 362-027, 064/20655-74. (220725)
2

СОДАРА, 56 м , I, ЦГ,
2.0, сређен екстра,
32.000. (1734), „Трем
01”, 063/836-23-83,
063/740-79-95. (220716)
ЦЕНТАР, 42 м2, дворишни – лепо двориште,
мало станара, 1/1.
(1734), „Трем 01”,
063/836-23-83, 063/74079-95. (220716)
ПРОДАЈЕМ СТАН, Стрелиште, трособан, I
спрат, ЦГ, 67 м2, близина „Авива”, власник.
064/410-25-86. (220730)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
дворишни стан (сам),
власник, С. Милетића.
013/258-05-17, 064/06523-30. (220713)

ЈЕДНОСОБАН, сређен,
намештен, усељив стан,
30 м2, I спрат, нова Миса, 25.000. 063/109-2777. (210779)
ПРОДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у Самачком
хотелу. Власник. Без
посредника. 065/68132-17. (220784)
ПРОДАЈЕМ дворишни
стан, дуплекс, 81 м2, у
строгом центру града.
063/141-19-04.
(220812)
ПРОДАЈЕМ једноипособан стан на Стрелишту,
други спрат, ТА, 19.000,
или мењам за земљу у
Долову. 060/131-81-66.
(220741)

ЦЕНТАР, трособан, 80
м2, намештен комплет,
56.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(220684)

МАРГИТА, нов двоипособан, ПР, 55 м2, гас,
38.000. (320), „Премиер”, 352-489, 063/80044-30. (220683)
СОДАРА, трособан,
ВПР, 63 м2, ЦГ, 33.000.
(320), „Премиер”, 352489, 063/800-44-30.
(220683)
ЦЕНТАР, двособан, IV,
56 м2, ЦГ, 36.500. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (220683)

ДВОРИШНИ стан са баштом, продајем.
062/885-43-20. (220742)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
двоипособан, 72 м2, II,
ЦГ, одличан, 40.000.
(300), „Ћурчић”, 362816, 063/803-10-52.
(220764)

ТЕСЛА, двособан, 52 м2,
23.500, једнособан, 27
м2, 16.500. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(220684)
ДВОРИШНИ до улице,
сређен, 12.000; Топола
до улице, само 11.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (220816)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
ВП, 53, 22.000; Миса,
двоипособан, одлична,
19.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(220816)
ТЕСЛА, трособан, три
лође, само 30.000; Миса, I, укњижен, 36.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (220816)
ХИТНО, Самачки, I,
13.000; Маргита, ПР,
нов, прелеп, 17.500.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (220816)
ТЕСЛА, I, 49, 37.000,
лукс, Маргита, ПР, нов,
укњижен, 39.000. (67),
„Милка М”,
063/744-28-66.
(220816)
СТАН у Горњем граду,
56,7 м2, двоипособан,
нова градња, власништво. Тел. 063/819-8183. (220707)
ПЕНЗИОНЕРИ, нуди се
доживотно издржавање
по најповољнијим условима. 061/324-40-85.
(220679)
ЦЕНТАР, 1.5, 44, ЦГ,
26.000; Содара, двоипособан, 64, 40.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(22
СТРЕЛИШТЕ, гарсоњера, 28, 14.000; Маргита,
64, 13.000; Стрелиште,
једноипособан, ЦГ, договор; двоипособан, 55,
29.000. (338), „Јанковић”, 348-025.
(220680)
ПРОДАЈЕМ двоипособан у насељу Пепељара,
58 м2, 23.500.
060/861-83-17.

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
61 м2, IV, лифт, 33.000;
двособан, 22.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (220764)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, сређен, 36.000; ВП,
24.000; 32 к м, III,
21.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(220764)
СОДАРА, једнособан,
32 м2, I, ЦГ, 24.000, двоипособан, 58 м2, I, ЦГ,
32.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(220764)
ТЕСЛА, двособан, 35
м2, II, ТА, 27.000; центар, двособан, 52 м2, I,

35.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(220764)
ПРОДАЈЕМ стан, центар, са плодужитком,
12.000 – 18.000.
061/324-40-85. (20679)
КОТЕЖ, једнособан, 45
м2, 26.000, трособан, 74
м2, 42.000. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
(4663)
КОТЕЖ, једнособан, 32
м2, 16.000, двоипособан, 66 м2, 43.000 евра.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(4663)
ТЕСЛА, двособан, 46 м2,
23.000; двособан, 49 м2,
29.000. (097), „Перфект”, 064/348-0568.(4663)

СОДАРА, двособан, 63
м2, 33.000; двоипособан, 75 м2, 40.000.(097),
„Перфект”, 064/348-0568. (4663)
ЦЕНТАР,двособан, 53
м2, дворишни, гаража,
18.900. (097), „Перфект”, 064/348-05-68.
((4663)
МАРГИТА, трособан, 64
м2, 40.000; троипособан,
96 м2, 65.000. (097),
„Перфект”, 064/348-0568. (4663)
МИСА једноипособан,
35 м2, 18.500; двоипособан 54 м2, 32.400. (097),
„Перфект”, 064/348-0568. (4663)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 37 м2, 23.000; двоипособан, 58 м2, 30.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (4663)
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СТРЕЛИШТЕ, двособан,
45 м2, 22.000, двособан
52 м2, 23.500. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
((4663)

КУПУЈЕМ нов стан од 45
м2. 063/740-61-26.

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
65 м2, 33.000; трособан,
80 м2, 40.000. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(4663)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
60 м2, III, ЦГ, 29.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(4663)

КУПУЈЕМ стан једнособан, једноипособан.
062/771-513. (219441)
КУПУЈЕМ стан до
17.000, дајем ауто,
3.000 евра, остало кеш.
064/134-06-30. (220387)
АГЕНЦИЈА „Дива” купује двособан стан, ТА, у
згради, центар,Тесла.
345-534, 064/246-05-71.

ОГЛАСИ

АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине”, потребни
станови свих структура.
064/668-89-15. (238).
(4663)
ХИТНО купујем 1.0
стан, стан 1.5, на Содари. (1734), „Трем 01”,
063/836-23-83, 063/74079-95. (220716)
КУПУЈЕМ троипособан
или четворособан стан у
ширем центру. 064/38531-15. (220684)
ПЕНЗИОНЕРИ купујем
стан са Вашим плодоужитком (остајете у стану). 060/332-05-92.
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ИЗДАЈЕМ стан 25 м2,
Б. Јовановића,
кружни ток.
063/849-53-33. (СМС)

НАМЕШТЕН стан за издавање. Цена 120 евра.,
064/170-48-29.
(СМС)

КОТЕЖ 1, 60 м2, IV
спрат, ЦГ, лифт, полунамештен. 063/163-52-05.
(219631)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на Тесли, први спрат,
полунамештен. 064/20813-63. (220287)

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

ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан на Содари.
064/428-88-94.
(218839)

ИЗДАЈЕМ празан двособан стан код кружног
тока, Котеж 1. 064/39838-81. (220737)
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ИЗДАЈЕМ кућу 100 м2,
строги центар, Ул. Живојина Мишића 6, погодна за канцеларијски
простор, ординације,
агенције, школице, итд.
023/857-315, 064/57557-04. (219880)
ИЗДАЈЕМ празну гарсоњеру, ЦГ, Котеж 1, лепа
локација, на дуже.
013/317-864.
(219951)
ТРОСОБАН мањи, потпуно лукс намештен,
ПВЦ, клима, интернет,
Тесла. 064/877-53-09.
(222111)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу, централно грејање
запосленом самцу-ици,
без плаћања кирије, само комуналије. Тел.
231-47-96. (220352)
ИЗДАЈЕМО гарсоњеру и
двособан стан. Тел.
061/272-01-87. (220375)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
четворособан, Котеж 2.
063/856-74-02. (220366)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан код
Спортског центра, ЦГ,
кабловска интернет.
013/370-553, 064/18455-34. (220533)
ИЗДАЈУ се два намештена стана. 064/118-5611, 060/377-57-87. (220

ОГЛАСИ

ИЗДАЈЕМ стан, центар,
двособан, централно
грејање, полунамештен
или празан. 060/55120-38. (220739)
СТАН близу Спортског,
„беовоза”, сутерен, намештено, засебан улаз,
самцима. 064/026-9500. (220751)
ИЗДАЈЕМ полунамештен стан на новој Миси. 064/187-91-87,
064/330-90-54. (220732)
ИЗДАЈЕМ једноипособан стан, 45 м2, ЦГ, други спрат, Стрелиште, 80
евра. 060/014-99-74.
(220733)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан, празан, Стрелиште. Тел. 311-071. (2207

marketing@pancevac-online.rs

ИЗДАЈЕМ намештен мањи једнособан стан на
Тесли са ЦГ. 064/28060-36. (220735)
ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан изнад
СДК. Тел. 063/422-024.
(220711
ГАРСОЊЕРА, Котеж 2,
код градске гараже, 35
м2, тераса, I спрат, ненамештен, гледа на
парк. 063/514-360.
(220712)
ИЗДАЈЕМ двособан и
трособан дворишни
празан стан. 064/22412-60. (220682)
ИЗДАЈЕМ намештену
собу код Дома војске,
употреба кухиње и купатила. Тел. 065/672-3300. (220689)
ИЗДАЈЕМ једнипособан
стан, гарсоњеру, намештено, центар, повољно,
засебан улаз. 061/13179-04. (220695)
НАМЕШТЕН стан, клима, кабловска, интернет,
близу центра издајем.
061/689-86-22. (220706)
ГАРСОЊЕРУ, велику,
новије намештену, клима, кабловска, интернет,
близу центра. 064/92729-87. (220706)
ИЗДАЈЕМ једнособан
комплетно намештен
стан, кућа, интернет,
центар, ЦГ. 065/344-8577. (220684)
ИЗДАЈЕМ кућу, шири
центар, пословно-стамбене намене, 150 м2.
062/347-667. (330675)
СОДАРА, једноипособан, празан, ЦГ, телефон, интерфон, на дуже. 065/236-72-79.
(220480)

ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан на Котежу
2, зграда, балкон, ЦГ,
интерфон, лифт, паркинг. 063/353-770.
(220489)
ИЗДАЈЕМ двособан
комфоран стан у центру, клима, ЦГ.
064/237-05-28.
(220491)
ИЗДАЈЕМ луксузан намештен стан са сауном у
центру града. Цена 350
евра. 063/386-354.
(220496)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан на Котежу 1, ЦГ, телефон.
063/106-84-66.
(220497)

МАЊИ дворишни стан
за самца или двоје. Содара. 065/531-47-04,
347-832. (220415)

ИЗДАЈЕМ празан једнособан са ЦГ, стан у центру Стрелишта. 060/37819-55. (220396)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у кући.
063/126-92-77, 063/248729. (220420)

У САМАЧКОМ издајем
намештену гарсоњеру,
самцу, 80 евра.
065/353-07-57.
(220398)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, Котеж 2, ЦГ, клима, намештен. 063/370217. (220422)
ИЗДАЈЕМ собу, Краљевића Марка 9, Катица.
063/811-73-75. (220413)
ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан у згради,
без грејања. Содара.
013/344-167, 064/95023-40. (220394)

ИЗДАЈЕМ стан у згради
+ дворишни + гарсоњера, све намештено.
Стрелиште, 362-406,
064/218-83-45.
(220412)
ИЗДАЈЕ се полунамештен двособан стан на
Тесли код пијаце. Свеже окречен, одмах усељив. 013/321-823,
069/258-35-43. (220440)
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ИЗДАЈЕМ двособан празан стан у кући, Стрелиште. 322-051, 061/16264-42. (220452)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, ЦГ, I
спрат, Содара. 060/05102-44. (2204650)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
центру, I спрат.
064/983-16-20. (220461)
ИЗДАЈЕМ празан једноипособан стан, Котеж 2.
Тел. 063/846-02-35.
(220391)
СТАН двособан, други
српат, кућа, Синђелићева 71, 100 евра.
061/661-92-60. (220671)
ПОТРЕБНА мања кућа
за становање или дворишни стан, предност Теслин крај. Тел. 062/339277, 061/184-65-34.
(220672)
ИЗДАЈЕМ празан двособан стан код Стоматолошког, II спрат. 065/52785-22. (220647)

ИЗДАЈЕМ празан једноипособан стан у згради,
ТА, нова Миса. Тел.
064/528-33-04. (4663)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Тесли,
централно грејање.
064/439-60-07. (220530)

ИЗДАЈЕМ стан 39 м2, у
Светозара Милетића,
ненамештен. 069/610679. (220772)

ПРОДАЈЕМ локал у ТЦ
„Трубач”, 19 м2. Тел.
063/738-76-93, 060/06711-44. (219883)

ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан у Марка
Краљевића. 060/348-0311, 062/725-253.
(220657)

ИЗДАЈЕМ полунамештен стан на новој Миси. Тел. 064/220-17-25.
(46639

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
центар, немамештена,
добра зграда, изузетна
локација. 063/811-0669. (220534)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештену гарсоњеру, центар, повољно, одмах
усељива, wi/fi, паркинг.
065/691-88-23. (220771)

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

ИЗДАЈЕМ реновирану
ненамештену гарсоњеру
на Содари са ЦГ, приземље. 064/612-18-30.
(220531)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, нова Миса.
060/163-88-58. (220798)

ПРОДАЈЕМ локал, 25
м2, у Панчеву, Максима
Горког 31. 064/424-9520.

ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен стан, Содара,
ЦГ. 066/332-236.
(2205939

ДВОСОБАН стан, леп,
велик, празан, нова Миса, засебан улаз.
062/161-48-74. (4663)

ИЗДАЈЕМ празан ненамештен стан од 40 м2,
на Стрелишту. 063/617092. (220607)

САМИЦАМА или младом пару издајем намештен дворишни стан.
Тел. 064/160-46-39,
013/333-517. (4663)

ИЗДАЈЕМ собе за теренце и самце.
064/305-73-01.
(220610)

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

НАМЕШТЕН једнособан
стан у центру, ЦГ, клима, интернет, кабловска.
063/704-86-32.
(220623)

ИЗДАЈЕМ стан самици,
соба, кухиња, купатило,
60 евра, Стеријина, близу „Авива”. 064/110-7071. (4663)

ИЗДАЈЕМ новију кућу
120 м2, са окућницом у
центру Старчева. Тел.
353-500. (220631)

ИЗДАЈЕМ кућу, башту,
Котеж 1, у близини школа, вртић, пијаца, амбуланта, 061/225-16-43.
(220570)

ИЗДАЈЕ се намештена
соба у центру са купатилом. Тел. 063/761-0356. (220574)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на
Стрелишту. 064/970-8068. (220575)

ТРОСОБАН мањи, потпуно лукс намештен,
ПВЦ, клима, интернет,
Тесла. 064/877-53-09.
(222111)

ИЗДАЈЕМ стан, ЦГ, двособан, Тесла. 063/392355. 8220575)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на
дужи период, депозит
обавезан. 063/617-421.
(220511)

ИЗДАЈЕМ намештен
двоипособан стан у центру. Доситејева. Тел.
065/248-81-87. (4663)

ТЕСЛА, топ намештена
гарсоњера, X, лифт, шаљем слике viberom.
060/323-69-63. (220527)

ИЗДАЈЕМ комфорну кућу од 100 м2, са магацинским простором на
10 ари плаца. Контакт
063/313-844, 063/693944. (ф)
КОМПЛЕТНО намештени станови за издавање
од 58 м2 и 84 м2. Контакт, 063/693-298,
063/693-944. (ф)
КОТЕЖ 2, двособан
стан, намештен, Котеж
2, 120 евра. Тел.
064/119-08-34. (220819)
ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, Котеж 2.
062/401-261.
(220814)
НАМЕШТЕНА гарсоњера близу Спортског центра, посебан улаз. Интернет. 069/220-26-72,
063/202-672, 013/370991. (220760)
ЈЕДНОИПОСОБАН стан,
Котеж 2, ЦГ, други
спрат, лифт. 013/342362, 064/248-81-11.
(20757)

ИЗДАЈЕМ лепо опремљен једнособан стан
на Стрелишту, код школе. 069/334-17-03.
(220773)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан, Стрелиште, ЦГ, депозит.
064/131-44-67. (220783)
ИЗДАЈЕМ намештен једнособан стан у центру
Стрелишта, ЦГ, 37 м2.
Тел. 063/812-42-83.
(220776)
ИЗДАЈЕМ празан стан,
35 м2, на Котежу 2.
064/353-23-69. (220781)
ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Тесли.
061/804-97-23. (220789)
ИЗДАЈЕМ празан двособан стан на Тесли, I
спрат, ЦГ, 100 евра.
064/120-19-37. (220788)
ЛОКАЛИ

ХАЛА 200 м2, Јабучки
пут, за сваку делатност,
повољно. Тел. 064/49033-18. (219368)

КОТЕЖ 1, локал новоградња, 41 м2, код школе. „UnaDall”, 064/25587-50. (4663)

ИЗДАЈЕМ се локал 200
м2, Старчево, Лењинова
16. 013/633-033.
(220519)

ПРОДАЈЕМ локал, пословни простор, 90 м2.
Тел. 064/993-35-00.
(220571)

ИЗДАЈЕ се локал, Цара
Душана 38. 013/351477, 062/886-56-02.
(220731)

ПРОДАЈЕМ халу производња намештаја, 435
м2, стара Утва, Панчево.
064/111-22-56. (220640)
ИЗДАЈЕМ локал супер
сређен, 64 м2, центар,
све делатности.
064/005-30-52.
(2204659
ИЗДАЈЕМ разрађен локал на Тесли, 20 м2, добра локација. 065/20592-33. (220487)

ЦЕНТАР 14, 30, 50 м2,
на бувљаку 15, 35 м2.
063/240-817. (36639

ИЗДАЈЕМ локал на Зеленој пијаци. Тел.
063/808-58-16.
(2204259

ИЗДАЈЕМ радионицу 35
м2, вода, трофазна, канализација, канал. Карађорђева.
064/994-13-16.
(4663)

ИЗДАЈЕМ локал 38 м2,
код Зелене пијаце, близина три школе.
060/351-03-56. (220604)

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

ИЗДАЈЕМ локал у Стрелишту, Вељка Влаховића
14, празан, усељив.
064/959-98-83. (220613)

ИЗДАЈЕМ локал у Кочиној 4, код Зелене пијаце.
063/217-130.
(220511)

ИЗДАЈЕМ локал у Тржном центру „Трубач” .
064/370-79-47. (4663)

ИЗДАЈЕ се стовариште
са колском вагом, 45 тона, и плацем 300 х 20,
повољно. 063/822-2161, 065/550-86-10.
(220516)

ИЗДАЈЕМ ауто-перионицу, Книћанинова 87.
Тел. 348-634. (220637)

ПРОДАЈЕМ екстра разрађену ћевабџиницу
„016”, са комплетним
инвентаром (локал је у
закупу). 063/858-48-50.
ИЗДАЈЕМ локал 23 м2,
центар Зелене пијаце.
063/858-86-97. (220792)
ИЗДАЈЕМ кафић у центру, може пекара, посластичарница и сл. са
опремом. 065/271-1002. (220688)
ИЗДАЈЕМ кафић за мање прославе до 40 места, центар.065/271-1002. (220688)
ИЗДАЈЕМ локал, Св. Саве 67. 064/668-87-38.
(220697)
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ПОСАО
ПОНУДА

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

СТОЛАРСКО-ПАРКЕТАРСКОЈ радњи „Сирова гора”, Богојевићи,
Ариље, потребни радници. Храна и смештај
обезбеђени. Плата по
договору. 063/689-270.
(220535)

ПОТРЕБАН пекар.
062/404-144. (219658)
ВОЗАЧ, озбиљан, са искуством, Ц категорија,
потребан за вожњу камиона хладњаче.
065/807-00-13. (219980)
ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац”, потребне
раднице у кухињи и за
роштиљем. 063/897-5504. (219504)
ЋЕВАБЏИНИЦИ у центру града потребне раднице у кухињи и роштиљу. 063/834-88-10.
(219504)
ПРОДАВАЧИЦА у пекари потребна. 064/40351-32. (219658)
ПОТРЕБНА девојка за
рад у пекари. 063/320847. (220487)
ПОТРРЕБНЕ девојке за
рад у кол центру. Звати
радним данима од 10 до
16 сати. 064/645-30-97.
(220399)
ПОТРЕБНА радница за
шивење на ендлерици.
064/127-57-01. (220449)
ПОТРЕБНИ радници за
монтажу грађевинских
скела и помоћни радници. Звати од 9 до 17 сати. 013/377-853.
(220473)

ПОТРЕБАН радник за
сезонски посао, теренски рад зими, са знањем
румунског језика, договор. 064/116-30-31.
(220369)
УГОСТИТЕЉСКОМ
објекту потребан је конобар са искуством. Понуде слати на mail:
nedeljkovic977@gmail.com
(220626).
ЖЕНСКОМ фризерском
солону „Биса”, потребан
женски фризер. Контакт, 061/130-08-43.
(220190)
ПОТРЕБНИ кувари и помоћни радници са искуством. „Стара воденица”. 063/892-0007.(220727)
РЕСТОРАНУ „Poco Loco” потребни конобари,
посластичари, помоћно
особље. Тел. 013/355333, 064/874-03-01.
(220729)
ПОТРЕБАН помоћни
радник у штампарији.
Обавезна Б категорија,
активан возач. 063/295789. (220332)
РЕСТОРАНУ „Банатски
кутак”, потребна помоћна радница у кухињи.
Тел за информације,
064/586-89-04. (220736)

ПОРОДИЦИ у Немачкој
потребна жена за негу
старих лица са познавањем немачког језика.
062/571-007. (220475)
ПРИВАТНОМ предузећу
потребна особа са искуством за рад у књиговодству. Послати CV na
homedisignint@gmail.com
(220578)
ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац”, потребне
раднице у кухињи и за
роштиљем. 063/897-5504. (4663)
ЋЕВАБЏИНИЦИ у центру града потребне раднице у кухињи и роштиљу. 063/834-88-10.
(4663)
ПИЦЕРИЈИ „Попај”, потребни пица мајстор и
раднице на палачинкари. (4663)
ПОТРЕБАН пекар за бело пециво за замену.
065/555-94-44.
(2205589
ПОТРЕБАН пекар, бурегџија и продавачица
за трећу смену са искуством у пекари.
064/120-09-42. (220507)
ПОТРЕБАН радник, породичан човек од 27 до
35 година, са средњом
школом и дозволом Б
категорије. Звати од 9
до 15 сати. 063/744-6512. (220521)
ПОТРЕБНА радница у
продавници воћа и поврћа, са искуством. Тел.
063/755-35-20. (220726)

СТУДИО „La Vita Medical”, потребна девојка
са знањем козметичких
услуга: педикир, маникир, депилација. CV послати на email:
vitamedicalpancevo@
gmail.com или позвати
069/152-51-65. (220799)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ЕНГЛЕСКИ, немачки и
српски, припрема за
пријемни и малу матуру. 060/613-06-88.
(СМС)
ХИДРОИЗОЛАЦИЈА,
Панчево, машински сечемо влажне зидове, гаранција.
060/691-01-13.
(217223)
МОЛЕРСКИ и гипсарски
радови, квалитетно и
повољно, мајстори из
Ковачице. Тел. 060/66086-00. (218784)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање,
воде, канализације, кабина, славина, бојлера,
котлића.
063/836-84-76.
(219043)
ЕЛЕКТРИЧАР, оправке
бојлера, шпорета, разводних табли, индикатора, инсталација. Мића,
064/310-44-88.
(219501)

ОГЛАСИ

marketing@pancevac-online.rs

АУТОПРИКОЛИЦЕ, издавање, 10 евра дан, позовите. 064/235-08-15.
(219527)
ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова,
бетонирање, кречење,
европски квалитет.063/865-80-49.
(219884)
СПРЕМАМ и чистим куће и станове, ако вам
треба позовите.
064/278-71-20. (220596

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каљевих пећи. 063/155-8595. (220001)

КЕРАМИЧАР, квалитетно, поуздано, повољно.
063/318-780. (220521)

КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством лепи
све врсте плочица, повољно, ефикасно.
063/825-16-94. (220202)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало, најповољније. 065/361-13-13.
(220580)

АЛУ, ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, тракасте завесе, уграђујем, поправљам. 063/882-25-09.
(2200016)

СПРЕМАЊЕ станова,
пословних просторија,
повољна цена. Тел.
062/821-87-31. (4663)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, лепљење тапета, заштита столарије,
тражим посао. 013/310741, 064/174-03-23.
(220360)
ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтирање бојлера,
шпорета, грејача. Слобдоан, 063/865-80-74.
(220378)
ТРАЖИМ посао, превозим шодер и песак са
малим кипером.
064/271-56-57. (220373)
МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање столарија, пензионерима
попуст. 013/235-78-82,
065/557-81-42. (220385)
РАДИМО све физичке
послове: рушења кућа,
разбијање бетона, бетонирања, кошење траве,
итд. 064/122-69-78.
(220381)
КОШЕЊЕ траве, корова,
свих површина, обарање стабла, вађење пањева, утовари шута, ствари
одношење. 060/035-4740. (220381)

СЕРВИСИРАЊЕ, допуна
и уградња климе, повољно. Тел. 064/520-4800, 063/740-83-98.
(4663)
ПРАЊЕ тепиха, дубинско прање намештаја,
аутомобила. Наташа,
361-474, 060/361-47-41,
066/361-474. (220456)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером свако дрво које вам смета.
063/369-846. (220464)
АЛ ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери,уграђујем, поправљам гуртне.
064/181-25-00.
(220499)

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим
кипером до два кубика.
065/334-23-38. (220668)

ВАШ баштован, кошење
траве, шишање огаде,
по двориштима.
063/130-35-31. (220423)

ПСИХОТЕРАПЕУТСКО
лечење психичких проблема, фобије, депресије, болести зависности,
успех загарантован.
063/354-262. (2206439

НЕГОВАТЕЉИЦА негује,
чува болесне, старе, на
сат, потреби, повољно.
060/366-63-69.
(220433)

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим, јефтино, 21 година искуства.
013/251-78-97, 063/78251-48. (220641)

КЕРАМИЧАР с дугогодишњим искуством,
уградња свих врта подних и зидних плочица.
Тел. 064/128-38-49.
(220437)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, поправка старе, уградња
нове инсталације, машинска одгушења санитарија. 062/382-394.
(220438)
ДИТИТАЛНА телевизија,
уградња за све типове
телевизора, меморисање канала. 064/437-6433. (220403)
ШАМОТИРАЊЕ шпорета за ложење, пећи, чистим каљеве пећи, димњаке. 064/437-64-33.
(220403)
БРАВАРИЈА, све врсте
браварских радова, квалитетно, договор.
061/236-09-38.
(220408)

МЕДИЦИНСКА и релакс, медициснки и
естетски педикир.
013/351-907, 061/30895-86. (220645)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар,
013/351-073, 064/15720-03. (220655)
ПОПРАВКА кровова и
осталих грађевинских
радова. 064/866-25-76,
060/027-65-31, 013361601. (220595)

МАТЕМАТИКА; статистика, физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар, 013/353569, 066/405-336,
061/603-94-94. (220662)
БРАВАРИЈА, надстрешнице, ограде, терасе,
врата, капије, роштиљи
по мери, ситне поправке, врло повољно.
060/140-54-44, Дуле.
(220676)
МАШИНСКО бушење
рупа за стубове, ограду,
винограде, воћњаке,
монтажа ограде, ограђивање плацева, дворишта. Дејан.
065/440-97-00.
(220681)
ВРШИМО све врсте физичких послова: утовар/истовар робе, селидбе, сечење, цепање
дрва, копање, одвоз шута и старог намештаја,
чишћење подрума, тавана и шупа, слично. Дејан. 065/440-97-00.
(220681)
РАДИМО молерај, зидање, керамика, сечење
дрва. 064/195-31-80.
(220744)

ЕЛЕКТРИЧАР поправке,
израде инсталација, индикатори и бојлери, купатила, ТА. 062/271661, 061/132-85-43.
(220761)
КОШЕЊЕ, крчење, вађење пањева, фрезирање. 064/196-17-32, мањих површина. (220810)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправка, израда инсталација,
ТА пећи, бојлера,л најјефтиније у граду.
063/804-57-99. (220819)
УСЛУГЕ

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис, све релације по
Србији, с комбијима, камионима, екипа радника, кутије, фолија за заштиту намештаја, од 024 сата, сваког дана и
недељом. Бесплатан долазак и процена посла.
Плаћање могуће чековима и преко рачуна.
Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/44466-74.
bomboncicb@gmail.com
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (220496)
СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијем и камионом,
Војводина, Србија, са
или без радника.
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
(220496)

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА, израда
пројеката. 064/131-9875. (220778)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис, комбијима и
каминома, профеисонално, екипа раднике,
све релације по Србији,
откуп намештаја.
013/352-536, 063/253028, 064/444-66-74.
(220496)

НЕГА старих и болесних. Помоћ у кући. Дугогодишње искуство.
064/454-71-41.
(220767)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа, демонтажа, паковање ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се без стреса!!! Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/44466-74.
bomboncicb@gmail.com
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (220496)

