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Нагон за влашћу срушио уверења
Девет чланова ДСС-а
прешло у СНС
Ко је продавао „веру
за вечеру”, а ко за већу
плату и запослење
Први људи овдашње Демократске
странке Србије, на челу с Мишом
Марковићем, председником Окружног одбора, и Владимиром Дељом,
досадашњим председником Градског одбора и већником задуженим
за заштиту животне средине, као и
још два одборника у нашем градском парламенту (Зденка Јокић и
Тигран Киш, који је и заменик председника Скупштине), прешли су у
Српску напредну странку.
Ту вест су на конференцији за новинаре одржаној прошлог четвртка,
21. маја, у београдској централи
СНС-а, обнародовали Александар
Мартиновић и Жељко Сушец, народни посланици те партије. Мартиновић је, према извештајима медија,
оценио да „овим чином СНС показује да је државотворна странка”, отворена за све оне који су спремни да
помогну „извлачењу Србије из тешке
економске и финансијске ситуације”, као и да је реч „о јединој правој
алтернативи режиму Бојана Пајтића”, која на предстојећим покрајинским изборима „може да победи
ДС”. А Жељко Сушец је притом нагласио да се СНС „никада није бавио
куповином одборника”, већ је то
партија „која је отворила врата широм” свима „који су спремни да прихвате програм те странке” и раде у
интересу грађана Панчева.
За просперитетну политику
О разлозима за прелазак у СНС
том приликом говорио је једино
Владимир Деља. Он је нагласио да
су мотиви за такав поступак „окупљање око политике која обезбеђује просперитет грађана” и борба

против корупције и за економски
развој.
На све ово, у име Градског одбора
ДСС-а, саопштењем је одмах реаговао Александар Поповић, члан
Председништва те странке.
„Дирљиво је посматрати људе који
увече оду на спавање с једним, а пробуде се ујутру с потпуно другачијим
уверењима. То је случај с нашим некадашњим члановима који су се преко
ноћи обрнули и прешли у СНС, странку дијаметрално супротне политике.
И ма шта измислили као образложења, јер нешто да измисле – морају, постоје два могућа објашњења њихове
одлуке. Једно је да су имали колективну ноћну мору. Друго, вероватније, јесте да је нагон за влашћу, за фотеља-

тика, још је ружније”, закључио је
члан Председништва ДСС-а.
Већ у петак, 22. маја, група чланова
ДСС-а, на челу с Милошем Ђурином,
чланом Извршног одбора те странке,
и Миладином Шакићем, потпредседником Градског одбора, одржала је
конференцију на којој је објавила да
панчевачка организација нормално
наставља рад. До изборне скупштине
странку у Панчеву ће водити Шакић,
једини преостали одборник ДСС-а.
– Од 529 чланова у Панчеву, отишло их је само девет, а од тога су
осам били чланови Градског одбора.
Чин СНС-а да узме наше одборнике
није пријатељски и добронамеран
према нама, а имали смо добре односе у локалу – рекао је Ђурин, под-

Миладин Шакић: „Знамо шта су ти људи тражили и то није никаква тајна”
ма, у њима срушио сва уверења, уништио све принципе и разорио морални кодекс”, написао је Поповић.
У поседу туђе, крадене робе
Он је додао да троје бивших чланова, „као индивидуалне политичке
громаде”, треба да врате одборничке
мандате странци, „јер их и нису заслужили”.
„Бити прелетач је ружно. Али бити у поседу крадене, туђе робе, мандата које је добила другачија поли-

сећајући на многе досадашње заједничке активности.
Осврнувши се на чланове који су
отишли, он је подвукао да је „већина
само наставила тренд мењања странака”, јер су тројица од њих прво били
чланови СРС-а, „једна од њих је била
члан ДС-а”, један у „Г17 плус”, а један
у СПС-у. Рекао је да су сви они прво
прешли у ДСС, а сада отишли у СНС,
„што говори довољно о њима”, и поново апеловао да врате одборничке мандате, који припадају овој странци.

– Ово што се десило, није нимало
случајно, јер је ДСС под великим
ударом. Очигледно да смо врло интересантни иако смо у Републици ванпарламентарна странка. Одлазе они
који желе сада и одмах све и интересују их плате, фотеље и функције,
уместо да стојимо иза својих политичких ставова и не лажемо људе који су уз нас. А на преварама, лажима
и издајама не може да се направи
нормална држава – рекао је Миладин Шакић.
Он је додао да ће Градски одбор и
даље имати пуну аутономију да бира
своје коалиционе партнере на локалном нивоу, али и да ће убудуће
бити много принципијелнији.
„Грејање” криво за све
На тражење новинара да објасни који
су то „лични интереси” за одлазак досадашњих чланова били у питању и
како је продавана „вера за вечеру, зарад коефицијента зараде, запослења
сина и останка у лукративним политичким пословима”, Шакић је рекао:
– Знамо шта су ти људи тражили у
преговорима око смене директора
„Грејања” и то није никаква тајна.
Миша Марковић је тражио већи коефицијент за плату, а Зденка Јокић
је тражила да јој се запосли син. Ако
време покаже да није тако и то се не
догоди, ја ћу се извинити.
А на питање да ли „ДСС осећа одговорност због овакве праксе, с обзиром на то да је скоро исто овако ова
партија учинила приликом преласка
у ДСС групе радикала с Мишом
Марковићем на челу, са задржавањем њихових мандата, па и запошљавањем у ’Грејању’”, Шакић је одговорио:
– Апсолутно. И ја лично осећам
одговорност, без обзира на то што се
онда нисам с тим слагао, али сам на
то пристајао. И ако сви прихватимо
као нормално ово што се дешава, то
ће бити катастрофа и нећемо моћи
да опоравимо државу. Таква политика мора да се мења.
З. Спремо
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Синиша Трајковић

Коначно! С великим нестрпљењем, које је у неким моментима прелазило у неверицу да је икакав резултат могућ, чекали
смо (ре)акцију челних људи ове земље у вези са, ако изузмемо корупцију, криминал, незапосленост и низак стандард
грађана, највећим проблемом у држави.
И – најзад се Кори Удовички, потпредседница Владе и министарка државне управе и локалне самоуправе, огласила и
саопштила јавности резултате „истраге” тима који је предводила месецима с циљем да се утврди вишак запослених чије
принадлежности плаћа држава. Ау, о томе смо на овом месту
писали десетак пута само у последњих годину дана, браво!
Бројке су већ објавили медији који функционишу на дневном нивоу, али да најважније поновимо и ми: 14.078 радника је по рачуници тог тима прекобројно; постоје очекивања да
ће око 5.000 најстаријих међу њима ове године отићи у пензију (а то је мање него иначе); преостаје „ситница” – да се из
„репова” извршне власти и локалних самоуправа отпусте преостали вишкови.
Реч „коначно” требало би да означава крај нечега, али да се
не радујемо прерано: у овом случају ради се тек о крају почетка посла који је пред Владом Србије. Платна листа државе,
најављује Кори Удовички, биће краћа за 2,6 одсто на крају
2015. Тиме неће бити задовољан ММФ, на чије је инсистирање процена и направљена, али, понављамо, од нечега ваља
кренути: реформа јавне управе, како је ова акција названа, заправо је процес, који је започет, што треба поздравити.
Где је квака? Има их, заправо, неколико.
Прву од њих представља одговор на питање по ком кључу
ће извршна власт кренути са отпуштањем. Ако то буде било у
маниру „врати радну књижицу онима које је запослила претходна власт, а не ’нашима’”, уместо да се цене стручност појединаца и реална потреба за одређеним радним местом – неће ваљати. Уместо ускопартијске логике, аргументовани аршини требало би да се користе и у вези са укидањем / остављањем у животу разноразних агенција. А веровали или не
има их 98, са око 32.000 запослених, само на нивоу државне
управе. Нисмо нихилисти да бисмо рекли како ниједна од
њих не служи ничему, постоје и оне агенције у оквиру којих
људи и раде нешто корисно, али да их је превише...
Друго, рационализација државне управе, о чему је овде
реч, нема смисла ако се она не односи и на локална јавна
предузећа, а у „пребројавању” које је извео тим Кори Удовички њих није било. То значи да податак да је на крају децембра 2014. године у државној управи радило 493.505 радника
није валидан.
Дакле, оно што све нас који се на било који начин бавимо
локалним (не)приликама највише занима, није овом приликом ни загребано: колико су партијска запошљавања од двехиљадите наовамо оштетила некада огроман, а сада пристојан буџет града?
Да ли би, да није било страначких и другарских веза приликом запоседања измишљених радних столица, у Панчеву
било много више лепих улица, тргова и фонтана? Да! Је ли
тачно да би, да синекура није узела маха, да сваки уважени
члан партије није добио саветничко место, наш град имао
новца и за инвестиције, а не само за крпљење рупа у буџетима јавних предузећа? Јесте!
Тек кад држава најпре прочешља пословање тих фирми и
спискове запослених у њима, па онда и предузме одговарајуће мере, цела прича о „рационализацији државне управе”
имаће смисла. До тада – поздрављамо чак и овај прапочетак
покушаја да се тешки државни апарат упристоји, да „скине
киле”, одбаци баласт.
Далеко је крај процеса...

ИЛУСТРАЦИјA: ДУШАН ЛУДВИГ

Крај почетка

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

О пацовима
и воловима
На некадашњим једрењацима морнари су јако поштовали пацове. Својим шестим чулом они су непогрешиво предвиђали када ће брод потонути, па су, у складу са својим природним нагоном за самоодржањем,
први хватали маглу. По њиховом понашању и морнари су знали шта им
је чинити. По систему – спасавај се
ко може.
Људско друштво није баш изгубило сваку везу с природом и својим
еволутивним прецима из рода сисара. А то се јако лепо одсликава у вишестраначкој парламентарној демократији. Ето, на пример, када нека
странка на политичкој сцени почне

да тоне и изгуби власт, с перспективом да се на њу више и не врати, први то непогрешиво осете они који
имају истанчан нагон за самоодржањем по сваку цену. А то су углавном
припадници нижег ешалона руководстава који су се баш лепо навикли
на функцијице, синекурице, мрвице
власти и части и, дакако, сваковрсну
корист која из тога произилази. Зато
они први и беже.
Прошлонедељни пример „прелетања” неколико панчевачких „угледника” из Демократске странке Србије у Српску напредну странку, партију сасвим супротних опредељења,
није баш илустративан пример претходно реченог. Они, наиме, нису
збрисали с брода који тоне, него су
само прешли на други, који обећава
да бар неко време неће потонути. И
утолико се разликују од малих и
симпатичних сисара.
А врло добро су учинили што на
оној београдској промоцији у централи СНС-а нису много образлагали своје мотиве за пребег. Јер, шта
год рекли, све нас који бисмо то слушали одмах би асоцирали на назив
оне чувене комедије: „Да ли је могуће, другови, да смо сви ми волови!”.
Као да смо сви ми будале и да немамо појма о чему је реч: да је та њихова егзибиција ствар искључиво личне користи. И да с њом морал, политичке идеје, обећања о бољем животу и заклињања о раду у интересу
грађана, немају благе везе. Уосталом, неки од њих су се таквим марифетлуцима већ доказали и није им
први пут да на тај начин „представљају грађане”.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО

ДСС је реаговао жестоко и истакао
да врате одборничке мандате, јер је у
супротном реч о „краденој роби”. И
то је тачно. А једино што су заборавили да кажу је да су после претходног сличног маневра дела те групе
(када су из радикала, на челу с Мишом Марковићем, прелазили у ДСС)
они ипак задржали „крадену робу”
(њихове мандате), па их чак и наградили ухлебљем у ЈКП „Грејање”, на
сигурна радна места и за пристојну
платицу.
Оно што, међутим, многима није
баш најјасније, то је стратегија напредњака. Према речима Жељка Сушеца, шефа градског СНС-а, они овде већ имају петнаестак хиљада чланова. Требају ли им уопште рестлови
и отпад из других странака? Ако се
изузме неспорни пропагандни ефекат оваквих маневара (што доказује и
представљање у београдској централи, а не у локалним просторијама),
требало би знати да је он ипак сасвим
кратког домета. А притом им остају
људи, „индивидуалне политичке громаде”, како то рече ДСС, који су својим бившим странкама већ „забијали
нож у леђа”, па то и сами могу очекивати већ првом приликом пошто им
падне популарност или утицај. А да
ревитализују ону соцреалистичку
идеју (која каже: „Сви смо ми једна
партија”), то сигурно неће опет успети. Већ смо видели.
Као посматрачи са стране, ми само можемо да изразимо наше жаљење ДСС-у, честитамо на новим члановима СНС-у и поручимо: нек се
припреми ДС.
З. Сп.

Зоран Т. Поповић

• Ми не можемо да изађемо из кризе јер је она у нама.
• Многи мушкарци обожавају фудбал и секс. И једно и друго ретко упражњавају, али воле да гледају!
• Кад год се напијем, ја могу све да разумем, али мене нико.
• Штете од поплава биће саниране у најкраћем могућем року. До
следеће поплаве.

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Еверглејдс, Мајами, САД... Баруштина, Улица Стевана Сремца, Стрелиште.
Током актуелних „топлих” мајских киша
Снимио Никола Стоилковић

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

КАД САМ СНИМИО СВОЈ ПРВИ СЕЛФИ, СХВАТИО САМ ДА
ФОТОШОП ПЛАЧЕ ЗА МНОМ!
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ОДРЖАН КОНЦЕРТ ЗА ПОМОЋ НАШОЈ СУГРАЂАНКИ

ПАНЧЕВО, ХВАЛА: ЗВЕЗДАНА ЛАКШЕ ДИШЕ
У „Острву са благом”
наступили КУД
„Абрашевић”,
„Неверне бебе”
и Бранко Путић
Сакупљено 98.242
динара, што је
довољно за нову тубу
и апарат за кисеоник

ТРИО РУТ РЕГЕВ У ПАНЧЕВУ

Џез за праве џезере

У уторак хуманитарна
дечја представа „Еко
бајка”
На хуманитарном концерту за
осмех наше суграђанке Звездане Јурице, оболеле од тешке Батенове болести, приређеном у недељу, 24. маја, у
играоници „Острво с благом”
у „Авив парку”, посетиоци су
прикупили 98.242 динара.
Та сума биће довољна да Звездана добије нову тубу кроз коју
се храни, чија је цена око 200
евра, као и апарат за кисеоник са
алармом, који кошта око 55.000
динара. Захваљујући уграђеном
аларму тај апарат ће Звезданине
родитеље моментално обавештавати сваки пут када девојчица остане без довољне количине
кисеоника или њено срце почне
неправилно да ради.
Кућа за спас
Специјални гости на концерту
били су КУД „Абрашевић”, популарни састав „Неверне бебе”
и фризер Бранко Путић. Публика је уживала у заиста интересантном програму, а звезде
вечери „Неверне бебе” су, као и
обично, направиле атмосферу
за памћење. Речи песама које
су извели, попут „Погледај у
небо”, „Кућа за спас” и „Велики

Малишани из „Абрашевића” опчинили публику
је бог”, многима су, с разлогом,
натерале сузе на очи.
Власник играонице „Острво
с благом” Петар Дабовић, на
чију иницијативу је овај догађај и приређен, истакао је да је
тек недавно сазнао за Звезданину причу и да је био толико
ганут да је реаговао истог момента како би девојчица што
пре добила преко потребну помоћ. Он је захвалио и Златку
Живковићу Злаји из предузећа
„ProTone Audio”, који је био задужен за озвучење, као и посластичарници „Голуб” и пекари „Домаће кифлице”, одакле
су се људи сами понудили да за
овај догађај припреме укусне
слатке и слане ђаконије.
Акција се наставља
Звезданиној породици је новчана помоћ константно потребна. Сви они који желе да
помогну, могу то учинити
уплатом новца на рачун Звезданиног оца Слободана Јурице у „Банци Интеза”: 1605610200018878-72.

Прилику да допринесу томе
да наша суграђанка води достојанственији живот, али и
да учине нешто лепо и корисно за своју сопствену децу
имаће сви они који у уторак,
2. јуна, у 13 сати, са својим
клинцима оду до Културног
центра и погледају дечју представу „Еко бајка”. Улаз ће бити слободан, а испред дворане
ће бити постављена кутија за
прикупљање новчаних средстава за Звезданино лечење.
Ваш прилог омогућиће породици Јурица да својој ћеркици
обезбеди лекове, козметику,
медицинска помагала за инхалацију и аспирирање, пелене и друге потрепштине неопходне детету које је непокретно, не види, не гута и има
великих проблема са учесталим тешким плућним инфекцијама. Звезданина мама инсистира на томе да, ради
транспарентности акције, све
доказе о утрошеним средствима доставља „Панчевцу”.

Представа „Еко бајка” ауторке и редитељке Марије
Поповић Пушкаров, као што
се из назива може наслутити,
за циљ има да кроз песму,
игру и шалу пробуди еколошку свест код деце, али и да
их научи да једино кроз ненасилну комуникацију и лични
пример могу победити зло.
Малишане ће о правилима
лепог понашања и о заштити
животне средине, на њима
прилагођен начин, кроз представу учити ликови који су им
блиски како по узрасту, тако и
по понашању, жељама и особинама. Улоге ће тумачити
београдски глумци Јелена
Велковски, Амар Мешић, Семир Гицић и Милан Пајић.
Иначе, представа је део
пројекта који се реализује у
сарадњи са Омладинском зоном и Домом за децу и омладину без родитељског старања
„Споменак”, а подржан је од
стране Града Панчева.
Д. Кожан

НА СНИМАЊУ ФИЛМА „ПОВРАТАК”

Панчевачки тамбураши уз холивудске звезде
Поједини Панчевци имали су
привилегију да учествују у
снимању филма „Повратак”,
који је окупио многе домаће,
али и стране (и то холивудске) звезде.
Реч је о интересантном
остварењу које говори о доласку у завичај канадског глумца српског порекла, а неколико сцена су снимили и наши
тамбураши: Зоран и Драган
Бале Живковић, Мића Брајковић, Томислав Стејић, Жељко
Радочај и Миодраг Мики Божић. Они су се у одабраном
друштву нашли захваљујући
вишегодишњој сарадњи панчевачког оркестра „Банатски
кицоши” са издавачком кућом
„Арте”, која учествује у снимању филма. Њима су се придружили чланови група „Панука” и „Војвођански сан”, како би у филму одсвирали три
нумере: „Ово је моја кућа”,
„Sumer Time Blues”, као и јед-

ну ауторску песму, чији рефрен гласи: „Од примаша до
бегеша, музичара чудна смеша. Од бегеша до примаша,
свира банда тамбураша”.
У средишту емоционалне
приче је Лазар Рајић Роквуд,
који је направио каријеру у
Холивуду играјући махом
гангстере и друге негативце.

Након пола века живота проведеног на другом крају света
одлучује се за повратак у завичај, али убрзо схвата да тамо
никог не познаје и да самим
тим више не припада родном
месту. У моменту заплета појављују се и његове холивудске колеге, како би га вратиле
назад.

Роквуд, један од најпознатијих филмских белих Индијанаца, за близу пола века глуме
(остварио двадесет пет главних улога у холивудским
остварењима) стекао је многе
пријатеље и међу осведоченим
светским звездама. Стога не
треба да чуди што је на снимање наведеног филма довео легенде „силиконске долине” –
Џона Севиџа („Коса” и „Ловац
на јелене”) и Мајкла Пареа
(„Ватрене улице”), као и канадског глумца Ника Манкуса. Запажене роле у филму
имали су и Дубравка Мијатовић, Рада Ђуричин, Милорад
Мандић, а појављује се и Бора
Ђорђевић Чорба, који игра локалног узгајивача марихуане.
Последња клапа „Повратка”, снимана у околини Бездана, „пала” је у среду, 27. маја,
а премијера је планирана за
прву половину 2016.
Ј. Ф.

ДОМ ЗДРАВЉА ОБАВЕШТАВА СУГРАЂАНКЕ

Узимање брисева у болници
Од прошле недеље у Служби за
здравствену заштита жена Дома здравља Панчево више се не
узимају гинеколошки брисеви.
Због недостатка бабица надлежни из те установе престали су
да обављају поменуту услугу,
коју су пружали деценијама. То
сада ради Завод за јавно здравље, али како он нема адекватну просторију и кадар за тај посао, брисеви се узимају у гинеколошкој амбуланти Опште
болнице Панчево, која се налази у Управној згради. Према
речима др Мице Сарић Тана-

сковић, директорке Завода, будући да та услуга није била
планирана, установа није набавила спекулуме. Због тога ће
пацијенткиње морати да купе
те пластичне инструменте када
дођу у амбуланту. Према речима директорке Завода, та установа је обезбедила одређени
број спекулума за суграђанке
које не могу да издвоје 125 динара, колико он стаје. Опширније о овој теми моћи ћете да
прочитате у следећем броју
„Панчевца”.
И. П.

На платоу испред Културног
центра Панчева у суботу, 30.
маја, од 21 сат, биће приређен џез концерт трија израелско-америчке
тромбонисткиње Рут Регев. Реч је о
уметници која музичку каријеру гради дуже од две деценије и чији је деби албум
„This is R Timе” освојио сјајне критике стручне јавности, а представљен је и на

Београдском џез фестивалу
2010. године. У другом албуму, „Exploring The Vibe”,
Рут Регев разрађује своје
идеји у лабавим аранжерским структурама, блиским
естетици џем-сешна, са елементима фанка и блуза.
Трио, поред ње, чине Џонатан Сас (туба) и Игал Фони
(бубњеви).
Д. М.

ПРЕДАВАЊЕ И ФИЛМ У „АПОЛУ”

Вајферт и Панчево
Никола Влајић, етнолог у
Заводу за заштиту споменика културе Панчево, одржаће предавање под називом
„Ђорђе Вајферт и Панчево” у
уторак, 2. јуна, од 19 сати, у
дворани „Аполо”. Поред тога, публика ће моћи да погледа документарно-играни
филм „Ђорђе Вајферт”, снимљен у продукцији куће
„Визура”, у копродукцији с

Фондацијом „Ђорђе Вајферт” и Радио-телевизијом
Србије, а на основу средстава добијених од Министарства културе Републике Србије и Филмског центра Србије на конкурсу за производњу документарних филмова за 2010. годину. Овај
програм се реализује у оквиру манифестације „Дани
Вајферта”.
Д. М.

У ПОРТИ УСПЕНСКОГ ХРАМА

Дани проте Васе
„Дани проте Васе” ове године ће бити одржани у првој
недељи јуна у порти Светоуспенског храма. Вера Царина, руководилац Панчевачког српског црквеног певачког друштва, најављује за
понедељак, 1. јун, у 19.30,
програм под називом „Деца
у част проте Васе”, када ће
се представити рецитаторска секција ОШ „Васа Живковић” и хор те школе под
руководством Јакоба Деже,
као и Дечји хор ПСЦПД-а,

који води Борјана Стражмештеров. Наредног дана, у
уторак, 2. јуна, од 19.30, биће презентована књига
„Споменица епископу жичком Хризостому”, о којој ће
говорити њен аутор – викарни епископ топлички
Арсеније Главчић. У недељу, 7. јуна, у 9.30, у Светоуспенском храму биће служена литургија, а у наставку
ће бити дат помен проти
Васи Живковићу.
Д. М.

У СУБОТУ У „АПОЛУ”

Промоција „Рукописа”

Дом омладине Панчево је
прошле недеље објавио 38.
издање „Рукописа”, зборника
поезије и кратке прозе младих с простора бивше Југославије. У тој публикацији се
могу прочитати песме и приче четрдесет осморо аутора
из Македоније, Словеније,
Хрватске и Србије. У уредничком тиму су били Јасмина Топић, Драгана Младеновић, Чарна Поповић, Ана
Ристовић (за ауторе из Словеније) и Звонко Танески (за
ауторе из Македоније).
Главни програм – промоција „Рукописа” и упознавање с гостујућим и овдашњим
ауторима чији су радови заступљени у зборнику – биће
одржан у суботу, 30. маја, од

19 сати, у дворани „Аполо”.
Пре тога, од 16 сати, у малом клубу Дома омладине
биће приређена књижевна
радионица, коју ће водити
књижевна критичарка Јелена Ангеловски, а после промоције следи концерт изненађења.
Дан раније, у петак, 29.
маја, од 18 сати, у галерији
Дома омладине биће отворена изложба цртежа Андријане Даниловић и представљена књижевно-музичка инсталација неформалне групе
„Урлик, урлик”. Уследиће, од
18.30, представљање младих
македонских аутора, те акустична свирка кантаутора
Ивице (од 19.30).
Р. Т.
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НОВА СТРАНКА

ПОЉОПРИВРЕДА У ЦЕНТРУ ПАЖЊЕ

О медијима
и проституцији

ОТИМАЊЕ, РАСПРОДАЈА И НЕБРИГА

Нова странка је изразила забринутост због предстојеће
приватизације локалних медија – нагласио је Саша Павловски, председник Градског одбора те странке, на
конференцији за новинаре
одржаној у уторак, 26. маја,
у новим просторијама те
партије, у Улици Живојина
Мишића број 8.
– Апелујемо на све оне
који могу да помогну, а пре
свега на локалну и државну
власт, да не дозволе претварање „Панчевца” у некакав
таблоид, страначки гласник
или, далеко било, да се угаси. Треба ли подсетити да је
то медиј који је најстарији

на Балкану, да има традицију од готово век и по и респектабилан тираж, један
од највећих у Србији? Због
тога верујемо да ће се лако
продати, али коме и каква
ће судбина новина бити, то
не знамо, јер закон није потпуно прецизан у дефинисању неопходне делатности
купца. Подсећамо да је држава од претходне продаје,
2008. године, већ зарадила
360.000 евра, од чега редакција тог листа није имала
ништа. А што се тиче РТВ
Панчева, као атрактивног
медија, опција за спас би
била бесплатна подела акција запосленима, али то

представља обичну фарсу,
јер на њих не би имали право они коју су узели оне бесплатне акције у „Динкићевој ери”, а таквих је много –
рекао је Павловски.
Он је додао да се Нова
странка залаже за приватизацију и чисте рачуне, али је
и подсетио да градска власт
ипак има „и законску и моралну обавезу да сачува традицију слободне речи и мишљења”, какву су до сада
неговали наши локални медији.
Подсећајући на акцију
такозваних црвених фењера испред зграде Градске
управе, којом је својевре-

мено Нова странка желела
да укаже на „проблем политичке проституције која
влада у нашој скупштини”
и на такозване прелетаче,
Павловски је посебно истакао да та партија „има етику одговорности према гласачима”.
– Политичари на функцији који у току свог мандата
прелазе из једне странке у
другу, воде се искључиво усколичним интересима, личним циљевима и фотељама,
игноришући вољу грађана –
подвукао је Павловски и
апеловао на бираче да убудуће воде рачуна о томе за
кога гласају.

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

Књиге за Иваново

У оквиру акције назване
„Књига за село”, која подразумева поклањање књига
школским библиотекама у
сеоским срединама, Форум
жена панчевачког СПС-а
посетио је у петак, 22. маја,
Основну школу „Моша Пијаде” у Иванову и поклонио
педесет књига.
Повод је била 140-годишњица те школе, која је почела да ради 1875. године, као и
жеља Форума да се више „по-

свети малим местима у вишенационалним срединама”
и тако допринесе „бољем раду и едукацији младих” у селима, која се све више гасе и
људи из њих одлазе.
Према речима Маје Миловановић,
председнице
Форума жена СПС-а, поред
предавања која се већ извесно време одржавају, у тој
странци ће бити организована и радионица за декупаж технику.

Ретко се догађа да пољопривредне теме
буду предмет осврта неколико странака у
току само једне недеље, а управо се то догодило ових дана. Покрет „Двери” опту-

жује актуелну власт да наставља „распродају ресурса ове земље” и упозорава да се
припрема „отимање земље у Долову”, Зелени Србије указују на то да је у Панчеву

„неизвесно ко ће пољопривредно земљиште бранити од града”, а лигаши тврде да
за пољопривреду наша локална власт није учинила ама баш ништа.

ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

Пољочувари као плаћени сведоци
– Локална самоуправа и Маја Прекић као већник за пољопривреду од преузимања
мандата апсолутно ништа
конкретно нису урадили кад
је реч о овој области. А проблема је пуно, почев од пољочуварске службе, која се
практично своди на ниво
„плаћеног сведока” јер су запосленима овлашћења таква
да не могу спречити било какву крађу, преоравање или
неко друго дело. Други проблем су атарски путеви, који
нису санирани упркос обећањима из Секретаријата за
пољопривреду и Дирекције,
и иако је за то издвојено 20
милиона динара. Све је остало на празним обећањима, а
бојим се да ни ове године то

неће бити урађено. Трећи
проблем су отресишта, која
треба да реше проблем изношења блата са атарских пу-

тева, а у последњих пет година локална самоуправа није
била у стању да уради ни једно једино. Четврти проблем

је нерегулисани статус пашњака, чија се једна страна
води као градско грађевинско земљиште, а друга као
пољопривредно, због чега
трпе сточари, који ничим
нису заштићени – рекао је
Јован Петровачки, потпредседник Градског одбора Лиге
социјалдемократа Војводине, на конференцији за новинаре одржаној у среду, 27.
маја.
Он је овом приликом изразио и наду да ће после следећих локалних избора ЛСВ
„преузети ресор за пољопривреду” и онда „показати колико много може да се уради
постојећим финансијским
средствима” и да се помогне
пољопривредницима.

СРПСКИ ПОКРЕТ „ДВЕРИ”

ЗЕЛЕНИ СРБИЈЕ

Наша земља нашем
паору

Град неће чекати
нови закон

Српски покрет „Двери” пружа безрезервну подршку захтевима организације „Банатски паори” и сматра да је дужност државе да штити, пре
свега, интересе сопствених
грађана. А за урушавање пољопривреде, сматра овај покрет, најодговорнији су Демократска странка и Лига социјалдемократа
Војводине.
„Повољне кредите, преко Развојне банке Војводине, добијали су
само њихови људи: тајкуни постају закупци и власници плодних
ораница огромних размера, комасацијом која је под директним утицајем политичара људи из тих странака постали су
власници хиљада и хиљада
хектара државне и тзв. ничије
земље, на штету поштеног света. Зато позивамо паоре да не
прихвате такву комасацију у
свом атару, све док овакви политичари одлучују”, каже се у
саопштењу овог покрета.
Као најгоре примере „Двери” наводе „играрију са законом”, којом је „дозвољено хрватском инвестиционом фонду Главаш–Тодорић” да купо-

вином наших фирми добије
200.000 хектара, као и случај
Миодрага Костића, „власника
’МК групе’ и Чанковог кума”,
који је „куповином шећерана
за три евра преко ноћи постао
најбогатији човек у Србији”.
„СНС, очигледно, наставља
тамо где су његови пријатељи
из ДС-а и ЛСВ-а стали. Као
што су преузели њихове политичке циљеве, тако су и сами
наставили да распродају ресурсе ове земље. Немачком предузећу ’Тенис’ ће дати
хиљаде хектара земље. Притом ће донети закон
о земљишту, којим ће омогућити странцима да без икакве задршке купују наше њиве, поготову оранице у Банату. Спрема се ’отимање’ земље у Долову, али и другим
атарима. Немачки узгајивач
стоке, који најављује производњу од неколико милиона
товљеника, упропастиће и
оно мало преосталих газдинстава која се баве сточарством. Због политике коју воде све власти од деведесетих
до данас, рад и труд домаћих
сточара потпуно је обесмишљен”, сматрају „Двери”.

После катастрофалних штета које је град причинио у
општинама Голубац и Велико Градиште, никако да се
коначно унесе више реда у
делатност чији се значај, нажалост, схвати тек када је
штета већ учињена – упозорава Градски одбор странке
Зелени Србије.
„Већ годинама на овим
просторима град наноси
велике штете пољопривредницима. У
сваку годину се
улази с недовољним бројем ракета да би систем функционисао, па је то један од проблема у систему
противградне заштите.
Други проблеми су финансирање стрелаца и
обезбеђивање средстава за
радарске системе. Иако је
противградна сезона почела још 15. априла и коначно је на време обезбеђен довољан број противградних ракета, у Панчеву
је неизвесно ко ће пољопривредно земљиште бранити од града, јер стрелци
нису потписали уговоре за
ову сезону због веома ни-

ске надокнаде – од свега
2.500 динара месечно”,
каже се у саопштењу те
странке.
Зелени Србије подсећају
да противградна заштита није у надлежности локалних
самоуправа, али и упозоравају да то не сме бити изговор да се ништа не учини. Та
странка сматра да Панчево
треба да „издвоји новац за
накнаде стрелцима”, јер је
„јефтиније
деловати превентивно него
касније
формирати
комисије за
процену штете и исплаћивати надокнаде
оштећенима”.
„Иако је Предлог новог
закона о противградној заштити у скупштинској процедури, град неће чекати да
се посланици договоре око
његовог усвајања. Када су
једни задужени за ракете,
други за стрелце, а трећи за
финансије, онда је јасно зашто правог решења још
увек нема”, закључују Зелени Србије и напомињу да „у
међувремену штету трпе
само пољопривредници”.

УДРУЖЕЊЕ „ДОСТА ЈЕ БИЛО – РЕСТАРТ”

КРАЈИШКИ ДЕМОКРАТСКИ ФОРУМ

Техничка грешка или
цензура?

Против ревизије историје

У очекивању нових локалних
избора и предстојеће приватизације медија покрет „Доста је
било – рестарт” изразио је наду
да ће, без обзира на то ко буду
нови власници, „новинари
остати доследни и кредибилни
у свом послу као што су и до сада били”, те да ће објективно
извештавати наше грађане.
„У претходна два месеца на
ТВ Панчеву је приказан низ
емисија под називом ’Локално–глобално’ у којима је дата прилика локалним политичким
структурама да се представе и
говоре о својим плановима за
предстојећи период наилазећих
избора. С обзиром на то да нисмо позвани да гостујемо у еми-

сијама, користимо ову прилику
да подсетимо новинаре те медијске куће да на панчевачкој
политичкој сцени постоји и
наш покрет, као и да је на последњим изборима добио свега
један проценат мање гласова од,
на пример, ЛДП-а, који је чак и
на власти у нашем граду. Најискреније се надамо да је посреди случајна техничка грешка,
јер бисмо у супротном могли
помислити да је реч о неком облику цензуре, односно спутавању нове политичке опције, која
активно критикује лоше потезе
владајуће гарнитуре и нуди решења за лоше стање наше привреде”, каже се у саопштењу покрета „Доста је било – рестарт”.

Ускоро се навршава 20 година
од окупације Крајине и протеривања њеног становништва с
вековних огњишта, а та трагедија је оживела старе ране, наводи се у саопштењу Крајишког демократског форума.
„Подсјећања ради и истине
ради, на примјер, у операцији
ослобођења Книна, од 25. новембра до 5. децембра 1944. године, у непријатељским редовима било је око 15.000 немачких војника, као и Динарска
четничка дивизија (око 4.500
војника) и усташко-домобранске снаге (око 1.500 војника).
Партизанске снаге у саставу 8.
далматинског корпуса, под командом генерала Петра Драпшина, нанијеле су непријатељу
тешак пораз. Губици непријате-

ља су били око 7.000 погинулих
и преко 4.000 рањених војника.
На партизанској страни је било
око 700 погинулих и око 2.500
рањених бораца”, подсећа КДФ.
„Српски народ у Хрватској је
изабрао антифашистичку страну у Другом свијетском рату и
поносан је на свој допринос у
борби за слободу, са највећим
поштовањем се сјећа својих
жртава и мученика и никакви
рецентни ,облаци ревизије
историје’ неће сакрити истину
и потамнити славу наших предака”, закључује Форум.
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АКТИВНОСТИ ЈУЖНОБАНАТСКОГ ОКРУГА

СУЗБИЈАЊЕ РАДА „НА ЦРНО”

ПОГЛЕД ПРЕКО РЕКЕ

Нелегална економија
чини скоро трећину бруто
друштвеног производа

Писмо
из Загреба

Приоритет су превентивне
мере
Начелник Јужнобанатског управног
округа Зоран Тасић и Бојан Јоцић,
директор Инспектората за рад Министарства рада, запошљавања, борачких и социјалних питања, одржали су у среду, 27. маја, радни састанак с представницима локалних самоуправа, јавних предузећа и Регионалне привредне коморе Панчево.
Тема је била сузбијање рада „на црно” као дела борбе државе против
сиве економије.
Тасић је након састанка рекао да
су присутнима представљене мере
које Влада Србије спроводи на овом
пољу, а било је речи и о томе каква је
улога локалних власти и представника привреде у тим напорима. Он
је упутио апел свим запосленим грађанима које послодавци ангажују
„на црно” да искористе прилику и
пријаве своје газде без икаквих
штетних последица по себе. Начелник округа је нагласио да ће свако ко
то учини уживати апсолутну дискрецију Инспекције рада.
Јоцић је рекао како је циљ Министарства да „подигне свест људи” и
делује превентивно на овом плану,
те да су законска средства репресије
последње средство.
– Желимо да се изборимо са сивом економијом и да привредним
субјектима који поштују законе, као
и самој држави помогнемо тако што
ћемо повећати број оних који плаћају доприносе и тако обезбедити

Пише: Милош Васић

Инспекција рада у служби запошљавања
већи приход у буџету. Основни проблеми су непоштовање права радника и нелојална конкуренција – изјавио је Јоцић.
Он је додао како се званично процењује да сива економија чини 30
одсто бруто друштвеног производа
Србије.
Тасић је навео да је у Европској
унији тај проценат двоструко нижи,
те је циљ државе да код нас смањи
удео сиве економије за бар пет процената, дакле на 25 одсто БДП-а. Он
је додао да је Инспекција рада у јужном Банату, спроводећи акцију сузбијања рада „на црно”, директно
смањила број незапослених за два
процента.
Биљана Дражевић, која је на челу
панчевачке Инспекције рада, изнела је
податке да је за последња четири месе-

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Нови колективни уговор
за комуналце
Градски већници су у уторак, 26. маја, донели одлуку да Дому за лица
ометена у менталном развоју „Срце у
јабуци” уступе 14 ари грађевинског
земљишта у Јабуци. На тој парцели
Дом ће изградити три куће за своје
штићенике у којима ће спроводити
програм становања уз подршку, за
шта је већ обезбеђено око 50.000 евра.
Веће је усвојило измењени текст
Посебног колективног уговора за јавна и јавна комунална предузећа. Овај
документ су локална самоуправа и репрезентативни синдикати већ потписали, али су, на захтев надлежног Министарства, у текст колективног уговора унете неке измене, а затим је он
усклађен и са Гранским колективним
уговором. Суштина је да запослени у
јавним и комуналним предузећима

неће изгубити своја стечена права, а
нарочито она која се тичу висине накнаде за минули рад и слична давања.
Панчевачка извршна власт изгласала је предложени годишњи Програм заштите земљишта од утицаја
еолске ерозије подизањем ветрозаштитних појасева. На територији
свих катастарских општина у нашем
граду, осим у Иванову, планирано је
сађење нових или попуњавање постојећих дрвореда на местима где су
оранице угрожене од ветра који односи плодни слој земље.
Чланови Већа су подржали учешће двају пројекта из области спорта

на конкурсу Покрајинског секретаријата за омладину спорт. Први је
поднела МЗ Долово, а ради се о захтеву за доделу средстава неопходних
за инвестиционо одржавање пода балон-хале у том месту.
Други је захтев за добијање новца
ради подизања „балонке” изнад
отвореног базена на Стрелишту, чиме би овај објекат могао да служи за
тренинге наших пливача и током
зимским месеци. Александар Фаркаш, градски већник са спорт, подсетио је да је Панчево овај пројекат
пријавило и пре месец дана, али тада није добило тражена средства од
Управе за капитална улагања Војводине.
– Надамо се да ће Управа овог пута подржати овај пројекат и да ћемо

на јесен имати наткривени базен у
коме ће и наши млади пливачи, али
и Чаба Силађи, који је остварио норму за Олимпијаду у Рио де Жанеиру,
моћи да тренирају и да неће морати
да путују у Београд – рекао је Фаркаш.
Веће је усвојило решење о постављењу Милорада Милићевића на
функцију начелника Градске управе.
Он је тако други пут заредом добио
петогодишњи мандат за обављање ове
дужности, а на истој седници градске
владе донета је и одлука којом је коефицијент за обрачун Милићевићеве
плате увећан за 30 одсто.
Д. В.

ца та служба обавила 649 надзора у
различитим предузећима. Приликом
тих контрола пронађено је 80 нелегалних радника, а након тога су послодавци с њих 75 засновали радни однос.
Јоцић је, говорећи о делотворности таквих акција инспектора, рекао
да је у Јагодини код једног послодавца пронађено двоје радника „на црно”, након чега је власник предузећа
пријавио, односно легално запослио
укупно 111 њих.
На питање колико повећању сиве
економије доприноси сама држава,
која у време тешке економске кризе и
беспарице повећава и умножава порезе и различите парафискалне намете послодавцима, одговорено је да порез на зараду није мењан годинама.
Тиме су практично оповргнуте раније тврдње Удружења занатлија и
општих предузетника Панчева да се
њихови чланови све теже боре с државним и локалним фискалним оптерећењима, те да због тога одјављују своје радње како би могли да обезбеде опстанак својих породица.
Д. Вукашиновић

„Рехабилитација” Драже изазвала је овде, у Загребу, сасвим очекиване реакције: одушевљене.
Само су још то чекали. Наиме,
овде је почела предизборна кампања за опште изборе, који ће
наступити негде на јесен, али
никад није рано почети. Сада су
те три српске теме – долази Капетан Драган, одлази Воја Шешељ, „рехабилитован” Дража –
постале шлагер у кампањи.
То с Дражом посебно је занимљиво. Екстремна неоусташка
десница, којој је Карамарков
ХДЗ све ближи, а Црква у Хрвата
још и више, сада сеири: ето, а нама су замерали изједначавање
усташа и партизана; ето, сада се
види једнакост обају тоталитаризама, нацистичког и комунистичког, што је десна Европа већ
схватила. Е, онда почињу приче:
није важно јеси ли био сарадник
окупатора; важно је да си био антикомуниста, штавише то је најважније. Ето су Срби „рехабилитовали” Дражу, а шта ми чекамо? Помињу се већ Миле Будак,
Анте Павелић, мада није био
осуђиван, али и разни други који
јесу, чак и Хебранг, који није,
иако је био комуниста, али добро
сада – не будимо ситничави – барем је био Хрват.
Тако је наш слабоумни закон о
„рехабилитацији” пружио повода хрватској неоусташкој десници и Цркви у Хрвата да пред изборе потегну и подгреју Други
светски рат. Аргументација иде
отприлике овако: ако је Дража

невин, онда су и Павелић и Будак и – очекује се – Артуковић и
Шакић невини. НДХ да је при
крају рата, суочена с потпуним
поразом, одлучила ставити се на
располагање Савезницима за будући рат против комуниста, мада донекле преурањено, додуше,
а сада им се то не признаје.
Стварно срамотно: лепо су се понудили, а шта су добили? Издајнички Савезници изручили су их
на милост и немилост крволочним србокомунистима, пак су
око Блајбурга доживели „геноцид”; овдашње неоусташе говоре
о „пола милиона мртвих”, па ви
сад видите. А могли су тако лепо
да им помогну против комунистичких звери...
Кад смо код тога: англоамерички савезници исправно су
проценили евентуалну борбену
вредност Усташке војнице (како
се то звало). Ако су их Титови
партизани смазали као свиња
торбу за трен ока, онда од њих
никакве користи, као ни од Дражиних четника: све саме јајаре и
кољачи ненаоружаних цивила.
Од тога у било ком озбиљном рату вајде нема, као што смо и видели. И шта сада хоће, после 70
година? Да им се призна кољачки антикомунизам?
Е, па неће ићи. Колаборанти и
квислинзи прошли су и горе у савезничким окупираним земљама, па се тамо не баве „рехабилитацијама”; имају мирну савест,
како да вам објасним. Побили
банду и не кају се ни пред ким.

НАША АНКЕТА
ДА ЛИ ВАМ ПРИЈАЈУ МАЈСКЕ КИШЕ?

Романтично, али – не, хвала

В. РАКОВИЋ

Б. ЋОСИЋ

Киша која у већем делу наше земље
пада већ неколико дана асоцира на
све лоше што се догодило прошле
године у Обреновцу и другим градовима у Србији. Уопште, преплашени
смо сваки пут кад се суочимо са
обилнијим падавинама. Ипак, према доступним подацима, пљускови
нису нанели превише штете, осим у
ретким срединама. На другој страни, пољопривредници, који су у последње време све чешће гледали ка
небу, сада трљају руке јер, познато
је, сува земља не рађа. Има и романтичних људи који обожавају кишу.
Посебно кад није хладно. Руку подруку с вољеном особом, па није страшно ни кад пада киша. Проверили
смо шта о овој теми мисле случајни
пролазници.
ВЕСНА РАКОВИЋ,
издавач књига:
– Кад год дођем у Панчево, пада
киша. Не знам да ли је то случајност,
али је истина. Мајски дани су у складу с мајском кишом. Није ова киша
никакво изненађење. Пролећни пљускови су сасвим у реду за мене и не
сметају ми. Увек сам расположена,
слушам добру музику и дружим се с
грађанима Панчева. Само треба бити
позитиван и уживати у животу.

С. АРАМБАШИЋ

Д. МАСЛ

БОРИВОЈ ЋОСИЋ,
трговац:
– Свакако да киша утиче на расположење. Мислим да је већина људи
помало депресивна кад пада киша.
Чак и више кад се нада топлом времену, а оно изостане. Ипак, и није
неко изненађење кад киша пада у
мају. Шта да се ради... Понесимо кишобране, кабанице или неку другу
заштиту и покушајмо да игноришемо кишу, кад већ она неће нас.
СОФИЈА АРАМБАШИЋ, мајка:
– Мени лично ова киша никако не
прија. Код куће имамо три бебе и
можете мислити како нам је. Изашла
сам на пола сата да нешто брзо обавим, јер с њима то не могу. Зато морам признати да сам увек за топлије
време и без падавина. Тако могу и са
својим малишанима да стигнем да
завршим доста тога, посебно кад је
реч о неким обавезама у граду. Увек
гласам за сунчан дан.
ДЕЈАН МАСЛ,
ТВ монтажер:
– Прво да кажем да ме киша која
пада већ неко време уопште не асоцира на ружне догађаје од прошле
године. Тада је све било много страшније. Претпостављам да се пољо-

И. ЗУБОВИЋ

С. ЈАВОРИНА

привредници највише радују овој
мајској киши. Да ли има лека против
оваквог времена? Наравно да има.
Неопходно је добро друштво, затим
неки топао напитак, а нешто можете
и да измаштате.
ИВАНА ЗУБОВИЋ,
трговац:
– Ова мајска киша ми уопште не
прија. Мај је, како многи кажу, најлепши месец у години. Требало би
да сија сунце, да буде топлије и много угодније, а шта је ово? Још само
треба да поново облачимо зимске
јакне. Лек за овако ружно време је
добро друштво, а помаже и квалитетна књига или неки изузетан
филм.
СРЂАН ЈАВОРИНА,
уредник у „Јавор издаваштву”:
– Мени прија ова киша. Чак могу
рећи да волим што пада. Знате, ово
је златна киша, што би рекли наши
паори. Или што народ још каже: биће хлеба. Песимистима се вероватно
не допада када пада киша у мају, јер
им ионако много тога смета, али оптимисти, међу којима сам и ја, имају
потпуно другачији поглед на све око
нас, па и на мајску кишу.
Анкетирао С. Дамјанов
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ДОБРА ВЕСТ ИЗ „АЗОТАРЕ”

ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИЈИ

Стиже јефтин гас

КАКО СЕ КОМЕ ЗАЛОМИЛО

Производња у „Азотари” ће
наредне недеље бити поново
покренута након што је пословодство предузећа пре неколико дана у Москви с представницима „Експортгаса”, ћерке
фирме „Гаспрома”, парафирало споразум о испоруци јефтиног гаса до краја ове године.
Ову информацију су у среду,
27. маја, „Панчевцу” дали Милан Ивовић и Александар Божић, председници Самосталног синдиката и Синдиката
сменских и производних радника „Азотаре” после разговора с Гораном Пејчићем, гене-

ралним директором фабрике
минералних ђубрива.
Двојица синдикалиста су
пренела да ће до краја недеље
у Београду уговор о испоруци
сировине, чија ће цена бити
испод 300 долара за 1.000 кубика, потписати неко од српских званичника и Алексеј
Милер, директор „Гаспрома”.
Гарант овог договора је „Србијагас”, који је и већински
власник „Азотаре”.
– Нама та цена гаса омогућава економски исплатив
рад. Требало би да постројења поново стартују почетком
наредне недеље и да раде бар
месец дана, а онда ће почети
редован годишњи ремонт
фабрике – изјавио је Ивовић.
Он је додао да пословодство предузећа завршава
преговоре о продаји залиха
минералних ђубрива.
Александар Божић, председник Синдиката сменских

радника, за претпрошли број
„Панчевца” је рекао да је производња заустављена крајем
априла, јер је „Азотара” нагомилала око 80.000 тона ђубрива које није могла да прода. Он
је сада нагласио да ће фабрика
од продаје тих залиха плаћати
гас „Гаспрому” и финансирати
ремонт постројења.
– Речено нам је (на састанку с Пејчићем – прим. аут.)
да цена наших производа
може да буде спуштена до
берзанске, јер тренутно није
сезона продаје вештачких
ђубрива, а ради обезбеђива-

ња новца за ремонт и нову
производњу. То неће довести
до губитака у пословању, јер
ћемо гас који ће стизати из
Русије за време ремонта враћати „Србијагасовом” складишту у Банатском Двору,
одакле смо га позајмљивали
од почетка ове године – рекао
је Божић.
Он је, међутим, изразио
сумњу да ће током ремонта
бити замењени сви витални
делови у најважнијем погону
Амонијак, јер су рокови за
њихову набавку дужи од
оних дефинисаних планом
за обављање фабричких постројења.
Ивовић је након састанка с
Пејчићем пренео информацију да још увек постоји заинтересованост
индијске
фирме „Индорама”, те једне
мађарске и неких руских
компанија за стратешко
партнерство са „Азотаром”.

ОДРЖАН ЈАДРАНСКИ КОНГРЕС У НЕУМУ

Признање Панчеву

Продаја Стакларе,
„Омољице”,
„Војводине”,
„Долова” и „Семе
Тамиша” заказана
за јул
Рок за приватизацију
фабрике авиона
померен до новембра,
а „Петрохемије”
до средине следеће
године
Предложене измена Закона о
приватизацији разврставају
панчевачке фирме које очекују овај поступак у три категорије. Прву чине предузећа за
која ће до краја лета бити покушан поступак продаје, другу фирме за које ће рок приватизације бити померен до
новембра, а у трећу категорију спадају оне за које ће се коначно решење статуса тражити до средине наредне године.
Агенција за приватизацију
је у уторак, 26. маја, објавила
оглас за продају већег броја
предузећа, међу којима су пољопривредна
предузећа
„Омољица”, „Војводина” из
Старчева и „Семе Тамиш”.
Дан раније оглашена је продаја Индустрије стакла Панчево. Начин приватизације
све четири фирме биће јавно
прикупљање понуда с јавним
надметањем, с тим да је у случају Стакларе понуђена продаја имовине, а кад је реч о
три пољопривредне фирме,
купци ће се надметати за њихов капитал.
Вредност имовине ИСП-а
процењена је на близу 12 милиона евра, што ће бити почетна цена на отварању понуда заказаном за 17. јул у Београду. Међу седам писама о
заинтересованости која су
стигла у Агенцију, као најозбиљнији кандидати за нове
власнике панчевачке стакларе досад су словиле кинеске
компаније „Синома” и „Чајна
глас холдинг”. Представници
тих фирми су током претходних месеци обишли ово панчевачко предузеће.
Емануел Лупулеску, директор ИСП-а, изјавио је да се везе с некима од потенцијалних
власника одржавају, али није
желео да говори детаљније о
томе. Он је закључио како
треба сачекати да се види да

Фабрика стакла: ко ће да броји покушаје приватизације?
ли ће неко откупити приватизациону документацију, што
ће бити најсигурнији знак да
постоји озбиљан купац.
Неколико дана након давања понуда за куповину Стакларе, тачније 22. јула, требало би
да буде одржано надметање за
откуп капитала „Омољице”,
чија је почетна цена нешто нижа од 9,6 милиона евра, затим
за старчевачку „Војводину”,
која је процењена на 1,4 милиона евра, те за „Семе Тамиш”,
с најнижом ценом од око
238.000 евра. Дан касније, 23.
јула, на продају ће бити понуђено и пољопривредно предузеће „Омољица” по почетној
цени која је нешто нижа од 1,5
милиона евра.
Сва четири предузећа већ
су једном прошла кроз поступак продаје, али им се искуства из тог времена разликују.
Омољичка фирма се релативно лако и без већих губитака
ослободила бившег власника,
али су „Војводина” и популарни семенски центар изашли
прилично руинирани из „блиског сусрета треће врсте” с
фамозном лозничком породицом Марковић. Најгоре је
ипак прошло „Долово”, које је
у претходној приватизацији
купио Бранислав Жежељ, кум
поменутих Марковића.
У овом тренутку збуњује то
што се у поменутим фирмама
продаје капитал, али је питање шта је с њиховом имовином, а пре свега са стотинама
хектара земљишта које посе-

дују. Целокупна имовина
„Војводине” је у време Марковића стављена под хипотеке,
те није јасно како ће ти дугови бити наплаћени и од кога.
Међу 40 српских предузећа
за која је рок за приватизацију померен до краја октобра,
требало би да се налази и
„Утва авио-индустрија”. Ради
се привредним субјектима за
које ће, према речима Жељка
Сертића, министра привреде,
до 31. октобра бити нађени
стратешки партнери, или им
следе стечај и ликвидација.
Саговорници „Панчевца” у
фабрици авиона изјавили су
да је Грански синдиката металаца Савеза самосталних синдиката Србије затражио састанак у Министарству привреде на којем би се разговарало о предузећима која треба
да уђу на списак од 40 фирми
с продуженим роком приватизације. Министарство је тај
разговор заказало најпре за
уторак, 26. мај, па га је померило за среду, али је онда
опет отказало састанак, уз
обећање да ће он бити одржан
до краја недеље.
Извори из „Утве” нагласили
су да запослени очекују да ће
„Југоимпорт” СДПР, државна
фирма која тргује оружјем и
војном опремом, формализовати фактичко пословно
партнерство с фабриком авиона које траје од 2008. године.
Наши извори наводе да на то
указују и неки од последњих
потеза „Југоимпорта”, као

што су набавка савремене информатичке опреме и програма за фабрику авиона.
Недоумица постоји и у вези
са судбином „Азотаре”, која
такође треба да добије стратешког партнера. Бар је тако
претходних година најављивао Душан Бајатовић, директор „Србијагаса”, државне
фирме која је постала већински власник фабрике ђубрива
након усвајања Унапред припремљеног плана реорганизације за „Азотару”.
Трећу групу чини 17 фирми
које је Влада Србије прогласила стратешки важним за
Републику, а међу њима је и
„Петрохемија”. Рок за њихову
приватизацију померен је до
средине следеће године. На
тај начин оне ће бити спасене
од стечаја, јер би им по старом закону 1. јуна истекла заштита од поверилаца, а познато је да само „Петрохемија” дугује огромна средства
НИС-у, држави и њеним
предузећима „Србијагас” и
ЕПС. Министар Сертић је напоменуо да 50 фирми у реструктурирању дугује око четири милијарде евра, од чега
две милијарде држави.
Покушали смо да од Велибора Унковића, директора
панчевачке фабрике пластичних маса, добијемо коментар
о одлуци о одлагању рока за
приватизацију, али нам је у
том предузећу саопштено да
је директор на путу и да ће се
вратити наредне недеље.

КАРНЕВАЛ СЕ ВРАЋА У ПАНЧЕВО

Шест дана у јуну
Панчеву и Бањалуци су у
уторак, 26. маја, у Неуму
уручени регионални цертификати за градове с повољним пословним окружењем.
Тиме је број таквих градова
на територији Србије, Хрватске, Босне и Херцеговине и
Македоније повећан на 12, а
уверење да је Панчево добро
место за инвестиције примио је градоначелник Павле
Раданов.
Свечана додела цертификата приређена је током одржавања трећег Јадранског
конгреса у том босанскохерцеговачком
приморском
граду. На њему су политича-

ри, градоначелници и привредници из наведених земаља разговарали о условима пословања у југоисточној
Европи и могућностима међусобне сарадње ради подстицања улагања и економског развоја региона.
Раданов је изјавио да је
Панчево вредно радило како
би услуге које грађанима и
привреди пружа локална самоуправа ускладило са стандардима прописаним поступком цертификације. Он
је нагласио да је наш град
увек био важан индустријски
центар, те да актуелна локална власт сматра како треба наставити развој привреСтрану припремио де. У том контексту Раданов
Драган је поменуо напоре Панчева
да заврши северну индуВукашиновић стријску зону као место за
нове инвестиције.

Изгледа да су „Пријатељи
Панчева”, удружење грађана
које организује Међународни
панчевачки карневал, успели
да преброде све прошлогодишње проблеме с којима су били суочени и због којих нису
успели да јубиларни десети
пут одрже ову највећу туристичку манифестацију у нашем граду. Да подсетимо, тада
је локална власт одбила да финансира карневал користећи
као изговор поплаве и још низ
других ствари. Ове године финансије нису проблем, јер где
Град није видео свој интерес,
нашле су га компаније НИС и
„Хајнекен”, па ће карневал бити одржан у свом уобичајеном
термину – током друге половине јуна. Међу покровитељима је и Министарство трговине, туризма и телекомуникација, које је у панчевачком
карневалу препознало догађај
од значаја за промоцију не само Панчева већ и и Србије.
Зорана Владу, председница
„Пријатеља Панчева”, најављује да ће ова манифестаци-

ја трајати дуже него иначе, јер
ће почети у понедељак 15. јуна, а завршити се у суботу, 20.
јуна. Она је најавила да ће у
Панчево доћи преко 1.000
карневалиста из више од десет земаља, а програм ће се
током шест дана одвијати на
већем броју локација.
– Званично отварање планирано је за 15. јун, у 20 сати, у
Улици Николе Тесле, код Старе Вајфертове пиваре. Током
наредних пет дана грађане
очекују тематске вечери, позоришне представе, концерти и
дечји карневалски програм.
Организоваћемо креативне

радионице намењене деци и
породицама, затим фестивал
традиционалне хране и заната, а једно од најважнијих обележја овогодишње манифестације биће Карневал пива. Током тог дела програма, у дворишту Старе пиваре биће
отворен мали погон за производњу пива и промовисан нови локални пиварски бренд
„Георг W”. У суботу, од 20 сати, централном градском улицом продефиловаће велика
карневалска поворка која ће
се завршити ватрометом. У поворци ће бити и гости с Кубе,
оркестар и плесачице у тради-

ционалним костимима, који
ће на крају наступити на главној бини – изјавила је Зорана
Владу.
Она је додала да ће се разноврстан музички програм током
последња два дана карневала
одвијати на десетак различитих локација у центру Панчева,
као и да су се у ову манифестацију активно укључили бројни
угоститељи и предузетници.
Град неће финансијски подржати Међународни панчевачки карневал, али је на састанку са Сашом Павловим,
замеником градоначелника, и
још неким званичницима договорено да ће локална самоуправа дати „институционалну
подршку”. Зорана Владу је објаснила како то значи да организатори неће морати да плате коришћење јавних површина на којима ће се одржавати
програми и бити постављени
штандови, те да ће Град сносити трошкове ванредног ангажовања радника комуналних предузећа и осталих својих служби.
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ЗАВРШЕНА ЕКОЛОШКА КАМПАЊА

НАЈВИШЕ СИРОВИНА САКУПИЛИ
ЂАЦИ ИЗ КАЧАРЕВА
Успешно реализован
едукативно-еколошки
пројекат „Сакупи
и уштеди, видећеш
да вреди”
Седамнаест тона
отпада мање на
нашим депонијама
Објављена
„Екобуквица”
Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе
Панчева, ЈКП „Хигијена”,
ЈКП „Зеленило” и Регионални
центар за таленте из Панчева
иницирали су акцију прикупљања амбалажног отпада, у
којој су учествовале панчевачке основне и средње школе. Ученици ОШ „Жарко Зрењанин” из Качарева били су
највреднији, а победничко
одељење те школе награђено
је путовањем у Засавицу.
Да подсетимо, реч је о едукативно-еколошком пројекту
„Сакупи и уштеди, видећеш
да вреди”, који је покренут
почетком ове школске године
у сарадњи Секретаријата за
заштиту животне средине
Градске управе Панчева и локалних јавних предузећа.

Тежи пут: до самосвести преко ђубрета
Циљ кампање је био прикупљање амбалажног отпада уз
стицање корисних еколошких
навика код деце и младих.
Пројекат је започет у октобру
прошле године и представља
покушај да се у школе уведе
систем управљања отпадом.
Образовне установе које су
укључене у програм сакупљања ПЕТ и стаклене амбалаже,
алуминијумских лименки, отпадне пластике и полиетиленске фолије добиле су ПЕТ
џамбо вреће за сакупљање и
привремено складиштење,
као и по два пластична на-

менска контејнера или два
метална мрежаста контејнера
запремине 1.000 литара.
Највећу количину амбалажног отпада сакупили су ученици ОШ „Жарко Зрењанин”
из Качарева, укупно 4.662,80
килограма, а победничко одељење је IV-1, које ће 5. јуна,
поводом Светског дана екологије, ићи на заслужену екскурзију у Засавицу. Вреди напоменути да је тај разред прикупио већу количину отпада него све друге школе појединачно. Другопласирани су били
ђаци ОШ „Вук Стефановић

Караџић” (1.507,80 килограма), а трећи ученици ОШ
„Исидора Секулић” (1.224,50
килограма). Укупна количина
сакупљеног
отпада
је
17.334,90 килограма, тако да
17 тона рециклабилног отпада
није завршило на комуналној
депонији, већ ће бити искоришћено као секундарна сировина. За једну тону папира треба
посећи око 18 стабала која су
расла тридесет година, а захваљујући овој акцији организатори и школе су сачували
више од 180 стабала. С друге
стране, еколошки свесни грађани спасли су земљиште од
загађења, јер је за распадање
појединих врста отпада неопходно више од сто година.
Недавно је из штампе изашла „Екобуквица”, књига у
издању Секретаријата за заштиту животне средине, која
на занимљив, духовит и неуобичајен начин објашњава деци основне еколошке појмове, издваја практичне савете
који се свакодневно могу примењивати ради очувања животне средине и кроз дечје
питалице, квизове и занимљивости чини да деца заволе своју улогу „чувара природе и будућности”. Књига је
намењена ученицима основних школа.
З. Станижан

ПОКРЕТ ГОРАНА ПАНЧЕВО

Одржана изборна
скупштина
Покрет горана и центaр волонтера одржао је изборну
скупштину у петак, 22. маја,
у малој сали Привредне коморе Панчево. На предлог
дотадашњег одбора, а једногласном одлуком пунолетних присутних чланова, за
новог првог човека те организације изабрана је досадашња председница – мр
биологије и екологије Љиљана Коневски. Секретар
друштва и даље ће бити
Владимир Вељковић, струковни инжењер електротехнике и рачунарства.
За чланове Извршног одбора изабрани су дипл. архитекта Љиљана Царић, мр

пољопривреде Борислав Вулић и Зорица Радић, машински техничар. У редовима Надзорног одбора у
наредне четири године биће
Љиљана Коневски, Владимир Вељковић, Милена Јовишић, Весна Дробњак,
Сандра Коневски, Бранка
Марковић, Милош Андрић,
Оливера Стефанов, Бојана
Каленић и Стојанка Руптак.
Том приликом је нова-стара председница Љиљана Коневски представила рад организације у протекле четири године, а присутнима се
обратила и Душица Миленковић, секретар Покрета горана Новог Сада.
З. Ст.

ОБЕЛЕЖЕН ДАН НОВОСЕЉАНСКЕ ШКОЛЕ

Изабран и знак
великог јубилеја

ПОНОС ПАНЧЕВА

Жељко Арсић иде у Индију
Први пут од када је основана
ЕТШ „Никола Тесла” у Панчеву,
један ученик те образовне установе стекао је право да се нађе у
селекцији Србије која ће наступити на Светској олимпијади
физичара, од 5. до 12. јула, у
Индији. Реч је о Жељку Арсићу.
Овај, досад незабележен
успех дело је талентованог дечака препуног енергије, увек
спремног да стиче нова знања.
Још занимљивији податак у вези са Жељковим подвигом
огледа се у чињеници да он у
трећој и четвртој години у својој школи уопште није изучавао физику као предмет. Жељко је уз свог ментора Јелену
Марковић, наставника физике, успео у немогућој мисији.
Он ће уз још четворо ученика
бити члан петочлане екипе која ће нашу земљу представљати

на највећој светској смотри
ученика физике у Мумбају.

Жељко Арсић заслужује све
похвале за труд и исказано

знање. Вредно је напоменути
да је одлазак у Индију својеврсна награда за младог ученика, али је то признање и за његовог наставника, школу коју
похађа, али и за град Панчево.
Сјајан гест челника нашег
града био би да омогуће да са
Жељком пут Индије крене и
његов ментор Јелена Марковић, која би му била велика
подршка на такмичењу. Њихова сарадња траје годинама,
а успех попут Жељковог се догоди једном или никада током
професионалне каријере неког наставника. То би била
круна њиховог заједничког
рада.
Подршку нашим суграђанима већ су дали Друштво
физичара Србије и друге научне институције.
С. Д.

ПОПУСТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

Нижа цена осигурања
Акција НИС-а траје
до 1. августа
Подршка
пољопривреди
као животно важној
грани економије
Србије
После недавног смањења цене
горива, моторног уља и робе
широке
потрошње
на
НИС-овим бензинским станицама широм Србије, корисници „НИС агро картице” могу
остварити и попуст на осигурање пољопривреде. Захваљујући сарадњи НИС-а и осигуравајућег друштва ДДОР они
ће приликом куповине добити
ваучер тог осигуравајућег друштва којим остварују право на
10 процената попуста приликом закључења уговора о осигурању пољопривреде. Детаљније информације о акцији
која траје до 1. августа 2015.

доступне су на www.nispetrol.rs и www.ddor.rs.
Подсећамо да је НИС и ове
сезоне обезбедио ниже цене
горива за пољопривреднике.
Уз „НИС агро картицу” регистрована пољопривредна газдинства остварују попуст од
пет динара по литру евродизела, три динара по литру за гасно уље 0,1, као и седам дина-

ра по литру за ултра Д, адитивирани премијум евродизел.
Како истичу у тој компанији,
оваква мера представља значајан подстицај и меру олакшице за куповину неопходног
ресурса за рад пољопривредника, тако да НИС на овај начин подржава пољопривреду
као животно важну грану економије у Србији.

Пољопривредници су схватили предности „НИС агро
картице” тако да се овом програму од средине 2013. године
прикључило више од 90.000
пољопривредних газдинстава у
Србији. Издавање картице је
бесплатно, а процедура једноставна. Попуњени захтев за издавање картице и документацију (потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за текућу календарску годину и фотокопија важеће личне карте) треба
предати на бензинским станицама НИС-а или послати обичном поштом на адресу: НИС а.
д. Нови Сад, Народног фронта
12, 21000 Нови Сад. Картица
се активира најкасније у року
од четрнаест радних дана.
Детаљније информације о
издавању и коришћењу картице доступне су на потрошачком сајту www.nispetrol.rs,
као и бесплатним позивом на
број кол-центра НИС-а 080000-8888.

Новосељанска Основна школа „Жарко Зрењанин” обележила је свој дан у петак, 22.
маја, у холу те установе.
Приређен је богат програм, а
прославу је речима добродошлице отворио директор
Маринел Блаж. Он је потом
заједно с педагогом Добретом Тодоровим уручио књиге и дипломе ученицима који су освајали награде на домаћим и међународним такмичењима.
На почетку приредбе
школски хор је отпевао неколико песама. Уследили су
рецитације, игрокази и солистички вокални наступи
на српском, румунском и
енглеском језику, који су се
смењивали с ритмичким
тачкама. Поред бројних малишана и њихових родитеља, бака и дека, у програму

су уживали и пензионисани
просветни радници те школе и месни свештеници.
Још једна важна активност
обележила је протеклу недељу у новосељанској основној
школи: избор знака за обележавање јубилеја – 250 година
од оснивања тог места.
У сарадњи с представницима Скупштине Месне заједнице и наставницом ликовног Снежаном Кнежевић, у
фебруару је одлучено да
основци буду ангажовани на
изради знака. Велики број
пристиглих ликовних радова
је у мају изложен у холу школе, а протекле недеље се гласало за најбољи. На крају је за
заштитни знак великог новосељанског јубилеја изабран
рад ученика петог разреда
Димитрија Јоцића.
М. Ј.

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ

Тај дивни свет деце
Хала спортова на Стрелишту још једном је била велико игралиште ученика из
нашега града. Под окриљем
Савеза за школски спорт
Србије, панчевачки огранак
те организације више него
успешно је приредио Мале
олимпијске игре.
Чак три стотине деце се
такмичило, или боље рећи
играло на паркету овдашњег храма спорта. Кад резултати буду сабрани, најбољи ће ићи на Републичко

такмичење, које ће бити
одржано 6. јуна у Новом Саду.
Савез за школски спорт
нашега града и координатор
Владимир Ристић још једном су веома успешно организовали ову манифестацију, а захваљујући Градском
већу Панчева малишани и
њихови наставници почашћени су сендвичима и водом, док су најуспешнији
добили медаље.
С. Д.
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ХРОНИКА
БОРБА ПРОТИВ МЕЛАНОМА

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Принцеза
пролећних салата

Ротквица

Пролеће је време када је
добро надокнадити витамине и минерале, и изгубити вишак килограма
који се накупио током зиме. Ротквица је савршен
савезник у решавању тих
проблема, јер представља
праву витаминску бомбу,
а притом у сто грама има
свега 16 калорија. Садржи
витамине Б3, Б6 и Ц, као
и минерале: натрујум,
калцијум, магнезијум,
гвожђе, калијум и цинк.
Це-витамин помаже у
формирању колагена и
апсорпцији гвожђа из биљака, одржава десни
здравима, убрзава зацељивање рана, побољшава
имунолошки систем и
учествује у синтези неуротрансмитера у мозгу. Моћан је антиоксидант који
из тела избацује канцерогене слободне радикале.
У народној медицини
се сматра да ротквица помаже код: излучивања
жучи, инфекција органа

за дисање, бронхитиса,
прехладе, грипа, кашља,
пробаве, главобоље, рака
дебелог црева, кардиоваскуларних проблема, холестерола, дијабетеса,
крвног притиска, шећера
у крви, упале жучне кесе,
жутице, проблема с кожом итд. Корисна је код
стварања црвених крвних
зрнаца тако што побољшава снабдевање кисеоником. Има антибактеријска и антигљивична
својства, па делује противупално. Посебно је добра за дојиље, јер повећава количину млека. Ротквице се не препоручују
ако је присутна упала
слузнице желуца и црева,
чира на желуцу, као ни
бубрежним болесницима.
Поред корена, код ротквице је јестив и лист.
Има специфичан љуткаст
укус, може да се бари и
грилује, а од лишћа се
могу правити чорбе и супе. Она је незаобилазни
део свежих салата, а ево и
једног предлога за намаз.

Намаз од ротквице
Потребно: 200 грама немасног крем сира, 50 грама краставца,
100 грама ротквице, кашика влашца, со и бибер.
Припрема: Краставац и ротквице опрати и крупније изрендати.
Руком исцедити вишак воде из поврћа, а затим додати крем
сир. Додати влашац и добро промешати. Зачинити по укусу.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на сајту www.brzoilako.com

АМЕРИЧКA ФОНДАЦИЈA У „СПОМЕНКУ”

Јачање сарадње
и пријатељства

Запослени и деца из Дома
за децу и омладину без родитељског старања „Споменак” Панчево угостили су у
уторак, 26. маја, представнике фондације „Лајфлајн”
из Чикага, која функционише под покровитељством
Њеног краљевског височанства принцезе Катарине.
Фондација је више пута помагала децу из те установе,
па је тако између осталог поклонила средства за реконструкцију котларнице, затим за адаптацију теретане,
као и новац за организацију
турнира у малом фудбалу
претходних година. Последња посета делегације фондације и представнице америчке амбасаде Џесике Вор била
је прилика да ови хуманитарни радници обиђу установу, разговарају с децом и запосленима и упознају се с
потребама и проблемима корисника „Споменка”.
Соња Огризовић, чланица
Управног одбора фондације
„Лајфлајн”, први пут је посе-

Страну припремила

Ивана
Предић

Четвртак, 28. мај 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

тила „Споменак” и изразила
одушевљење установом:
– Ово је дивно место за децу која немају где и коју нико неће. Немам речи да опишем и да захвалим запосленима који раде с том децом.
Ми им врло радо помажемо
колико можемо и долазимо
овамо да бисмо чули шта им
треба. Сазнали смо да су им
неопходна средства за организацију турнира у малом
фудбалу, који треба да се
одржи у јуну, и свакако ћемо
им помоћи.
За установу и запослене
посета ове делегације, коју је
чинило четрдесет петоро људи, од великог је значаја. Како је рекла Тања Лукић Апт,
директорка „Споменка”, они
су захвални пријатељима из
фондације „Лајфлајн”, који
ни овог пута нису дошли
празних руку.
– Деца су била одушевљена
поклонима. Добили су прибор за школу, хигијенске пакете, девојчице су добиле маникир-сетове, а дечацима је
уручена спортска опрема. Јако нам је драго што су наши
пријатељи ту и веома смо захвални што већ годинама поклањају пажњу нашој деци –
истакла је директорка.

КОНТРОЛИШИТЕ СУМЊИВЕ МЛАДЕЖЕ
У Србији се свега
20 процената тумора
открије на време
Панчево пионир
скрининга рака коже
Превентивни прегледи за рано откривање меланома, најмалигнијег облика рака коже,
спроводе се у нашем граду од
2010. године, у оквиру Превентивног центра Дома здравља Панчево. Наш град је пионир у скринингу меланома, а
колико је превентивни преглед важан, говори и податак
да је тај тумор један од најагресивнијих, јер се брзо шири
и метастазира. Светски дан
борбе против меланома (15.
мај) обележава се како би се
скренула пажња на значај
превентивних прегледа, јер
ако се меланом не открије на
време, вероватноћа да ће оболела особа преживети веома
је мала.
Рана дијагноза и хируршко
уклањање меланома у раном
стадијуму доводе до излечења
90 до 95 одсто пацијената. Самопрегледи коже и правовремено обраћање лекару када
постоји сумња на појаву меланома, веома су важни када је
тај тумор у питању. Сваке године у Србији се открије око
650 оболелих од меланома. За
разлику од западне Европе,
где се 80 одсто меланома открије и хируршки лечи у најранијој фази, у Србији свега
20 процената буде откривено
на време.
Пораст броја оболелих у свету
У Превентивном центру прегледе обављају два лекара –
један специјалиста опште
медице и лекар ургентне медицине. Према информацијама које смо добили од др

Промене се фотографишу специјалним апаратом
Светлане Рогожарски, начелнице Опште медицине Дома
здравља Панчево и једног од
учесника у програму скрининга, меланоми показују
тенденцију пораста у светској популацији, али код нас
тај број стагнира. Током
2012. и 2013. године у Превентивном центру су откривене три малигне промене на
кожи, а исто толико тумора је
детектовано и лани.
Лекарка је истакла да је интересовање грађана за превентивни преглед меланома добро, посебно у летњим месецима, када се излажу сунцу,
које може неповољно деловати на младеже. Додала је да се
скрининг ради помоћу специјалног софтвера, који је Дому
здравља обезбедила локална
самоуправа, и објаснила како
преглед изгледа:

– Прво се уради превентивна карта и одреде фактори
ризика, а потом се специјалним апаратом фотографише
сумњива промена са четири
слике. Затим се апарат повеже на компјутер и тада може
да се врши увећавање младежа до сто пута. На тај начин
можемо да дијагностикујемо,
осим меланома, и базоцелуларни карцином, дерматофиброн, као и неспецифичне
промене. Налаз шаљемо и на
друго мишљење пластичном
хирургу, а уколико се утврди
да је промена сумњива, пацијент се упућује општем хирургу у панчевачкој болници.
Сумњиве промене
Чак 30 одсто меланома настаје из урођених младежа. Стога
је веома важно, како наводи
наша саговорница, да се па-

цијенти јаве када примете да
се мења стандардни изглед
младежа, да се он увећао, ако
почне да сврби или крвари,
уколико је повређен. Сумњив
може бити младеж с више боја (плавосива, црна, светлобраон) и онај који је асиметричан. Најугроженија група
особа, према речима др Светлане Рогожарски, јесу жене у
генеративном периоду.
Како наводи наша саговорница, фактори ризика за појаву меланома су излагање сунцу и боравак у соларијумима
који немају заштиту од ултравиолетног зрачења, генетски
фактори, светао тен и коса и
велики број младежа. Очекује
се да би ускоро на државном
нивоу могао да почне скрининг меланома и тада би се
превентивни прегледи унапредили.

ДОМ ЗДРАВЉА ДОБИЈА ПРОСТОРИЈУ ЗА ЧУВАЊЕ ОТПАДА

Прво дозволе, па адаптација
На конкурсу Нафтне индустрије Србије под називом
„Заједници заједно” ове године су панчевачке организације и удружења добили укупно
15 милиона динара, а међу
њима је и Дом здравља Панчево. Тој здравственој установи
је одобрено 800.000 динара за
реконструкцију сутеренске
просторије у Змај Јовиној улици за складиште опасног, неопасног и другог отпада.
Према речима Драга Петрина, координатора пројекта, Дом
здравља нема адекватан простор за складиштење отпада,
већ се он одлаже у подрумске
просторије те установе. Новац
добијен на конкурсу биће по-

трошен на адаптацију једне
просторије која се налази у
оквиру амбуланте „Центар”, али
се не користи дуги низ година.
– Сутерен је у веома лошем
стању, тако да је потребно заменити врата, поставити нове
прозоре и ставити решетке на
њих, урадити вентилацију, направити степениште и реконструисати канализациону, водоводну и електричну мрежу.
Све то ће бити у складу са
европским стандардима. Важно је напоменути да ће бити
постављене и специјалне тацне
које спречавају евентуално изливања отпада – рекао је Петрин и додао да радови треба да
буду завршени до краја године.

У поменутој просторији од
око 55 квадратних метара чуваће се опасан отпад (развијачи, фиксири, флуоресцентне
цеви) и неопасан (ПЕТ амбалажа, картон). Њега ће редовно
преузимати фирме које имају
уговор с Домом здравља о рециклирању. На питање да ли би
постојала извесна опасност за
грађане уколико би се десио
акцидент с обзиром на то да се
објекат налази у центру града,
преко пута основне школе, наш
саговорник је одговорио негативно и рекао да очекује сагласност за адаптацију од партнера у пројекту – ЈП Дирекције за
изградњу и уређење града и
Градске стамбене агенције.

– Опасног отпада нема много
јер смо прошле године почели
да користимо нови рендгенски
апарат, који нема филмове. Такав отпад (развијачи, фиксири –
прим. аут.) имамо само од апарата који се налази у Стоматолошкој служби. Отпад ће се чувати
у складу са европским стандардима, тако да су хаварије сведене на минимум – објаснио је
наш саговорник.
Дом здравља је недавно набавио аутоклав – уређај за стерилизацију, који је почео да ради пре нешто више од месец
дана. Новац за куповину аутоклава обезбедила је та установа, а засад се стерилишу газе и
одређени инструменти.

ЈУБИЛЕЈ ВРТИЋА „КЕКЕЦ”

Пријатељство за цео живот
Колектив и деца из вртића
„Кекец”, њихови родитељи, некадашњи васпитачи, као и полазници прве обданишне групе, која је оформљена школске
1961. године, прославили су
седамдесет година вртића „Кекец” и пет деценија Предшколске установе „Дечја радост” прошлог четвртка, 22.
маја, у Културном центру Панчева. На приредби је наступило око седамдесеторо малишана из три вртићке групе, а приказан је и документарни филм
о историјату те установе ауторке Александре Фишер.
Главна васпитачица у „Кекецу” Смиљана Голубовић, која ради с децом више од три
деценије, изјавила је да су ова

два јубилеја значајна за установу, али и за град Панчево.
– Драго ми је да су родитељи и деца задовољни. Малишани су показали све оно што
су током године научили и
много су се трудили. На њиховим лицима се види колико су
срећни, а то је најбитније у

овом тренутку – рекла је Смиљана Голубовић.
Вртић је отворен 1945. године под именом „Жарко Зрењанин” у Улици др Светислава
Касапиновића 21, а 1980. године мења назив у „Кекец”. У њему је боравило много Панчеваца и Панчевки, а међу њима су

и Милош, Ђорђе и Рајко, који
су похађали прву обданишну
групу 1961. године. Они су
присуствовали прослави и
подсетили се лепих тренутака
које су провели у „Кекецу”.
– Био је то почетак скупног
дружења са осталом децом и
то је тада било нешто ново. Ту
су почела пријатељства која
трају 52 године. Такве ствари
почињу на таквим местима
ако су људи прави – казао је
Ђорђе Ратков.
Рајко Димитријевић још
увек чува шерпицу из вртића у
којој се служила ужина. Наводи да се не сећа много појединости из детињства, али негује
пријатељство с другарима из
вртића, које траје пет деценија.
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Четвртак, 28. мај 2015.
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ВИШЕ НЕМА НЕИЗВЕСНОСТИ

ПРАВНО НАСИЉЕ БЕЗ ОПРАВДАЊА

АТП У ОКТОБРУ ДОБИЈА ДВАНАЕСТ
НОВИХ АУТОБУСА

Продата панчевачка
одмаралишта

Седам возила ће
саобраћати до
Београда, а пет на
градским линијама
у Панчеву
Аутобуси марке
„мерцедес” биће
произведени у
„Икарбусу”
Директор АТП-а Миленко
Крајновић, директор „Икарбуса” Александар Вићентић и
Емилијано Стајнфил, председник Извршног одбора компаније „Уникредит лизинг Србија”,
потписали су 25. маја у Свечаној сали Народног музеја уговоре захваљујући којима ће возни
парк АТП-а за пет месеци бити
богатији за дванаест нових аутобуса марке „мерцедес”.
Они ће бити произведени у
„Икарбусу”, а када буду завршени и испоручени, АТП ће
их распоредити тако што ће
ће пет саобраћати на градским линијама, а седам до Београда. АТП ће их користити
на лизинг, о чему је потписан
уговор са „Уникредит лизингом Србија”. Вредност једног
аутобуса је 140.000 евра, а месечна рата за све износи око
четири милиона динара.
– Наш садашњи возни парк
има шездесет седам аутобуса.
Њихова просечна старост је
осамнаест и по година, а имамо и старије, од тридесет четири године! Један број се више
не производи, нити се користе,
па је зато врло тешко наћи резервне делове за њих. Зато ће-

мо куповином нових аутобуса
знатно смањити високе трошкове за одржавање нашег возног парка, а бићемо и конкурентнији на тржишту што се
тиче удобности и сигурности
превоза – изјавио је Миленко
Крајновић, директор АТП-а.
Он је додао да ће нови аутобуси имати моторе „евро 5”, који мање загађују животну средину, што је за наш град значајно, као и клима-уређаје и специјална безбедносна стакла која не повређују путнике у случају ломљења. Уз то, у њих ће
бити уграђени и платформе за
инвалидска колица, анатомска
и удобна седишта за путнике и

посебна седишта за труднице,
као и противпожарни уређаји.
Крајновић је рекао и да је
добро што је за производњу
будућих АТП-ових аутобуса
изабрана домаћа фирма.
Према речима Предрага
Патића, члана Градског већа
задуженог за стамбено-комуналне послове, грађани Панчева ће захваљујући куповини
нових аутобуса имати много
бољи и удобнији превоз, што
су дуго чекали.
– Ово је јасна потврда да је
АТП од некада највећег губиташа и најпроблематичнијег
јавног комуналног предузећа
у граду постао фирма за по-

штовање, и то на државном
нивоу. Раније су се аутобуси
набављали тако што се Град
задуживао и гарантовао за
кредит и он га је отплаћивао.
АТП је сада способан да сам,
без дотација из градског буџета, својим пословањем обезбеди новац за ову инвестицију
– истакао је Патић.
Он је рекао да треба очекивати да ће држава изменити
законску регулативу када је
реч о сузбијању дивљег превоза, јер ће то, како је навео,
омогућити да легални превозници боље зарађују и купују
нове аутобусе, и путницима
обезбедити бољи превоз.

Ускоро купање на отвореном базену

сле тога следи пуштање воде и
њено загревање. У плану су и
поставка нових клупа, обнова
трибине, преуређење травњака и спортских терена око базена, као и поставка нове ко-

шаркашке табле, а Дом омладине ће и ове године бити задужен за музику.
– Радно време ће и овог лета
бити од 10 до 18 сати за грађанство, а после тога на базену

ће тренирати спортски клубови. И ове године ћемо наградити ђаке тиме што ће уз показану ђачку књижицу имати слободан улаз сваког понедељка.
Цена улазница ће и овог лета,
као и већ неколико година уназад, за одрасле бити 150 динара, за децу до десет година 100
динара, а за најмлађе до пет
година улаз ће бити бесплатан.
У поређењу с базенима у Београду, Ковачици и другима у
нашем окружењу, то је знатно
јевтиније. Хоћемо да омогућимо свој деци чији родитељи немају новца за летовање да проводе време на отвореном базену, па смо зато одлучили да цене и ове године буду исте као и
прошле и претпрошле године
– нагласио је Станишић.

ПИСМО ЧИТАОЦА

Ноћно искуство с „Грејањем”
Међу онима сам којима је
„Грејање” ових дана послало
опомене за неизмирене обавезе. У мом случају у питању
је био неплаћени рачун за
претпрошли месец, с трошком опомене од 70 динара.
Није наведено да ли је урачуната поштарина или затезна
камата.
Дан касније након што ми
је стигла опомена, у касним
вечерњим сатима чуо сам шуштање воде у једном од радијатора. У први мах сам поми-

Страну припремио

Михајло
Глигорић

у њима, а да се као власник
водио некадашњи СИЗ за одмор и рекреацију. Након
што је он престао да постоји,
правни следбеник је постала
локална самоуправа и тада је
покренута иницијатива да се
право располагања одмаралиштем пренесе на ВСС.
– Међутим, проблем је у
томе што нисмо успели да
пронађемо папир на коме
пише ко је био инвеститор
изградње одмаралишта, а
ко његов власник. Да смо
успели у томе, имали смо
идеју да га продамо и да купимо још једно поред већ
постојећег на Дивчибарама. Покушали смо да алармирамо неке људе који су
професионално били везани за то одмаралиште, али
они нису више међу живима. Јављали су нам се и неки адвокати који су тражили паре да би нам обезбедили та неопходна доку-

Све је спремно за посао века за панчевачког превозника

МИЛАН СТАНИШИЋ, ДИРЕКТОР ЈКП-а „МЛАДОСТ”

– Уколико време буде било добро, сезона купања на отвореном базену требало би да почне
20. јуна. Припреме се приводе
крају и за сада све тече по плану – најавио је Милан Станишић, директор јавног комуналног предузећа „Младост”.
Сумирајући оно што је до
сада учињено, рекао је да су
при крају радови на замени
електричних инсталација чије
функционисање је доведено у
питање због прошлогодишњег
пожара. Преостала је контрола свих важних делова који се
налазе у подстаници отвореног базена и замена електромагнетних вентила.
Након тога, први пут после
много година, биће опрано и
офарбано корито базена, а по-

Иако су „Утва”, „Дечија радост”, „Семе Тамиш” и
Градско Веће Савеза самосталних синдиката Србије
некада имали одмaралишта
у Водицама, Новом Винодолском, Оребићу и Биограду на мору, сада могу само
да се с носталгијом сећају
тих времена јер је то далека
прошлост.
Хрватска држава продала
је сва та одмаралишта иако
на то није имала законско
право јер је морала да сачека завршетак процеса расподеле некадашње заједничке
југословенске имовине.
Наше западне комшије
образложиле су тај потез,
који није нимало у складу с
правним начелима Европске уније, тиме да у документима некадашњих панчевачких и других српских
одмаралишта нису била
уписана имена и презимена
њихових власника. Ово је

слио да је реч о проби инсталација, али сам одмах искључио ту могућност с обзиром на
време. Нажалост, није се завршило на томе.
Сат времена пред поноћ
спаваћа соба је била пуна воде
која је непрестано шикљала
из радијатора. Иако на уплатницама које ЈКП „Грејање”
шаље грађанима нема њиховог телефонског броја, некако
сам успео да га пронађем на
интернету и да им јавим за
квар.
На срећу, њихова екипа је
брзо стигла, па је остало да
наставимо са сакупљањем воде. Нису ми рекли због чега је
мењана вода у инсталацији.
„Препаковање” радијатора је

само 3.000 динара, с обзиром
на то да годишњи одмори још
увек нису почели. Зграда у којој живим је усељена у децембру 2000. године и још нисмо
доживели такво искуство.