КОШЕЊЕ травњака,
воћњака тримером. Могућност одвоза траве и
непотребних ствари.
061/612-14-50.
220769)

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим
и великим кипером
064/664-85-31, 013/342338. (СМС)

ПАРКЕТ и ламинат поставка, хобловање и лакирање. 061/314-90-18,
601-892. (220723)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с дугогодишњим искуством
из Дебељаче, с материјалом или без њега. Ноле (имам и паркет),
013/665-220, 063/84774-38. (219407)
ПРЕВОЗ малим кипером, шљунак, песак, сејанац, одвоз шута, утовар. 063/246-368.
(220601)
БАЛТОКАД када, обнова глазуре, пластифицирање, 28 година с вама,
гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/28830-18. (220344)
КАМИОНСКИ превоз,
шљунак, сејанац, песак,
шут, 1.300 динара, најповољније. 066/355-154,
062/355-154. (217562)
КЛИМЕ свих типова и
произвођача сервисирамо, поправљамо и уграђујемо са гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05.(220674)
ПОВОЉНО! Превоз робе, селидбе комбијем,
цена по договору.
064/147-14-77, 013/311514. (217489)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ виљушкара за утовар и истовар робе. 064/648-2450. (217325)
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ виљушкара за утовар и истовар робе. 064/648-2450. (217325)
KIZZA – превоз шљунка,
песка, сејанца, ризле,
мањим (1.500 дин) и већим камионима (2.000
дин). Жарка Зрењанина
146-а (преко пута старе
„Утве”). 063/218-894,
013/366-888. (217325)
KIZZA – истовар и утовар робе виљушкарима
на свим теренима, рушење старих кућа и других објеката, утовар шута с одвозом. (217325)
KIZZA – изнајмљивање
виљушкара носивости
10 тона. 063/218-894,
013/366-888.
(217325)
KIZZA – изнајмљивање
ваљка за равнање и сабијање терена, насипање, набијање вибро плочама.
(217325)

Петак, 27. мај 2016.
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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО”
ПАНЧЕВО РАСПИСУЈЕ

„Fokus bel ” doo Beograd, огра нак Пан че во
Тражи радника за послове:

Руководиоца силоса и складишта

КОНКУРС
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
ЛОКАЛА

УСЛУГЕ

–- Локала бр, 10 у ламели Е 4 на Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића б.б. укупне површине 9.00 м², по почетној цени од 3.000,00 динара по метру квадратном.
– Локала бр. 11 у ламели Е4 на Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића б.б. укупне површине 9.00 м² по почетној цени од 3.000,00 динара по метру квадратном.
– Локала бр. 12 у ламели Е 4 на Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића б.б. укупне површине 9.00 м², по почетној цени од 3.000,00 динара по метру квадратном.
– Локала бр, 13 у ламели Е 4 на Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића б.б. укупне површине 9.00 м², по почетној цени од 3.000,00 динара по метру квадратном.
– Локала бр. 14 у ламели Е 4 на Робној пијаци „Аеродром, Улица Светозара Шемића б.б. укупне површине 9.00 м². по почетној цени од 3.000,00 динара по метру квадратном.
– Локала бр. 1 у ламели Е2/3 на Робној пијаци „Аеродром”, Улица Светозара Шемића б.б. укупне површине 9.00 м², по почетној цени од 3.000,00 динара по метру квадратном.
– Локал бр. 11 у ламели 5, укупне површине 10,52
м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења б.б, по
почетној цени од 1.000,00 динара по метру квадратном.

KIZZA – ископ великим
и мини багерима подрума, темеља, канала, канализационих прикључака, септичких јама с одвозом. Жарка Зрењанина 146-а (преко пута
старе „Утве”). 063/218894, 013/366-888.
(217325)
KIZZA – сечење бетона
и асфалта до 20 цм, изнајмљивање компресора
за разбијање бетона
свих величина и дебљина. (217325)
KIZZA – камиони с корпама за рад на висини
од 17 - 23 метра, сечење
и резање стабала и грања. Жарка Зрењанина
146-а (преко пута старе
„Утве”). 063/218-894,
064/668-97-86, 013/366888. (217325)
KIZZA – самоходна дизалица за рад на висини
од 33 метра. 064/66897-86. (4652)
KIZZA – издавање рамовских скела са превозом (до 100 м² – 10
евра/дан, дo 200 м² – 20
евра/дан...), агрегата за
струју. Жарка Зрењанина 146-а (преко пута
старе „Утве”). 063/218894, 064/668-97-86,
013/366-888. (217325)
ПРЕВОЗ малим камионом шљунка, песка, сејанца, шута, ископ багерима. 064/648-24-50,
најповољније у граду.
(217325)
РАДИМО: зидање, бетонирање, малтерисање,
оправке кровова, фасаде. 013/664-491,
063/162-53-89. (219223)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
064/317-10-05. (220364)
СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници, повољно. Вук. 064/176-9185, 063/278-117,
013/365-051. (219206)
ПАРКЕТ: постављање
паркета, хобловање, полирање и лакирање, дугогодишње искуство.
063/822-94-82, 063/86545-31. (219135)

МОЛЕРСКО.ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
061/283-66-41, (229364)
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, цена договор. 013/366843, 063/193-22-29.
(220088)
РОЛЕТНЕ, венецијанери,
тракасте завесе, комарници, израда, монтажа,
поправке. 063/775-9608, 013/353-923.
(220354)
СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без радника. Најповољније.
Иван. 063/107-78-66.
(220496)
СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације
по Србији, откуп намештаја. Иван. 063/10778-66. (220496)
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
061/283-66-41. (220364)
МОЛЕРСКО.ФАРБАРСКИ радови и фасаде.
061/283-66-41, (229364)

РОЛЕТНЕ, комарници,
венецијанери, ново и
поправљам. „Орка”,
064/189-40-91, 354-777.
(217759)
СЕЛИДБЕ, 1.000, радници, попуст на ванградске. 064/482-65-53.
(22867)0
БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање, 28 година с вама, гаранција.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/28830-18. (220344)
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила, судопере, адаптације, замене, поправке, 013/331657, 064/495-77-59,
063/777-18-21.
(22120)

СЕРВИС телевизора, аудио-уређаја, електричар, аутоелектричар,
мобилних телефона. Дејан, 063/800-01-96.
(220432)
ОБЕЗБЕДИТЕ кућу,стан,
локал, ауто, многе друге
просторије. Дејан,
064/179-26-60. (220432)
ПРЕВОЗИМ кипером повољно песак, шљунак,
сејанац ризлу, одвозим
шут. 064/354-69-94.
220397)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче,
мешалице за бетон.
064/351-11-73.
(220408)
ОВЛАШЋЕНИ електросервис поправља вешмашине, фрижидере,
бојлере, шпорете, електроинсталације.
060/180-02-83, 062/18648-22. (220673)
РОЈАЛ МГ, ролетне, комарници, венецијанери,
све завесе, тенде, хармо-врата, роло заштита.
063/816-20-98, 013/351498. (219218)
СЕЛИДБЕ, транспорт, У
стан за дан – 0 – 24 сата. Монтажа/демонтажа, са и без радника.
061/288-28-38, 065/56085-85. ((220528)
ПОПРАВКА беле технике, монтажа и сервис
клима уређаја, овлашћени сервис „Фриго Пеђа”.
013/301-300, 063/77124-16. (2205359
ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење купатила и канализације, водоводне
адаптације. Замена вирбли, вентила, батерије и
санитарије, одвајање водомера. Све за воду, канализацију од 0-24 сата,
нон-стоп. Пензионерима
екстра попуст. 013/23539-21, 064/290-45-09,
061/348-20-00.
(2129903)
МАЛТЕРИШЕМО, радимо фасаде, зидамо куће
од темеља до крова.
064/206-50-91. (220518)

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

ИЗДАЈЕМ апартман у
Врњачкој бањи. За информације позовите
069/320-85-70, или погледајте сајт
nikverayu.wix.com/
apartman-djuric
(218410)
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, поправљамо с гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (220204)
РАЗНО

ЗЕМУНАЦ, упознао би
жену ради брака, озбиљна понуда. 061/225-2380. (220363)
НЕМАЧКИ пензионер,
69 година, тражи жену
сличних година, без икаквих обавеза, за заједнички живот. 013/23672-95, 064/501-91-05.
(220417)
ЧУВАЛИ би старијег господина или госпођу за
некретнину. 063/736-5731. (220608)
УПОЗНАО бих слободну
даму, мушкарац 53 године, слободан.
064/349-94-05. (4663)

ОГЛАШАВАМ неважећим сведочанство V-4
разреда ОШ „Стевица
Јовановић” на име Лука
ВОДОИНСТАЛАТЕР ,
одгушење купатила и ка- Ранисављевић. (220506)
нализације, водоводне
адаптације, замена вирТУРИЗАМ
бли, батерија, вентила и
санитарије, све за воду,
од 0-24 сата, долазим
одмах, пензионерима
ИЗДАЈЕМ апартман у
екстра попуст., 013/348- центру Златибора. Повољно. 063/709-44-97.
139, 064/493-44-63,
219603
061/317-26-33.

АПАРТМАНИ, Крашићи
код Тивта, 120 м од мора. 060/512-19-54,
063/243-859,
011/322-73-50.
(219865)
БАОШИЋИ, Херцег Нови, једнособан стан, 4
особе, климатизован,
тераса.
060/321-60-07.
(220186)

Потребна знања и вештине:
– ССС технолог, техничар
– Искуство у пријему и складиштењу житарица
– Искуство на раду са сушаром
– Послови сменовође
Место рада - силос Јабука.
Пријаве (CV) за оглас послати до 31. 05. 2016.
на e-mail: fokusbel@mts.rs
Конкурс отворен до попуне радног места.
Одговор ће добити само кандидати који уђу у ужи избор.
Адреса: Панчево, Јаношикова 137, Тел.013/300-935

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 20. 05.
2016. године донето Решење о давању сагласности на
Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Прања ејекторског гаса на S-2200 (смањење
емисије SOx) у РНП на к.п. бр. 3559 КО Војловица СО
Панчево, носиоца пројекта НИС а.д. Нови Сад, Блок
Прерада, улица Народног фронта бр. 12.
Решење о давању сагласности је донето на основу
предлога одлуке који је саставни део Извештаја Техничке комисије као и увидом у достављену документацију, којом је констатовано да предметни пројекат
својом реализацијом неће имати негативних утицаја
на животну средину уколико се испоштују прописане
мере заштите.
Ради заштите чиниоца животне средине, носилац
пројекта је дужан да обезбеди услове и спроведе мере
дефинисане поглављем 9.0. Студије о процени утицаја на животну средину, као и да обезбеди извршавање
програма праћења утицаја на животну средину, предвиђеног поглављем 10.0. 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.

СУТОМОРЕ, апартмани,
повољно, близу мора,
клима, ТВ, интернет.
Тел. 062/960-95-86,
062/868-72-17,
013/313-458.
(220390)
ИЗДАЈЕМ апартмане у
центру Соко Бање, Јелена. Тел. 064/595-30-70.
(220587)
СОКОБАЊА, апартмани
и собе, близу центра, кабловска, двориште, ново. 061/636-08-57,
www.soko-banja.org Зорица. (200638)
СОКОБАЊА издајем нов
комплетно опремљен
апартман, кабловска,
паркинг. 065/319-03-09.
(220748)
ИЗДАЈЕМ апартмане на
мору, Доброта, Котор.
Климатизовано.
069/172-75-43.
(220755)
ИЗДАЈЕМ двокреветну
собу или апартман у
Херцег Новом, близу мора. 064/047-35-18.
(220720)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

26

Петак, 27. мај 2016.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

Последњи поздрав

Последњи поздрав

Нашем другару

МИЛЕ БУКУР

МИЛЕТУ БУКУРУ

МИЛАНУ БУКУРУ

Његови Маргићани: СТАВРА, РАША БАНАНА, ЗОРАН САВИЋ,
МИЋА КИЧКИЛА, ЉУБА ЛУКИЋ, ДУБРАЈА, СТЕВА ТУТА, ВЕСА,
БРАНЧЕ, РАЈА, ГАВРА, МИЋКО, АЦА ПАСУЉ, ЋОМИ и БОЛЕ,
ЗЛАТА КОМАРАЦ, ЂОРЂЕ МУЊА, ПЕЈА, КУЖЕ, ЈОЛЕ, ЈОГИ,
ПЕПИ, ДРАГАН ДЕБЕЛИ, ЖИВА ГАЈТАН, ЋУП, СТАНКО, СИМА,
ДИРЕКТОР, БАНЕ, ПАЈА, ПИСКЕ и ФРЕНКИ

последњи поздрав од другара голубара
из Качарева: КОЦЕ, НОВИЦА, КАЛЦ,
СИНЕ, ЛАКИЋ, ЦВЕКИ, БРКИЦА, ПЕРА,
МУТА, ДАЛЕ и ЋЕРА

(108/220808)

Био си и остаћеш увек с
нама.
Колеге
из „Тргопродукта”:
НАТАША, МИТАР,
ШКРБИЋ, ДРАГИША,
ДУШАНКА,
ТОМИСЛАВКА и ЖИВА

од другова голубара
из његовог клуба
„СРБ 17” Маргита

(96/220728)

(99/220762)

Последњи поздрав ујка

МИЛЕТУ

Последњи поздрав

(48/2205179

С тугом и поштовањем опраштамо се од драгог брата и ујака

Последњи поздрав

МИШКУ

МИШИ
од породице
КРСМАНОВИЋ

од зета ЦВЕТАНА
и породице ПЕТРОВИЋ
(46/220509)

(45/220509)

Прерано нас је оставио

МИЛЕТА БУКУРА
1957–2016.
Сестра ДРАГИЦА с ћеркама ДАНИЈЕЛОМ
и САНДРОМ с породицама

МИЛАНУ БУКУРУ

(95/220721)

СЛОБОДАН

Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Мајка РОСА, супруга МИРЈАНА, синови ГОРАН и ЗОРАН, снаја
СУЗАНА и унук ФИЛИП
(103/220773)

ПАНЧЕВАЦ

Последњи поздрав брату

АНКУЦИЋ

МИШО
ВЕЈАЧЕСКИ

телефон:
013/301-150

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

МИШКУ
од ВЕРКЕ и породице
БУСИЋ
(47/220509

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!

ПЕРЕ

1950–2016.
Последњи поздрав од
супруге СТОЈНЕ, сина
ИГОРА, снаје
ДРАГАНЕ, унука УКИЈА
и ЈАНЕТА
Нек ти је лака земља
Амфи!

(79/220669)

(40/220492)

Остаће заувек у сећању
тетка СЛАВИЦЕ и теча

У суботу, 28. маја, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо седмодневни помен нашој
драгој мами, баки и ташти

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

Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу
непокретности

Седам дана туге, неверице и бола.