Шта би било да смо отишли из
стана на пар дана? Не верујем
да бисмо добили тужбу против „Грејања”.
Име и адреса познати
редакцији

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Стигао новац за
регресирани превоз
Градска управа обавештава
све студенте који се финансирају из буџета и остварили
су право на регресирани превоз у међуградском и међу-

месном саобраћају за период
јануар–јун 2015. да новац
могу подићи на шалтерима
пошта и Поштанске штедионице.

Биоград на мору
апсурд за који нема објашњења зато што су власници некадашњих српских одмаралишта биле друштвене
фирме и државне институције, а не појединци.
Панчевачко Веће савеза
Самосталних синдиката пре
неколико година је покушало да задржи одмаралиште
у Биограду на мору, али је
то било безуспешно.
Према речима Миланка
Бодироге, председника ВССа, у тој организацији су прикупљени документи у којима
пише да су у изградњи одмаралишта учествовала панчевачка предузећа и запослени

мента, али нису успели –
рекао је Бодирога.
Он је рекао и да је одмаралиште у Новом Винодолском продато 2009. године
једној од фирми којима
управља хрватски тајкун
Ивица Тодорић, на основу
правног акта који је потписао Мирко Цветковић, један
од ранијих председника
српске владе. Према незваничним информацијама,
оно је продато за 850.000
евра. Да ми Панчевци имамо за чим да жалимо говори
податак да се то одмаралиште простирало на 23 ара и
да је имало 138 лежајева.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Живот стаје
у пет дана
У прошлом броју нашег листа питали смо вас у каквих
пет дана би могао да стане
цео ваш живот. „Панчевац”
и издавачка кућа „Вулкан
издаваштво” припремили су
по један примерак књиге
„Пет дана живота” Џули Лосон Тимер за два наша читаоца или читатељке који су
најкреативније одговорили
на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове.
„Мој живот би могао да
стане у следећих пет дана:
дан по дан без посла, смањење пензије, а тетка из
Америке изгубила моју
адресу.” 069/9694...
„Првог дана бих ходао на
све четири, другог и трећег
на две бих скакао и трчао,
четвртог бих на три животарио, а петог бих лежао и сећао се свих претходних.”
064/0541...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.
Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијег одговора на

питање у ком случају достојанство и искрена љубав могу бити јачи од амбиције за
богатством и моћи. Они ће
освојити по један примерак
књиге „Хедхантерс” Иване
Михић.
То издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих
одговора.
„Достојанство и искрена
љубав могу бити јачи од богатства и амбиције за оне
који су се тек пробудили из
педесетогодишњег
сна.”
060/8760...
„Највећа љубав на свету,
родитељска, јача је од амбиције за богатством и моћи.
За дете смо спремни, без
размишљања, да дамо све,
па и своју најскупоценију
драгоценост – живот.”
064/3856...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима.
Нова наградна питања потражите на страницама овог
броја „Панчевца”.
Д. К.
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Спремни за
најопасније ситуације
У случају да дође до пожара
или неког хемијског акцидента у фабрикама у јужној
зони, припадници панчевачке ватрогасне јединице
моћи ће убудуће брзо и
успешно да интервенишу
без потребе да одлазе на лице места и ризикују своје
животе.
Уместо њих, опасност ће
отклањати специјално роботизовано возило које су не-

може користити за гашење
водом или пеном, а има и
челичну хватаљку којом се
могу подићи предмети тешки једну и по тону. Осим
тога, на различитим деловима возила постоји седам
камера које снимају све
време током интервенције.
Једна од њих је термовизијска, што је посебно значајно
зато што може да ради ноћу
и у условима смањене ви-

давно они и њихове колеге у
Београду, Нишу и Новом
Саду, градовима у којима
такође постоје хемијске фабрике, добили на поклон од
Српско-руског хуманитарног центра у Нишу и Владе
Русије.
Поред четири таква возила, они су за наше ватрогасце купили још десет најновијих камиона за гашење
пожара, који су распоређени у градове широм Србије.
Укупна вредност тих возила
је девет милиона и двеста
хиљада долара, што је највећа и највреднија донација
коју су наши ватрогасци добили последњих година.
Боро Мајкић, командант
панчевачке Ватрогасно-спасилачке јединице, изјавио је да добијање роботизованог возила представља велико олакшање за
његове колеге.
– То је возило без посаде
и опремљено је тако да се

дљивости. Све што камере
региструју, пратимо на великом монитору са даљине,
а возилом управља један човек тако што командује помоћу џојстика и притиска
команде на конзоли сличној онима које се користе за
компјутерске игре. Најважније је да се возилом може
руковати са удаљености од
хиљаду петсто метара. У њега је уграђен резервоар у који може да стане чак две хиљаде литара воде и петсто
литара екстракта за добијање пене, а постоји могућност да се с тим возилом
цревима повежу друга ватрогасна возила, што га чини још бољим и погоднијим
за интервенције. На питање
колико нам оно значи, биће
довољно ако кажем да сада
можемо да интервенишемо
у ризичним ситуацијама без
потребе да наше људе излажемо опасности – истакао
је Мајкић.

ЕДУКАЦИЈА ЗА ПОРТПАРОЛЕ ПОЛИЦИЈЕ

За још бољу сарадњу
с новинарима

Портпарол панчевачке полиције Јовица Антонић ових
дана је заједно с још двадесет шесторо колегиница и
колега из полицијских управа широм Србије био на дводневној едукацији у београдским електронским и штампаним медијима, коју су организовали Мисија ОЕБС-а
и Министарство унутрашњих послова Србије.
Посете медијима су приређене како би се поспешила
сарадња новинара и одговор-

Страну припремио

Михајло
Глигорић

них за давање информација
у МУП-у у медијској презентацији активности полиције.
Током два дана полицијски
портпароли су обишли редакције „Блица”, РТС-а, „Политике” и других београдских листова и телевизијских станица и разговарали с
новинарима и уредницима
тих медијских кућа о информисању грађана о борби у сузбијању криминала.
– Посете и разговори које
смо водили много ће нам
значити у даљем раду зато
што смо разменили искуства с колегама новинарима
с којима сарађујемо у свакодневном послу – изјавио
је Антонић.

Четвртак, 28. мај 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

НИ ПАНЧЕВО НИЈЕ ПОШТЕЂЕНО

СВЕ ВИШЕ ЖЕНА ЖРТАВА НАСИЉА
У Сигурној кући
током протекле
године збринуто
48 жена и педесет
четворо деце
Језиве приче о ономе
што су преживеле
Талас застрашујућих случајева насиља над женама и насиља у породици, о чему домаћи
медији последњих дана све
чешће извештавају, није мимоишао ни Панчево. У Сигурној кући, која постоји у оквиру градског Центра за социјални рад и уточиште је за жене које су побегле зато што су
месецима трпеле физичко и
психичко малтретирање, понижавање и иживљавање, након њеног отварања 2012. године биле су смештене двадесет две жене из Панчева и
осталих места на територији
јужног Баната, као и двадесет
једно дете. Током протекле
године било их је дупло више:
четрдесет осам жена и педесет четворо деце.
Исповести жртава насиља
које су до сада прошле кроз
панчевачку Сигурну кућу толико су страшне да никога не
могу оставити равнодушним.
Међу њима је било оних које
су испричале да су трпеле шамарање, разбијање вилице,
избијање зуба, чупање за косу,
шишање до главе, шутирање
по целом телу, ударање главе
о зидове, пузање по сломљеном стаклу, приморавање на
сексуалне односе с другим
мушкарцима...
Због тога не чуди што су те
жене, када дођу у Сигурну
кућу, заплашене, истраумиране, депресивне, суицидно
расположене и убеђене да су
за све што им се десило саме
криве.

Четворо стално запослених
у Сигурној кући највише је
потресао случај жене коју је
муж насилник држао закључану три месеца без обзира на
то што је била болесна и имала дете које је ђак и стару мајку о којој је бринула. Због тога је када је дошла у Сигурну
кућу и прве ноћи чула звук
кључа у капији, доживела трауму, јер се поново сетила пакла који је преживела.
Јасна Вујичић, руководилац Сигурне куће, каже да се
подршка женама жртвама насиља одвија у три облика. Поред смештања у Сигурну кућу,
у оквиру ње је свакодневно

отворен СОС телефон и ту раде стручњаци који се труде да
што више помогну женама
својим саветима. Током прошле године педесет жена је
затражило њихову помоћ након што су се најавиле преко
СОС телефона, дошле самоиницијативно, по препоруци,
или затражиле упут за разговор од запослених у Центру за
социјални рад.
– У Сигурну кућу жене могу доћи с децом или саме, у
ургентни смештај, ноћу, викендом, празником, или редовним путем, преко Центра
за социјални рад. Најчешће
долазе у ургентни смештај.

Када је ситуација хитна,
збрињавамо их без обзира на
то које је доба дана или ноћи. Ми смо као стручни радници доступни двадесет четири часа дневно током целе
године, а постоји дежурни
телефон којим је Сигурна кућа повезана с полицијом, тужилаштвом и Центром за социјални рад. Када жене дођу
код нас, приоритет је да се
здравствено збрину. После
тога почињемо да их подржавамо како би психички
оснажиле, почеле више да
цене себе и добиле подршку
да изађу из круга насиља.
Све док не прихвате да су
жртве и да нико нема право
да их злоставља и да се иживљава над њима, тешко може
да им се помогне – изјавила
је Вујичићева.
Она је нагласила да главни
циљ подршке која се пружа
штићеницама Сигурне куће
јесте припрема за њихов самосталан живот без насиља. Међутим, према њеним речима,
са мало жена то успе. Већина
њих се након неког времена
које проведу заштићене у Сигурној кући поново враћа код
насилника.
– Нажалост, увек пронађу
доста разлога за то. Себе најчешће виде као неког ко је крив
јер није успео да сачува брак,
имају грижу савести јер ће деци одузети оца, боје се да неће
моћи да се изборе са сиромаштвом јер немају посао, страхују да ће родбина и остали
чланови породице да их одбаце. То и не чуди ако се узме у
обзир да су биле суочене с
претњама и психичким насиљем, које се много теже доказује него физичко, а оставља
тешке последице. Ми то разумемо и не осуђујемо, али бисмо волели да буде више жена
које су спремне да се осамостале – истакла је Јасна Вујичић.

НЕСХВАТЉИВА ОДЛУКА СУДИЈА

Пустили оптуженог за саобраћајну несрећу
Адвокат Петар Јојић ових дана се жалио Основном суду у
Панчеву на одлуку на основу
које је кинеском држављанину Ванг Вејву укинута пресуда
и пуштен је на слободу иако је
у нашем граду изазвао саобраћајну несрећу у којој је повредио једног бициклисту.
Да је одлука судија била
неоснована, најбоље се види
из тога што је Апелациони суд
у Новом Саду наредио да се
суђење понови и укинуо ослобађајућу пресуду кинеском
држављанину. Наређено је и
да се опет обаве саобраћајнотехничко вештачење и реконструкција догађаја, али од тога није било ништа.
У дану одређеном за то на
месту несреће су се на време
појавили судија коме је поверено вођење поновљеног поступка, оштећени и његов
адвокат, али оптужени није
дошао. Његов адвокат је судији доставио обавештење у коме пише да је његов брањеник
морао хитно да отпутује ван
земље зато што му је један
близак члан породице тешко
болестан, па му је неопходна
помоћ другог лица.
„Међутим, оптужени и његов бранилац нису доставили
суду копију пасоша с доказом
да је напустио Србију, што доказује да је обавештење о његовом изостанку које је послато судији нетачно и неприхватљиво. Наводи адвоката оптуженог су срачунати на одуговлачење поступка, а последица тога би била застарелост
кривичног гоњења. Због тога
оштећени Раде Радешић и ја,

његов адвокат, захтевамо да
се оптуженом, кинеском држављанину, суди у одсуству и
да му се одреди притвор. Постоје основи за сумњу да оптужени избегава да дође на суђење и околности које указују
да постоји опасност од његовог бекства. Због тога постављамо питање због чега му
није одузет пасош с обзиром

јаву против Ванг Вејва, у којој је
он осумњичен за кривично дело
против безбедности јавног саобраћаја, али ју је Основно јавно
тужилаштво одбацило. Није помогло ни то што је оштећени
изјавио да се аутомобил који је
возио Кинез кретао великом брзином и да је он почео нагло да
кочи, због чега је изгубио контролу над возилом.

на то да је он страни држављанин, а кривични поступак
у коме учествује је још у току”, пише у жалби коју је
Основном суду поднео адвокат Јојић.
Саобраћајна несрећа коју је
изазвао Ванг Вејв догодила се
30. августа 2009. у Улици Моше Пијаде 13. Оптужени је
био за воланом аутомобила
„волво” и у једном тренутку
је, због пребрзе вожње, ударио
у Радета Радешића, који је испред њега возио бицикл. Радешић је услед тога пао на асфалт и тешко је повређен.
Саобраћајна полиција је после тога поднела кривичну при-

Ванг Вејв је на првом суђењу негирао да је ударио у бициклисту и да је возио великом брзином. Изјавио је да се
кретао брзином између 40 и
50 километара на час, да је у
једном моменту видео срушени бицикл на путу и човека
како лежи поред њега и да се
тада зауставио да би му помогао. Навео је и да није видео
тренутак када је бициклиста
пао, да не пије и да га саобраћајна полиција није подвргла
алко-тесту након удеса.
Оштећени Раде Радешић рекао је судијама да је једино чега се сећа шкрипа кочница аутомобила и да је након тога

осетио снажан ударац у ногу,
пао с бицикла на асфалт и изгубио свест. Када је у Општој болници дошао себи, саобраћајни
полицајци су му рекли да га је
ударио велики црни аутомобил
београдске регистрације и да
није било никакве шансе да тек
тако падне на асфалт.
У прилог његовим речима
ишли су и искази двојице сведока који су присуствовали
догађају. Они су потврдили
судијама да су видели Радешића како га је, док је возио
бицикл, ударио црни аутомобил караван и да се његов возач потом зауставио.
Један од њих је чак рекао да
је Вејв возио толико брзо да
је, након што је ударио бициклисту и оборио га, излетео на
тротоар, те да је постојала
опасност да удари још неког
од људи који су стајали на
оближњој аутобуској станици
и чекали аутобус. Адвокат
оштећеног је на суђењу предочио и записник са увиђаја
који је обавила саобраћајна
полиција. У њему је писало да
је у дану када се догодила саобраћајна несрећа, падала киша, да је коловоз због тога био
клизав и да је возач „волвоа”
морао због тога да вози мањом брзином.
Међутим, саобраћајним вештачењем које је обавио Зоран
Покрајац утврђено је да се не
може закључити да је дошло
до директног контакта аутомобила којим је управљао кинески држављанин и повређеног,
јер ни на бициклу ни на аутомобилу нису пронађена оштећења и неки трагови несреће.
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ПОЧЕЛО ЈЕ ВРЕМЕ СЕОСКИХ СЛАВА

СКРОМНИЈЕ НЕГО ИКАД,
АЛИ РАЗНОВРСНО И КРЕАТИВНО
Празновало се
у Брестовцу, Долову
и Качареву
Велики јубилеј у
Новом Селу
Топлији део године је и време
када становници панчевачких
насељених места обележавају
сеоске славе. Протеклих дана
славили су Брестовчани, Качаревци и Доловци, а исто то
чека и Новосељане, који ће
притом у фокус ставити један
изузетан јубилеј – 250 година
од оснивања села.
Инспирисани традицијом
Најпре су Брстовчани обележили своју сеоску славу Спасовдан у четвртак, 21. маја, и
то, чини се, скромније него
икад. Након службе у цркви и
литије око верског објекта,
Месна заједница је направила
коктел за своје званице.
Нешто живље било је наредног дана, када су Удружење
жена „Соса” и Дом културе
приредили изложбу радова из
радионице ткања, која је трајала од новембра до фебруара.
Ради се о пројекту под називом „Од традиције до инспирације”, који је финансирала
Градска управа, захваљујући
чему је купљен разбој, плаћена
обука и уприличена изложба, а
предиво и вуницу обезбедио је
Дом културе. У вечерњим сатима, у Ватрогасном дому,
приређена је још једна изложба. Радило се о уметничкој
фотографији на тему манастира под називом „Духовни хоризонти” аутора Божидара Витаса, фотографа из Београда.
Тог дана, у петак, 22. маја,
ништа гламурозније, сеоску
славу Пренос моштију Светог
Николаја обележили су и Доловци. Месна заједница је
одржала свечану скупштину,
уз неизбежно резање колача и
коктел за званице. Том згодом
Бранислав Павлов осврнуо се
на, према његовом мишљењу,
успешан први део године, који подразумева асфалтирање
једне улице, почетак изградње спортског центра и наставак радова на уређењу центра
села. Наредног дана у плану
су биле касачке трке, које су
због најављеног невремена
одложене до даљег. Ловци су
у недељу, 23. маја, на локалном стрелишту организовали
гађање глинених голубова.
Резултат је био у другом плану, а акценат је стављен на
дружење уз ловачки гулаш.

Младе Брестовчанке веште на разбоју
Треба истаћи да су мештани румунске националности
обележили славу по грегоријанском календару још 9. маја, и то службом у својој цркви
и свечаном трпезом у својим
домовима.
Велики јубилеј
И на послетку, Качаревци су
обележили славу Свети Ћирило и Методије у недељу, 24.
маја, када су у истоименом
храму”свету архијерејску литургију служиле владике Никанор (банатски) и Лукијан
(темишварски). Тај чин су
својим предивним гласовима
улепшали богослови с Православног богословског факултета у Београду.
Истог дана славила је и
школа „Жарко Зрењанин”.
На свечаној приредби поводом дана школе најбољим
ђацима уручене су награде, а
потом је уприличен богат
програм. Најпре су деца из
Предшколске установе „Снежана” приказала три кореографије уз песме Миње Суботе, школа нижих разреда
фолклора КУД-а „Вељко Влаховић” одиграла је две кореографије – „Банаћанско коло”
и „Влашке игре”, а најмлађа
постава певачке групе „Тоше
Проески” извела је дечју песму на македонском језику
„Дајте, раце”.
Следе Духови
Новосељани ће у духу великог
јубилеја – 250 година од осни-

вања места, обележити све
манифестације, па тако и сеоску славу – Духови.
Првог дана, у петак, 29. маја, у 17 сати, у Дому културе
биће отворена изложба слика
Милорада Божиновића, а од
20 сати у спортској хали следи фолклорни концерт Новосељана и гостију из Румуније.
Наредног дана, од 11 сати,
у холу основне школе стартоваће 19. Међународни парски
турнир у бриџу, а од 17 сати
испред Дома културе биће
отворена продајна изложба
рукотворина и књига.
Недеља на Духове традиционално почиње свечаним ли-

тургијама у српској и румунској православној цркви. Одбојкашки турнир у спортској
хали је најављен у 11 сати, затим следе презентација каратеа, фолклора и модерног
плеса на платоу испред споменика (у 19 сати), као и концерт на платоу Дома културе.
Тринаеста фијакеријада биће одражана у понедељак, 1.
јуна, од 13 сати, на вашаришту, а брзопотезни турнир у
шаху почеће у 17 сати у просторијама Шах клуба „Бора
Ивков”, док ће славски програм бити затворен концертом бенда „Coolares” на платоу испред Дома културе.

Месне актуелности

– од четвртка до среде –
Банатски Брестовац: Сеоска
слава Спасовдан обележена
je у четвртак, 21. маја, службом у цркви, као и коктелом у организацији Месне
заједнице. Наредног дана је
отворена изложба ручних
радова у просторијама
Удружења жена „Сосе”, а
нешто касније у Ватрогасном дому и изложба уметничке фотографије на тему
манастира, под називом
„Духовни хоризонти”. Кино-фото клуб и Дом културе
су на конкурсу из области
културе добили 25.000 динара за пројекат „Индија,
два погледа”.
Ново
Село:
Банатско
Основна школа „Жарко
Зрењанин” прославила је
свој дан у петак, 22. маја, у
холу те установе, Дом културе је у недељу, 24. маја,
обележио славу Свети Ћирило и Методије, а оркестар
поменуте установе протеклог викенда је наступио на
европској смотри фолклора
у Центру „Сава”. Дечја група старијег узраста фолклорног ансамбла наступиће на покрајинском финалу
у Бачкој Тополи. Поводом
сеоске славе Духова и обележавања 250 година од
оснивања села, у периоду од
29. маја до 1. јуна биће приређени многобројни и разноврсни садржаји.
Долово: Месна заједница је
обележила сеоску славу
Пренос моштију Светог
Николаја у петак, 22. маја.
Удружење ловаца приредило је гађање глинених голубова на локалном стрелишту у недељу, 24. маја.
Изложба експоната о Јосипу Брозу отворена је у понедељак, 25. маја, у Дому
културе.

У ЧАСТ ТИТОВОГ РОЂЕНДАНА

Глогоњ: Савет за здравство
СНС-а и Месни одбор те

Невезано за славске програме, у Долову је у понедељак, 25. маја, отворена
изложба фотографија, биста и предмета с ликом Јосипа Броза Тита.
У току вечери историчар
Срђан Божовић говорио је
о тим прохујалим временима, евоциране су и успомене с прослава Дана младости, слетова и радних
акција, а у атмосфери се упадљиво осећала носталгија.
Међу посетиоцима могли су се видети и поштоваоци највећег сина народа и народности, одевени у униформе налик онима које је носио чувени маршал.

странке су у недељу, 24. маја, одржали трибину о пре-

венцији карцинома дојке,
на којој је говорио др Сава
Стајић, а потом је прегледано око шездесет жена. Писац Урош Петровић приредио је програм за децу у
уторак, 26. маја, у Дому
културе.
Иваново: Изворна група
Удружења банатских Бугара „Иваново–Банат” представиће се палћенским
сватовским играма на 48.
смотри изворног народног
стваралаштва „Хомољски
мотиви” у суботу, 30. маја,
у Кучеву, а у понедељак ће
наступити и на зонској
смотри у Културном центру.
Јабука: Представа за децу
„Весело позорје” одиграна
је у среду, 27. маја, у Дому
културе. Почињу радови на
изградњи паркинга покрај
школе, чиме ће бити комплетирано уређење центра
села.
Качарево: Школа, црква и
Месна заједница обележиле
су у недељу, 24. маја, сеоску
славу Свети Ћирило и Методије. Превентивни прегледи су обављени у среду,
27. маја, у Дому пензионера. Месна заједница ће
ускоро потписати уговор са
извођачем радова на постављању ЛЕД расвете у Хали
спортова.
Омољица: КУД „Жисел” jе
у
суботу,
23.
маја,
приредиo „Никољдански
венац”. Ученик Вук Голубовић обезбедио је место у
репрезентацији Србије која ће наступити на Европском првенству из такмичења „Шта знаш о саобраћају”, почетком септембра,
у Бечу.
Старчево: Изложба радова
ученика Уметничке школе
„Богдан Шупут” из Новог
Сада под називом „Цртеж,
слика, скулптура и белешка” отворена је у четвртак,
21. маја, у галерији „Боем”.
Школа је на конкурсу Покрајинског секретаријата за
спорт и омладину добила
могућност да на кошаркашком терену постави подлогу од тартана.

ДЕЧЈА ПРЕДСТАВА У ДОЛОВУ И ЈАБУЦИ

Духовити час

ОДРЖАН ПЕТИ „НИКОЉДАНСКИ ВЕНАЦ”

Омољички међународни фестивал фолклора
Манифестација традиције, игре
и песме под називом „Никољдански венац” пети пут је организована у суботу, 23. маја, у
Омољици, у организацији КУД-а
„Жисел”, које на тај начин прославља свој пети рођендан, као
и славу локалног храма.
Као и досад, овај догађај
уприличен је у форми фестивала међународног карактера,
који омољички аматери обележавају у друштву фолклорних ансамбала из Србије и
иностранства.
Разноврсни пратећи програми на више локација обогатили

Страну припремио

Јордан
Филиповић

су фестивалску понуду и зашаренели центар. Упркос кишовитом јутру, већ од поднева почео је „Омољачки етно–базар”,

продајна изложба етно рукотворина, сувенира, глинених
посуда и одевних предмета. Заслуге за то припадају Удружењу

жена „Омољчанке” и дамама из
других актива.
Предвече је почео дефиле
главном улицом и центром
Омољице, у којем је учествовало чак двеста педесеторо
деце и младих одевених у народне ношње. Уз песму и музику више оркестара и различитих народних инструмената, свечану поворку предводиле су све четири домаће групе,
које су следили фолклораши
из Смедерева, хрватског Даља, као и из Румуније.
Кулминација се догодила
на завршном концерту поменутих ансамбала у локалном
Дому културе, а сутрадан су
„Омољчанке” одржале едукативне радионице о ткању и
предавања о изради рукотворина за децу из КУД-а „Жисел”.

Представа за децу „Весело
позорје” београдског Позоришта на Теразијама изведена је пред ученицима доловачке основне школе 18. маја, у тамошњој балон-хали, а
потом и у среду, 27. маја, у
јабучком Дому културе.
Тај интересантан комад,
одигран око пет хиљада пута,
у којем наступају глумци Веселин Стијовић и Наташа Балог, састоји се од три сцене
наших великана комедиографије: Стевана Сремца („Поп
Ћира и поп Спира”), Бранка
Ћопића („Доживљаји Николетине Бурсаћа”) и Бранислава Нушића (збирка сцена).

Представа је замишљена
као позоришно-књижевни
час духовитог карактера,
прилагођен деци школског
узраста, пред којом се на тај
начин демистификује позориште. Mалишани су могли
да виде оно што се догађа иза
сцене – улазак из лика у лик,
промену костима, стављање
бркова...
Према речима Маје Георгијевске, стручног сарадника за аматеризам у Дому
омладине Панчево, ово је
само наставак обичаја те
установе да наизменично
одржава програме у граду и
селу.
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КУЛТУРА

Културни телекс
Музика
Четвртак, 28. мај, 18 сати, МШ „Јован Бандур”: јавни час
ученика гудачког одсека.
Петак, 29. мај, 18.30, МШ „Јован Бандур”: концерт ученика клавира проф. Маје Бошковић Новицки.
Субота, 30. мај, 21 сат, плато Културног центра: џез концерт трија израелско-америчке тромбонисткиње Рут Регев.

Предавања
Уторак, 2. јун, 19 сати, „Аполо”: предавање Николе Влајића о Ђорђу Вајферту и пројекција филма „Ђорђе Вајферт”.

Изложбе
Четвртак, 28. мај, 19 сати, Галерија савремене уметности:
изложба цртежа, слика и скулптура Клуба ветерана ликовних уметника УЛУС-а.
Петак, 29. мај, 18 сати, Дом омладине: изложба цртежа
Андријане Даниловић („Рукописи 38”) .

Књижевност
Петак, 29. мај, 18.30, Дом омладине: представљање младих македонских аутора („Рукописи 38”).
Петак, 29. мај, 19 сати, Народни музеј: представљање песника Петра Жебељана.
Субота, 30. мај, 19 сати, „Аполо”: промоција „Рукописа 38”.
Уторак, 2. јун, у 19.30, порта Светоуспенског храма: промоција књиге „Споменица епископу жичком Хризостому”
викарног епископа топличког Арсенија Главчића.

Представе
Четвртак, 28. мај, 19.30, сцена Културног центра: представа „Моје награде” Томаса Бернхарда, у режији Маје Пелевић. Игра Слободан Бештић.

Програм за децу
Субота, 30. мај, 12 сати, дворана Културног центра: „Позоришни матине суботом” – представа за децу „Пчелица Маја”
Позориштанца „Јеленица”, у режији Јелене Кркић Ковач.

Филм
Уторак, 2. јун, 19 сати, дворана Културног центра: ретроспектива документарних филмова Владимира Перовића.
Улаз је слободан.
Среда, 3. јун, 19 сати, дворана Културног центра: ретроспектива документарних филмова Владимира Перовића и
разговор са аутором.

Четвртак, 28. мај 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

ПОЧЕЛИ „МАЈСКИ ДАНИ КЊИГЕ”

МАЂАРСКО-СРПСКЕ КЊИЖЕВНЕ ВЕЗЕ
Упознавање с писцима:
Отом Хорватом,
Драганом Великићем,
Филипом Давидом...
Богат и занимљив
програм за децу
Промоцијом „Венцловићевог
сентандрејског буквара из
1717” у уторак, 26. маја, у
Градској библиотеци су званично почели овогодишњи
„Мајски дани књиге”, који су
ове године посвећени прожимањима мађарске и српске
књижевности у панонском
поднебљу, о чему сведочи и
наслов „Панонски буквар прожимања”. Част да отвори манифестацију припала је Њ. е.
амбасадору Мађарске у Србији
Атили Пинтеру, који је рекао
да је култура оно што нас повезује без обзира на политичке
односе, а они су сада, како је
приметио, више него добри.
Загонетни Венцловић
О буквару који је настао 1717.
године у Сентандреји, с Васом
Павковићем су разговарали
Томислав Јовановић и Димитрије Е. Стефановић, приређивачи књиге „Венцловићев
сентандрејски буквар из
1717”. Како се том приликом
могло чути, сматрало се да је
аутор буквара Кипријан Рачанин, све док археограф Љупка
Васиљев из Народне библиотеке Србије пре двадесетак
година није открила да је реч
о Венцловићевом рукопису.
Димитрије Е. Стефановић
је то објаснио Венцловићевом

Гости прве вечери манифестације
неухватљивошћу и загонетношћу, јер о њему има мало биографских података, његов
стил писања се разликује од
дела до дела, а написао је око
20.000 страница, углавном на
старословенском. Познато је
да се он бавио преписивањем
богослужбених књига, преводилачким радом, али и писањем беседа на народном језику и реформом правописа, и
то сто година пре Вука.
Буквар, чија је фототипија
презентована панчевачкој публици, настао је по узору на неки од бројних руских буквара из
тог времена (не зна се прецизно
који) и служио је као школски
уџбеник за описмењавање ђака.
Један од гостију те вечери
био је Милан Ђурић, председ-

Тематски програм
Петак, 29. мај, 11 сати, дворана Културног центра: дипломски испит матураната Средње балетске школе „Димитрије Парлић”.
Субота, 30. мај, 10 сати, паркинг хотела „Тамиш”: туристички обилазак „Путевима Долова”.
Понедељак, 1. јун, 16 сати, Дом културе Јабука: представа
Дечјег хора ПСЦПД-а „Чаролија васкршње ноћи”, у режији Борјане Стражмештеров.
Понедељак, 1. јун, 19.30, порта Светоуспенског храма:
„Деца у част проте Васе” („Дани проте Васе”).
Понедељак, 1. јун, 20 сати, „Крузер” (Гимназијски трг): путописно
вече са Слободаном Дамјановим, спортским новинарем.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Анђео на прозору”
Дарси Чан
Џози ди Санти започиње
живот изнова. Након што
је изгубила супруга, она
одлази из Њујорка и с
кћеркама Роуз и Емили
проналази уточиште у
мирном градићу Мил Риверу. Док полако граде нови живот, оне не слуте да
се над њима надвијају недаће које прете да разоре
породичне везе.
Након дугих година непомирљивих размирица и
отуђености две сестре ће се
напокон поново састати у
Мил Риверу како би испуниле последњу вољу своје
мајке. Када им не преостане ништа друго осим да
следе правила необичног
тестамента, Роуз и Емили
удруженим снагама крећу

ПРОГРАМ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
Четвртак, 28. мај
• 16 сати: позоришна представа „Аска с вуком и јарићима”
Милоша Николића у режији Данице Вулићевић. Сонгови и
кореографија: драмски ансамбл ОШ „Братство–јединство”
Панчево.
• 18 сати: књижевно вече Ота Хорвата. Учествују: Ото Хорват, Срђан Срдић и Вуле Журић.
• 19.30: представљање удружења „зЕтна” из Сенте. Учествују: Иштван Беседеш, Марко Чудић и Вуле Журић.
Петак, 29. мај
• 16 сати: представљање књига и књижевности за децу
Угљеше Шајтинца, добитника књижевне награде „Политикиног забавника” за 2013. годину за књигу „Чарна и Несвет”, и затварање дечјих сусрета „Мајских дана књиге” уз
наступ дечјег хора „Бранко”, који користи знаковни језик
током извођења популарне музике.
• 18 сати: књижевно вече Ласла Вегела. Учествују: Ласло
Вегел и Вуле Журић.
• 19.30: књижевно вече Драгана Великића. Учествују:
Драган Великић и Вуле Журић.
• 19.30: књижевно вече Драгана Великића. Учествују:
Драган Великић и Вуле Журић.

У „ВУЛКАНОВИМ” КЊИЖАРАМА

Дан растућих попуста
у потрагу за скривеним породичним благом, чија ће
вредност превазићи сва
њихова очекивања. Јер чуда су ипак могућа...

Драги читаоци, издавачка кућа „Вулкан издаваштво” и
„Панчевац” препоручиће вам сваке недеље по један занимљив наслов из богате понуде те куће, чија се издања могу наћи у књижари „Вулкан” у новом делу „Авив парка”.
Два читаоца који до среде, 3. јуна, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на питање: „Шта
је за вас највеће породично благо?”, наградићемо по једним примерком књиге „Анђео на прозору” Дарси Чан.
Имена добитника ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке
(не дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

Следеће суботе (6. јуна) у књижарама „Вулкан” широм Србије биће одржана трећа манифестација „’Вулканов’ дан растућих попуста”. На акцији ће бити 200 наслова. Попусти су подељени по сатима. Од 10 до 13
сати свих 200 хит наслова биће

на попусту од 20 одсто. Од 13
до 16 сати на преостале књиге
са акције попуст се повећава на
30 одсто, од 16 до 19 сати на 40
одсто, а од 19 сати до краја радног времена све књиге које су
остале на овој акцији имаће
попуст 50 процената.

ЈОШ ЈЕДАН ТУРИСТИЧКИ ОБИЛАЗАК

Путевима Долова
Удружење грађана „Посети
Панчево” приредиће бесплатан
туристички обилазак под називом „Путевима Долова” у суботу, 30. маја, од 10 сати. Том
приликом ће сви заинтересовани, заједно с новинаром Нена-

дом Живковићем и организаторком програма Живаном
Крејић, обићи знаменитости
Долова. Пријаве треба послати
на имејл адресу или јавити на
телефон 061/66-99-039. Број
места је ограничен.

ник Културног и документационог центра Срба у Мађарској, институције која се бави
организовањем разних културних програма и издавачком делатношћу.
Лепу атмосферу вечери
употпунило је учешће хора (у
смањеном обиму) ПСЦПД-а.
Дан словенске писмености
У оквиру обележавања Дана
словенске писмености, у недељу, 24. маја, у подне, промовисан је нови, 26. број „Чита-

рила и Методија заснован је
на стварању најстаријег словенског писма – глагољице и
словенског књижевног језика,
а од посебног је значаја и то
што су они преводили богослужбене књиге и оснивали
словенске цркве на подручју
Паноније и Моравске.
Уредник „Читалишта” Горан
Траиловић рекао је да је нови
број посвећен школским библиотекама и представио је
чланове редакције тог листа.

ЗА СВАКОГ ПО НЕШТО
Поред упознавања са ауторима фототипског издања Венцловићевог буквара, публика је током прва два дана могла
да присуствује: концерту међу књигама који је приредио
трио „Hot Club of Belgrade”, промоцији књига списатељице
за децу Ајрин Торн алијас Ирине Вујичић, отварању изложбе дечјих илустрација Николе Драгаша, карикатуристе и
илустратора из Панчева, додели награда најактивнијим читаоцима са Дечјег одељења Библиотеке... Најпосећеније је
свакако било књижевно вече Филипа Давида, чији је роман „Кућа сећања и заборава” ове године освојио НИН-ову
награду (опширније о томе у наредном броју „Панчевца”).
лишта”, а у галерији Градске
библиотеке отворена је изложба радова Душана Ђокића.
Дејан Боснић, директор Библиотеке, поздравио је госте и
подсетио на то да се ове године обележава 1.200 година од
рођења Методија. Он је још у
манастиру на Олимпу окупио
одређени број монаха, а њима
се потом придружио његов
брат Константин (Ћирило).
Како је рекао Боснић, рад Ћи-

Окупљени су могли да се
упознају и с богатом професионалном биографијом сликара Душана Ђокића, а он је
овом приликом изложио трећину радова насталих за време његове недавне рехабилитације и одмора. Сви ти радови су нови и никада досад нису излагани, а како је Ђокић и
сам приметио, израз су нагле
плодности у његовом скорашњем стваралаштву.

ЗАГРЕВАЊЕ ЗА „КЛАСИК ФЕСТ”

Упознати „Битлсе”
У оквиру овогодишњег фестивала класичне камерне музике –
„Класик феста”, који ће бити
реaлизован 6. и 7. јуна, у организацији Културног центра Панчева, премијерно ће бити одржан
специјалан музички програм
„Meet The Beatles” у недељу, 7.
јуна, од 20 сати, на сцени Културног центра Панчева.
Реч је о концерту на којем
ће бити изведено десетак

одабраних песама чувених
„Битлса”, посебно обрађених
за овај фестивал. Учествују:
Огњен Поповић (кларинет),
Бојан Николић (хармоника),
Иван Алексијевић (клавир),
Слободан Герић (контрабас),
Александар Цветковић (бубањ), Санела Благојевић и
Милана Влаовић (виолине),
Ивана Узелац (виола) и Ели
Крстева (чело).

КЊИЖЕВНЕ ВЕЧЕРИ У МУЗЕЈУ

Поезија младог песника
Списатељице из Панчева Гордана Влајић и Иванка Радмановић заједно с песником Немањом Драгашем покушале
су да осветле поезију тог младог, много награђиваног аутора и најмлађег члана УКС-а, у
понедељак, 25. маја, у Свечаној сали Народног музеја.
Следећи садржај тог типа заказан је за петак, 29. мај, у 19
сати, када ће публика моћи да

се упозна са стваралаштвом
Петра Жебељана, који је недавно у Београду промовисао
своју нову књигу поезије, под
насловом „Флоре и фауни”.

Стране припремила

Драгана
Младеновић
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ПРВА ИЗЛОЖБА У ЗГРАДИ „УРБАНИЗМА”

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

КА НОВОМ ИЗГЛЕДУ СТАРЕ ПИВАРЕ

„Дух побуне” Луке Мичете

Најбољи пројекат
тимa професора
Дејана Миљковића
Представљени сви
радови који су
пристигли на конкурс
Изложба пројеката учесника
на конкурсу „Израда идејног
решења реконструкције и ревитализације Народне (старе
Вајфертове) пиваре у Панчеву”
отворена је у понедељак, 25.
маја, у просторијама Сектора
за урбанизам. То је уједно и прва изложба у простору предвиђеном за нову галерију савремене уметности. Посетиоци су
имали прилику да виде свих 28
радова пристиглих на конкурс
који је расписао Град Панчево
крајем прошле године.
Председница жирија Евица
Димитријевић Рајшић, инжењер архитектуре, истакла је да
су сви пристигли пројекти испуњавали утврђене критеријуме за вредновање радова. Она је
саопштила да је најбољи пројекат направио тим Дејана Миљковића, професора на Архитектонском факултету у Београду.
„Рад нуди смело, атрактивно, обликовно и функционално
решење задатог индустријског
комплекса, које обезбеђује добар синергијски баланс старог
и новог. Предлаже се потпуно
застакљивање и наткривање западног дела унутрашњег дво-

Једно од решења за ревитализацију Вајфертове пиваре
ришта, чиме се формира велики, целовити, централни јавни
хол у средишту комплекса. Насупрот томе, с друге стране
централног објекта, источни
део унутрашњег дворишта је
третиран као живописна отворена јавна занатска улица са
добро позиционираном летњом
баштом пивнице”, наводи се у
званичном извештају жирија.
Иако је зграда Вајфертове
пиваре у веома лошем стању,
добитници прве награде су од
почетка рада на пројекту знали
шта би с њом требало урадити.
– Без обзира на стање у којем
се налази, видљива је вредност
тог комплекса, атмосфера коју
носи, архитектонска вредност
одређених објеката... Никада
нисмо посматрали тај комплекс

као нешто што је немогуће оживети и вратити у првобитно стање. Проблем је заправо био како програмски попунити капацитете а да они буду складни и
да могу да функционишу као
што иначе такви центри функционишу у свету – објаснио је
представник првонаграђеног
тима Дејан Миљковић.
Зоран Ђукановић, члан жирија и професор Архитектонског факултета Универзитета
у Београду, истакао је да и
овај конкурс показује колико
је Панчево успешан град – и
то не од јуче, већ дуго.
– Данас, у условима кризе и
разних других недаћа, није
лако бити успешан град. Панчево своју будућност тестира
тако што позива сву стручну

јавност, која није само архитектонска, да своје идеје и снове утка у један заједнички сан
о будућности Панчева. То је
редак случај. Преостаје да нађемо воље, средства и времена
да то и реализујемо – рекао је
професор.
Вајфертова пивара није била само привредни субјекат,
већ се у њој одвијао културни
и свеколики друштвени живот Панчева – истакао је заменик градоначелника Саша
Павлов, говорећи о историјском и културном значају саме зграде. Он је подсетио да је
статус споменика културе Пивара добила 1948. године, а од
1991. године је културно добро од великог значаја.
– У конкурсу смо дефинисали да идејно решење реконструкције зграде мора да буде у
постојећим габаритима и да
има изглед као што је некада
била, с тим да срушени делови
морају бити ревитализовани.
Али имали смо у виду и да живимо у једном савременом тренутку и да ово културно добро
треба да наследе неке нове генерације, тако да оно мора да
одише и нечим што је савремено – објаснио је Павлов.
Изложбу су организовали
Град Панчево и Дирекција за
изградњу и уређење Панчева,
у оквиру програма нове манифестације „Дани Вајферта”,
чији је носилац Туристичка
организација Панчева.
М. Манић

МЈУЗИКЛ СКПД-а „ЂЕТВАН”

„Чаробњак из Оза” за памћење
Наши млади суграђани били
су у прилици да прошле среде,
20. маја, у дворани Културног
центра погледају одличан мјузикл „Чаробњак из Оза” дечјег
позоришта СКПД-а „Ђетван”.
То је представа која је у другој
недељи маја на Шестом омладинском фестивалу Војводине у Кули проглашена најбољом на нивоу целе покрајине.
Награде су том приликом додељене Терези Вебер Оравец
за најбољу режију и Алиси
Оравец за најбоље глумачко
остварење, а комад је освојио
и награду жирија публике, те

ону за најбољи сценски покрет.
И пре тог успеха креатори и
учесници су добијали бројна
признања. Тако је селектор
Саша Латиновић у извештају
са Зонске смотре драмског
стваралаштва аматера јужног
Баната написао да је „Чаробњак из Оза” СКПД-а „Ђетван”
можда најпријатније изненађење на тој манифестацији.
„Ова представа плени у
свим својим сегментима радошћу игре, луцидношћу неких редитељских решења,
кореографским нумерама

доведеним до перфекције
(кореограф Стефан Видовић), али и светлосним и пи-

ротехничким штимунгом.
Треба похвалити цео глумачки ансамбл, а пре свих Мартина Марека, обе вештице
(Миона Павлов и Андреа Бисак), као и сјајну Алису Оравец, која глуми, плеше и пева као да је у рођена у мјузиклу”, наводи се у образложењу жирија.
У тој представи игра двадесет двоје младих глумаца, а
међу њима има осмака, средњошколаца и свршених балетских играча. Комад се
игра на српском и на словачком језику.

ДВЕ ПРЕМИЈЕРЕ У ДВА МЕСЕЦА

„Ковачи” у Словачкој
У Прешову, граду у источној
Словачкој, у русинском позоришту „Александар Духнович”
у петак, 22. маја, приређена је
премијера комедије Милоша
Николића „Ковачи” у режији
Љубослава Мајере. Превод комедије на русински језик урађен је на основу превода на
словачки др Јана Јанковича.
Следећег месеца биће одржана и друга премијера истог
комада у граду Брезно у средњој Словачкој, у позоришту

„Јан Халупка”, на словачком,
у преводу др Јана Јанковича.
Прослављени редитељ Љубослав Мајера, добитник значајних награда за режију (Стеријина и друге), уметничку каријеру је започео у Панчеву, на тада чувеном Аматерском позоришном фестивалу малих сцена Војводине, где је од 1975. побеђивао више пута са аматерима из Бачког Петровца.
Мајера је 1966. први пут режирао комедију „Ковачи” у

позоришту „Јозефа Грегора
Тајовског” из Зволена у Словачкој.
Режирао је још један текст
Милоша Николића, комедију
„Атентат”, 1994. у Народном
позоришту у Кикинди и 2005. у
Народном позоришту у Ужицу.
Др Јан Јанкович је објавио
књигу „Српска драма у Словачкој” и главни је преводилац драмских текстова аутора
с територије некадашње Југославије.

НОВОСТИ ИЗ БШ „ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ”

Балетске звезде у успону
Дипломски испит матураната Средње балетске школе
„Димитрије Парлић” Панчево биће приређен у петак, 29.
маја, од 11 сати, у дворани
Културног центра. Посетиоци
ће најпре моћи да прате ученице класичног балета из
класе професорке Наташе
Тодовић, а потом и матуранте
са одсека савременог балета у
класи професорке Александре Малијар (од 13 сати). Уз
овај, обавезни део диплом-

ског, предметне професорке
су осмислиле и видео-презентацију рада својих ученица кроз њихово школовање.
Балерине ће пратити пијанисти Анатолиј Новицки и Саша Кнежевић. Улазнице се
могу купити у школи и коштају 200 динара.
Из БШ „Димитрије Парлић”
стижу и лепе вести о Милени
Огризовић и Маји Стојаков,
изузетним ученицама из класе Наташе Тодовић, које су

овог марта у Румунији као награду добиле стипендије за
шестонедељни летњи балетски камп у Бостону, од 29. јуна до 7. августа. Сам балетски
камп подразумева интензиван
играчки тренинг, балетске
предаваче из целог света и потенцијално запошљавање у
некој од америчких балетских
компанија за најбоље полазнике.
Милена Огризовић је на
такмичењу у Румунији освоји-

ла и диплому „Special Mention”, која се односи на целокупно извођење балетског репертоара и допринос подизању квалитета такмичења.
Маја Стојаков, која је у
2014. години била носилац
наведене дипломе, недавно је
освојила стипендију Фонда за
младе таленте Србије „Доситеја”. Она је на позив Константина Костјукова почела
да вежба у Народном позоришту у Београду.

Сви писци с којима је Лука
Мичета разговарао заправо
су бунтовници – неки отворени и бучни, неки скривени и тихи, али све их уједињује непристајање на заблуде, митове и лицемерје
времена у којем живе. А ни
то време није било које
време – сви разговори у
књизи вођени су трагичних
деведесетих, ратних година двадесетог столећа…
Полазиште бунтовништва
увек садржи састојак гнева,
у случају писаца у овој књизи и те како оправданог –
али сам гнев, за побуну пронађеног смисла, свакако није довољан. Само бунтовник
који истински промишља
своју побуну, поткрепљујући
је ширином погледа и дубином увида, доказима и знањем може довести гнев побуне до успешног краја – до
мудрости.
И нека то буде мерило
помоћу којег ваља оцењивати вредности вишегласја
у овој књизи – исказа робусног рокера Душана Прелевића, писца антиратног
очајања младог поколења
Владимира Арсенијевића,
непокорне и замишљене
Мирјане Новаковић, над
успонима и падовима срп-

ске историје сагнуте Светлане Велмар Јанковић,
увек љутитог и гневног
Светислава Басаре, модерног, светског, прустовски
занетог, равноправности
оданог Јована Ћирилова,
селиновски искреног, злу
посвећеног
Александра
Тишме, људској грешности
преданог Макса Еренрајха
Остојића, боемски разбарушеног Младена Маркова, судбином поколења у
невремену обузетог Милете Продановића и драматично и непосредно исповедног Милована Ђиласа.

(Из поговора проф. др
Александра Илића)

Два најбржа читаоца који до среде, 3. јуна, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Шта све може да изазове бунт код вас?”,
наградићемо по једним примерком књиге „Дух побуне”
Луке Мичете. Имена добитника ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке
(не дужи од 160 карактера) и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у
ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

избор

МОЈ
МОЈ
Мајстор ништавила
Ивана Чалија,
мср филозофије и новинарка
ЛИТЕРАТУРА: „Покоравање” Мишела Уелбека говори о уморној, истрошеној
јудеохришћанској Европи
која се из потребе за новом
енергијом окреће управо
исламу као последњој шанси за уношење смисла у животе дојучерашњих либерала и егалитариста. Неки
критичари је пореде са Орвеловом „1984”. Уместо у
контексту исламофобије, за
коју је раније оптуживан, од
најпознатијег француског
писца садашњице овога пута добијамо причу о привлачности могућег проналажења смисла живота у религији, каквог-таквог смисла, који би био противтежа
циничном хедонизму од кога болују Уелбекови јунаци.
Моја неизбежна препорука је и мајстор ништавила
Томас Бернхард, кога на
српском можете читати
углавном захваљујући издавачкој кући „Лом”. Волим и
начин на који пише Џонатан
Франзен, често се враћам песмама Виславе Шимборске,
а управо сам почела да читам „Разговоре са собом” Андреса Неумана.
ПОЗОРИШТЕ:
Ауторски
пројекат Маје Пелевић „Моје
награде”, према истоименом
роману Томаса Бернхарда, у
извођењу Слободана Бештића, премијерно је изведен
прошлог месеца на сцени
„Раша Плаовић” Народног
позоришта, а реализован је у
копродукцији с Културним
центром Панчева.

Бернхардова Аустрија у
другој половини XX века,
дубоко оболела од провинцијалног католицизма и лоше замаскираног нацизма,
звучи познато и у овом нашем, неаустријском окружењу. У овом делу се Бернхард
на духовит, а истовремено
циничан начин обрачунао с
корумпираним аустријским
друштвом и његовом културном сценом, књижевним
удружењима и наградама
које су му додељиване.
Мама и ја већ неко време
планирамо да погледамо
„Август у округу Осејџ” у
„Атељеу 212”.
МУЗИКА: Захваљујући последњем албуму Суфјана
Стивенса „Carrie & Lowell”
после дужег времена поново слушам музику.
ОСТАЛО: Мој избор су и
класичан балет, вожња бициклом поред мора, куповина разноразног цвећа, цртање, жврљање, бојење, фотографисање свега и свачега, слушање радија, мажење
мачке, што више загрљаја са
онима које волим. Или све
оно што је Брехт препоручио у песми „Задовољства”.
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НОВОСТИ У СЛУЧАЈУ АПОТЕКЕ ПАНЧЕВО

ЧОВЕК ЈЕ КЊИГА

Истрага у току

ПРИЗНАЈЕМ: СКРАТИО САМ ТИТА!

Истражни поступак против
четири лица у случају Апотеке Панчево који је почетком априла покренуло панчевачко Више јавно тужилаштво још је у току. Како смо
сазнали од Гордане Чолић,
вишег јавног тужиоца, осумњичени – Бранка Милојевић, Давид Стокић, Љубиша
Стокић и Милорад Арсић
саслушани су пред судијом,
а ових дана у суд ће бити по-

звани и први сведоци. Истрага је покренута због сумње да су осумњичени извршили кривично дело злоупотреба службеног положаја
у саизвршилаштву, односно
кривично дело злоупотреба
службеног положаја у помагању. Како сазнајемо, у Апотеци Панчево је у току интерна контрола Републичког фонда за здравствено
осигурање.
И. П.

„ДАНИ ВАЈФЕРТА” ПРЕДСТАВЉЕНИ НА
„БЕОГРАДСКОМ МАНИФЕСТУ”

Промовисана нова
туристичка рута

Нова градска манифестација „Дани Вајферта”, која
ће први пут ове године бити
одржана у нашем граду, 12.
и 13. јуна, у организацији
ТОП-а, промовисана је прошлог викенда на сајму „Београдски манифест” приређеном на Калемегданској
тврђави.
Директор ТОП-а Бранислав Ровчанин је у суботу,
23. маја, посетиоцима сајма
представио нову туристичку
руту, која на најбољи начин
илуструје живот и дело Ђорђа Вајферта у Панчеву –
„Вајфертову руту”. Она обухвата Вајфертову родну кућу, Стару панчевачку пивару, „Славину”, Цркву Свете
Ане и породичну гробницу
Вајфертових. Ровчанин је
најавио да ће прва организована рута с туристичким

водичем, 5. јуна, повести
ученике панчевачке Гимназије стопама Ђорђа Вајферта, а изразио је и задовољство због тога што ће туристи који долазе у наш град
убудуће и на овај начин моћи да се упознају са заоставштином Ђорђа Вајферта.
Како се манифестација
„Дани Вајферта” реализује
уз покровитељство Града
Панчева и уз подршку „Вајферт пива”, односно компаније „Heineken Србија”,
штанд ТОП-а су прошле суботе посетиле и Јелена Батинић, чланица Градског
већа задужена за привреду,
приватно предузетништво и
инвестиције, као и Биљана
Бобић Субин, менаџер за
корпоративне односе компаније „Heineken Србија”.
Д. К.

КАРНЕВАЛСКЕ РАДИОНИЦЕ

Учење и забава
Породично дружење
уз креативну
едукацију
На овогодишњем Међународном панчевачком карневалу, који ће трајати од
15. до 20 маја, први пут ће
бити организован догађај
„Karneval Аrt & Creativ”, који ће се састојати из низа
интерактивних, креативних
и уметничких радионица.
Оне су намењене пре свега породицама, деци и младима, с циљем да се кроз забаву, едукацију и дружење
са аниматорима деца и њихови родитељи подстакну
на креативно стварање. Радионице ће бити одржаване
од 16. до 19. маја, у терминима од 17 до 20 сати, у башти Старе Вајфертове пиваре. Првог дана учиће се израда играчкица од свилене
и пенасте глине, другог дана полазници радионица ће
правити маске од декор-гуме и свиленог папира, а

трећег дана на програму ће
бити учење основне декупаж технике с карневалским мотивима. Последњег
дана планирана је радионица цртања, сликања и лепљења.
Организатори карневала,
удружење „Пријатељи Панчева”, позвали су све заинтересоване да се пријаве за
учешће у овом занимљивом
и забавном програму на телефон 062/14-70-723, јер је
број учесника ограничен.
Пријаве се примају сваког
дана од 10 до 18 сати.
Карневалске трупе које
су заинтересоване за учешће у међународној карневалској поворци центром
Панчева могу се пријавити
до 1. јуна на имејл адресу
karnevalpancevo@sbb.rs, а
образац пријаве се може
наћи на сајту www.karnevalpancevo.com. Уз пријаву
обавезно послати и музичку
нумеру која ће ићи уз представљање трупе.
Д. В.

www.pancevac-online.rs

– Умро је друг Тито – тако је
гласила реченица коју је у раним поподневним часовима у
недељу 4. маја 1980. до савршенства увежбано изговорио
Миодраг Здравковић. Она је
део историје. Фудбалери „Хајдука” и „Црвене звезде” су последњи пут загрљени плакали
на центру „Пољуда” на првом
каналу, „Мостарске кише” су
занемеле на другом програму.
Касније, од љубљанског клиничког центра, преко Загреба,
Славонског Брода, Винковаца,
до Београда, куда је уз песму
„Фала” Тита последњи пут носио „Плави воз”, и даље, на све
стране СФРЈ озвањало је, као
одјек и слутња, гласно: умро је
друг Тито. А тајно, дубоко у
људима, било је питање: шта
ће бити с нама?
Недељама су емитована саопштења с потписом конзилијума лекара. Понекад злослутна, понекад охрабрујућа. Неколико дана пре званичног
проглашења смрти доживотног председника, троструког
народног хероја, врховног команданта и маршала Јосипа
Броза, Београдом се шапатом
проносило мало другачије саопштење: Кућа цвећа спремна! Конзилијум зидара. Нешто раније се чула и једна црнохуморна досетка, након ампутације у главном граду Словеније: који је главни специјалитет у Љубљани, шта да наручим када одем тамо? А одговор је био: коленицу а ла
президенте. Доказ да унутрашњи и спољни непријатељ никада не мирује.
Редакција „Панчевца” је тог
4. маја по подне за непуна два
сата била у пуном саставу на
радним местима. Озбиљност
ситуације, потпомогнута налозима партијских комитета,
захтевала је увођење непрекидних дежурстава, наравно
не само у Жарка Зрењанина 1.

Озбиљност се осећала у ваздуху, на лицима новинара и, како смо их звали, административног особља. Одређена је и
дежурна екипа која ће већ припремљени специјални број, уз
неколико свежих пригодних
информација из локала, понети до штампарије „Глас” у Београду, како би Панчевци већ у
рано јутро у понедељак, кад
крену на посао, имали специјални „Панчевац” са омамљујућим мирисом свеже штампе и
бојом која се отире.
Лист у понедељак није изашао. По демократском централизму, панчевачки Комитет је „Панчевцу” пренео директиву да се штампање ванредног специјалног броја „одлаже до даљег”. На киосцима
су се појавила само специјална издања новина и недељника од савезног и покрајинског
значаја. Да не помињем зараду која је на тиражима остварена и изгубљена.

Специјални „Панчевац”,
број 1429, од суботе 10. маја,
званично је изашао два дана
после сахране Јосипа Броза
Тита, премда је разграбљен по
подне и вече раније. Е, за тај
највећи скуп крунисаних глава, председника и премијера,
принчева и принцеза везана је
и једна анегдота. Међу 209 делегација из 127 земаља примећено је да је најискреније и
најтужније плакао Кенет Каунда. Зашто? Једноставно: први председник касније путујућег колективног Председништва СФРЈ био је Македонац
Лазар Колишевски. Његова
функција је трајала само једанаест дана, али је Каунда знао
да је југодоларска дарежљивост заувек нестала.
У штампарији „Глас” у Влајковићевој улици уобичајена
гужва и стрка у прелому неколико новина. Из цинкографије стиже клише за насловну
страну: Тито у цивилу с три

ордена народног хероја. Превелик клише или премали
простор блокиран за носећу
фотографију. Облио ме је
зној: текст никако не може да
се крати, фотографија мора уз
текст. Једино решење било је
скраћивање клишеа.
– Ајде, Драгане, обради овај
клише, сецни са свих страна
помало – замолим.
– Смотани, јеси ли ти нормалан? Ја да сечем Тита, да
останем без посла – одбруси
мајстор Галоња.
Никада ми толико нису
дрхтале руке и никада после
тога нисам секао клишее ма
какви они били.
У време припреме специјала умро је и велики пријатељ
листа, тадашњи директор
штампарије „6. октобар”
Жарко Поповић. Била је права мука убацити један једини
„ин меморијам” у „Панчевац”
који је био посвећен Титу.
Мало Комитет, мало везе са
штампаријом, мало бифе
„Раб” крај самог „Гласа”, тек
Слободан Китић Фица и ја
пробисмо блокаду и учинисмо последњу услугу заједничком пријатељу.
Да ли је Тито клинички
умро 14. фебруара или стварно 4. маја, више није ни битно. Битно је да када сад разговарам са савременицима и
исписницима, нико од њих
није био ни члан Партије, нити је сатима чекао да прође
крај одра у Савезној скупштини, нити је био међу оних
200.000 који су присуствовали последњем испраћају и
нико сузу није пустио за тиранином због кога је постао
дисидент.
„Панчевац” који је изашао
10. маја 1980. године, номиналне вредности тадашња четири динара, данас вреди око
стотину.
С. Зенг

СЕДАМ ДЕЦЕНИЈА ПОСТОЈАЊА ЛИСТА „ЛИБЕРТАТЕА”

Прослављен рођендан румунског недељника
Новинско-издавачка кућа „Либертатеа” је у среду, 27. маја,
обележила седамдесет година
постојања. Свечаној манифестацији су, поред запослених,
присуствовали и Даниел Бану,
румунски амбасадор у Београду, Александру Петруц, румунски аташе за културу, Данијел
Петровић, председник Националног савета Румуна, Смиља
Максимовић, заменица покрајинског секретара за културу и
јавно информисање, Љиљана
Смајловић, председница Удружења новинара Србије, као и
представници Румунске православне цркве.
Присутни су на почетку
програма имали прилику да
погледају документарни филм
о најзначајнијим моментима и
новинарима овог недељника
на румунском језику, који од
1945. године излази без прекида. Након тога наступио је
квартет „Панонија”, који је извео најпознатије румунске нумере. Нику Чобану, директор
ове новинске куће, нагласио је

да, поред функције информисања припадника румунске
мањине на матерњем језику,
лист има и велики допринос у
очувању језика, културе и традиције на овим просторима.
– Либертатеа” је једина установа ове врсте у Војводини. Она
већ седамдесет година читаоцима румунске националне при-

падности симболично представља „отворен прозор” ка свету –
истакао је Чобану.
Теодора Смољан, главни
уредник румунског недељника, представила је запослене
у редакцији у Панчеву, али и
оне с којима годинама сарађују путем дописништва у
Новом Саду, Вршцу, Алибу-

нару, Зрењанину, Житишту и
Сечњу. Она је заједно с директором Чобануом поделила је дипломе најистакнутијим уредницима мећу којима
су Флорин Урсулеску, Славко Алмажан, Коста Рошу,
Флорин Царан, Лучијан Богдан, Јоан Баба (дугогодишњи
уредник листа „Лумина”), а
посебну диплому добио је
Покрајински секретаријат за
културу и информисање, који је помогао да овај недељник опстане.
Поред листа „Либертатеа”,
у оквиру новинске куће излазе
и публикација „Лумина”, као
часописи за децу „Младост” и
„Дечија радост”. У оквиру њиховог издаваштва до сада је
објављено преко 1.000 наслова, а сваке године, током манифестације „Једна издавачка
година у једном дану”, награђује се најбоља књига написана на румунском, чиме се подржавају писци који стварају
на овом језику.
А. Б.

СУМЊА У НЕЛЕГАЛНУ ТРГОВИНУ НАФТОМ

„Гаспетрол” на мети државе
Агенција за енергетику одузела је дозволу за рад на месец
дана панчевачком „Гаспетролу”, компанијама „Кнез петрол” и „Котекс” из Сурчина,
те фирмама ПЗП „Вицко”,
„Енцо” и „Лгас”. Београдски
медији пренели су инфор-

мације извора из Министарства енергетике да је забрана уследила због тога што
наведена предузећа нису поштовала законску обавезу да
у својим складиштима имају
електронску сонду за мерење количине горива.

„То је елементарни услов
за контролу легалних токова
нафте и нафтних деривата.
Ове компаније га не испуњавају, па постоје индиције да
намерно нису уградиле сонде како би превариле државу
за наплату пореза”, навели

су саговорници из Министарства.
Они су додали да, уколико у
року од месец дана поменуте
нафтне компаније не уграде
сонде, ризикују да трајно изгубе дозволу за рад.
Д. В.
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КАКО УШТЕДЕТИ ГОРИВО

ДЕВЕТОМЕСЕЧНО ПУТОВАЊЕ

Шта све утиче
на потрошњу
Стилом вожње до
пунијег резервоара
Уштеда горива, односно новца, великом броју возача је
приоритет. Да би смањили
трошкове пута, људи се опредељују за куповину аутомобила на дизел или уграђују
плинске уређаје. И поред тога
што је вожња на поменуте деривате исплативија, возачи
треба да знају да постоји још
начина за уштеду.
Исправно возило
је економично
Велики утицај на потрошњу
има техничка исправност возила, пре свега стање мотора,
систем ослањања и кочница.
Лоша компресија, старо уље,
неравномерно кочење, испумпани пнеуматици, а нарочито
прљав филтер за ваздух, само
су неки од узрока повећане
потрошње. Технички неисправно возило повећава потрошњу и до петнаест одсто.

Возило троши највише горива при убрзавању, а много мање
када се креће константном брзином (због силе инерције која
га вуче напред). Нема никаквог
разлога да нагло убрзавате да
бисте за који тренутак нагло
кочили. Ако се мало потрудите,
видећете да уопште није тешко
избећи такве ситуације, посебно у градским гужвама.
Уколико видите да возила
испред вас коче или се на се-

мафору укључује црвено светло, нема поенте убрзавати,
само пустите гас. На тај начин користите моторну кочницу и возило ће се зауставити на време. Не само да је то
економично већ је и много
безбедније, а и семафори у
граду су углавном подешени
тако да се на следећoj раскрсници укључи зелено светло
за онолико времена колико
вам је потребно да до ње дођете крећући се прописаном
брзином.
На отвореном путу обично
нема гужве ни семафора, али
је битно обратити пажњу на
пут испред себе. Ако наилазите на узбрдицу, убрзајте пре
ње, а не док се пењете. Ранијим убрзањем можете уштедети од десет до двадесет одсто
горива. Запамтите – кад год
нагло укочите, беспотребно
сте потрошили гориво. Возило је најекономичније када се
крећете константном брзином. Ако имате темпомат на
возилу, користите га.
Притисак у гумама
С мануелним мењачем је лако
постићи већу економичност
возећи на малом и средњем
броју обртаја. Модерна возила, а нарочито она с послед-

њим генерацијама дизел-мотора, сасвим добро раде и испод 2.000 обртаја у минуту.
Наравно, то не значи да треба
стално гледати у обртомер и
мењати степен преноса на
основу тога.
Возите по осећају и потрудите се да возите у вишем степену. То посебно важи за вожњу на отвореном путу, када
у већини случајева већ од 60
километара на час можете
пребацити у пети степен преноса.
Што је возило теже, треба
му више му снаге (тј. горива)
да би се кретало. Такође, сви
модернији аутомобили дизајнирани су тако да буду што
аеродинамичнији, тј. да стварају што мањи отпор ваздуха
при кретању. Све што додате
на возило, ремети нормалан
проток ваздуха при кретању и
тако повећава отпор.
Дакле, извадите из возила
све што вам није потребно и
скините кровне носаче за пртљаг када их не користите.
Ако вучете приколицу, било
би паметно да направите или
купите спојлер који иде од
крова возила до приколице,
чиме се смањује отпор ваздуха, а самим тим и потрошња
горива.
Поред наведених савета,
можда је основни предуслов
за економичну вожњу притисак у гумама. Напумпајте
пнеуматике на фабрички прописану вредност. Испумпани
пнеуматици повећавају отпор
котрљања точка, што, наравно, повећава потрошњу.
Немојте возити лети са
зимским пнеуматицима и
обрнуто. Уколико их користите супротно, возило ће трошити више горива, сами пнеуматици ће се трошити брже, а
што је најважније, угрожавате
сопствену безбедност, као и
безбедност осталих учесника
у саобраћају.

Према подацима америчког правосуђа, у Сједињеним Америчким Државама
на сваких 27 секунди буде
украден један аутомобил.
Да ли сте знали да је „Аутопут 1” најдужи на свету?
Према подацима „Географског магазина” из Аустралије, где се тај пут и налази,
његова дужина износи
25.000 километара. Требало

би вам око девет месеци да
аутомобилом пређете ту деоницу.
Око триста педесеторо људи
годишње изгуби живот зато
што се на ауто-путу укључи у
траку супротног смера.
Болиди „Формуле 1” убрзају до 160 километара на час
и у потпуности се зауставе
за свега четири секунде.

- - - - - - - ПОЛОВЊАК - - - - - - -

ПОУЗДАНА СРЕДЊА КЛАСА

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

ДИЈАГНОСТИКА – СМЕРНИЦА И РЕШЕЊЕ
Рачунари и различити електронски системи одавно су саставни део аутомобила. Сходно томе, за утврђивање евентуалног квара или проблема у
раду скоро сваког дела аутомобила потребан је дијагностички уређај. Тај рачунар
сервисерима пружа све неопходне податке о тренутном
стању аутомобила, који се
упоређују с фабричким подацима о одређеном моделу. На
основу њих сервисери имају
смернице за то на који део да
обрате пажњу и да провере
његову исправност.
Многи возачи занемарују
светлосне или звучне сигнале
упозорења које возило даје
уколико централни рачунар
региструје да је одређени систем у аутомобилу неисправан. У тим ситуацијама би
свакако требало да одвезу возило у сервис како би се прикључивањем на уређај за дијагностику открио квар – саветују сервисери из „Ауторемонта Пивашевић”. Упозорење које је власник аутомобила
добио можда у том моменту
не утиче на рад и карактеристике аутомобила, али при дужој експлоатацији може доћи
до озбиљнијих кварова, чија

Страну припремио

Немања
Урошевић

поправка изискује велике
трошкове.
„Ауторемонт Пивашевић”
поседује оригиналне дилерске дијагностичке уређаје без
којих је сервисирање, односно замена делова на појединим аутомобилима, апсолутно немогуће, а добар пример
је замена дизни. Наиме, сервисери могу да демонтирају
неисправне инјекторе и да их
замене новим, али без дијагностике је немогуће покренути мотор. Свака дизна поседује свој серијски број, који се
након монтаже, уз помоћ егзаминера („Фијатове” дијагностике), уноси у централни
рачунар возила. На основу
бројева, рачунар има податке
о новом делу и захваљујући
томе одређује параметре, као
што је на пример количина

горива или интервал убризгавања.
Након сваког дијагностичког прегледа клијент „Ауторемонта Пивашевић” добија из-

вештај у којем се налазе следећи подаци: када је урађен
последњи преглед; шта је од
грешака на возилу рачунар
забележио и да ли су оне трајне или активне; да ли тренутно постоји квар или је нешто
било у квару. Тај документ садржи и податке о стању возила када се регистровани квар
јавио, а то су број обртаја мотора или брзина којом се аутомобил кретао.
На овај начин се добијају и
подаци о сервисирању возила
и километражи, што је битно
за људе који желе да купе половни аутомобил. Путем рачунара је могуће добити и информације о сервисним интервалима (уколико су они
унети у систем), односно о томе шта је сервисирано и у ком
сервису, било где у свету.

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

„Мерцедесов” модел „Ц-класа”,
који је, поред „А-класе”,
доступнији нашим купцима, можда је и најпопуларнији аутомобил тог немачког произвођача. У односу
на претходну генерацију,
модели произведени од
2000. до 2007. године су
одлични. „Ц-класа” и даље
за многе остаје идеалан аутомобил, који, са својим
имиџем и легендарним
квалитетом и поузданошћу, то и јесте.
Власници тог аутомобила
имају за њега само речи хвале, а на првом месту истичу
комфор и поузданост. Технологија, изглед и понашање у
вожњи су синоним за „мерцедес” и та лимузина стоји
раме уз раме са BMW-ом „серије три”. Уколико сте заинтересовани за овај аутомобил, размотрите куповину
модела с дизел-мотором, јер

су се они добро показали у
експлоатацији, док бензинци
могу имати одређене проблеме након пређених
250.000 километара.
Пре куповине обратите
пажњу на прекидаче за светло и брисаче, јер се већина
власника жалила на тај део
када је у питању електрика.
Што се тиче корозије, не би
требало да имате проблема, јер фабрика даје двадесетогодишњу гаранцију да
се на каросерији неће појавити рђа.
Код неодржаваних возила
катализатор може бити запушен, на шта посебно треба да обратите пажњу, како
не бисте имали непотребне
трошкове и проблеме у вожњи. Цена сервиса је очекивано виша у односу на друге
произвођаче, али ћете бити
сигурни да имате поуздан
аутомобил.

Покровитељ стране

013/333-355
www.auto-remont.co.rs
ШЛЕП-СЛУЖБА 00–24
065/987-27-24
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ФИЈАТ стило 1.9, ЈТД;
2003, 3 В, клима, на име
купца.
063/815-69-39,
632-008. (197319)

ВОЗИЛА
ПОНУДА

СТИЛО 1.6, гас атест,
одржаван,
тек
регистрован, цена 1.950.
Тел.
063/876-26-90.
(СМС)
АЛФА 156, 1.6, 2000.
годиште, бензин, плин,
регистрован, супер стање,
хитно.
063/768-30-50.
(196680)
ШЕВРОЛЕТ
орландо
2011, бензинац, 1.8 141
кс, 48.000 км, купљен нов
у Србији, први власник,
седам седишта, фул
опрема,
сем
коже,
навигација, сензори за
паркирање, за кишу,
светла, цена 10.000 евра.
Тел.
062/186-83-10,
013/333-469. (196604)

marketing@pancevac-online.rs

АУТО-КОД
кључеви,
поправка
даљинаца,
„Кључ сервис”, Светог
Саве 14. 065/282-88-28.
(197086)
ЈУГО, 1988. прва фарба,
регистрован до децембра,
цена повољна. 065/47577-56. (197091)
НА ПРОДАЈУ форд фокус
караван, 2004. годиште,
цена 2.400 евра. Тел. 366825. (197094)
ФИЈАТ пунто 1, 1998.
годиште, плин, бензин, у
солидном стању. Тел.
063/348-099. (197117)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
опел ГСИ, кабриолет.
064/163-17-32. (1907238)

ФИЈАТ пунто, стило,
мултипла,
сеићенто,
палио, браво, брава,
крома,
у
деловима.
Најповољније.
Сви
мотори
и
модели.
063/289-350. (197128)
ПРОДАЈЕМ скутер кивеј
50 кубика, 2009. годиште,
регистрован. 064/351-1173. (197113)
ОПЕЛ астра караван 1.7
ДТИ,
2001,
очуван,
гаражиран,
одличан.
065/346-20-20. (197334)
ПРОДАЈЕМ ауто сеат
кордоба 1.4, бензинац,
2003. годиште, власник.
Тел.
060/010-70-54.
(197335)

РЕНО клио 1.2, 2002, 5 В,
клима, на име, може
замена. 063/815-69-39,
632-008. (197319)
ФИЈАТ стило 1.9 дизел,
петора врата, прва боја,
клима. 064/130-36-02.
(197301)
ПРОДАЈЕМ опел вектра,
1999. годиште, караван, у
добром стању, може
замена. 064/533-72-38,
064/006-69-83. (197266)
МОТОР
пијађо
125
кубика, с јамахиним
агрегатом, регистрован,
490 евра. 063/890-97-90.
(197275)
ПУНТО
1.2,
осам
вентила, троја врата,
138.000, 2001, аларм.
061/601-25-95. (197252)
ПРОДАЈЕМ ауто-комби
приколицу,
2007.
годиште, регистрована,
увоз из Швајцарске.
065/592-78-75. (197253)

ПРОДАЈЕМ
теретни
комби
мерцедес
спринтер 313, ЦДИ, 2010.
годиште, фул опрема,
власник, редован сервис.
Увезен из Швајцарске.
065/592-78-75. (197253)
АЛФА ромео 156, 2001.
годиште, регистрован до
22.
јануара
2016,
гаражиран. 064/234-3772. (197198)

ПРОДАЈЕМ југо 45, 1989.
годиште, регистрован.
060/012-03-54. (197434)
ДЕЛОВИ суза, југо, кец,
мотори,
петостепени
мењачи, алу фелне.
064/856-60-65. (197442)

ФИЈАТ пунто, 2004, 1.2,
клима, велики фар, 1.850
евра.
062/829-53-17.
(197537)

МАШИНЕ

БЕВЕРЛИ 500, 2003, тек
регистрован, 1.850 евра.
064/426-09-75. (197537)

ЧЕТВОРОРЕДНИ
шпартач с кутијама за
ђубре.
064/303-28-94,
Качарево. (197511)

КОМБИ
теретни,
повишен,
продужен,
застава
ривал
2004,
регистрован. 060/028-1480. (197291)
СИТРОЕН саксо 1.1
бензин, власник, 2001.
годиште, регистрован до
октобра. 064/958-26-98.
(197177)
ГОЛФ 2, 1.8 шибер,
фелне, четвора врата,
повољно. 013/365-018,
064/924-59-85. (197227)

ГАРАЖЕ

ЈУГО корал 1.1, 2004,
атестиран нов плин,
одличан,
власник.
064/142-55-93. (197441)

МЕРЦЕДЕС 190 Е, 2.3,
1989, плин атест 2014,
аутоматик, супер стање,
регистрован, 1.400 евра.
066/385-289.

ПРОДАЈЕМ голф 2, 1.3,
1986. годиште, бензин +
гас,
петора
врата,
регистрован до децембра.
060/886-75-75, власник.
(197446)

МЕРЦЕДЕС
СЛК
компресор 2001, двосед
кабриолет,
повољно.
063/203-955. (197369)

РЕНО 5, кампус, 1989,
троја врата, у возном
стању.
013/251-28-66.
(197466)

ОПЕЛ
зафира
1.6,
атестиран метан, 2002,
регистрован,
седам
седишта. 064/071-15-42.
(197537)

ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

СТАЛНИ најповољнији
откуп свих врста возила и
к а т а л и з а т о р а ,
неисправних, исправних,
хаварисаних и других
возила,
продаја
половних,
резервних
делова. 069/203-00-44,
064/552-31-19 . (195831)
НАЈПОВОЉНИЈИ стални
откуп свих врста возила
од 80 до 400 евра, продаја
половних
резервних
делова.
066/409-991,
063/782-82-69. (195831)

МЕРЦЕДЕС 123/200 Д,
1984.
годиште,
регистрован, нове гуме,
добро очуван. 063/372162. (197365)
ПАСАТ караван, Б 3,
1990, бензин, плин, кука,
регистрован,
власник,
продајем. 064/149-24-70.
(197359)
АУТО-КЛИМЕ
свих
типова
возила,
сервисирамо и пунимо
гасом, пуњење комплетно
са заменом уља и УВ
бојом, са дигиталном
машином, 2.500 динара.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (197379)
ГОЛФ 3, 1995. годиште,
дизел, 5 В, регистрован,
лоша турбина, 850 евра.
065/557-81-42. (197394)

ФОРД фијеста 1.2, 2003,
јако
добар,
очуван,
гаражиран,
власница.
064/137-47-89. (197469)
НА ПРОДАЈУ фелне за
голф 4, челичне, 14 цоли,
50 евра, у добром стању.
063/369-553. (197574)
ПРОДАЈЕМ рено твинго
2001, 1.2, 16 В, 1.750
евра.
064/143-01-78.
(197567)
ПУНТО, дизел, 1995.
годиште,
повољно.
065/361-13-13. (197563)
ПРОДАЈЕМ ланос даеву,
1.4, 1999. годиште, плин,
бензин,
клима.
Тел.
063/358-365. (197500)
БЕВЕРЛИ 200, 2002.
061/254-73-76. (197537)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 90 до
500 евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21.
КУПУЈЕМ возила, стање
небитно, до 500 евра,
исплата реална. 063/17379-60. (197176)
КУПУЈЕМ све врсте
половних хаварисних и
страних возила, продајем
резервне
делове.
063/110-68-87. (197233)
КУПУЈЕМ возила од 300
до 1.000 евра, испалта
одмах, долазим. 065/55781-42,
013/235-78-82.
(197398)

ПРОДАЈЕМ монтажну
гаражу 2,45 х 4,7 м, цена
450 евра. Тел. 069/22131-17, Иван. (197074)
ГАРАЖУ издајем, Тесла,
дупла, 25 м2, испод зграде
струја, грејање гратис.
061/225-16-43. (197562)
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АПАРАТИ

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
16 мм, и све врсте видео
касета
квалитетно
преснимавам на ДВД.
343-563,
063/288-278.
(197139)
ПЕНТИЈУМ 4, опрема,
филипс
монитор,
компјутерски сто, све
исправно,
80
евра.
061/162-34-63. (197112)

ОГЛАСИ
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ПРОДАЈЕМ
угаону
гарнитуру, трпезаријски
сто, шест столица и
тепих. Мира. 063/843-4087. (197090)

ПРОДАЈЕМ
женски
бицикл са брзинама, нов,
повољно. 064/529-75-92.
(197505)
ПРОДАЈЕМ букву, цер,
багрем,
багремове
сеченице.
„Топлина”,
063/364-310. (197514)

ПРОДАЈЕМ
подземни
алуминијумски
кабл,
дим. 4 х 25 мм х 23 метра,
цена
4.000
динара.
066/313-826. (197105)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале
кухињске
елементе, нова миникухиња, 10.000. 063/77345-97, 371-568. (197539)

ТВ пловни из увоза. 37,
55, 72, 82. 348-975,
066/348-975. (197285)

ПРОДАЈЕМ
пећ
за
централно
грејање,
радијатор 25 и котао на
струју 24 кв. Мало
коришћено. Тел. 064/18001-48. (197110)

БАШТЕНСКЕ столице,
фотеље и столови, 45
евра комад. 063/890-9790. (197275)

ВЕШ-МАШИНА,
ел.
шпорет и половни делови
од веш-машина. Тел. 25205-10,
063/703-76-07.
(197323)

ПРОДАЈЕМ
цреп
кикинда, мали 272 и
греде. Срђан. 063/856-9270. (197118)

ПРОДАЈЕМ пластични
чамац, тител специјал 80
и мотор џонсон 6 кс.
060/525-00-37. (197290)

КАЗАН
за
ракију,
ложишта, табарке, дна,
мешачи, луле. 331-586,
063/805-74-60. (197308)

НА ПРОДАЈУ половна
пица-пећ и половна
столарија. Тел. 062/85248-50.

ПРОДАЈЕМ пумпе за
воду
слап
и
стил.
063/814-08-13. (197317)

(197503)

ПРОДАЈЕМ
прасиће,
јагањце, младу овцу,
могућност клања, печења
и доставе. 060/322-47-42.
(197311)
БАШТЕНСКЕ
нове
столице, сиве, ратан.
063/858-47-55. (197491)
ПРОДАЈЕМ
мушке
јариће, стари четири–два
месеца, козје млеко, сир,
сурутку. 065/348-22-00.
(197495)

ШПОРЕТ, фрижиодер,
две мојца фотеље и два
телевизора,
исправно.
063/161-05-93. (197539)
П РОДАЈЕМ прасиће.
060/320-45-88. (197544)
З А М Р З И В А Ч
хоризонтални
са
стакленим
вратима,
продајем с гаранцијом.
063/248-734, 013/366006.
ПРОДАЈЕМ краву и теле.
Тел.
064/266-50-70.
(197550)
КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
бакар, месинг, старе
славине, акумулаторе,
веш-машине, фрижидере,
замрзиваче, старе каблове
и остали метални отпад.
060/521-93-40. (197165)

ПРОДАЈЕМ кревет екокожа, на развлачење,
цена
5.000
динара.
064/238-08-61. (197632)
МЕТАЛНИ
чамац
меркури 6 кс, агрегат
мицубиши, апарат за
кокице
0
колица.
063/203-955. (197369)
ПРОДАЈЕМ два итисонатепиха, 4 х 4 метра,
повољно. Тел. 064/16484-90. (197367)
ПРОДАЈЕМ
циглу,
шупљу, 1.000 комада,
повољно. Тел. 064/16484-90. (197367)
ПРОДАЈЕМ уметничке
слике.
063/694-858.
(197381)
ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, комбинацију,
веш-машину,
шпорет
електрични.
Мића,
013/346-790, 064/129-7360. (197579)
КУПОПРОДАЈА
понуда
ПРОДАЈЕМ црну земљу.
Наш превоз. 063/256-129.
(СМС)
ВЕЗ за бродове и чамце
поред ресторана „Шајка”,
повољно. 060/347-84-00.
Синиша. (СМС)

СПАВАЋА соба у добром
стању, сецесија, брачни
кревет,
две
ноћне
наткасне, велики орман,
комода, огледало на
расклапање и тоалетни
сточић за шминкање.
061/212-13-68. (197120)
ПРОДАЈЕМ угаону, кожа,
симпо, париска ноћ.
060/408-57-09. (197127)
ПРОДАЈЕМ
очувану
половну
гардеробу,
100–200 динара комад.
060/417-41-20. (197149)

КОКЕ носиље, шест
месеци старе, 300 динара
комад, доносим. 060/05446-70. (197237)
СТЕПЕНИШТА,
храт,
јасен, буква, прозори,
врата, израда/монтирање.
063/732-82-16. (197245)
ПРОДАЈЕМ
сипорекс
греде за плочу, клизна
гаражна врата, 6 м и 10
букових
степеника.
064/213-97-37. (197249)
ПРОДАЈЕМ алу фелне за
рено клио. 062/491-240.
(197249)

ОГРЕВНО дрво: буква,
цер, храст и багрем, по
цени од 4.000. 061/25107-50. (СМС)

ПРОДАЈЕМ шест крава
музара.
066/354-791.
(СМС)
БАГРЕМОВА и церова
дрва на продају, повољно.
060/603-32-32. (196022)
ПРОДАЈЕМ дрвена врата
2 комада, прозор, фикус,
дрво живота. 063/851-5998, 013/320-336. (196411)

ГАСНИ котао берета,
повољно, нов, и проточни
бојлер нов. 063/890-9790. (197275)
ПРОДАЈЕМ
тросед,
двосед,
фотељу,
квалитетно,
очувано,
повољно. 061/203-15-07.
(197264)

ПРОДАЈЕМ квалитетан
полован намештај из
увоза, троседи, двоседи,
фотеље на развлачење,
угаоне, столови, столице,
ормани, кревети и још
много тога. 065/592-7875. (197253)
ОВЦЕ,
младе
шиљеганице, на продају,
Бата Петров, 061/573-7037, Панчево. (197155)
КАЗАН за печење ракије,
ростфрај, 220 л, на
точковима са мешачем,
900 евра. 063/814-24-60.
(197176)
ПРОДАЈЕМ ТА пећ и
креку.
064/329-37-84.
(197196)

НОВ електрични шпорет,
замрзивач
260
л,
фрижидер 140–150 л,
веш-машина, нов шпорет
алфа плам 9, регал, разни
лежајеви, трпезаријски
сто
са
столицама,
ормани, нов аспиратор,
висећи делови кухињски,
ТВ сточић, табуре и
разно. 342-689, 063/86182-66. (197395)
БАШТЕНСКЕ гарнитуре
од пуног дрвета од 12.000
до 20.000 изложбени
простор
на
Зеленој
пијаци, главна капија
преко пута од месаре
„Бурјан”, само суботом.
013/344-771, 062/771513, Марко. (197399)
ДРВЕНЕ
баштенске
гарнитуре,
украсни
бунари,
жардињере,
колица, кућице за псе.
Зелена
пијаца
3/7.
064/471-81-14. (197403)

ЈАРИЋЕ,
здраве,
квалитетне,
продајем,
одлични за приплод. Тел.
060/352-72-60. (197443)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА
пећи,
достава,
монтирање, гаранција,
15.000 динара. 061/13798-10. (4611)
Ф Р И Ж И Д Е Р И ,
замрзивачи, веш-машине,
шпорети из Немачке,
ауто-гуме,
гаранција.
062/824-23-21. (197580)

ПРОДАЈЕМ карусел 6/4,
тунел
сушару
и
међусушару, у раду, за
сито штампу на текстилу.
064/149-79-94.