Заувек твоји: ЦЕЦА, БИЉА, РАЦА,
МАРИО, ЛУКА, ДУШАН, ЛЕНКА и ЛУКИАН
(110/4663)

ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ
НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ, ЛОКАЛИ, ЗЕМЉИШТЕ) НЕ
МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.
Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на
благајни „Панчевца” будући да је уз текст огласа неопходно
приложити доказ о власништву или потписати одговарајућу изјаву.
Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с
горенаведеним правилима, као и са Законом о оглашавању или са
уређивачком политиком „Панчевца”, може бити стопиран без права
клијента на надокнаду трошкова.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

БОЖАНА ШВАРЦ
1946–2016.

013/301-150
Вечно ће живети у нашим
срцима вољена тетка.
Братанац НЕНАД
и братаница СНЕЖАНА
с породицом
(11/1/220824)

Петак, 27. мај 2016.
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Комшији

ПРЕДРАГ ПЕЂА ФОРГО

ПРЕДРАГУ ПЕЂИ ФОРГУ
1994–2016.
Нашем

Последњи поздрав од Зоранових колега с посла

Последњи поздрав од станара
у Илије Гарашанина 4

(59/220581)

(11/220400)

Обавештавамо родбину и пријатеље да је наш
драги

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

ПЕЂИ

Вољени никад не умиру, док живе они који их воле,
који се сећају.
ТЕРИКА и породице РАЈКОВИЋ, СЕЛЕШИ и ДАЧИЋ
из Новог Сада, Каћа и Сремских Карловаца
(94/220721)

Последњи поздрав драгом оцу, тасту и деди

Последњи поздрав другу

ГЛИГОР МИТЕВСКИ ГИГА
1927–2016.

ВУКОМИР ПЕТРОВИЋ

преминуо 23. маја 2016. Сахрана је обављена 25.
маја 2016, на Католичком гробљу у Панчеву.
Његови најмилији

преминуо 22. маја 2016.

(41/220493)

Ожалошћени: ћерка ОЛИВЕРА, зет
ДРАГАН, унука БОЈАНА са супругом
ВЛАДОМ и праунука ЛАНА, унук
МИХАЈЛО и СНЕЖАНА

Последњи поздрав

(52/220138)

Последњи поздрав драгом комшији

ИЛИЈИ РАКИЋУ

ПЕЂИ

Речи утехе не постоје. Био си добар и брижан
родитељ и добар и брижан деда, пре свега добар
човек. Хвала ти за све.
Почивај у миру.
Ћерка ГОРДАНА, зет ИВИЦА, унуци
МИРОСЛАВ и МАРИЈАНА

Воле те ВАЊА, СУБИН,
ЈОЛЕ, ЈАГОДА, ТИКА
и ДАЦА

(3/220359)

(56/463)

Последњи поздрав

Збогом

19. маја 2016. преминуо
је наш

ИЛИЈИ РАКИЋУ
ИЛИЈИ РАКИЋУ
од супруге АНЕ

ЦИЦО

ВУКОМИРУ
ПЕТРОВИЋУ
од станара у
Д. Петровића Шанета 5

С поштовањем ЂОРЂЕ
и СНЕЖАНА ДРАГАН

(32/220469)

(8/220392)

(2/220357)

Ико, почивај у миру.
СРЂАН с породицом
(1/220368)

С дужним поштовањем опраштамо се од нашег
друга

1935–2016.
Недостајеш нам.

16. маја преминуо је наш

Последњи поздрав нашој драгој мами и баки од ћерке
БИЉАНЕ, унуке ИВАНЕ и унуке ЈУСТИНЕ

Ожалошћени: супруга
ВЕРИЦА, син
РОДОЉУБ, снаје ВЕРА
и ДРАГАНА, унук
ДАВОР, унуке МАЈА,
МЕЛИТА и ЛИДИЈА

(21/220430)

(19/220425)

ЗОРА ПУПИН

РАДОВАНА ВАСИЋА РАЛЕТА
1940–2016.
Тешка је помисао да те више нема међу нама,
остају нам сећања и вечна успомена на наше незаборавно дружење које ћемо чувати док смо живи.
Твоји „лимуни”: ТОФЕЛ, ДРАГИЦА, ПАРЧЕ,
МАТА, ГРУЈА и РАЖАЊ

САВА ТАТОМИРОВ

СВЕТОМИР
МИЛОШЕВИЋ

Последњи поздрав пријатељу

(38/220488)

1941–2016.
Заувек у срцу своје породице.
Супруга СМИЉА, син ЗОРАН
и ћерка САЊА с породицом

Последњи поздрав драгој мајци, баки, ташти и
прамбаби

ЗОРА ПУПИН
Последњи поздрав од сина ЉУБИНКА, снаје ВЕРИЦЕ
и унуке ЕМИЛИЈЕ

(101/220770)

(23/220431)

СВЕТОМИРУ
МИЛОШЕВИЋУ
1935–2016.

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
ДОБРИНКА ВЕЧАНСКИ

СВЕТОМИР СВЕТА МИЈАЈЛОВИЋ
Последњи поздрав свом драгом оцу од синова
МИШКА и САШЕ с породицама
(24/220434)

1929–2016.
Живећеш заувек у нашим срцима.
Ожалошћени: ћерка МИРЈАНА, зет ЗОРАН,
унук АЛЕКСАНДАР с породицом, брат КРСТА
и снаја НИДА и остала фамилија
(33/220471)

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

од прије АНЕ
с породицом
(18/220426)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150
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Драгом комшији

Последњи поздрав вољеној мајци и супрузи

Последњи поздрав нашем драгом колеги и другару

МИРКУ
МАРИЋУ

РАДОЈКИ ПЕТКОВСКОЈ

МИРКУ МАРИЋУ

Колеге „MadNet”-a
(102/ф-888)

1952–2016.
Хвала за бескрајну љубав коју си нам пружила.
Научила си нас како се воли, безусловно, не тражећи ништа заузврат.
Хвала на апсолутној посвећености, осмесима подршке, сјају у очима, топлини и уверењу да је у животу све могуће и остварљиво.
Посматрјаући тебе, спознали смо животне вредности и постали бољи људи.
Поштујемо твоју одлуку да се вратиш извору и знамо да си сада на
много лепшем месту.
Кроз нас овде живиш и даље, а ми ћемо те волети докле год нас буде!
Супруг МИЛАН с ћеркама МАРИЈАНОМ и САЊОМ

Био си драг, паметан,
неуморан...
Заувек ћемо те се сећати.
Породица ДАВИТКОВ
(93/220718

Последњи поздрав вољеној сестри

(82/220690)

Последњи поздрав нашем драгом

После кратке и тешке болести, 16. маја
2016. преминуо је наш драги

Драгој сестри

РАДОЈКИ
ПЕТКОВСКОЈ

последњи поздрав од сестре НАДЕ, зета МИКЕ
и сестричине АНДРИЈАНЕ

1952–2016.
С љубављу ћемо чувати
успомену на тебе.
Сестра ОЛГА
с породицом

(85/1106939

(84/2206929

РАДОЈКИ

МИРКАЋУ
Боли сазнање да никада више нећеш моћи да се радујеш, да се смејеш, машташ...
Боли све оно што си могао да урадиш, а
ниси. Боли све оно што је тек требало да
прођеш, а ниси. Боли то што ћеш свуда да
нам фалиш и што ћеш увек бити тај неко
који недостаје.
Чувају те од заборава твоје колеге

СТЈЕПАН БЕРНАРДИЋ
СТИПЕ
25. I 1944 – 16. V 2016.
Сахрана је обављена 19. маја 2016, на
Православном гробљу у Старчеву.
Никада те нећемо заборавити, заувек ћеш
остати у нашим срцима.
Ожалошћени: супруга ЉУБИНКА, син
ЗОРАН и ћерка ЉИЉАНА с породицама

(104/220777)

Последњи поздрав драгом супругу, оцу, деди и тасту

С тугом се опраштамо
од наше драге

(68/220630)

Последњи поздрав драгом брату

ДОБРИЛЕ
РАНИЋ

(66/220618)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

РАДИВОЈУ ГРУЈИЋУ
1948–2016.
Боже зашто узимаш

од брата МИОДРАГА

ПЕТАР и ПЕТРА

(91/220216)

(65/220616)

најдраже наше

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

Прерано си га отео,
а нама бол нанео.

Наша драга

21. маја 2016. године опростили смо се од
наше поштоване и драге снајке

Твоја весела нарав
и очи пуне наде,

од МИЛЕНКЕ
с породицом
(81/220686)

тражио си руку спаса,

РАДОЈКИ
ПЕТКОВСКОЈ
1952–2016.

ПАНЧЕВАЦ

Последњи поздрав драгом пријатељу

РАДИВОЈУ
ГРУЈИЋУ

Драгој тетки

БЕБИ ПЕТКОВСКОЈ

МИЛЕНА, ОЛГА, РАДА
и РАДМИЛА

РАДИВОЈУ

Последњи поздрав мојој
драгој колегиници

телефон:
013/301-150

Много смо те волели.
ДРАГАНА, ВУК и САША
(83/220692)

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину и
пријатеље да је 24. маја 2016, у 81. години преминула

ДОБРИНКА РАНИЋ
1935–2016.
Заувек у срцу.
Хвала ти за све.
Твој син АНДРЕЈА, остала родбина и пријатељи
Сахрана ће се обавити у четвртак, 26. маја 2016,
у 14 сати на Католичком гробљу.
(74/2206519

што ти нисмо могли дати.
Молили смо га за оздрављење
а ти за спасење.
Мирно почивај.

Последњи поздрав драгој прији

Последњи поздрав драгој

БОРКИ
МАЈСТОРОВИЋ

БОРКИ

ЗАГОРКА
ПЕТРОВИЋ

Нека ти је лака црна земља.
Нека те анђели чувају.

1928–2016.

Од супруге МАРИЈЕ, ћерке ВЕРИЦЕ, унука
АЛЕКСЕ и зета ДЕЈАНА
(64/220615)

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

преминула је 19. маја
2016. године, у 89. години.
Сахрана је обављена 23.
маја 2016. године на Новом гробљу у Панчеву.

За њом жале њени
најмилији
(97/220744)

БОРКЕ МАЈСТОРОВИЋ

Ожалошћени: свекар ПЕТАР и девер
НИКОЛА с породицом
(57/46639

СЛОБОДАНКА,
МИЛОШ и МИЛИЦА

од комшија
у Моравској 3

(58/220573)

(43/220504)
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У понедељак 30. маја 2016, у 11 сати, на гробљу у
Качареву даваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој

СЕЋАЊЕ

ВУКОСАВИ РАКОЧЕВИЋ

др ДАНИЦА ДАНА ГЛИШИЋ
специјалиста педијатар
Годишњи помен нашој вољеној Дани даћемо у суботу,
28. маја 2016. године, са почетком у 11 сати, на гробљу
Котеж у Панчеву.
Богате успомене на Данину храброст, бескрајну благост
и доброту заувек у срцима с’ љубављу чувају њени:
супруг МАНОЈЛО, синови МИЛАН, ЗОРАН и МАРКО,
снаја ЈЕЛЕНА, унуке НИНА и МАША, сестра БРАНКА,
породице ГЛИШИЋ, ЛАЗИЋ, ЈОВИЧИЋ, ГУЗИЈАН
и МАЛЕШЕВИЋ

1938–2016.
Мајко, твој одлазак свима нама бол велики је.
Част нам је и понос што смо те имали. Зато се и
питамо зашто мајко вечна ниси.
Твоји најмилији
(109(220809)

БРАНКО БРАКУС
2006–2016.
Четрдесет тужних дана откако нас је изненада
напустила

Твоја породица
(98/220749)

28. маја навршвају се четири године откако није
с нама наш вољени

(77/220666)

МИРЈАНА БОРИЋ
1955–2016.

СЕЋАЊЕ

Драга наша

Син ЂУРА
(76/2206649

ОГЊАН МАТИЈЕВИЋ
легендарни шампион
Време пролази а ми с поштовањем и љубави чувамо сећање на њега.
Његови најмилији и пријатељи АЛИМПА, ДУЛЕ,
ГОЈКО и остали

Мом брату

ДАЦО

ЉУБОМИР ЗУБОВИЋ
2005–2016.
... И ако дођеш нам у сан да нам још једном
испричаш, како нас силно волиш и љубиш.
А ми не верујемо још да је то био само сан,
јер и даље је то само горки укус стварности
и горке сузе у којима се гушимо. Не знам и
даље те чекамо, надамо, јер твоја душа је
увек ту са нама, чува нас и пази...
Твоји: МАРИЦА, САЊА, ТАЊА, ИВАНА,
ДРАЖЕН, МИЛАН, МАРТИН и твојих
шест анђела

(73/220650)

Чувамо те с љубављу у
нашим срцима и сећању.
Баба БОСА и МАРИНА
(30/220459)

СЕЋАЊЕ

КИНЕЗУ
Ево већ четрдесет дана нема те у твојој кући - кући наших родитеља. Живео си опуштено, био си ведар, духовит, насмејан.
Посебно си уживао када нас све окупиш у својој кући.
Сада, када си нашао вечни мир, нека те у тој тишини
прати наша љубав јача од времена. Волећемо те заувек.
Твоја сестра НЕНА с породицом
(107/220787)

(14/220404)

ПОМЕН
У суботу, 28. маја 2016, у 11 сати, окупићемо се
на гробљу Котеж, како би дали двогодишњи помен нашој драгој и вољеној

СЕЋАЊЕ

АЛЕКСАНДАР
ШКРБИЋ
КИЋА
2008–2016.
Неизмерна туга и бол за
тобом. Заувек ћеш бити
с нама, у нашим мислима и животима.
Твоји најмилији:
родитељи и браћа

СУЗАНА
ЛЕСКАРОСКИ

(28/220449)

СОФИЈИ ЂУРИЋ
дипл. економиста
1959–2014.
Вечно ћеш нам фалити и недостајати...
Твоји најмилији

28. маја, 10.30, даваћемо годишњи помен нашој драгој мајци и баки

СЕЋАЊЕ

(54/4663)

27. маја навршава се деветнаест тужних година.

27. маја навршава се четрдесет дана откако није с нама

ЉУБИЦИ
КРУДУЉ
Остајеш у вечној успомени и мислима.
Твоји синови МИЛЕ
и ПЕРА с породицама

Сваки дан си са нама у
нашим мислима.
Брат БОРА
с породицом

(70/220643)

(92/220716)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

АНА СТОЈИЋ

др МИЛОСЛАВ
СТОКИЋ

1943–2016.
Син НЕНАД
с породицом

(86/220693)

(88/220705)

рођ. Windbaher
1998–2016.