ПРОДАЈЕМ бродић 9 х
2,80
мотор
меркур
замена. 060/312-90-00.
(197573)

ПОВОЉНО
продајем
одрасле беле гуске. 063/224435. Звездан. (197333)

ПОЛОВНИ
ЛЦД
ТВ
разних величина од 20 до
51 инч. 060/169-33-53.
(197560)

ПРОДАЈЕМ
троседе,
каучеве,
угаону
гарнитуру, регале, мост +
ормани,
орман
трокрилни,
орман
двокрилни, гарнитуре,
мојца фотеље, витрине,
комоде, сто + четири
столице, сто + шест
столица, спаваћа соба
комплет,
комплет
кухиња,
комбиновани
фрижидер, фрижидер,
замрзивач, дечја колица,
телевизоре, двоседе, ел.
шпорет, ТА пећи, машину
за веш, суђе, тепихе,
разно. 063/107-78-66. (ф)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

ПРАСИЋИ на продају.
063/892-12-08. (197556)
МЕСНАТИ прасићи и
јагаци,
могућност
услужног
клања
и
печења. 064/290-50-29,
060/037-11-96. (197512)

КУПУЈЕМ
очувано
покућство, старо, гвожђе,
акумулаторе,
перје.
066/900-79-04. (197106)

КУПУЈЕМ
полован
намештај,
технику,
лустере, лампе, слике, и
све остало покућство.
061/284-11-86. (197565)
КУПУЈЕМ старо гвожђе,
акумулаторе,
белу
технику, долазим на
адресу. 061/322-04-94.
(197507)
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КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

КУПУЈЕМ веш-машину,
фрижидере,
бојлере,
гвожђе, итд., долазим.
061/206-26-24. (197506)
КУПУЈЕМ бакар, месинг,
алуминијум,
гвожђе,
најбоље цене. 064/48413-78. (197507)

КУЋА,
Змај
Јовина,
пешачка зона, 180 м2,
100. 000 евра. 060/03431-11. (СМС)
МЕЊАМ
хитно
за
кућу/салаш у Панчеву
или ближој околини,
плац у Кумодражу и стан
у Барајеву. 062/888-5874. (СМС)

КУЋА са десет ари плаца
на продају, Горњи град.
064/133-32-02. (195914)

КУПУЈЕМ
значке,
ордење, медаље, новац,
сатове, пенкала. 013/313458,
063/199-60-36,
064/481-14-77. (197438)
КУПУЈЕМ старо, ново
перје, замена за лио
јастуке. 062/974-14-04.
(4611)

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

НОВА кућа, Старчево, 80
м2, 16,5 ари, близу
центра. 060/028-14-80.
(196634)
ПРОДАЈЕ се кућа на 6
ари плаца, на новој Миси.
063/854-41-74. (195569)

КУПУЈЕМ два кровна
прозора добро очувана.
064/363-60-08. (197367)

ПРОДАЈЕМ кућу на
Кудељарцу од 60 м2, с
помоћним објектима и
грађевинским плацем од
8 ари. 064/040-82-72.
(196579)

НОВА кућа у центру
Панчева,
130
м 2,
повољно. 060/028-14-80.

КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац,
разгледнице,
књиге, пенкала, ситне
антиквитете. 013/233-3501,
064/265-8298.(197485)

О Т К У П Љ У Ј Е М
неисправне:
вешмашине,
бојлере,
шпорете,
радијаторе,
пећи, гвожђе. 061/63083-79,
064/158-44-02.
(197312)

ОГЛАСИ

П Р О Д А Ј Е М
испарцелисано,
грађевинско земљиште у
близини „Утве”, Јабучки
пут бб. 060/504-54-44.
(195929)
ПРОДАЈЕМ првокласно,
пољопривредно
земљиште, 11,5 ланаца,
660 ари, у Идвору, један
ланац по 8.500 евра = 57
ари.
069/214-41-49.
(195957)
СТАРЧЕВО, кућа 100 м2,
10 ари, сређена, власник,
легализована,
21.000
евра. Панчевачки пут,
продајем. 062/706-060.
(195982)
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ПРОДАЈЕМ кућу 60 м2, с
помоћним објектом, плац
16 ари, Западна, Караула.
013/377-009. (197098)
ВИКЕНДИЦА, Девојачки
бунар,
струја,
вода,
заграђен, 7 ари, 80 м2,
повољно. 063/841-16-27,
063/837-37-71. (197100)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу за мању, договор.
063/748-72-63. (197126)
НА ПРОДАЈУ кућа са
гаражом у Панчеву.
Марка Краљевића бр. 5.
Договор. 060/010-22-13.
(197132)

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

ПРОДАЈЕМ кућу на
старој
Миси,
код
„Стевичине” касарне, 58
м2 + додатне просторије,
4 ара плаца. Тел. 063/73573-39. (197139)

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

ПРОДАЈЕМ кућу, две
стамбене јединице, тврда
градња,
повољно.
063/734-14-68. (197263)

ПРОДАЈЕМ кућу, Дубока
бара 92, 14,5 ари плаца,
хитно, повољно. 061/30139-32. (196515)

ПЛАЦ
40
ари,
Новосељански
пут.
064/850-70-15. (197282)

ПРОДАЈЕМ
кућу
у
Старчеву, близу центра.
063/706-50-05. (196882)
ПРОДАЈЕМ веома леп
плац
8
ари,
у
Пелистерској 26, договор.
Власник. Тел. 062/89143-89. (196960)
ПРОДАЈЕМ
више
грађевинских плацева на
Миси, дозвољена градња,
лепа
викендица
на
Девојачком бунару, 8 ари
плаца, ограђено, дозвола.
Тел. 064/500-94-17.

БАШТА
20
ари,
грађевинска зона, нова
Миса, иза пруге. 064/17839-55. (197236)
ПРОДАЈЕМ две куће у
Старчеву. 064/147-31-75.
(197239)
ПЛАЦ на новој Миси, на
продају. 061/622-16-17,
377-982. (197250)
ПРОДАЈЕМ кућу, 300 м2,
два улаза. Тел. 061/38100-88. (197255)
ПРОДАЈЕМ кућу 130 км,
14
ари,
Војловица.
063/778-48-35. (197204)

ЈАБУЧКИ пут, нова кућа
220 м2, 26 ари, до пута,
укњижена, 60.000. 319446,
064/130-38-29,
„Трем”. (197287)
КУЋА, нова 200 м2,
Новосељански
пут,
33.000.
„UnaDalli”,
064/255-87-50. (197294)
НОВА Миса, кућа 100 м2,
7 ари, 36.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (197294)

БАВАНИШТАНСКИ, до
асфалта, нова, 90 м2, 10
ари + помоћни објекти,
продаја/замена. „Ивакс”,
064/376-80-83. (197358)
НОВОСЕЉАНСКИ,
Баанитшански, Јабучки
до асфалта, од 500–1.000
евра/ар.
„Ивакс”,
064/376-80-83. (197358)
НОВОСЕЉАНСКИ пут,
20 м2 + подрум, 12 ари,
7.000. „Ивакс”, 064/37680-83. (197358)

ПРОДАЈЕМ
кућу
у
центру града, повољно,
вреди
погледати.
063/756-06-04. (197210)
ПРОДАЈЕМ
кућу,
Банатско Ново Село, два
улаза,
усељива,
укњижена, плац 14 ари,
помоћни објекти, новија
градња. 062/161-25-00.
(197155)
ПРОДАЈЕМ
повољно
плац од 5 ари на Миси,
код
стоваришта
„Тмушић”. 062/334-348.
(197156)

КУПУЈЕМ
мотокултиватор с опремом или без,
купујем
круњачпрекрупар. 063/739-7672. (197590)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

НА ПРОДАЈУ два плаца
1/1, струја, ограда, 43 x
16 м, стара Миса,
063/346-811. (СМС)

НА ПРОДАЈУ кућа у
Старчеву. Тел. 347-726,
632-310, 063/193-78-40.
(196145)
КАЧАРЕВО, кућа 200 м2,
спратна,
недовршена,
усељива, ајнфор капија, 5
ари. 063/218-860. (196434)
ПРОДАЈЕМ кућу на
Тесли и воћњак пут
Млекаре, пословна зона.
064/586-89-13. (197049)
КУЋА, центар, 100 м2, 3 ара,
1/1, сређена, 55.000 евра.
061/678-10-10. (196495)
ПЛАЦ,
Миса,
иза
Тмушића, 4 ара, 1/1
укњижено, 9.500 евра.
061/678-10-10. (196495)
КУЋА 70 м2, стара Миса,
Србијанска 55, Панчево,
5,42 ара плац. 064/65116-22. (196528)
ПРОДАЈЕМ
плац
с
почетом кућом, воћњак,
цена договор, стари
Тамиш. 061/162-50-25,
063/205-408. (196549)

КУЋА, нова Миса, „Петар
пан”, 240 м2, 2,3 ара
плаца,
продајем.
Власник. 063/826-97-09.
(197078)
ЈАБУКА, на продају плац
6,25 ари, с кућом у
изградњи. 064/994-16-06.
(197088)
КУЋА на продају у
Црепаји, Мите Живкова
16.
013/210-23-55.
(197089)

НОВА Миса, 198 м2,
сређена,
грејање
на
пелет, 73.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50. (197294)
ПРОДАЈЕМ њиву 2,5
ланаца,
друга
дуж,
Мараморак. 063/193-7626.

КАРАЂОРЂЕВА,
приземна, 130 м2, 5 ари,
75.000, 180 м2, 4 ара,
90.000. „Ивакс”, 064/37680-83. (197358)
ДВА ланца земље, поред
Дубоке баре, продајем,
кратка дуж. Тел. 063/374207. (197390)

ТЕСЛА, 100 м , 4,5 ари,
55.000, 60 м2, 5 ари,
45.000. „Гоца”, 063/89977-00. (197162)
ШИРИ центар, 60 м2, 3
ара, 40.000, 100 м2,
25.000. „Гоца”, 063/89977-00. (197162)

ИВАНОВО, сређена кућа
на 7 ари палца, 25.000
ера.
064/026-89-52.
(197356)

МРАМОРАК, добра, 191
м2, 8,4 ара, 18.000.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (197406)

МИСА, 140 м2, с локалом,
55.000, 240 м2, 75.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(197162)

ПРВОМАЈСКА 27, за
рушење, 5 ари, 33.000,
самостална, 2,2 ара,
19.000. „Ивакс”, 064/37680-83. (197358)

ВЕЛИКИ избор кућа у
околним
селима,
повољне. „Мустанг”, 331341,
062/226-901.
(197406)

ПРОДАЈЕМ
плац
у
Дубокој бари, 7 ари.
063/372-443. (197186)
ПАНЧЕВО, центар, кућа
на
3
ара,
продајем/мењам.
063/768-96-43. (197188)
ПРОДАЈЕМ кућу од 70 и
200 м2 и плац с темељима.
013/341-789. (197300)
КУЋА, Доситејева 8-а, 2
ара, укњижено. 061/33331-39,
062/860-80-94,
063/277-025. (197308)
КАРАУЛА, нова кућа 86
покривена,
м 2,
грађевинска
дозвола,
плац 4 ара. 065/258-8777. (197309)
СТАРЕЧВО, центар, 68 м2,
двособна, одлична, 5 ари,
20.000,
повољно.
„Медиа”,
315-703,
064/223-99-20. (197310)
ПРОДАЈЕМ башту 33 ара
под разним воћем, кућа
36 м2, шупа 16 м2, објекат
9 х 7 х 2,8 м, с
и н в е н т а р о м ,
легализовано. 064/19403-87. (197314)

ЈАБУЧКИ,
до
пута,
двособна, 61 м2, 7 ари,
25.000. „Кров”, 060/68310-64. (197413)
ПРОДАЈЕМ
дворишну
кућу
у
Панчеву.
Информације на тел.
064/173-05-87, 013/23548-14. (197411)
КУЋА, гаража, укњижено,
власник, 11 ари плаца,
близу центра. 060/36661-03. (197414)

КОТЕЖ 2, легализована
кућа, 14 ари грађевинског
плаца. Тел. 064/130-3835,
064/549-08-78.
(197349)
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БАВАНИШТЕ, центар,
139 м2, 6,72 ара, плин,
20.000. „Мустанг”, 331341,
062/226-901.
(197406)

КУЋА, М. Требињца,
Народна башта, 93 м2.
062/871-40-55. (197397)

ХИТНО продајем кућу и
помоћну,
Банатски
Брестовац, 7 ари плаца.
013/626-691. (197423)
ПРОДАЈЕМ
кућу
Максима Горког, 200 м2,
3,8 ари. 063/301-360.
(197427)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

КУЋА на Маргити, 425
квадрата, у изградњи, 8
ари плаца. Грађевинска
дозвола, све дажбине
плаћене. 065/811-31-92.
(107431)
СТРОГИ центар, 200 м2,
4,4 ара, 22 метра фронт,
100.000,
договор.
„Нишић”,
362-027,
064/206-55-74. (197464)

ПРОДАЈЕМ кућу, Котеж
2,
Краљевачка.
Тел.
063/537-003. (197479)
ПЛАЦ
на
Старом
Тамишу,
продајем.
063/870-69-20. (197490)
ЦЕНТАР, улични део
куће, 63 м2, реновирано,
30.000, власник. 063/72231-93. (197492)
ДЕО куће, Стрелиште +
анекс, укњижено, замена
за мање уз вашу доплату.
064/952-19-80. (197589)

ОГЛАСИ

ОМОЉИЦА, 52 + 48,
4,67, 17.000; 80 + 40 + два
локала, 65, 7,06, 24.000.
063/744-28-66, „Милка
М”. (197586)
ДОЛОВО, 164, 17,23,
одлична, 23.000. 063/74428-66,
„Милка
М”.
(197586)
ПРОДАЈЕМ плац 33 ара
на Караули с кућом и
воћњаком. Тел. 063/346705. (197569)

ВЕЛИКИ избор кућа,
Панчево, околна села.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(19754)

НА ТЕСЛИ трособан стан,
ЦГ, IV, терасе, сређен,
власник. 063/770-45-55,
013/331-079. (193123)

ЦЕНТАР 120 м2, старија,
4 ара, самостална, замена
стан, доплата, 75.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(19754)

ПРОДАЈЕМ нов стан, 70
м2, или мењам за Београд.
064/897-45-96. (195458)

ПРОДАЈЕМ кућу на
Тесли, позвати после 15
сати.
064/280-22-80.
(197538)
ПРОДАЈЕМ кућу, три
етаже на Миси, повољно.
„Весна два”, 066/937-0013. (197518)
ПРОДАЈЕМ кућу на
старој Миси, два засебна
стана. Тел. 063/472-433,
063/440-447. (197520)
ПРОДАЈЕМ
кућу
с
локалом у Војловици,
Спољностарчевачка 47.
Тел.
063/847-05-80.
(197524)
ПРОДАЈЕМ кућу код
Зелене пијаце, може и
замена. 063/867-03-33.
(197525)

КУЋУ
у
Војловици
продајем, размењујем за
стан, плац 14 ари.
063/856-74-02. (197445)

ПРОДАЈЕМ
кућу
у
Преспанској 15, на 5 ари,
власник.
063/307-674.
(197591)

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

ВИКЕНДИЦА на Фрушкој
гори, 84 м2, 15 ари плаца,
под воћем, може замена.
060/312-90-00. (197573)

ЖАРКА
Зрењанина,
сређена, ПВЦ, 70 м2, лепо
двориште,
30.000.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951.

БАВАНИШТАНСКИ пут,
ПР+ПК, продаја, замена,
5,48,
40.000;
Стари
Тамиш,
спратна,
6,
42.000. 063/744-28-66,
„Милка М”. (197586)

ДЕБЕЉАЧА, 130 + 30 м2,
колски,
укњижена,
гаража, башта, одлична.
063/890-29-56. (197461)

ВОЈЛОВИЦА, 88, 5,36,
16.500; 88, 7,7, 29.000.
063/744-28-66, „Милка
М”. (197586)

КАРАЂОРЂЕВА,
колонија, кућа 100 м2,
незавршена,
24.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(19754)

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

ПРОДАЈЕМ кућу, шири
центар, без посредника,
вреди видети. 064/90190-41,
064/938-38-93.
(197467)

ВИКЕНДИЦА, Шумарак,
60,
16,28,
10.000;
Новосељански, 30, 13,50,
10.000. 063/744-28-66,
„Милка М”. (197586)

НОВОСЕЉАНСКИ пут,
22 ара, викендица 70 м2,
замена стан, 35.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(19754)

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

ПЛАЦ 5,5, 7 и 12,5 ари,
Новосељански пут, врло
повољно. 063/385-289.
КУЋА на продају с
плацем
14
ари
у
Војловици. Тел. 367-118.
(197548)
СПРАТНА кућа 170 м2 +
100 м2 помоћних објеката
на 8,6 ари палца, почетак
Кудељарца,
хитно,
65.000. 060/040-96-50.
(197549)
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ПЛАЦ на продају, 4 ара,
код
Стоваришта
„Тмушић”,
Миса.
064/959-42-79. (197527)
ПРОДАЈЕМ
кућу
за
рушење,
2,3
ара,
Првомајска 20.000 евра
или замена за стан на новој
Миси. 061/293-16-73.

СТАНОВИ
ПОНУДА

ХИТНО,
повољно
продајем
стан,
троипособан 101 м2,
Карађорђева
15,
Панчево. 063/334-430.
(195492)
ХИТНО,
повољно
продајем
стан,
троипособан
81
м 2,
дуплекс, Тесла. Илариона
Руварца 4, Панчево.
063/334-430. (195492)
ПРОДАЈЕМ
стан
на
Котежу 2, 84 м2, без
посредника. 065/398-9899. (159508)
ЦЕНТАР, 55 м2, ЦГ, 1/V,
укњижен. 060/415-52-05.
(195635)

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

ГАРСОЊЕРА, 22 м2,
центар, трећи спрат, ЦГ,
изузетна
локација,
власник. 062/112-63-25.
(196839)

ТЕСЛА, II спрат, 3,0, ТА,
продаја/замена за мањи.
064/112-40-78. (196037)

СТРЕЛИШТЕ, стан 43 м2,
ВП, ЦГ, тераса и подрум.
064/066-78-43. (196805)

ПРОДАЈЕМ нов укњижен
стан, 50 м2, школа и
обданиште 150 метара.
Тел. 353-067, 063/301160. (196233)
П Р О Д А Ј Е М
једноипособан стан на
Стрелишту, ВП, ЦГ,
одмах усељив, 39 м2,
власник, 1/1, 21.000 евра.
063/774-27-26. (196257)
ПРОДАЈЕМ стан, 56 м2, у
Светог Саве. 063/263-025.
(196297)
ТЕСЛА, двособан, IV/4,
без лифта, ЦГ, тераса,
сређен. Тел. 066/954-3305. (196328)
ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, центар, нов, 35 м2,
14.000. 061/670-97-96.
(196421)
У САМАЧКОМ продајем
гарсоњеру, код Болнице
једнособан, једнособан +
помоћни
објекти
+
гаража. 065/353-07-57.
(196527)
С Т Р Е Л И
једноипособан,
3,5 тераса, ЦГ,
повољно. Тел.
(196709)

Ш Т Е ,
44,5 м2 +
IV спрат,
315-290.

ЦЕНТАР, Кеј Радоја
Дакића, двособан стан с
даљинским
грејањем,
лифтом и прелепим
погледом на Тамиш.
063/786-98-86. (196748)
ПРОДАЈЕМ
стан
на
Стрелишту, код школе, 37
м2, II спрат, ЦГ. 063/89097-53. (196725)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, површине 40 м2,
Стрелиште,
без
посредника, близу школа,
вртића, Дома здравља.
064/281-77-61, 011/67107-82. (196967)
СТАН, 64 м2, Карађорђева
2-Е, IV спрат, лифт, ЦГ,
укњижен,
двостран,
власник. 061/152-51-77.
(196998)
СТАН на продају, 92 м2,
плус гаража и шупа,
стари Тамиш, хитно.
013/263-80-25. (197006)
СТАН, Тесла, код пијаце,
45 + Т, II/4, ТА,
водоводне,
струјне
инсталације промењене,
укњижен,
без
аг.
провизије. 064/617-53-66,
AG
„Ekonomic
net
system”. (197078)
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ПОНУДА

КОТЕЖ 1, једноипособан,
38 м2, III, 24.000.
„UnaDalli”, 064/255-8750. (197294)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
центар, четворособан, 92
м2, Котеж 2. 063/856-7402. (197632)

ЦЕНТАР, нов укњижен
стан, 37 м2, са галеријом,
15 м2, власник. 063/208352. (197402)

ЦЕНТАР, нов, укњижен
стан, 37 м2 + галерија.
Власник. 063/208-352.
(197081)

ЦЕНТАР, трособан, 73 м2,
43.000, 110 м2, 55.000.
„UnaDalli”, 064/255-8750. (197294)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
стан 43 м2, ТА, Котеж 1,
сређен, велико двориште.
064/367-96-96. (195373)

ПРОДАЈЕМ
стан
и
механичарску радњу 45 и
48 м2, може ауто и
доплата. Моше Пијаде 99.
063/749-58-33. (197104)

ЦЕНТАР, двособан, IV,
ЕТ, 27.000, договор.
„UnaDalli”, 064/255-8750. (197294)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
једноипособан
стан,
Котеж 2, за кућу или већи
стан.
064/004-96-78.
(197337)

КУЋА, Тесла, Стеријина
улица, продаја/замена,
одговарајући
стан,
договор.
063/227-693.
(197407)

СТАНОВИ

НА ПРОДАЈУ стан на
Котежу 1 од 32 м2.
060/720-20-78. (197130)

СОДАРА, двособан, 57 м2,
ЦГ, III, двоипособан, 63
м2. „UnaDalli”, 064/25587-50. (197294)

ПРОДАЈЕМ
двособан
стан, Содара, 54 м2, ЦГ,
трећи спрат, без лифта,
29.500. Договор. Власник.
062/811-08-13. (197137)

КОТЕЖ
2,
86
м 2,
комплетно
сређен,
усељив,
47.000.
„UnaDalli”, 064/255-8750. (197294)

МЕЊАМ једнособан стан
у Алибунару за стан у
Панчеву, погодан за
пензионере. Без доплате.
Тел.
069/642-269,
064/994-11-84. (197144)

СОДАРА, 2,0, 57 м2, IV,
ЦГ, лифт, тераса, први
власник.
319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(197287)

ПРОДАЈЕМ
стан
на
Стрелишту,
62
м 2.
064/170-57-10, 065/82439-44. (197284)

КОТЕЖ 1, 42 м2, тераса,
три собе, реновиран,
усељив, Радова зграда,
31.000. 063/808-95-53.
(197208)
ПРОДАЈЕМ, Стрелиште,
једнособан, 39 м2 +
тераса, подрум, ВП, ЦГ.
063/552-284. (197154)

2

СОДАРА, 40 м , ТА, III,
1,0, хитно, 23.000. 319446,
064/130-38-29,
„Трем”. (197287)
2

НОВА Миса, 2,0, 54 м ,
ТА, I, тераса, 25.000. 319446,
064/130-38-29,
„Трем”. (197287)
2

НОВА Миса, 1,0, 35 м ,
ТА, ПР, 20.000. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(197287)
2

ПЕПЕЉАРЕ, 3,0, 59 м ,
ТА, I, 28.000. 319-446,
064/130-38-29, „Трем”.
(197287)
2

ПРОДАЈЕМ
двособан
дворишни стан у центру,
цена по договору. Тел.
064/468-92-59. (197160)

ХИТНО, Котеж 1, 57 м ,
ЦГ, IV, солидан, 36.000.
319-446, 064/130-38-29,
„Трем”. (197287)
2

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, велико
двориште,
гаража,
укњижен. 064/938-41-99.
(197180)
ЦЕНТАР, 40 м2, двособан,
нов, 25.000; 68 м2,
трособан, 43.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (197162)

ДВОСОБНИ, Стрелиште,
54 м2, изузетан, 31.000,
Тесла 29.500. „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(197310)

ТЕСЛА,
43
м 2,
једноипособан, изузетан,
26.000, 40 м2, ТА, II,
23.000. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (197310)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, 37 м2, Стрелиште,
ЦГ, власник. 063/157-2018. (197242)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
салонски стан у центру,
Б. Јовановића, 86 м2, ЦГ.
061/520-05-15. (197199)

КОТЕЖ 2, двособан, 62
м2, власник, укњижен, без
посредника,
повољно,
ново
купатило
и
столарија. 064/932-60-78.
(197324)

ЈЕДНОСОБНИ, Тесла 24
м2, одличан, 17.000;
центар 19.000; Миса 30
м2, 17.000. „Медиа”, 315703,
064/223-99-20.
(197310)

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан на Котежу 2,
приземље, 40.000, могућ
договор.
062/311-955.
(1907241)

П Р О Д А Ј Е М
једноипособан стан, 47
м2, Котеж 2, повољно.
063/844-39-44. (197254)

КОТЕЖ
1,
71
м 2,
трособан,
укњижен,
договор. 062/100-97-08.
(197341)

СОДАРА, 40 м , ЦГ, ПР,
сређен, усељив, 26.000.
319-446, 064/130-38-29,
„Трем”. (197287)
СОДАРА, 64 м2, ЦГ,
други, две терасе. 319446,
064/130-38-29,
„Трем”. (197287)
СТАН, нова Миса, спрат,
108, 45.000; сутерен, 108,
25.000; поткровље, 108,
25.000. 063/805-03-76.
(197347)
ВЕЛИКИ једнособан, В.
булевар, усељив одмах,
28.000 евра. 064/246-0571. (197348)

ЈЕДНОИПОСОБНИ,
Котеж 36 м2, одличан,
25.500, Содара 38 м2,
26.000. „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (197310)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
мањи, трособан, 88 м2,
Котеж 1, 40.000 евра.
069/339-29-90. (197313)
СТРОГИ центар, 40 м2,
ЦГ, XI, једноипособан,
26.000. „Мустанг”, 331341,
062/226-901.
(197406)
СОДАРА, 67 м2, двособан,
X, ЦГ, 34.000. „Мустанг”,
331-341,
062/226-901.
(197406)

2

СТРЕЛИШТЕ, 56 м ,
двособан, 26.000, 80 м2,
трособан, 36.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (197162)
КОТЕЖ
2,
50
м 2,
двособан, 25.000, 58 м2,
двособан, 32.000, 70 м2,
трособан, 40.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (197162)
ТЕСЛА, 53 м2, двособан,
25.500, 50 м2, двособан,
29.000, трособан, 70 м2,
35.000. „Гоца”, 063/89977-00. (197162)
МИСА,
37
м 2,
једноипособан, 17.000, 48
м2, двособан, 26.000, 30
м2, једнособан, 11.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(197162)

ЦЕНТАР, 47 м2 + гаража,
други спрат, новоградња,
лифт, ЦГ гас, власник.
063/757-47-50. (197354)
2

ДВОИПОСОБНИ, 65 м ,
ЦГ,
терасе,
строги
центар, продаја, замена.
„Ивакс”, 064/376-80-83.
(197358)
2

ТЕСЛА, 2,5, 67 м , ЦГ, VI,
тераса, сређен, 38.000.
„Ивакс”, 064/376-80-83.
(197358)
ТЕСЛА,
комфоран,
једнособан, 41 м2, ВП,
22.000, договор. „Ивакс”,
064/376-80-83. (197358)
ДВОРИШНИ,
близу
центра, 35 м2, 1,0, 13.000,
2,0, 45 м2, 15.000.
„Ивакс”, 064/376-80-83.
(197358)

КОТЕЖ 2, једнособан, 37
м2, III, 24.000. „Кров”,
060/683-10-64. (197413)
ПРОДАЈЕМ
стан
на
Тесли, једнособан, 44 м2, I
спрат, ЦГ, тераса, лифт,
власник. 064/800-36-53.
(197419)
СТАН, Панчево, Котеж 2,
46 м2, III спрат (од
седам), једноипособан,
ЦГ, тераса, лифт, 30.000
евра.
062/831-27-57.
(197428)
ДВОРИШНИ стан, 36 м2,
продајем, ужи центар,
повољно. 064/049-62-72.
(197430)
МАРГИТА, двоипособан,
приземље, 55 м2, ЕГ, гас,
39.000. „Премиер”, 352489,
063/800-44-30.
(197462)
С Т Р Е Л И Ш Т Е ,
једнособан, V, лифт, 38
м 2,
ЦГ,
21.500.
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (197462)
ТЕСЛА, двособан, II, 52
м2, ЕГ, тераса, 31.000.
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (197462)
КОТЕЖ 2, двособан, IV,
57 м2, ЦГ, 35.500.
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30. (197462)
ХИТНО,
Стрелиште,
центар, трособан, 80 м2,
VII, договор. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(197464)

2

МИСА, 95 м , трособан,
вертикала, тераса, 32.000.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (197406)
ВЕЛИКИ
избор
дворишних
станова,
9.000–20.000. „Мустанг”,
062/226-901. (197406)
ТЕСЛА, двособан, 54 м +
Т, I, ТА, добар, сређен,
31.000. „Мустанг”,
062/226-901. (197406)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру,
18 м2, центар, ЦГ,
власник, звати после 16
сати.
063/697-360.
(197380)
ПРОДАЈЕМ
салонски
стан, 85 м2, без улагања,
строги центар. 064/25561-50. (197389)

ЦЕНТАР, 45 м2, двособан,
ВП, ТА, сређен, 30.000,
договор. „Олимп”, 351061,
063/494-898.
(197450)
СТРЕЛИШТЕ, 39 м2,
једнособан, ЦГ, ВП,
сређен, 24.000, договор.
„Олимп”,
351-061,
063/494-898. (197450)

ЦЕНТАР, 46 м2, мањи
двособан, I, ЦГ, усељив,
32.000, 52 м2, ВП, ТА,
двособан, празан, 26.000.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (197450)

МИСА,
дуплекс,
двоипособан, тераса, II,
58 м2, 21.000. „Мустанг”,
331-341,
062/226-901.
(197406)
ТЕСЛА, двособан, II, 50
м2, TА, тераса, 26.000.
„Мустанг”, 062/226-901.
(197406)

ТЕСЛА, 29 м2, једнособан,
одмах суељив, X, ЦГ,
тераса, 17.000, договор;
24 м2, IV, ЦГ, 17.000.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (197450)

ЦЕНТАР,
41
м 2,
једноипособан,
ЦГ,
усељив,
XI,
25.000.
„Олимп”,
351-061,
063/494-898. (197450)

М. ГОРКОГ, дворишни,
реновиран, 35 м2, 17.000.
„Мустанг”,
331-341,
062/226-901. (197406)

2

МАРГИТА, 52 м2, први
спрат, фул намештен,
новоградња, укњижен,
власник.
063/449-798.
(197354)

СТРОГИ центар, сређен,
двособан, 52 м2, III, ЦГ,
тераса, 40.000. „Кров”,
060/683-10-64. (197413)

СОДАРА, двособан, 55 м2,
VII, 30.000, замена за
мањи. „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (197464)
СТРЕЛИШТЕ, двособан,
56 м2, IV, ЦГ, лифт,
уредан, 28.000. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(197464)
ЦЕНТАР, једноипособан,
37 м2, ЕГ, IV, новија
градња, 27.000. „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(197464)

СТРЕЛИШТЕ, 56 м2, I,
ЦГ,
сређен,
30.000,
договор. „Олимп”, 351061,
063/494-898.
(197450)
СОДАРА, 66 м2, трособан,
празан, II, ЦГ, 35.000.
„Олимп”,
351-061,
063/274-951. (197450)
ВЕЛИКА понуда станова
на свим локацијама.
Агенција „Олимп”, 351061,
063/274-951.
(197450)

ХИТНО, центар, 90 м2,
новија градња, IV, TA,
45.000. „Нишић”, 362027,
064/206-55-74.
(197464)

ЦЕНТАР,
дворишни,
једнособан, 24 м2, за
сређивање,
9.000,
договор. „Нишић”, 362027,
064/206-55-74.
(197464)
СТАН, Тесла, 50 м2, плус
тераса, без грејања, први
спрат.
064/140-70-87.
(197447)

ДВОСОБАН стан, 55 м2,
Котеж 2, Кикиндска.
064/166-11-82, 063/256929. (197456)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
трособан стан, Тесла, за
кућу, доплата, ЦГ, лифт.
Тел.
064/867-48-48.
(197457)
НОВА Миса, трособан, I,
72 м2, ЦГ, усељив, 36.500.
„Премиер”, 063/800-4430. (197462)
КОТЕЖ 1, двособан, III,
59 м2, ЦГ, усељив, 32.000.
„Премиер”, 063/800-4430. (197462)

С Т Р Е Л И Ш Т Е ,
једноипособан, нов, ПВЦ
столарија, грејање на
струју, цена по договору.
065/822-48-22. (197482)
ТЕСЛА, двоипособан, 60
м 2,
ЦГ,
нов,
ПВЦ
столарија. 065/822-48-22.
(197482)
ТЕСЛА,
станови
у
изградњи,
разних
структура,
екстра
сређени, ЦГ. 065/822-4822. (197482)

ШИРИ центар, III, 58,
33.000; Миса, I, ЦГ, 60,
39.000. 063/744-28-66,
„Милка М”. (197586)

КАРАЂОРЂЕВА,
једнособан, 44, 25.000;
Содара, двособан, 48,
26.000. „Јанковић”, 348025. (197452)
ТЕСЛА, једноипособан,
44, договор, Котеж 1,
двособан, 59, 33.000;
Котеж 2, двособан, 59,
30.000. „Јанковић”, 348025. (197452)

ТЕСЛА, I, 46, лукс,
40.000; Котеж 1, I, 50,
25.000. 063/744-28-66,
„Милка М”. (197586)
СОДАРА, I, 81, 45.000;
Тесла, IV, 61, 38.000.
063/744-28-66, „Милка
М”. (197586)
ТЕСЛА, II, 55, 33.500,
Котеж 2, IX, 39, 19.000.
063/744-28-66, „Милка
М”. (197586)
СТРЕЛИШТЕ, ВП, 49,
28.000; Пепељаре, II, 58,
27.500. 063/744-28-66,
„Милка М”. (197586)
ЦЕНТАР, ПР, 34, 24.000;
Котеж 1, VIII, 45, 32.000.
063/744-28-66, „Милка
М”. (197586)

ПРОДАЈЕМ поткровље на
Миси, 100 м2, са свим
прикључцима, спремно
за адаптацију у стан или
два
стана,
13.000.
Власница. 065/333-55-25.
(197476)

КОТЕЖ 2, Војвођански
булевар 24, други спрат,
ЦГ, укњижен, 650 евра.
Тел.
065/533-64-29.
(197497)

КОТЕЖ
2,
хитно,
једнособан,
33
м 2,
приземље,
20.000.
„Нишић”,
362-027,
064/206-55-74. (197464)
СТРЕЛИШТЕ,
киндер,
једнособан, 42 м2, VII, ЦГ,
25.000. „Нишић”, 362027,
064/206-55-74.
(197464)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
80, 36.000; двособан, 53,
договор, Цара Лазара 35,
12.000. „Јанковић”, 348025. (197452)

ЦЕНТАР, VII, 73, 58.000;
Содара, нови, V, 650
евра/квадрат. 063/74428-66,
„Милка
М”.
(197586)
СТРЕЛИШТЕ, II, 59,
30.000; Котеж 1, ПР, 57,
32.000. 063/744-28-66,
„Милка М”. (197586)
ШИРИ
центар,
две
јединице, 2,47, 55.000,
Јабучки, СУ + ВП + ПК,
8.40, 70.000. 063/744-2866, „Милка М”. (197586)

ДВОРИШНИ, центар, 23,
12.000; 7.јула, 37, 14.000.
063/744-28-66, „Милка
М”. (197586)
САМАЧКИ, II, 16, 13.500;
Г. град, ПР, 22, 18.500.
063/744-28-66, „Милка
М”. (197586)
НАЈПОВОЉНИЈЕ
некретнине на свим
локацијама.
Агенција
„Ћурчић”,
362-816,
063/803-10-52. (197345)
ПРОДАЈЕМ
већи
двособан,
први
део
Котежа 2, 32.000 евра.
„Весна два”, 066/937-0013. (197518)
СТРЕЛИШТЕ, продајем
трособан, 80 м2, повољно,
хитно.
„Весна
два”,
066/937-00-13. (197518)
КОТЕЖ 2, четворособан,
VII/X, 80 м2, ЦГ, 56.000.
„Премиер”, 063/800-4430. (4611)
ВОЈНЕ зграде, 68 м2,
двоипособан,
41.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(197544)
СОДАРА, 52 м2, нов,
хитно, 31.000, 38 м2,
21.000. „Гоца”, 063/89977-00. (197544)

Четвртак, 28 мај 2015.

ИЗДАЈЕМ
намештен
стан.
013/341-571,
065/440-97-00. (196861)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачком
хотелу,
власник, без посредника.
065/681-32-17. (197526)
ХИТНО, Содара, 64 м2, II
спрат, ЦГ, 39.000 евра са
гаражом. 064/565-11-36.
(197542)
ПРОДАЈЕМ стан од 60 м2,
близу школе, обданишта,
Стрелиште,
хитно,
повољно. Тел. 064/99262-07. (и)

ЈЕФТИНО издајем празан
стан на Тесли. 064/37079-09. (196843)
ИЗДАЈЕМ реновирану,
ненамештену гарсоњеру
на
Содари
са
ЦГ,
приземље. 064/612-18-30.
(196860)
ИЗДАЈЕМ
намештен,
реновиран, једнособан
стан на Тесли, ЦГ,
кабловска. 063/377-524.
(196872)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру у
центру, 30 м2, може
замена. 060/312-90-00.
(197573)

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

СТАН, 78 м2 + две терасе,
VI спрат, Стрелиште, ЦГ,
код школе, 36.000 евра,
добра
зграда,
без
посредника. 069/558-8084. (197574)

ИЗДАЈЕМ стан, 56 м2,
строги центар, телефон,
ЦГ, може намештен,
звати од 20 до 21.
013/671-018. (196039)
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НОВА Миса, 40 м ,
16.500, II, поткровље, 55,
22.000.
063/377-835.
(197583)

ОГЛАСИ

НАМЕШТЕН, центар, 30
м2, код Општине, зграда,
ЦГ, издајем. 063/816-7796. (197151)
ИЗДАЈЕМ
намештен,
реновиран, једнособан
стан на Тесли, ЦГ,
кабловска. 063/377-524.
(196872)
СТАН на Тесли, ТА,
грејање
+
депозит.
064/842-92-11. (197203)
ИЗДАЈЕ се једнособан
реновиран
дворишни
стан на старој Миси,
звати после 17 сати.
063/728-25-07, 013/320295. (197200)

ИЗДАЈЕМ стан, 80 м2, на
Миси, Ђердапска 23. Тел.
371-551. (197332)
ИЗДАЈЕМ дворишни стан
самици, соба, кухиња,
купатило,
60
евра.
064/110-70-71. (197346)
ИЗДАЈЕМ
једнособан,
полунамештен стан, у
центру, грејање ТА. Тел.
318-235. (197344)
ИЗДАЈЕМ стан у центру,
70 м2, новоградња, високо
п о т к р о в љ е ,
полунамештен,
ТА
грејање, цена 150 евра.
063/803-49-22, 063/80503-76. (197347)

ИЗДАЈЕМ
једнособан
стан сређен, ненамештен,
без ствари. Краљевића
Марка. 064/506-25-97.
(197279)

ИЗДАЈЕ
се
веома
повољно једнособан стан,
34 м2, Краљевића Марка
34-ц.
063/732-97-06.
(197418)

ИЗДАЈЕМ
сређен
намештен,
51
м 2,
једноипособан, Котеж 2,
ЦГ, на дуже. 061/195-1910. (197278)

ИЗДАЈЕМ
двособан
намештен
стан
на
Стрелишту. 060/443-8636. (197417)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
у центру Стрелишта,
ненамештен. 061/696-0521. (197235)
ПОВОЉНО
издајем
једнособан стан. Тел. 371518, од 16 до 20 сати.
060/013-49-52. (197247)
СТАН за идзавање на
Тесли. Тел. 251-23-51.
(197247)
ИЗДАЈЕМ двоипособан
намештен, војна зграда,
Содара. 063/854-90-85.
(197229)
ИЗДАЈЕМ
мањи
једнособан стан са ЦГ,
Тесла.
064/529-75-92.
(197505)

СОДАРА, 57 м2, сређен,
полунамештен,
ЦГ,
клима,
IV/6,
150.
064/175-79-22. (195737)

ГАРСОЊЕРА, 26 м , II
спрат, тераса, ТА пећ,
клима,
укњижен.
063/392-417. (197581)

ИЗДАЈЕМ
трособан,
намештен стан, Тесла,
трећи спрат, лифт, ЦГ,
клима. 064/143-91-40.
(196740)

УЧЕНИЦИМА, самцима,
издајем
намештен
дворишни
стан
код
Народне баште. Тел.
064/160-46-39, 013/333517. (197515)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
повољно двособан, 59 м2,
повољно,
у
киндер
згради, власник. 063/10294-45.

ИЗДАЈЕМ
намештену
гарсоњеру, ТА, центар, 90
евра, депозит. 064/18650-87. (196876)

ИЗДАЈЕМ
гарсоњеру,
Тесла, централно, 70
евра. Тел. 064/231-25-22.
(197523)

ЈЕФТИНО издајем празан
стан на Тесли. 064/37079-09. (196843)

ИЗДАЈЕ се једнособан
стан на Котежу 1. Тел.
333-740. (193735)

ИЗДАЈЕМ
нов
полунамештен стан, 30
м2, тераса, нова Миса,
Панчево, 065/510-50-13.
(и)

ИЗДАЈЕМ стан, 43 м2,
Тесла. Тел. 371-563.
(197531)
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СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

АГЕНЦИЈИ „Милка М”
потребне некретнине, све
локације,
брза
реализација. 063/744-2866. (197586)
КУПОВИНА двособног,
двоипособног, Котеж 1, 2,
од I до IV. 060/683-10-64,
„Кров”. (197561)

ИЗДАЈЕМ
намештен
стан, 40 м2, центар, ТА
пећ.
064/127-05-35,
060/033-40-86. (197076)
ИЗДАЈЕМ
намештену
употреба
купатила.
(197088)

самцу
собу,
кухиње,
321-408.

ИЗДАЈЕМ на Стрелишту
двособан празан стан, II
спрат, ЦГ, на дуже. Тел.
064/255-62-32. (197101)
ИЗДАЈЕМ
двособан
ф у н к ц и о н а л а н
ненамештен стан, Миса,
има
све.
343-675,
063/895-33-92. (197102)

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ двособан стан
у кући, ТА, ненамештен,
центар Стрелишта, 80
евра.
063/819-07-30.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ
двособан,
полунамештен,
дворишни стан. Центар,
Змај Јовина. 063/255-813.
(СМС)
ИЗДАЈЕМ једноипособан,
н а м е ш т е н ,
функционалан, стан на
Котежу 1, ЦГ, високо
приземље,
тераса,
интерфон,
добра
локација,
на
дуже.
063/106-05-47. (СМС)
ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан, 62 м2, Котеж 1,
телефон,
грејање.
062/116-24-27. (СМС)
ИЗДАЈЕМ
двособан,
комплетно
намештен,
стан, у центру, ЦГ, Тотал
ТВ, интерфон, 110 евра.
060/331-33-24. (СМС)
ИЗДАЈЕМ
намештену
гарсоњеру, ТА, центар, 90
евра, депозит. 064/18650-87. (196876)
ИЗДАЈЕМ кућу 120 м2,
двориште, намештену,
140 евра. 060/066-67-47,
Александра. (196862)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли,
опремљен. 069/424-5541. (197124)
ЗГРАДА,
издајем
двособан намештен стан,
нова
Миса,
школа,
амбуланта. 064/231-2359. (196999)
ИЗДАЈЕМ намештен стан
самцима,
самицама,
посебан улаз, грејање.
Тел.
065/592-78-83.
(197135)

ИЗДАЈЕМ мањи двособан
намештен стан на Котежу
2. Тел. 011/397-23-86,
064/382-61-63. (197140)
ИЗДАЈЕМ двособан стан с
климом близу „Пајине”
школе. 062/823-30-31.
(197142)
КОМПЛЕТ намештена
кућа с двориштем на
Јабучком путу. 062/86166-15. (197143)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачком. 064/351-1878. (197202)
ИЗДАЈЕМ
двособан
намештен
стан
на
Стрелишту, поред старог
„Амига”. 069/405-40-66.
(197209)
ИЗДАЈЕМ
празан
једнособан
стан
на
Котежу 2, други спрат.
062/810-05-14. (197209)
ИЗДАЈЕМ једнособан, 35
м2, ненамештен стан,
Матије Гупца, Маргита.
064/196-01-88. (197213)

ЦЕНТАР, Змај Јовина,
квалитетно
опремљен
стан, 50 м2, 130 евра.
064/246-05-71, 345-534.
(197348)
ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан,
ТА,
центар.
064/665-89-64. (197349)
ИЗДАЈЕМ
једнособан
стан на Котежу 1, цена 80
евра. Тел. 063/368-413.
(197352)
ИЗДАЈЕМ двособан стан
ненамештен, Спортски
центар,
нова
Миса.
064/363-60-08. (197361)

ИЗДАЈЕМ
једнособан
празан стан, усељив од
првог јуна. Тел. 063/88492-62,
061/175-87-71.
(197161)

ИЗДАЈЕМ
намештен
стан, Котеж 2, 44 м2.
064/545-55-81, 062/12069-02. (197371)

ИЗДАЈЕМ
празан
једнособан стан, 45 м2,
Јастребачка,
иза
„Давида”. 064/410-09-99.
(197159)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
53 м2, ЦГ, у строгом
центру, изнад „Снежане”.
Одмах усељив. 063/499700. (197320)

ИЗДАЈЕМ
намештен
двособан стан, Котеж 1,
ЦГ,
клима,
издајем
празан двособан стан,
Стрелиште, ЦГ, повољно.
Тел.
064/137-63-19.
(197158)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
50 м2, клима, ЦГ, празан,
М. Горког, 100 евра. Тел.
066/351-711. (197322)

ИЗДАЈЕМ
потпуно
намештен двособан стан,
Содара, четврти спрат,
лифт, клима. 063/820-9071. (197169)
ИЗДАЈЕМ нов двособан
стан на Миси, у Панчеву.
Цена
повољна.
Тел.
063/873-72-62. (197170)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен стан. 064/56189-15. (197183)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан
за издавање, нова Миса,
полунамештен, 100 евра.
Тел.
062/166-15-21.
(197148)

ГАРСОЊЕРА, стан за
издавање, први спрат, код
Спортског
центра.
064/436-85-26. (197184)

ОД 1. јуна издајем
полунамештен
стан,
зграда, први спрат, Тесла.
Завати после 16 сати.
060/680-77-22. (197150)

ИЗДАЈЕМ
намештен
једнособан
стан
са
централним грејањем.
Котеж 1. Тел. 060/804-6913. (197331)
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ИЗДАЈЕМ ненамештен
двособан стан, ТА, Котеж
1, повољно. 064/458-2881. (197298)
ИЗДАЈЕМ трособан стан
у новој кући, може и део
стана.
064/130-36-02.
(197301)
У ЗГРАДИ преко пута
„Авива”
издајем
једнособан стан, може и с
намештајем, постоји ЦГ,
које може да се не
користи, моће термопећ,
клима, мали трошкови.
061/289-09-30. (197272)

ДВОСОБАН, намештен
стан, Котеж 1, код
вртића,
клима,
ЦГ.
062/170-47-68. (197429)
ТЕСЛА, двособан за
издавање, четврти спрат,
лифт, ЦГ, кабловска,
ненамештен,
с
кухињским елементима,
после 18 сати. 062/14664-68. (197400)

ИЗДАЈЕМ
једнособан
полунамештен
стан,
звати после 17 сати.
064/165-02-92. (197554)
ИЗДАЈЕМ
дворишну
гарсоњеру, Б. Јовановића
код „Кордуна”. 063/89105-58,
013/333-086.
(197551)
ЦЕНТАР, једнособан, I,
ЦГ, тераса, издавање.
063/744-28-66, „Милка
М”. (196506)
ИЗДАЈЕМ намештен стан
од 60 м2 у центру са
грејањем. 063/712-62-84.
(197585)
ИЗДАЈЕМ
намештену
гарсоњеру у строгом
центру, 29 м2. Тел.
063/812-42-83. (197576)

ИЗДАЈЕМ стан, ЦГ, 62 м2,
реновиран, опремљен, на
дуже.
061/147-00-41.
(197463)

НАМЕШТЕНИ станови
код хотела, 60, 80 евра,
новоградња,
клима.
064/122-48-07.

ИЗДАЈЕМ
намештену
гарсоњеру у Самачком.
Слободан. 064/276-27-24.
(197530)

ИЗДАЈЕМ
двособан
намештен
стан,
Стрелиште. 063/866-7803. (197436)

ЛОКАЛИ

ГАРСОЊЕРУ,
велику,
комплетно
новије
намештену,
издајем,
близу центра. 065/87027-00. (197536)

ИЗДАЈЕМ
једнособан
намештен стан, Котеж 1.
013/371-024, 062/162-2343. (197440)

ИЗДАЈЕМ локал, 25 м2, у
центру, преко пута нове
Поште. 064/949-56-06.
(СМС)

НАМЕШТЕН
мањи
једноипособан
стан,
издајем,
кабловска,
интернет, близу центра.
060/555-85-62. (197536)

НАМЕШТЕН стан за
самца или самицу, 65
евра, Скадарска. 069/10413-65, звати после 16
сати. (197468)

ИЗДАЈЕМ
локал
у
Тржном центру „Трубач”
на
првом
спрату.
064/370-79-47. (196595)
ИЗДАЈЕМ објекат 120 м2,
као магацински простор
или радионицу. 063/372540,
062/814-95-56.
(196068)
ЛОКАЛ
у
центру
Панчева, 20 м2. 060/02814-80. (196634)
ИЗДАЈЕМ локал у Б.
Јовановића
105-а.
060/707-44-04. (196889)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, гарсоњеру, собу за
самца, све намештено,
центар. 061/131-79-04.
(197483)
ИЗДАЈЕМ двоипособан
комфоран стан, усељив
одмах. Тел. 013/235-3700, после 19 сати.
(197498)
ИЗДАЈЕМ једноипособан
дворишни ненамештен
стан,
код
Болнице.
063/809-51-72. (197499)
ИЗДАЈЕМ собе за самце и
теренце. 064/305-73-01.
(197501)

ИЗДАЈЕМ празан стан у
поткровљу, нова Миса.
064/327-60-75. (197274)

ИЗДАЈЕМ
намештену
гарсоњеру, центар. Звати
после 16 сати. 063/86030-22. (197380)

ИЗДАЈЕМ
намештен
једнособан стан, 35 м2 са
централним грејањем и
телефоном, на Содари.
064/935-77-97. (197276)

ИЗДАЈЕ се двособан
намештен стан, Котеж 2,
120 евра. 064/248-92-20.
(197396)

ИЗДАЈЕМ
намештену
гарсоњеру, строги центар,
први спрат, ЦГ, клима,
телефон,
предност
ученици. Тел. 061/67055-87. (197277)

Г А Р С О Њ Е Р А ,
намештена, кабловска,
интернет,
ТА,
код
Спортског,
мали
трошкови. 064/134-06-16.
(197425)

ИЗДАЈЕМ
једнособан
намештен стан са ЦГ на
Содари. 065/809-45-52,
065/225-01-77. (197552)

ИЗДАЈЕМ
једнособан
стан на Тесли. 060/88883-53. (197405)
ИЗДАЈЕМ дворишни стан
четворочланој породици.
064/224-12-60. (197408)

ИЗДАЈЕ се једнособан
стан у центру Панчева.
Тел.
063/764-16-36.
(197477)
ИЗДАЈЕМ
реновирану
ненамештену гарсоњеру на
Содари са ЦГ, приземље.
064/612-18-30. (р)
ИЗДАЈЕМ,
на
дуже,
одличну
гарсоњеру,
поред
стадиона
„Динамо”, трећи спрат.
013/312-189. (197558)
ИЗДАЈЕМ
двособан,
центар, ЦГ. 063/713-5075. (197557)
ИЗДАЈЕМ стан 28 м2,
Цара
Душана
38.
062/886-56-07. (197543)
ИЗДАЈЕМ
једнособан
намештен
стан
са
централним грејањем на
Стрелишту. 064/982-4425. (и)
ИЗДАЈЕМ
једнособан
потпуно реновиран и
комплетно намештен и
опремљен стан у строгом
центру града. Искључиво
студентима и на дужи
временски период. Трећи
спрат, лифт, клима.
063/275-885. (197545)

ИЗДАЈЕМ
локал
с
комплетним инвентаром
за пекару, 65 м2 + 38 м2,
погодан и за друге
делатности. Угао Змај
Јовине и Карађорђеве
улице.
069/172-91-75.
(195963)
ХИТНО продајем локал
23 м2, Николе Тесле,
може се претворити у
гарсоњеру + кухиња. 310251. (196827)
ИЗДАЈЕМ локал 80 м2,
спрат, Ослобођења бб.
063/226-148. (197097)
ИЗДАЈЕМ
локал
на
Стрелишту, 18 м2, у
Карађорђевој 15 м2,
повољно. 063/173-64-93.
(197121)
ЛОКАЛ за издавање,
центар, Његошева, 30 м2,
спуштам цену. 064/99413-16. (197129)
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ЛОКАЛИ

ЦЕНТАР, ТЦ Његошева,
сутерен, 25 м2, добар,
14.000. „Мустанг”, 331341, 062/226-901.

ЛОКАЛ,
издајем/продајем пословни
простор,
магацин,
радионица,
продаја,
повољно. 063/240-784.
(1907146)

ИЗДАЈЕМ локал 12 м2,
центар, Петра Бојовића
19. 063/314-803. (197476)

ОГЛАСИ

ПОТРЕБНА конобарица.
Тел.
063/525-115.
(197426)
ПОТРЕБАН возач, пицамајстор,
конобар
с
искуством. 060/559-5990. (197519)

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

ИЗДАЈЕМ
локал,
прометна локација, за све
намене,
код
пијаце.
060/351-03-56. (197157)

ИЗДАЈЕМ
потпуно
опремљен
локал
за
фризере. 064/329-37-84.
(197196)
ИЗДАЈЕМ локал, стадион
„Динамо”, 20 м2, 70 евра.
063/354-221. (197175)
ИЗДАЈЕМ локале 130 м2
(раније локал пекара
„Тара”), приземње 35 +
спрат 95 м2, и у дворишту
локале 12 м2 и 25 м2,
Војводе Путника 29.
063/278-250. (197370)
ИЗДАЈЕМ
више
канцеларијских простора
у АЦ-у „Звезда”, Стевана
Шупљикца 88. 063/278250. (197370)
ПРОДАЈЕМ
повољно
канцеларију 16 м2, у
Његошевој улици бр. 1-а.
063/700-10-91. (197357)

ИЗДАЈЕМ
пословни
простор, погодан за све
делатности. 064/207-1988. (197444)
ИЗДАЈЕМ
опремљен
локал
преко
пута
„Купеа”, Б. Јовановића 8.
063/337-895. (197460)
ИЗДАЈЕМ
локал
на
Зеленој пијаци, повољно.
064/942-89-29.

ПОСАО
ПОНУДА

МАСАЖА, заказао би
масажу
код
младе,
професионалне масерке,
пријатног
изгледа.
064/248-39-26. (СМС)

ПОТРЕБНО
услужно
шивење. 064/127-22-48.
(197212)
ПОТРЕБНО
више
извршилаца за посао call
оператера. Звати од 9 до
17 сати. 063/759-43-50.
(197578)
ПОТРЕБНИ радници за
рад на терену. Јавити се
на
062/825-27-25.
(197582)
ПИЦЕРИЈИ
потребан
пица-мајстор с искуством
или без. 063/868-54-44.
(197566)
ФРИЗЕРСКОМ
салону
потребан мушко-женски
фризер. Тел. 063/187-5526. (197555)

ПРОДАЈЕМ
локал,
центар, ТЦ „Трубач”, 20
м2. Тел. 013/252-05-68.
(197328)
П О В О Љ Н О
продајем/издајем киоск
на аутобуској станици.
061/156-26-00. (197328)

МАСАЖА, заказао би
масажу
код
младе,
професионалне масерке,
пријатног
изгледа.
064/248-39-26. (СМС)
ПОТРЕБНА радница у
киоску брзе хране, Грил
„Бум”
(код
кеве).
064/323-92-77. (197080)

ИЗДАЈЕМ локал у центру.
063/725-71-70. (197307)

КАФЕ „Љубичево”, тражи
девојку за рад, са
искуством. 069/364-1004. (197111)

ЦЕНТАР, шеталиште, 15
м2, издавање, бувљак, 14 и
35
м 2.
063/240-817.
(197265)

ПОТРЕБНЕ девојке за рад
на месту колпортера.
065/577-17-25, „Domino
2014”. (197131)

ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК, песак сејанац,
одвоз шута малим и
великим
кипером.
064/664-85-31, 013/342338. (СМС)
КОШЕЊЕ
траве,
орезивање
ограда,
постављање
травног
бусена,
одржавање
зелених
површина.
064/943-51-38. (СМС)

ПОТРЕБНЕ раднице за
шивење
на
и н д у с т р и ј с к и м
машинама. 064/981-7765. (197212)

ИЗДАЈЕМ локал 110 м2,
центар, све делатности,
атрактивна
локација.
063/436-778. (197244)
2

ИЗДАЈЕМ локал 20 м ,
Змај Јовина, код пијаце,
интернет
бесплатно.
064/497-21-32. (197228)
ИЗНАЈМЉУЈЕМ халу од
220 м2 на 12 ари плаца са
два шлеперска улаза и
о п р е м љ е н и м
канцеларијским
простором
близу
Рафинерије и „Азотаре”.
063/712-62-84. (197585)
ЛОКАЛ 20 м2, у Змај
Јовиној 5, приземље. Тел.
063/346-705. (197569)
ИЗДАЈЕМ локал 120 м2, у
центру,
Бранка
Радичевића 3, погодан за
све делатности. 063/84705-80. (197524)
ПОТРЕБАН магацин од
063/348-380.
80
м 2.
(197383)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде,
канализације,
кабина,
бојлера,
славина,
котлића. 063/836-84-76.
(195816)
МОЛЕРСКИ
радови,
мајстори из Падине.
063/746-77-58. (196059)
ТЕПИХ сервис, прање
тепиха,
мебла,
у н у т р а ш њ о с т и
аутомобила,
превоз
бесплатан. 066/333-557.
(195829)
СРЕЂУЈЕМ
локале,
кафиће,
станове,
повољно. 064/410-15-20.
(197087)
КОШЕЊЕ траве, корова,
зараслих
површина,
кречења
и
обарање
стабла, чишћење плацева,
итд.
060/035-47-40.
(197093)
РАДИМО све физичке
послове: крчење плацева,
рушење,
ископи,
бетонирање, одношење
непотребних ствари, итд.
064/122-69-78. (197093)

ПРОДАЈЕМ
повољно
канцеларију 20 м2, у
Његошевој улици бр. 1-а.
063/250-971. (197357)
ЛОКАЛ-КАНЦЕЛАРИЈА,
центар, продајем/мењам.
345-534, 064/246-05-71.
(197348)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера,
шпорета,
индикатора, разводних
табли,
инсталација.
Мића.
064/310-44-88.
(195656)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушења канализације,
адаптације
купатила,
замена, поправке, одмах,
повољно.
331-657,
064/495-77-59. (195423)

ИЗДАЈЕМ локал 23 м2,
близу
пијаце,
Лава
Толстоја,
грејање,
телефон.
333-058.
(197226)

ИЗДАЈЕМ сређен локал у
центру, с магацином 40 +
50
м 2.
063/305-891.
(197168)
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РЕСТОРАН „Маринера”,
Баваништански пут 126,
тражи
особље
са
искуством,
конобаре,
куваре, помоћне раднике.
Јавити се на тел. 065/82248-22, сваког дана од 9 до
17. (197482)
ПОТРЕБНИ радници у
слот клубу „Kentacky”.
064/989-88-89, 065/66656-65. (197439)
ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац”
потребне
раднице у кухињи и на
роштиљу. 063/897-55-04.
(197304)
ПОТРЕБНА куварица и
радница на роштиљу, с
искуством. 062/823-8498,
061/173-51-07.
(197270)
ПОТРЕБАН посластичар
с исксутвом. 062/404-144.
(197273)

ДИГИТАЛНА телевизија,
уградња за све типове
телевизора. 064/437-6433. (197101)
СПУШТЕНИ плафони,
преграде,
израда
кошуљице, постављање
ламината,
уградња
столарије. 062/816-33-84.
(197109)
БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ,
израда ограда, капија,
надстршеница, заштитне
решетке, застакљивање
тераса. 062/816-33-84.
(197109)
ОДНОШЕЊЕ
шута,
чишћење
тавана,
подрума, рушење мањих
објеката, шупа. 064/14488-44. (197116)
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА
вашег
телевизора
и
монтирање
ТВ
и
сателитских антена. Тел.
063/186-32-39. (197123)

МАСАЖА
за
даме.
064/426-13-61. (СМС)
ВРШИМ
услужно
шивење. 062/872-05-24.
(СМС)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака,
котлова,
каљевих пећи. 063/15585-95. (196633)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење
купатила,
канализације, адаптације
купатила,
замена,
поправке, одмах. 331657,
063/777-18-21,
064/495-77-59. (196552)

ПОТРЕБАН
пицамајстор.
062/404-144.
(197273)

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

ПОТРЕБНА девојка за
разношење
пића
на
бувљаку. 060/544-40-64.
(197386)

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

МОЛЕРАЈ,
глетовање,
кречење, лепљење тапета,
фарбање
столарије,
тражим посао. 013/310741,
064/174-03-23.
(197125)
КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало, најповољније.
065/361-13-13. (197136)
КЕРАМИКУ,
финално
монтирање и гипсарске
радове,
педантно,
квалитетно, хонорарно.
062/178-90-24. Слободан.
(197147)
М О Л Е Р С К О ФАСАДЕРСКИ радови,
најповољније у граду.
Проверите. 061/345-5100. (197197)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправка старе, уградња
нове инсталације, машинска
одгушења,
санитарија.
062/382-394. (197208)
М А Т Е М А Т И К А ,
статистика,
физика,
информатика, пријемни,
месечно
плаћање,
професор.
Центар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. (197216)

ХОБЛУЈЕМ и лакирам
паркет, може и мање
површине. 064/993-7187. (197223)
ПОПРАВКЕ, столарија,
браварија, санитарија,
бојлери,
монтирање,
замена грејача. Слободан.
063/865-80-74. (197224)
ХОБЛОВАЊЕ, поправка,
фуговање и лакирање
паркета.
013/602-701,
064/341-79-60. (197173)

МОЛЕРАЈ,
глетовање,
фарбање
столарије,
изолација зидова. Мајстор
Павел.
063/809-66-61,
013/660-092. (197376)

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање
и
нега
болесника.
063/737-59-60. (197280)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846. (197342)

РОЛЕТНЕ, комарници,
АЛУ и ПВЦ столарија,
уграђујем, поправљам.
063/820-70-39. (197268)

ЧАСОВИ
и
преводи
енглеског и француског
језика. Тел. 060/311-0067. (197339)

СПРЕМАМ и чистим
станове.
Позовите.
064/278-71-20. (197187)

ПОМОЋ у кући старим
особама,
имам
препоруку, може на сат.
064/380-56-04. (197330)

АЛУ и ПВЦ столарија,
ролетне,
комарници,
венецијанери, уграђујем,
поправљам. 064/181-2500. (197149)

КОШЕЊЕ,
крчење,
сечење дрвећа, вађење
пањева.
Фрезирање,
сејање траве. 064/196-1732. (197327)

ФИЗИЧКИ послови: рушење
кућа, изношење шута,
ствари, чишћење дворишта,
плацева, копање... 061/62352-63. (197174)

СВЕ врсте физикалија,
утовар, истовар робе,
селидбе, сечење, цепање
дрва, копање, кошење,
чишћење тавана, шупа,
подрума и слично. Дејан.
013/341-571, 065/440-9700. (197321)

ОЗБИЉНА
жена
с
искуством, чувала би
децу или радила кућне
послове код породица
или
старих
лица.
063/287-945. (197189)
ДУБИНСКО
прање,
меблираног намештаја,
тепиха, унутрашњости
аутомобила.
Наташа.
361-474, 060/361-47-41.
(197364)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправке,
преправке
купатила, вентила, одгушење
канализације
одмах.
063/269-173. (197366)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушења канализације,
адаптације
купатила,
сервис, одмах, повољно.
377-930, 064/586-85-39.
(197372)

Б Р А В А Р И Ј А ,
надстрешнице,
врата,
ограде, терасе, решетке,
рукохвати, капије, израда
и од прохрома, врло
повољно. Тел. 060/14054-44, Дуле. (197283)
РЕНОВИРАЊЕ кровова,
зидање,
малтерисање,
кречење,
стиропор,
фасаде,
повољно.
063/865-80-49. (197230)
ИСКУСАН,
педантан
молер,
глетовање,
кречење,
фасаде,
изолација, монтирање,
ригипс плоча. Дејан.
063/891-02-96. (197237)
КЕРАМИЧАР, припрема
и постављање свих врста
керамичких
плочица,
повољно. Тел. 063/74408-24. (197239)
МОЛЕРАЈ,
фасаде,
столарија,
гипс,
адаптације, на рате.
063/893-39-94. (197246)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге.
Александар.
013/351-071, 064/157-2003. (197321)

СЕРВИСЕР свих врста
бојлера и веш-машина,
тражим посао. Тел. 312408,
064/926-59-43.
(197258)

СПРЕМАЊЕ станова и
кућа, пеглање. 063/84804-12. (197281)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија,
механика,
часови. Тел. 251-19-81,
063/852-22-43. (197260)

ПРОФЕСИОНАЛНА
неговатељица
врши
промену
пелена,
декубити,
купање,
масаже,
педикир.
060/366-63-69. (197303)
КОСИМ траву, крчим
коров, шишам живу
ограду, све површине,
дестинације. 063/844-6113. (197305)
АЛУ и ПВЦ столарија,
комарници,
ролетне,
тракасте
завесе,
венецијанери, уграђујем,
поправљам,
тражим
посао.
063/882-25-09.
(197306)
МОЛЕРСКИ
радови.
069/444-23-76. (197266)

З А М Р З И В А Ч Е ,
фрижидере,
климе
поправљам с гаранцијом.
Откуп
неисправних.
063/248-734, 013/366006. (197547)
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ОГЛАСИ

ПОСАО

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

ПОТРАЖЊА

АУТО-КЛИМЕ пуњење
новом
дигиталном
машином, уље, УВ боја.
063/248-734, 013/366006. (197547)
К Е Р А М И Ч А Р ,
квалитетан, повољан и
педантан и молер тражи
посао.
061/203-70-87.
(197513)
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА
вашет ТВ-а и постављање
ТВ и сателитских антена.
063/186-32-39. (197521)
К Е Р А М И Ч А Р ,
квалитетно,
поуздано,
повољно. 063/318-780.
(197522)
ПОВОЉАН сервис и
уградња свих типова
клима
уређаја.
Александар, 064/342-6842. (197539)
ПАРКЕТ и ламинат,
поставка, хобловање и
лакирање. 061/314-90-18,
601-892. (197481)
ТРАЖИМ посао код
старе, покретне особе,
жена с дугогодишњим
искуством. 064/494-0573. (197489)

НЕГУЈЕМ болесна и
инвалидна лица. Тел.
064/651-17-13. (197494)
МЕДИЦИНСКА сестра с
искуством, пружа све
врсте неге, медицинске
помоћи
старим
и
болесним
лицима.
065/540-03-84. (1907385)

ТРАЖИМ посао, зидање,
малтерисање,
фасаде,
кровови. Тел. 064/866-2576,
066/944-55-90.
(197404)
ТРАЖИМ
посао,
професионална масажа
релакс, шијацу, еротску
масажу
не
радим.
Тамара. 064/151-58-88.
(197434)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке,
израда
инсталација,
бојлери, купатила, сервис
клима, ТА. 061/132-8543. (197448)

ХЕМИЈА и математика,
часови основцима и
средњошколцима.
Милица, 063/894-16-15.
(197458)

ЕНГЛЕСКИ
свим
узрастима,
долазим,
јефтино, двадесет година
искукства. 013/251-78-97,
063/782-51-48. (197472)

УСЛУГЕ
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СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, већ од 700
динара... услуга селидбе
пик-апом, комбијем 1,5 т,
камионима 3, 5 и 7 т, с
радницима или без њих, у
свим правцима, плаћање
могуће чековима 100 дана
и преко рачуна. Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (ф)
СЕЛИДБЕ и превоз робе –
Борис – већ од 700 динара,
пик-апом,
комбијима,
камионима,
екипа
р а д н и к а ,
монтирање/демонтирање,
паковање ствари, кутије за
паковање,
фолија
за
заштиту намештаја. Селите
се без стреса. Борис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (ф)

СЕЛИДБЕ Борис, већ од
700 динара, пик-ап, комби
1,5 тона, камиони 3 до 7
тона, утоварна рампа, с
радницима или без њих.
Гаранција за безбедност
вашег
намештаја,
могућност складиштења
ствари. Борис, 013/352536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (ф)
СЕЛИДБЕ станова, локала,
кућа, магацина, екипа
радника, све по вашој
жељи, за фирме специјали
попусти,
бесплатан
долазак и процена посла.
0–24 сата, за вас радимо и
недељом.
Изаберите
најбоље!!! Борис, 013/352536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbepancevoboris.ser.rs. (ф)
ПАРКЕТ постављам и
хоблујем,
мајстор
с
дугогодишњим искуством
из
Дебељаче,
с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет),
013/665-220,
063/847-74-38. (185558)

ПРЕВОЗ шљунка, песка,
сејанца, шута с утоваром,
утовар
и
истовар
виљушкаром,
ископ
багерима, изнајмљивање
возила с корпом за рад на
висини. 064/648-24-50.
KIZZA – изнајмљивање
ваљка за равнање и
сабијање
терена,
насипање,
набијање
вибро-плочама. Жарка
Зрењанина 68. 063/218894, 013/258-04-00.

ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак, песак, сејанац,
одвоз
шута,
утовар.
063/246-368.
СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, цена
договор. 063/193-22-29,
013/366-843. (196201)

KIZZA – утовар великим
утоваривачима (кашика 3
м) ископ великим и
мини-багерима подрума,
темеља,
канала,
канализационих
прикључака, септичких
јама с одвозом.

ОДГУШЕЊЕ одвода и
к а н а л и з а ц и ј е
специјалним машинама,
може преко рачуна.
„Acqua”.
062/532-346.
(194924)

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

М О Л Е Р С К О ФАСАДЕРСКИ радови,
педантно и квалитетно.
064/145-89-98. (197084)
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА,
уградња, продаја, сервис
телевизора,
електро
аутоелектричне услуге. Дејан,
063/800-01-96. (197095)

KIZZA – изнајмљивање
камиона с корпом за рад
на висини до 23 метра,
сечење и резање стабла и
грања.
063/218-894.
(191621)

ПРЕВОЗИМ
кипером
повољно, до три кубика,
повољно, песак, шљунак,
сејанац,
камен
за
насипање
путева,
одвозим шут. 064/354-6994. (197257)
КЛИМЕ свих типова
п о п р а в љ а м о ,
сервисирамо
и
уграђујемо с овереном
г а р а н ц и ј о м .
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (197379)

ПОВОЉНО, превоз робе
и селидбе комбијем, цена
по договору. 064/147-1477, 013/311-514. (195436)
ДЕЗИНСЕКЦИЈА,
уништавање буба гелом и
пастом, нов метод без
прскања.
Славиша,
062/182-74-50. (195597)
СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом,
радници,
повољно. Вук. 064/17691-85, 063/278-117, 365051. (196261)

ПЕРФЕКТ,
фасаде,
зидање,
малтерисање,
кречење,
глетовање,
ламинати,
керамика,
кровови. 063/122-14-39.
(197504)

МУШКАРАЦ, 55 године,
материјално обезбеђен,
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ради
дружења, излазака, звати
око 21 сат. 013/352-203.

РОЛО НАЈ вам нуди
поправку,
уградњу
ролетни, венецијанера,
тракастих завеса, ролокомарника, хармо-врата,
туш-кабина, роло-врата
(челичних, заштитних),
тенди.
Ми
смо
најквалитетнији,
најјефтинији, с највећом
гаранцијом. Проверите.
013/344-594, 063/894-2180. (197451)

МОМАК, 39 година,
оштећеног вида, пажљив,
комуникативан,
жели
упознати лепо васпитану
девојку млађу од себе,
ради дружења и брака.
063/359-686, 011/219-4546. (и)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење
купатила,
канализације,
замена
вирбли, батерија, вентила
и санитарије, све за воду.
0–24
сата
нон-стоп,
Пензионерима попуст,
долазим одмах. 064/49344-63,
065/205-19-25,
063/779-56-47, 013/348139. (197437)
КОМБИ превоз робе и
селидбе,
монтирање,
демонтирање, с нашим
радницима
или
без,
превоз
грађевинског
материјала, одвоз шута,
од 0 до 24, може и преко
рачуна. 064/348-00-08,
062/850-36-58, Слободан.
(197528)

РАЗНО
ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне
подупираче,
мешалице
за
бетон.
064/351-11-73. (197113)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење
купатила,
канализације, адаптације
купатила,
замена,
поправке, одмах. 331657,
063/777-18-21,
064/495-77-59. (196552)

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

ДУБИНСКО
прање
н а м е ш т а ј а ,
професионалним керхер
машинама. Тросед 1.200,
фотеља 600. 069/322-0533. (196672)

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

БАЛТОКАД када, обнова
г л а з у р е ,
пластифицирање,
28
година с вама, гаранција.
w w w . b a l t o k a d . c o. r s .
065/347-55-02, 011/28830-18. (186709)
KIZZA – сечења бетона и
асфалта до 20 цм,
разбијање бетона свих
величина и дебљина.
Жарка Зрењанина 68.
063/218-894, 013/258-0400.

РОЈАЛ МГ, уградња,
поправка:
ролетне,
венецијанери, тракасте,
римске, панелне, роло,
зебра завесе, хармоврата,
туш-кабине,
комарници, тенде, ролозаштитна врата. Горан,
013/351-498, 063/816-2098. (197288)
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водовдне
адаптације,
замена
вирбли, вентила, батерије
и санитарије, све за воду
од 0 до 24 сата,
пензионерима
екстра
попуст, долазим одмах.
013/235-39-21, 064/29045-09,
061/348-20-00.
(197271)

УСЛУЖНО разбијање и
сечење
бетона
с
одвожењем шута или без.
064/648-24-47. Горан.

РАДИМО
зидање,
б е т о н и р а њ е ,
малтерисање, поправке
кровова,
пресецање
влаге, фасаде. 013/664491,
063/162-53-89.
(195428)

ОДГУШЕЊЕ одвода и
к а н а л и з а ц и ј е
специјалним машинама,
може преко рачуна.
„Acqua”. 062/532-346.

В Е Ш - М Ш А И Н Е ,
фрижидере, замрзиваче,
климе, поправљамо с
овереном
гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (197379)

ТЕПИХ сервис, дубинско
прање тепиха, превоз
бесплатан.
302-820,
064/129-63-79. (197387)

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ сони
плајстејшена, забавите се,
ПС 4.
064/914-79-81.
(196777)
П Е Н З И О Н Е Р
седамдесетих
година,
непушач, не пије, тражи
жену до 65 година, без
обавеза за законски брак.
062/212-082. (196532)

УПОЗНАО бих слободну
жену до 55 година,
дружење, брак. 064/37294-71. (197355)

ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ петокреветни
апартман у Сокобањи, на
шеталишту. Тел. 064/86120-62. (и)
ВРЊАЧКА
БАЊА,
издајем лукс стан, близу
центра,
све
ново.
063/265-314. (195612)
СОКОБАЊА, апартмани
и двокреветне собе, ново,
кабловска. 061/636-0857. www.soko-banja.org.
Зорица. (196741)
БАЊА Врујци, издајем
апартман у згради „Вода
вода”, и собе у кући. Тел.
063/874-98-38. (197161)
СОКОБАЊА,
центар,
издајем
трокреветни
апартман,
повољно.
Обавезна
резервација.
062/974-24-77. (197178)
ПРОДАЈЕМ апартмане на
Копаонику, сива фаза или
кључ у руке може замена.
060/312-90-00. (197575)
ИЗДАЈЕМ апартмане на
мору, Котор, Доброта, у
јуну попуст. 069/172-7543, 262-43-71. (197534)

МОЛЕРАЈ,
глетовање,
кречење,
фарбање
столарије, пензионерима
попуст. 013/235-78-82,
065/557-81-42. (197394)

М О Л Е Р С К О ФАРБАРСКИ радови свих
врста, брзо, квалитетно,
повољно, позовите. Дејан.
064/051-83-81, 013/632121. (197415)
ШЉУНАК,
песак,
сејанац, ископи, рушење
објеката, одвоз шута с
утоваром. 063/246-368.

ПОВОЉНО рушење старих
објеката, одвоз шута,
утовар и истовар палета,
превоз шљунка. 063/224435, Звездан. (197333)

ЕЛЕКТРОСЕРВИС
„Лукић”, поправља вешмашине,
фрижидере,
бојлере,
шпорете,
електроинсталције.
060/180-02-83, 013/25128-97. (196824)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 061/29568-98,
063/806-00-64.
Веља. (197326)

УГРАДЊА рисивера за
дигитализацију,
монтирање ТВ антена,
сервис
телевизора,
продаја
половних.
063/800-01-96. (197095)

М О Л Е Р С К О ФАРБАРСКИ радови и
фасаде. 061/283-66-41,
062/156-02-07, 064/31710-05. „Скочко”. (197526)

СЕЛИДБЕ,
екипа
радника,
превоз,
одвозимо
непотребне
ствари. 063/731-77-67,
064/280-30-16, 013/23677-34, Влада. (197433)
ТВ СЕРВИС „Плус”,
поправка
телевизора,
монитора, даљинских. Д.
Туцовића 28, 353-463.
М О Л Е Р С К О ФАСАДЕРСКИ гипсани
радови,
постављање
ламината,
керамике,
проверите. 062/816-6678. (197459)

О Г Л А Ш А В А М
неважећом
годишњу
пензионерску аутобуску
карту, издату од АТП-а
Панчево, на име Јозеф
Молнар. (197083)
ПЕНЗИОНЕРКА,
59
година,
младолика,
савремена, искључиво
ради
брака
тражи
сапутника ситуираног,
предност повратника из
иностранства. 062/82607-99. (197510)
ПЕНЗИОНЕР,
1968,
тражи озбиљну жену ради
брака.
065/972-87-01.
(197510)

ИЗДАЈЕМ апартман на
мору, Доброта, повољно.
063/758-37-34. (197430)
ИЗДАЈЕМ апартман на
Златибору,
близу
Аутобуске, нов. 064/04962-72. (197430)
ЛЕТОВАЊЕ у Рисну, с
употребом кухиње, 5
евра.
063/848-04-12.
(197284)
ИЗДАЈЕМ апартман у
Врњачкој бањи. 063/81206-89. (197564)
СУТОМОРЕ, једнособан
стан
за
одмор.
+38169/111-13-06.
(197568)
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ЈП Дирекција за изградњу и уређење Панчева Панчево, на основу члана 9. став 2. Одлуке о пословном, магацинском
простору и гаражама града Панчева („Сл. лист града Панчева” бр. 15/2014 и 29/2014) и Одлуке Надзорног одбора број
01-2117-7/2015, од 25. маја 2015. године, расписује:

ОГЛАС

ЈП Дирекција за изградњу и уређење Панчева, Панчево, на основу члана 9. став 2. и
члана 26. Став 1. Тачка 2. Одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама
града Панчева („Сл. лист града Панчева” бр. 15/2014 и 29/2014) и Одлуке Надзорног
одбора број 01-2117-5/2015, од 25. маја 2015. године, расписује:

ОГЛАС

за давање у закуп пословног простора у државној својини чији је корисник град Панчево
путем јавног надметања, на период од пет година

за давање у закуп пословног простора
у државној својини чији је корисник град Панчево
ван поступка јавног надметања, на период од пет година

Огласом је обухваћен следећи пословни простор:
Р.
бр.

Адреса

Површина и
структура

Зона

Висина почетне закупнине по м2
која се лицитира без пореза

Делатност

1.

Ослобођења 19

34,01 посл.,
8,83 маг.

1

300 дин./м2,
150 дин./м2

трговинска, занатска,
канцеларијска

2.

6. октобра бр. 15

20,94

1

300 дин./м2

3.

Ослобођења 31

59,14

1

300 дин./м2

4. Краљевића Марка 18

372,91

1

300 дин./м

5.

20,95

1

300 дин./м2

Максима Горког 68

2

трговинска, занатска,
канцеларијска
трговинска, занатска,
канцеларијска
угоститељска, занатска,
канцеларијска, трговинска
трговинска, занатска,
канцеларијска

Депозит/дин.
20.406,00
2.649,00
23.055,00
12.564,00
35.484,00
223.746,00

Огласом је обухваћен следећи пословни простор
Р.
бр.

Адреса

1. Жарка Зрењанина 23

У складу са чланом 6З. став 2.Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/09, 81/09-исправка,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/1З-УС, 50/1З-УС, 98/1З-УС, 1З2/14 и 145/14)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНСКЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

ОГЛАШАВА
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
урбанистичког пројекта као урбанистичко-архитектонска разрада локације за реконструкцију и изградњу инсталација
за утовар деривата на кат. парцели бр. 6946/1 КО Панчево, у Спољностарчевачкој улици бр. 199, у Панчеву, израђен
од стране ДОО за архитектуру и урбанизам „Blocкart” Панчево, под бројем УП-69/14, за инвеститора НИС а. д. Нови
Сад, Улица народног фронта бр. 12, 21.000 Нови Сад.
Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.
2–4, у Панчеву, на огласној табли у холу, на VI спрату, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбенокомуналне послове. Информације и сва обавештења о јавној презентацији наведеног урбанистичког пројекта можете
добити на телефон 013/308-905, канцеларија 610, од 10 до 13 сати, током трајања презентације – 7 (седам) дана почев
од 28. маја 2015. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта за време
трајања Јавне презентације, у писаном облику преко Услужног центра Градске управе града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, Трг краља Петра I бр 2–4, у Панчеву.
(Ф-930)

Висина почетне
закупнине по м2
без пореза на
додату вредност

76,86

1

75,00 дин./м2

2. Војводе Радомира Путника 9 29,52

1

75,00 дин./м2

3. Вука Караџића 4

29,43

1

75,00 дин./м2

4 Трг слободе 1

37,70 посл.,
1
8,65 маг.

12.570,00

Право учешћа у поступку јавног надметања имају предузетници и правна лица.
Право учешћа у поступку јавног надметања немају буџетски корисници који право коришћења пословног
простора без накнаде могу остварити према Закону о буџету за 2015. годину, односно према Одлуци о буџету града
Панчева за 2015. годину.
Извршеном уплатом депозита учесник у поступку прихвата услове из јавног огласа, а наведени износ представља
збир две почетне месечне закупнине, депозит се уплаћује на рачун бр. 840-488641-69, код Управе за јавна плаћања,
број модела 97, позив на број 04-226-00.
Поступак јавног надметања започиње објављивањем почетне закупнине за стицање права на закуп, који
представља почетну висину закупнине по м2.
Учесник који је излицитирао највиши износ почетне закупнине по м2 је најповољнији понуђач.
Најповољнијем понуђачу уплаћени депозит се не урачунава у закупнину. Понуђачима који не успеју у јавном
надметању биће враћен у року од пет дана од дана одржавања јавног надметања, а најповољнијем понуђачу у року од
пет дана од дана потписивања уговора. Депозит се неће вратити понуђачу који није приступио јавном надметању.
На излицитирани износ закупнине закупац плаћа порез на додатну вредност, као и све трошкове коришћења
пословног простора (утрошак ел. енергије, воде, грејања, изношења смећа и др.).
Такође је у обавези да достави једно од средстава обезбеђења плаћања закупа за период трајања закупа, и то:
1. Банкарску гаранцију „без приговора” и наплативу на „први позив” с клаузулом о урачунавању валоризације у гаранцију;
2. Сопствену (соло) меницу.
Банкарска гаранција се доставља у року од 45 дана од дана закључења уговора и даје се на период важења који не
може бити краћи од 12 месеци, с тим да су закупци пре истека рока у обавези да важност гаранције продуже пре
истека рока на период који не може бити краћи од наредних 12 месеци, под претњом раскида Уговора.
Сопствена (соло) меница доставља се у року од 8 (осам) дана од дана закључења Уговора, под претњом раскида.
Пословни простор се издаје у виђеном стању. Пословни простор набројан у Огласу може се погледати од 1. до 5.
јуна 2015. године, од 9 до 12 сати. Све информације се могу добити на тел. 013 /219-03-00, локал 211.
Пословни простор се издаје у закуп на одређено време најдуже на период од пет година.
Уколико понуђач има неизмирене обавезе по основу изворних локалних прихода, његова пријава се неће узимати
у разматрање.
Комисија неће разматрати понуде понуђача који је одустао од закључења уговора о закупу пословног простора
који је био предмет ранијег оглашавања у року од три године од дана одустанка.
Ако најповољнији понуђач одустане од закључења уговора, онда ће првом следећем учеснику јавног надметања
бити понуђено да закључи уговор о закупу пословног простора.
Пријава треба да садржи:
1) податке о подносиоцу пријаве, и то:
а) за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, ЈМБГ, назив радње, матични број,
б) за правна лица: назив и седиште, оверену копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа,
као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве не старије од шест месеци,
2) податке о пословном, магацинском простору за који се пријава подноси – површину и редни број из Огласа;
3) делатност која ће се обављати (уколико је то занатска написати тачан назив занатске делатности);
4) изјава да пословни простор преузима у виђеном стању;
5) доказ о уплати депозита за учешће;
6) доказ о томе да подносилац нема неизмирених обавеза по основу изворних локалних прихода од Секретаријата за
пореску администрацију Градске управе града Панчева.
Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, неће се узимати у разматрање.
Поступак јавног надметања ће се одржати уколико се на Оглас пријави једно заинтересовано лице.
Један понуђач може да поднесе пријаву за више пословних просторија, с тим што је у обавези да за сваки простор
поднесе потпуну пријаву и уплати тражени депозит.
Током самог поступка јавног надметања председник Комисије објављује висину почетног износа и утврђује да
сваки наредни лицитациони корак не може бити мањи од 5 посто од претходно највише излицитираног износа.
Пријаве слати у затвореном омоту, путем поште, искључиво препорученим писмом или предајом на писарницу
ЈП Дирекције, с назнаком: ПРИЈАВА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ОГЛАСУ ОЗНАЧЕН РЕДНИМ БРОЈЕМ___НЕ
ОТВАРАЈ, име и адресу одн. седиште лица које се пријављује на Оглас.
Рок за подношење пријава је закључно са 8. јуном 2015, до 11 сати.
Јавно надметање ће бити одржано 8. јуна 2015. године, у 12 сати, у соби бр. 108, у ЈП Дирекцији, Змај Јовина 6.
Након правоснажности Решења градоначелника града Панчева, биће закључен уговор о закупу на одређено време.
Приликом надметања учесник у поступку јавног надметања обавезан је да прикаже личну карту, а пуномоћник
уредно пуномоћје оверено у суду.
Приложена документација може бити у оригиналу или овереној фотокопији и не сме бити старија од шест месеци. (Ф-934)

Површина и
Зона
структура

75,00 дин./м2,
37,50 дин./м2

Делатност

Депозит
/дин.