СЕЋАЊЕ

ЗДРАВКО
ЖДРЊА

СЛАВОЉУБ
ВАСИЉЕВИЋ

РУЖИЦА
МУСТАФИЋ

СМИЉАНА
ФИЛИПОВСКА

Твоји најмилији

Обавештавамо родбину
и пријатеље да ћемо 28.
маја давати четрдесетодневни помен

Шестомесечни помен

2001–2016.

Четири године како ниси с нама
НЕМАЊА, ДУДА
и ПАЈА

ДУДА СТОЈИЋ

(71/220649)

(72/220494)

26. V 1976 – 26. V 2016.

(37/220486)

С поштовањем и љубављу породица
(60/220586)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:

ЉУБИША
НИКОЛИЋ

Породица

V 1925 – V 1989 – V 2016.

Породица

Пролазе дани, месеци,
године...
Само туга не пролази. Недостајеш нам сваким даном све више. Волимо те.
Твоји најмилији

(90/220714)

(42/

ЈОРДАНИ
ШУЉИ

понедељком и уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,
а четвртком
и петком
од 8 до 13 сати
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IN MEMORIAM
Четрдесет година није с нама наш драги и вољени

Обавештавамо родбину и пријатеље да
ћемо нашој вољеној

31. маја 2016. навршавају се две године
откако нас је напустио наш вољени супруг, отац, свекар и деда

ГОРДАНИ ПОПОВИЋ

РАДОИЦА МУНИЋ
16. X 1948 – 31. V 2014.

МИЛАДИН ПОПОВИЋ

давати шестомесечни помен у суботу, 28.
маја 2016. године, у 9.30, на Новом гробљу.
Волећемо те и памтити док год смо живи.

Његова породица

Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.

Твоји синови и супруг

Твоји: супруга РАДОЈКА и син БРАНКО
с породицом

(56/46639

(49/220518)

(53/4663)

Прошло је пет година откада није с нама

Прошле су две године откад није с нама наша драга ћерка

СНЕЖАНА

СНЕЖАНА ЂОРЂЕВИЋ
Волећемо те и памтити докле год смо живи, ћерко наша једина.
Твоји мама и тата
(78/220667)

28. маја 2016, у 10.30, на Старом православном
гробљу даваћемо годишњи помен мојој драгој
мајци

ЈОКИ ДРАГИЋ

1963–2014.
28. маја 2016. навршавају се две године откако
ниси с нама, анђеле наш. Тугу у нашим срцима
не може време да избрише, јер увек си била део
нашег живота и остаћеш вечно у нашим срцима.
Сећање и успомене на тебе ће живети заувек.
Много нам недостајеш.
Твоји најмилији: супруг ДРАГАН, ћерке
ДРАГАНА и ИВАНА и зет НЕБОЈША

ГРУЈИЦА ШИМИЋ
2011–2016.
С љубављу и поштовањем твоји:
супруга ЉУБИНКА, син НИКОЛА, снаја ИВАНА
и унук СТЕФАН
(44/220505)

(62/220605)

28. маја навршава се шест месеци без моје маме

1. јуна 2016. навршава се десет година откад нас
је напустила наша

ЦВЕТАНЕ ГЛИГОР

МАРИЈА ГРАБУНЏИЈА

1937–2015.

2006–2016.
Десетогодишњи помен обележићемо у суботу,
28. маја 2016. године, у 11 сати, на гробљу Котеж.
Не постоји време које може умањити бол и тугу.
Супруг МИЛОШ, син ЈОВАН, снаја ДИЈАНА
и унука ЈОВАНА

рођ. Лакић
1938–2015.
Вечно захвални: ћерка БРАНКА, унука
МИЛИЦА и зет НЕДЕЉКО

После тебе само туга и сећање...
Супруг ВАСА, ћерка СЛАВИЦА, зет ДРАГАН,
унуци ВЕЉКО и МЛАДЕН

(67/220620)

(61/220589)

(50/220523)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ
Десетогодишњи помен

2. јуна навршавају се
четири године откада
није с нама наш драги
син, брат, стриц и девер

СЕЋАЊЕ

28. маја, у 11 сати, на
гробљу Котеж даваћемо
шестомесечни помен
нашој драгој

РОСИ КАРА
С поштовањем и љубављу чувамо сећање на
тебе.
Твоји најмилији: супруг
БРАНКО, син САША,
снаја СНЕЖАНА
и унука МИЛИЦА
(35/

СЕЋАЊЕ

ИМРЕ ЕМБЕЛИ
25. V 2013 – 29. V 2016.

ЛЕПА
КРЧАДИНАЦ

ПЕТКО
ДОНЕВСКИ
1943–2006.

2001–2016.
Кажу: „Време лечи све”.
Није истина.
Синови: ВЕЉКО
и ДЕМИР с породицом
и супруга ВЕРА

Године пролазе, туга
остаје, заборав не постоји.
Твоји КОСТИЋИ

(51/220524)

(69/620634)

Супруга ДУШАНКА
с децом

Син САВА, снаја
ЉУБИЦА, унука
МАРИНА с породицом,
ћерка БРАНКА и унука
ДАНИЈЕЛА
с породицом

(29/200454)

(39/220490)

Време пролази, успомене остају.

МАРИЈА
МАХМУТЕФЕНДИЋ

ЈОВАНКИ
ТОПАЛОВИЋ

Твоји: СТОЈА, МИЋА,
КАТАРИНА и МАЈА

рођ. Микашиновић
10. VIII 1957 Огулин –
7. II 2013. Сарајево
Прошле су три тужне године без наше Марије.
Успомену на њу чувају
њена деца НАДА
и МАРИН, супруг
СЕАД, мајка МИЛЕВА,
брат ПЕТАР, сестра
САВКА с породицама
и унуци ЛАУРА,
ДАНИЕЛ и ПАТРИК

(100/220763)

(105/220793)

ДРАГАН
ТОМИЋ
1957–2012.

По добру те памтимо, с
поносом помињемо, од
заборава чувамо.

Пре седам година остали смо без своје миле нане

ЗЛАТОЈЕ НОСИЋ
ДЕСАНКЕ СТАМБОЛИЋ
Увек у срцима и мислима ћерке МИРЈАНЕ, унука
ДАРКА и зета АДАМА
(87/220696)

1943–2014–2016.
Време није ублажило тугу која траје и трајаће вечно.
Увек си у мом срцу.
Твоја ТИНА
(36/220484)

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

НИКОЛА
МИКАШИНОВИЋ
17. XII 1926 Огулин –
27. V 2009. Панчево
Прошло је седам тужних година без нашег
Николе.
Успомену на њега чувају: супруга МИЛЕВА,
ћерка САВКА и син
ПЕТАР с породицама,
као и унуци
АЛЕКСАНДАР, ИВАНА,
ВИКТОРИЈА
и праунуци ЛАУРА,
ДАНИЕЛ и ПАТРИК
106/220794)

Петак, 27. мај 2016.
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У суботу, 4. јуна 2016. даваћемо шестомесечни помен нашем вољеном

ИГЊАТОВИЋ

ДЕСИМИР
1929–1997.

ЗВОНКО

ТОМАНИЈА

СТАНИСЛАВУ
ТЕОФИЛОВИЋУ

1954–2003.

1931–2014.

1934–2015.

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
31. маја 2016. године навршава се седамнаест дугих и тешких година откад није с нама наш драги

Много нам недостајеш.
Време пролази, али не и сећање на вас.

Стално си у нашим мислима.

Вољеном брату и родитељима помен даје ћерка СЛАВИЦА, унука
ИВАНА, праунуци НИКОЛИЈА и ТАДИЈА и зет НЕНАД
(6/2203829

Волимо те.
С љубављу и поштовањем твоји најмилији
(13/220402)

БРАНИСЛАВ МИЛОШЕВСКИ
БАНЕ
25. маја прошла је година откада је отишао мој Јоле

Сваког дана смо у мислима с тобом.
Гледајући другу децу, ми видимо тебе.
Почивај у миру и нека те анђели чувају!
Никада те неће прежалити твоји најмилији
(4/220365)

Браћа

ЕМБЕЛИ

ЗОРАН ИГЊАТОВ
7. II 1962 – 25. V 2007.

ЈОЖЕФ КИШ

Девет година бола и туге за тобом.
Срећо изгубљена, увек у мислима с тобом.
МАМА
(25/220436)

25. V 2015 – 25. V 2016.
Туга остаје.
Отац МИХАЉ, супруга ОЛИВЕРА, твој ВОЛОЂА
с породицом, брат МИША, снаја МИЛИЦА и
братанац МИЛОШ с породицом
(15/220407)

29. маја 2016. навршава се двадесет година откако није с нама

МИХАЉ

ИМРЕ

14. година

три године

Што дуже време пролази, туга је све већа, јер
вас никада нећемо заборавити.

У суботу, 28. маја, у 11 сати, на Новом гробљу даваћемо годишњи помен нашем драгом

Ваши најмилији
(16/220419)

Четрдесет дана без тебе

СЛОБОДАН ЋОСИЋ

МИЛОВАНУ МИЋИ ВАСИЋУ

зубни техничар у пензији
1926–2006.
С тугом те се сећамо, с поносом изговарамо твоје име. Дела твојих златних руку се још увек помињу.
Твоја ДАРА с децом и њиховим породицама
(20/220428)

31. маја навршава се пет година откако није с нама
наш драги

ЈЕЛЕНКО
ЋИРИЋ

Време брзо пролази, оставио си оне који те воле
и никад те неће заборавити.
Супруга МИЦА, ћерке ЉИЉАНА И БИЉАНА,
унуци СРЂАН, МИЛОШ, МЛАДЕН и НАТАЛИЈА
и зетови ВЛАДИЦА и БОРА

2. VII 1940 – 25. V 2008.
Прошло је тужних осам
година откако ниси с
нама.
Заувек ћеш остати у нашим срцима.
Твоји најмилији

(17/220421)

(7/220386)

28. маја је шест месеци откако није с нама

СЕЋАЊЕ

СЛАЂАНА
КЕЉЕВИЋ
Заувек у нашим срцима
и мислима.
С љубављу твоји:
ДЕЈАН, МИРА, ПАВЛЕ
и ТОДОР
(63220611)

27. маја навршава се тужна година откако није
с нама наша драга

БОШКО ЋУК

НАКО ТРАЈКОВИЋ
1939–2011.
Твоји: ВЕРА, НИКОЛА и СИНИША с породицама

Много те волимо и по доброти памтимо.
Твоја супруга ОЛГА и ћерка НАДА с породицом
(89/220709)

(/197494)

30. маја 2016. године, у
11 сати, на Новом гробљу Панчево, даваћемо
четрдесетодневни помен нашој

СЛОБОДАН
ЂОРЂЕВИЋ

СЛАЂАНИ
КЕЉЕВИЋ
Долази и четрдесети
дан како те нема, а стално се питам, зашто баш
ти? Заувек ћеш остати у
мом срцу.
Твој бата СРЂАН
(21/2320429)

28. V 1997 – 28. V 2016.
СЕЋАЊЕ

ГОДИШЊИ ПОМЕН

Сећање на

СЕЋАЊЕ
ДРАГИША, НАДА
и НЕНАД
(26/220440)

СЕЋАЊЕ

ОЛГА ЧЕРГОВ
ЈОЛА
1. VI 2014 – 1. VI 2016.
Прошло је две тужне године без тебе.
Много ми недостајеш
мајко.
Твоја МИЦА
(12/220401)

РАТКО
ВРАЧЕВИЋ

БЛАГОЈЕ
АРСИЋ
2003–2016.

МИРКА
ДРАКУЛИЋА

Увек у срцима твојих
најмилијих

ГОРДАНА, ВИОЛЕТА
и СРЂАН

Шест година туге, бола
и самоће и празнине у
мом срцу.
Почивај у миру.
Супруга ВИДА

(9/220393)

(10/220395)

(5/220376)

3. VI 2015 – 3. VI 2016.

СНЕЖАНА
МИХАЈЛОВ
2008–2016.
Њени најмилији
(27/200446)

РОСАНДА
РИСТИЋ
рођ. Дангубић
1933–2015.
С љубављу и поносом чувамо успомену на тебе.
На Новом гробљу у Панчеву, 28. маја 2016. године одаћемо помен у
кругу рођака и пријатеља.
Твоји најмилији
(34/и)

КАМЕНКО
ТАНЕВ
4. VI 1996 –2016.
Много је лепих успомена да те вечно памтимо
и никад не заборавимо.
Твоји: супруга ЛИНКА,
синови ЗЛАТКО
и ДАЛИБОР
с породицама
(31/220466)
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Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 09-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Дежурне апотеке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

РОЂЕНИ

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

Добили ћерку
27. априла: Теодору – Љиљана и Дејан Гроздановски; 30. априла: Искру – Тијана и Милош Миленковић; 1. маја: Милицу – Слађана Пирков и Илија Гаић,
Лану – Невена и Милан Ђорић; 2. маја: Луну – Тамара и Јан Чернош; 5. маја:
Сару – Мелисанда Фусек Сампор и Паљо Сампор; 7. маја: Неду – Наташа и Богдан Серафимовић; 11. маја: Анђелију – Радована и Милош Ускоковић, Јовану –
Душица Гудаловић Чича и Радомир Чича; 15. маја: Уну – Ивана и Влада Петровски.

23. априла: Лазара – Сања Вељин и Ненад Чалић; 25. априла: Андрију – Маринела Поповић и Бранислав Миљковић; 6. маја: Ђорђа – Маја и Драган Спасић, Михајла – Моника Ђерђ и Иван Караков; 7. маја: Лазара – Љубица Миловић Мастиловић и Владимир Мастиловић; 9. маја: Луку – Јасмина и Александар Петровић; 10. маја: Видака – Валентина и Младен Милутиновић; 12. маја:
Дамира – Санела и Бојан Чековић, Александра – Маријана и Драган Поповић;
15. маја: Лазара – Сандра и Немања Нисић.
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14. маја: Тијана Ковачевић и Владимир Ћирковић, Маријана Јајић и Никола
Венцел, Марина Стојановић и Немања Попов, Бранислава Крстић и Никола Ковачевић, Александра Вуксић и Никола Јоксимовић, Лидија Милошевић и Срђан
Радосављевић, Марина Димитрић и Милан Трнић, Наташа Ускоковић и Иван
Деспотовић, Тамара Фуртула и Александар Стојаков; 15. маја: Љиљана Јовановић и Миленко Буквић, Тања Љујић и Бранко Колашинац, Бојана Шурбатовић и
Предраг Ковачевић, Слађана Тинковић и Зоран Маринковић, Марина Савић и
Мирослав Милутиновић, Биљана Алтхајм и Бранко Стаменковић.

Предност дајете свему што мо-

Обавезе завршавате у послед-

жете да обавите у што краћем року и без ичије помоћи. Тежите
практичности. Партнер вас потпуно испуњава.