Непрофитне
11.529,00
организације
Непрофитне
4.428,00
организације
Непрофитне
4414,50
организације
5.655,00
Непрофитне
648.75
организације
6.303,75

Право учешћа у поступку имају домаће хуманитарне организације, организације и
удружења грађана из области здравства, културе, науке, просвете, спорта, социјалне и
дечје заштите и бриге о младима.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ:
– да се пословни простор не користи за остваривање прихода,
– да подносиоци пријава нису закупци пословног простора којим управља ЈП Дирекција,
Панчево.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР:
– број реализованих програмских пројеката у последње три године,
– време регистрације код надлежног органа,
– број чланова организације или удружења.
Извршеном уплатом депозита учесник у поступку прихвата услове из јавног огласа,
а наведени износ представља збир две месечне закупнине, депозит се уплаћује на рачун
бр. 840-488641-69, код Управе за јавна плаћања, број модела 97, позив на број 04-226-00,
ЈП Дирекција Панчево.
Поступак избора закупца за давање у закуп пословног простора ван поступка јавног
надметања спроводи Комисија за давање у закуп пословног, магацинског простора и гаража.
На основу пристиглих пријава Комисија врши вредновање у складу са задатим
критеријумима, утврђује предлог одлуке о давању у закуп пословног простора и
доставља га градоначелнику града Панчева на одлучивање.
Учесник који је остварио право на закуп пословног простора ван поступка јавног
надметања у обавези је да плаћа порез на додатну вредност на износ закупнине, као и
све трошкове коришћења пословног простора (утрошак ел. енергије, воде, грејања,
изношења смећа и др.).
Учесник који је остварио право на закуп пословног простора ван поступка јавног
надметања у обавези је да достави сопствену (соло) меницу у року од 8 (осам) дана од
дана закључења Уговора, под претњом раскида, као средество обезбеђења плаћања
закупнине за период трајања закуподавног односа.
Пословни простор се издаје у виђеном стању.
Пословни простори набројани у Огласу могу се погледати у периоду од 1. до 5. јуна,
од 8. до 12. јуна и од 15. до 19. јуна 2015. године, од 9 до 12 сати. Све информације се
могу добити на тел. 013/219-03-00, локал 211.
Учеснику који је остварио право на закуп пословног простора ван поступка јавног
надметања уплаћени депозит се не урачунава у закупнину и биће враћен у року од пет
дана од дана потписивања уговора.
Учесницима који нису остварили право на закуп уплаћени депозит се враћа у року
од пет дана од дана јавног отварања пријава. Депозит неће бити враћен учеснику који
није приступио јавном надметању.
Пословни простор се издаје у закуп на одређено време, најдуже на период од пет година.
Уколико учесник има неизмирене пореске обавезе по основу изворних локалних
прихода, његова пријава се неће узимати у разматрање.
У случају одустајања од закључења уговора од стране учесника који је успео у поступку
давања у закуп пословног простора ван спровођења јавног надметања, закључење уговора
о закупу пословног простора биће понуђено првом следећем учеснику.
Пријава треба да садржи:
1) податке о подносиоцу пријаве, и то:
б) назив и седиште, оверену копију Решења о упису правног лица у регистар код
надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве не старије
од шест месеци,
2) податке о пословном, магацинском простору за који се пријава подноси – површину
и редни број из Огласа,
3) делатност која ће се обављати,
4) изјава да пословни простор преузима у виђеном стању,
5) доказ о уплати депозита за учешће,
6) доказ о томе да подносилац нема неизмирених обавеза по основу изворних локалних
прихода од Секретаријата за пореску администрацију Градске управе града Панчева,
7) документација којом се потврђује број реализованих пројеката у последње три године,
8) извод из евиденције чланова удружења.
Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве неће се узимати у разматрање.
Поступак давања у закуп пословног простора ван јавног надметања ће се одржати
уколико се на Оглас пријави једно заинтересовано лице.
Пријаве слати у затвореном омоту, путем поште, искључиво препорученим писмом
или предајом на писарници ЈП Дирекција, с назнаком: ПРИЈАВА ЗА ПОСЛОВНИ
ПРОСТОР У ОГЛАСУ ОЗНАЧЕН РЕДНИМ БРОЈЕМ___НЕ ОТВАРАЈ, назив и адресу
седишта организације или удружења које се пријављује на Оглас.
Рок за подношење пријава је закључно са 22. јуном 2015. године, до 11 сати.
Јавно отварање приспелих пријава биће одржано 22. јуна 2015. године, у 12 сати, у
соби бр. 108, у ЈП Дирекцији, Змај Јовина 6.
Након правноснажности Решења градоначелника града Панчева, закључиће се
уговор о закупу на одређено време.
Приложена документација може бити у оригиналу или овереној фотокопији и не
сме бити старија од шест месеци.
(Ф-935)

Четвртак, 28 мај 2015.

ОГЛАСИ

На основу члана 11. Одлуке о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера
на површинама јавне намене („Сл. лист града Панчева” број 29/2014), Правилникa о условима за постављање
привремених монтажних објеката на јавним површинама („Сл. лист општине Панчево” број 9/05, 14/07 и „Службени
лист града Панчево” број 08/09) и Одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа Дирекција за изградњу и уређење
Панчева, Панчево број: 01-2117-3/2015 од 25. маја 2015.године, расписује се
ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА КОРИШЋЕЊЕ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ДЕЛА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ РАДИ
ПОСТАВЉАЊА КИОСКА, ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
Огласом су обухваћене следеће локације:
Ред. Бр.
бр. киос.

Локација

Зона Делатност

Тип киоска

Комунална
Површ.
такса–цена дин./м2

1.

1

Војводе Радомира Путника 6

I

трговинска

нови правоугаони

6,00

844,00

2.

29

Војводе Радомира Путника 25

I

трговинска

нови правоугаони

6,00

844,00

3.

52

Ружина код католичког гробља

III

трговинска

нови правоугаони

6,00

591,00

4.

53

Ружина код католичког гробља

III

трговинска

нови правоугаони

6,00

591,00

5.

93

Угао Ослобођења и Кнеза Михајла Обреновића

IV

трговинска

нови правоугаони

6,00

464,00

6

98

Вршачка 14 код Пекабете

IV

трговинска

нови правоугаони

6,00

464,00

7.

121

Сремска код МЗ

IV

трговинска

нови правоугаони

6,00

464,00

8.

139

угао ул. В. Влаховића и В. Петровића

IV

трговинска

нови осмоугаони

6,00

464,00

9.

150

Угао ул. В. Влаховића и Цвијићеве

IV

трговинска

нови правоугаони

6,00

464,00

10.

167

Угао Ослобођења и С. Шупљикца

IV

трговинска

нови правоугаони

6,00

464,00

11.

51

Николе Тесле бб

II

трговинска Панки – ЈП Дирекција Панчево

7,29

12.

54

Угао ул. Милоша Требињца и М. Обреновића

II

трговинска Панки – ЈП Дирекција Панчево

7,29

717,00, закуп
дин./м2 1.206,00
717,00 закуп
дин./м2 1.206,00

За киоске под редним бројем 11. и 12. у Огласу, поред локалне комуналне таксе, плаћа се и закупнина за киоск који
је у власништву ЈП Дирекције Панчево, у износу од 1.206 динара по метру квадратном без пореза на додату вредност.
Право учешћа имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају услове из овог огласа.
Сваки учесник који се пријави дужан је да изврши уплату гарантног износа за учешће у поступку јавног
надметања, и то на текући рачун бр. 840-488641-69, који износи:
·
·
·
·
·
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за I зону: 80.000,00 динара
за II зону: 65.000,00 динара
за III зону: 50.000,00 динара
за IV зону: 45.000,00 динара
за V зону: 35.000,00 динара

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС,
132/14 и 145/14)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНСКЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

ОГЛАШАВА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
урбанистичког пројекта као урбанистичко-архитектонска разрада локације за изградњу
вишепородичног стамбеног комплекса на локацији „Хиподром” на кат. парцелама бр.
4866/46 и 4866/57 КО Панчево, на Баваништанском путу 66, у Панчеву, израђен од
стране ДОО „Геовизија”, предузеће за извођење геодетских радова у Панчеву, за
инвеститора Град Панчево, путем ЈП ГСА Панчево, Његошева улица бр. 1-а Панчево.
Увид у Урбанистички пројекат може се обавити у згради Градске управе града
Панчева, Трг краља Петра I бр. 2–4, у Панчеву, на огласној табли у холу, на VI спрату,
у Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове.
Информације и сва обавештења о Јавној презентацији наведеног урбанистичког
пројекта можете добити на телефон 013/308-905, канцеларија 610, од 10 до 13 сати,
током трајања презентације – 7 (седам) дана, почев од 28. маја 2015. године.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на Нацрт
урбанистичког пројекта за време трајања Јавне презентације у писаном облику преко
Услужног центра Градске управе града Панчева, Секретаријату за урбанизам,
грађевинске и стамбено-комуналне послове, Трг краља Петра I бр. 2–4, у Панчеву.
(Ф-937)

Бродоградилиште „Vahali” – Засавица
Предузеће: VAHALI PRODUCTION SERVICES d. o. o.,
Александра Марковића 227, Засавица
расписује Конкурс за радно место: ЗАВАРИВАЧ АЛУМИНИЈУМА
Услови за кандидате:
– најмање две године искуства
CV/пријаве послати на:
vesna.d@vahali.rs или позвати на:
063/103-42-78, Весна

(проф.)

Извршењем уплате гарантног износа учесник у поступку прихвата услове из јавног Огласа.
Правилником о условима за постављање привремених монтажних објеката на јавним површинама утврђени су
посебни услови за постављање привремених монтажних објеката на јавним површинама, као што су одређивање
делатности, одређени тип, облик, димензије, врсте материјала и слично.
Гарантни износ се не враћа:
– лицу у поступку јавног надметања које у року од осам дана од дана коначности Одлуке о додели не потпише изјаву
о прихватању услова из ове Oдлуке,
– учесник у поступку јавног надметања коме је дат део површине јавне намене ради постављања киоска у случају одустанка.
Лице у поступку јавног надметања које је стекло право на део површине јавне намене за постављање
киоска пре доношења Одлуке о коришћењу дела површине јавне намене за постављање киоска дужно је да
уплати:
– највећи излицитирани једнократни износ који је основ за остваривање права коришћења површине јавне намене
ради постављања киоска,
– утврђени депозит на име трошкова уклањања објекта-киоска са дела површине јавне намене, након престанка
коришћења у износу од 10.000,00 динара, на рачун буџета града Панчева 840-745141843-30, модел 97, с позивом на
број 66-226-74514112.
Период на који се даје део површине јавне намене не може бити дужи од 10 година.
Пријава треба да садржи:
А. Податке о подносиоцу пријаве, и то:
а) физичка лица – име, презиме, јединствени матични број грађана и адресу с обавезном фотокопијом личне карте,
б) предузетници – копију Решења о упису у регистар код Агенције за привредне регистре са свим прилозима;
в) правна лица – назив фирме с обавезном фотокопијом Решења Агенције за привредне регистре,
Б. Податке за коју локацију се пријава подноси,
Ц. Редни број и адреса локације,
Д. Делатност која ће се обављати,
Е. Доказ о уплати Огласом предвиђеног гарантног износа за учешће на рачун бр. 840-488641-69, код Управе за јавна
плаћања, број модела 97, позив на број 02-226.
Ф. Уверење Секретаријата за пореску администрацију којим се доказује да нема дуговања по основу изворних прихода града Панчева.
Без ових прилога, поднета пријава неће се узети у разматрање.
Једно лице може да поднесе пријаву за више локација, с тим што је у обавези да за сваку локацију поднесе
потпуну пријаву и уплати тражени гарантни износ.
Подаци о комуналној опремљености локација наведених у Огласу ЈП Дирекције Панчево и могућност
прикључења на комуналну инфраструктуру прибавиће се од надлежних јавних и јавних комуналних предузећа који
су власници комуналне инфраструктуре.
Пријаве слати у затвореном омоту, путем поште, искључиво препорученим писмом или предајом на писарницу ЈП
Дирекције, З. Јове Јовановића бр. 6, Панчево, с назнаком ОГЛАС ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
ЗА КОРИШЋЕЊЕ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ДЕЛА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ РАДИ ПОСТАВЉАЊА КИОСКА,
ОЗНАЧЕН РЕДНИМ БРОЈЕМ ____ – НЕ ОТВАРАЈ, име и адресу, односно седиште лица које конкурише.
Рок за подношење пријава је закључно са 15. јуном 2015. године, до 10 сати.
Јавно надметање ће бити одржано 15. јуна 2015, у 11 сати, у соби бр. 108, у ЈП Дирекцији, Змај Јове
Јовановића бр. 6, у Панчеву.
Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве неће се узимати у разматрање.
Јавно надметање ће бити одржано и уколико у поступку јавног надметања учествује само један учесник, односно
његов овлашћени представник.
Почетни једнократни износ у циљу стицања права за закључење уговора о закупу дела површине јавне
намене ради постављања киоска износи 30.000 динара.
Учесник који је понудио највећи једнократни износ за део површине јавне намене ради постављање киоска
дужан је да одмах, на позив председника Комисије потпише изјаву да је понудио највећи једнократни износ с
назнаком висине тог износа, чиме је јавно надметање завршено.
За коришћење површине јавне намене плаћа се локална комунална такса у висини и на начин одређен Решењем
Градске управе града Панчева – Секретаријата надлежног за послове пореске администрације, а које се доноси на
основу Одлуке Скупштине града Панчева о локалним комуналним таксама, зависно од површине киоска и од зона у
којој се површина јавне намене налази.
Лицу које није стекло право на део површине јавне намене за постављање киоска враћа се уплаћени гарантни износ у
року од осам дана од коначности одлуке о додели на коришћење површине јавне намене у уплаћеном износу, без камате.
Сва потребна обавештења у вези с Огласом могу се добити у ЈП Дирекцији, Змај Јове Јовановића бр. 6, у Панчеву,
или на телефон 219-03-00, локал 202.
(Ф-936)

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ
Захваљујем Одељењу психијатрије др Ани ВељковићЂорђевић, спец. психијатрије, на указивању помоћи
током лечења моје драге супруге Јованке Стојковић,
као и др Предрагу Радивојевићу у амбуланти Горњи
град и медицинском особљу.
Супруг Борислав Стојковић, Иве Курјачког 53-а,
Панчево
(40/197214)
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Наш вољени син, супруг и отац

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашем вољеном сестрићу и брату

БУЦИ

НЕБОЈША МИЛОШЕВИЋ БУЦА

НЕБОЈШИ МИЛОШЕВИЋУ БУЦИ

1953–2015.

Почивај у миру!
Породица МАНИЋ

преминуо је 22. маја 2015, у 62. години, остајући нам у најлепшим
сећањима.

(39/197207)

С љубављу и тугом чувамо га у срцима.
Последњи поздрав другу

Тугују за њим мајка РУЖИЦА, супруга АНЂЕЛИЈА и син МИЛОШ

Тетка ЈОВАНКА и сестре ИВАНА и АНА с породицама

(93/197420)

(94/197420)

Последњи поздрав драгом куму

С тугом и болом опраштамо се од нашег

Последњи поздрав драгом куму

БУЦИ

Тетка МИРА, ДАЦА и ЖИЖА

од другова с Тамиша:
од РАДЕ, МИЈЕ, ЂУРЕ,
ШУЛЕТА, БОЛЕТА,
ЈЕФТЕ и ВАСЕ.

(74/197340)

(63/197291)

БАТЕ

НЕБОЈШИ МИЛОШЕВИЋУ
БУЦИ
Никада те нећемо заборавити.

НЕБОЈШИ МИЛОШЕВИЋУ
БУЦИ
Отишао је наш

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Кумићи БРАНКА и НЕНАД с породицама

Кумови ВЕЉА и НАДА

(34/197201)

(35/197201)

У понедељак, 25. маја 2015, угасило се најплеменитије срце нашег

Последњи поздрав драгом

Последњи поздрав нашем другару

НЕБОЈША МИЛОШЕВИЋ
Збогом, пријатељу драги.
БАТИКА, МАЦА, МАРИНА и ВУК
(70/197318)

БУЦИ
од ЗОРКЕ СТОЈКОВИЋ
и СВЕТЛАНЕ
СТОЈКОВИЋ
с породицама

Последњи поздрав

ЈОЛЕТУ

ЈОЖЕФА КИША

Доброта и племенитост
се никада не заборављају.
МИОНА, МАРКО,
НЕБОЈША, ЗОРКА,
АНДРИЈАНА и РАДЕ

1955–2015.
Анђео анђелима.
Нека ти Господ осветли вечни пут!

(42/197225)

БУЦИ
БОЈАНА, ГОЦА и МИЛАН
(47/197233)

(107/197478)

Хвала ти за сву љубав и племенитост.
Заувек у нашим срцима.
Отац МИХАЉ, супруга ОЛИВЕРА, твој ВОЛОЂА с породицом,
брат МИША, снаја МИЛИЦА и братанац МИЛОШ с породицом

Последњи поздрав драгом пријатељу

Последњи поздрав ташти, баки, прабаби

ЕТЕЛКА
БУНДЕВИЋ

(82/197377)

МАРИЈИ ЈАКОВЉЕВИЋ

Последњи поздрав драгом колеги

ЈОЖЕФУ

1933–2015.
од зета ЂОРЂА, унука ИГОРА, снаје БЈАНКЕ
и праунука НЕНАДА.
(38/197206)

Последњи поздрав
од супруга ДУШАНА,
синова ДЕЈАНА
и ЛАЗАРА, ћерке
ЈЕЛИЦЕ и заове
МИРЈАНЕ и КОВИЉКЕ.
(88/197409)

КИШУ
С поштовањем
ГОРДАНА, ЂУРАЂ
и САРА ШИМИЋ
и НАДА БОЦИ

ПРЕДРАГУ ЛУКИЋУ

С тужним срцем јављамо рођацима, пријатељима и познаницима да је 25. маја 2015, у 85. години, преминуо наш драги

(81/197374)

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

рођ. 1963.
Последњи поздрав комшији

Остаће заувек у нашем сећању.
Запослени у „ХИП–Петрохемији” а. д. Панчево
(49/ф-493)

ВЕНДЕЛ ВАШ

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

ЈОЖЕФУ КИШУ
Станари у Војвођанском
булевару 50
(108/4611)

Ожалошћени: син ВЕНДЕЛ са ЕРЖИКОМ,
сестра ИЛОНА с породицом, зет ШАНДОР,
унуци ШАЊИКА и ИЛДИКО са ЧАСЛАВОМ,
праунука ИРИНА и остала родбина и пријатељи
(111/197482)

понедељком и
уторком од 8 до 20,
а осталим радним
данима
од 8 до 13 сати

Четвртак, 28. мај 2015.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

20. маја 2015. прерано нас је напустио наш драги супруг и отац
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Последњи поздрав драгом пријатељу

Последњи поздрав драгом

ИВИЦА ВИГЊЕВИЋ
ИВИЦИ ВИГЊЕВИЋУ

1970–2015.

ИВИЦИ ВИГЊЕВИЋУ

Био је најбољи муж и најдивнији отац. Пружао нам је бескрајну
љубав и подршку. Сећање на њега ће нас учинити бољима.
Супруга ТАЊА, син МАРКО и ћерка ОЉА
(24/197164)

Последњи поздрав драгом сину

Породица БОРЗАНОВИЋ

Колеге из фирме „Алтес”

(105/197473)

(104/197473)

Последњи поздрав драгом зету

Последњи поздрав драгом брату

Последњи поздрав куму

ИВИЦИ

ИВИЦА ВИГЊЕВИЋ

ИВИЦА ВИГЊЕВИЋ

1970–2015.
Сузо моја, освежи му лице, тамна ноћи, не буди
му хладна.
Голубице, не буди га рано, нек с миром у земљи
спава.
Твоја мајка МАРИЈА

1970–2015.
Боли тишина места на коме те нема, боли празна
цеста и суза се спрема и свуда си ти само тебе
нема.
Брат СЛАВКО с породицом

Ивице, никада те нећемо заборавити.
Породица КОВАЧ

од таште МИЛИЦЕ
ЧАНАК.

Много је разлога да те
вечно памтимо, с поносом помињемо и од заборава чувамо.
Породица КЕЛЕБУДА

(13/197119)

(14/197119)

(69/197315)

(23/197164)

(26/197171)

С тужним срцем јављамо свим рођацима, пријатељима и познаницима да је 19. маја 2015, у 79.
години, преминула наша драга

Тужног срца и с болом обавештавамо родбину и
пријатеље да је 25. маја 2015, у 72. години, преминула наша драга

ИВИЦА

ИВИЦИ

ВИГЊЕВИЋ

ВИГЊЕВИЋУ
1970–2015.

Последњи поздрав

ВИГЊЕВИЋУ

Последњи поздрав куму

ИВИЦИ ВИГЊЕВИЋУ
Породица НИНИЋ

ЈОЗЕФИНА СЛЕПЧЕВИЋ

ГОРДАНА МАРИНКОВИЋ

1936–2015.
Ожалошћени: супруг БОШКО, син ЈОВАН, снаја
МИРЈАНА, унуци БОШКО и АЛЕКСАНДАР,
ћерка ЈЕЛЕНА, зет ГЕРД, унука БАРБАРА,
као и остала родбина и пријатељи

1943–2015.
Сахрана је обављена 26. маја, на Старом православном гробљу, у Панчеву.
Ожалошћени: супруг ЂОРЂЕ, брат СРПКО,
ћерке МИРЕЛА и ДАНИЈЕЛА с породицом
и остала многобројна родбина и пријатељи

(3/197085)

(119/197541)

Последњи поздрав драгој мајци

21. маја преминула је моја мама и бака

(99/197453)

ИВИЦИ
ВИГЊЕВИЋУ

Као после ружног сна, будим се и не прихватам...
од породице
ИВАНКОВ.
(27/197171)

Последњи поздрав

ИВИЦА ВИГЊЕВИЋ
С неизмерном тугом и поштовањем: кум МИОДРАГ
БЕКИЋ с породицом
(102/197470)

ДУШАНКИ РАДИН

ДУШАНКА РАДИН

Заувек ћеш бити у нашим срцима.
Ожалошћени син с породицом

1934–2015.
Почивај у миру!
Ћерка БРАНА, зет ВЛАДА и унуци ВУК и ТАМАРА

(115/197508)

МИЋИ

(78/197359)

ВУЛКАНУ
Последњи поздрав

Последњи поздрав

Мирно спавај, мајко

ИВИЦА ВИГЊЕВИЋ ЏОМБА
Заувек ћеш остати с нама.
ЖУНА, СТОШКЕ, КОЦКА

од ЕРЕ и ЂОЛЕТА
с породицом.

(124/197575)

(6/197097)

Последњи поздрав

ЧЕДОМИРУ
ОДАЏИЋУ

МИЛЕВКИ
ПЕТРОВИЋ

ЂИНО КИШ

ГОРДАНА

1944–2015.

МАРИНКОВИЋ

17. IX 1942 – 19. V 2015.

од кума ПЕРЕ
и БОЈАНЕ.

Породица

Последњи поздрав
драгом куму од куме
ВЕРИЦЕ и ТАЊЕ
с породицом.

(18/197138)

(62/197289)

(36/197203)

Хвала на свему.

РАДНО ВРЕМЕ
БЛАГАЈНЕ:

1943–2015.
Чувамо те у срцу.
Твоја ДАНКА,
КАТАРИНА, МИЛИЦА
и СЛОБОДАН

од комшија у улазу зграде Моше Пијаде 117.

(120/197541)

(53/197256)

ГОРДАНИ

понедељком и
уторком од 8 до 20,
а осталим радним
данима
од 8 до 13 сати
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Оцо

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

20. маја 2015. године напустио нас је наш
драги отац и дедико

Последњи поздрав течи

1. јуна 2015. навршавају се две године откако није с нама наш вољени

МИШИ

МИХАЈЛО ИВАНИЋ
МИХАЈЛО ИВАНИЋ

1. VII 1936 – 20. V 2015.

1. VII 1936 – 20. V 2015.
Твоје срце велико да смести свет није било довољно јако да издржи последице
операције.

од породица КОЛАРИК
и ТОМИЋ.

ДЕЈАН ПЕШИЋ

(116/197516)

Заувек ћемо те чувати од заборава у нашим срцима и с љубављу помињати.

Недостајеш нам сваког дана.
Последњи поздрав драгом пријатељу

С љубављу, заувек твоја ћерка ВЈЕРА
и зет СТИВ

Твоји: ЈАРОСЛАВ, ИВАНА, ЛЕА и САШКА

Твоји најмилији

(44/197232)

(45/197232)

(125/197577)

Последњи поздрав течи

Мишко мој

МИШИ

У недељу, 31. маја, у
12.30, на Старом православном гробљу, даваћемо шестомесечни помен нашем драгом и
предобром супругу и
тати

ЗОРИЦА

Прија ЉИЉАНА
(43/197232)

МИШИ

МИХАЈЛО ИВАНИЋ

ЈАШАРЕВИЋ
1950–2010.

1. VII 1936 – 20. V 2015.

Сурова и неочекивана смрт ми те је отела
заувек. Остаје ми само туга и шест деценија успомена на нашу љубав.
Нека те анђели чувају!

Наша драга

САНДРА, ТАМАРА, МАГДАЛЕНА, МИМИЦА
и породица ШВАРЦИ
(117/197517)

Последњи поздрав

Неутешна твоја МАРКА
(46/197232)

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

Десетогодишњи помен
вољеном брату и ујаку

19. маја 2015, у 87. години, преминула је
наша мајка и бака

ЈОВАНУ
ПАВЛОВИЋУ
ЈОЦИ

И даље ћемо те чувати
од заборава. Нека те у
тишини вечног мира
прати наша љубав!

МИРА и ОЛИВЕРА

Твоји најмилији:
МОША, ВАЊА,
МИЛИЦА и ТИЈАНА

(56/197261)

(122/197559)

Годину дана откако није с нама наш

ДУШАН БОГОВИЋ

ЦАРКИ ЈОВЧИЋ
1936–2015.

ЉУБОМИР

2014–2015.
Ти знаш ко те највише воли.
ЛИДИЈА, МАРИНА и ЈЕЛЕНА с породицом
(123/197572)

ЗУБОВИЋ
од ћерке МИЛИЦЕ и сина ДУШКА
с породицама.

ГРОЗДАНКА
БЛИТВА

(114/197502)

,ПАНЧЕВАЦ
Твоји: породице ЈАНКОВИЋ и КЕЂЕШ
(4/197092)

24. маја 2015, у 87. години, преминула је наша
драга

СЕЋАЊЕ

Живиш и даље у нама.
Сестра МИРЈАНА, зет
ВИТА, МАЈА и ДАРКО
(113/197500)

30. маја 2015, у 11 сати,
дајемо годишњи помен
нашој вољеној

телефон:
013/301-150

РАДУНА ПАВЛОВИЋ
22. II 1942 – 5. XII 2014.
Пола године празнине и бола...
Твоји најмилији: супруг БУДИМИР и ћерка
МАНУЕЛА с породицом
(83/197384)

1. јуна навршиће се годину дана од смрти нашег

Последњи поздрав

ЉУБОМИР
ЗУБОВИЋ

ДРАГА ТОШИЋ

од ПАЈЕ с породицом.

2005–2015.
Ову лекцију у животу не
можемо још да научимо
– да живимо без тебе.
Живимо некако, али те
нема тамо где нам највише недостајеш и требаш.
Твоје: МАРИЦА, САЊА,
ТАЊА, ИВАНА,
ДРАЖЕН, МИЛАН,
МАРТИН
и твојих шест анђела

(76/197350)

(5/197096)

МИШИ
ИВАНИЋУ

Заувек ће бити у нашим срцима.
Ожалошћени: син МИРОЉУБ, снаје БИЉАНА
и РАДМИЛА и унуке ИРЕНА, МАРИНА
и ДРАГИЦА с породицама
(121/197546)

АРХОНДА
ПОПОВСКА

МИШО ПОВОЛНИ
Ожалошћени: син ПАЈА и супруга ДОБРИЛА
(84/197388)

Њена деца ЉУБА,
ЂОКА и ВЛАДА
с породицама
(67/197299)

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

Четвртак, 28. мај 2015.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Прошла је тужна година откако није с нама наш
вољени супруг, отац и брат

РАТИЋ

МИЛЕВА
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3. јуна навршава се осам година откако није с
нама наш драги

МИЛАН СТЕПАНОВ

ВЕСЕЉКО

22. V 2012.
29. V 2012.
Лажу да време све лечи и да све успомене брише, јер нам ви недостајете све више и више!
Воле вас синови НЕНАД и ДРАГАН и унук ЛУКА
(95/197421)

ДИМИТРИЈЕ МИТА РОКСИЋ

1955–2014.
Неизмерно нам недостајеш. Остаћеш заувек у
нашим срцима.
Нека те анђели чувају!
Твоји најмилији

Увек си у нашим мислима, срцима и сећањима.
СЛОБОДАНКА, МИРА, МОША, МАРИНА,
ЕМИЛ, МОМИР и МАРКО

(87/197401)

Прошле су тужне три године откако није с нама
наш драги

Вољени супруг

(31/197111)

СЕЋАЊЕ

Вољени тата

СУЗАНА

ДРАГАН РУЊАИЋ

ОГЊЕН МАТИЈЕВИЋ

2005–2015.

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

ДРАГАН РУЊАИЋ

ЛЕСКАРОСКИ

2005–2015.

27. V 1997 – 27. V 2015.
С љубављу и поштовањем чувамо успомену
на тебе.
Твоји најмилији

Његови најмилији

Драги мој Драгане, време пролази, али туга за
Тобом не престаје.
Волећу Те док сам жива.
Твоја супруга НАДА

(30/197171)

(61/197286)

(60/197286)

Прошле су три године од смрти нашег вољеног
супруга и оца

30. маја 2015, у 11 сати, на гробљу у Долову, даваћемо шестомесечни помен

СЕЋАЊЕ

Драги тата, много нам недостајеш.
Твој син МИЛОВАН с породицом

(77/197351)

СЕЋАЊЕ

ЗОРИЦА

ДРАГУТИН ДАВИДОВИЋ
29. V 2004 - 29. V 2015.

ИГОРА НИКОЛИЋА

СЛОБОДАНКИ СПАСИЋ

ЈАШАРЕВИЋ
2010–2015.
Пет година бола и туге.
Мајка ИВАНКА
и сестра СПОМЕНКА
с породицом
(118/197529)

Твоја породица

Супруга ЈЕЛЕНА и синови АЛЕКСАНДАР
и БОЈАН

Тешко је пронаћи праве речи, јер оних правих је
мало. Зар су потребне утешне речи да схватимо
да те више нема.
Твоји најмилији: супруг ЂОРЂЕ, син ЈОВАН
и ћерка ЈЕЛЕНА

(72/197336)

(85/197311)

(112/197492)

Увек ћемо те волети.
Време пролази, али туга у нашим срцима остаје.

СЕЋАЊЕ

30. маја 2015. навршава се осам година од смрти
вољене супруге

ЈЕЛИЦА МАНАСИЈЕВИЋ

РАДМИЛЕ ЈОВАНОВ

Ћерка ВЕРА с породицом

2003–2015.
Кажу да време лечи све, али празнину насталу
твојим одласком нико и ништа не може испунити, нити ће.
Твоји: супруг МИЛОЈЕ, син ЗОРАН
и ћерка ЗОРИЦА с породицама

1937–2007.
Време пролази, а ти остајеш да вечито живиш у
мом срцу. Нека ти је вечна слава и хвала ти за
све године које смо провели заједно!
Ожалошћени: супруг РАТКО, син ИВАН
с породицом и ћерка ГОРДАНА с породицом

(54/197257)

(22/197163)

(12/197115)

БЛАГОЈЕВИЋ

ЛЕПА

ДРАГИЊА

КОСТА

1929–2011.

1930–1995.

Никада вас нећемо заборавити.

1. јуна навршава се годину дана откад је преминула моја драга сестра

МИЛИЦА

1. јуна је годину дана од
смрти моје тетке

МИЛИЦА

Трогодишњи помен

ЉУБИША
НИКОЛИЋ

Драга сестро...
Брат СВЕТИСЛАВ
с породицом

Кеко моја, заувек ћемо
памтити твоју доброту.
Братаница ЈОВАНКА
с породицом

Када срце и душа боле,
време није лек, већ тиха патња и вечни бол у
срцу. Увек ћеш бити с
нама.
Твоји најмилији

(80/195368)

(79/197368)

(86/197391)

ЧАВКА

ЧАВКА

28. маја навршавају се
четири године туге

ГРУЈИЦА
ШИМИЋ
2011–2015.
Остаћеш вечно у нашим
срцима.
Твоји: супруга
ЉУБИНКА, син
НИКОЛА, снаја ИВАНА
и унук СТЕФАН
(41/197222)

Петогодишњи помен

Недостајеш много

МИРКО

ВУКИЦА

ДРАКУЛИЋ

НОВАКОВ

Време пролази, али туга
и бол се не смањују.
С љубављу
и поштовањем твоја
супруга ВИДА

2010–2015.

(48/197240)

КРЧАДИНАЦ
2001–2015.
Време пролази, али туга
у срцима оних који те
воле остаје вечна.
Твоји КОСТИЋИ
(65/1977293)

30. маја навршавају се
три године од смрти нашег супруга, оца и деде

ВУЧКО
КАРАЛИЋ

Твоја деца: ПАВА
и ЈОВИЦА
с породицама

Много нам недостајеш.
Твоја супруга ПРАВДА
с децом

(110/197486)

(126/1975

30
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

3. јуна 2015. навршавају се две године откад није више с нама наш драги

СЕЋАЊЕ
на наше драге родитеље, сестру и браћу

СТОЈСАВЉЕВИЋ
ДУШАН
МИЛИЦА
1908–1980.

1907–1984.

МАРА РАПАЈИЋ

ПЕТАР

рођ. Стојсављевић
1934–2011.

НЕСТОРОВСКИ
1952–2014.

Обавештавамо родбину и пријатеље да
ћемо 30. маја 2015, у 12 сати, давати полугодишњи помен мом супругу и тати

ИЛИЈА РАДИВОЈША
1937–2013.

СТАНКО

1952–2008.

Време пролази, али туга је вечна.
Мај 2015.
ДРАГА и ДРЕНКА с породицама

(25/197163)

(106/197474)

2. јуна навршавају се три године откад није с нама наш вољени син, брат, девер и чика

Све ово време учимо да живимо без тебе,
а то нам је најтежа лекција у животу. Ту
су места на којима те више нема и тренуци без тебе. Говоре да ће проћи, а у ствари све се понавља.
Све више нам недостајеш.
Твоја супруга СВЕТЛАНА и ћерке
МАРИЈА, ЈЕЛЕНА и ДРАГАНА

На овај дан, 30. маја
2015, навршава се годину дана откако ниси с
нама, драги ујко... Оставио си нас с празнином
и тугом у срцу. Никад те
нећемо заборавити.
Ожалошћени: мајка
МИЛИЈА и сестричина
БИЉАНА с породицом
(11/197114)

СЕЋАЊЕ

МИЛКА

(103/197471)

СТОЈИЉКОВИЋ

ДРАГОМИР ТОМИЋ

ДРАГОМИР ТОМИЋ

24. V 2002 – 24. V 2015.

2. VI 2012 – 2. VI 2015.
Постоје ране које време не лечи, постоје
сузе које ветар не брише, погледи који те
свуда траже и срца у којима живиш вечно.
Твоји најмилији: син ЛУКА, ћерке
СОФИЈА и КАТИЦА
и супруга ЉИЉАНА ТОМИЋ

ДУШАН ГРБИН

НЕДЕЉКО БУЦО

Супруга МИЛКА, син НЕБОЈША, унук
ИЛИЈА и снаја ЗОРА

СЕЋАЊЕ

30. маја, у 10 сати, на
Новом гробљу, даваћемо шестомесечни помен нашем вољеном

1939–2013.

1945–2005.

Увек ћеш бити у нашим срцима.

Пола године откако те
нема, тата

ПЕТАР

1936–2006.

Хвала ти за све.

ДУШАНУ ГРБИНУ

ГЛИГОРИЈЕ
ГЛИШО

Ниједан дан без мисли и сећања на нашег Драгана.

Заувек у нашим срцима.

СТОЈА, МИЋА, МАЈА и КАТАРИНА

Твоји најмилији

(98/197442)

(73/197338)

У понедељак, 1. јуна
2015. године, даваћемо
четрдесетодневни помен нашој драгој

СЕЋАЊЕ

(97/197431)

1952–2014.
А све се надам однекуд
ћеш доћи. Чувамо те у
нашим срцима!
Ћерка ЈЕЛЕНА и зет
ДЕЈАН
КАРАНФИЛОВСКИ

Заувек у нашим срцима.
Твоји: ВЕРА, ЗОРАН,
МИРЈАНА, БОБАН
и ЛАНЕ

(100/197454)

(75/197343)

ЖИВИ
ЋУРЧИЋУ
У суботу, 30. маја 2015, даваћемо годишњи помен нашој драгој мами, баки и прабаки

БЛАГОЈЕ ПЕШИЋ
из Качарева
2. VI 2010 – 2. VI 2015.

ГОРДАНИ
ЈАНЕВСКИ

Нећемо те никада заборавити.

30. маја 2015. навршава се девет година откад
нас је напустила наша

Супруга ВЕНКА, ћерка ЕЛИЗАБЕТА и син
АЛЕКСАНДАР с породицама из Качарева
(32/197191)

НАДЕЖДА НАДА
СТАМЕНОВИЋ

Пуно нам недостајеш.
Супруг ЛАЗА, свекар
МИЛЕ, син ГОРАН, снаја
ИВАНА, унуке
АЛЕКСАНДРА и
АНДРЕА и унук АЛЕКСА
(89/197410)

1. јуна 2015. навршава се једна година откад није с нама
С љубављу њени најмилији

МАРИЈА ГРАБУНЏИЈА

(57/197262)

2006–2015.
Деветогодишњи помен обележићемо у суботу,
30. маја 2015, у 11 сати, на гробљу Котеж.
Не постоји време које може умањити бол и тугу.
Супруг МИЛОШ, син ЈОВАН, снаја ДИЈАНА
и унука ЈОВАНА

Пре шест година остали смо без своје миле Нане

ГОРДАНА
ЈАНЕВСКИ

(55/197289)

ЂОРЂЕ ИВАНИШЕВИЋ
Прошло је десет тужних
година

Прошло је десет година
без тебе

ДЕСАНКЕ СТАМБОЛИЋ

Вечна туга и сећање с љубављу и поносом.

Увек у нашим срцима.
МИРЈАНА, ДАРКО и АДАМ

Породица

(109/197479)

Прошла је тужна година од смрти наше драге

МИРОСЛАВ
ПЕТРОВИЋ

МИКИ

1. VI 1947 – 2. VI 2005.
Заувек тужни: супруга
МИЛИЈАНА, синови
ДАРКО и НЕБОЈША,
снаја САЊА и унуке
ТАМАРА и ЂУРЂА

Увек си у мислима и сећањима.

(68/197302)

(33/197195)

Туга, бол и празнина
без тебе.
Воле те ћерка САЊА,
МИКИ и МАША
(90/197410)

31. маја навршавају се четири године откако није с нама наш драги

ЈЕЛИЦЕ ТАДИЋ

ГОРДАНА
ЈАНЕВСКИ

НАКО ТРАЈКОВИЋ

Твоја сестра ЉИЉА с
породицом

С љубављу је се сећа породица

(71/197329)

(96/197424)

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

Воле те твоји
мама и тата.

(101/197494)

(91/197410)

Четвртак, 28. мај 2015.

30. маја 2015, у 10 сати, на Старом православном гробљу, дајемо четрдесетодневни помен нашој драгој мајци и баки

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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СЕЋАЊЕ

Наши драги родитељи

ПЕШИЋ

САВО
ЂАКОВИЋ

ОЛГА

ЉИЉАНИ ВИДАНОВИЋ

и

рођ. Симеуновић

рођ. Грчки

1952–2015.

1921–2014.

МИЛУТИН
1911–1993.

Живот није вечан, али ћеш Ти вечно живети у нама.

живе само у нашим успоменама. Сећамо
их се с љубављу и поштовањем.

Недостајеш нам...
Твоји: МИЛОШ, МАРКО и НАТАША

Породице: АДАМОВ, ВАСИЉЕВИЋ,
ГРЧКИ, МИХАИЛОВИЋ и СТОИЉКОВИЋ

(66/197296)

(37/197205)

30. маја навршава се шесет месеци откако нас је
напустио наш вољени супруг, отац и деда

V 2010 – 2015.

30. маја 2015. навршава
се шест месеци од смрти нашег брата

У суботу, 30. маја, у 11 сати, на Новом гробљу, даваћемо шестомесечни помен

Напустио си нас пре пет
година, али си стално
присутан у нашим мислима. Сећања не бледе,
а бол и туга су све јачи.

Твоји најмилији
(17/197134)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ
31. маја 2015. године навршава се шеснаест дугих
и тешких година откад није с нама наш драги

ЗОРАНУ ЋУКОВИЋУ
Губитак је превелик, утехе нема, бол и
празнина ће заувек остати.
Нека твоја племенита душа почива у миру!

Заувек твоја ВЕСНА
(52/197231)

СЛАВЕ
ЈАКИМОВСКИ

БРАНИСЛАВ МИЛОШЕВСКИ БАНЕ

Твоја породица

Заувек ћеш бити с нама.
Нека те чувају анђели!
Сестра МИЛЕВКА
и брат МИЈАЛЧЕ

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

(59/197269)

(8/197103)

(15/197122)

СЛАВЕ ЈАКИМОВСКИ
Пуно нам недостајеш.

Прошло је једанаест тужних година откад није с
нама наш

29. маја навршава се
петнаест година од смрти нашег драгог

ПОМЕН

Супруга МИЛКА и син ДЕЈАН

30. маја преселила си се у вечност. Већ шест година живе у нама само туга и успомене.
Твоје кћери БОЖАНА и ВЛАДИСЛАВА и унуке
ДРАГАНА, JAСНА и ЂИНА

Његови најмилији:
ћерка СВЕТЛАНА са
синoвима ДУШАНОМ
и АЛЕКСАНДРОМ

(20/и)

(2/197001)

(1/194420)

(9/197107)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

НАДА
КОВАЧ
1930–1995.

СЛОБОДАН
ЂОРЂЕВИЋ

ДРАГОЉУБ

КРСТО РАДЕВИЋ

ТРАЈКОВИЋ

из Пећи

ДРАГИША
с породицом

2008–2015.
Живиш у нашим срцима. Време те не пушта
забораву.
Твоји најмилији

(21/197152)

(7/197099)

28. V 1997 – 28. V 2015.

ИМРЕ

ДУШАНА
СТУПАРА

1919–2009–2015.

СЕЋАЊЕ

МИХАЉ

12. IV 2002.
29. V 2013.
13 година
две године
Синови наши, како време пролази, дани су све
тежи. Никада вас нећемо заборавити, увек сте у
нашим мислима.
Ваши: тата МАРЦИ, мама МИЦА и брат СТЕВА
с породицом

ВИДА БАРОЈ
МИРОСЛАВ КРЕЦУЉ

Браћа ЕМБЕЛИ

МИЛИЦА

Тата,
увек када нам живот доноси радост или тугу, с
љубављу и сетом мислимо на тебе и мајку, чувамо вас од заборава, јер једини пријатељи без интереса су родитељи.
Воли вас ћерка НАДА са браћом
(51/197248)

Неутешна твоја ћерка
БИЉАНА с породицом.
(19/197141)

ИМРЕ
ЕМБЕЛИ
29. V 2013 – 29. V 2015.
Мило моје, док живимо
ми, живећеш и ти.
Твоји најмилији:
супруга ВЕРА и синови
ВЕЉКО и ДЕМИР
с породицама
(50/197243)

ЂУКИЋ
1. VI 1985 – 1. VI 2015.

СЕЋАЊЕ

Њени РАДЕ и ЉИЉА
(16/197133)

Навршава се тужних четрдесет дана од смрти брата

САНДЕ
СТАНКОВСКИ

1928–2010.
Прошло је пет година откако ниси с нама. И даље живиш у нашим срцима.
Твоји: ТЕРЕЗИЈА и ТАТЈАНА и ЈАДРАНКА с породицама

Време пролази, туга и
бол вечно остају.
Породица РЕПАЦ

2005–2015.
Време не лечи тугу, само нас учи да живимо с
њом.
Син ДЕЛЧЕ
с породицом

(92/19412)

(64/197292)

(58/197267)

МИЛЕ ЛОЧКИ
БОРКА РОСИЋА
Помен даје брат МИРКО с породицом.
(28/197182)

БРАНКО БРАКУС

АЛЕКСАНДАР
КОМАНОВ
3. VI 2012 – 3. VI 2015.
Стално у мислима с тобом.
ГОЦА и БАНЕ
(10/197108)
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ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Четвртак, 28. мај 2015.
pancevac@pancevac-online.rs

Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА
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Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
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Информације о телефонским претплатницима . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 09-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
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Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-100
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
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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
2. маја: Андреу – Љиљана и Дејан Јаковљевић; 4. маја: Ему – Наташа и
Жељко Жебељан; 5. маја: Андријану – Зорица и Андреј Лалић; 7. маја: Василију – Милица и Бојан Стошић; 8. маја: Андреу – Маријана и Александар Мићановић; 10. маја: Анђелу – Марина и Цвијо Бубњевић; 11. маја:
Хану – Санела и Адис Исламовић; 12. маја: Леониду – Маја и Славиша Перенчевић; 14. маја: Миљану – Вера и Горан Стојановски, Анђелу – Силвана Арсић и Зоран Марјановић.

22. априла: Станка – Бранка и Предраг Митровић; 29. априла: Страхињу –
Сузана и Владимир Цвитковац, Јована – Весна и Предраг Славковић; 4. маја: Лазара – Ивана и Горан Ђалић; 5. маја: Стефана – Ивана и Марко Милићевић; 7. маја: Вука – Марта и Милан Радуљевић; 8. маја: Максима –
Хенриета и Марко Новичић, Невена – Драгана Васиљевић Шорђан и Михаел Шорђан; 9. маја: Лазара – Наташа и Мирко Ракић, Његоша – Јелена и
Јован Марковић; 12. маја: Душана – Милена Милинковић и Жарко Јовчић.

ВЕНЧАНИ
16. маја: Наташа Анђелковић Гојков и Димитрије Нинковић, Милена Стојиљковић и Радомир Павловић, Злата Богосављевић и Марко Матески, Јадранка Стевшић и Срђан Матић, Мирјана Дуковски и Жељко Пешић; 17.
маја: Јадранка Петровски и Бојан Николић, Сања Ивановић и Душан Суба,
Невена Ђаковић и Драган Марић, Јелена Срданов и Милош Пешић, Јасмина Милошевић и Бојан Николић; 21. маја: Ружица Бранковић и Зоран Пешић, Гордана Траилов и Јосип Павић, Лидија Сампор и Златко Брезина,
Наталија Бојко и Дејан Тодоровић, Марина Крстић и Ивица Пољак.
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14. маја: Томислав Стојков – 1936, Божидар Милосављевић – 1922, Димитрије Ника – 1944; 15. маја: Илија Лазић – 1935, Љубомир Цветковски –
1945, Мирјана Радосављевић – 1959, Милорад Смиљанић – 1947, Стаменко Русимовић – 1931, Жељко Грујичић – 1975; 16. маја: Јованка Стојковић
– 1951, Мирко Магарац – 1926; 18. маја: Десанка Кресојевић – 1927; 19.
маја: Средоје Коларски – 1937, Јозефина Слепчевић – 1936, Грозданка
Блитва – 1928; 20. маја: Михајло Иванић – 1936, Љиљана Владисављевић – 1940; 21. маја: Михајло Кочић – 1938, Душанка Радин – 1934, Видоје Марковић – 1940, Милош Басарић – 1932.
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(23. 10 – 21. 11)
Дошао је тренутак кад више нема гурања проблема под тепих и
ленчарења. Морате брзо донети
одлуке, посебно ако је то нешто о
чему већ дуго размишљате. Не
планирајте веће куповине, чека
вас „мршав” јун.

Близанци

Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

(22. 11 – 21. 12)

Морате донети коначну одлуку у

На тренутке не препознајете

вези са својом пословном будућношћу. Размислите о томе шта
стварно желите – више новца или
више слободног времена. Када то
решите, одлука је донета.

ни сами себе. Желите да се дистанцирате од свих и да добро
размислите о свему. Пословни
планови се остварују један по један, новац пристиже у континуитету, али то вас ипак не усрећује.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Превише обавеза вам се сручило на главу, и то непланирано.
Породичне обавезе вам одузимају и оно мало слободног времена
које имате, па вам се чини да ћете сваког тренутка експлодирати.

Многи Јарчеви ће бити заокупљени љубавним животом, па ће
много тога гурнути са стране. Добро је да иза себе увек имају тим
који ће им помоћи, тако да себи
могу дозволити мали луксуз –
одмор.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)

Планирате радикалне промене
у свом животу. Полако, не журите. Добро размислите о сваком
кораку који желите да направите.
Ако уносите промене у приватни
живот, добро размислите о томе
да ли партнер то заслужује.

Непланирани пут ће вас изба-

Девица

Рибе

(23. 8 – 22. 9)

(19. 2 – 20. 3)

цити из колосека, али само привремено, дан-два, па се враћате
у нормалу. Водолије на високим
положајима боје се за свој статус, али све ће то проћи као
претња.

Не правите велике планове јер

Будите опрезни у вожњи и кад

се све може изјаловити у последњем тренутку. Слушајте шта људи око вас говоре без изношења
сопственог мишљења. Спавајте
мало више и уносите више течности. Болови у ногама.

прелазите улицу, јер сте некако
занесени и у свом сте свету.
Превише бринете о неважним
ситницама и пропуштате да видите стварни разлог свог незадовољства.

ИСПУЊАЉКА

2
3

N B A лигаш
из Њујорка
Планина у
Бугарској

Херцеговац

4

Пример (скр.)
Кошаркашки
савез Србије
(скр.)

Житељ
неког града
Женско име
(Анкица)

5

Кец, адут
Производ за
продају

Надареност,
обдареност

Поновно
покретање
компјутера

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)
Проблеми с млађим члановима
породице потпуно су вас избацили из равнотеже, што се одражава и на ваш посао. Колико год да
је то тешко, приватне проблеме
оставите код куће. Прихватите
партнерову помоћ.

Житељи
египатске
престонице

Бивши
градоначелник
Панчева

Име
глумице
Бретшнајдер

Бик

1

Младунче
зебре
СКАНДИ СА
СТИХОВНИМ
АНАГРАМОМ

Уз, код,
покрај

РЕШЕЊЕ
СТИХОВНОГ
АНАГРАМА
Музичка
нота

седмице поправљају. Ненадани
добитак ће вам омогућити куповину свега што одавно прижељкујете. Љубавни живот је какав
се само пожелети може, а усамљене Ваге могу упознати занимљиву особу.

УМРЛИ

Слогови: A, A, ДИЈ, ГE, ГOT, JAН, MA, MA, НA, НАЦ, НИ, НИ, O, РA, РA, РA,
РИ, TA, TA, TE, TИ, ЦA, ЦИ, ШA.
ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. стари мађарски и румунски дувачки инструмент, 2. непрофесионалци, 3. место у источној Србији код Петровца на Млави,
4. козачке старешине, 5. име руског сатиричара и хумористе Ветрова, 6. обрадива површина, њива, 7. италијански ренесансни сликар (Вечели).

1

Новчане прилике вам се ове

Лична
заменица
Торба,
врећа
Ознака за
темпо

Река у
Сибиру
Ауто-ознака
Француске
Католички
монаси

Мера за
електрични
отпор
Тона

Речи су састављене од следећих слогова: А, ВИЋ, ДА, ДЕ, ЖЕ, ЈУМ, КА,
ЛИ, МА, МИК, НА, НО, О, ПРЕ, СТИК, СТО, ТРИ.
ВОДОРАВНО: 1. један од старих хотела у Београду, 2. хемијски елемент
(Na), 3. владарски тронови, 4. члан највише научне установе, 5. наша
глумица (Олга).
Ако сте испуњаљку правилно решили, слова у посебно обележеним
пољима даће вам име и презиме нашег народног хероја, по коме су
добили називе Отворени универзитет и једна улица у Панчеву.
РЕШЕЊА – Квадрат 7 х 7: тарагот, аматери, Рашанац, атамани, Генадиј, ораница, Тицијан. Испуњаљка: „Мажестик”, натријум, престоли,
академик, Одановић. Анаграм: нездрава животна средина. Скандинавка: пнеуматик, ре, б, Нина, Еро, „Никси”, зебрић, пр, етник, кец,
Стеван Коларски, талентованост, Ана, кеса, Об, ом, рестарт, фратри.

3

(23. 9 – 22. 10)

Добили сина

Припрема: Момир Пауновић

2

Вага

(21. 3 – 20. 4)
Непотребно се нервирате у вези са оним што не можете променити. Ситуација на послу је затегнута и сваког тренутка може доћи
до експлозије. Повуците се и не
износите јавно своје мишљење,
већ пустите да олуја прође.

ЕНИГМАТСКИ КОКТЕЛ
1

Ован
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ВИКЕНД У ЗНАКУ КУЛИНАРСКИХ НАДМЕТАЊА

КОТЛИЋИ ПРКОСИЛИ КИШИ
Трофеје освојили Брана,
Гавра, Раша, Џипси...
Увелико је отворена сезона
кулинарских надметања. Тако је то у нашем граду и околини почетком пролећа. Викенд за нама обележила су
два значајна такмичења. Иако
је лоше време озбиљно претило да угрози обе манифестације, котлићи су одолели невремену. Велики ентузијасти,
мајстори варјаче, ни овог пута
нису заказали, па су спремили врхунске специјалитете.
Њима ни киша ни право јесење време не могу ништа.
Такмичење у кувању рибље
чорбе, у организацији Удружења љубитеља котлића „Чаробни залогај”, одржано је у
суботу, 23. маја, у кафани
„Ђерам” у Старчеву. Због лошег времена, башта тог угоститељског објекта била је
претворена у прави шатор,
где се окупило десет најодважнијих кувара који су, без обзира на праву провалу облака,
потпалили ватрице испод
својих котлића.
Мирис укусних „шпеција”
врло брзо је почео да се шири

Старчевом, а после трочасовног крчкања жири који су чинили Ујка, Маша и Ђода није
имао нимало лак задатак да
изабере најукуснији узорак.
Прво место је освојио Брана
Јовановић („Учитељ”), пехар за
друго место су заслужили Раша
Димић и његова екипа „Димке

плус”, а трећи је био Јован Недељков Џипси. Сјајне чорбе су
скували и Драган Јеротић, Валентина Марковић и Пера Наумовић, Душан Гавриловић Гавра, екипа „Опуштено код Боже”,
Сава Ђуришић, Јова Ђокић, као и
специјални гости из београдског
удружења „Етно-бакрач”.

Ово такмичење су помогли
СТР „Пловак плус”, али и
пријатељ кулинара, чувени
Душко Черчил.
Већ у недељу, 24. маја, у кафеу „Макс” на Содари одржано је надметање у кувању јунећег гулаша. Као и сваке године, организација те мани-

фестације била је на високом
нивоу, а главни „кривац” за то
је сјајни домаћин Драган Поповић, који је и овог пута учинио да се учесници осећају веома уважено.
На „црту” је изашло десет
екипа: „Ђерам”, „Креативна радионица”, „ИЕР Независност”,
„Учитељ”, „Цеца и Пера”, „Поштар”, „Пештерац”, „Јована и
Јован”, „Јеца и Душан” и БАС.
Организатор манифестације је такмичарима обезбедио
материјал за кување, а потом
су посетиоци локала бесплат-

но дегустирали гулаш. Сав
приход од продаје пића биће
уплаћен у хуманитарне сврхе.
У жестокој конкуренцији је
победио легендарни Душан
Гавриловић Гавра, друго место је припало екипи „Јеца и
Душан”, а пехар намењен трећепласираном добио је Бранислав Јовановић.
Све је протекло у најбољем
реду захваљујући домаћину,
али и неуморном Пери Наумовићу. На крају су сви учесници
добили пригодне поклоне.
Ј. Филиповић

ПИЛЕЋИ ПАПРИКАШ 7. ЈУНА
Ново такмичење кулинара у нашем граду заказано је за 7.
јун. Тог дана на Зеленој пијаци, у организацији бифеа „Чоби”, биће одржано такмичење у кувању пилећег паприкаша.
Учесници ће се окупити тачно у подне, а борба за пехаре почиње сат касније.

ДАН ИЗАЗОВА

Манифестација успела
„Дан изазова” је ове године одржан у среду, 27. маја, од 7 до 20
сати, на платоу испред Градске
управе, у Нарoдној башти, на
Спортском центру „Младост”,
на тамишком кеју, у Барутани,
Хали спортова и парку испред
Народног музеја, а биле су укључене и све градске школе.
Суштина програма „Дана
изазова” је међусобно надме-

тање двеју/двају жребом изабраних општина/градова из
исте категорије, који ће, коришћењем
најразноврснијих
спортско-рекреативних садржаја, бити успешнији у иницирању и покретању већег
броја грађана на вежбање и
активност у трајању од најмање петнаест минута непрекидно, под мотом „Какав сан, ве-

ЗАВРШЕН ИЗБОР ЗА НАЈБОЉЕГ ДЕКОРАТЕРА

У следећем броју проглашавамо троје најбољих
ПОБЕДНИЦА НЕДЕЉЕ
Kонкурс „Избор најлепше торте Панчева”, који
је покренуо „Панчевац” у
сарадњи са спонзорима –
фирмом „TorteCo” и посластичарницом
„Голуб”, завршен је. Жири
сачињен од запослених у
посластичарници „Голуб” одабраће ових дана
троје најбољих међу победницима свих досадашњих месеци и њима ће
припасти вредне награде. Ко је најбољи декоратер у нашем граду, сазнаћете у наредном броју
„Панчевца”.

Победница последње недеље нашег конкурса је Катарина Јовановић, а ово је рецепт за њену „Несквик
торту”.

Коре: Умутити четири беланцета са шест кашика
шећера. У умућену смесу додати четири кашике
ораха и три кашике брашна, па промешати. Пећи у
плеху на пек-папиру. Направити четири коре на
описани начин.
Фил: Умутити 16 жуманаца са 20 кашика шећера и
скувати на пари. Док је смеса још топла, у њу додати 200 г квалитетне чоколаде и пет кашика праха
„несквик”. Добро умешати.
Пола литра слатке павлаке добро умутити и додавати кашику по кашику жуманаца укуваних са чоколадом и „несквиком”. Посебно умутити још 2,5
дл слатке павлаке. Кору прво премазати трећином
чоколадног фила, затим трећином умућене слатке
павлаке, па тако редом. Украсити по жељи.

жбам сваки дан”. Панчевци су
за ривале имали Суботичане и
житеље београдске општине
Палилула.
Иако је киша ометала учеснике манифестације, она је
протекла у складу са очекивањима, како нам је пренела
Гордана Крстић, један од координатора „Дана изазова” у
нашем граду.
С. Д.

ПОБЕДНИЦА MЕСЕЦА
Жири из посластичарнице „Голуб”
одлучио је да за најлепшу торту у
мају прогласи ону коју је направила СВЕТЛАНА КОЛАРЕВИЋ.
Она је освојила алат за израду
цвећа и фигурица од фондана и
гум-пасте и пласирала се и у конкуренцију за једну од три главне
награде. Победница може преузети поклоне радним данима између
7 и 15 сати у продавници „TorteCo”
у Улици Жарка Зрењанина 36.
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ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

„ДИЗЕЛКА” У СРПСКОЈ ЛИГИ
Иако су претрпели
пораз у Пландишту,
фудбалери
Железничара
могу да славе
ПЛИВАЧКИ МИТИНГ У ФРАНЦУСКОЈ

СЈАЈАН РИТАМ АЊЕ ЦРЕВАР
Наша млада суграђанка –
пливачица Ања Цревар наставља да ниже успехе. Она је
сјајна била и прошлог викенда на митингу у француском
граду Нансију, који је Светска пливачка федерација
окарактерисала као улазницу
за Олимпијске игре у Рио де
Жанеиру, али и за Првенство
света у руском Казању.
У трци на 400 м мешовито,
у веома јакој конкуренцији,
она је поправила национални рекорд у апсолутној категорији (4.46,13), као и Б-норму за Олимпијске игре. То је
био први наступ талентоване

спортисткиње за ПК Тамиш,
а на угледном такмичењу ју
је пратио њен тренер Марко
Спасов.
Треба напоменути да је
митинг у Француској био
контролно надметање пред
наступ на „Европским играма” у Азербејџану и да је
Ања наступила из пуног тренинга. Наша суграђанка почетком јуна одлази у Бањалуку на припреме с јуниорском репрезентацијом Србије, а одмах после тога путује
у Баку. Она ће наступити 23.
јуна у дисциплини 400 м мешовито.
С. Д.

БК ПРОФЕСИОНАЛАЦ – ЧУВАР ТРАДИЦИЈЕ

ТОМИСЛАВ ХАЈЛ ПРЕДВОДНИК

За нама је још један „црни”
фудбалски викенд, бар када
су тимови из Панчева и околине у питању. Погнутих глава терен су напустили и момци који играју за Динамо, али
и они који носе дресове Железничара и Борца. Сва срећа да
се ближи крај шампионата, па
ће мукама доћи крај...
У Српској лиги група „Војводина” на програму су биле
утакмице 28. кола. Динамо је
на Градском стадиону у Панчеву угостио ПИК Пригревицу, од које је изгубио с 1:2.
Тај меч није имао резултатски значај, фудбалери су
играли растерећено, па је било лепих потеза који су мамили аплаузе малобројних гледалаца. Гости су почели
офанзивније и већ у трећем
минуту су повели. „Брзи воз”
се није збунио, желео је изједначење, а оно је стигло већ у
15. минуту. Гол за Динамо је
постигао Стефан Чикић. И када се учинило да ће домаћи
успети да преокрену резултат,
Пригревица је у 37. минуту
стигла до новог вођства, што
је, касније ће се испоставити,
био и коначан резултат.
Динамо је имао неколико
добрих прилика за погодак
и у другом полувремену,

Динамо–Пригревица 1:2
али стрелци, очигледно, нису били довољно концентрисани.
– Знао сам да ће утакмици
бити тешка, јер је Пригревица
одлична екипа. Немам шта да
замерим играчима, који су
показали велику жељу и борбеност. Тешко је било и мотивисати момке пошто је у нашој лиги све већ познато.
Ипак, надао сам се победи,
јер није исто завршити шампионат као пети или као десети на табели – рекао је Жарко
Тодоровић, тренер Динама.
„Брзи воз” је тако претрпео
и тринаести пораз у шампионату, а следећег викенда, у
претпоследњем колу, гостује у
Старим Бановцима, где ће одмерити снаге с Дунавом.
Прошлог викенда су одиграни мечеви 28. кола и у Војвођанској лиги група „Банат”.
Оба представника нашега гра-

да су поражена, али у различитом расположењу ишчекују
две последње рунде у шампионату.
Лидер Железничар је претрпео и седми пораз у првен-

ству, овог пута у Пландишту,
где га је до тог дуела последњепласирана Слога савладала
са 2:0. Ипак, и поред губитка
бодова, сви они који воле популарну „дизелку”, имају разлога за славље пошто је два
кола пре краја трке за бодове
Железничар обезбедио прво
место и пласман у виши ранг.
У томе му је умногоме помогао и Вршац јунајтед, који је у
Сакулама савладао другопласирани Борац са 2:1.
За разлику од колега из Железничара, фудбалери старчевачког Борца морају да стрепе
за опстанак до самог краја првенства. Они су сада на последњем месту на табели, а
прошлог викенда су изгубили
у Банатском Карађорђеву од
домаћег Јединства с 3:0.
А. Живковић

ТАБЕЛА ВОЈВОЂАНСКЕ ЛИГЕ „БАНАТ”
1.

ЖЕЛЕЗНИЧАР

28

15

6

7

55:28

51

2.

БОРАЦ (Сакуле)

28

14

2

12

50:39

44

3.

КОЗАРА

28

14

1

13

36:24

43

4.

ВРШАЦ Ј.

28

11

9

8

30:29

42

5.

Ц. ЗВЕЗДА

28

12

4

12

42:41

40

6.

РАДНИЧКИ (К)

28

12

4

12

41:41

40

7.

СЛОБОДА

28

11

7

10

45:51

40

8.

ЈЕДИНСТВО (НБ)

28

12

3

13

46:40

39

9.

ЈЕДИНСТВО (БК)

28

12

4

12

36:38

39 (-1)

10.

БУДУЋНОСТ

28

11

5

12

39:39

38

11.

ПРОЛЕТЕР

28

11

5

12

32:37

38

12.

МЛАДОСТ

28

10

8

10

44:50

38

13.

РАДНИЧКИ (С)

28

11

4

13

35:39

37

14.

СЛОГА

28

9

7

12

40:50

34

15.

КИКИНДА

28

9

7

12

26:41

34

16.

БОРАЦ (Старчево)

28

9

6

13

37:47

33

УСПЕШАН ВИКЕНД ЗА КАРАТИСТЕ ДИНАМА

БОБА ТРИЈУМФОВАО У ЗАГРЕБУ
Панчево је деценијама било
препознатљиво по боксу, а
потом су уследиле године
суноврата тог спорта у целој
земљи. То, међутим, није
омело чланове БК-а Професионалац из нашега града да
пронађу себе у племенитој
вештини.
На недавно завршеном
Првенству Србије у Трстенику Томислав Хајл је освојио
златно одличје, а после полуфиналног меча са Ђокићем из Новог Сада познаваоци боксерских прилика у нашој земљи тврде да је млади
Панчевац велика нада српског бокса. Поменути Ђокић
живи и тренира у Холандији
и важи за једног од најспремнијих младих такмичара у Европи. Хајлов успех
није промакао ни селектору
сениорске репрезентације

наше земље, па га је уврстио
у најјачи састав, који ће ових
дана на Кипру имати пријатељски дуел с домаћином, а
затим ће с Кипранима обавити заједничке припреме.
Поред талентованог Хајла,
у клубу из нашега града истичу и остале чланове. Одличне
резултате у последње време
остварили су још: Марјан
Трајковски, Дијана Мирић,
Миле Николић, Данијел Раду, Никола Кнежевић, Јована
Радуловић, Страхиња Антић,
Витомир Димитру, Лука Бјелетић и Марко Анаћковић.
Под будним оком тренера
Звонка Димитријевића четрдесеторо суграђана вежба у
Машинској школи у Панчеву, а клуб се надмеће у Лиги
Београда и очекује нове мечеве и медаље.
С. Д.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Традиционалан карате турнир „Croatia Open – Super
Eight” одржан је прошлог викенда у главном граду Хрватске, 24. пут. Наш суграђанин и
члан КК-а Динамо Слободан
Битевић тријумфовао је трећи
пут на том такмичењу, у свом
петом узастопном наступу, па
је тако поновио успехе из
2012. и 2014. године.
Ако се зна да су у Загребу
наступили само најбољи
европски и светски такмичари, успех популарног Бобе
још више добија на значају.
Осморица позваних такмичара била су подељена у две
групе, у којима је радио свако са сваким, а потом су се
најбољи у групама састали у
финалу. Слободан Битевић је
у својој групи остварио три
максималне победе. Најпре
је са 2:0 савладао Италијана
Маестрија, потом је са 4:0
надвисио Хрвата Блажичевића, да би у последњем мечу победио и Словака Матуша са 2:0.

ДУБАЈИЋ ПОНОВО НАЈБОЉИ
Да нема премца у Србији, наш суграђанин Дејан Дубајић,
тениски ветеран, доказао је и прошлог викенда на веома посећеном турниру који је одржан у Београду. У конкуренцији
двадесет тројице најбољих ветерана у категорији преко 40
година освојио је победнички пехар, а у финалу је савладао
Ивана Обрадовића из Ваљева.
То је био његов трећи освојени турнир у низу, после оних
у Панчеву и Новом Саду, а оно што Дубајића издваја из просека, јесте податак да је све три титуле одбранио и ове године. Овом Панчевцу тек предстоје права искушења. Од 10. јуна, поново у Београду, учествоваће на најјачем ИТФ турниру у нашој земљи за ветеране, а одмах затим путује у Барселону, где ће одмерити снаге с вршњацима из целог света.

ТРОФЕЈ ЗА МАРТУ
На турниру „Дунав куп” у Новом Саду
запажен успех су оствариле и чланице
КК-а Combat Eagle из нашега града.
Марта Стојсављевић је освојила
сребрну медаљу, а Ања Кнежевић је
била четврта.

је изазивао управо Слободан
Битевић. Бројни млади заљубљеници у карате су, после доделе признања, настојали да
добију од Бобе аутограм, али и
заједничку фотографију.
И остали такмичари Динама
били су веома успешни прошлог викенда, а надметали су
се на Купу Србије у Футогу и
„Дунав купу” у Новом Саду.
Огњен Јерков је освојио сребрну медаљу у најмасовнијем
такмичењу, а борбена и храбра
У финалу се Боба састао с
најбољим мађарским борцем
Габором Хаспартакијем, веома незгодним и опасним такмичаром, али је, уз стручне
савете тренера Предрага Стојадинова, нашао најбоље тактичко решење и веома сигурно победио и освојио трећу
титулу на том турниру.
Реална загребачка публика
награђивала је атрактивне акције свих такмичара бурним
овацијама, а посебне аплаузе

млађа сениорка Марина Главич окитила се бронзом. Такмичили су се и: Сања и Миња
Варсаковић, Сара Сушец, Тамара Стефановић, Марко Пуљаревић, Јован Милетић,
Алекса Кужић, Стефан Станковић и Михајло Петковић.
Четворочлана екипа Динама која је наступила на „Дунав купу” освојила је четири
медаље. Највреднији трофеј
је зарадио репрезентативац
Дарко Спасковски, сребром се
окитио Александар Здешић, а
бронзе су заслужили Никола
Ивановић и Милица Гагић у
катама.
Захваљујући овим резултатима Дарко Спасковски, Никола Ивановић, Александар
Здешић и Миња Варсаковић
највероватније су обезбедили
место у репрезентацији Србије која ће наредног викенда
учествовати на Балканском
првенству за младе у Херцег
Новом.
А. Ж.

НАСТАВЉЕНА САРАДЊА ДИНАМА И ТИВОЛИЈА

ТЕНИС СПАЈА ЉУДЕ
Наставља се сарадња ТК-а
Динамо и ТК-а Тиволи из Темишвара. Прошлог викенда је
одржан девети сусрет чланова
тих спортских колектива, па
је двадесетак ветерана из нашег града гостовало у Румунији.
Такмичење је организовано
и бодовано по систему у којем
су два играча чинила један
тим. Све екипе су биле подељене у четири нивоа, по квалитету, а играо је свако са сваким. После свих мечева, због
боље одиграних дублова, Тиволи је био успешнији. Најзанимљивији је био сусрет најбољих тимова из Србије и Румуније. Тим Динама су чини-

ли Дејан Дубајић и Емил Варга. Они су у својим сингл мечевима приказали игру достојну свог ранга и на доминантан начин савладали најбољи тим ТК-а Тиволи. Значај

тога је још већи ако се зна да
је Дејан Дубајић победио бившег репрезентативца Румуније Попа Овидијуа, иначе директора и власника ТК-а Тиволи.

Организација је и овог пута
била на врхунском нивоу, а
наредни сусрет је заказан за
крај септембра, када ће ветерани Тиволија гостовати у нашем граду.
А. Ж.
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ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ВУК ШАМПИОН

И БИ СПЕКТАКЛ!

У Нишу је прошлог викенда
одржано Првенство Србије за
старије пионире, на којем се
надметало 140 џудиста из 65
клубова.

Звезда очекивано
победила Тамиш,
али се домаћин није
обрукао

Чланови ЏК-а Динамо,
предвођени тренером Љубомиром Станишићем, и на том
шампионату су постигли
вредне резултате. Вук Кошић
је освојио титулу шампиона у
категорији до 60 кг, а Стефан
Павлов се окитио бронзом у
групи бораца до 66 кг.

У десетом колу Суперлиге кошаркаши београдске Црвене
звезде победили су Тамиш са
52:74, по четвртинама 13:15,
9:21, 22:19 и 8:19. Сусрет у
Хали спортова на Стрелишту
пратило је близу 2.000 гледалаца.
Таква слика одавно није виђена у нашем граду. Гостовање
победника АБА лиге и освајача Купа Србије изазвало је велику пажњу овдашње јавности.
Хала спортова на Стрелишту
била је мала да прими све знатижељнике, а домаћин се потрудио да цео тај спортски хепенинг протекне на високом
нивоу. Тако је и било. Током
свих четрдесет минута игре,
али и пре почетка утакмице,
коначно смо у Панчеву осетили праву страст на неком
спортском догађају. Навијање
без престанка и надахнути ри-

довима сјајне појединце, а као
колектив су баш моћни.
Највише пажње у тиму гостију изазвао је Немања Дангубић, рођени Панчевац. Тај

СРЕБРНА ЈАНА
Чланови КК-а Младост из нашега града били су веома
успешни на турниру „Дунав
куп”, како због освојених трофеја, тако и због пласмана на
Првенство Балкана.

Јана Којчић је освојила сребрно одличје, док се Јована
Новаков окитила бронзом.
Пласман на балкански шампионат за пионире и наде
остварили су и Милорад Петровић и Милица Миловановић, али она због повреде руке неће ићи у Херцег Нови. С
каратистима Младости ће путовати и тренер Тихомир Макитан, па се од њих могу очекивати добри резултати.

СУПЕР ПАНТЕРИ
У одложеној утакмици трећег
кола Суперлиге у америчком
фудбалу панчевачки Пантери
су убедљиво тријумфовали у
Чачку, где су домаће Анђеоске ратнике савладали с 53:0.
Напад тима из Панчева
предводили су квотербек Шон
Фризел и тркач Марко Совиљ,
са по два тачдауна. У одбрани
је био одличан Дејан Чувик,

шефа струке Црвене звезде, а
некада играча Профиколора
и нашег суграђанина, још једном нас је подсетио да Панчево има кошаркашку традицију. Црногорског стручњака су
стари пријатељи топло дочекали.
Шта рећи о игри кошаркаша Тамиша? Ко није посматрао меч, могао би да закључи

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда
деоници, али остаће забележено да су један од ретких
српских тимова који су добили један период игре против
моћне Црвене звезде. Одушевио је и млади Саша Радовић,
плејмејкер домаћина. Поново
је имао сјајну ролу, па с пуним правом заслужује озбиљнију шансу у КК-у Тамиш.
Младен Ђорђевић је имао добре минуте, као и остали саиграчи. Емотивна и физичка
исцрпљеност Панчеваца највише се осетила у финишу
утакмице, а гости су то умели
да казне.
Свака част људима који
воде КК Тамиш. Организација сусрета је била за сваку
похвалу. Много деце на трибини и око терена доказује
да се у том спортском колективу води брига о најмлађима, а посета уважених
гостију из наше престонице,
као и панчевачког политичког врха, показује да Тамиш
има подршку у свом походу

Кошарка
СУПЕРЛИГА
Панчево: ТАМИШ–МЕТАЛАЦ
недеља, 18.30
Панчево: ТАМИШ–ПАРТИЗАН
уторак, 2. јун, 19.30

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ЈАГОДИНА
субота, 19 сати
МИНИ ПРВА ЛИГА
жене
Панчево: ПАНЧЕВО–МЕТАЛАЦ
субота, 17 сати
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Црвенка: ЛАКИ–ЈЕДИНСТВО
Јабука: ЈАБУКА–ДОЛОВО
мушкарци
Кикинда: КИКИНДА–ЈАБУКА

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
С. Бановци: ДУНАВ–ДИНАМО
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „БАНАТ”
Старчево: БОРАЦ–СЛОБОДА
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – Ц. ЗВЕЗДА
субота, 17 сати
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Црква: БАК–ЈУГОСЛАВИЈА
Црепаја: ВОЈВОДИНА–СЛОГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ОМЛАДИНАЦ
Гај: ПАРТИЗАН – МЛАДОСТ (В)
Баранда: РАДНИЧКИ – МЛАДОСТ (О)

Прошлонедељни
резултати

вали допринели су комплетном ужитку. Београђани су заслужено славили, јер су они по
играма приказаним у досадашњем делу Суперлиге најбољи
српски тим. Имају у својим ре-

талентовани момак имао је
сјајне тренутке на мечу, а неколико атрактивних закуцавања изазвало је бурне аплаузе публике у нашем граду. Долазак Дејана Радоњића, сада

како су се Београђани прошетали халом на Стрелишту. Но
није било тако. Изабраници
Бојана Јовичића нису се уплашили на почетку дуела. Попустили су у другој и последњој

да остане међу најбољим
српским кошаркашким клубовима.
Црвена звезда је још једном
потврдила да је магнет за љубитеље спорта. Момци у црвено-белим дресовима су још
дуго после утакмице остали
„заробљени” међу својим фановима. Фотографисали су се
с најмлађима и делили им аутограме. То је било вече за незаборав – спектакл какав се
ретко виђа у Панчеву.
С. Дамјанов

ВИКЕНД У ЗНАКУ ПОРАЗА
сти гостију, али је по истеку
тридесетог минута семафор
показивао скор 11:11. До средине другог дела нико није
имао значајнију предност, а
онда је домаћин учинио све да
стигне до неопходних бодова.
То је било слабо нападачко
вече рукометаша из нашега
града. Истакли су се Богавац и
Радосављевић, али то није било довољно. Митановски је поново имао своје добре минуте,
посебно током првог полувремена. У последњем колу Панчевци дочекују Јагодину. Популарни „ћурани” су заковани
на последњем месту, па ће тај
сусрет бити само формалност,
а како незванично сазнајемо,
шансу да се супротставе ривалу, имаће млађе снаге Динама.

Панчевци су обезбедили опстанак у Супер Б лиги, а више
о томе говорићемо у наредном периоду.
Рукометашице ЖРК-а Панчево прошлог викенда су одиграле сусрет у Петровцу на
Млави, против Слоге. Изабранице Ивана Петковића су у
дербију кола Мини лиге од лидера на табели изгубиле са
27:24. Сусрет је посматрало
400 гледалаца.
– Изгубили смо, али нисам
незадовољан. Девојке су се намериле на тренутно квалитетнији тим. Слога је озбиљан
клуб, у тиму има четрнаест девојака подједнаког квалитета и
то је пресудило – истакао је
Иван Петковић, тренер екипе
из нашега града.

СУПЕРЛИГА
Панчево: ТАМИШ – Ц. ЗВЕЗДА
Београд: МЕГА ЛЕКС – ТАМИШ

52:74
90:68

Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
Црвенка: ЦРВЕНКА–ДИНАМО

26:23

МИНИ ПРВА ЛИГА
жене
Петровац на Млави: СЛОГА–ПАНЧЕВО 27:24
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ТИКВАРА
мушкарци
Јабука: ЈАБУКА–КЉАЈИЋЕВО

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

У претпоследњем колу Супер
Б лиге рукометаши Динама су
изгубили у Црвенки од истоименог ривала са 26:23 (11:11).
Тај дуел је пратило око 250
гледалаца.
Панчевци су отишли на меч
без повређених Стојановића и
Ђуричића, док је Петровић изостао због прославе матуре.
Иако се чинило да наши суграђани могу стићи до нових бодова, победа је изостала. Не
треба сметнути с ума да је за
Црвенчане то био сусрет од изузетне важности, јер их је само
тријумф остављао у високом
рангу такмичења. Баш то се и
догодило. Динамовци нису
калкулисали ниједног тренутка. Прво полувреме је протекло у благој играчкој предно-

Кошарка

26:42
42:20

Фудбал
У наставку такмичења Панчевке путују у Кучево на мегдан истоименом ривалу.
Ближи се крај Друге лиге
група „Север” за рукометаше.
Екипа Јабуке је прошлог викенда на домаћем терену била
супериорна у мечу против
Кљајићева. Домаћини су славили са 42:20.
То је био прави фестивал рукометне игре, а шансу су искористили сви који су се нашли
на паркету. У завршници надметања Кикинда је преузела
лидерско место, али су изабраници Жикице Милосављевића
одавно изборили пласман у виши ранг, па ће, вероватно, као
другопласирани тим ући у Прву лигу.
С. Д.

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО – ПИК ПРИГРЕВИЦА

1:2

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „БАНАТ”
Пландиште: СЛОГА–ЖЕЛЕЗНИЧАР
Б. Карађорђево: ЈЕДИНСТВО–БОРАЦ

2:0
3:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Црепаја: ВОЈВОДИНА–ЈУГОСЛАВИЈА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–СЛОГА
Хајдучица: ХАЈДУЧИЦА–МЛАДОСТ (В)
Омољица: МЛАДОСТ–БУДУЋНОСТ

1:3
2:0
0:2
1:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ОМЛАДИНАЦ

3:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Плочица: БОРАЦ–СТРЕЛА
Ковин: КОЛОНИЈА – ДИНАМО 1945
Долово: ДОЛОВО – П. ДУНАВ
Баваниште: БСКИ–БУДУЋНОСТ
Мраморак: ПРОЛЕТЕР – С. ТАМИШ

3:5
1:2
6:3
1:0
2:2

ШАХОВСКИ КУТАК

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У РИТМИЧКОЈ ГИМНАСТИЦИ

СЈАЈНЕ ПАНЧЕВКЕ
који је такође постигао поене,
после пресеченог паса квотербека домаће екипе.
Пантери сада имају скор од
три победе и два пораза и заузимају треће место на табели.
Следећег викенда путују у
Крагујевац на мегдан с Дивљим вепровима, вицешампионима државе.

На Првенству Србије у ритмичкој
гимнастици, одржаном недавно у
Свилајнцу, наше младе суграђанке
су оствариле одличне резултате. У
вежби са обручем оне су заузеле друго место, док су у категорији кадеткиња, у укупном пласману, стигле до
бронзаног одличја. Успех чланица
Гимнастичког друштва Палилула,
које већ годинама вежбају у нашем
граду, још је већи ако се зна да су се
такмичиле с вршњакињама из 13
клубова, а за медаље се борило 300
девојчица.

– Јако сам поносна на Ану,
Александру, Тијану и Драгану, које су шест месеци вредно вежбале
и спремале се за државно првенство. Све су нас обрадовале великим успехом – нагласила је Јелена
Гачић Милић, њихов тренер.
Право да учествују на такмичењу у Свилајнцу младе Панчевке су
избориле на Првенству Београда,
на којем су биле прве у конкуренцији јуниорки, друге као кадеткиње, а треће као пионирке.
С. Д.

Adabas
8
7
6
5
4
3
2
1
A

B

C

D

E

F

G

H

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Се6)
Избор Р. Радојевић

ДРУГИ ДЕО ПРОЈЕКТА „ПАНЧЕВО, ТО ЈЕ КАД СВРАТИШ”

ДЕМИСТИФИКАЦИЈА ЗАГОНЕТНИХ МЕСТА У ГРАДУ

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

Успешан прошлогодишњи пројекат
„Панчево, то је кад свратиш” настављен је протекле суботе обиласком
верских објеката у јужним селима. Том
приликом радознали грађани напунили су два аутобуса и направили одличну увертиру за нова узбуђења, која су
им до 6. јуна припремили чланови
Удружења грађана „Посети Панчево”.
У другом обиласку на ред су дошла
загонетна места у граду, а за наредну
суботу, 30. мај, у плану је одлазак у
Долово. Унапред (пре)букирани аутобуси ће се упутити ка том живописном селу у 10 сати с платоа код хотела „Тамиш”.
Други у серији обилазака из пројекта
„Панчево, то је кад свратиш 2” приређен је у суботу, 23. маја. Стотинак
Панчеваца је, под вођством Живане
Крејић и Ненада Живковића, кренуло
у необичну „потрагу” за недовољно
познатим и помало мистериозним
старијим деловима Панчева. Поред
њих, окупљене је о битним детаљима
у вези с местима у ширем центру информисао Миодраг Младеновић, директор панчевачког Завода за заштиту споменика културе.
Прва дестинација била је Штапска
зграда, једна од најрепрезентативнијих овдашњих грађевина, подигнута
1813. године. Посебно атрактиван
био је силазак у њен подрум (симболично назван темељима града), низ
трошно степениште обасјано са свега
неколико батеријских лампи. У том
полумраку могао се назрети и камен
с првобитног објекта, који потиче са
средњовековне панчевачке тврђаве
(угарског квадрибурга).
Након тога група је прошла покрај
прангије у Градском парку, која се не-

Јабучка лепота
Овде је пре три века била тврђава
На Гимназијском тргу било је речи
о поменутој средњовековној тврђави
квадратног облика. Грађена на двоструком меандру, имала је четири куле и била окружена воденим шанцима. Када је Еуген Савојски 9. новембра 1716. ослободио Панчево од Турака, Аустријанци су безуспешно покушали да је обнове, па чак и да направе
нову тврђаву. Следеће загонетно место била је Стара пивара, односно недавно (поново) постављени кип Јана
Непомука, који је живео средином 14.
века у Чешкој. Чувен је по томе што
краљу Вацлаву Четвртом, осведоченом тиранину, није желео да ода краљичине исповести, због чега је мучен
и убијен, а тело му је бачено у Влтаву.
Он потом постаје светац, а слови и као
заштитник од поплава, па се вероватно и о томе размишљало када је по-

1889. била је у власништву Аустроугарске царевине и у њој је у другој половини 19. века била смештена и Дванаеста
немачко-банатска регимента. Претпоставља се да је у њеном резиденцијалном делу живео и генерал Миховил Михаљевић, војни командант Панчева и
први градски урбаниста. Садашњи власник Душан Ћурчин изнео је сијасет детаља о тој згради, коју је његов деда Никола купио на лицитацији 1937. године.
Уследила је шетња до објекта у Улици
др Светислава Касапиновића 1, у којем
се последњих педесетак година налази
удружење бораца. Међутим, непосредно

Против небеског леда и ми коња за трку имамо.
Ево, на пример, у Јабуци. Ово на нашој фотографији су лепи
зидани објекти за противградну заштиту.
Нисмо баш сигурни да тамо имају ракете, али зато имају громобране.
А кућице су тако стамене да им чак ни коров не може ништа.

Темељи града: подрум Штапске зграде

Старчевачко ремек-дело
Прангија

кад налазила на пристаништу, чији је
прасак пре више од века најављивао
путничке бродове при уласку у луку.
Ради се о топу што испаљује ћорке,
којег је седамдесетих година прошлог
века од претварања у старо гвожђе
спасао тадашњи први човек панчевачке општине – Витомир Сударски.

стављен у 19. веку. Кип је касније
уклоњен и, након подужег хватања
паучине, рестауриран, те почетком
ове године враћен на своје место.
Недалеко одатле, у Улици Николе
Тесле, смештена је и једна од најстаријих кућа (позната и по сунчаном
сату), грађена средином 18. века. До

Једна од најстаријих зграда: кућа Ћурчина

пред Други светски рат, између 1937. и
1940. године, ту су се састајали чланови
масонске ложе „Банат”. Кад је реч о
„слободним зидарима”, важно је истаћи
и то да је наш знаменити суграђанин
Ђорђе Вајферт у првој половини 20. века, поред осталог, носио (најважнију)
титулу великог мајстора велике ложе
Краљевине СХС.
Необично путешествије окончано је у
Евангеличкој (угао улица Мите Топаловића, Максима Горког и Др Светислава
Касапиновића) и Реформатској цркви
(Улица 6. октобра број 1), а у том случају загонетност је у једноставној чињеници да незнатан број људи уопште и залази у те верске објекте.
Удружење грађана „Посети Панчево”
намерава да у наредне две суботе обиђе
Долово и крене путем заоставштине Миховила Михаљевића.
Ј. Филиповић

Противградне кућице у Старчеву су архитектонско ремек-дело.
Начичкане громобранима, заштићене бодљикавом жицом и
металним вратима, украшене околним ђубриштем, нашим паорима уливају сигурност.
Да неће нико да их оштети и наружи графитима.
А што се тиче артиљеријске ватре против небеске пошасти, е
за то већ нисмо сигурни.

Кип Светог Јана Непомука

Брестовачка предност
Противградна кућица у Банатском Брестовцу није баш лепотица
за пример.
Али и она има једну природну предност коју у осталим селима
немају.
Наиме, у њеној непосредној близини налази се клупа за седење.
Па заинтересовани могу до миле воље да седе и гледају како
пада град.

Н. Стоилковић З. Спремо

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Слађана Бербер,
бармен:
– Викендом обично
радим, али то не значи
да суботом и недељом
немам времена ни за
шта друго. Највише
волим београдску
клабинг сцену. Ето где
ме можете још видети.

Димитрије
Андоновић,
ученик:

Мирослава
Цветковић,
неговатељица:

– Волим да се током
викенда нађем с
друштвом, али морам
признати да често
и радим. Вероватно
ће се баш то десити ове
суботе и недеље.

– Биће занимљиво.
Пратим једну сестру на
матуру, а сасвим сигурно
ћу погледати и неку
фудбалску утакмицу
пошто обожавам тај
спорт. Неће изостати
ни шетња с другарицом.
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и 200-2286400101001-61 код Банка Поштанска штедионица а. д. Београд • Девизни рачун 00-503-0000082.4 код „Banca Intesa” • ПИБ 101054934 • Рукописи се не враћају • Рекламације се
примају у року од седам дана • Штампа „Политика штампарија” д. о. о., Македонска 29, Београд • На основу решења Министарства за информације Републике Србије уписан је под регистарским
бројем БД 52123 од 19. септембра 2006. године • Интернет адреса: www.pancevac-online.rs • е-mаil: pancevac@pancevac-online.rs • e-mail маркетинга: marketing@pancevac-online.rs