њем тренутку и већ пакујете кофере. Како посматрате своју
емотивну ситуацију и реагујете,
партнер има утисак да се све
ближи крају.

Бик

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

(23. 10 – 21. 11)

Немате разумевања за профе-

Имате довољно снаге да се из-

сионалне пропусте и не признајете изговоре. Размишљате слично као партнер, па је време да се
приближите у својим ставовима.

борите са свим проблемима јер
сте мудри да сачувате свој пословни положај. Пажљиво пратите расположење партнера и
реагујте брзо.

12. маја: Драгиша Новаков (1939), Игор Јелић (1994), Мирко Марић (1991); 14.
маја: Грозда Давидовић (1939), Марија Молнар (1946); 15. маја: Бојан Вукадинов (1949), Јован Вуковић (1927), Илија Ракић (1943), Даница Божнићеска
(1936), Петру Шаманцу (1927); 16. маја: Бранислав Перишић (1935), Милица
Козомора (1932), Илија Ђукић (1952), Радован Васић (1940), Драгиша Мијаиловић (1935), Сава Татомиров (1941); 17. маја: Емилија Царан (1956), Милан
Миљковић (1960), Словенка Дукић (1944), Љубомир Бугарин (1929), 18. маја:
Ксенија Милетић 1935), Предраг Форго (1994), Владан Момчиловић (1963),
Зорка Раденковић (1928).

МАГИЧНИ ЛИК 6 х 8
Речи су састављене од следећих слогова: ВА, ВАН, ВО, КА, КЕ, КИ, КРИ, МА, НА,

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Користите и комбинујте интуи-

Веома сте енергични и некако

цију и памет и не секирајте се за
резултате свог пословања. Суочите се са својим љубавним животом. Пазите како изјављујете
љубав.

бисте да убрзате пословна догађања. Заједнички интереси захтевају мало другачија решења.
Ускладите жеље и стварност.

УМРЛИ
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1

(23. 9 – 22. 10)

ВЕНЧАНИ

Припрема: Момир Пауновић
2

Вага

(21. 3 – 20. 4)

Добили сина

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ
1

Ован

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Околности вам иду наруку, али
постоје различити успеси и мерила
вредности, па пробајте да остварите дуготрајније циљеве. Употребите
свој шарм за освајање.

Добра процена могућности и
избор сарадника – ето пословног
чуда кад се сви одмарају. Освајате симпатије на све стране. Привлачи вас необична особа.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Рационалније користите своју
снагу; свако расипање на више
страна само вас успорава и удаљава од циља. Кад сте добро
расположени и насмејани, привлачите пажњу.

Нема разлога да обраћате посебну пажњу на небитне људе
који вам одузимају енергију и
време. Покушајте да сагледате
предности заједничког живота.

НИН, О, ПЕ, РА, РЕ, РИ, ТА, ТИ, ХВА, ЧА, ЧАР, ЧЕ, ЧИ.

2
3

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. насеље у саставу града Панчева, 2.

Девица

прижељкиван, вероватан, 3. израђивачи макета, 4. стручни оцењивач

(23. 8 – 22. 9)

уметничког дела, 5. вокални интерпретатор, певач (увећ.), 6. житељ
туристички монденског острва у Јадранском мору.
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2

3

4

5

6

7

8

9

Рибе
(19. 2 – 20. 3)

Избегавате сентименталност и
тешко се емотивно отварате, али
партнер је већ исплео мрежу око
вас. Ограде које сами постављате, сами ћете и срушити. Не детаљишите.

Ваша професионална ангажованост и добра комуникација
гарантују велике пословне резултате. Будите храбри и ствари
назовите правим именом. Срећа је ту.

1

6

БЕЛА УКРШТЕНИЦА
Сами треба да откријете и упишете црна поља. Њихов
број је означен у загради на крају описа за сваки ред и
колону.
ВОДОРАВНО: 1. мушко име одмила (Слободан) (0), 2. Американац (жарг.) (0), 3. украсно дугме или плочица на народној ношњи (0), 4. биљка од које се добија индиго (0), 5. министарство иностраних послова (скр.) (1), 6. стаклена посу-

2

КОЊИЋЕВ СКОК

3

Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског
коња, почев од посебно обележеног поља, добићете један
афоризам пољског писца Станислава Јежија Леца из књиге
„Неочешљане мисли”.

4
5

-ГА

ЧО-

МО-

ШТА

-ТИ.

6

-МЕ,

НЕ

ПРИ-

СЕ

-ЖЕ

7

-ВЕК

СВЕ-

-ЗУ-

-ТИ-

У

8

РА-

-ХВА-

НИ

СЕ

КАД

да за држање рибица (0), 7. прећи јашући (0), 8. спуштање,
силажење – ознака за тону (1), 9. као они – симбол брома
(1), 10. ауто-ознака за Лозницу – стовариште соли (1), 11.
12. град у Грчкој на острву Санторини – ларма, галама (1),
13. старогрчки филозоф (0), 14. успут долазити (0).
УСПРАВНО: 1. несумњив, потпун (0), 2. широка звонаста
сукња (0), 3. река у Француској – инсект, симбол марљивости (1), 4. холандски фудбалски клуб – енглеска мера за површину (1), 5. развитак, прогрес – предлог (1), 6. наш истакнути сликар, био члан САНУ (0), 7. једињење азота и
водоника, сировина за минерална ђубрива – душа (лат.) (1),
8. понекад (израз) – комад сабијене угљене прашине или др-

9
10
11
12
13

вених опиљака, служи као квалитетно гориво (1), 9. језеро у
Француској – круна на глави владике – име француске глумице Жирардо (2).
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АНАГРАМ
ПРОПИСИ У ПРАКСИ

ПРИКАЗАНО – НЕМА
РЕШЕЊА – Магични лик: Качарево, очекиван, макетари, критичар, певачина, Хваранин. Анаграм: примена закона. Бела укрштеница: Бане, Амер, тока, анил,
МИП, акваријум, прејахати, силазак, т, онакви, УР, ЛО,
солара, Улм, Јонаш, Тира, ви, и, Анаксимен, навраћај.
Коњићев скок: Кад се човек ни у шта не разуме, може
се свега прихватити.

град у Немачкој – позитивно наелектрисани електрони (2),
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ФОТО-РЕПОРТАЖА

Петак, 27. мај 2016.
pancevac@pancevac-online.rs

ПРИЧА О СУГРАЂАНИМА СА ЗАНИМЉИВИМ УКРАСОМ НА ЛИЦУ

Пера Кмет

БРКОВИ СУ ЈОШ УВЕК ОЛИЧЕЊЕ МУШКОСТИ
Некад се знало: нема делије
без мустаћа!
Чувене су биле брчине у јунака Марка Краљевића и оне у
Вука Караџића; вожд Карађорђе био је препознатљив по
танким, а нешто дебље и дуже
носио је његов кум, крвник и
наследник на „трону” – Милош Обреновић.
У новије време ове специфичне „израслине” између
горње усне и носа код мушког
света губе на популарности.
Али не смемо заборавити ни
глумце попут Клерка Гебла,
Берта Рејнолдса, као ни лепог
Гагу из нешто ранијих дана...
Ипак, многи не одустају од
њих, ни по коју цену, а некима
је то најпрепознатљивији део
имиџа.
Срба
Бркови су један од најупадљивијих украса на људском лицу.
Одликују се дужином, дебљином, стилом, а има оних поткресаних или штуцованих, па
хитлеровских, мандаринских
и да не набрајамо све варијетете.
Међутим, данас их је све
мање. На жалост многих припадница нежнијег пола које
верују да без њих нема жара и
пламена страсти.
Привржени су им још увек,
махом, старији људи или, у
најбољем случају, они средовечнији. Међутим, у последње
време појављују се и нешто
млађи, и то углавном поклоници алтернативних поткултура или уметници попут ликовних стваралаца.
И у нашем лепом граду има
оних којима бркови лице кра-

се. Штавише, некима је то једна од главних карактеристика,
нешто по чему их многи препознају.
Србијански
Један од њих је Србобран Стоиљковић, пекар из Иванова.
Легенда која хода, права слика
и прилика србијанског бркајлије у комплет народној ношњи сачињеној од јелека, антерије, бриџ-панталона, везених
чарапа и опанака. Рођен је
1944. године у Доњој Топоници
код Прокупља; у Панчево је дошао 1968. године, а бркове је
почео да пушта још пре четрдесет три године.
– Волим народну ношњу, то
ми је душевна храна, а таква
одећа без бркова не иде. Ту сам

Ђурађ

се угледао на ујаке, којима сам
се дичио, јер су били праве делије, баш као Марко Краљевић. Бркови су ми постепено
расли и досегли дужину какву
нема нико у околини. Жена
Злата се једанпут побунила, а
одговорио сам јој питањем: да
ли је видела супу без резанаца? Одржавам их сам, сецкам
и углађујем, јер „ко сам пије и
не зна да се брије, тај ни за жену није” – поетски је настројен
Срба.
За те четири деценије никад
се није обријао, а на улици га
због бркова углавном лепо поздрављају. Има осморо деце и
седамнаесторо унучади, па када се окупе на празнике, малтене му се сви малишани окаче на те рекордне примерке.
Иако се снаје буне, он се на то
уопште не обазире.
Маргићански
Две истински бркате маргићанске фаце су Пера Кмет и
Ђорђе Муња. Петар Видановић (52), музичар и делимично пољопривредник, каже да
га је жеља за оваквим изгледом обузимала још док је гледао слике деде солунца. И
отац му је носио бркове, али
господске, дотеране или, како
се каже, штуцоване.
– Пустио сам их да „на миру” расту и буду једни од ретких које жилет никада није
„посетио”. „Исклијали” су у
пубертету, али су „загаравили”
тек када сам кренуо у средњу
школу. У војсци сам морао да
их сечем равно са уснама и по
вертикали и хоризонтали, јер
правило службе није дозвољавало другачије. Личиле су на

оне две гусенице опале с дуда
који ми се некад налазио испред куће. Годину дана после
армије већ сам могао да их замотавам. Што се намештања
тиче, није баш лако добити
форму као Поаро, али сада
има разних помагала, попут
гелова, спрејова... Много ми
значе, можда и зато што сам
без косе, па боље да ме зову
брка него ћелави. Узор ми је
комшија Муња, али како ствари стоје, и ја њему – кроз мустаће и смех ће Пера.
А тај његов брат из Маргите
по брковима, коњима и још по
много чему – Ђорђе Чизмаш
(51) – слично збори.
– Ни ја, попут Пере, никад
нисам бријао бркове. И ништа
се нисмо договарали, иако се
знамо од рођења. Имали смо
истог брицу, покојног Јована
Галића, па када смо почели да
се момчимо, Гале би нам бријао и брадицу, али бркове никако. На то да их пуштам, утицали су и деда Пера Јешков и

Ђорђе Муња

бабин брат деда Стева. Пуну
форму добили су негде у пубертету, а догађало се да их понека бећаруша малко грицне.
Интересантно је да су ме, након учешћа у снимању неког
филма, звали да вратим „лажне” бркове. Многи су мислили да нису моји, јер су превише лепи – шеретски ће Ђорђе.
Обојица воле коње, додуше
Пера их нема неколико година, али раније, када би се појавили на фијакеријадама, од

ко бисмо нервирали официре,
иако је све било по правилу
службе. Након тога сам их
обријао, али сам убрзо схватио
да без њих гадно изгледам. Поново сам их пустио и тако унапредио свој љубавни живот.
Једна девојка ми је коментарисала како је јако инспиришу.
Ипак, многима је чудно кад
носим соло бркове, за разлику
од многих са интелектуалним
брадицама. Понекад је и ја пустим, али је то увек одвојена
целина. На ту тему памтим полуанегдоту: том приликом сам
на стопу, заједно с једном лепушкастом девојком, зауставио неког мафиоза у бесним
блиндираним колима. Тип је
био прави мрга и све време је
причао о дружењу с „браћом”
Шиптаром и Кумом. Несрећној девојци је понудио да је води право у Италију, а мене је
питао да ли носим бркове зато
што сам Црногорац. Само сам
слегао раменима, јер сила бога
не моли... На срећу преживели
смо и буквално и фигуративно
– присећа се Ђура.
То су само неки од, додуше,
аутентичних бркајлија из овог
града.
Неки кажу да је, бар до појаве депилације, било и бркатих
жена, попут чувене Јоланде из
филма „Биће скоро пропаст
света”.
Али то је већ нека друга
прича...

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

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

Флека
Mали чупави мужјак, стар четири-пет месеци, ухваћен је
пре неколико дана у Војловици без чипа и огрлице. Вероватно је шмугнуо из неког дворишта, па није могао да се врати
кући.
Млад је и веома воли да се
мази. Неће бити већег раста.
Уколико га неко препозна или жели да га удоми, може га
наћи у градском прихватилишту у Власинској 1 (број телефона 352-148).

У СТАРЧЕВУ ПОВОДОМ ДАНА ПЧЕЛЕ

Мед важан за децу
Поводом Светског дана пчеле,
22. маја, датума који су за то
одредиле Уједињене нације,
старчевачки произвођачи меда желели су да ученицима
нижих разреда Основне школе „Вук Ст. Караџић” приближе значај пчела за људско
здравље.
Они су то, из разумљивих
разлога, урадили два дана раније, у петак, 20. маја, а деци
окупљеној у школском холу
најпре се обратио председник

тог момента нико више не би
гледао у расна грла, већ у момке с брковима, јер то у селу
много значи. Што би рекла она
стара: „А мустаћи, а женидба”.
Алтернативни
Један потпуно другачији бркајлија је Ђурађ Шимић (41),
музичар који свира у алтернативном бенду „Transeen”.
– Бркове сам први пут пустио у војсци, када смо нас
двадесеторица то урадили ка-

Друштва пчелара Старчево –
Коста Аћа и у кратким цртама
им је приближио рад удружења које предводи.
Пера Шиц је ђацима показао малу кошницу и објаснио
им како ти племенити инсекти луче восак и граде саће. Из
пчелиње куће је извадио и два
рама; један празан, а други са
изграђеним ћелијама у које
матице полажу јаја, одакле се
излежу младе пчеле. Саће служи и као складиште у које

Бркица
пчеле остављају мед и поленов прах.
Након тога Паја Орешковић
је причао о значају меда за
правилну исхрану, пре свега
због тога што у њему има много витамина и минерала који
утичу на јачање имунитета.
Стева Петровић је деци објаснио да пчела не уједа, већ
убада жаоком и да је нормално да мало боли и поцрвени,
али ако се појаве неке црвене

тачкице у облику осипа, то
може бити алергија и треба
одмах ићи код лекара.
Напослетку су пчелари малишанима делили мед, медењаке, бомбоне...

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Двогодишња женка теријерске крви тражи нови дом. Учествовала је у обуци коју су
„Љубимци” недавно организовали са организацијом из Италије и показала се веома приврженом и интелигентном.
Врло добро реагује на људе
и друге псе и могла би да буде савршен пас за породицу с децом.
Тренутно је смештена у градском прихватилишту, где је
заинтересовани удомитељи могу посетити.

Након усвајања могуће је обавити бесплатну
стерилизацију удомљене животиње. Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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КУП СРБИЈЕ У КАРАТЕУ

НИКОЛА И БОБА НЕМАЈУ ПРЕМЦА
Сјајни резултати
младих Варсаковића
Одлични такмичари
КК-а Младост

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ У АМЕРИЧКОМ ФУДБАЛУ

ПАНТЕРИ У БОРБИ ЗА ТИТУЛУ
Утакмица петог кола Суперлиге Србије у америчком
фудбалу, која је одиграна
прошле суботе у нашем граду
између домаћих Пантера и
Легионара из Сремске Митровице, поред престижа, одлучивала је и о томе која ће
се од две екипе пласирати у
плеј-оф и ући у борбу за титулу шампиона наше земље.
Пред око 500 гледалаца на
СЦ-у „Младост” водила се
жестока борба за сваки педаљ
терена... Гости су били ближи
тријумфу, а онда се догодио
чудесан преокрет. Пантери су
тријумфовали с резултатом
29:28 (7:6, 6:15, 8:0 и 8:7) и
после три сезоне опет су међу
најбољим српским клубовима у америчком фудбалу.
Победоносне поене за домаћи тим у последњим секундама утакмице постигао је Стефан Дедић, а у листу стрелаца
су се уписали и: Мајкл Кембел, Славољуб Дуковски, Ке-

вин Хачинсон и Милош Јанковић.
– Пресрећан сам због победе и игре коју је цела екипа
приказала. Иако смо губили у
већем делу утакмице, веровали смо да можемо преокренути резултат. Екипа Легионара
је пружила сјајну игру, али
мислим да смо ми имали више жеље и снаге у финишу меча. Похвалио бих и сјајну публику, која нас је бодрила све
време и давала нам додатну
снагу да стигнемо до толико
жељене победе – рекао је после утакмице Стефан Дедић,
капитен панчевачког тима.
После пет кола у Суперлиги
Србије КАФ Панчево Пантерс
заузима четврто место на табели, са скором од три победе и
два пораза. У наредном колу,
које ће на програму бити за две
недеље, Пантери путују у Нови
Сад, где ће поделити мегдан с
домаћим Војводама, актуелним шампионима Србије.

Беочин је у суботу, 21. маја,
био домаћин најбољим каратистима у нашој земљи, који
су се окупили како би се надметали на Купу Србије. У том
граду је већ сутрадан одржан и
традиционалан „Дунав куп”,
међународно такмичење, на
којем су наши суграђани такође постигли изванредне резултате. Боје нашега града прошлог викенда су бранили чланови КК-а Динамо и КК-а
Младост.
Каратисти Динама су наставили низ успеха у пролећној
сезони, па су бројна одличја
освојили и на надметањима у
Беочину. Са шест медаља, КК
Динамо је био један од најуспешнијих клубова на такмичењу.
Највредније трофеје су зарадили сениори Никола Јовановић, који се надметао у категорији до 78 кг, и Слободан

НОВОСТИ СА АТЛЕТСКЕ СТАЗЕ

ЗОРАНА ИДЕ НА МЕДИТЕРАНСКЕ ИГРЕ
Први дан квалификација за
сениорски Куп Србије у атлетици, које су одржане прошлог викенда, обележиле су
две девојке: Тамара Салашки
из Београда и наша најбоља
атлетичарка Зорана Барјактаровић, чланица АК-а Динамо.
Зорана је остварила још
једну убедљиву победу у трци
на 100 метара, с фантастичним резултатом од 11,65. То
је уједно и остварење норме
за Медитеранске игре у Тунису, док је за пласман на сени-

ко је истрчала свој лични рекорд у трци на 200 метара
(24,63), ипак је морала да се
задовољи другим местом. У
овом тренутку од ње је била
боља нова државна рекордерка Тамара Салашки. Зорана је
после првог дана и фантастичне трке на 100 м једноставно била психички и емотивно „испражњена”, па деоницу од 200 м није истрчала у
свом најбољем стилу. Другу
медаљу су освојиле девојке у
трци штафета на 4 x 400 мета-

Битевић, у категорији преко
78 кг. Сребрна одличја су заслужиле сестре Варсаковић –
кадеткиња Миња у категорији
преко 55 кг и млађа сениорка
Сања у категорији преко 58 кг.
Бронзама су се окитили кадет
Дарко Спасковски и јуниор
Урош Петровачки. Иако су се
одлично борили, без трофеја
су остали: Исидора Сеч, Михајло Петковић, Стефан Станковић и Никола Ивановић.
На међународном турниру
„Дунав куп” КК Динамо је наступио са четири такмичара, али је
његова богата ризница трофеја
увећана за четири одличја.
Златне медаље су освојили
пионири Стефан Стојковић у
катама и Миљан Варсаковић у
борбама, у категорији до 45 кг,
а сребром су се окитили пионирка Милица Гагић и нада
Александар Здешић (обоје у
катама).
Млади такмичари Динама
су сјајним резултатима обезбедили себи место и у репре-

зентацији Србије. Тако ће на
Балканском шампионату за
младе, наредног викенда у Београду, у кимону с државним
грбом наступити пионир Миљан Варсаковић и кадет Дарко
Спасковски.
Запажене резултате остварили су и чланови КК-а Младост из нашега града, који су
такође учествовали на оба велика такмичења.
На Купу Србије су наступила четири борца Младости.
Сребрну медаљу у конкуренцији сениора преко 78 кг освојио је Милош Макитан, који се
у финалу борио против суграђанина Слободана Битевића.
Обојица су у борбу за највреднији трофеј ушла после више
тешких мечева, и то с репрезентативцима Србије, да би у
финалу победа припала искуснијем Битевићу. Милош се
после повреде враћа у своју
стару форму и показује да је
сазрео за велика такмичења.
Иако су имали запажене на-

ступе, без одличја су остали:
Срђан Јокић, Јана Којчић и
Филип Секулић.
„Дунав куп”, на коме се надметало преко 600 такмичара
из Словеније, Мађарске, Словачке, Хрватске и Србије, био
је одлична провера такмичара
за предстојеће Балканско првенство у Београду за децу до
четрнаест година, које се одржава у Београду од 27. до 29.
маја.
Јована Новаков ће као првакиња Србије наступити на
шампионату, а на „Дунав купу” је само потврдила добру
форму освојивши прво место у
борбама женских нада. У сва
три меча је без великих проблема савладала све противнице. Златну медаљу је освојила и Анастасија Јаредић, а
сребром се окитио ката-тим
женских нада у саставу: Јована Новаков и Анастасија и Анђелина Јаредић.
Милорад Петровић је заузео
четврто место у борбама.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

„ЖЕЉА” СТИСНУО РУКУ ЛИДЕРУ
Утакмицама 28. кола првенствена трка за бодове у Српској
лиги група „Војводина” ушла је
у сам финиш. После два узастопна тријумфа, којима су дефинитивно решили све бриге
око статуса у трећем рангу такмичења, фудбалери Железничара су гостовали у Оџацима,
где су се састали са истоименим лидером на табели и путником у прволигашко друштво.
Била је то одлична фудбалска представа, права утакмица,
за надигравање, надмудривање
на терену, за лепе потезе и акције. „Дизелка” је била растерећена, лидер је желео три-

јумф, бодови су му били потребни... Панчевци су одлично
парирали најбољем тиму у лиги. Били су равноправни све до
75. минута, а онда су морали
лидеру да стисну руку и честитају: Оџаци–Железничар 2:0.
Шеф стручног штаба панчевачког тима Александар Стевановић на располагању је имао
екипу у саставу: Катанић, Ковач, Текијашки, Илић, Гудан,
Јовановић, Стајчић, Шалипуровић, Чикић, Ковачевић и
Новаков, а прилику су добили
и Ђуровић и Млађеновић.
Од самог почетка било је
јасно да је лидер фаворит и у

овом мечу. Оџачани су били
тим који доминира и има
иницијативу, али су на другој
страни имали веома чврстог
и борбеног противника, који
је и те како умео да запрети и
да покаже због чега га многи
сматрају најпријатнијим изненађењем у шампионату.
Победник је одлучен у последњих петнаестак минута
утакмице. У 75. минуту домаћи фудбалери су извели корнер, а у гужви у шеснаестерцу
Железничара најбоље се снашао играч Оџака, који је ударцем главом послао лопту иза
леђа голмана Катанића. Други

погодак лидер је постигао у
последњем минуту и тако поставио коначан резултат, али
и „оверио” свој пласман у Прву лигу.
Железничар и поред пораза
нема за чим да жали. Био је
прави такмац и супротставио
се фавориту на најбољи начин. Панчевци су сада на седмом месту на табели, с 39 бодова, а у претпоследњем колу
Српске лиге група „Војводина”, идућег викенда, на свом
терену дочекују Слогу. Утакмица се игра у суботу, 28. маја, на СЦ-у „Младост”, од 17
сати.

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У БАДМИНТОНУ

БРОНЗА ЗА ДИНАМОВКЕ
орско Првенство Европе у
Амстердаму недостајало само девет стотих делова секунде.
Сада је све извесније да Зорани ни Олимпијске игре у
Рио де Жанеиру нису недостижан циљ. На истом такмичењу
женска штафета Динама освојила је сребрну медаљу са одличним резултатом од 49,00, а
тим је наступио у саставу: Анђела Тасић, Зорана Барјактаровић, Сара Аврамовић и Тамара Полић.
Дугог дана квалификација
за сениорски Куп Србије Динамо је освојио још две медаље. Зорана Барјактаровић, иа-

ра, у саставу: Зорана Барјактаровић, Сара Аврамовић, Анђела Тасић и Тамара Полић.
Успешан наступ на такмичењу имала је и мушка штафета на 4 x 400 м (Дамјан
Шуља, Марко Аврамовић,
Иван Божанић и Петар Ивачковић). Од појединаца се посебно истакао Иван Божанић,
који је оборио два лична рекорда.
Ипак, најважније је да је
савезни селектор позвао Зорану Барјактаровић и њеног
тренера Љупча Цветкоског да
у Тунису, од 4. до 6. јуна,
представљају нашу земљу на
Медитеранским играма.

Чланица Бадминтон клуба
Динамо Бојана Јовановић успела је да освоји титулу државне првакиње у конкуренцији женских парова с Милицом Симић (БК Нови Сад),
трећи пут узастопно.
Оне су прошлог викенда у
финалу, у неизвесном мечу,
савладале Марију Судимац
(Крушевац) и Ању Велемир
(Крагујевац) и тако им се на
најбољи начин реванширале
за пораз на овогодишњем купу
Новог Сада.
Бојана Јовановић је заузела и треће место у конкуренцији жена појединачно, а у
екипном надметању женска
екипа Динама у саставу: Бојана Јовановић, Софија Карановић и Ана Гаврилов заузела је треће место у Србији.

Мешовита екипа Динама, у
којој су поред наведених такмичарки учествовали и Ми-

лорад Мисимовић и Горан
Јелесијевић, заузела је пето
место.

– Захвалила бих на подршци свима који су веровали да
Милица и ја можемо поновити успех од претходне две године. С обзиром на то да је
конкуренција све јача и да наше јуниорке, које на европским турнирима сјајно играју,
већ увелико имају значајну
ролу на сениорским турнирима, ово је заиста велики успех.
Посебну захвалност дугујем
Граду Панчеву, свом клубу,
националном тренинг-центру
у Новом Саду и Бадминтон савезу Србије – рекла је Бојана
Јовановић, трострука узастопна првакиња Србије у бадминтону.
Бојана је освојила бронзану
медаљу и у конкуренцији мешовитих парова с Ненадом
Милошевићем из Новог Сада.

СПОРТ

Петак, 27. мај 2016.
pancevac@pancevac-online.rs
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СРЕБРНИ МИХАЈЛО
На Првенству Војводине у џуду за млађе пионире, које је
одржано 22. маја у Кањижи,
члан ЏК-а Јединство из Качарева Михајло Анђеловић освојио је сребрну медаљу.

После девет месеци континуираног рада ЏК Јединство
ће имати представника на Првенству Србије, а сви у клубу се
надају трофеју с великог такмичења.

ЈАЊИЋ
ВИЦЕШАМПИОН
Првенство Србије у кик-боксу
за пионире и сениоре одржано
је 21. маја у Петровцу на Млави. У надметању 197 бораца
члан сефкеринског клуба Дра-

гон Урош Јањић освојио је
сребрну медаљу у конкуренцији пионира.
Урош је имао три јаке борбе
и победе, али су га судије
оштетиле у финалу, па је злато
освојио борац из Батајнице.

ТУРНИР
ПРИЈАТЕЉСТВА
Прошлог викенда Карате клуб
Долово је у свом месту организовао „Турнир пријатељства”,
на којем се надметало преко
сто малих бораца.

Домаћи такмичари, предвођени тренером Драганом Вукелићем, остварили су одличне резултате. Златне медаље
су освојили: Милан Ракиџић,
Никола Субин, Синиша Илибашић и Урош Крстић. Сребром су се окитили: Немања
Живковић, Бранислав Ђурашин, Адријан Чикош и Урош
Младеновић, а бронзана одличја су заслужили Никола
Стојиљковић и Петар Његруљ.

Странe припремио

Александар
Живковић
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Рекао сам пре утакмице – у случају победе то ће
бити мој последњи меч у клубу који највише волим.
Бранко Радановић,
капитен РК-а Динамо

РУКОМЕТНИ КЛУБ ДИНАМО НОВИ СУПЕРЛИГАШ

БРАНКОВА „БОМБА” – ЗА ЕЛИТУ И ОПРОШТАЈ!
Иван Петковић и
његови момци
остварили зацртани
циљ
Све је готово. Коло пре краја
текућег шампионата. Рукометни клуб Динамо из Панчева нови је члан Супер А лиге!
Момци које предводи тренер
Иван Петковић, после четири
године, од јесени ће се поново
надметати с најбољим српским клубовима, као што су
Војводина, Металопластика,
Црвена звезда, Партизан... То
је велики успех за Динамо, за
спортско Панчево. Свака част,
„жуто-црни”!
Панчевцима је за испуњење
зацртаног циља био потребан
само један бод из преостала
два меча у овогодишњој првенственој трци. Ипак, једна
победа гарантовала је и пласман у елиту, али и титулу
шампиона. Зато је утакмица
21, претпоследњег кола Супер
Б лиге, која је одиграна прошле суботе у Хали спортова на
Стрелишту, између лидера
Динама и трећепласираног
Обилића, била толико важна.
И једном и другом тиму.
Дерби сезоне у потпуности
је оправдао очекивања. Триби-

на панчевачког „храма спорта” била је испуњена као никад до сада, а атмосфера је доведена до усијања. Бранко Радановић и његови саиграчи
имали су огромну подршку од
највернијих навијача, а на њеним крилима су у првом полувремену потпуно надвисили
опасног ривала. Обилић се показао као изузетан противник,
који је ипак, под налетима жуто-црне „фурије”, морао да попусти. Предност Динама константно се увећавала, а када је
у 27. минуту Комланов „пресе-

Овог викенда
Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
Зрењанин: ПРОЛЕТЕР–ДИНАМО
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–ХЕРЦЕГОВИНА

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–СЛОГА
субота, 17 сати
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Уљма: ПАРТИЗАН – МЛАДОСТ (О)
Панчево: ДИНАМО 1945 – ЈЕДИНСТВО
Војловица: МЛАДОСТ–ЈУГОСЛАВИЈА
Б. Н. Село: СЛОГА – ПАРТИЗАН (Г)
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – БОРАЦ

Прошлонедељни
резултати
као” напад гостију и после силовитог контранапада постигао погодак за 17:12, хала је
прокључала од одушевљења.
Панчевци су на одмор отишли
с великих пет голова предности (18:13).
Учинило се тада да је све решено, да „жуто-црни” шампионски шампањац може да се

26:27, грч је стезао срца Динамових симпатизера, а онда је
капитен и најискуснији играч
нашег тима Бранко Радановић
преузео сву одговорност на себе. Уследио је његов муњевит
„одговор” на предност гостују
у виду изједначења на 27:27 и
већ се лакше дисало. Шест секунди до краја... Иван Петковић узима тајм-аут. Бука у хали била је заглушујућа. Динамо је са актуелним резултатом
имао обезбеђену елиту, али
желео је још. Лопта је поново
била у рукама капитена... Сирена само што није означила
крај сусрета... „Севнула” је десница још једном, као гром...
Лопта се нашла иза леђа одличног голмана Обилића...
Гол за коначних 28:27, погодак за велики тријумф, за елиту, за спортску историју.
Уследила је ерупција одушевљења на терену, али и на
трибинама. Упаљене су бакље,
орила се песма... Све је готово

ким словима урезао поред имена бесмртних легенди Динама.
У великој победи нашег клуба посебно су се истакли Срђан Комланов, са девет голова,
и одлични Миљан Буњевчевић, који је пет пута савладао
противничког голмана.
– Честитам момцима. Показали су да су прави. Било је
много одрицања, много рада
током ове сезоне. Играчи су
овај пласман зарадили и треба
да буду срећни, да се радују.
Они су најзаслужнији за овај
успех. Хвала им на овој величанственој победи, али и на
свим претходним – рекао је
тренер Динама Иван Петковић.
Још једном, треба честитати
свим људима у Динаму који су
уткали себе у овај успех, а нека остане забележено да су у
утакмици која је одлучивала о
пласману у Суперлигу жуто-црни дрес носили: Иван Радојичић, Миломир Радовановић, Миљан Буњевчевић,

отвори, али... Друго полувреме донело је другачију слику
на терену. Момци Ивана Петковића су држали осетну
предност све до 49. минута
(25:22), а онда је утакмица
ушла у неизвесну завршницу.
Финиш овог драматичног дуела још дуго ће се препричавати. Обилић је у 57. минуту
стигао до изједначења (26:26),
потом је уследило неколико
промашених напада са обе
стране, време је одмицало...
Последњих 60 секунди... Обилић је постигао погодак за

СУПЕРЛИГА
Београд: ФМП–ТАМИШ
Панчево: ТАМИШ–МЕТАЛАЦ ?

78:53
??

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Краљево: МЕТАЛАЦ–ПАНЧЕВО
мушкарци
Панчево: ДИНАМО–ОБИЛИЋ

31:25
28:27

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Футог: МЕТАЛАЦ–ЈАБУКА

33:31

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Оџаци: ОЏАЦИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

2:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Уљма: ПАРТИЗАН – ДИНАМО 1945
Алибунар: БУДУЋНОСТ – МЛАДОСТ (О)
Војловица: МЛАДОСТ–ЈЕДИНСТВО
Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – ЈУГОСЛАВИЈА
Владимировац: ВЛАДИМИРОВАЦ–БОРАЦ

0:4
1:2
1:2
1:0
2:5

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ТЕМПО
Уздин: УНИРЕА – „МИКА АНТИЋ”
Идвор: ПОЛЕТ – С. ТАМИШ

2:0
3:0
3:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–БСК
Иваново: СТРЕЛА–ДОЛОВО

0:2
3:0

ПАНЧЕВЦИ ТРЕЋИ
Бранко Радановић, Јован Стојановић, Лука Радовановић,
Давид Пејић, Милош Петровић, Срђан Комланов, Никола
Митановски, Милош Вујић,
Јован Сремчевић, Данијел
Лацко, Никола Радовановић,
Павле Бандука и Стефан Шапоњић.
Наравно, свој печат на
успех, на титулу, на нову страницу историје Динама ставио
је тренер Иван Петковић, који
је мудро, зналачки и ауторитативно, заједно с првим сарадником Гораном Белићем,

ШАХОВСКИ КУТАК

Cailland
7

ПЛИВАЈУ, ПА СВЕ ПРШТИ...
Сјајна је била и штафета
Динама у трци на 4 х 50 м мешовито. Наш тим је освојио
најсјајније одличје, а чинили
су га: Огњен Стојшић, Петар
Ранковић, Катарина Белић и
Јелена Врховац.
Михајло Лазаревић је заслужио сребро на 50 м делфин, а то су остварили и Теодора Ногуловић на 50 м леђно

У Бачкој Паланци је недавно
одржано Првенство Војводине
у шаху за инвалиде. Надметало се једанаест екипа, а са скором од три победе, једног ремија и пораза и 11,5 поена,
екипа Панчева је заузела треће место.
Тим из нашега града чинили
су: Божидар Ђорђевић (три поена), Павел Јеђини (два), Слободан Перковић (два) и Часлав
Стефановић (3,5 поена).

8

МЕЂУНАРОДНИ МИТИНГ У КРУШЕВЦУ
тријумфовао у трци на 50 м леђно, сребро му је припало на 50 м
делфин, а бронза на 50 м краул.
Петар Ранковић је освојио златне медаље на 50 м прсно и 50 м
краул, а Катарина Белић је заслужила сребро на 50 м прсно и
бронзе у тркама на 50 м делфин
и 50 м краул. Јелена Врховац је
друга стигла на циљ у дисциплини 50 м делфин.

Кошарка

ВЕСТ ПО ВЕСТ

– Динамо је шампион. Динамо је нови суперлигаш!
– Пресрећан сам. Одушевљен. Хвала нашој предивној
публици. Рекао сам и пре утакмице да ће у случају победе то
бити моја последња утакмица у
каријери. Мислим да бољи начин да се опростим од клуба
који највише волим, од ове хале, од лопте која ми је много
дала и фантастичне публике
нисам могао ни да замислим –
у даху је говорио херој утакмице, сјајни капитен Бранко Радановић, који је своје име вели-

Традиционалан пливачки митинг „Шаренградски куп” одржан је недавно у Крушевцу, а
на њему су учествовали клубови из Словачке, Македоније,
БиХ и Србије.
У веома јакој конкуренцији
ПК Динамо се представио са
двадесетак пливача, који су и
овог пута остварили запажене
резултате. Огњен Стојшић је

СПОРТСКИ
ВОДИЧ
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и Вук Милосављевић на 50 м
прсно. Виктор Нађ је био најбржи у трци на 50 м леђно,
док је на 50 м краул као други
стигао на циљ. Андреа Нађ је
била друга на 50 м прсно и
трећа на 50 м леђно, а бронзане медаље су освојиле и Нина
Будалић и Ива Врањеш у дисциплинама 50 м прсно односно 50 м леђно.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дг6)
Избор Р. Радојевић
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КК ТАМИШ ЗАВРШИО НАДМЕТАЊЕ У ЕЛИТИ

У СУПЕРЛИГИ – БЕЗ ПОБЕДЕ
Без обзира на последње
поразе, била је то успешна
сезона
У среду, 25. маја, кошаркаши Тамиша
завршили су овогодишње надметање
у Суперлиги, али и најзад окончали
дугу и напорну сезону, која ће, поред
пласмана Тамиша међу осам најбољих тимова у Србији, остати упамћена и по бројним повредама играча.
Момци које предводи тренер Бојан
Јовичић у последњем колу Суперлиге угостили су Металац из Ваљева.
Утакмица није имала резултатски
значај, јер је одраније било познато
да су из ове групе даље отишли Црвена звезда и ФМП, па се играло за
личну сатисфакцију, за престиж... Гости су и пре почетка меча важили за
апсолутног фаворита, али сви они који воле тим из нашега града, потајно
су се надали изненађењу. Ипак, оно је
овог пута изостало: Тамиш–Металац
67:90, по четвртинама: 18:24, 16:17,
19:21 и 14:28.

– Успевали смо колико-толико да
парирамо Металцу. Мој утисак је да
смо играли добро током већег дела
сусрета, али онда је уследио пад, као
и на претходним мечевима, па је ривал убедљиво тријумфовао – истакао
је Душан Хукић.

На први поглед, резултатска разлика у корист гостујућег тима јесте превелика, али она не одражава право
стање на терену. Наиме, Душан Хукић
и његови саиграчи су добро парирали
фавориту, све до четврте четвртине
имали су и резултатски прикључак, а
онда су дозволили веома расположеним гостима да се „одлепе” и направе
велику разлику.

Поред капитена, боје Тамиша у дуелу
против Металца бранили су и: Илкић,
Манојловић, Крушчић, Стојадиновић,
Смиљанић, Симић, Милошевић, Вујовић, Пековић, Думић и Радовић.
– Металац је одиграо феноменалан
меч. Поред тога што је квалитетнији
тим од нас, његови кошаркаши су били јако расположени и врло ефикасни. За разлику од њих, нас шут није

Продаје се!
служио уопште. Када наш најбољи поентер има учинак 6-0 за три поена,
онда је све јасно. Ривал је био и физички јачи. Изгубили смо са више од
двадесет поена разлике, али то није
реално. Жао ми је због овог пораза,
али немам шта да замерим момцима.
Мој утисак је да ниједном противнику у Суперлиги није било лако да игра
против нас. Не тражим оправдање,
али да смо имали мало више среће,
као и да су нас повреде бар мало мимоишле, сигуран сам да би и учинак
био другачији. Ево наш најискуснији
плејмејкер Филип Думић није тренирао готово месец дана. А против Металца је одиграо цео меч. Захвалио
бих својим сарадницима, управи клуба и играчима на још једној успешној
сезони – рекао је на конференцији за
новинаре одмах после утакмице први
тренер Тамиша Бојан Јовичић.
Најефикаснији у домаћем тиму био
је Драган Крушчић, који је постигао
дванаест поена, а двоцифрен учинак
имао је још само Душан Хукић (десет). Немања Манојловић и Никола
Вујовић постигли су по девет поена, а
Душан Милошевић осам.
Било како било, остаће забележено
да је КК Тамиш другу годину заредом
био члан српске кошаркашке елите, да
је у нашем граду поново гостовала и велика Црвена звезда... Захваљујући КК-у
Тамиш, Панчево је великим словима
уписано у кошаркашку мапу Србије.
А. Живковић

Грађани, да ли сте навалили? Није битно што су вам смањили плате
и чапнули део законом стечене пензије, оглашивачи су вам понудили
кићење животињском кожом у случају да се у својој не осећате добро.
Такву промену идентитета можете да отплаћујете чак 15 месеци.
У случају да сте насели, надамо се да ћете своје новчане обавезе измирити на време како нова колекција јакни не би била
направљена управо од вас. Мада, рекосмо, вероватно вам је и
без тога одрана кожа...

Тражи се!
Не, нико не тражи старе избледеле рекламе туристичке агенције
јер просечан грађанин себи свакако не може да приушти скупо
путовање. Не тражи се данас ни тамо нека партија, чији плакати стоје на овом месту од ко зна којих избора, али то није ни битно – недавно је имала шансу.
Погледајте налево и видећете нешто што годинама нисте! Из
угла вири отпор, а из вас?!

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

САРА СЛАВКОВИЋ НАЈБОЉА У СРБИЈИ
Врњачка Бања је прошлог викенда
била домаћин најбољим џудистима у
нашој земљи. На Првенству Србије
за сениоре надметали су се и чланови ЏК-а Динамо, које је предводио
тренер Љубомир Станишић, а један
од судија на највећем такмичењу у
држави био је Славко Станишић, такође члан клуба из нашега града.
Иако још увек јуниорка, велики
успех остварила је Сара Славковић.
Она је освојила шампионску титулу у
категорији до 78 кг и још једном потврдила да је велика нада српског
спорта. Фантастична је била и Андреа
Стојадинов. Иако по узрасту кадеткиња, она се храбро носила са својим
ривалкама у категорији до 48 кг, у којој је успела да стигне до финала и
освоји сребрну медаљу.
На седма места су се пласирали
Урош Ћућа и Немања Русо.
У исто време у Кањижи је одржано
Првенство Војводине за млађе пионире, на којем су млади Динамови борци

Поклања се!

остварили запажен успех. Филип
Француз је освојио најсјајније одличје,
сребром се окитио Владимир Богда-

новски, а бронзе су зарадили Петар
Мљач и Андријана Кртенић.
А. Ж.

Када сте последњи пут добили нешто на поклон од државе? Не
циљајте на бесплатне акције – знате које. У суштини, на овој фотографији назире се нешто што смо добијали годинама уназад, а
по свему судећи ћемо добијати и убудуће – урамљено ништа.
Попут бизарног ћорсокака из ког ћемо морати сами да се извучемо.

µВ. Ђурђевић ?С. Првуљ

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Мирослав
Милошев,
гимназијалац:
– За викенд ћу имати
доста обавеза, а пре свега
мораћу да учим, јер се
припремам за упис на
факултет. Ако будем
имао времена, у суботу
ћу изаћи с другарима и
гледати Лигу шампиона.

Ива Миоч,
гимназијалка:
– Планирам да одем
на Хиподром како бих
тренирала, то јест
јахала коње, као
и сваког дана.
Такође, највероватније
ћу за викенд изаћи
у град.

Даница Величковић,
средњошколка:
– За суботу увече
планирам излазак, а
недељу ћу искористити
за виђење с дечком.
Остатак времена ћу
посветити учењу
и припремању
за пријемни испит.
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